
Sigaranın Zararları
-- Sigara içen iki kişiden birinin ölüm nedeni sigaradır.
-- Sigara dünyadaki ölüm nedenleri içinde ikinci sıradadır ve önlenebilir ölümler   
 içinde ilk sırayı almaktadır.
-- Akciğer kanserlerinin %90’ının nedeni sigaradır.
-- Bir sigaranın içinde 4000’den fazla zehirli madde vardır ve her sigara   hayatınızdan  
 7 dakika azaltır. 
-- Sigara içilen ortamda bulunan çocuklarda solunum yolları iltihabı ve ortakulak   
 bozuklukları riski çok yüksektir.
--  Sigara kalp krizinin en önemli iki nedeninden birisidir.
-- Sigara içen bir kişinin kalp hastalığından ölme olasılığı içmeyene göre 4 kat   
 fazladır  
-- Günde bir paket sigara içen kişi sigaraya yılda 2’190 CHF harcar

Sigarayı bıraktıktan:
-- 20 dakika sonra, tansiyon normale döner. 
-- 24 saat sonra, vücut karbonmonoksiti atar. 
-- 48 saat sonra, nikotin vücuttan atılır. Tat ve koku duyularınız iyileşir. 
-- 72 saat sonra, solunum kolaylaşır ve enerji düzeyiniz artar. 
-- 2 – 12 hafta içinde, vücudun her tarafında kan dolaşımı iyileşir.
-- 3 – 9 ay içinde, solunum sorunları, öksürme, nefes darlığı ve hırlama iyileşir.  
-- 5 yıl sonra, kalp krizi riski sigara içen birine kıyasla yarıya düşer 
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Pasif içicilik, sigara içmediği halde kişinin, tütün dumanına ve 
içindeki zehirli kimyasallara maruz kalmasını anlatan bir terimdir. 
Bu kişinin bulunduğu ortama sigara içen biri tarafından salınan 
sigara dumanının solunmasını tarif etmektedir. Pasif içicilerin 
maruz kaldığı sigara dumanına ise “çevresel tütün dumanı” 
denilir. 

Çevresel tütün dumanı iki tür dumandan oluşur
1  Yanan bir sigaranın ucundan çıkan ve pasif içicilerin en çok maruz kaldıkları   
 duman ve
2  Sigara içenin nefesiyle ortaya çıkan duman

Sigara içenler sadece kendi sağlıklarına zarar vermezler, çevrelerindeki insanları da 
tehlikeye atarlar. Sigara dumanına maruz kalan bir pasif içici kansere yol açan 50’den 
fazla maddenin yanı sıra üreme ve gelişmeye karşı toksik etkili en az 6 maddeye de 
maruz kalmaktadır. Sigara dumanının yarattığı hava kirliliği dizel motorlu bir aracın 
yarattığı hava kirliliğinden 10 kat daha fazladır .

Rakamlarla pasif içicilik ve çevresel sigara dumanı
-- Sigaradan çıkan duman havayı bir arabadan 10 kat daha fazla kirletmektedir . 

-- Pasif içicilerin kalp hastalığına bağlı ölüm oranı sigara dumanına maruz   
 kalmayanlara oranla %30 daha fazladır .

-- Sigara dumanı meme kanserine yol açan 20’den fazla madde içermektedir. 

-- Pasif içicilerin meme kanserine yakalanma riski %70 daha fazladır. 

-- Eşi sigara içen birisinin akciğer kanserine yakalanma riski %30 daha fazladır . 

Sigara dumanı kapalı mekanlardaki en önemli hava kirliliği nedenidir ve sigara 
içmeyenlerin çok sayıda zehirli maddeye maruz kalmasına neden olur. Sigara dumanına 
maruz kalan birisi sigara içen kişinin soluduğu tüm zehirli maddelerden etkilendiği gibi 
sigaranın ucundan çıkan filtresiz dumandaki daha yoğun ve keskin zehirlere de maruz 
kalır. Bu nedenle pasif içiciler ve özellikle çocukların akciğerleri sigara içenlerden daha 
fazla tehdit altındadır.

