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9 ŞUBAT SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ NEDENİYLE… 
 

1. Sigara içmek hangi öncelikli sağlık sorunlarına neden olur?  

Sigara vücudun hemen hemen her organına zarar verir ve kişilerin genel sağlık durumunu 
olumsuz etkiler. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre kalp hastalığı, solunum sistemi hastalıkları, 
felç ve akciğer kanseri başta olmak üzere onlarca kansere yakalanma riski daha fazladır.1 Dünya 
Sağlık Örgütü; tütün kullanımının kullanıcılarının yarısını öldürdüğü, bu ölümlerin her yıl yaklaşık 
altı milyon kişi olduğunu belirtmektedir. Tahminlere göre gerekli ve doğru önlemler alınmadığında 
2020 yılında ölümlerin iki katına çıkacağı belirtilmektedir.1,2 

Sigara içmek, çocuk ve ergenlerde akciğerlerin büyümesini bozar ve akciğer fonksiyonlarını 
azaltır. Ayrıca solunum yolu enfeksiyonları, kronik öksürük, hırıltı, diş ve diş eti problemlerine, diş 
kaybı, görme problemleri, baş ağrısı görülme sıklığında artış görülür. Genç yaşta sigara içilmesi 
ileri yaşlarda akciğer kanseri, kalp hastalığı, inme başta olmak üzere hastalıkların oluşmasını 
kolaylaştırmaktadır.3 

2. Sigara dumanından pasif etkilenim ne demektir? 

Sigara dumanından pasif etkilenim en basit anlatılma ortamda sigara içildiğinde dumandan zarar 
görmek demektir. Sigara dumanı 7000'den fazla kimyasal madde içermektedir. Bunların 250 
civarı kimyasal açıdan zehirli (toksik), 70’e yakını da kansere neden olan (kanserojen) 
maddelerdir.4 Pasif etkilenim nedeniyle çok farklı sağlık sorunları ve ölümler olur. Dünyada pasif 
etkilenim nedeniyle her yıl 600 000 kişi yaşamını yitirmektedir.1,2 

3. Gebelik dönemine ilişkin neler bilmemiz gerekir? 

Gebelik döneminde sigara içilmesi erken doğum, doğum kusurları (yarık dudak/ damak) ve bebek 
ölümlerine neden olabilir. Ayrıca gebelik sırasında ve sonrasında sigara içilmesi, beşik ölümü (ani 
bebek ölüm sendromu) nedenleri arasındadır. Gebelik sırasında sigara içilmesi; akciğer ve 
beyinde doku hasarına neden olarak, anne karnındaki bebeğe zarar verir ve sigara içen 
annelerden doğan her beş bebekten biri düşük doğum ağırlığına sahiptir.5 

4. Emzirme döneminde sigara içildiğinde anne sütü nasıl etkilenir?  

Anne sütü üretimi sigara içenlerde, içmeyenlere göre daha azdır. Ayrıca içilen sigara sayısı 
arttıkça süt üretimi azalır. Emziren anneler derhal sigara içmeyi bırakmalıdırlar.4 

5. Üreme sağlığı ile ilgili neler bilmeliyiz? 

Kadınların sigara içmesinin; ağrılı adet görme ve adet düzensizliği riskini artırarak adet dönemi 
sorunlarına yol açabileceği bilinmektedir. Sigara içen kadınların içmeyenlere göre daha genç 
yaşta menopoza girdikleri ve menopoz belirtilerini/şikayetlerini daha şiddetli yaşadıkları 

                                                           
1 [Internet] http://www.cdc.gov/tobacco/about/faq/index.htm. Erişim: 05.02.2015. 
2 [Internet] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/. Erişim: 06.02.2015. 
3 [Internet] http://www.cdc.gov/tobacco/about/faq/index.htm#GalleryAccordion_695890 Erişim: 05.02.2015. 
4 [Internet] http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/. Erişim: 06.02.2015. 
5 [Internet] http://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/health_effects/pregnancy/  Erişim: 05.02.2015. 
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belirlenmiştir. Erkeklerde sigara içmek ise sperm kalitesinde bozukluk, kısırlık ile 
sonuçlanabilmektedir.6 

