نیکوتین دود سیگار ،عالوه بر شکل تنفسی ،از راه پوست نیییز بی
کودکان منتقل می شود.همچنین دود سیگار ب لباس و پوست هم
می چسبد و هنگام بغل کردن کودکان  ،مقدار دیگری از آن ب آنها
انتقال می یابد.

اگر دوستان شما سیگار می کشند:
دوستی خود را با آنان ،تا وتتی ک از این کار ناپسند دست بردارند ،متوتف
کنید .دوستی با افراد سیگاری میتواند شما را هم ب دام مرگبار سیگار بکشاند.

هرپنج سال زندگی با فرد سیگاری احتمال بتال ب سرطان ریی را
 1/1درصد افزایش می دهد .تا کنون دود سیگار در ایجاد  51نیو
سرطان اثبات شده است .افراد غیر سیگاری در معرض دود نیز 93
درصد بیشتر از دیگران ب این سرطان ها دچار می شوند.

آنچه همه باید در
مورد سیگار بدانند
نه گفتن به سیگار
سالم به زندگی

منابع  :پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی ،سایت پزشکان،

اگر والدین یا نزدیکان شما سیگاریا قلیان
و ...می کشند:
این مطالب را برایشان بخوانید و از آنها بخواهید برای حفظ سالمت
خودشان سیگار را در اسیر وتیت تیرن کینینیدییا از آنیهیا
بخواهیدحداتل از کشیدن سیگار یا مواد دخانی دیگر مانند تلیان و
پیپ در فضای بست و
در حضییور دیییگییران،
خصییوصییا کییودکییان
خودداری کنند.

سایت تبیان
تهیه کننده  ،طراحی و تدوین :م  .بخشی مسوول آموزش بهه
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تلفن بیمارستان414-11114444-41:
یم
ا یل Emam-falavarjan-stat@mui.ac.ir :

کد رسانهPEDU/ALL/HEL/ 0145 :

شماره افکس414-11111411:

تاریخ آخرین بازنگری :پاییز 5931

آردس  :فالور جان -خیابان طالقانی -بلوار بسیج  -بیمارستان امام خمینی فالورجان -واحد آموزش بیمار

تاریخ بازنگری بعدی :پاییز 5931




مواد موجود در دود سیگار

سیگار از توتون ،کاغذ ،اسانس ،چسیب ،گیوگیرد و میواد
نگهدارنده ساخت می شود .دود سیگار شامل  1333ماده ی
شیمیایی است ک از بین آنها 133 ،ماده بیماری زا و 13
سرطان شناخت شده اند .یکی از این مواد(مونواکسیدکربن)
است.این ماده میل ترکیبی زیادی با هموگلوبین خون دارد



همچنین مرگ زود هنگام افراد سیگاری ب وضع مالی خانواده ی آنها خسارت
وارد می کند .بخشی از زمین های کشاورزی ب جای تولید غذا برای تولید
توتون ب کار گرفت می شود .مقدار زیادی از پول کشور برای وارد کردن
سیگار ،ب کشورهای دیگر داده می شود و آتش سوزی ناشی از بی احتیاطی
افراد سیگاری و پاکسازی زبال (ت سیگار) هم خرج زیادی برای کشور دارد.

آیا سیگار تهدیدی جدی برای سالمتی است؟

و در رتابت با اکسیژن برای ترکیب با هموگلوبین پیروز

شواهد علمی نشان می دهند ک تمام انوا محصوالت
دخانی ب هر شکلی مضر بوده و باعث مرگ و میر و ناتوانی

می شودو در نتیج انتقال اکسیژن ب بیدن کیاهیش میی

می شوند .دود سیگار داراری دو جریان اصلی و

یابد.بدن برای جبران این کاهش اکسیژن ،تعداد گلبولیهیای
ترمز خون را افزایش می دهد و ب همین خاطر ،خون فیرد

فرعی است:

سرطان ریه
خطر ایجاد سرطان ری در سیگاری ها حدود 23برابر بیشتر از غیر
سیگاری ها است  .اکثر کسانی ک بر اثر سرطان ری می میرند،
سیگاری هستند .در سیگاری ها احتمال مرگ ناشی از سرطان ری ن
سبت ب غیر سیگاری ها 51 ،تا  21بار بیشتر است.

