 -2حذف هزينه هاي خريد سيگار كه

هميشه يادمان باشد كه شروع اعتياد

قابل توجه بوده و مي توان آن را

ابتداء با كشيدن سيگار شروع مي

صرف امور بهتري كرد.

شود.و يادمان باشد شايد ديگران از

 -3الگوي مناسبي براي فرزندانتان

كشيدن سيگار ما با زبان احساس

خواهيد بود.

ناراحتي نکنند اما در دل ،احساس نا

 -4كاهش بيش از  05بيماري و

خوشآيندي به ما خواهند داشت.

دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران
کمیته سالمت

عارضه هاي گوناگون0
 -0ديگر در محل كارتان مجبور
نيستيد براي كشيدن سيگار از اتاق
خارج شويد.
 -6از دنبال جا سيگاري گشتن
خالصي مي يابيد.
 -7با ترك سيگار اراده خود را
افزايش دهيد و به خود بباليد.
عوارض سیگار

4

5

عوارض سیگار

اما عوارض سیگار چیست؟

 -7سيگار باعث ايجاد تنگي نفه

سيگار به بدن آسيب مي رساند.
افراد سيگاري نه تنها سالمتي خود

عوورض و ص م و ناش ازووس ضم ض و ا
يگا برضي ه گوس نوا كزو ا ص ن ور
ض ت ضنا د ضين جا به داليل نهم
براي عوارض سيگار اشاره مي كنيم.

ناراحتي قلبي مي شود.
استدمال سيگار از بين مي رود.

دود سيگاري كهه مهي كهشند بهه

 -1سيگار باعث خرابي دندان ها و لثه

 -9اختالل در خواب به و جود مي آيد.

افرادي كه در كنار ايشان به سر مي

ها مي شود.

 -15برگشت اسيد مدده  ،سرطان مدده

برند آسيب جهدي تهري وارد مهي

 -2ظاهر آراسته با گشيدن سيگار بهه

 ،طپهش قلهب  ،بيماريههاي قلهبي و

كند.گاه اطرافيان ما ممکهن اسهت

هم مي ريزد.

سرطان هاي گوناگون از عوارض سيگار

سههيگاري نباشههند و دود سههيگار

 -3سيگار باعث بوي بد دههان مهي

مي باشد.

رنجش آنها را فراهم كند.

شود.

 -11سيگار در زنان باردار باعث سهط

متأسفانه امروزه برخي افراد سهيگار

 -4افرادي كه سيگاري ههستند روي

مي شود .

كشيدن را نشانه بلوغ و يها حتهي

انگشتان و ناخن ها يشان لکهه ههاي

 -12افراد سيگاري به طور متوس

شخصيت باال حساب مي كنند و بها

قهوه اي وجود دارد.

سال از عمر خود را از دست مي دهند.

پك زدن ههاي آنننهاني سهدي در

 -0افراد سيگاري اكثر اوقها

خودنمايي و فخر فروشي دارند.و آن

هايشان بوي سيگار مي گيرد.

را مايه افتخار و بزرگهي خهود مهي

 -6سيگار باعث چيهن و چهروك در

را به خطر مي اندازند بلکه

دانند.و از كشيدن سيگار لذ

مهي

پوست مي شود.

لبهاس

 -8ح

بويايي و چهشايي بهر ا هر
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اما فوائد نگشيدن سيگار به شرح ذيل
مي باشد.
 -1فراهم آوردن يك محي سالم براي

برند.
2

و

3

