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Online Hizmet Vermeye Devam Ediyoruz.
COVID-19 sebebi ile 18 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan çalışma modeline geçtiğimiz
süre boyunca bağımlılık alanında ve bu dönemde kurulan COVID-19 Psikolojik
Danışma Hattı ile telefonla destek ve online görüşmeler planlayarak
hizmet vermeye devam ediyoruz.

Covid Psikolojik Destek Hattı’nda 2000’e
yakın çağrı yanıtlanarak, COVID-19 salgın
sürecinde psikolojik desteğe ihtiyaç
duyan kişilere danışmanlık verilmiştir.

Mayıs ayı boyunca Danışma Hattı’mıza
6000’den fazla çağrı gelmiştir. Bunların
arasında başta sigara olmak üzere madde,
alkol ve kumar bağımlılıkları hakkında
başvuru yapan bağımlı ve yakınlarına
destek sağlanmıştır.

Bu ay içerisinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne; en çok bağımlının kendisinin
başvuru yaptığı, bunu takiben aile ve bağımlının çevresinden çağrıların geldiği
tespit edilmiştir.
En fazla tercih edilen başvuru kaynağının medya aracılığıyla, özellikle de
Yeşilay kamu spotlarının bu konuda etkili olduğu geri bildirimi alınmıştır.
İnternet araştırmaları ve tavsiye üzerine hattımıza yapılan başvurular en sık
tercih edilen kaynaklar arasında ikinci sırada yer almıştır.
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YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ

BİL-YAY
YEDAM olarak bağımlılık ve
tedavisi hakkında toplumu
bilgilendirmek, merak edilen
konulara değinmek istiyoruz.

SİGARAYI
BIRAKMANIN

TAM ZAMANI
COVID-19 hastalığının tahrip ettiği hedef organın akciğer olduğu bilinmektedir. Sağlık açısından büyük tehdit oluşturan sigara, koronavirüs yakalanma riskini arttırdığı gibi tedaviyi de bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediği için
zorlaştırmaktadır. Çin’den gelen verilere bakıldığında; COVID-19 hastalığı olanlarda sigara içenlerin zatürreye yakalanma ve ölüm risklerinin 14 kat daha fazla olduğunu saptamıştır. Bu nedenle tütün ve türevi ürünlerden uzak kalmak,
akciğer sağlığımızı koruyabilmek açısından oldukça önemlidir. Sigarayı bırakma aşamasında size yardımcı olabilecek
önerileri ve sağlıklı kalmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Kendinizi
oyalayacak
uğraşlar
bulun

Küçük
hedefler
koyun

Bırakma
gününüzü
belirleyin

Şimdi
10 adımda
sigarayı
bırakmanın

Sık sık
dişlerinizi
fırçalayın ve
duş alın

Beslenmenize
dikkat edin,
su içmeyi
unutmayın

#TamZamanı!

Sigara
isteğinizi
tetikleyecek
etkenlerden
uzak durun

Sigara içme
isteğinizin
önüne geçin
Temiz
hava alın,
hareket edin

Canınız sigara
isterse 10 kez
derin nefes alıp verin
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