التدخين وقلبك
عندما تدخن أنت في خطر أعلى من اإلصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية

األرجيلة والسجائر اإللكترونية  -الحقائق

التدخين يتلف قلبك
يتلف التدخين الشرايين التاجية (األنابيب) التي تزود الدم إلى قلبك.
يمكن أن يسبب هذا بتضيّق الشريان .ويمكن أيضا ً أن يزيد من
خطر إصابتك بتجلط الدم أو اإلنسداد ،والذي يمكن أن يؤدي إلى
أزمة قلبية.
إذا أصبت من قبل بأزمة قلبية فأنت في خطر أعلى من اإلصابة بواحدة
أخرى.

يمكن أن يساهم التدخين أيضا ً في

األرجيلة (النرجيلة ،الشيشة ،األركيلة)
•

ليست بديال آمنا عن تدخين السجائر

•

إنها تبعث بالمواد الضارة إلى رئتيك

•

لديها العديد من المخاطر الصحية مثل تدخين السجائر

•

حتى نكهات الفواكه الجذابة ليست جيدة بالنسبة لك

•

يتم إستنشاق ما يعادل  200 - 100سيجارة في جلسة
من ساعة واحدة

ضغط الدم المرتفع

السرطان

السكتة الدماغية

العجز الجنسي لدى
الذكور

مشاكل في الدورة
الدموية

قضايا الحمل
(أي اإلجهاض)

السجائر اإللكترونية ()e-cigarettes

ال تزال اآلثار والسالمة الصحية على المدى القصير
والطويل للسجائر اإللكترونية غير معروفة ،وربما تكون
ضارة.
تحدث دائما ً إلى طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية لمناقشة
الخيارات لإلقالع عن التدخين.

التدخين هو أيضا ً سيئ للناس الذين بالقرب منك .يمكن إلستنشاق
دخان اآلخرين أن يزيد من خطر إصابتهم بمشاكل القلب وغيرها.

Arabic

كيف يمكن لإلقالع عن التدخين أن يساعد قلبك

للحصول على الدعم والمشورة

اإلقالع عن التدخين هو واحد من أفضل األشياء التي يمكنك القيام
به لصحة قلبك.

اتصل بخط اإلقالع عن التدخين  Quitlineعلى الرقم 13
QUIT (13 78 48)

بمجرد التوقف عن التدخين يبدأ جسمك بإصالح نفسه .بعد سنة
واحدة ،فرصة إصابتك بنوبة قلبية تنخفض إلى النصف.

قم بزيارة www.quit.org.au
أو للدعم عبر الرسائل النصية قم بزيارة
www.quit.org.au/QuitTxt

نصائح
✔ ✔اتصل بخط اإلقالع عن التدخينQuitline 
( )13 78 48للحصول على الدعم أو أطلب من مقدم
الرعاية الصحية الخاص بك إحالتك
✔ ✔تحدث إلى طبيبك أو الممرض /الممرضة أو الصيدلي
عن العالج ببدائل النيكوتين وغيره من الخيارات
✔ ✔قم بإختيار موعد للتوقف

للحصول على معلومات حول صحة القلب
توفر خدمة المعلومات الصحية لمؤسسة القلب معلومات عن
صحة القلب وخدمات الدعم.
اتصل عل ى 1300 36 27 87للتحدث مع أحد العاملين في
مجال الصحة لدينا

✔ ✔ال تستسلم .اإلقالع عن التدخين هو أمر صعب .ويمكن
أن يستغرق عدة محاوالت

✔

✔إجعل عائلتك وأصدقائك يدعموك

هل تأخد أدوية؟
يمكن أن يؤثر التدخين واإلقالع عن التدخين على
األدوية التي تأخذها .دائما تحدث مع الصيدلي أو
الطبيب عن أدويتك.

للحصول على مترجم
إذا كنت بحاجة إلى مترجم ،اتصل على الرقم
 ،131 450وأطلب مؤسسة القلب أو خط اإلقالع عن التدخين
(.)Quitline
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