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 استعمال دخانيات و سرطان ها: 

سرطان مختلف در  14سيگار بعنوان عامل بروز حداقل 

 عبارتند از :انسان شناخته شده است كه مهمترين آنها 

سرطان هاي ريه ، پوست ، لوزالمعده ، مثانه ، خون ، 

هاي نواحي لب ، زبان  پستان ، حنجره ، كبد و سرطان

 و دهان در اثر جويدن تنباكو

 رويدادهاي مثبت در بدن به دنبال ترك دخانيات

دقيقه از ترك سيگار ، بدن دچار تغييراتي  20بعد از -1

طبيعي كاهش مي يابد و مي شود . ضربان قلب تا حد 

به بهبود فشار خون كه با مصرف سيگار باال رفته بود ، 

 منجر مي شود. 

ساعت از ترك آخرين سيگار ، ميزان 12بعد از -2

 حد طبيعي بر مي گردد. مونوكسيد كربن در خون به 

ماه  ،خطر سكته قلبي  3هفته تا  2بعد از گذشت -3

 شود. كاهش يافته و عملكرد ريه ها بهتر مي 
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براي يك فرد براي تعيين خطرات مصرف دخانيات 

 بايد ميزان مصرف و نوع آن را در نظر داشت. 

نخ سيگار مي كشد ، در مقايسه با  20شخصي كه روزانه 

نخ سيگار مي كشد ، يا شخصي كه  5فردي كه روزانه 

روزي يك بار قليان مي كشد ، در مقايسه با فردي كه 

روزي يك پاكت سيگار مصرف مي كند ، احتمااًل 

 زودتر به سرطان ريه مبتال خواهند شد. 

سيگار به معني  استنشاق ناخواسته دود ناشي از سوختن

سيگاري شدن بصورت تحميلي است. زندگي با يك 

سيگار نخ  80فرد سيگاري به منزله مصرف مستقيم ساالنه 

است. ريه هاي افراد غير سيگاري كه در كنار فرد 

سيگاري زندگي مي كنند ، به مراتب عملكرد ضعيف 

تري نسبت به افراد سالم غير سيگاري دارند. قرار 

دود سيگار ، خطر بيماري هاي گرفتن در معرض 

درصد و در بچه ها  تا  25تنفسي را در بالغين تا حدود 

درصد افزايش خواهد داد. طبق آمار  50-100حدود 

درصد بيماري هاي  30سازمان جهاني بهداشت بيش از 

قلبي عروقي و يك سوم بيماري هاي تنفسي در بين 

ايجاد مي شوند. ميزان بروز سيگاري هاي تحميلي 

سرماخوردگي ، عفونت گوش مياني ، گلودرد  ،سرفه و 

گرفتگي صدا در كودكاني كه والدين سيگاري دارند ، 

 بيش از كودكان داراي والدين سيگاري است. 
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 انواع مواد دخاني

اغلب افراد تصور مي كنند ، مصرف دخانيات فقط 

كشيدن سيگار است. در حالي كه هر ماده و يا فرآورده 

يا بخشي از ماده خام تشكيل دهنده آن ، هاي كه تمام 

گياه توتون و يا تنباكو يا مشتقات آن باشد ، جزء 

دخانيات محسوب شده و خطرات مصرف سيگار را دارد. 

بنابراين پيپ ، قليان ، انفيه و يا شبه آن ها نيز مواد 

 دخاني محسوب مي شوند. 

توتون همراه با كاغذ ، فيلتر و برخي از افزودني ها ، 

اين مواد تشكيل دهنده اصلي سيگار هستند . سوختن 

ماده سمي  4000مواد با هم موجب پديد آمدن بيش از 

ماده سرطان زا مي شود. شواهد نشان مي دهند  80و 

كه مصرف انواع محصوالت دخاني )شامل سيگار ، پيپ 

و قليان ( به هر شكلي مضر بوده و باعث مرگ و مير و 

 ناتواني مي شود. 

عبارات فريبنده اي نظير )) سبك يا اليت (( ، ))توتون 

ميوه اي(( و يا )) قليان كه آب آن دود مضر را تصفيه 

مي كند(( مضرات مواد دخاني را كاهش نمي دهد بلكه 

حتي فرد را تشويق به مصرف بيشتر بدون توجه به اثرات 

مضر آن مي كند و در نهايت منجر به صدمات بيشتري 

 مي شود. 
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ترك آخرين سيگار  ،سرفه ها ماه بعد از  9يك ماه تا -4
 و كوتاه بودن تنفس بهتر مي شود. 

بعد از يك سال از ترك آخرين سيگار ، خطر بروز -5
گرفتگي عروق قلب به حد نصف افراد سيگاري مي 

 رسد. 
سال از ترك آخرين سيگار ، خطر بروز  15بعد از -6

 گرفتگي عروق قلبي مانند افراد غير سيگاري مي شود. 
در صورت عدم بروز سرطان در فردي كه سيگار -7

خود را ترك كرده است ، تمام خطرات بروز سرطان 
بعد از ترك مصرف سيگار كاهش يافته و به شرايط 

 افراد غير سيگاري مي رسد. 

 دهاي مثبت اجتماعي به دنبال ترك دخانيات رويدا

ظاهري آراسته تر كه با حذف لكه هاي روي -1

 انگشتان و دندان ها همراه است. 
رفتن بوي بد دهان ناشي از كشيدن سيگار و از بين -2

 داشتن تنفس راحت تر 
از لباس ، مو ، بدن و ساير وسايل بوي سيگار حذف -3

 شخصي
كاهش چين و چروك و پيشگيري از پيدايش چين -4

 و چروك زودرس در پوست صورت 
برطرف شدن مشكالت تنفسي مثل خس خس ، سرفه -5

 ، برونشيت مزمن و از همه مهمتر سرطان ريه 
ژه بازيافت دوباره حس بويايي و چشايي به وي-6

دريافت بو و طعم واقعي غذا كه در اثر مصرف سيگار 
 .  كاهش يافته است
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شادابي دوباره در زندگي و  احساس سرزندگي-7

 افزايش قواي جسماني و جنسي 

 داشتن خواب بهتر و راحت تر -8

حذف صدها ماده سمي و سرطان زا و جلوگيري از -9

 بيماري مختلف ناشي از سيگار  50بروز بيش از 

حس آزادي و كنترل دوباره رفتار به دست آوردن -10

 با رهايي از زندان اعتياد 

ب به نوزاد در زنان باردار ، فراهم كاهش خطر آسي-11

سالم و سالمت براي كودكان و آوردن يك محيط 

 افرادي كه با آنان زندگي مي كند. 

 الگوي مناسب بودن براي فرزندان و اطرافيان -12

حذف هزينه هاي قابل توجه خريد سيگار كه مي -13

 توان براي كارهاي بهتر و مفيدتري صرف كرد. 

و مسافرت به وسيله سهولت و دلپذيرتر شدن تردد -14

 قطار ، هواپيما و اتوبوس براي شما و ديگر افراد

نبود اجبار براي خارج شدن از اتاق يا رفتن به -15

 محل هاي خاص مثل دستشويي براي سيگار كشيدن 

 افزايش اعتماد به نفس با ترك اين عادت نادرست-16

 اري گشتن جا سيگخالص شدن از دنبال -17

  افزايش طول عمر -18

 

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان 
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عروقي –كتاب راهنماي پيشگيري و كنترل بيماري هاي قلبي 

 (تأليف دكتر محسن شمس )
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