
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريش سًم ترک سیگار:درمان با جایگسیه کردن مىابع 

  ویکًتیه

 

ّا، چسة ّا، اسپشی ّا ٍ  آداهسایي سٍش ضاهل استفادُ اص 

لشظ ّای ًیىَتیي داس هی ضَد. ایي سٍش ًیىَتیي سا تذٍى 

استفادُ اص سیگاس تِ تذى ضوا هی سساًذ. ایي ًَع تشن سیگاس 

 ة ضَد، تْتشیي ًتیجِ سا هی دّذ.صهاًیىِ تا سفتاسدسهاًی تشوی

  ريش چُارم ترک سیگار:درمان داريیی

 

( ٍ یا چاًتیىس Zybanتعضی اص اًَاع داسٍّا ّوچَى صیثاى )

(Chantix تشای ووه تِ تشن سیگاس ساختِ ضذُ اًذ. ایي )

 داسٍّا هی تایست تا دستَس پضضه تجَیض ضًَذ.

 

  ريش پىجم ترک سیگار:درمان ترکیبی

 

استفادُ اص تشویثی اص سٍش ّای هختلف تشن سیگاس ضاًس ضوا 

تاى افضایص هی دّذ. تشای هثال، تشویة سا تشای سسیذى تِ ّذف

سفتاسدسهاًی تا هٌاتع جایگضیي، دسهاى داسٍیی تا هٌاتع جایگضیي 

 ضاهل ایي ًَع دسهاى هی ضًَذ. …ٍ 

 

 

 «بسمه تعالی»

 

 پیشگیری از اعتیاد

 سیگار

 
 مینا جهانیکننده:  تهیه

 مرکس مشاورهکارشناس 

 موزش عالی اسفراینآمجتمع 

 

 

 سیگار تاریخچه پیذایش
 پیطیٌِ هػشف دخاًیات تِ طَس تخویٌی دسحذٍد دُ ّضاس سال

پیص هی سسذ. دس چیي ٍ یًَاى تاستاى، تش اساس ًَضتِ ّای 

ضذُ، اص تٌثاوَ ٍ تَتَى تِ عٌَاى  تاسیخ ًَیساى ٍ آثاس حىاوی

آهشیىا تِ  گیاّی داسٍئی یاد ضذُ است دس دٍساى تاستاى تَهیاى

ٍلتی وشیستف ولوة ٍ خَاظ گیاُ تٌثاوَ پی تشدًذ. 

هیالدی تِ جضیشُ ای دس هیاى  2941ّوشاّاًص دس سال 

 آهشیىای ضوالی ٍ جٌَتی سسیذًذ، دیذًذ تَهیاى آى سشصهیي

تشگْای یه گیاُ عجیة سا تِ سٍی آتص سیختِ ٍ اص دٍد آى 

خَد هی وٌٌذ . وشیستف  ًفس هی وطٌذ ٍ آى سا ٍاسد سیِ

شدُ است ٍ صهاًی وِ ولوة تػَس وشد چیضی جادٍیی سا وطف و

هی وشد همذاسی اص آى تشگْا ٍ داًِ ّای آى گیاُ سا تا  هشاجعت

تشتیة ، تَتَى تِ اسٍپا ٍاسد ضذ ٍ  خَد تِ اسپاًیا تشد ٍ تِ ایي

تِ آهشیىا سفتِ  هشدم آى سا تَتاوَ ًاهیذًذ. صهاًی وِ اسپاًیائیْا

 ٍ آًجا سا فتح وشدًذ طشیمِ استعوال تَتَى سا اص تَهیاى آى

فشا گشفتٌذ . لفظ سیگاس گشفتِ ضذُ اص اسپاًیا ٍ اص ًام  سشصهیي

هیالدی  2061تَتَى دس سال  .تَتَى تِ صتاى تَهی هی تاضذ

 ون ٍ تیص دس عثواًی ، هػش ٍ ٌّذ ضٌاختِ ضذُ ٍ تَسط

پشتغالیْا ٍاسد ایشاى ضذ ٍ ایشاًیاى تَتاوَ سا تٌثاوَ ًاهیذًذ. 

 2146تِ ایشاى سا اص سال ًَیساى ٍسٍد تَتَى  تعضی اص تاسیخ

اًذ. اها تِ ّش حال  ّجشی لوشی داًستِ 444هیالدی هطاتك تا 

  .دس صهاى ضاُ عثاس استفادُ اص ایي هادُ سٍاج یافت
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 حقایقی جالب در مورد سیگار

 دقیقٍ از عمر ۱۱سیگار مسايی است با  َر وخ

 22طثك تحمیمات، استعوال ّش ًخ سیگاس، عوش فشد سیگاسی سا 

دلیمِ واّص هی دّذ. داًطوٌذاى ّوچٌیي هعتمذًذ، سي افشاد 

سال  29سیگاسی دس همایسِ تا افشاد عادی، تِ طَس هیاًگیي 

 .ووتش است

یرسیگاری َا ویس بٍ اوذازٌ سیگاری َا در معرض خطر غ

 َستىذ

اگش خَدتاى سیگاسی ًیستیذ، صیاد تِ ایي دلخَش ًثاضیذ وِ اص 

هضشات آى واهالً هػَى ّستیذ. طثك تحمیمات اًجام گشفتِ دس 

وطَس آهشیىا، آهاس هشي ٍ هیش افشادی وِ تِ غَست غیش هستمین 

اس ًفش دس سال گضاسش ّض 16دس هعشؼ دٍد سیگاس تَدُ اًذ، 

 ضذُ است.

