
سیگار به عنوان رایجترین و 

ارزانترین ماده اعتیاد آور دارای 

عوارض زیانبار جسمی و روانی است. 

به عنوان اولین علت     .از سیگار 

قابل پیشگیری مرگ ومیر در جهان   

 نام برده شده است.

مهمترین  ترکیب موثر سیگار نیکوتین 

است که عامل اصلی اعتیاد جسمانی به 

است.نیکوتین یک ماده  محرک دخانیات 

سیستم عصبی است و سبب ترشح فوری 

 آدرنالین می شود.

اثرات آدرنالین شامل افزایش ضربان 

قلب،افزایش فشارخون،تنفس سریع 

وعمیق،افزایش قندخون وکاهش اشتها 

 ست.

 

از هفت هزار  ترکیب  شیمیایی  بیش

در دود سیگار وجود  دارد که بسیاری 

و می تواند منجر  از آنها سمی بوده

 به آسیب های جدی در بدن شود.

الزم  به ذکر است محصوالت تنباکویی 

بدون دود هم عوارض  خاص خود را 

 دارتد وبدون ضرر نمی باشند.

عوارض  مصرف سیگار به دو دسته  

عوارض کوتاه مدت و بلند مدت طبقه 

 بندی می شوند.

 

 فعالیت مغز و اعصاب سرکوب 

 افزایش فشار خون و ضربان قلب 

 کاهش گردش خون در اندامها 

  ترشح زیاد اسید معده و مشکالت

 گوارشی

 کاهش اشتها 

 کاهش حس بویایی و چشایی 

  حساسیت تنفسیافزایش 

 اختالالت دهان و دندان 

 

 انواع مختلف سرطان 

 مشکالت تنفسی 

  ناتوانی جنسی در مردان و کاهش

 باروری در زنان

 پوکی استخوان 

 پیری زود راس و اختالالت پوستی 

 افزایش خطر سکته قلبی و مغزی 

 مشکالت قلبی عروقی 

 

ازمهمترین عوامل دخیل در آغاز 

مصرف دخانیات،تاثیر دوستان و 

 همساالن،کنجکاوی،

تفنن،فشار روحی و روانی و 

می      عوامل محیطی 

و باشد.عادت کردن به سیگار 

حین احساس آرام بخشی کاذب 

سیگار کشیدن نیز از عوامل 

 آن می باشد.تداوم 

 

 

. 

اولین قدم جهت شروع برنامه های ترک 

سیگارآماده بودن فردسیگاری برای 

 ترک وداشتن انگیزه باالست.

به دلیل اینکه نیکوتین موجود 

درسیگار دارای اثر اعتیادآوربسیار 

قوی است،مانع بزرگی دراجرای          

 محسوب می شود.برنامه های  ترک 

 محصوالت جایگزین  چند نمونه از

از:برچسب  عبارتندنیکوتین 

نیکوتین،آدامس،قرص های مکیدنی 

و اسپری بینی نیکوتین.این 

محصوالت میتوانند باعث افزایش 

و باید با فشار خون شوند 

 مشورت پزشک استفاده گردند.



 

  برنامه ترک سیگار را آغاز

و یک تاریخ شروع ترک  کنید

 برای خود در نظر بگیرید.

  سیگار،تنباکو،فندک و تمام

جهت استفاده  وسایلی که شما را

مجدد از سیگار وسوسه می کند 

 از محیط زندگی خود دور کنید.

  با عالئم ترک نیکوتین مقابله

کنید.ممکن است برخی عالئم جسمی 

 30را تجربه کنید که معموال از 

دقیقه از مصرف آخرین  60تا 

 3-2سیگار آغاز می شود و تا 

روز به اوج می رسد.این عالئم 

به سیگار عبارتند از :وسوسه 

کشیدن ، بی قراری ، خشم ، 

اضطراب ، سردرد ، بی خوابی ، 

 افسردگی و کاهش ضربان قلب.

  زمانی که وسوسه سیگار کشیدن

در شما به وجود می آید حواس 

خود را پرت کنید و خود را به 

 .انجام کاری مشغول نگه دارید

  در زمان بی قراریتمرینات

ورزشی انجام دهید، دوش آب گرم 

د و تمرینات آرام سازی بگیری

 انجام دهید.

  از مصرف مواد کافئین دار مثل

چای،قهوه و نوشابه های حاوی 

 کافئین خودداری کنید.

  یک رژیم غذایی سرشار از میوه

و سبزیجات و مغزها برای خود 

تنظیم کنید. این مواد به 

 پاکسازی بدن شما کمک می کند.

 

 

 

 تهیه کننده : 

 همگانی مسئول آموزش

  97تیر ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


