
TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
İLE MÜCADELE 

EĞİTİMİ



Bağımlılık Nedir?

“Bağımlılık” kişinin bir şeye aşırı bağlanmasıdır.

“Tütün bağımlılığı” ise, kullanmanın zararlı 
olduğu bilinse bile tütün ürünlerini kullanmayı 
bırakamamaktır.



Tütün Ürünleri Nelerdir?



Biraz kimyadan konuşalım…

Sigaranın içinde bilinen ve 
bilinmeyen 4.000’den fazla 
zehirli kimyasal madde
bulunmaktadır. 

Yanda bazıları yer alıyor.



Sigara içer içmez ortaya çıkan etkiler

 Kalp atışının hızlanması

 Kan basıncının artması

 Midenin asit üretmesi

 İştahsızlık

 Böbreklerin, olması gerekenden daha az miktarda 
idrar üretmesi



 El ve ayak parmaklarına kan akışının zayıflaması

 Beynin ve sinir sisteminin hızlı çalışması ve sonra 
yavaşlaması

 Akciğerlerdeki küçük liflerin ve havayollarının 
gerektiği şekilde çalışmaması

 Beyindeki kan akışının yavaşlaması

 Koku ve tat alma duyularının 
zayıflaması



Nikotin ve Zararları Nelerdir?

- Nikotin bir çeşit zehirdir. Sigara bağımlılığı aslında
nikotin bağımlılığıdır.

- Her sigara içildiğinde nikotin deriden, ağız içinden ve
duman yoluyla akciğerler tarafından emilir.

- İçe çekilen nikotin önce beyne,
oradan da tüm vücuda dağılır.



Sigara İçen Kişiye Neler Olur?

 Beyindeki kan akışı yavaşlar ve sinir sistemi bozulur.

 El ve ayak parmaklarına kan akışı zayıflar.

 Kan basıncı artar ve kalp atışı hızlanır.

 Böbrekler, idrarı olması gerekenden daha az üretir.

 Mide asit üretir.

 Akciğerlerin çalışması bozulur.

 Koku ve tat alma duyuları zayıflar.



Ya Bir de Uzun Süre İçenler?

 Nefesleri ve vücutları kötü kokar.
 Parmakları ve tırnakları sararır.
 Ciltleri kurur ve kırışır.
 Dişleri çürür.
 Hafızaları zayıflar, 
 Gergin ve mutsuz olurlar.

 Sık sık nefessiz kalıp öksürük 
nöbetleri geçirirler. 

 Kemikleri zayıflar ve kırılma 
riski artar.

 Saçları dökülür.



Sigaranın Tetiklediği Hastalıklar



GEBELİK VE SİGARA

 Erken doğum

 Düşük doğum ağırlığı 

 İntrauterin büyüme geriliği 

 Ani bebek ölümü 

 Anomaliler

 Solunum problemleri

 İnfantil kolik

İle ilişkilidir.



Pasif içicilik - yan akım dumanı 

 Çevre koruma ajansı tarafından Grup A karsinojen 
(kanser yapıcı) olarak tanımlanmıştır.

 Ana Akımdan daha çok 
nikotin içerir.

 Karsinojenler daha yüksek 
konsantrasyondadır.



PASİF SİGARA

Ev içinde sigara içiliyorsa;

 Çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş 
olmaktadır.

 Bebekler hastaneye 3 kat daha fazla 
başvurmaktadır.

 Ani bebek ölümü riski 2.5 kat artmaktadır.

 Kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanser 
ile ölüm 2-3 kat artmaktadır.



SİGARAYI NASIL BIRAKACAKSINIZ?

 Kendi kendine bırakma;

Bağımlıların bir kısmı sigarayı birden, kendi kendine 
bırakabilir. Kendi kendine bırakmakta zorlanan 
kişilerde en etkili tedavi,hekim gözetiminde bilimsel 
yöntemlerin kullanılmasıdır.

 Etkinliğini kanıtlamış tıbbi tedavi;

İlaç tedavisi hekim kontrolü ve danışmanlığında 
uygulanmalıdır.



 Nikotin yerine koyma tedavisi;
Nikotin yerine koyma tedavisi bağımlılarda sigara 
bırakırken oluşan yoksunluk belirtilerini giderir.

Farklı formları vardır 
• nikotin bandı 
• nikotin sakızı 
• nikotin burun spreyi 
• nikotin kartuşu



Sigara Kullanmamanın Faydaları

 Öncelikle kendimize zarar 
vermemiş ve sevdiklerimizi 
üzmemiş oluruz.

 Hem beden hem de çevre 
sağlığımızı koruruz.

 İsraftan kurtuluruz.

 Paramız cebimizde kalır.

 Onu çok daha anlamlı 
yerlere harcayabiliriz.

 Sevdiklerimizi ve güzel 
dünyamızı korumuş oluruz.

 Hastalıklardan uzak, rahat 
bir hayat yaşarız.



SİGARAYI BIRAKABİLİRSİNİZ

Eğer sizde bu kişilerden biriyseniz fakat bırakamayacağınızı 

düşünüyorsanız merak etmeyin sigarayı bırakabilirsiniz.

•Destek Alın; Hastanelerdeki Sigara Bıraktırma Polikliniğine 
başvurabilirsiniz.

•Arayın; ALO 171 ”Sigara Bırakma Danışma Hattı”nı arayarak 
danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.



Kanunla yasaklanmış alanlarda sigara 
içilmesi halinde ne yapabilirim?

Kanunla yasaklanmış alanlarda sigara içilmesi halinde;

1- Alo 184 SABİM Hattını arayarak bildirimde  
bulunabilirsiniz.

2- Akıllı telefon veya tablete ücretsiz olarak ‘’Yeşil 
Dedektör ‘’ uygulaması indirilebilmektedir





EĞİTİMİ TAMAMLA
BUTONUNA TIKLAMAYI

UNUTMAYIN!

TEŞEKKÜR EDERİM


