
 
زمنیکه شما سیگار را ترک می کنید  در حقیقت 

میزان خطر آن را به مقدار قابل توجهی کاهش می 

دهید. با ترک سیگارمیزان خطرات بیماریهای قلبی 

درصد در سال اول شروع ترک سیگار  05عروقی  تا 

سال  این خطرات به  0تا  3کاهش یافته و در فاصله 

 میزان افراد غیر سیگاری کاهش می یابد. 

حتی در چند ماه اول ترک سیگار نیز منافع بیشماری  

 حاصل می شود. 

 

 

 

ی عملی پس از شروع  یادآوری چند توصیه

 ترک سیگار 

همیشه مقدار کمی نوشیدنی و آب در کنارتان باشد  –
 جرعه بنوشید. را جرعه و آن

 جای سیگار کشیدن، حرف بزنید. به –

ها و سفیدشدن آن، تشویقی است  گیری دندان جرم –
ها را کثیف و زرد و پر از جرم  که دوباره آن برای این

 سیگار نکنید.

 

دستان خود را با کارهای دستی، نقاشی و خطاطی  –
 و... مشغول نگاه دارید.

هنگام ترک سیگار، همیشه خود را مشغول و پرکار 
 نگه دارید.

صورت مرتب مکان  هنگام ترک و پیش از آن، به –
استراحت، تفریح، خرید و... خود را عوض کنید. تنوع 

هایی که به آن  در عملکرد روزانه، شما را از روش
 کند. اید، جدا می عادت کرده

اگر میل به سیگارکشیدن زیاد شد، با یکی از  –
دوستان غیرسیگاری یا دوستانی که سیگار را ترک 

اند، تلفنی صحبت کنید و با او مشورت کرده و از  کرده
 او کمک بخواهید.

در پمفلت های بعدی در مورد ترک سیگگگار          

 بیشتر توضیح داده خواد شد. 

 منابع :  سایت مرکز قلب تهران 

www.rhc.ac.ir 

 سایت تبیان 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن 

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب دکتر 

 حشمت رشت 

 

(1)ای ترک سیگارمراهن  

) زندگی بدون سیگار را تجربه 

 کنید(  

 

 

 7331تهیه شده در بهار 
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 مقدمه :

بیماریهای قلب و عروق در لیست قاتالن شماره یک         

انسان بوده و استعمال سیگار سرردسرتره عروامرل              

خطرزای عمده ، مهم و قابل پیشگیری بیماریرهرای          

قلبی و عروقی می باشد. لیست بلند باالی بیماریها و           

مرگ و میرهای مربوط به اسرترعرمرال  سریرگرار                  

 هراسناک می باشد. 

همچنین سیگار کشیدن برای هزاران نفر از افراد غیر       

سیگاری ، نوزادان و اطفال در معرض دود سریرگرار        

 . )سیگاریهای دسته دوم( مضر می باشد

 

 ترک سیگار

برای این که بتوانید معنی این عبارت را درک کنید، باید  

بتوانید یک زندگی سالم تر و طوالنی تر را برای خود 

متصور شوید. در دوره ای که نسبت به ترک سیگار اقدام 

کرده اید، مطمئناً بارها و بارها دلتان می خواهد پوکی به 

سیگار بزنید و دوباره لذت کاذب گذشته را درک کنید. اما 

باید با اراده خود سعی کنید تا دوباره به وضع قبل 

 برنگردید

برای ترک سیگار تنها نیاز به تحولی روحی و روانی دارید 

 تا خود را وادار به شروع ترک کنید. 

پیش نیاز ترک سیگار این است که ابتدا با خود صادق 

بوده متعهد و آماده برای تالشی مضاعف باشید. شما 

سیگار را ترک می کنید؛ چون قاطعانه معتقدید سیگار 

   کشنده و مرگبار است.

اگر شما سیگاری قهاری نیستید و تنها روزی چند نخ 

سیگار می کشید، مطمئن باشید که ترک سیگار راحت و 

  بدون دردسری خواهید داشت. 

پس از ترک سیگار چه اتفاقاتی رخ می دهد؟   

 حس بویایی و چشایی شما  تقویت می گردد. 

 سرفه های شما قطع می گردد. 

 سیستم گوارش شما به حالت عادی بر می گردد. 

 شما احساس سرزندگی و پرانرژی بودن می کنید.

 باالتر از پله ها برایتان ساده تر می شود. 

 تنفس کشیدن شما آسان تر می شود.

احساس نیاز به سیگار کشیدن در شما کاهش یافته و به 
 مرور از بین میرود.

طول عمرتان بیشتر شده و امکان ابتال به بیماریهای قلبی 

عروقی ، سکته مغزی ، بیماریهای ریوی و سرطان در شما 

 کاهش می یابد. 
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