 قىذ وُفتٍ در سیگار

دسغذ اص هحتَیات سیگاس سا لٌذ تطىیل هی  16دس حالی وِ 

دّذ، تسیاسی اص افشاد سیگاسی هثتال تِ دیاتت )هشؼ لٌذ(، اص 

ایي حمیمت تی اطالعٌذ. سیگاس ًِ تٌْا تاعث سشطاى سیِ هی 

افضایص دّذ. تاصُ، گشدد، تلىِ هی تَاًذ احتوال اتتال تِ دیاتت سا 

ایي هَاسد، تٌْا تخطی اص هضشات تاوٌَى وطف ضذُ سیگاس 

 ّستٌذ.

 سالمت عمًمی افراد سیگاری

 دستگاُ ایوٌی یه فشد سیگاسی، دس همایسِ تا یه فشد عادی،

 

 

فعالیتی تِ هشاتة تیطتش داسد وِ ایي اهش هَجة واّص 

دس ایي افشاد هی گشدد )آًتی « آًتی اوسیذاى»هَاد  سطح

َد دس تشخی غزاّا ّستٌذ وِ هی اوسیذاى ّا هَاد هغزی هَج

تَاًٌذ اص آسیة ٍ تخشیة تذى جلَگیشی وٌٌذ(. علی سغن ایي 

حمیمت، تایذ خاطش ًطاى وشد وِ دستگاُ ایوٌی افشاد سیگاسی، 

دس هَاجِْ تا حولِ ٍیشٍس ّا تِ تذى، ٍاوٌص پزیشی سشیعتشی 

 ًطاى هی دّذ.

 دريازٌ ای برای اعتیاد بٍ مًاد مخذر

)یا تْتش است تگَیین تٌثاوَ(، دسٍاصُ ای تشای استعوال سیگاس 

ٍسٍد تِ عشغِ استعوال هَاد هخذس است. تسیاسی اص افشاد 

سیگاسی، پس اص آلَدُ ضذى تِ سیگاس، دیگش تا استعوالِ غِشفِ 

حس الٌاع ٍ اسضا پیذا ًوی وٌٌذ ٍ تِ سَی  ایي هادُ دُخاًی

 هػشف هَاد هخذس خطشًان تش گشایص هی یاتٌذ.

 آمار مصرف سیگار

هیلیَى ًخ سیگاس دس سشاسش دًیا تِ  26دس ّش دلیمِ، تیص اص 

ثاًیِ، یه ًفش تِ علت عَاسؼ ًاضی اص  ۸فشٍش هی سسذ. دس ّش 

هػشف سیگاس، دس گَضِ ای اص دًیا هی هیشد. ّوِ ایي آهاس تِ 

دسغذ اص  11وٌاس، تایذ ارعاى وشد وِ سیگاس عاهل اتتال تِ 

فَت است. دس تیي عَاسؼ ٍ اختالالت  سشطاى ّای هٌجش تِ

 دسغذی داسد. 96للثی ًیض، سیگاس ًمطی 

 عًارض سیگار ريی پًست

سا هی  والطىهَاد ضیویایی هَجَد دس سیگاس هَلىَل ّای 

اّص خاغیت وطساًی پَست هی ضَد. ضىٌٌذ ٍ ایي تاعث و

زشت دس ضوي تاثیشات سیگاس سٍی عشٍق خًَی سطحی تاعث 

شدن حالت پوست شود. دیده شده کو شلی 

عضالت و بافت سینو در زنان سیگاری زودتر از 

زنان غیرسیگاری شروع می شود. در کل پوست 

هی ضَد وِ پَست حالتی ضل پیذا وٌذ ٍ هَجة صضت ضذى  

سیٌِ دس حالت پَست ضَد. دیذُ ضذُ وِ ضلی عضالت ٍ تافت 

صًاى سیگاسی صٍدتش اص صًاى غیشسیگاسی ضشٍع هی ضَد. دس ول 

پَست افشاد سیگاسی دچاس ضلی ٍ آٍیضاًی هی ضَد وِ لطعا 

 هطلَب ّیچ خاًوی ًیست.

 ترک اعتیاد راههاي پیشگیري و

  ترک سیگار:بذين کمک دیگران ريش ايل 

 

هی  دسغذ افشاد اص ایي سٍش تشای تشن سیگاس استفادُ 46تمشیثا 

وٌٌذ ٍ هی خَاٌّذ سیگاس سا تذٍى ّشگًَِ ووىی )ضاهل 

حوایت ًضدیىاى، داسٍ ٍ یا دسهاى( تشن ًوایٌذ. ّشچٌذ تیطتش 

دسغذ  26افشاد اص ایي سٍش استفادُ هی وٌٌذ، اها ون تش اص 

 افشادیىِ اص ایي ضیَُ استفادُ هی وٌٌذ، هَفك هی ضًَذ.

 

 ريش ديم ترک سیگار:رفتار درماوی 

 

ستفادُ اص سٍش سفتاس دسهاًی دس تشن سیگاس، ضوا تِ یه تشای ا

هتخػع تشای یافتي تْتشیي ضیَُ تشن سیگاس هشاجعِ هی 

وٌیذ. هتخػع سفتاسدسهاى تِ ضوا تشای ضٌاسایی هحشن ّایی 

وِ تاعث احساس َّس سیگاس دس ضوا هی ضَد ٍ فشاّن وشدى 

 حوایت عاطفی صهاًیىِ تِ آى ًیاص داسیذ، ووه هی وٌذ.
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