
≤∏
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

≤π
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

 ∑ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘

˙ÂÈÙÂ˜˘ ˙ÂÚˆÓ‡· Ú„ÈÓ ¯ÂÚÈ˘

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

ובחוברת  בסרטן3  למלחמה  האגודה  בשקופיות  להיעזר  ממליצים  אנו  השאלון,  בהמשך 
הנלווית — ״לעשן או לא לעשן״, ככלי עזר נוסף להעמקת המידע.

חלק מהשקופיות, בעיקר אלה העוסקות במחלת הסרטן, עלולות לאיים על הילדים, לפיכך 

אנו ממליצים לא להקרין את כולן.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

לפניך הסבר על 24 שקופיות, הניתן בהרצאה שוטפת תוך כדי הקרנת השקופיות.

שקופית מס׳ 1

״לעשן או לא לעשן״ — האם זו בעיה?

בסדרת השקופיות נסקור את השפעת העישון על הגוף, ונשוחח על הגורמים המביאים אדם 

לידי עישון, וכיצד ניתן לעמוד בפניהם.

שקופית מס׳ 2

המחקרים מראים כי סיכויי המעשן לחלות בסרטן הריאות גבוהים פי 10 מאשר סיכויי 

הלא מעשן.

 שקופיות ״לעשן או לא לעשן״ + חוברת הסבר, להשיג באגודה למלחמה בסרטן  3
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3 מס׳ שקופית

בצריכה לעלייה מקבילה הריאות סרטן מקרי בשכיחות העלייה כי מראים מחקרים

הסיגריות. בצריכת

5 מס׳ שקופית

דם וכלי לב כמו׃ מחלות סרטניות, לא אחרות, למחלות ביחס מוצאים גם דומה עלייה

נדון תחילה האדם. לגוף נזק סיגריות גורם עישון כיצד נראה הבה בעישון. הן גם הקשורות

בריאות.

6 מס׳ שקופית

חמצן. ללא לפעול יכולים אינם אלה תאים לחמצן. זקוקים האדם גוף מורכב מהם התאים

מבטיחה כושר תקינה חמצן אספקת לקיומם. בסיסי צורך היא לתאים אספקת החמצן

גופני גבוה.

7 מס׳ שקופית

הוא ממרכיבי האוויר אחד הנשימה. מערכת דרך לגופנו חודר נושמים אותו אנו האוויר

את לספק לגוף עוזרות הריאות כדוריות הדם האדומות. ידי על בדם נקלט החמצן החמצן.

תנאי ראשון היא הריאות על בריאות דם. שמירה צינוריות וכלי באמצעות תצרוכת החמצן

טובה. לבריאות

8 מס׳ שקופית

הגופנית הפעילות לעוצמת בהתאם משתנה היא קבועה. אינה נושם שהאדם האוויר כמות

ליטר 12 נושם הוא מאמץ בדקה. בעת ליטר אוויר 6 האדם נושם מנוחה במצב מבצע. שהוא

כזה. במאמץ לעמוד מסוגלות בשלות ריאות רק בדקה.

9 מס׳ שקופית

באוויר החיצוני. העולם עם מפני מגע הפנימיים על האברים המגינה בצורה בנוי האדם גוף

מזיקים, חומרים ידי על מזיהום הריאות לשמורו על כדי וחיידקים. אבק חלקיקי גם ישנם

האוויר. דרכה עובר סינון, בגופנו מערכת קיימת

10 שקופית מס׳

והעישון. נוכל השונים האוויר מזהמי עם להתמודד כדי מספקת אינה הסינון יכולת מערכת

מבוגר אדם של ריאות לבין בהיר, וורוד בצבע תינוק, של ריאות בין נשווה כאשר בכך להיווכח

שנים המעשן מבוגר אדם של ריאותיו לבין אפור, ורוד שצבען מזוהמת, בסביבה המתגורר

מהניקוטין שבסיגריות. הנקלט הזפת צבע שחור, בצבע מנוקדות נראה שריאותיו רבות.

