Taïi Sao Huùt Thuoác Laù Laïi Coù Haïi?
Quyù vò coù bieát…

• Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra côn suyeãn. Nhöõng ngöôøi maéc beänh suyeãn
thöôøng coù khí quaûn nhaïy caûm. Khoùi thuoác laù gaây kích thích khí quaûn
vaø söï kích thích naøy gaây ra côn suyeãn.
• Khoùi thuoác laù giaùn tieáp coù theå gaây ra côn suyeãn. Khoùi thuoác laù giaùn
tieáp cuõng laøm taêng möùc ñoä traàm troïng cuûa côn suyeãn. Muøi khoùi thuoác
laù treân quaàn aùo vaø ñoà noäi thaát coù theå gaây kích thích phoåi cuûa nhöõng
ngöôøi maéc beänh suyeãn.
• Huùt thuoác trong nhaø khieán treû em leân côn suyeãn nhieàu hôn.
• Trong khoùi thuoác laù coù caùc loaïi hoùa chaát ñoäc haïi. Nhöõng ngöôøi soáng
gaàn nôi coù khoùi thuoác laù seõ hít phaûi caùc hoùa chaát trong khoùi thuoác
cuõng gioáng nhö ngöôøi huùt thuoác vaø seõ maéc moät soá caên beänh töông töï.

— Nhieàu chaát ñoäc gaây töû vong
— Chaát baûo quaûn moâ cheát
— Thuoác taåy moùng tay
— Coàn goã
— hieân lieäu duøng ñeå ñoát ñuoác
— Thuoác taåy gia duïng
• Ñoái vôùi nhöõng thaønh vieân gia ñình soáng cuøng vôùi ngöôøi huùt thuoác,
löôïng khoùi thuoác laù maø hoï hít phaûi haøng ngaøy töông ñöông nhö khi hoï
huùt töø 1 tôùi 2 ñieáu thuoác. Moãi naêm coù hôn 3,000 ngöôøi khoâng huùt
thuoác laù qua ñôøi do beänh ung thö phoåi do khoùi thuoác laù giaùn tieáp gaây
ra. Khoùi thuoác laù giaùn tieáp raát coù haïi cho treû em. Huùt thuoác laù coù theå
giaûm bôùt tuoåi thoï cuûa ngöôøi huùt thuoác laù 8 naêm vaø gaây ra nhieàu vaán
ñeà khaùc veà söùc khoûe.

Nhöõng gì quyù vò coù
theå laøm:

Ngöøng Huùt Thuoác Laù
Ñaây laø ñieàu quan troïng nhaát maø quyù vò coù theå laøm cho baûn thaân vaø
gia ñình cuûa quyù vò.
• Noùi chuyeän vôùi giaùm ñoác y khoa cuûa quyù vò veà vieäc boû thuoác laù
• Duøng thuoác ñeå giuùp cai thuoác laù, thí duï nhö cao daùn nicotine
hoaëc Zyban
• Tìm nôi coá vaán qua ñieän thoaïi, caù nhaân hoaëc theo nhoùm
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Quyù vò coù theå goïi Ñöôøng Daây Trôï Giuùp Ngöôøi Huùt Thuoác Laù Tieåu Bang California ñeå ñöôïc trôï giuùp veà vieäc
cho aên boät. Ñaây laø dòch vuï coá vaán mieãn phí, ñöôïc taøi trôï baèng tieàn thueá thuoác laù. Caùc coá vaán vieân laøm vieäc
trong ñöôøng daây trôï giuùp naøy ñöôïc huaán luyeän ñeå giuùp quyù vò coù ñöôïc nhöõng gì caàn thieát ñeå boû thuoác laù.
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Nhöõng lôøi khuyeân
veà boû thuoác laù

• Nghó veà nhöõng laàn quyù vò ñaõ coá gaéng boû thuoác laù. Nhöõng gì coù
taùc duïng vaø nhöõng gì khoâng coù taùc duïng?
• Nhôø baïn beø, gia ñình vaø ñoàng nghieäp trôï giuùp quyù vò.
• Döï ñònh laøm nhöõng vieäc thuù vò haøng ngaøy ñeå giuùp quyù vò khoâng
chuù yù tôùi vieäc huùt thuoác laù vaø laøm phaàn thöôûng cho quyù vò.
• Traùnh tieáp xuùc vôùi nhöõng ngöôøi hoaëc nhöõng tình huoáng seõ khieán
quyù vò theøm huùt thuoác.

Neáu quyù vò khoâng theå boû thuoác laù baây giôø, coù nhieàu caùch ñeå
giuùp giaûm bôùt möùc ñoä tieáp xuùc vôùi khoùi thuoác laù cho nhöõng
ngöôøi maéc beänh suyeãn:
• Huùt thuoác ôû beân ngoaøi nhaø.
• Khoâng cho pheùp baát kyø ngöôøi naøo khaùc huùt thuoác trong nhaø quyù
vò. Yeâu caàu hoï ra ngoaøi huùt thuoác.
• Mang aùo khoaùc daønh cho ngöôøi huùt thuoác vaø ñeå aùo naøy beân
ngoaøi nhaø. AÙo khoaùc daønh cho ngöôøi huùt thuoác seõ baûo veä quaàn
aùo cuûa quyù vò khoâng bò aùm khoùi thuoác laù.

Ñeå traùnh huùt thuoác giaùn tieáp
• Ñeà nghò ngöôøi nhaø vaø baïn beø huùt thuoác ôû beân ngoaøi nhaø
• Khoâng cho pheùp baát kyø ngöôøi naøo huùt thuoác trong xe cuûa quyù vò
• Neáu trong gia ñình quyù vò coù ngöôøi huùt thuoác, haõy ñeà nghò hoï
caân nhaéc vieäc boû thuoác laù
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