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ــا ســیگار کشــیدن دچــار چــه   ــا  مــی دانیــد ب آی

  ؟عوارضی می شوید 
-  خطـر سـکته هـاي     (سکته هاي قلبـی و مغـزي

برابـر بیشـتر از افــراد    5قلبـی در افـراد سـیگاري    
  )غیر سیگاري است

- عنصــر ســرطانزا در دود  40 بــیش از ( ســرطان
ــود دارد  ــیگار وج ــه   .س ــرطان ری ــال س  22 احتم

ــت    ــیگاري اس ــر س ــراد غی ــتر از اف ــه بیش  .مرتب
طبق تحقیقات بی شـماري کـه انجـام شـده اسـت      
در صورت ادامه اسـتعمال دخانیـات توسـط افـراد     
ــواع   ــه ان ــال مبــتال شــدن آنهــا ب ســیگاري، احتم

هـاي دیگـر از قبیـل زبـان، دهـان، غـدد،        سرطان
بزاق و حلق، سـرطان بینـی، گلـو ، مـري، حنجـره      

مقعـد  ،لوزالمعـده  ،آلت تناسـلی مـرد    ،کلیه ،معده ،
 ).از افراد غیر سیگاري است  ار بیشتریبس

  
 

آب مروارید -   

درصد بیش از افراد دیگر در معرض  40 افراد سیگاري 
.نابینایی هستند و ابتال به آب مروارید  
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 8 طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در هر 
تعمال دخانیات جان ثانیه یک نفر در دنیا به علت اس

هرچه سن شروع . دهد می خود را از دست
هاي   تر باشد و تعداد سیگار کشیدن، پایین سیگار

تر باشد، درصد  مصرفی و عمق استنشاق آن بیش
نتایج تحقیقات حاکی از آن . رود میر باالتر می و مرگ

نین نوجوانی شروع به است چنانچه افراد در س
درصد موارد  70 کنند بیش از کشیدن سیگار

افتد و مدت  رحله اتفاق میسیگاري شدن در این م
تا  20 بین  ،سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهند 20 
وجه در زندگی  سال زودتر از افرادي که به هیچ 25 

 .اند، خواهند مرد سیگار نکشیده

 

مواد سمی و سرطانزاي توتون و دود سیگار از چهار 
از ترکیبـات  .هزار نوع ماده شیمیایی فرا تـر اسـت  

 7ایی که در دود سیگار موجود اسـت  مختلف شیمی
اسید سیانیدریک  نیکوتین ،مونوکسید کربن،(ماده 

،آرسنیک ،مواد رادیو اکتیو ،آمونیـاك و کربورهـاي   
ثــرات ســوء شــدید و  ا)هیــدروژن در دود ســیگار

   .دنبیشتري در روي دستگاهاي مختلف بدن دار
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والیتآموزشی ،پژوهشی  و درمانی مرکز   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 سیگار و عوارض  آن 

 
زهره بشاش موقر:تهیه و تدوین   

 بخش جراحی پالستیک
1394سال  
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  چگونه  می توانید سیگار را ترك کنید؟

  -رویه زندگی خود را تغییر دهید. 
  -تاریخی براي شروع تنظیم کنید. 
  - عهد ببندیدبا خود براي ترك سیگار. 
  -از دیگران کمک بگیرید. 
  - نگهداري سیگار در منزل احتمال مراجعه به آن

هـر چـیـز مـربــوط بـه . را افزایش می دهد
دخانیات مانند زیرسیگاري، فندك و سیگار را دور 
انـداخـتـه و از آنـــچــه کـه با استـعـمـال 

 .دخانیات مربوط میشود خود را رهایی دهید
  -براي مثال می  .عادت دیگري را جایگزین نمایید

تـوانـیـد آدامـس بـجـویـد، آب نـبـات بخورید 
 .و یا از سبزیجات استفاده کنید

  -از محصوالت طبی کمک بگیرید  
  - از اماکنی که سیگار کشیدن در آنها رواج دارد

 دوري کنید
  -به خودتان پاداش دهید 
  -مقاوم باشید  .هر روز برایتان آسانتر خواهد شد

 .دلسرد نگردیدهیچگاه و

  -رنامه غذایی منظمی داشته باشیدب 
 

 

  
  -ورزش کنید.  

  -یک روش مناسب این . سیگار متنفر شوید از
است که همیشه شیشه کوچکی که داخلش چـند 
تـه سـیگـار وجود دارد به همراه خود داشته باشید 
و هرگاه هوس سیگار کشیدن به سرتان زد، در 
شیـشه را باز کرده و داخلش را بوکنید، بوي تعفن و 
 زننده آن قـطـعـا شـما را از کاري که می خواهـیـد

 . انـجـام دهید منصرف خواهد کرد
  - مراحل را آهسته طی کنید روز به روز پیش

روید؛ با اهداف دراز مدت خود را هراسـان 
امـروز سخت تالش میکنید که سیگار . نـکنـیـد

 .عمل کنید  فردا نیز دوباره به همین ترتیب. نکشید
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 - افزایش چین و چروك صورت 
 - ضایعات شنوایی 

برابر بیش از افراد غیر سیگاري به  3 افراد سیگاري 
 . شوند عفونت گوش میانی دچار می

 - سرطان پوست 
برابر بیشتر از افراد غیر سیگاري در  2 افراد سیگاري 

پوسته (معرض خطر ابتال به نوعی سرطان پوست 
  .قرار دارند) پوستبرجستگی روي و  پوسته شدن

 - فساد دندانها 
بیشتر از افراد غیر سیگاري  برابر 5/1 افراد سیگاري 

در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها 
 .هستند

- پوکی استخوان 

هاي افراد سیگاري تراکم خود را از دست  استخوان
شود همینطور زمان  داده و به راحتی شکسته می

خوردن آنها پس از شکستگی التیام یافتن و جوش 
 .کند درصد افزایش پیدا می 80 تا 
 -تغییر رنگ انگشتان 

قطران موجود در دود سیگار در اثر استعمال مستمر 
دخانیات روي انگشتان و ناخنها جمع شده و باعث 

 .شود اي مایل به زرد می تغییر رنگ آنها به قهوه

 -سلولهاي جنسی در مردان دادن تغییرشکل 
تر از  ناباروري جنسی در مردان سیگاري نیز متداول

 .افراد غیر سیگاري است
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