با سیگار و عوارضش
آشنا شوید

داًشگاٍ علْم بِسیستی ّتْاًبخشی
هرکس آهْزشی ،پژُّشی ّتْاًبخشی اسواء
آدرش :خیاباى سیذ جوال الذیي اسذ آبادی جٌب
خیاباى بیستن تلفي 88555188:

شعار جِاًی ُفتَ سالهت
رهس شادابی ًّشاط در زًذگی  ،سالهتی
است ًَ هْاد

س١گار را٠ج ترِ ٓ٠ادٖ ِصرف ٝاعت١اد آٚر
جٙاْ است  ٚعٍت آْ ٚجٛد ٔ١ىٛت ٓ١در
تٛت ْٛاست وٗ اعت١ادآٚر ِ ٝتاشذ.
اٌثتٗ عٛارض اصٍ ٝس١گار ِرتٛط تٗ
ٔ١ىٛت١ٔ ٓ١ست تٍىٗ عّذتًا در دٚد
حاصً از سٛختٓ تٛت٠ ْٛافت ِ ٝشٛد.
الزَ تٗ ٠اد آٚر ٜاست وٗ عٛارض ت١اْ
شذٖ ترا ٜس١گار در حاٌت ٝشذ٠ذتر
ترا ٜلٍ١اْ ٔ١س ٚجٛد دارد.
تاال رفتٓ احتّاي اعت١اد تٗ ِصرف س١گار
تحم١مات ٔشاْ دادٖ است وسأ ٟوٗ
در ٔٛجٛأ٠ ٟا جٛأ ٟتٗ عٛر ِرتة
س١گار ِ ٟوشٕذ ِ ،صرف را در دٚراْ
تسرگساٌ١ٔ ٟس اداِٗ ِ ٟدٕ٘ذ .اوثر
افراد تسرگساٌ ٟوٗ در حاي حاضر س١گار
ِ ٟوشٕذ ِ ،صرف خٛد را در ٔٛجٛأٟ
شرٚع وردٖ أذ.
ِصرف س١گار ِ ٟتٛأذ از رشذ عث١عٟ
ر ٗ٠جٍٛگ١ر ٞوٕذ  ٚآْ را تا وٕذِٛ ٞاجٗ
وٕذ  ٚا ٓ٠تٗ ِعٕا ٞوا٘ش حجُ
اوس١ژْ در دسترش ترا ٞعضالت
است.
جٛأأ ٟوٗ ِرتثا س١گار ِصرف ِٟ
وٕٕذ ت١شتر دچار تّ١ار٘ ٞا ٞتٕفسٟ
ِ ٟشٔٛذ

ٔٛجٛأأ ٟوٗ س١گار ِصرف ِٟ
وٕٕذ تٗ ٌحاػ شاخص ٘ا ٞسالِتٟ
در ٚضع١ت ٔا ِغٍٛت ٟلراردارٔذ.
ٔٛجٛأأ ٟوٗ س١گار ِ ٟوشٕذ سٗ
تراتر ت١شتر از آٔٙا ٟ٠وٗ س١گار ّٟٔ
وشٕذ تٗ دٌِ ً١شىالت عاعفٚ ٟ
رٚأ ٟتٗ پسشه ِراجعٗ ِ ٟوٕٕذ.
ٚلت ٟس١گار وش١ذٖ ِ ٟشٛد تّاَ
ِٕٛاوس١ذ ورتٓ  99 ،درصذ ٔ١ىٛتٓ١
 79 ٚدرصذ لغراْ (ل١ر) ِٛجٛد در آْ
ِأذ.
ِٟ
تالٟ
رٗ٠
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عال ٖٚتر ِٛارد فٛق س١گار در
ٔٛجٛأ ٟاِ ٓ١ٌٚادٖ ا ٞاست وٗ
تٛسظ ٔٛجٛأاْ ِصرف وٕٕذٖ
ِشرٚب  ٚسا٠ر ِٛاد ِ ،صرف شذٖ
است.ا
اثرات مصرف سيگار

افسا٠ش احتّاي اتتال تٗ أٛاع سرعاْ
ر ،ٗ٠د٘اْ ،حٍك ،حٕجرِٖ ،رِ ،ٜثأٗ،
پأىراش ،د٘أٗ رحُ ترٔٚش١ت ٚ
تّ١ارٙ٠اِ ٜسِٓ تٕفس ،ٝافسا٠ش
احتّاي خغر تّ١ارٙ٠ا ٜورٔٚرلٍث،ٝ
فشار خ ْٛتاال ،سىتٗ ِغس ،ٜخٔٛر٠سٜ
ِغس ،ٜسرعاْ خ ،ْٛآب ِرٚار٠ذ
چشُ ،تّ١ارٙ٠ا ٜغذٖ ت١رٚئ١ذ ،سمظ
زٚد
٠ائسگٝ
جٕ،ٓ١
رش ،پٛو ٝاستخٛاْ  ٚتّ١ار٘ ٜاٜ
پٛستٝ

