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SÝGARA VE ZARARLARI
TÜTÜN BAÐIMLILIÐI NEDÝR?
Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk saðlýðý
sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiði için baðýmlýlýk
yapma potansiyeline sahiptir.
Sigara, nargile, pipo içme veya dumanýnýn solunmasý
zamanla kiþide psikolojik ve fiziksel baðýmlýlýk oluþturur. Tütün
ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadýr.
Esas baðýmlýlýk yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan
çekilen ya da çiðnenen dumansýz tütünler de nikotin kadar
yüksek düzeyde zehir içermektedir.
YOL AÇTIÐI SAÐLIK SORUNLARI
•Kalp ve damar hastalýklarý
•Bronþlarýn daralmasý, akciðer rahatsýzlýklarý ve KOAH
•Damarlarda týkanma ve buna baðlý felç
•Midede gastrit, ülser ve mide kanseri
•Ciltte sararma, kýrýþýklýk, cilt kanseri
•Aðýz kokusu ve diþlerde sararma
•Gebelikte sigara içilmesi erken doðuma ve buna baðlý olarak
çeþitli geliþim bozukluklarýna, doðum sonrasý ise sütün
kesilmesine yol açar.
SÝGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA...
•Sigarayý býraktýktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk
etmeye baþlar.
•6 saat sonra kalp atýþ hýzý ve kan basýncý düþmeye baþlar.
•12 saat sonra sigara dumanýndan kaynaklanan zehirli
karbonmonoksit kan dolaþýmýnýzdan temizlenir ve ciðerlerinizin
daha iyi çalýþmasýný saðlar.
•2 gün sonra tat ve koku duyularýnýz keskinleþir.
•2-12 hafta içinde kan dolaþýmý iyileþir, bu da yürüme,
koþma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaþtýrýr.
•3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlýðý, hýrýltý gibi
problemler azalýr ve akciðerleriniz güçlenir.
•5 yýl içinde kalp krizi riski yarý yarýya azalýr.
•10 yýl sonra akciðer kanseri riski yarýya inerken kalp krizi
riski hiç sigara içmemiþ bir kiþinin riskiyle ayný orana düþer.
BÝLÝYOR MUSUNUZ?
•Dünyada her yýl 6 milyon kiþi sigara sebebiyle hayatýný
kaybetmektedir. Bu sayý her 10 saniyede bir kiþinin sigaradan
ölmesi demektir.

•Günde yaklaþýk yarým paket sigara içen bir insan her gün
beynine 300 nikotin vuruþu gönderiyor.
BIRAKMAK MÜMKÜN!
Sigara býrakma tedavisinde davranýþ danýþmanlýðý ve ilaç
tedavisi büyük önem taþýmaktadýr. Ülkemizde pek çok
hastanede Sigara Býrakma Poliklinikleri bulunmaktadýr. Ayrýca
özel saðlýk kurumlarý da sigarayý býrakmaya yönelik ilaç ve
psikolojik tedavi hizmeti vermektedir.
Ýlaç tedavisinin amacý, sigaranýn býrakýlmasýný izleyen
dönemde ortaya çýkan nikotin yoksunluðunu gidermektir. Bu
ilaçlar doktor tarafýndan reçeteli olarak verilmektedir. Bunun
dýþýnda bir saðlýk uzmanýna baþvurmadan satýlan sigara
býrakma ürünlerine itibar etmeyiniz.
Sigara içmenin ruhsal ve davranýþsal yönleri olduðu da
gözden kaçýrýlmamalýdýr. Bu faktörler yeterince incelenmezse,
nikotin yoksunluðu geçtikten sonra kiþi tekrar sigaraya
baþlayabilir. Hastanýn baðýmlýlýk kriterlerine göre planlanan
psikolojik tedavide baþ etme becerileri, öfke kontrolü, aile
görüþmesi, motivasyona yönelik çalýþmalar ve deðiþik terapi
yöntemleri uygulanmaktadýr.
•Býrakma tarihi belirleyin.
•Çevrenizdeki kiþilere sigarayý býrakmayý planladýðýnýzý
söyleyin ve karþýlaþabileceðiniz zorluklarý kestirmeye çalýþýn ve
plan yapýn.
•Çevrenizdeki bütün sigara, çakmak, kibrit ve kül tablalarýný
uzaklaþtýrýn.
•Býrakmanýn yararlarýný düþünün, yapacak, ilgilenecek yeni
þeyler bulun.
PASÝF ÝÇÝCÝLÝK
Pasif içici, sigara kullanmayan ama sigara dumanýna maruz
kalan kiþidir. Pasif içici olmanýn etkileri sigara dumanýna maruz
kalmanýn zamaný, yoðunluðu ve sýklýðýna göre deðiþmekle
beraber her yýl milyonlarca insan sigaranýn neden olduðu
hastalýklar nedeni ile ölmektedir.
•Tütün dumanýna maruz kalmak kanser, kalp hastalýklarý ve
KOAH gibi birçok hastalýða neden olmaktadýr.
•Çocuklar tütün dumanýnýn zararlý etkilerine karþý çok daha
hassastýrlar.
• Tütün dumanýna sadece 30 dakika bile maruz kalmak, uzun
süreli sigara kullanýcýlarýnda beliren fiziksel etkileri ortaya
çýkarmaktadýr.
SÝGARAYI BIRAKIN, HAYATI BIRAKMAYIN…

