
মেডিডিন েযাননজনেন্ট েযানুযাল মেনে অডিন াজজত। উইডলযােি মজএে, মেইনবার্ গ এেএল, জজোরেযান এে এইচ, র্ান্ধী মেনে, 

ডেনেলেযান ডব, বািিে ডেডি, জজিডনি ডিএে। ডিনজানেডনযা এবং ডিনজানেডিি ডিিঅিগানর তাোে ডনিগরতা েরােনশ গর দুটি তীব্রতার 

তুলনা। মজ িাবে অযাডবউজ টিি, জনু; ৩৮ (৪): ৩৮৪-৯৩, ২০১০ 

নিক োটিি গোম নিকদেশোবলী 

ডননোটিন র্াে আেনার শরীনর ডননোটিন িরবরাহ েনর। ডননোটিন প্রতযাশা িহ ডননোটিন প্রতযাহানরর 

লক্ষণগুডল হ্রাি েনর ধূেোন ছাড়নত আেনানে িহাযতা েরার জনয তারা এেটি অস্থাযী িহাযতা 

ডহিানব োজ েনর। ডননোটিন র্াে এেন েডরডস্থডতনত িহাযতা েরনত োনর ম খানন আেনার হঠাৎ 

ধূেোন েরার তাডর্দ হয। ডননোটিন র্াে বযবহার েরার আনর্ নীনচর িেস্ত ডননদগশাবলী েডু়ন। আেডন 

ডননোটিন র্াে িটঠেিানব বযবহার েরনছন তা ডনজিত েরনত এগুনলা অনুিরণ েরুন। 

১। র্াে বযবহার েরার িেয ধূেোন না েরার মচষ্টা েরুন। এনত আেনার ডেছুিা োো ম ারা এবং বডে 

বডে িাব হনত োনর। 

২। মবডশরিার্ মলাে  ারা প্রডতডদন ধূেোন েনরন তারা ৪ এেজজ ডননোটিন র্াে ডদনয শুরু েরনবন। 

প্রডতডদন েেেনক্ষ ৮ টি র্াে বযবহার েরুন। 

৩। র্াে ডচবাননার েরার িেয খাওযা-দাওযা এডড়নয চলুন। 

৪। ধীকে ধীকে নিক োটিি গোম নিবোি। আেডন  খন ডননোটিননর স্বাদ োনবন বা েুনখ ঝনঝন অনুিব 

েরনবন তখন র্াে ডচবাননা বন্ধ েরুন। তারেনর আেনার র্ানলর র্ােটি ধারণ েরুন। 

৫।  খন ঝনঝন অনুিুডত প্রায মশনের ডদনে (প্রায এে ডেডনি িেয মনয), আবার র্াে ডচবাননা শুরু 

েরুন। 

৬। প্রায ৩০ ডেডনি এই েদনক্ষেগুডল েুনরাবডৃি েরুন। আেডন  ত দী গ এবং ধীর র্ডতনত েরনবন 

প্রডতটি র্ানের িুেনরা তনতািা িাল োজ েরনব। 

৭।  ডদ আেডন "বযাে গ হন" এবং ছাড়ার মচষ্টা েরার িেয ধূেোন েনরন, আেডন ডনরােনদ মবডশরিার্ 

মক্ষনেই র্ানের বযবহার চাডলনয ম নত োনরন। 

৮। আেনার  ডদ দৃঢ় বা  ন  ন তাডর্দ হয তনব আেডন এে  ন্টার েনধয দুটি র্াে ডচডবনয ডননত োনরন। 

৯। ডননোটিন র্াে নীনচর িেযিচূী দ্বারা ডনযডেত বযবহার েরা ম নত োনর তনব এটি এেটি িাধারণ 

ডননদগডশো। আেডন এটি এর মচনয মবডশ িেয বযবহার েরনত চাইনত োনরন। 

 িপ্তাহ ১-৬: প্রডত এে মেনে দুই  ন্টার েনধয এেটি র্াে ডচবান (ধেূোন ছাড়ার িম্ভাবনার উন্নডত 

েরনত প্রডতডদন েেেনক্ষ ৯ টি বযবহার েরুন) 

 িপ্তাহ ৭-৯: প্রডত দইু মেনে চার  ন্টা ের ের এেটি র্াে ডচবান 

 িপ্তাহ ৯-১২: প্রডত চার মেনে আি  ন্টা েনর এেটি র্াে ডচবান 

 

 া েরনবন িো… 

 র্ােটি ডর্নল মেলনবন না। 

 র্ােটি দ্রুত ডচডবনয মেলনবন না। র্াে খুব তাড়াতাডড় ডচডবনয মেলার েনল মহেঁচডে, বুেজ্বালা, বডে 

বডে িাব বা অনযানয োর্শ্ গ প্রডতজিযা হনত োনর। 

 এে ডদনন ২০ টির মবডশ র্াে ডচবানবন না। 


