
 

 

 

Smoking & Your Heart 

When you smoke you are at higher risk of 

developing heart disease and having a heart attack. 

 

Smoking damages your heart 

Smoking damages the coronary arteries 

(pipes) that supply blood to your heart. This 

can cause the artery to narrow. It can also 

increase your risk of a blood clot or blockage, 

which can lead to a heart attack. If you have 

already had a heart attack you are at higher 

risk of having another one. 

 

Tips & Advice 

• Talk to your doctor, nurse, or 
pharmacist about nicotine 
replacement therapy and other 
options. 

• Pick a date to quit smoking. 

• Don't give up. Quitting is hard. It may 

take many attempts. 

• Get your family and friends to 

support you.  

 

How Quitting Can Help Your Heart 

Quitting is one of the best things you can do 

for your heart health. As soon as you stop 

smoking your body starts to repair itself. 

After one year, your chance of having a 

heart attack is halved. 

 

 

 

 

 

 

Michigan Tobacco Quitline 
• Arabic Speaking Coaches 

• Nicotine replacement therapy for 

uninsured individuals and others. 

• Medicaid Plans are required to cover 

all tobacco dependence treatment 

medications without: copay, prior 

authorization, step therapy, annual 

limits, or lifetime limits. 
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 التدخين وعالقته بالقلب

نوبة القلبية لتدخين يزيد فرص االصابة بمرض القلب والا  

تسبب االمراض االتية :التدخين هو احد العوامل التي    القلبثير التدخين واضراره على تأ 

الشرايين التاجية  يسبب انسداد وتضييق التدخين 

التي تمد الدم الى قلبك بشدة مما يقلل   )األنابيب( 

مما   ين الى القلب هذاتدفق الدم الغني باالوكسج 

  يؤدي إلى نوبة قلبية. إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية 

بالنوبة  لخطراإلصابة  سابقأً قد تكون معرض 

 القلبية اكثر من غيرك . 

ارشاداتنصائح و  
نية  الصيدالالممرضة او أو  الطبيب تحدث إلى 

التي تراجعهم للعالج حول اختيارات اخرى بدال  

   عن النيكوتين . 
.  التدخين حدد موعد للتوقف عن   

تيأس ، ليس من السهل التوقف عن التدخين  ال    

 قد تستغرق العديد من المحاوالت 

 احصل على الدعم من عائلتك واصدقائك  

القلب وتأثيره على كيف تمنع اضرار التدخين   

طريقة التوقف عن التذخين هو من افضل 

 للحفاظ على صحة قلبك 

 بدأت في الوقت الذي تتوقف عن التدخين س

ً  صحتك بالتحسن وبعد سنة واحدة ستقل  تلقائيا

 نسبة اصابتك بالنوبة القلبية الى خمسين بالمئة 

  

Michigan Tobacco Quitline 

 المتحدثين في هذا البرنامج يتكلمون اللغة العربية  

ي  التأمين الصحي مطلوب لتغطية جميع االدوية بدون دفع ا

 مبلغ عند مراجعة الطبيب . 

 

 

 

   

 

 


