
إليك بعض األسباب التي قد تحفزك لإلقالع عن التدخني:
• سأتجنـَّب وأقي نفيس من احتاملية الوفاة بسبب أمراض القلب وااللتهاب الشعبي املزمن وانتفاخ 	

الرئة والرسطان وبعض األمراض األخرى الناتجة عن التدخني.
• سأمتكن من السيطرة عىل حيايت بشكل أفضل.	
• سأمتتـَّع بصحة أفضل.	
• سأمتكـَّن من التـَّحكـُّم يف معدل رضبات القلب وضغط الدم بصورة أفضل.	
• سأوفـِّر الكثري من املال.	
• سأتخلـَّص من الرائحة الكريهة ألنفايس ومالبيس وأغرايض.	
• سأكون قدوة حسنة ألوالدي.	
• سأمتتـَّع بطاقة أكرب.	
• ستقل احتاملية نشوب حرائق يف منزيل.	
• سأحمي أفراد عائلتي من آثار التدخني السلبي ولن أتسبب يف مرضهم.	
• لن أتلقـَّى تعليقات حادَّة من الناس املحيطني يب.	
• لن تتلف مالبيس أو مالبس اآلخرين بسبب الرماد املتطاير.	

الوقاية من التدخين
• ملئ وقت الفراغ	
• االمتناع عن رشاء السجائر أو بيعها أو ترويجها والدعاية لها	
• عدم شهود مجالسها أو مصاحبة متعاطيها	
• اسداء النصح واإلرشاد لكل من ابتيل بها	

هل تعلم أن قانون مكافحة التدخني الفلسطيني رقم )25( لسنة 2005 ينص عىل؟
مادة )4( يحظر تدخني أي نوع من أنواع التبغ يف املكان العام

مادة )6( مينع بيع أو توزيع أو عرض أو اإلعالن عن التبغ لألشخاص الذين تقل أعامرهم عن )18( سنة
مادة )9( يحظر استرياد أو بيع أو صنع مقلدات التبغ مبا فيها أصناف الحلويات ولعب األطفال التي تصنع 

عىل أي شكل من أشكال التبغ.
مادة )10( يحظر وضع ماكينات بيع التبغ التي تعمل بالنقود يف األماكن العامة.



السجائــر مسامـــري تـــدق يف نعـــش من يدخنـــها، 
وعلينـــا الحذر من مخاطــرها

ما هو التدخين؟
آفة إجتامعية خطرية تسبب العلل واألمراض وتتلف حياته وتدمر عقله وقلبه وإرادته وروحه فهي عبارة 

عن سموم يستنشقها اإلنسان إىل داخل رئتيه تسبب له مجموعه من اإلمراض الرسطانية الفتاكة بجسمه.
فالتدخني هو عملية يتم فيها حرق مادة، غالبًا ما تكون هذه املادة هي التبغ، حيث يتم تذوق الدخان أو 
استنشاقه. وتتم هذه العملية يف املقام األول باعتبارها مامرسة لرتوح النفس عن طريق استخدام املخدر، 
حيث يَصدر عن االحرتاق املادة الفعالة يف املخدر، مثل النيكوتني مام يجعلها متاحة لالمتصاص من خالل 
الرئة حيث يعتقد الكثريين أن التدخني يساعدهم عىل التخفيف من التوتر واإلجهاد، يف حني أن الدراسات 
تبني أن النيكوتني يرفع يف الواقع مستوى هرمونات اإلجهاد يف الدم. وتعد السجائر هي أكرث الوسائل شيوًعا 
للتدخني يف الوقت الراهن، سواء كانت السيجارة منتجة صناعيا أو ملفوفة يدويًا من التبغ السائب وورق 

لف السجائر. وهناك وسائل أخرى للتدخني تتمثل يف الغليون، السيجار، الشيشة، والبونج »غليون مايئ«.

مكونات السجائر
يوجد أكرث من 4000 عنرص يف دخان السجائر من بينها 4000 مادة سامة و22 مادة شديد السمومة وقرابة 

40 مرسطنة وأشدها خطورة.
النيكوتني:

هي املسؤولة عىل اإلعتياد واإلدمان كام تترسب رسيعاً إىل جميع األنسجة يف أقل من 7 ثواين: املخ والقلب 
واألوعية الدموية واملشيمة عند املرأة الحامل وحليب األم.

