
ماذا يكلفك؟
املال. مجرد  من  أكرث  التدخني  يكلفك  قد   

اإلقالع عن التبغ ليس باألمر السهل، ولكن ميكن القيام به.

ليس من السهل اإلقالع عن التدخني، ولكن ميكنك القيام بذلك عند الحصول عىل املساعدة. ولتكون لديك أفضل فرصة لإلقالع عن 
التدخني، يجب أن يكون لديك خطة وأن تعرف خياراتك وأين بإمكانك الحصول عىل املساعدة.

إذا كنت مستعًدا لإلقالع، فمن الجيد التحدث إىل طبيب أو طبيب أسنان ورشكة التأمني الصحي الخاصة بك للحصول عىل املشورة 
 والدعم. اتصل بخط اإلقالع يف مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها عىل الرقم

 )1800QUITNOW (784-8669 للحصول عىل املوارد واملساعدة. يرسل برنامج التمكني من أجل اإلقالع التابع لجمعية الرسطان 
األمريكية رسائل بريد إلكرتونية من أجل التحفيز والدعم تساعدك عىل االستعداد لإلقالع عن التدخني. تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين 
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التدخني السلبي أو غري املبارش هو الدخان أو البخار الذي يخرج من السجائر 

أو منتجات التبغ األخرى التي يستخدمها اآلخرون. فيمكن أن يتنفس األطفال 

والبالغون الذين ال يدخنون الدخان بطريقة غري مبارشة ويكونوا عرضًة للمواد 

الكيميائية الضارة يف منتجات التبغ.

هذا ويرتبط التدخني غري املبارش بعدة أنواع من الرسطان التي تصيب األطفال 

والبالغني. كام أنه يؤثر عىل القلب واألوعية الدموية مام يؤدي إىل زيادة 

ماذا عن التدخني السلبي؟

يسبب تعاطي التبغ حوايل 1 من كل 5 وفيات يف الواليات املتحدة سنوياً. ويتسبب تدخني السجائر مبوت األمريكيني 

أكرث من الكحول وحوادث السيارات وفريوس نقص املناعة البرشية )HIV( واألسلحة واملخدرات مجتمعًة.

وال يشمل األمر الوفيات فقط. يؤثر التدخني عىل صحة الشخص بعدة طرق.

يحتوي دخان التبغ عىل العديد 

من املواد الكيميائية الضارة، 

وميكن أن يسبب الرسطان 

ومشاكل صحية أخرى.

كم يكلف التدخني بالدوالر والسنت؟

لنفرتض أن شخصاً ما يدخن علبة يف اليوم )20 سيجارة(.

يبلغ متوسط تكلفة علبة السجائر يف الواليات املتحدة $8. 

وهذا ما يعادل حوايل 240$ يف شهر واحد.	 

وهي حوايل 2,900$ يف سنة واحدة.	 

أي حوايل 29,000$ يف 10 سنوات.	 
املصدر: رصد السكان يف العامل، 2022.
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الــتــبـــغ:

خطر اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى األشخاص الذين ال يدخنون.

اجعل منزلك خالياً من التدخني من أجل صحة عائلتك. فاألطفال الصغار هم 

األكرث عرضًة لآلثار الضارة للتدخني السلبي. ويحمي البيت الخايل من التدخني 

عائلتك وضيوفك وحتى حيواناتك األليفة.
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