Pasif içicilik çocukları nasıl etkiler?
Pasif içicilik daha hamilelik döneminde kötü etkilerini göstermeye başlar. Bebek 
daha anne karnındayken sigaradan çıkan pek çok zehirli madde anneden çocuğa 
geçmektedir. Sigara dumanına maruz kalan hamilelerin bebekleri daha düşük ağırlıklı 
olmakta ve bu hamileliklerde düşük görülme oranı ve ani bebek ölümü sendromu riski 
artmaktadır. 

Ailesi sigara içen bir çocuk neyle karşı karşıyadır?
Pasif içici çocuklar bir yılda yaklaşık 60-150 sigara içmiş kadar nikotin solumaktadır  ve 
aşağıdaki sorunlarla daha fazla karşılaşırlar;

-- Bronşit, zatürre ve krup gibi solunum hastalıkları
-- Şiddetli ve daha sık astım atakları
-- Allerjik reaksiyonlar
-- Orta kulak iltihabı
-- Akciğer işlevlerinde kayıp
-- Öksürük, nefes darlığı, hırıltı
-- Obezite riskinde 2 kat artış
-- Okula devamsızlık
-- İlerleyen yıllarda kardiyovasküler hastalık

Pasif içicilik yetişkinleri nasıl etkiler?
Sadece 4 saat sigara içiminin serbest olduğu bir mekanda bulunan bir kişinin kanında 
çok yüksek oranlarda kanserojen maddeler dolaşmaya başlar. Hiç sigara içmeyen bir 
kişi sigara dumanına maruz kaldığı anda solunum yollarında akut bir rahatsızlık gelişir. 
Pasif içicilerde aşağıdaki hastalıkların daha fazla görüldüğü kanıtlanmıştır ;

  Kalp ve damar hastalıkları    
-- Kalp krizi ve 
-- Kalp yetmezliği nedeniyle ölüm 
-- Damar tıkanıklığı 
-- Felç 

   Solunum sistemi hastalıkları 
-- KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer   
 Hastalığı
-- Astım 
-- Zatürre 
-- Göz ve burun irritasyonu  

Ne yapabilirsiniz?
1 Eğer içiyorsanız, sigarayı bırakın! Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa bir   
 uzmandan destek alın.
2 Evinizde sigara içenler varsa, onların bırakmasına yardımcı olun. Bu mümkün      
    değilse, onlardan ve ziyaretçilerden evin dışında sigara içmelerini rica edin.
3 Arabanızda sigara içilmesine izin vermeyin!
4 Üye olduğunuz derneklerde sigara içilmeyen odalar olmasında ısrar edin!

     Kanserler 
-- Akciğer kanseri 
-- Burunda kanser 
-- Meme kanseri 
-- Rahim ağzı kanseri

     Gelişim anormallikleri 
-- Düşük doğum ağırlıklı bebek 
     doğurma riski 
-- Hamileliklerin düşükle sonlanması
-- Davranış ve kavrama düzeyi üzerinde 
 ters etki

 
• Kalp ve damar hastal?klar?
ｷ Kalp krizi ve 
ｷ Kalp yetmezli?i nedeniyle ölüm 
ｷ Damar t?kan?kl???
ｷ Felç 
• Kanserler
ｷ Akci?er kanseri 
ｷ Burunda kanser
ｷ Meme kanseri
ｷ Rahim a?z? kanseri

 
• Solunum sistemi hastal?klar?
ｷ KOAH
ｷ Ast?m
ｷ Zatürre 
ｷ  Göz ve burun irritasyonu

• Gelişim anormallikleri
·    Düşük do?um a??rl?kl? bebek do?urma riski 
·     Hamileliklerin düşükle sonlanmas?
·     Davran?ş ve bilişsel düzey üzerinde ters etki

 