أحادي أكسيد الكربون:
مسؤول عن نقص األكسجني يف الدم واألنسجة واألعضاء مام يؤدي إىل اختناق جميع خالليا الجسم بالتسمم 

خاصة الدماغ.
املواد املرسطنة:

من بينها: القطران ويؤثر خصوصاً عىل الرئة

 أسباب التدخين:
• التخلص من التوتر والضيق واإلكتئاب والوحدة.	
• اإلضطراب العائيل وطرق التنشئة اإلجتامعية الخاطئة يف تربية األبناء.	
• العنف األرسي.	
• الجهل. 	
• الدعايات الجاذبة للتدخني. 	
• الشعور بالرجولة ) يسعى املراهق لتحقيق الذات(.	
• تقليد اآلباء.	
• التباهي والتمرد وخاصة يف فرتة جيل املراهقة.	
• إهامل مؤسسات الرتبية للرقابة عىل األبناء والطلبة.	

أضرار التدخين:
• يسبب اإلدمان.	
• رضر عىل الرئتني والقلب. 	
• يؤدي إىل زيادة احتاملية اإلصابة بأمراض القلب والرسطانات خصوصا رسطان الثدي عند النساء.	
•  سعال مستمر. 	
• ضيق تنفس وزيادة معدل رضبات القلب.	
• رائحة نفس كريهة. 	
• رائحة مالبس كريهة. 	
• تأخر عن مجاراة األصدقاء يف مامرسة الرياضة واألنشطة البدنية. 	
• محفظة فارغة.	
• يؤدي إىل ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون يف الدم. 	
• يؤذي األسنان واللثة ويسبب رائحة فم كريهة مع اصفرار األسنان.	
• يرض العضالت والدم والجلد. 	
• يقلل من كفاءة الرئتني. 	
• يؤدي إىل العقم. 	

•  يؤدي إىل زيادة احتاملية حدوث اإلجهاض وحاالت النزف وانزالق املشيمة والوالدة املبكرة وتسمم الحمل. 	
يحدث تغرياً يف نربة الصوت ويزيد تجاعيد الوجه ويؤثر عىل نضارة الوجه، وعند النساء  .

• يزيد من إمكانية حدوث هشاشة العظام. 	
• تؤثر عىل انتظام الدورة الشهرية وعىل خصوبة املرأة.	
• يزيد من نسبة انتشار التدرن الرئوي عند مستخدمي الشيشة. 	
• يؤدي إىل اإلصابة بأمراض تنفسية كالتهابات القصبات املزمن والربو والسل وانسداد املجاري التنفسية، 	

علام بأن 75 – %80 من املصابني بانتفاخ الرئة هم من املدخنني. 
• مستوى 	 ترفع  النيكوتني  مادة  أن  واإلرهاق، حيث  بالتعب  والشعور  والعصبية  والتوتر  القلق  يورث 

هرمونات اإلجهاد يف الدم

طرق اإلقالع عن التدخين:
• منِّي حافزك الشخيص لإلقالع عن التدخني.	
• منّي عادات جديدة وحسنة بدالً من عادة التدخني الضارة.	
• كرر مع نفسك هذه العبارة “إذا أقلعُت عن التدخني اآلن، سأعيش حياة أطول”.	
• قلل من الشاي والقهوة وتناول بدال منها مرشوبات ال تعمل عىل توترك.	
• استخدم سواكاً، امضغ علكة، العب مسبحة، أو سلسلة تعليق مفاتيح.	
• مارس الرياضة وتلذذ باستنشاق هواء نقي.	
• احصل عىل قسط واف من النوم.	
• اقرأ كتاباً صغريا.	
• احرض محارضات ودروس.	
• مارس عادات تشغل يديك وشفتيك وفمك ورئتيك بدال من العادات املرتبطة بالسيجارة.	
• الحمالت الدعائية الحكومية تحث الناس نهائيا عن اإلقالع عن التدخني.	
• ارشب الكثري من املاء والعصائر وتناول طعاما صحيا.	
• د موعداً للذهاب إىل طبيبك لتعرِّفه عىل خطتك لإلقالع عن التدخني.	 حدِّ
• أخرب الغري )من حولك( أنك أقلعت عن التدخني حيث تلقى منهم الدعم والتشجيع. ومراعاة لوضعك 	

الجديد.


