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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara Nedir?

Sigara tütün ile yapılmıș, kağıdı alkolde yıkanmıș
(yapıșması ve ayrılmaması ayrıca yanması için),
içinde nikotin(bağımlılık yapıcı uyușturan bir
madde) ve zifir(karbon monoksit ve karbondioksit,
ayrıca zehirli kimyasallar içeren bir madde) bulunan, ciğere ciddi zararlar veren, boğazı tahriș eden,
spermleri öldüren, karaciğeri yoran ve bağımlılık
yapan bir üründür.

Sigaranın Sağlığa Zararları Nelerdir?

- Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki
oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.
- Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve
kanser olușumu artar. Pankreas kanseri riski
fazlalașır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla
daha fazla mesane kanserine yakalandıkları
görülmektedir.
- Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.
- Sigara kol ve bacak damarlarında çeșitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki
tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle
tedavi edilebilen(Burger) hastalığı olușur.
- Ağız kokusu, diș ve diș eti hastalıkları, diș kaybı
ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.
- Beyin hücrelerinin ölümüne ve hafıza zayıflığına
(Alzheimer) sebep olur.
- Koku alma duygusu azalır.
- Sigara içen bayanlarda rahim ve yumurtalık
kısırlığı, erken menopoz ve rahim kanseri gibi
tehlikeler görülür.
- Gözlerde katarakt ya da körlük meydana gelebilir.
- Vücutta yorgunluk, ruhsal gerilim, așırı stres ve
uykusuzluk görülür.
- Cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda
azalma ve döllenme yetersizliği meydana gelir.

Sigarayı Bırakmanın Yararları Nelerdir?

- Sigarayı bırakmak hayatınızda öteleyeceğiniz bir
karar değildir. Günümüzde her yıl milyonlarca insan
sigara tiryakiliği yüzünden yașamını yitirmektedir.
Bu durumun bilincinde olan sigara bağımlıları,
sigarayı bırakmak için çeșitli yollar denemektedir.
Çünkü sigarasız bir yașam daha uzun ve sağlıklı bir
hayat anlamına gelmektedir. Sigarayı bırakmak için
ilk yapmanız gereken șey gerçekten istemek ve
hedefler koymaktır.
- Sigarayı bırakmak sizin akciğer hastalıkları, kanser
ve kalp krizi gibi sağlık problemlerine yakalanma
riskini azaltır.
- Sigaranın neden olduğu kötü kokulardan kalıcı
olarak kurtulursunuz.
- Sigarayı bırakarak sevdiklerinizle ve ailenizle daha
uzun ve sağlıklı bir yașam sürersiniz.
- Sigarayı bırakmak bayanlarda rahat bir gebelik
dönemi yașamayı ve sağlıklı bir bebeğe sahip
olmayı sağlar. Sigara içen bayanların bebeklerinde
çeșitli sağlık problemleri oluștuğu yapılan araștırma
ve analizlerle ispatlanmıștır.
- Sigarayı bırakarak çok daha rahat nefes alıp
verebilirsiniz.
- Sigarayı bırakmak hayata olumlu bakmanızı
sağlar.
- Sigarayı bırakmak ekonomik açıdan birikim yapmanızı sağlar.
- Sigara içmek parmaklarınızda ve dișlerinizde sarı
lekelerin olușmasına neden olmaktadır. Sigarayı
bıraktıktan sonra bu lekeler ortadan kalkar.
Dolayısıyla fiziksel açıdan hoș bir görünüme sahip
olursunuz.

- Sigarayı bıraktıktan sonra bir daha asla sigara
içtiğiniz günlere dönmek istemeyeceksiniz! Çünkü
sigarasız hayatınızda hem sağlık açısından, hem
ekonomik açıdan hem de fiziksel açıdan çok daha
iyi bir duruma sahip olacaksınız.
- Yukarıda paylaștığımız üzere gördüğünüz gibi
sigarayı bırakmanın yararları yașamınız üzerinde
önemli ve küçümsenemeyecek etkileri söz
konusu. Sigarayı bırakmaya bașladığınız ilk günlerde fiziksel açıdan zorluk yașayabilirsiniz. Bu zor
günlerin üstesinden gelmekte güçlük çekerseniz,
sakın tekrar sigaraya bașlamayı düșünmeyin. Bu
anlarda sigarayı neden bıraktığınızı ve size vermiș
olduğu zararları düșünün.

ALO 171 Sigara Bırakma Danıșma Hattı sigarayı
bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla
kurulmuștur. Danıșma hattına gelen çağrılar,
sigara bırakma konusunda eğitim almıș operatör aracılığı ile 7/24 saat hizmet verecek șekilde karșılanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma
Danıșma Hattı operasyonlarının yürütüldüğü
Çağrı Merkezi’nde günlük ortalama 1500
vatandașımızahizmet sunulmaktadır.