11 שקופית מס׳

הקטנה תקין,. התמונה במצב הנשימה דרכי חתך ימין, בצד הזיהום. למה גורם נראה עתה,

החשופה ריאה של  הנשימה דרכי חתך  שמאל,  בצד  הסימפונות.  חלל של  הגדלה היא
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ריאות חשופות  מחלות לאילו  נסקור כעת השתנה. הריאה צבע שונים.  זיהום לחומרי 

ומזוהמות. נגועות

12 שקופית מס׳

הגנה. במערך נתקלים הם הבריאות בריאות ובריאות. באוויר תמיד נמצאים החיידקים

הגורמת מחלה היא אמפיזמה (ברונכיט). סימפונות  דלקת מתפתחת הנגועות בריאות

שבריאה. הנאדיות רקמת הנוצרת כתוצאה מהרס בנשימה, גדול לקושי

13 שקופית מס׳

קטן דם כלי אפשר לראות ימין בצד הדם. נימי על מכווצת יש השפעה שבטבק לניקוטין

בו ואשר הניקוטין, מהשפעת כתוצאה מכווץ דם כלי נמצא בצדו תקין. תפקוד של במצב

המכווץ. הדם מזין כלי לאיבר שאותו היא נזק מוגבל. התוצאה הדם מעבר

14 שקופית מס׳

בה התקופה נובעת מאורך הרקמות על השפעתו ומידת מיידית, העישון היא של ההשפעה

האדם. מעשן

18 שקופית מס׳

מעשן נקרא לידו, שמעשנים אדם לסביבתו. גם אלא — למעשן רק לא מזיק העישון

פסיבי.

19 שקופית מס׳

ניזוקים. יוצאים הם וגם חשופים גם הם לעשן, מעשנים, שהוריהם ילדים

19A מס׳ שקופית
העישון. לסכנת שלה העובר את גם חושפת מעשנת אישה

20 שקופית מס׳

המאזניים כפות לא. על או לעשן אם ההחלטה בפני אחד יום ונערה יעמדו נער כל כמעט

רגשיים שני, שיקולים ומצד מעישון, הדוחפים להימנע הגיוניים אחד, שיקולים מצד ימצאו,

ועצמאיים בוגרים יותר להיראות ההתבגרות רוצים הנערים בגיל בכיוון העישון. הדוחפים

יותר. ״מבוגרים״ הם מעשנים, הם אם כי המתבגרים מרגישים לפעמים יותר.

תחליט? ההחלטה, איך תעמוד מול את גם

24 שקופית מס׳

המבוגרים? מעשנים מדוע

התחילו היום של המבוגרים רק בשנים האחרונות. הצטבר ונזקיו העישון אודות המידע

לא שהם אלא לעשן, מתחילים הצעירים שבגללן סיבות מאותן כתוצאה בנעוריהם לעשן

להיגמל מעישון. להם קשה כיום בעישון. הכרוכות השליליות על התופעות ידעו
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25 שקופית מס׳

מחליט? מי — לא או לעשן

בני רבים, שלא לעשן. במקרים עצמי, בטחון מתוך שמחליטים באופן עצמאי, נערים יש

בשקופית זאת ונראה — להיגיון בניגוד שהם מניעים מתוך פועלים לעשן, המחליטים נוער

לאמירות חשוף לעשן, רוצה שאינו מי ליד. מיד הסיגריה עוברת החבר׳ה של במסיבה הבאה.

המתנגדים רבים, הרוב ויעשן. להשפעת ייכנע אופי חלש נער גבר״, וכו׳. תהיה יאללה, כמו׃

אותם מחייבת דעתם בגלוי, כי הם סבורים שהנורמה החברתית לומר את יעזו לא לעישון,

לעשן.

25B מס׳ שקופית
נוקטים הם סקרנותו ורגישותו. ואת הנוער את מכירים ואנשי הפרסום הסיגריות יצרני

פרסומת״׃ גישות במספר

עשן ותהיה הרמז׃ מעשנים. הם שגם מצליחים, אנשים המציגה פרסומת — פרסומת גלויה

מוצלח.

25C מס׳ שקופית
נורמה הוא  עישון בפרסום׃ המספר המעשן. מוצלח, קולנוע כוכב — סמויה פרסומת 

אינכם כאשר לחיקוי. דמות מהווים מעשנים, כאשר הם ומצליחנים מפורסמים מקובלת.

להיכנע ולעשן. עלולים אתם הפרסום, ולכוח הקבוצתי מודעים ללחץ

26 שקופית מס׳

בגרותו. את כדי להמחיש סיגריה כמו לסמלים אינו זקוק האמיתי הבוגר

28 שקופית מס׳

לעשן. שלא להחליט עבורנו בעיה זו הנכונות, אין העובדות את יודעים אנו כאשר


