
 حقيقت در باره دخانيات ٧٠
  . ترين  و مرگبارترين اعتياد شناخته شده استترين، پرعارضه و پر هزينهاعتياد به نيكوتين سنگين :١حقيقت

   
 ١٠از هر (سه سال بعد از تشخيص جان می سپارند % ٨٠سال و قربانيان سرطان ریه ظرف یک% ۶٠ :٢حقيقت

  )اندمصرف کننده دخانيات بودهنفر آنان  ٩نفر مبتال به سرطان ریه 
   

  .برابر بيشتر از زنان غيرسيگاری است ۵ساله سيگاری، ۶۴تا  ٣۵خطر سکته در زنان : ٣حقيقت
   

مصرف دخانيات به ویژه سيگار در سنين جوانی و یا به مدت طوالنی، خطر سرطان سينه را به شدت  :۴حقيقت
  .دهدافزایش می

   
  .ر محل کار یا خانه خود در معرض مستقيم دود سيگار قرار دارندایرانيان د% ۴۵بيش از  :۵حقيقت

   
ترکيبات نيکوتين خون نيمی از کودکان ایرانی، باالتر از حد مجاز است و  والدین بسياری از این کودکان  :۶حقيقت
  .اندبار نيز سيگار مصرف نکردهحتی یک

   
  .ها استبار بيشتر از غيرسيگاری ۵سرطان دهانه رحم در زنان سيگاری  :٧حقيقت

   
های درمانی افراد سيگاری دو برابر هزینه مصرف سيگار آنان است و اغلب این هزینه نيز از محل هزینه :٨حقيقت

  .شودبودجه مشترک با افراد غير سيگاری پرداخت می
   

  .ميردسال زودتر از موعد مقرر می ٢۵تا  ١۵ از هر دو نفر سيگاری، یک نفرشان، :٩حقيقت
                                             

  .رودهای زود هنگام ناشی از مصرف دخانيات از دست میميليون سال به دليل مرگ ۵در ایران،  :١٠حقيقت
   

از این حوادث را های به دليل ته سيگار سوخته یکی از دالیل عمده خسارت ناشی سوزیآتش :١١حقيقت
  .شودشامل می

   
های زیر زمينی و هوا از مضرات ها، آلودگی آبها، مصرف آفت کشاز بين بردن خاک، تخریب جنگل :١٢حقيقت

  .زیست محيطی دخانيات است
   

  .در معرض استنشاق دود تحميلی سيگار قرار دارند) ميليون نفر ٧٠٠حدود (نيمی از کودکان جهان  :١٣حقيقت
   

را با آرامی و سر فرصت و با بدترین ای است که به جای کشتن سریع مقتول آنسيگار یک قاتل حرفه :١۴حقيقت
قدر دهشتناک است که در مقابل آن بعضی از عوارض دخانيات آن. کشاندخود به دام مرگ و تباهی می شکل

  .بازدمرگ رنگ می
                                                        

های های زندگی، احساس نياز به مقبوليت در گروهشروع مصرف دخانيات به دليل نداشتن مهارت: ١۵حقيقت
  .زا و افسردگی در ارتباط مستقيم استهمسن، مشکالت و عوامل استرس

   
  .بيماری منجر به مرگ زودرس در جهان نقش دارد ٨سيگار در ایجاد شش بيماری از  :١۶حقيقت

   
های چند مليتی توليد دخانيات، بعد از ناامنی در بازارهای داخلی، اميد بسيار زیادی برای شرکت :١٧حقيقت

  .اندای را انجام دادهریزی گستردهکار برنامهتصاحب بازارهای کشورهای جهان سوم داشته و برای این
   

شود که بيشتر آن مربوط به هزار ميليون دالر در سال می ٢٠٠دخانيات سبب کاهش درآمد بيش از  :١٨حقيقت
  .کشورهای در حال توسعه است

   
های توليد دخانيات بعد از وضع قوانين ممنوعيت تبليغات با ایجاد کارخانجات توليد مواد غذایی کمپانی :١٩حقيقت

  . پردازندو محصوالت بهداشتی با نام تجاری سيگار خود به تبليغ غيرمستقيم آن می
   

کند، برای مقایسه باید کيلو گرم تنباکو مصرف می ١.۵۵ری به طور متوسط ساالنه یک فرد سيگا :٢٠حقيقت
  .                                                گفت که وزن مغز نيز در حدود همين مقدار است

   
که از ترین وابستگی به مواد است ضمن اینترین و پرخرجترین، مهلکوابستگی به نيکوتين شایع :٢١حقيقت

  .  رودشدیدترین انواع آن اعتياد نيز به شمار می
   



سوادی رابطه مستقيم دارد و در بعضی نقاط بيش از نيمی از در آمد خانواده دخانيات با فقر و بی :٢٢حقيقت
  .شودصرف مصرف مواد دخانی می

   
آموز تحصيل یک دانش مصرف ساليانه مصرف دخانيات در یک فرد سيگاری برابر با متوسط هزینه :٢٣حقيقت
  . است

