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ماذا عن التدخني السلبي؟

 استخدام التبغ هو السبب لواحدة من كل 5 حاالت 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.

The True Cost of Smoking – Arabic

يبقى األشخاص الذين ال يدخنون عرضة للتدخني غري املبارش عن طريق 
تنفس الهواء الذي يحوي دخان السجائر. وهذا ميكن أن يحدث يف 

املنزل أو العمل أو املدرسة أو السيارة أو األماكن العامة. ميكن أن تظل 
التأثريات الضارة للتدخني السلبي عىل األقمشة واألسطح املنزلية لعدة 

ا لسنوات( بعد أن يدخن شخص ما سيجارة يف املنزل. أشهر )وأحيانً

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 بالتغريات العقلية والعاطفية أيًضا 
كاالكتئاب.

ا من التدخني أحد أهم األشياء التي  قد يكون جعل منزلك خاليً
ميكنك القيام بها لصحة أرستك. فاألجسام املتنامية لألطفال الصغار 

حساسة بشكل خاص للسموم املنبعثة من التدخني السلبي. فكر 
ا أطول يف املنزل أكرث من أي مكان آخر. لذا  يف األمر: نحن نقيض وقتً
يحمي املنزل الخايل من التدخني أرستك وضيوفك وحتى حيواناتك 

األليفة. 

يحتوي دخان التبغ عىل 
أكرث من 7000 من املواد 

الكيميائية واملركبات واملئات 
من املواد السامة و 69 منها 
عىل األقل تسبب الرسطان. 
الصحية  وتشتمل املشاكل 

األخرى التي قد تحدث 
نتيجة استهالك التبغ اآليت:

إنه ليس مسبباً للوفاة فحسب. التدخني يؤثر عىل صحة الشخص بطرق عديدة.

فلنقل إن شخصاً ما يدخن علبة سجائر باليوم )20 سيجارة(

ما مقدار تكلفة التدخني بالدوالرات والسنتات؟

يبلغ متوسط تكلفة علبة السجائر يف الواليات املتحدة 6.36 دوالر.

هذا يعني 191 دوالرا يف الشهر تقريبا.  •

2300 دوالرا تقريبا يف السنة. أي •

23000 دوالراً يف عرشة سنني تقريبا. أي •

ً ً

ً ً   

ً ً   

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.

التخاذ الخطوة األوىل تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. وميكنك اال تصال عىل
 رقم اإلقالع عن التدخني يف أي وقت للحصول عىل املوارد واملساعدة و هو

1-800-NOW-QUIT )784-8669( 

أمراض اللثة وفقدان األسنان
رائحة الفم الكريهة / األسنان املبقعة
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انخفاض الخصوبة
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زيادة خطر اإلصابة بالكثري من الرسطانات
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TOBACCO: What is it costing you?
Smoking might cost you more than money. 

QUITTING TOBACCO ISN’T EASY, BUT IT CAN BE DONE.

Quitting smoking is not easy, but help is available to get you on the right track. 
To have the best chance of quitting and helping reduce your cancer risk, you 
need to have a plan and know what you’re up against, what your options are, 
and where to go for help. 

To take the first step, talk to your health care provider. And you can call  
the quitline anytime for resources and help at 1-800-QUIT-NOW (784-8669).
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People who do not smoke are exposed to secondhand 
smoke (SHS) by breathing in air with cigarette smoke. 
This can happen at home, work, school, in the car, 
or in public places. Harmful effects of SHS can even 
remain on fabrics and household surfaces for months 
(and sometimes years) after someone smokes a 
cigarette indoors. 

There is no safe level of exposure to SHS. It is linked 
to several types of cancer in children and adults. SHS 
also affects the heart and blood vessels, increasing 

the risk of heart attack and stroke in non-smokers. 
Some studies have linked SHS to mental and emotional 
changes, too, like depression.

Making your home smoke-free may be one of the 
most important things you can do for the health of 
your family. The growing bodies of young children are 
especially sensitive to the toxins in SHS. And think about 
it: we spend more time at home than anywhere else. A 
smoke-free home protects your family, your guests, and 
even your pets.

WHAT ABOUT SECONDHAND SMOKE? 

Each year, using tobacco causes about 1 out of 5 deaths in the 
United States. In fact, smoking cigarettes kills more Americans than 
alcohol, car accidents, HIV, guns, and illegal drugs combined. 

Tobacco smoke 
contains more than 
7,000 chemicals 
and compounds. 
Hundreds are toxic, 
and at least 69 cause 
cancer. Other health 
problems may include:

IT’S NOT JUST DEATHS. SMOKING AFFECTS A PERSON’S HEALTH IN MANY WAYS.

IMPOTENCE

EARLY MENOPAUSE

REDUCED FERTILITY

BLINDNESS
(MACULAR DEGENERATION)

CATARACTS 
(CLOUDING OF THE LENSES OF EYES)

DECREASED SENSE OF SMELL AND TASTE

PREMATURE AGING OF THE SKIN

LOWER BONE DENSITY 
(HIGHER RISK FOR BROKEN BONES)

RHEUMATOID ARTHRITIS

CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE (COPD)

ASTHMAHEART DISEASE

PEPTIC ULCERS

GUM DISEASE AND TOOTH LOSS

BAD BREATH/STAINED TEETH

TYPE 2 DIABETES

WOUNDS TAKING LONGER TO HEAL

DECREASED IMMUNE SYSTEM FUNCTION

INCREASED RISK FOR MANY CANCERS 

Let’s say someone smokes a pack a day (20 cigarettes)
In the United States, the average cost of a pack of cigarettes is $6.36. 

• In one month, that’s about $191.
• In one year, that’s about $2,300.
• In 10 years, that’s about $23,000.

Source: Campaign for Tobacco-Free Kids, 1/2018

HOW MUCH DOES SMOKING COST IN DOLLARS AND CENTS?


