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Bize
Güvenebilirsiniz...

SİGARASIZ 
HAYAT

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği
 SÜRMENE DEVLET HASTANESİ

SIRA SİZDE

KARAR VERİN

! Önümüzdeki 2 ile 4 hafta arasındaki bir 

günü sigara bırakma günü olarak seçiniz. 

…………………….. (tarih yazın)
Tarihinde sigarayı bırakacağım.

Daha sağlıklı olmaya karar verdiğiniz 
için kendinizi kutlayın...

Sağlığınız 

için

Çalışıyoruz...



SİGARANIN ZARARLARI

Sigara tiryakiliği en öldürücü toplumsal zehirlenme 
olayıdır. Ölüm sigara yüzünden oluşan hastalıklar 
sonucu meydana gelir. Her sigarada vücut için ze-
hirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin orta-
ya çıkmasını kolaylaştırıcı 4000 den fazla kimyasal 
madde bulunmaktadır.

Sigara içen 
Kadınlarda; düşük yapma, erken doğum, düşük 
doğum ağırlıklı bebek doğurma, kısırlık ve doğum 
kontrol hapı kullanan grupta kalp krizi geçirme ris-
ki yüksektir.
Erkeklerde; kısırlık ve iktidarsızlığa neden olur. 
Ülser riski artar, iyileşme gecikir.  Ciltte kuruma, 
sedef hastalığı, gözde katarakt ortaya çıkmasını 
kolaylaştırır. Sigara içenlerin kemikleri yoğunluk 
kaybeder, kırıklar daha kolay olur.

SİGARAYI BIRAKTIĞINIZDA;

! Kalp hastalıkları, felç, kanser, amfizem veya 
bronşit gibi akciğer hastalıklarına yakalanma ris-
kiniz azalacak.

! Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için şansınızı ar-
tıracaksınız. Elbiseleriniz, saçınız ve nefesiniz daha 
temiz kokacak.

! Sigara almak için harcadığınız paradan tasarruf 
edeceksiniz. Artık etrafınızdakileri rahatsız etmeye-
ceksiniz.

! Sigaranın dumanıyla arkadaşlarınızın kalp ve ak-
ciğer hastalıklarına, ailenizin ve özellikle çocukla-
rınızın grip, soğuk algınlığı ve astıma yakalanması-
na neden olmayacaksınız.

! Çevrenizdeki insanlara örnek olarak onların da 
bırakmasını kolaylaştıracaksınız.

SİGARAYI BIRAKMANIN YARARLARI

20. dakikada 
• Nabız, kan basıncı ve vücut ısısı normale döner.
24. saatte
• Kanda karbon monoksit gazı hızla azalır.
2 hafta – 3 ay sonra
• Efor kapasiteniz artar.
• Öksürük varsa azalır, 3 ay içinde kaybolur.
• Balgam varsa 2 haftada yarı yarıya azalır.
• Soluk alıp vermeniz kolaylaşır.
• Koku ve tat alma duyularınız gelişir.
• Bağışıklık sisteminiz güçlenmeye başlar.
• Kendinizi daha dayanıklı ve güçlü hissetmeye 
başlarsınız.
• Diş ve parmaklarınızdaki sarı lekeler kaybolur.
1. yılda
• Kalp krizi geçirme riskiniz ilk günlerden itibaren 
azalmaya başlar, bir yılın sonunda risk %50 azalır.
• Beyin kanaması ve bacaklardaki damar hastalığı 
riski azalır.
• KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) gibi so-
lunum yetmezliğine yol açabilen akciğer hastalık-
larının ortaya çıkması engellenir, varsa ilerlemesi 
durur.
5. yılda
• Ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası kanseri 
riski yarı yarıya azalır.
10. yılda
• Felç olma riskiniz 5-10 yıl içinde hiç sigara iç-
memiş olanlarla aynı düzeye iner. Akciğer kanse-
ri, ağız, gırtlak, yemek borusu, mesane, böbrek, 
pankreas kanseri riski azalmaya devam eder.
15. yılda
• Kalp koroner damar hastalığı ve kalp krizi riski 
hiç içmeyenlerle aynı olur.


