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 راههای ترک سیگارشامل موارد زیر می باشد:

ترک سیگار اقدامی مبارزه طلبانه است، میزان سختخ خی    
کنیم بسخ خگخی     ترک سیگار به عواملی که در زیر بیان می

 دارد:

 کنید. تعداد سیگاری که شما روزانه مصرف می-1

 تعداد افراد سیگاری در ارتباط با شما. -2

 . دلیل سیگار کشیدن شما -3

،همیشه در سخم       ترک کردن سیگار با نوشیدن آبآب:  -1

  زدایی به بدن کمک خواهد کرد.

قرمز، همچنین یکی از به رین داروهای طخبخیخعخی      فلفل -2

 برای ترک سیگار است .

یکی از رایج ترین عالئم ترک سیگخار، تخهخو       زنجبلیل  -3

کاهش  زنجبیل است که می تواند به راح ی با مصرف عصاره

 .یابد

سیگار، باعث کمبود برخی مواد مغذی  ها: مول ی وی امین -4

حیاتی در بدن ما می شود. این می تواند توسخ  مخکخمخل        

 دوباره تجدید شود . “ث و ای ، وی امین آ” های

عصاره دانه انگور را برای رفع آسیب ریه ها که ناشی از     -5

 .سیگار کشیدن است، مصرف کنید

یک قاشق چای خوری پودر جینسینگ، را به صخبخنخانخه       -6

 .خود اضافه کنید، تا به کاهش میل به سیگار کمک کنید

سنبل الطیب، یکی از به رین گیاهان برای کاهش عالئخم    -7

 .است بی خوابی اضطراب، بی قراری و ترک سیگار،

عسل، حاوی وی امین های مفید، آنزیم ها و پروتئین               -8

هایی است که به راح ی می توانند کمک کنند، عادت               

 .سیگار کشیدن در شما از بین برود

 به نام خدا

 آیا مضرات اس عمال دخانیات را می دانید؟ 

اصلخی مخوجخود در         گردان نیکوتین ماده شیمیایی روان

هخا     سیگار، نیکوتین به وسیله سیگار کشیدن به درون ریخه   

رسخدو     ثانیه به مغز مخی  7شود و در عرض مدت  وارد می

های قلبی، کبدی و ریخوی       بیش ر از همه منجر به بیماری

سخکخ خه     هایی هخمخچخون    است و عامل خطر برای بیماری

هخای مخزمخن         سک ه مغزی،  فشارخون باال ،بیماری قلبی،

سرطخان   سرطان ریه، و سرطان به خصوص ریه،  انسدادی

 سرطان پانکراس و خطر اب ال به  کروناویروس    و حنجره

است . شرو  زود هنگام سیگار کشیدن در طول زندگی و  

باالتر خخطخر بخروز ایخن            قطران کشیدن سیگار با درجه

 دهد.  ها را افزایش می بیماری

 رابطه سیگار و کروناویروس چیست؟
افرادی که سیگار می کشند اح مال اب ال به بخیخمخاریخهخای      

مزمن ریه و همچنین بیماریهای قلبی و عروقی را دارنخد،    

 به کروناویروس مب ال می شوند  بنابراین به اح مال زیاد

و به نظر می رسذ به دلیل مصرف زیاد سیگخار در مخردان        

اح مال مب ال شدن به کروناویروس بیش ر باشد. و یکخی از     

بزرک رین دالیل خطر اب ال افراد سیگاری به این بخیخمخاری     

تتریب و مرگ و میر مژک ها در راههای  هوایی و ریخه      

مردم می توانند بخا  به دنبال عفونت های تنفسی می باشد. 

م وق  کردن اس عمال دخانیات، در حمایت از خخود در    

 . برابر ویروس کرونا سهم بسزایی داش ه باشند
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از جایگزین های خوراکی، مانند؛ آب نبات هخای  

هویج، قهخوه   بدون قند، تکه های آدامس ستت،

یخک  .ها، نی و خالل دندان ها اس فخاده کخنخیخد      

پش یبان، مانند یک عضو خانواده که با موفخیخیخت    

سیگار را کنار گذاش ه تعیین کنید و خخوشخنخال      

از دوس ان و   .باشید که به شما کمک خواهد کرد

افراد خانواده که جلوی شما سیگار می کشخنخد،     

 .بتواهید که در اطراف شما سیگار نکشند

فعالیت های روزانه ، مانند صبنانه صبح، پخایخان     

دادن به غذا و نوشیدن قهوه ، اغلب می تخوانخد     

امخا  .میل شما را به اش باه به سمت سیگار بکخشخانخد   

شکس ن ارتباط میان این ماشه و سیگار کشیدن یک 

راه خوب برای کمک به شما بخرای مخبخارزه بخا         

خواست ذهنی شمخا بخرای سخیخگخار کشخیخدن              

 ترک سیگار.است

شما  بدن پس از چند ساعت از شرو  ترک سیگار

شخخخخرو  بخخخخه بخخخخهخخخخبخخخخود از                   

ضخربخان    فشخارخخون،   کخنخد،   می نیکوتین تأثیرات

شما شرو  به کاهش کرده و به  دمای بدن و قلب

شخمخا    ریخه  گردند، ظرفخیخت   تری برمی سطح سالم

شود و بخا ایخن        افزایش یاف ه و نای شما آرام می

اجازه دریافت میزان بیخشخ خری     خون تغییرات به

  شود. از ریه داده می اکسیژن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COVID-19 1311دس ورالعمل کشوری منبع :

مخیخدان      -شهرس ان صومعه سرانشانی تدوین کننده :  

ان ظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارس ان امام خمیخنخی   

 )ره(  

 31344323341شماره تماس بیمارس ان  : 

 31353753146شماره تماس واحد آموزش سالمت: 

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارس ان

 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی گیالن

 بیمارس ان امام خمینی )ره(  صومعه سرا

 P -PH-129کد پمفلت:

نیش اس عمال دخانیات در بروز 

 بیماری کروناویروس

 

 مددجویان سیگاریگروه هدف: 

 زیر نظر واحد آموزش  سالمت همگانی و بیمار

1311خرداد   

افراد سیگاری، کشیدن سیگار را 

  م وق  کنند
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