�أجمعت نتائج الأبحاث التى �أجريت
ملقارنة �أ�سنان ولثة املدخنني بغري
املدخنني �أن التدخني ي�سبب رائحة
كريهة بالفم� ,إلتهابات لثة ,قرح
و�سرطان الفم .

كيف يحدث ذلك ؟
ي��ؤدى التدخني إلنكماش وضيق
األوعية الدموية املغذية للثة مما يقلل من
مقاومة لثة املدخن لإللتهابات ومن بطء
إلتئام اجلروح.
يساعد التدخني على إيجاد وسط مالئم
وبيئة مثالية لنمو وتكاثر البكتيريا املسببة
ألمراض اللثة وتآكل عظم الفك مما يؤدى
إلى تخلخل األسنان ثم سقوطها.
التدخني يؤدى إلى نقص املناعة
الطبيعية واألج��س��ام امل��ض��ادة امل��وج��ودة فى
اللعاب.
التدخني يؤدى إلى جفاف الفم الذى يؤدى
بدوره إلى العديد من املشاكل الفموية.

التدخني ي�ضر ب�صحة فمك و�أ�سنانك
إلتهاب اللثة وتآكل العظم نتيجة التدخين

فم وأسنان الشخص المدخن
يتصفان بما يلى :
صبغ األسنان واللثة باللون البنى.
َت ٌ
تآكل ( سحل ) احل��واف القاطعة وأسطح
األسنان خاصة األجزاء القريبة من اللثة.
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بطء إلتئام جروح اللثة.
إل��ت��ه��اب��ات ال��ل��ث��ة ب���درج���ة أش����د م���ن غير
املدخنني.
رائحة كريهة بالفم وتغير لون اللسان.
أس���ن���ان ح��س��اس��ة ن��ت��ي��ج��ة إلن��ح��س��ار اللثة
وإنكشاف جذور األسنان.
إلتهاب سقف احللق.
جفـ ـ ـ ـ ــاف الف ـ ـ ـ ــم.
سـ ـ ـ ــرطان الف ـ ـ ــم.
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فوائد اإلقالع عن التدخين :
 -1تقل خطورة اإلص��اب��ة مب��رض السرطان،
وكلما أسرعت باإلقالع كلما قلت خطورة
اإلصابة .
 -2التخلص من الرائحة املنفرة للمدخنني
وال��ت��ى ق��د ت��ك��ون أح��د أس��ب��اب الفشل فى
تكوين عالقات إجتماعية .

 -3تتحسن صحة الفم وقد تتعافى اللثة
وتصبح رائحة الفم طيبة.

وزارة الصحــة
إدارة طب األس ــنان

مراقبــة صحـة الفـم واألسنان

 -4يسترد اللسان لونه الطبيعى ,وكذلك
م��ن املمكن إزال���ة تصبغات النيكوتني
وال��ق��ط��ران م��ن األس���ن���ان واإلحتفاظ
بلونها الطبيعى ب��ش��رط اإلق�ل�اع عن
ال��ت��دخ�ين إل����ى األب����د إل����ى األب����د إلى
األب ـ ـ ـ ـ ـ ــد.
 -5تتمتع بإبتسامة مشرقة اليشوبها
تصبغات النيكوتني.
املزيد

واملزيد

من الفوائد
ال�صحية

والإجتماعية
التى

�ستح�صدها
وتنعم بها

أخى المدخن أختى المدخنة ..
ال ترتددوا
�إن احلياة �أجمل و�أنقى و�أ�صفى

بال دخان .....

�إتخذ القرار الآن
�إخط اخلطوة الأوىل قبل فوات الأوان.

�أنت و�أ�سرتك
وجمتمعك
ووطنك.
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