   
  .کنندشان را صرف مواد دخانی میپول تو جيبی% ۵٠آموزان بيش از دانش% ۴حدود  :٢۴حقيقت

   
  .شودگيری و تفکر میمصرف دخانيات در دراز مدت باعث کاهش تمرکز و کندی در روند تصميم :٢۵حقيقت

   
مالیم، کم خطرتر از سيگارهای معمولی نيست  های دخانی از این حقيقت که سيگارهایشرکت : :٢۶حقيقت

  .کامًال مطلع هستند
   

ميليارد نفر بگذرد و مرگ و مير نيز  ٢های جهان از مرز شود که در آینده تعداد سيگاریبينی میپيش :٢٧حقيقت
  .کننداین تعداد نيز در جهان سوم زندگی می% ٧٠ميليون نفر فراتر رود و  ١٠از 
   

کننده دخانيات در جهان در نهایت به واسطه دخانيات جان خود را از دست جمعيت مصرف نيمی از :٢٨حقيقت
  .دهندمی

                                                       
  .برابر شده است ٢شيوع مصرف دخانيات در جهان در طی بيست سال گذشته  :٢٩حقيقت 
   

دانشگاه در سال  ١٠توان پردازند، میيگار و دیگر انواع دخانيات میای که ایرانيان بابت سبا هزینه :٣٠حقيقت
  .تاسيس کرد

   
  .توان مستقيمًا علت مرگ را مصرف دخانيات نوشتدر گواهی فوت افراد سيگاری، می :٣١حقيقت

   
را های اجتماعی و فرهنگی ابتال جوانان به دخانيات،خطر اعتياد به مواد مخدر و دیگر ناهنجاری :٣٢حقيقت

  .دهدافزایش می
   

  .کنندای سيگار کشيدن خود را شروع میصد هزار نفر در جهان به صورت حرفهروزانه در حدود یک :٣٣حقيقت
                                                      

  .رسددر دنيا روزانه به ازای هر ساکن کره زمين سه نخ سيگار به فروش و مصرف می :٣۴حقيقت
   

گرفت ولی در حال حاضر ترک دخانيات بدون درمان دارویی و به طور موفق صورت می% ٩٠در گذشته  :٣۵حقيقت
  . شوندها با استفاده از دارو موفق به ترک میبيش از یک سوم سيگاری

   
مورد  اند که اطالعات کافی درایالت متحده این باور را داشته% ٨دانشجویان پزشکی ژاپن و %۶تنها  :٣۶حقيقت
  .اندهای ترک دخانيات را داشتهشيوه

   
  .ها کمک کنندتوانند به سيگاریترین کسانی هستند که میپزشکان ایده آل :٣٧حقيقت

   
  .بيش از دو برابر هزینه دخانيات مصرفی، هزینه بهداشتی و درمانی و عوارض این بيماران است :٣٨حقيقت

   
با وجود این دخانيات از نظر اقتصادی . ترین منبع ماليات دولتی استدخانيات در بعضی کشورها بزرگ :٣٩حقيقت
  .رسان استآسيب

   
شده برای درمان و کنترل زایمان غيرطبيعی در مادران سيگاری تقریبًا دو برابر افراد هزینه صرف :۴٠حقيقت

  .غيرسيگاری است
   

  .کردندهای خود را با آن زهر آلود مینوک نيزهکردند و ای استخراج میبوميان آمریکا از تنباکو عصاره :۴١حقيقت
   

- هزار بار دود سيگار را وارد بدن خود می ٧٣اگر شخصی روزی بيست عدد سيگار بکشد، در سال، : ۴٢حقيقت
  .کند

                                          
  .سانتيمتر مکعب دود دارد ۵٠٠هر نخ سيگار،  :۴٣حقيقت

   
- بار تالش میهر سال یک% ۴٠حدود . اند که ترک کنندبار تالش کردهها حداقل یکیسيگار% ٧۵ :۴۴حقيقت



درصد برای هميشه موفق به ترک  ١٠تا  ۵کنند و برای دو  روز هم که شده نيکوتين را ترک می% ٣٠کنند و 
  .شوندسيگار می

   
مرتبه  ٢٢ان ریه در افراد سيگاری زا در دود سيگار وجود دارد و احتمال سرطعنصر سرطان ۴٠بيش از  :۴۵حقيقت

  .بيشتر از افراد غيرسيگاری است
   

  .سال آینده مصرف دخانيات در بين مردان و زنان یکسان شود ٢٠شود در طول بينی میپيش :۴۶حقيقت
   

های نهایی مانند انواع سرطابار بوده و بيماریتنباکوی جویدنی مانند دیگر انواع دخانيات با دود، زیان :۴٧حقيقت
  . حلق و دهان و نيز سرطان لوزالمعده در آنان باالتر است

   
  .های آمریکایی به ایران سيگار بوده استهای اخير شرکتترین کاالی مجاز صادراتی سالمهم :۴٨حقيقت

   
  .ُخر و ُپف و سرفه شبانه در فرد سيگاری و اطرافيان او بيش از افراد عادی است :۴٩حقيقت

