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Khái niệm chung
Hút thuốc là nguyên nhân lớn nhất gây nên các bệnh có thể phòng ngừa được và gây tử vong ở Úc. Khoảng 2/3 số người 
nghiện hút thuốc lâu năm chết sớm vì hút thuốc. Có hơn 7.000 hợp chất hóa học khác nhau trong khói thuốc lá.
70 hợp chất trong số đó được biết là nguyên nhân gây ung thư. Nếu quý vị hút thuốc, thì giờ là lúc bỏ hút thuốc. Nếu 
quý vị đã từng thử bỏ một lần, đừng thất vọng. Bỏ hút thuốc không hề dễ dàng, và nhiều người cần phải cố gắng một vài 
lần trước khi có thể bỏ hút thuốc hoàn toàn. Bác sĩ gia đình (general 
practitioner - GP) của quý vị có vai trò tốt nhất trong việc giúp quý vị vạch 
ra các bước tiếp theo.  

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ sẽ cung cấp cho quý vị thông tin và nguồn lực để giúp quý vị tìm 
hiểu cách bỏ hút thuốc. Quý vị sẽ cần nói với bác sĩ về mức độ thường 
xuyên hút thuốc và cảm giác của mình về việc bỏ hút thuốc. Bác sĩ sẽ giúp 
quý vị lên kế hoạch bỏ hút thuốc và sẽ trao đổi với quý vị về:

• Những điều sẽ xảy ra khi quý vị bỏ hút thuốc
• Kiểm soát cảm giác thèm thuốc
• Các triệu chứng về thể chất
• Thuốc men
• Tái nghiện
• Các cách thức - bỏ hẳn ngay hoặc dùng thuốc
• Rủi ro về thuốc
• Thuốc lá điện tử
• Rào cản khi bỏ hút thuốc - áp lực xã hội, v.v.
• Các cách thức thay đổi hành vi

Thuốc men
Liệu Pháp Thay Thế Nicotine (Nicotine Replacement Therapy - NRT) là 
một loại thuốc giúp kiểm soát cơn thèm thuốc lá. NRT có chứa nicotine, 
chất gây nghiện có trong thuốc lá. Tuy nhiên, NRT không chứa các chất 
độc hại khác và không gây nghiện. NRT có thể được sử dụng dưới dạng 
miếng dán hoặc thuốc uống. Loại thuốc này cũng được phê duyệt để 
dùng khi mang thai.

Thuốc lá điện tử
Thuốc lá điện tử được quảng cáo là một lựa chọn ‘lành mạnh hơn’ vì 
cung cấp nicotine mà không có các tác dụng phụ khác của thuốc lá thông 
thường. Tuy nhiên, chất lượng và độ an toàn của thuốc lá điện tử vẫn 
chưa được chứng minh.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ gia đình sẽ gặp quý vị thường xuyên để kiểm tra và theo dõi kế hoạch điều trị của quý vị. Quý vị sẽ thảo luận về tiến 
trình của mình và cân nhắc xem quý vị có cần thay đổi kế hoạch hay không. Bác sĩ gia đình của quý vị có thể giới thiệu quý 
vị đến một chuyên gia tư vấn nếu quý vị gặp khó khăn khi bỏ hút thuốc. Việc liên lạc thường xuyên với bác sĩ gia đình sẽ 
làm tăng khả năng bỏ thuốc lá thành công, vì vậy hãy tiếp tục hẹn tái khám.
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Bỏ Hút Thuốc

Hầu hết nicotine đã được 
thải ra khỏi cơ thể quý vị

Nồng độ cacbon monoxit 
trong máu đã giảm đáng kể

Thở dễ hơn nếu quý vị bị 
COPD (bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính) và vị giác và khứu 
giác được phục hồi

Giảm nguy cơ nhiễm trùng 
vết mổ sau phẫu thuật  

Nguy cơ mắc bệnh tim giảm 
một nửa so với người hút 
thuốc

Nguy cơ ung thư phổi thấp 
hơn 50% so với người hút 
thuốc

Nguy cơ mắc bệnh tim và tử 
vong gần như tương đương 
với người chưa bao giờ hút 
thuốc

Lợi Ích của Bỏ Hút Thuốc
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Tờ Thông Tin Về Bệnh



Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh. 
Nó không được soạn ra để dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế 
cho việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn

Các tờ thông �n thuộc Danh Mục Tài Nguyên Y Tế 
(Health Resource Directory) được sự chuẩn y của 
Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế 
Cơ Bản Tây Nam Sydney (South Western Sydney 
PHN’s Community Advisory Commi�ee) và của các 
bác sĩ gia đình tại địa phương

Bỏ Hút Thuốc

Tôi nên làm gì?
Để bỏ hút thuốc, quý vị cần có mong muốn. Nếu quý vị chưa sẵn sàng bỏ hút thuốc , hãy xem xét tại sao. Nói chuyện với 
bác sĩ gia đình của quý vị về cách quý vị có thể giải quyết những nỗi sợ hãi đang kìm hãm quý vị. Đọc về những rủi ro và lợi 
ích sức khỏe của việc bỏ hút thuốc. Tìm hiểu lý do tại sao việc bỏ hút thuốc lại quan trọng như vậy. Cân nhắc thực hiện một 
sở thích mới, chẳng hạn như tập thể dục hoặc một hoạt động nào đó, để giúp quý vị không nghĩ đến việc hút thuốc. Bỏ hút 
thuốc sẽ giúp nâng cao mức độ thể chất của quý vị và khiến việc tập luyện trở nên thú vị trở lại.
Tuân thủ theo kế hoạch bỏ hút thuốc của quý vị. Nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị nếu quá khó quản lý kế hoạch của 
quý vị. Yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu cho một chuyên gia tư vấn nếu quý vị gặp khó khăn khi bỏ hút thuốc. Hỏi bác sĩ gia 
đình của quý vị về các công cụ, ứng dụng và dịch vụ để bỏ hút thuốc.
Tránh những người hút thuốc trong một thời gian. Tránh những tình huống mà quý vị có thể thèm thuốc lá, chẳng hạn như 
quán rượu và câu lạc bộ đêm. Hãy nhớ rằng tái nghiện là điều phổ biến. Quý vị có thể mất một vài lần trước khi bỏ được 
hoàn toàn, nhưng với sự hỗ trợ và kế hoạch, quý vị có thể bỏ hút thuốc mãi mãi.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Chương Trình Bỏ Thuốc để có Cuộc Sống Mới
Một chương trình cai hút thuốc bằng phương pháp tối ưu dành cho phụ nữ có con là Thổ Dân và Dân Đảo Eo Biển Torres. 
Chương trình cung cấp hỗ trợ cai hút thuốc phù hợp với văn hóa cho phụ nữ mang thai là Thổ Dân và Dân Đảo Eo Biển Torres 
và các thành viên gia đình có hút thuốc, bao gồm tư vấn, cách thức hành vi, giới thiệu đến Quitline, NRT miễn phí lên đến 
12 tuần và hỗ trợ theo dõi kéo dài. Hãy nhờ bác sĩ gia đình của quý vị giới thiệu.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? 
• Viện Ung Thư NSW: icanquit.com.au
• I Quit Because: iquitbecause.org.au
• Dịch vụ Thông Tin Sức Khỏe Đa Văn Hóa – hút thuốc: mhcs.health.nsw.gov.au
• No Smokes: nosmokes.com.au
• Cơ Quan Y Tế NSW: health.nsw.gov.au

• Lời Khuyên Thực Tiễn để Bỏ Hút Thuốc
• Cách Bảo Vệ Con Quý Vị Khỏi Hút Thuốc Thụ Động
• Không Khói Thuốc Khi Mang Thai và Sau Đó
• Tại Sao Con Quý Vị Cần Quý Vị Bỏ Thuốc Lá 

• Quit Coach: quitcoach.org.au
• Quitline – nhận trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị: quitnow.gov.au

Mất bao lâu để bỏ hút thuốc? 

Tôi có thể mong đợi điều gì khi thử bỏ hút thuốc? 

Điều gì xảy ra nếu tôi không thể bỏ hút thuốc?

Tôi có thể gọi cho ai nếu tôi có thắc mắc?

Nếu những người trong nhà tôi hút thuốc thì 
sao? 

Làm sao để tôi có thể thành công?

Có những loại thuốc nào?

Tôi có thể tìm hiểu thêm về việc bỏ hút thuốc 
ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?


