بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) جوین
مضرات سیگارو الکل
كشيدن سيگار يكي از بزرگترين مشكالت بهداشتي قابل پيشگيري در جوامع مختلف ميباشد مصرف سيگار به صورت يك عادت
درجوامع مختلف و گروههاي سني مختلف در آمده است اغلب افراد سيگاري مدعي هستند كه سيگار باعث كاهش عصبانيت و
تنش و رفع اضطراب و خستگي و به آرامش رسيدن ميشود .در تحقيقات اغلب ثابت شده است كه شروع و سر آغاز مصرف دخانيات
يك جنبه رواني دارد و سيگار تنها بطور موقت و گذرا اضطراب و عصبانيت را كاهش ميدهد ولي ساعاتي بعد همان اضطراب و
عصبانيت با شدت بيشتري بروز ميكند .مصرف الكل موجب مشكالت وخيمي براي سالمت شخص مي شود .الكل مادهاي است كه
وضعيت جسمي و ذهني را تغيير داده ،مي تواند موجب از دست رفتن كنترل بر رفتار شود و در درازمدت ،مشكالت اجتماعي،
جسمي و رواني به وجود آورد الكل كنترل مغز بر خويشتنداري و توازن و هماهنگي حركتي را مختل ميكند.

مضرات سیگار
از دست دادن موها  :با تضعيف سيستم ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف مواد دخاني ،بدن اين افراد مستعد ابتال به انواع
بيماريها از جمله «لوپوس اريتماتوز» ميشود كه اين بيماري ميتواند عامل از دست دادن موها ،ايجاد زخم در دهان ،جوشهاي
روي پوست صورت ،سر و دستها شود.
آب مروارید ( کاتاراکت)  :افراد سيگاري  ۴٠درصد بيش از افراد ديگر در معرض ابتال به آب مرواريد ،كدر شدن عدسي چشم و
ممانعت از عبور نور و در نهايت نابينايي هستند.
چین و چروک :استعمال دخانيات باعث از بين بردن پروتئينهاي انعطاف دهنده پوست ميشود؛ همچنين باعث تحليل بردن
ويتامين آ ميگردد .پوست افراد سيگاري خشك و داراي خطوط و چين خوردگيهاي ريزي در اطراف لب ها و چشم هاست.
ضایعات شنوایی  :افراد سيگاري  ٣برابر بيش از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني دچار ميشوند.
سرطان پوست  :افراد سيگاري  ٢برابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر ابتال به نوعي سرطان پوست (پوسته پوسته
شدن ،برجستگي روي پوست) قرار دارند.
فساد دندان ها :افراد سيگاري  ١/۵مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند.
پوکی استخوان :استخوانهاي افراد سيگاري تراكم خود را از دست داده و به راحتي شكسته ميشود همينطور زمان التيام يافتن و
جوش خوردن آنها پس از شكستگي تا  ٠٠درصد افزايش پيدا ميكند.
بیماریهای قلبی :استعمال دخانيات باعث افزايش ضربان قلب ،باال رفتن فشار خون ،افزايش خطر ابتال به فشار خون باال و گرفتگي
عروق و نهايتا ايجاد حمله قلبي و سكته ميشود.
زخم معده :استعمال دخانيات مقاومت معده را در برابر باكتري ها پايين ميآورد؛ همچنين باعث تضعيف معده در خنثي سازي
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اسيد معده و مقاومت در برابر آن بعد از غذا خوردن و بر جاي ماندن باقيمانده اسيد در معده و در نتيجه تخريب ديواره آن ميشود.
تغییر رنگ انگشتان  :قطران موجود در دود سيگار در اثر استعمال مستمر دخانيات روي انگشتان و ناخن ها جمع شده و باعث
تغيير رنگ آنها به قهوهاي مايل به زرد ميشود.
سرطان رحم و سقط جنین :استعمال دخانيات در دوران بارداري ميتواند باعث افزايش خطر زايمان نوزاد با وزن كم و بروز
مسايل بهداشتي در آينده شود .سقط جنين در مادران سيگاري ٢تا  ٣برابر بيشتر است .
تغییر شکل دادن سلولهای جنسی در مردان :استعمال دخانيات باعث كاهش تعداد اسپرم و كاهش جريان خون در آلت تناسلي
مردان و ناتواني جنسي در اين افراد ميشود .ناباروري جنسي در مردان سيگاري نيز متداولتر از افراد غير سيگاري است.
سرطان ریه :بيش از  ۴٠عنصر سرطانزا در دود سيگار وجود دارد .احتمال سرطان ريه و انواع سرطانهاي ديگر از قبيل زبان،
دهان ،غدد ،بزاق و حلق ٢٢مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري است.
اثرات دود سیگار بر اطرافیان :اثرات مضر دود سيگار در اطرافيان فرد سيگاري به مراتب بيشتر از خود فرد است كه به آن سيگار
كشيدن تحميلي ميگويند ،اين افراد ،ناخواسته دچار عوارض ناشي از سيگار ميشوند كه شامل موارد زير است:
سوزش شديد چشم ،اشك ريزش و قرمزي چشم  -سوزش ،خارش و آب ريزش از بيني  -سرفه و احساس تنگي نفس -خس خس
كردن سينه – احساس تهوع  ،بياشتهايي  -سردرد و احساس سياهي رفتن چشم يا سرگيجه -سرطان ريه  -بيماريهاي قلبي و
عروقي مانند سكتههاي قلبي و مغزي .

آثار مصرف الكل
رفتارهاي نامناسب ،پرحرفي يا كم حرفي ،بي ربط حرف زدن ،معاشرتي شدن ياگوشه گيري  ، ،ناتواني در انجام حركات دقيق و ظريف
پرخاشگري ،تلوتلو خوردن به هنگام راه رفتن ،اشكال در به خاطر سپاري وقايع.

عوارض مصرف طوالنی الكل
اختالل خواب ،بيماريهاي معده (مثل زخم معده) ،مري ،كبد ،لوزالمعده ،سوء تغذيه ،افزايش فشار خون و خطر سكتههاي قلبي و
مغزي ،ضعف عضالني ،ناتواني جنسي و تأخير در انزال ،افزايش خطر سرطانهاي سر و گردن و دستگاه گوارش ،ابتال به فراموشي

یادمان باشد فرد سیگاری حتمیلی ،یک چهارم دودی را که فرد سیگاری
تولید کرده است استنشاق میکند.
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