
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 سیگار تأثیر

 بر کودکان
 

  چهار راه ستارخان، کوی دنا،آدرس : شیراز، 

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

   تأثیر سیگار بر کودکان عنوان

 دفتر آموزش به بیمار تهیه کننده

 دکتر فضل اله هوشداران هتائید کنند

 پزشک جراح سمت

 1400تابستان  سال تهیه

 م.برومند ناظر کیفي
 )سوپروایزرارتقاءسالمت(

 تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت

 بیمارستان دنا
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رزندان افراد سیگاری، دو برابر افراد عادی، سیگاری ف

ها و تعارف سیگار به ترشوند. سیگار کشیدن بزرگمی

دیگران، اثر نامطلوبی بر کودکان دارد. کودک پیش از آنکه 

های خانوادگی و وارد جامعه شود، اغلب در منزل یا محیط

های سیگار کشیدن است. امروزه، تلویزیون، شاهد صحنه

کودکان به راحتی حتی از سنین پایین در معرض سیگار قرار 

 .گیرندمی

این خطر آگاه کنید، بهتر است هر چه زودتر، فرزندان را از 

از و ستواند زمینهچرا که کشیدن حتی یک نخ سیگار می

 .عاملی برای اعتیاد به سیگار در نوجوانی باشد

 شود و ازبرای کودکی که در کنار او، سیگار کشیده می 

همان ابتدا با کشیدن سیگار توسط پدر و مادر خود که تنها 

ی بر هایهم تبلیغ گردد، هر قدرالگوهای او هستند، آشنا می

های ضدسیگار صورت گیرد، فایده ندارد و او تا عارضه

 .دداردخانیات را به چشم نبیند، از این کار دست بر نمی

گیری از سیگاری شدن کودک خود، پدر و مادر برای پیش 

تری را به او اختصاص دهند. کودک، زمانی بیش باید زمان

کند و احساس لذت میکه در کنار پدر و مادرش است، 

ها با کارهای معمولی داند، حتی اگر این لحظهقدرشان را می

بهایی هستند تا های گرانها، فرصتپرشوند ، این لحظه

های شخصی به کودکان منتقل آداب زندگی کردن و تجربه

 .شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بر کودکانسیگارتأثیر پدر و مادر 

کشند، در مورد شادابی و در و مادرانی که سیگار میپ

شان سخت در اشتباهند و این سالمت خود و کودکان

 .استناپذیر اشتباه، جبران

ها محکم باشند و کشیدن سیگار در هر قدر هم قانون

های عمومی و سربسته ممنوع باشد، کودکان در مکان

فرما نیست ، ها حکمهای خود ، جایی که قانونخانه

 .شونددچار آلودگی می

میلیون کودک در جهان در  099الزم است بدانید بیش از 

 .معرض دود تحمیلی سیگار هستند

 گناه، پدر و مادران گناه کاربیکودکان 

ود. شهای رفتاری در کودکان میدود سیگار باعث مشکل

های شود، مشکلهایی که دخانیات مصرف میدر خانواده

 .یابددرصد افزایش می09رفتاری کودکان، تا 

اختالل در یادگیری و کاهش قدرت درک و اشکال در  -

ز کاهش های ریاضی و نیتوانایی کودک در حل مساله

های ایجاد شده ی کودکان، از دیگر مشکلقدرت مطالعه

 .باشدتوسط دود سیگار می

تر از حد متوسط کودکان مادران سیگاری، قدی کوتاه -

 .جامعه دارند

 

 
 

  

  
 
 

 

 گیری در کودکانروش پیش

محض اینکه کودک، قدرت تفکیک خوب از بد و به

زشت از زیبا را پیدا کرد، به او بیاموزید که چه 

 .موردهایی، خوب و چه موردهایی، بد است

کنید و یا گونه که کودک را از آتش دور میهمان

ها، الکل و مواد مخدر را کنندههای مواد سمی، پاکزیان

های سیگار نیز به او دهید، از زشتیبه او تذکر می

و  پردازیبگویید. در سنین دبستان، کودک با خیال

افزاید در نتیجه، های خود میاندوزی بر دانستهتجربه

هایی از افرادی که سیگار ها و نمایشستانی دابا ارائه

شان مضر بوده و آنان را بدبخت و بیمار کرده و برای

شان شده و یا اینکه سیگار چگونه چهره حتی باعث مرگ

 .کند و... به او آموزش دهیدرا زشت می

های اطراف خود را راحتی مسالهدر این سن، کودک به 

یدن پدر و مادر کند و سیگار کشتجربه و ذخیره می

ر گذارد. وقتی پدطور غیرقابل تصوری، روی او اثر میبه

کشد و با او سیگاری در کنار کودک خود سیگار می

گوید، او را دچار ی ضررهای سیگار سخن میدرباره

کند و به این ترتیب، حتی در موردهای دوگانگی می

 .ندبیدیگر زندگی نیز پدر را فرد قابل اعتمادی نمی
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