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 سرطان و سيگار -5

 %30سرطان هاي ريه بر اثر کشيدن سيگار است ،  85%
بيماراني که به علت سرطان مي ميرند سيگاري هستند ، 

همسران افراد سيگاري در معرض خطر ابتالء به  25%
سرطان هستند ، سرطان هاي رحم به علت سيگار 

 کشيدن است.

 سکته مغزي و سيگار -6

مغزي بيشتر است. در  برابر سکته 5/2در افراد سيگاري 
افراد سيگاري بيماري آلزايمر ) زوال عقل ( دو برابر 

 افراد معمولي است.

 زخم معده و سيگار -7

در افراد مبتال به زخم معده که بهبود يافته اند اما هنوز 

 رخ خواده داد %100سيگار مي کشند ، عود زخم معده 
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 درد هاي موضعي -1

دچار کمر درد مي شوند ، در  %27افراد سيگاري 
 %17صورتي که اين آمار براي افراد غير سيگاري 

 است.

دچار درد گردن مي شوند ، در  %17افراد سيگاري 
دچار اين عارضه مي  %9که افراد غير سيگاري  صورتي

 گردند.

از اين آمار نتيجه مي گيريم که کشيدن سيگار باعث 
 مي گردد. ازدياد دردهاي موضعي

 مرگ و مير -2

از هر پانصد نفر يک نفر هر سال به علت عوارض    
 ناشي از سيگار مي ميرند.

 طول عمر -3

اند ، سالگي رسيده  72% افراد غير سيگاري به سن  78
ساله شده  72افراد غير سيگاري  %42در حالي که فقط 

 اند .

ب -4

  يماري هاي قلبي
کساني که به علت بيماري قلبي مي ميرند به علت  20%

عوارض ناشي از کشيدن سيگار است. مرگ در افراد 

برابر  5سالگي به علت سکته قلبي  40تا  20سيگاري بين 

 .بيشتر از افراد معمولي است

1 

يکي از بالهايي که امروز گريبانگير مردم دنيا شده 

است و باعث مي شود انسان هاي زيادي به تباهي 

کشيده شوند و سرمايه هاي فراواني به هدر رود ، 

بالي خانمان سوز اعتياد است. البته از زمان هاي 

قديم اعتياد به انواع مواد مخدر نظيرسيگار، چپق ، 

، و غيره کم و بيش پيپ ، ترياک ، شيره ، حشيش 

در بين مردم مرسوم بوده و زندگي انسانها را تهديد 

مي کرده است ، متاسفانه تفاوتي که اعتياد ديروز با 

اعتياد امروز دارد اين است که در گذشته بيشتر 

افراد بيمار و سالخورده و غيره معتاد مي شدند در 

حالي که امروز با کمال تاسف شاهد گرفتاري 

 جوانان به دام اعتياد هستيم.  نوجوانان و

افزايش آگاهي عموم جامعه در زمينه مضرات    

اعتياد ، در هر زمان و هر شرايطي الزم و ضروري 

است چرا که مي تواند گامي در جهت مقابله با اين 

بالي قرن بردارد. از آنجايي که سيگار دروازه اي 

براي عبور ساير اعتياد ها محسوب مي شود در اينجا 

سال مطالعه جناب آقاي دکتر مظلوم  15نتايج 

دوست در آمريکا در خصوص مضرات سيگار ارائه 

 مي گردد.
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 پوکي استخوان   -8

بيشتر  %50احتمال پوکي استخوان در افراد سيگاري  
 است.

 ناتواني جنسي -9

نيکوتين سيگار به دليل تاثير بر روي عروق و کم شدن 
 جريان خون موجب ناتواني جنسي در مردان مي شود.

 تاثير سيگار بر چشم  -10
بروز آب مرواريد درسيگاري ها دو برابر است .      

دو  خرابي شبکيه در قسمت ماکوال در افراد سيگاري
 برابر افراد غير سيگاري است.

 

 اثر سيگار بر سالمت پوست ، مو و دندانها-11
سيگار دندانها را سياه و خراب لثه ها را بيمار مي کند.    

سيگار در طاسي سر و سفيد شدن موي سر موثر است . 
سيگار پيري زودرس ايجاد مي کند ، چين و چروک 

 ست.برابر بيشتر ا 5پوست در افراد سيگاري 
همچنين تحقياقات اين واقعيت تلخ را نشان داده     

سالگي  16تا  15افراد سيگاري از سنين  %60است که 
 20آنان از  %90شروع به کشيدن سيگار مي کنند و 

سالگي شروع به اين کار مي کنند ، اين موضوع حاکي 
از آن است که الگوي استعمال دخانيات که در گذشته 

دان وجود داشته تغيير کرده است و بيشتر در بين سالمن
اکنون از سنين نوجواني و جواني شروع مي شود و در 
اين گروه سني رواج پيدا کرده است . بنابراين نقش 
والدين در آشنا نمودن فرزندان خود از مضرات سيگار 

 مي تواند از تباهي زندگي آنان جلوگيري کند.
 

5  

 نقش خانواده ها در پيشگيري از شروع مصرف دخانيات

زمينه بسياري از رفتارهاي خطرناك و مغاير با سالمت 
از سنين پايين و تحت تأثير فرهنگ خانواده شكل مي 
گيرد . در اين ميان ، نقش زنان در مديريت خانواده و 
تأثيرگذاري آنها بعنوان الگوي رفتاري نوجوانان و 
جوانان مي تواند در اطالع رساني و افزايش آگاهي 

ضرات استعمال دخانيات مؤثر خانواده در خصوص م
 باشد. 

خانواده با انجام اقدامات مناسب مي تواند مانع از 
روي آوردن فرزندان خود به مصرف دخانيات شود. 

 براي اين كار : 
براي حفاظت خود ، خانواده و همه عزيزانمان ، -1

 منزل و وسيله نقليه خود را عاري از دخانيات كنيم. 

هيچ از مردم بخواهيم كه در اطراف ما و عزيزانمان -2
 نوع ماده دخاني )سيگار ،پيپ ، قليان و..( مصرف نكنند. 

از عدم مصرف هر گونه مواد دخاني در مهد كودك -3
 ، مدرسه و يا محل نگهداري فرزندانمان مطمئن شويم. 

رستوران ها ، مكان هاي تفريحي و اماكن عمومي را -4
 كه عاري از دخانيات باشند. انتخاب كنيم 

زندگي مي كنيم كه مايل به اگر با فرد سيگاري -5
ترك آن نيست ، از او بخواهيم كه خارج از فضاي 

سيگار بكشد. هر چند اين كار مشكل مواجهه با منزل 
دود تحميلي را از بين نمي برد ولي آن را به ميزان 

 زيادي كاهش مي دهد. 
 

 

 

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان 
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