Hút thuốc lá và tim của quý vị
Khi hút thuốc lá, quý vị có nguy cơ mắc bệnh tim và lên cơn đau
tim cao hơn

Hút thuốc lá làm tổn thương tim
của quý vị
Hút thuốc lá làm tổn thương các động mạch vành (các
ống) mà các động mạch này cung cấp máu cho tim của
quý vị.
Việc này có thể làm cho các mạch máu bị hẹp lại. Nó
cũng có thể làm tăng nguy cơ máu bị đông cục hay tắc
nghẽn có thể dẫn đến cơn đau tim.

Ống điếu nước và thuốc lá điện
tử - các dữ kiện
Ống điếu nước (điếu cày, điếu bát, điếu
bình)
•

Không phải là phương pháp thay thế an
toàn cho việc hút thuốc lá

Nếu đã từng bị lên cơn đau tim, quý vị sẽ có nguy cơ
cao bị lại một lần nữa.

•

Phóng thích các chất độc hại vào phổi của
quý vị

Hút thuốc lá có thể góp phần gây ra:

•

Cũng có cùng các nguy cơ về sức khỏe
nhiều như hút thuốc

•

Ngay cả mùi trái cây quyến rũ cũng không
tốt cho quý vị

•

Tương đương với hít vào 100-200 điếu
thuốc trong một giờ

Cao huyết áp

Đột quỵ

Ung thư

Bất lực ở nam
giới

Thuốc lá điện tử (e-cigarettes)
Các vấn đề về
tuần hoàn

Các vấn đề về
thai nghén (thí
dụ như sẩy thai)

Hút thuốc cũng không tốt cho người ở xung quanh
quý vị. Hít khói thuốc của người khác cũng có thể
gia tăng nguy cơ bị mắc bệnh tim và các bệnh khác.

Tác hại cho sức khỏe ngắn và dài hạn và tính
an toàn của thuốc lá điện tử hiện vẫn chưa
được biết và có thể có hại.
Hãy luôn luôn nói
chuyện với bác sĩ hay
nhân viên y tế để thảo
luận về các chọn lựa bỏ
hút thuốc lá.
Vietnamese

Bỏ thuốc lá có lợi cho tim của quý vị
như thế nào
Bỏ thuốc lá là một trong những điều tốt nhất quý vị có
thể làm cho sức khỏe tim mạch của mình.
Ngay khi quý vị ngưng hút thuốc, cơ thể của quý vị sẽ
bắt đầu tự chữa. Sau một năm, nguy cơ quý vị bị đau
tim sẽ giảm phân nửa.

Muốn được trợ giúp và cố vấn
Gọi cho Quitline qua số 13 QUIT (13 78 47)
Vào trang mạng www.quit.org.au
Hay muốn được trợ giúp qua tin nhắn, vào trang
mạng www.quit.org.au/QuitTxt

Gợi ý
✔✔ Gọi cho Quitline (13 78 48) nhờ trợ giúp
hay yêu cầu nhân viên y tế của quý vị giới
thiệu quý vị đến Quitline

✔✔ Nói chuyện với bác sĩ, y tá hay dược sĩ về

liệu pháp thay thế nicotine và các chọn lựa
khác.

✔✔ Chọn một ngày để bỏ thuốc
✔✔ Đừng bỏ cuộc. Bỏ thuốc là chuyện khó

Muốn có thông tin về sức khỏe tim
mạch
Dịch vụ Thông tin Sức khỏe của Heart Foundation
cung cấp các thông tin về sức khỏe tim mạch và
các dịch vụ trợ giúp. Gọi số 1300 36 27 87 để nói
chuyện với một trong các nhân viên chuyên môn y
tế của chúng tôi.

khăn. Có khi phải làm vài lần

✔✔ Nhờ gia đình và bạn bè trợ giúp cho quý
vị

Quý vị đang uống thuốc phải không?
Hút thuốc và bỏ hút thuốc có thể ảnh hưởng
đến thuốc men quý vị đang uống. Hãy luôn luôn
nói chuyện với dược sĩ hay bác sĩ của quý vị về
thuốc men của mình.

Xin thông dịch viên
Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin gọi số
131 450 và yêu cầu được nói chuyện với Heart
Foundation hay Quitline.
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