التبغ:

ماذا يكلفك؟

قد يكلفك التدخني ما هو أكرث من املال.

استخدام التبغ هو السبب لواحدة من كل  5حاالت وفاة يف الواليات املتحدة يف كل سنة .يف الواقع ،يقتل
تدخني السجائر األمريكيني أكرث من الكحول وحوادث السيارات وفريوس نقص املناعة املكتسبة واألسلحة
واملخدرات غري القانونية مجتمعة.

إنه ليس مسبباً للوفاة فحسب .التدخني يؤثر عىل صحة الشخص بطرق عديدة.
العمى
(التنكس البقعي)
املاء األبيض
(تغيم عدسة العني)
ضعف يف حاستي الشم والتذوق
مرض القلب
قرحات هضمية

أم راض اللثة وفقدان األسنان
رائحة الفم الكريهة  /األسنان املبقعة
مرض االنسداد الرئوي املزمن
الربو
الضعف الجنيس
انقطاع الطمث املبكر
انخفاض الخصوبة

الشيخوخة املبكرة للجلد
إنخفاض كثافة العظم
(عرضة أكرب للتعرض لتكرس العظام)
التهاب املفاصل الروماتويدي

داء السكري من النوع 2
الجروح تستغرق وقتا أطول للشفاء
انخفاض وظيفة جهاز املناعة

يحتوي دخان التبغ عىل
أكرث من  7000من املواد
الكيميائية واملركبات واملئات
من املواد السامة و  69منها
عىل األقل تسبب الرسطان.
وتشتمل املشاكل الصحية
األخرى التي قد تحدث
نتيجة استهالك التبغ اآليت:

زيادة خطر اإلصابة بالكثري من الرسطانات

ماذا عن التدخني السلبي؟

يبقى األشخاص الذين ال يدخنون عرضة للتدخني غري املبارش عن طريق
تنفس الهواء الذي يحوي دخان السجائ ر .وهذا ميكن أن يحدث يف
املنزل أو العمل أو املدرسة أو السيارة أو األماكن العامة .ميكن أن تظل
التأث ريات الضارة للتدخني السلبي عىل األقمشة واألسطح املنزلية لعدة
أشهر (وأحيانًا لسنوات) بعد أن يدخن شخص ما سيجارة يف املنزل.
ال يوجد مستوى آمن من التعرض للتدخني السلبي .فهو يرتبط بعدة
أنواع من الرسطان لدى األطفال والبالغني .ويؤثر التدخني السلبي
أيضا عىل القلب واألوعية الدموية مام يزيد من خطر اإلصابة بالنوبة
القلبية والسكتة الدماغية لدى غري املدخنني .وقد ربطت بعض

الدراسات التدخني السلبي بالتغ ريات العقلية والعاطفية أيضً ا
كاالكتئاب.
قد يكون جعل منزلك خال يً ا من التدخني أحد أهم األشياء التي
ميكنك القيام بها لصحة أرستك .فاألجسام املتنامية لألطفال الصغار
حساسة بشكل خاص للسموم املنبعثة من التدخني السلبي .فكر
يف األم ر :نحن نقيض وق تً ا أطول يف املنزل أكرث من أي مكان آخ ر .لذا
يحمي املنزل الخايل من التدخني أرستك وضيوفك وحتى حيواناتك
األليفة.

ما مقدار تكلفة التدخني بالدوالرات والسنتات؟
(

يبلغ متوسط تكلفة علبة السجائر يف الواليات املتحدة  6.36دوالر.
ً
تقريبا.
• هذا يعني  191دوالرا ً يف الشهر
• أي  2300دوالرا ً تقريباً يف السنة.
ً
تقريبا.
• أي  23000دوالراً يف عرشة سنني
املصدر :حملة أطفال بدون تبغ 2018/1

اإلقالع عن التدخني ليس سهالً لكنه أمر ميكن فعله.
اإلقالع عن التدخني ليس باألمر السهل ولكن املساعدة متوفرة لوضعك عىل الطريق الصحيح.
وللحصول عىل أفضل فرصة لإلقالع عن التدخني واملساعدة يف تقليل خطر اإلصابة بالرسطان يجب
أن يكون لديك خطة وكذلك معرفة ما تواجهه وما هي خياراتك وأين تذهب لطلب املساعدة.
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التخاذ الخطوة األوىل تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك .وميكنك االتصال عىل
رقم اإلقالع عن التدخني يف أي وقت للحصول عىل املوارد واملساعدة وهو
(1-800-NOW-QUIT )784-8669
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