طثك تحمیمات سازِاْ جٙأي تٙذاشت در
٘ر  ٨ثأیٗ يه ٔفر در دٔیا تٗ عٍت استعّاي
دخأیات جاْ خٛد را از دست ِيد٘ذ.

ِیشٛد.از ٘ر ٔ0٧٧٧فری کٗ تٗ عٍت
سرطاْ ریٗ فٛت ِیکٕٕذٔ 0٧٧ ،فرشاْ
سیگاری ٘ستٕذ.

٘رچٗ سٓ شرٚع سیگارکشیذْ ،پاییٓتر
تاشذ  ٚتعذاد سیگار٘ای ِصرفی  ٚعّك
استٕشاق آْ تیشتر تاشذ ،درصذ ِرگِٚیر
تاالتر ِیرٚد.

تیّاری٘ای أسذادی ِ ٚسِٓ ریٗ عٍت
اصٍی تیّاری٘ای أسذادی ِ ٚسِٓ ریٗ،
سیگار است.

ٔتايج تحمیمات حاوي از آْ است چٕأچٗ
افراد در سٕیٓ ٔٛجٛأي شرٚع تٗ وشیذْ
سیگار وٕٕذ (تیش از  ٠٧درصذ ِٛارد
سیگاري شذْ در ايٓ ِرحٍٗ اتفاق
ِيافتذ) ِ ٚذت  ٠٧ساي يا تیشتر تٗ ايٓ
عًّ اداِٗ تذٕ٘ذ تیٓ  ٠٧تا  ٠٥ساي زٚدتر
از افرادي وٗ تٗ ٘یچٚجٗ در زٔذگي سیگار
ٔىشیذٖأذ ،خٛإ٘ذ ِرد.
زیانهای مصرف سیگار و دخانیات

ٚاحذ پیشگیری  ٚارتماء سالِت
ز٘را اسکٕذری

عىارض ریىی سیگار
طٛالٔی،تخریة
ٚ
ِسِٓ
سرفٗ٘ای
ریٗ،استعذاد فرد تٗ ترٚز عفٔٛت٘ای ریٛی
ِیگردد،زٚدتر تٗ آٔفٛالٔسا دچار ِیشٔٛذ ٚ
تیّاری٘ای آٔاْ ٔیس دیرتر خٛب ِیشٛد.

سرطاْ لٍة  ٚعرٚق ،از سرطاْ٘ای رایج
در افراد سیگاری ِیتاشذ.

0٧درصذ سرطاْ٘ای ریٗ ٠٧ ٚدرصذ
تیّاری٘ای ریٛی ،تٗ ِصرف دخأیات ِرتٛط

ِجّٛعٗاي از ِسايً ِ ٚشىالت
تٙذاشتي در ارتثاط تا ِصرف ِٛاد دخأي

عىارض قلبی و عروقی

ٚجٛد دارد وٗ ِيتٛأذ تٗ ٌحاظ شرايط
جسّأي ِ ٚماِٚت ايّٕي در افراد
سیگاري ترٚز ِيوٕذ ،وٗ ترخي از آٔٙا
عثارتٕذ از:

 -0٣سرطاْ
طثك تحمیمات تي شّاري وٗ أجاَ شذٖ
است در صٛرت اداِٗ استعّاي دخأیات
تٛسط افراد سیگاري ،احتّاي ِثتال شذْ

 -0از دست دادْ ِ٘ٛا
 – ٠آب ِرٚاريذ (واتاراوت)
 – ٣چیٓ  ٚچرٚن
 – ٤ضايعات شٕٛايي
 – ٥سرطاْ پٛست
 – ٦فساد دٔذأٙا
 – ٠پٛوي استخٛاْ
 – ٨تیّاريٙاي لٍثي
 – 0زخُ ِعذٖ
 -0٧تغییر رٔگ أگشتاْ
 – 00سرطاْ رحُ  ٚسمط جٕیٓ
 – 0٠تغییر شىً دادْ سٌٍٙٛاي جٕسي
در ِرداْ (ٔاتٛأي جٕسي ٔ ٚاتارٚري
جٕسي )

آٔٙا تٗ أٛاع سرطاْ٘اي از لثیً سرطاْ
ریٗ ( ٠٠تراتر) زتاْ ،سرطاْ د٘اْ ،غذد،
تساق  ٚحٍك ( ٦تا  ٠٠تراتر) ،سرطاْ تیٕي
(ِ ٠رتثٗ تیشتر) ،گٍِ 0٠( ٛرتثٗ)ِ ،ري (٨
تا  0٧تراتر) ،حٕجرٖ ( 0٧تا  0٨تراتر)ِ ،عذٖ
( ٠تا  ٣تراتر) ،وٍیٗ ( ٥تراتر) ،آٌت تٕاسٍي
ِرد ( ٠تا  ٣تراتر)ٌٛ ،زاٌّعذٖ ( ٠تا  ٥تراتر)
ِمعذ ( ٥تا ِ ٦رتثٗ) ٚجٛد دارد.