   
کنند و هنگام ترک دختران و زنان سيگاری در مقایسه با مردان وابستگی بيشتری به سيگار پيدا می: ۵٠حقيقت

  .مشکالت بيشتری دارند
                                                     

روز بعد از قطع سيگار وسوسه به  ٢تا  ١عادت به مصرف دخانيات یک نوع اعتياد است و ظرف  :۵١حقيقت
قراری، یبوست، اسهال، اختالل خواب، عدم تمرکز، خستگی، کاهش ضربان قلب که از ف، تهوع، سردرد، بیمصر

  .کندعالئم وابستگی به نيکوتين و قطع مصرف است، بروز می
   

  .هاستبرابر غيرسيگاری ٩های عروق محيطی در افراد سيگاری بيماری :۵٢حقيقت
   

ها ناشی از دود غير مستقيم سيگار بيش از سی درصد موارد ابتالی سرطان ریه در غيرسيگاری :۵٣حقيقت
  . کشيدن اطرافيان است

   
  .تعداد کودکان دچار معلوليت و کودکان نارس در زنان باردار سيگاری سه برابر زنان غير سيگاری است :۵۴حقيقت

   
  .المللی سود خالص استهای دخانی بيندو سوم ميزان فروش شرکت :۵۵حقيقت

   
کشند در مقایسه که یک بسته سيگار میمورد از ده سرطان ریه است و کسانی ٩سيگار مسبب  :۵۶حقيقت

بار خطر بيشتر برای ابتال به سرطان ریه دارند و از هر ده نفر مبتال به سرطان ریه تنها یک  ٢٠ها با غيرسيگاری
  .کندسال زندگی می ۵نفر بيش از 

   
دانستند استعمال میآمریکایی% ٣٢دانشجویان سال آخر اروپایی و % ٢٩بر طبق یک بررسی، تنها  :۵٧حقيقت

  .های قلبی استیدخانيات از دالیل عمده بيمار
   

های طبی و بهداشتی از عوارض دخانيات، مراقبت(های ناپيدای استعمال دخانيات شامل هزینه :۵٨حقيقت
های تحت کشت، از دست رفتن ارز یایی، از دست رفتن حاصلخيزی زمينهای زودرس، کاهش زاعوارض مرگ

  . است) های افراد سيگاریسازی زبالهها و پاکسوزیهای آتشبرای واردات سيگار، هزینه
                                                           

کشد و ان سيگاری که همسرشان سيگار نمیبرابر زن ۶زنان سيگاری که شوهران سيگاری دارند،  :۵٩حقيقت
  .های مغزی هستندبرابر زنان غيرسيگاری در معرض ابتال به سکته ١٨

   
  .کنددقيقه از طول عمر انسان را کم می ٧مصرف هر نخ سيگار به طور متوسط  :۶٠حقيقت 

                                                         
اند، بيشتر از دیگر زنان در دوران کودکی در معرض دود سيگار والدین خود قرار گرفته زنانی که در :۶١حقيقت

  . معرض خطر سقط جنين در دوران بارداری قرار دارند
   

بر طبق یک گزارش در حدود نيمی از افرادی که در ماه فقط یک تا دو عدد سيگار کشيده و به هيچ  :۶٢حقيقت
  .اند، در مقابل ترک کامل سيگار مقاومت نشان داده و ناموفق بودهدانستندعنوان خود را معتاد نمی

   
قليان حتی بيشتر از سيگار مضر و خطرناک است و جا افتادن مصرف قليان در جامعه به عنوان یک  :۶٣حقيقت

  .خطر، یک اشتباه بزرگ بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی استتفریح و سرگرمی کم
   

  .برابر شده است ۶تاکنون ميزان ابتال زنان به سرطان ریه   ١٩۵٠از سال  :۶۴حقيقت



   
  .رسندهای غيرسيگاری خود به نظر میسال پيرتر از همسن ١٠تا  ۵افراد سيگاری به طور متوسط  :۶۵حقيقت 

   
قرار گرفته و ها مورد تقليد همفری بوگارت هنرپيشه تاثير گذار سينما که ژست سيگار کشی او سال :۶۶حقيقت

  .است از سرطان ریه در اثر استعمال دخانيات در گذشته است هنوز در یادها باقی
   

  .برابر خود فرد سيگاری است ٢.۵ميزان مونو اکسی کربن در خون فرزندان و نوزادان فرد سيگاری  :۶٧حقيقت
   

  . برابر هروئين اعتيادآور است ۵نيکوتين قليان  :۶٨حقيقت
                                     

سيگار کشيدن و ادامه مصرف آن اغلب ناشی از باورهای غلطی است که در جامعه رواج پيدا کرده  :۶٩حقيقت
پایه همگی بی... این دالیل مانند احساس بزرگی و قدرت، الغری، رفع عصبانيت، رفع خستگی و جذابيت. است

  .نيست و اساس بوده و هيچ کدام توجيهی برای مصرف سيگار
   

  . نخ سيگار است ١٠٠مصرف هر بار قليان، برابر کشيدن : ٧٠حقيقت
 