6. Sigaranın da içinde olduğu tütün ürünlerini kullanma davranışı nasıl bırakılır? 

Tütün kullanımı/sigara içimi bireylerin kendi kararlarıyla, kararlılıklarıyla ve/veya sağlık 
çalışanlarından aldıkları kanıta dayalı desteklerle bırakılabilir. Kişi kendi başına bu davranışını 
terk edemiyorsa, eğitimli sağlık çalışanları tarafından yapılan/sunulan danışmanlık hizmetleri 
ve/veya hekimler tarafından önerilen ilaçların kullanımı gündeme gelir/gelmelidir.2 Ülkemizde, 
Sağlık Bakanlığı Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sigara 
Bırakma Poliklinikleri başvuru merkezleridir. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı 
bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Danışma hattına gelen 
çağrılar, sigara bırakma konusunda eğitim almış kişiler aracılığı ile 7/24 saat hizmet verecek 
şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır.7 

7. Sigara içmeyi bırakmak isteyenlere yönelik çok temel ve uygulanabilir mesaj(lar) 
ne(ler) olabilir? 

Bu konuda, sağlık çalışanlarının ÖNEMLİ rolü bir önceki soruda vurgulanmıştır, ancak, aşağıdaki 
pratik bilgi ve yaklaşımlar da kişilere bu kararlarının arkasında durabilmeleri için yardımcı olabilir:8 
 

1. Bu notu okuduğunuz şu andan itibaren hiç sigara içmeyiniz. 
2. Neden sigarayı bırakmak istediğinizi yazınız. Örneğin; 

 
“Sigarayı bırakmak istiyorum, çünkü:……………” 

a. Daha sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorum. 
b. Çocuklarıma/öğrencilerime/arkadaşlarıma/gençlere kötü örnek olmak istemiyorum. 
c. Evde pasif etkilenim riskini ortadan kaldırmak istiyorum. 
d. Ya da başka bir neden !...... 
Sizin belirtilen nedenlerden çok daha farklı nedenleriniz de olabilir.  
Bu nedenleri açıklıkla sıralayınız, yüksek sesle okuyunuz, ikna olmak için gerekirse 
birden fazla kez okuyabilirsiniz. 

3. Eğer bu yöntemi izlerseniz, düşündüğünüz ve tekrar ettiğiniz bu bilgilerin sizi sigarayı 
bırakmak adına kendi kendinizle yapacağınız antlaşmayı destekleyeceğini hatırlayınız. 

4. Sigara içmenin bir bağımlılık olduğunu unutmayınız. Dolayısıyla, kendi kendinize bu 
alışkanlıktan kurtulamadığınızda, sağlık çalışanlarının desteğini almanız gerektiğini 
hatırlayınız, başvuruda gecikmeyiniz. 

5. Sigara içen bir birey olarak, kendi sağlığınızı korumak, çevrenize zarar vermemek için 
yapacağınız en doğru/sağlıklı şeyin SİGARAYI BIRAKMAK olduğunu hep hatırlayınız.  
 

ŞİMDİ, HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN; 

SİGARAYI BIRAKMA KARARI ALINIZ ! 
BIRAKMA PLANINI GÜNDEMİNİZDE İLK SIRAYA ALINIZ ! 

SİGARAYI BIRAKINIZ ! 
                                                           
6 [Internet] http://www.cdc.gov/tobacco/about/faq/index.htm  Erişim: 05.02.2015 
7 [Internet] http://havanikoru.org.tr/alo-171-sigara-birakma-danisma-hatti.html  Erişim: 05.02.2015 
8 [Internet] http://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/how_to_quit/quit_tips/index.htm. Erişim: 05.02.2015. 


