اهزٍسُ استعوال زذاًیات بِ عٌَاى یه هعضل بْساضتی ٍ

 سیگار بعٌَاى زرٍاسُ ٍرٍز بِ اعتیاز ٍ گزایص بِ هصزف

جاًبِ ی بطز هتوسى زر زًیا هغزح هی باضس.
ّوِ
پپبیس

هَاز هرسر ٍ رفتارّای پزذغز ذَاًسُ هی ضَز؟
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ؼعثفػ داویذ؟
آیا می
تػ
 تعساز هزي ًاضی اس هصزف زذاًیات اس  5/4هیلیَى
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ً 1فز بِ  6/4هیلیَى ًفز تا سال  8/3 ٍ 2015هیلیَى تا

 زٍز سیگار حاٍی بیص اس  4000تزویب ضیویایی است ٍ

سال  ٍ 2020هسبب یه هزي اس ّز سِ هزي افزاز بالغ

بسیاری اس ایي عَاهل زارای اثزات تَوسیه ،هَتاصى ٍ
سزعاى سا هی باضٌس؟

 آثار فیشیَلَصیه ًیىَتیي هطتول بز اًمباض عزٍق
هحیغی ،افشایص حزوات زستگاُ گَارضی ٍ ،افشایص سغح
واتىَالهیي زر ذَى است؟

هـصزف زٍ ًد سیگار زر فـضای بـستِ ،سبـب هـی
ضَز تا هحل هشبَر  10بزابز آلَزُ تز اس بستزیي ًمغِ
تْزاى اس ًظز آلَزگی ضَز؟

ذَاّس بَز؟
 هسائل بْساضتی تٌْا هطىالت ًاضی اس استعوال
سیگار ًیست ،بلىِ عَارض زیگزی را ًیش بسًبال زارز .بِ
بچِ ّای ٍالسیي سیگاری ،عفًَت ّای ریِ( بزًٍطیت،
پٌَهًَی ،عفًَت ّای گَش هیاًی ٍ عالئن آسوی بیطتزی
زارًس؟

 سیگار ًمص عوس ُ ای زر ایجاز فمز زر وطَرّای ون
زرآهس زارز سیزا پَلی وـِ هی بایست صزف غذا ،آهــَسش
ٍ بْساضت گززز ،جْت ذـزیس سیگارصـزف هی ضَز؟
 حسٍز  00زرصس افزاز سیگاری ،هصزف سیگار را لبل
اس  18سالگی ضزٍع وزز ُ اًس وِ بسیاری اس آًْا هاّیت
اعتیاز بِ سیگار را زرن ًىززُ ٍ اس عَالب هصزف آى آگاُ
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ً 1یستٌس؟
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استرَاى ّای افزاز سیگاری تزاون ذَز را اس زست زازُ ٍ بِ
راحتی ضىستِ هی ضَز ٍ ّویٌغَر سهاى التیام یافتي ٍ جـَش
2222222222222222222222222ـی ضَز؟
ذَرزى آى ّـا پس اس ضىستگی تا  %80عَالًی ه
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 افزاز غیز سیگاری وِ با افزاز سیگاری وار هی وٌٌس اس
ضایعات ریَی لابل هالحظِ ای بِ زلیل استٌطاق غیز زاٍعلباًِ
زٍز سیگار رًج هی بزًس؟
 استعوال زذاًیات زر سًاى بارزار باعث بزٍس سمظ
ذَزبرَزیٍ ،سى ون ًَساز ٌّگام تَلس ٍ ًارسایی تٌفسی زر
ًَسازاى هی ضَز؟
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ّایی وِ زر
عٌَاى ًوًَِ  25زرصس اس توام آتص سَسی
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آهزیىا رخ هی زّس ،بسلیل استعوال زذاًیات است؟
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 سیگار عالٍُ بز سیاًْای جسوی ،سالهت رٍاًی افزاز
را ًیش بِ هراعزُ هی اًساسز؟
سیگار با بیماریهاي مختلف رابطٍ دارد كٍ
مهمتریه آوها عبارتىذ از:
 افشایص ضزباى للب ،افشایص فطار ذَى،گزفتگی عزٍق
وزًٍز ٍ ایجاز حولِ للبی
 بیواریْای ریَی هثل بزًٍطیت هشهي ٍ آهفیشم
 بیواریْای گَارضی هاًٌس سذن هعسُ
 اًَاع سزعاًْا هثل سزعاى ّای ریِ ،لب ،حٌجزُ،
هزی ٍ پاًىزاس
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قلیان یك ريش قذیمی استعمال دخاویات
است.

 هیشاى زٍز تَلیس ضسُ زر للیاى بسیار بیطتز اس سیگار
است .بِ عَری وِ یه سیگار زر حسٍز  500-600هیلی
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لیتز زٍز تَلیس هی وٌس ٍ زٍز تَلیس ضسُ تَسظ للیاى حسٍز
 50000هیلی لیتز هی باضس.
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 للیاى زارای غلظت باالی هًََوسیس وزبيً ،یىَتیي ،
تار ٍ فلشات سٌگیي هی باضس
مضرات استفادٌ از قلیان عبارتىذ از
 سزعاى زّاى ،سزعاى هعسُ ٍ سزعاى هزی
سزعاى ریِ ،واّص عولىزز زستگاُ تٌفسی
 رًٍس صعَزی هصزف للیاى با افشایص هصزف تَتَى
ّای هیَُ ای یا ععن زار زر ارتباط بَزُ است.
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بیواری ّای للب ٍ عزٍق
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واّص بارٍری
اعتیاز بِ ًیىَتیي

 عَارض للیاى فزاٍاى است ،چزا وِ زٍز تَتَى حاٍی

بیواری ّای عفًَی اس عزیك اضتزان لَلِ ّای زّاًی

بیص اس  4000هازُ هرتلف ضیویایی است وِ بیطتز آى
ّا زر عی فزآیٌس سَذتي تَلیس هی ضَز ٍ با بیص اس 40
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AMIRKOLAmuBABOL.AC.IR

ترک بعضی از عادات بذ ،ثمرات سًدمىذ ي

هازُ سزعاًی تزویب ضسُ است.
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TEL:133-95924323-4
FAX:133-95941424

زيدرس دارد.
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