بیماری قلب و رگ ها
سیگار کشیدن یک عامل خطر اصلی برای ایجاد بیماریهای
تلب و رگ هاست .صدم مستقیم ب سطح داخل رگ ها ب وسیل ی
نیکوتین و

سیگاری غلیظ می شود .یکی دیگر از مواد دود دخیانیییات،

جریان اصلی هنگام پک زدن  ،وارد دهان و ری می

مونوکسید کربن می تواند دیواره سرخرگ را تخریب کند و موجب ورود

ترکیب تهوه ای رنگ ب نام تطران است .تطران همان میاده

شود.

مواد چربی ب داخل دیواره ی زخمی سرخرگ شده و باعث ضخیم

ای است ک رنگ دندان و انگشتان را زرد و تیره مبکینید و
زیبایی لبخند افراد سیگاری را از بین می برد .تطران دارای
بیش از  53نو ماده سرطان زا است .نیکوتین سییگیار بی
سرعت جذب جریان خون می شود و ظرف  93ثانی ب مغز
می رسد و روی سلولهای عصبی آن اثر میگذارد .نیکوتییین
هم ماده ی موثر و اصلی دود سیگار است ک باعث اعتیاد ب
سیگار شده و بر روی بخش های مختلف بدن مانند :تیلیب،
رگها ،مغز ،اعصاب و دستگاه گوارش و ترشحیات ریی اثیر
منفی می گذارد.


زیان های مالی مصرف سیگار

در کشودر ما روزان  2میلیارد تومان ب صورت محصوالت دخانیییات

دود شده و ب هوا می رود .پنج میلیارد تومان دیگر هم صرف درمیان
بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات می شود.

جریان فرعی ک بسیار خطرنان تر است و در فاصل
پک زدن ها از نون سیگار انتشار یافت و در محیط پخش
می شود ک هم اطرافیان فرد سیگاری از این دود استنشاق
می کنند و هم در تنفس بعدی وارد ری فرد سیگاری می
شود(.آسیب ب خود و دیگران)

عوارض دخانیات و بیماری های ناشی از آن:
سرطان ری  ،گلو ،دهان ،مری ،معده پانکراس ،سرطان پوست،
بیماری های ریوی و عفونت های حاد و مزمن ری و آسم ،افزایش فشار خون ،
افزایش ضربان تلب و سکت تلبی  ،سکت مغزی ،افزایش خطر نابینایی و آب
مروارید(کاتاراکت) ،ایجاد چین و چرون صورت و کاهش شادابی چهره و
پیری زودرس ،ضایعات شنوایی و عفونت گوش ،از دست دادن موها ،فساد و
زردی دندان ها ،پوکی استخوان و شکستگی استخوان ،زخم معده ،تغییر رنگ
انگشتان  ،سرطان گردن رحم ،نازایی ،مرده زایی ،تولد نوزاد کم وزن  ،نارسایی
تنفسی نوزادان ،مرگ ناگهانی نوزاد ،هوش پایین نوزاد.

شدن و تنگی و در نهایت بست شدن کامل آن گردد .خون ک در این
رگ های تنگ شده جریان می یابد ،ب طور ناگهانی لخت می شودو
لخت های خون ب طور جدی ب ماهیچ ی تلب آسب می رساند .مواد
موجود در دخانیات  ،ضربان تلب و فشار خون را افزایش می دهد و
موجب افزایش نیاز ماهیچ ی تلب ب اکسیژن میشود ب این ترتیب

زمین برای نامنظم شدن ضربان تلب فراهم می شود.

