
 

 

با مصرف هر نخ سیگار، فرد سیگاری با سه نوع پدیده اصلیل                

 بیماری زا در سیگار روبرو م  شود.:

 سمیت حاد یا فوری مثل تنگ  نفس بعد از سیگار کشیدن (1

 سمیت مزمن یا طوالن  مدت مثل سرطان ریه (2

 اعتیاد به مواد اعتیاد آور موجود در سیگار مانند نیکوتین (3

نیکوتین موجود در دود سیگار موجب افزایش واضح ضلربلان             

قیب و  باالرفتن فشار خون م  شود. دود قییان نیز از این املر                

مستثن  نیست و آسیب های فراوان  را به همین ترتیب بر فلرد             

 مصرف کننده و اطرافیان وی وارد م  کند.

عروق ، سکته مغزی،  بیماری های تنفس          -بیماری های قیب   

و بسیاری از  بیماری های کشنده در اثر استعمال دخانیات دیلر             

یا زود در افراد سیگاری و افرادی که با آنها زندگ  م  کلنلنلد،            

 اتفاق م  افتند.

استعمال دخانیات روند تصیب شرایین را تسریع م  کنلد. ایلن              

بیماری م  تواند باعث باریک شدن شریان های پاهلا و  در                

نتیجه درد در حین راه رفتن شده که  م  تواند موجلب سلیلاه                 

 شدن عضو و قطع شدن انگشتان پاها و اندام شود.

 

 

 

 مقدمه
استعمال دخانیات به طور جدی بر روی وضعیت جسمان  فلرد            

 تأثیر میگذارد و بدن را در برابر بیماریها ضعیف میکند.

انواع فرآورده های دخان  شامل سیگار، پیپ، قییان، تنلبلاکلوی      

 جویدن  و سیگار برگ م  باشد.

استفاده از تنباکو و خصوصًا استعمال سیگار از  بیشترین دالیلل             

سرطانهای منجر به مرگ است. نباید فراموش کرد که مصلرف            

تنباکو به روشهای مختیف عالوه بر سرطان ریه م  تواند منجر           

به بروز  سرطان های متعدد در اعضای مختیلف بلدن شلده،                

 سالمت  فرد و در نتیجه سالمت  جامعه را به خطر اندازد.

عالوه بر اینها کشیدن سیگار موجب ایجاد  بیماریهای ملزملن،            

 بیماریهای قیب و عروق، سکته و آب مروارید و ... نیز میباشد.

استعمال دخانیات باعث ناتوان  جنس  و عقیم  در ملردان و              

 همچنین نازای  در زنان م  شود.

 عوارض دود سیگار برای کودکان

عوارض دود سیگار برای کودکان از زملان بلارداری شلروع                          

م  شود. سیگار کشیدن در طول حامیگ  موجب عوارض زیادی 

از جمیه مرده زائ ، خود به خود، مرگ جنین، مرگ در دوران               

 نوزادی، مرگ ناگهان  نوزاد م  شود.

سیگار کشیدن هرکدام از والدین، شدت  بسیاری از بیماری هلا            

مثل بیماری های تنفس  در نوزادان و کودکان را وخلیلت تلر                          

 م  کند.

میزان بروز سرماخوردگ ، عفونت گوش ملیلانل ، گلیلودرد و               

گرفتگ  صدا در کودکان  که والدین سیگاری دارند بلیلش از              

 کودکان  است که والدین غیرسیگاری دارند.
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 تاثیر دخانیات بر ایجاد سرطان ها
سرطان مختیف در بدن اسلت         11دخانیات عامل ایجاد حداقل     

سرطان ریه، پوست، لوزاللملعلده،     :که مهت ترین آنها عبارتند از     

 مثانه، خون، پستان، حنجره، کبد، روده و ...

.مصرف تنباکو در فرم های جویدن  و مصرف پیپ یک علاملل      

 خطر مهت برای سرطان های دهان، حیق و مری است. 

سرطان حفره دهان در مصرف کنندگان روزانه انفیه ملرطلوب،           

بیشتر است. سرطان های لب، زبان و دهان در اثر جویدن تنباکو 

 حاصل م  شود.

 

 

 

 

 

طبق تحقیقات برای پیشگیری از سرطاان لوزالمعده، پرهیلز از           

استعمال دخانیات  همراه با رژیت غذای  و مصرف غذااهای کلت            

 چرب و پر فیبر الزم است.

 سرطان ریه:.

کشیدن سیگار یک  از عیل اصی  سرطان ریه است که مسئلول    

بیش از دو سوم مرگ و میرهای ناش  از سرطان ریه در سراسر             

بر اثر مصرف دخانیات با گذشت زمان در بلافلت              جهان است.  

های  که به طور داائت توسط قطران موجود در ملواد دخلانل                 

 تحریک شده اند، سرطان ریه یا برونش گسترش م  یابد.

قرار گرفتن در معرض دود دست دوم دخانیات در خانه یا محلل           

  کار باعث افزایش خطر ابتال به سرطان ریه م  شود.

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 برونر. سودارث، تنفس و تبادالت گازی 

 مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات 

 

 

 

 
 

 

4 5 

 سوپروایزر آموزش سالمت

 1141/ 41/41 تاریخ آخرین بازنگری: 

 استعمال دخانیات

 GCC-PA-096/03 :کد 