حقایقى درباره قلیان

Phone: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
E-mail: someone@example.com

 -5دٚد حاصً از سٛختٓ تٕثاو ٜٛلٍ١اْ
حاِ ٜٚمذار ز٠ادِٛ ٜاد سّ ٝاست
وٗ ِصرف اِٛ ٓ٠اد عاًِ ِ ّٝٙدر
ترٚز سرعاْ ر ٚ ٗ٠تّ١ار٘ ٜا ٜلٍثٚ ٝ
عرٚل ٝاست.
 -2در ٘ر تار ِصرف لٍ١اْ دٚد تس١ار
ز٠اد ٜدر ِما٠سٗ تا وش١ذْ ٠ه ٔخ
س١گار ٚارد تذْ ِ ٝشٛد ١ِ ٚساْ
ٔ١ىٛت ٓ١در٠افت ٝتٗ أذازٖ ا ٜاست وٗ
ا٠جاد اعت١اد ِ ٝوٕذ .
 -6خغر أتماي تّ١ار٘ ٜا ٜعفٚ ٝٔٛ
تّ١ار٘ ٜاٚ ٜاگ١ر ٘ ٚپات١ت ب از
عر٠ك د٘اْ  ٚدستاْ آٌٛدٖ ّ٘چْٛ
سً تٗ دٌ ً١استفادٖ ِشترن افراد از
دارد.
لٍ١اْٚ،جٛد

آگاُی جْاًاى ًّْجْاًاى بَ هٌاسبت ُفتَ
هبارزٍ با هْاد هخذر
برداشت از پایگاه اطالع رسانی پیشگیری
اولیه از اعتیاد ،پیشگیری نوین

 -4تر اساش تررس٘ ٝا ٜأجاَ شذٖ
تٛسظ ِعأٚت سالِت  ٚدت١ر خأٗ
وشٛر ٜوٕتري دخأ١ات٘ ،رفرد ِصرف
وٕٕذٖ لٍ١اْ از ٔظر ِٛاجٚ ٗٙ
استٕشاق دٚد در ٘رٚعذٖ ِ ،عادي
ٔ 599خ س١گار ٠ا ت١شتر  ،دٚد در٠افت
ِ ٝوٕذ.

ِٛ -5اد سّ ٝلٍ١اْ ٔٗ تٕٙا وّتر
از س١گار ٔ١ست تٍىٗ تعضِٛ ٝاد
خغرٔان ازجٍّٗ ل١ر ٠ا دٚدٖ
(سرعاْ زا)ِٛٔٛ ،اوس١ذ ورتٓ
(آالٕ٠ذٖ) ١ٔ ٚىٛت( ٓ١ا٠جادوٕٕذٖ
ٚاتستگِٛ )ٝجٛد در دٚدٖ آْ از
س١گار ت١شتر است .تا ِصرف
لٍ١اْ ت١ش از ِ 699ادٖ سّٚ ٝ
ٍِٙه ٚارد ر ٗ٠فرد ِصرف وٕٕذٖ ٚ
اعراف١اْ خٛا٘ذ شذ.
-6در ِما٠سٗ تا ٠ه ٔخ س١گار دٚد
لٍ١اْ ِمذار ت١شتر ٜارسٕ١ه،
سرب ١ٔ ٚىً دارد 66 .تار ت١شتر از
س١گار حا ٜٚتار  55 ٚتار ت١شتر از
س١گار حا ِٕٛ ٜٚاوس١ذ ورتٓ
است.
-7دٚد حاصً از تٕثاوٜٛ
ِٛاد ش١ّ١ا ٝ٠خغرٔاوٝ
وٗ ِسثة أٛاع سرعاْ
تٛجٗ :اِٛ ٓ٠اد تٛسظ آب
ّٔ ٝشٔٛذ.

حاٜٚ
است
است.
تصفٗ١

 -8تٕثاو٘ٛا ٖٛ١ِ ٜا١ٔ ٜس داراٜ
تار ِٛ ٚاد سرعاْ زا ٘ستٕذ.

