
5 ORGAN YANG RUSAK AKIBAT
MEROKOK

Lebih dari 7 juta orang setiap tahunnya

meninggal akibat rokok dan penggunaan

tembakau lainnya, menurut Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO). WHO juga

memperingatkan dampak buruk dari produksi

tembakau, distribusi, dan limbah. 

Penyakit kulit autoimun seperti psoriasis

menunjukkan tingkat perbaikan yang menurun

di kalangan perokok wanita. Merokok juga

meningkatkan risiko penuaan dini pada kulit.  

Bila Anda mulai terkena masalah kulit,

saatnya untuk berhenti merokok sekarang. 

Mata memerah akibat paparan asap rokok

disebabkan komponen stres oksidatif dari

asap tembakau. Paparan asap ini

mengakibatkan iritasi mata, sehingga

menyebabkan kerusakan mata, termasuk

katarak. 

Dosis rendah 4 mg nikotin saja dapat

menyempitkan arteri koroner, sehingga

menghambat aliran darah dan berimplikasi

pada gangguan jantung. 

Apa dampak merokok pada
tubuh kita?
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Jangan salahkan makanan atau minuman

Anda, karena asupan nikotin dari tembakau

bisa memengaruhi otot esofagus. Saat otot

mengendur, asam lambung akan naik ke

atas sehingga mampu merusak

kerongkongan. Bila terjadi demikian,

dampak nikotin dapat meningkatkan risiko

penyakit ulkus dan kanker lambung. 

Tembakau adalah bahan utama pembuatan

rokok. Merokok dapat menyebabkan penyakit

paru-paru dengan merusak saluran udara

dan kantung udara kecil (alveoli) yang

ditemukan di paru-paru. Sebagai penyebab

kebanyakan kasus kanker paru-paru,

penyakit paru-paru yang disebabkan oleh

merokok termasuk emfisema dan bronkitis

kronis. 

HARI TANPA TEMBAKAU
SEDUNIA

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

pertama kali diperkenalkan oleh

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Peringatan ini terus digaungkan setiap

31 Mei agar masyarakat dunia

mengetahui masalah dan komplikasi

mengunyah atau merokok tembakau.

Diharapkan bisa menjadi pengingat kita

akan dampak negatif tembakau terlebih

pada produk rokok dan menciptakan

generasi mendatang yang lebih sehat

serta bebas rokok.
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6 Tips Mudah Berhenti
Merokok

Zat nikotin yang terkandung dalam

tembakau membuat efek kecanduan

pada para perokok ini. Terlepas dari

banyak peringatan akan bahaya

merokok atau peringatan “dilarang

merokok”, nyatanya, masih banyak saja

jumlah perokok. Bahkan di Indonesia,

jumlah perokok di Indonesia setiap

tahunnya mengalami peningkatan. Tak

terkecuali jumlah perokok usia muda.

Bahkan, berdasarkan data terakhir Riset

Kesehatan Dasar 2013, perokok aktif

mulai dari usia 10 tahun ke atas

berjumlah 58.750.592 orang.  

Oleh karena itu, berikut adalah beberapa

tips yang mungkin bisa Anda lakukan

untuk mengatasi kesulitan dalam

berhenti merokok. 

Menyeruput air dingin melalui

sedotan

Catat hal positif yang terjadi

setelah Anda berhenti merokok

Salah satu cara unik yang dapat

dilakukan untuk mengatasi

kesulitan berhenti merokok adalah

dengan menghirup air dingin

melalui sedotan, hal ini dapat

dijadikan cara untuk mengganti

keinginan mengisap batang rokok. 

Berhenti merokok akan memberikan

banyak manfaat pada tubuh Anda,

termasuk keuangan dan kesehatan

Anda. Untuk itu, saat Anda sedang

mencoba berhenti merokok, cobalah

untuk mencatat hal-hal positif yang

Anda dapatkan dalam beberapa hari

berhenti merokok, termasuk

perasaan yang lebih terkendali,

menghemat uang, badan terasa

lebih energik, dan sebagainya. 

Selain itu, menghirup air dingin melalui

sedotan juga akan melepaskan dopamin

yang merupakan bahan kimia otak yang

dapat membantu meringankan suasana

hati yang buruk. Atau, Anda juga dapat

mengganti keinginan menghisap batang

rokok dengan makan makanan ringan

yang sehat. 

sumber https://gazettereview.com/2016/06/stop-
smoking-best-tips-quitting-smoking/
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Rutin Sikat Gigi Masukkan sesuatu di mulut anda

Hindari Alkohol

Kuatkan diri terutama di dua

minggu pertama

Biasanya, perokok aktif memiliki

bibir yang berwarna gelap dan

napas mulut yang cenderung bau

rokok. Jika Anda rutin sikat gigi dan

selalu memiliki napas yang segar,

Anda pun akan merasa sayang

untuk mengotorinya kembali dengan

tar dan asap rokok.. 

Maksudnya adalah, ketika Anda

berhenti merokok, akan selalu ada

keinginan untuk memasukkan sesuatu

di mulut Anda. Hal tersebut terjadi

karena Anda sudah terbiasa mengisap

batang rokok sehingga ketika Anda

dalam tahap mencoba berhenti

merokok Anda akan merasa aneh jika

tidak ada sesuatu di mulut Anda. Oleh

karena itu, Anda bisa mengganti rokok

yang biasa Anda letakkan di mulut

Anda dengan permen karet bebas

gula, atau makanan ringan yang sehat. 

Berdasarkan sebuah studi, sudah

diketahui bahwa terdapat kaitan yang

erat antara konsumsi alkohol dengan

merokok. Dengan menghindari alkohol

karena alkohol dapat merusak

pertahanan diri Anda untuk berhenti

merokok. 

Waktu terberat dalam proses berhenti

merokok adalah pada dua minggu

pertama. Namun, setelah Anda

melewati waktu tersebut, Anda akan

mulai terbiasa tanpa rokok dan mulai

memperoleh manfaatnya. Oleh karena

itu, saat Anda sudah melewati dua

minggu awal, jangan sampai Anda

kembali tergoda untuk merokok karena

hal tersebut akan membuat segala

usaha Anda di waktu-waktu terberat

menjadi sia-sia. 

sumber http://www.webmd.com/smoking-cessation/quit-smoking-11/slideshow-
tips-quit-smoking
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Resiko dari produk tembakau terutama

rokok sudah seperti yang diketahui sangat

berbahaya terutama pada anak-anak. 

Para ahli menyarankan ibu atau

ayah yang merokok untuk tidak

berbagi tempat tidur dengan bayinya

di bawah 4 bulan. 

Anak dari orangtua yang merokok

pun memiliki persentase infeksi

paru-paru yang lebih tinggi, seperti

bronkitis, bronkiolitis dan

pneumonia selama 2 tahun

pertama dibandingkan dengan

anak-anak dari non-perokok. Anak-

anak ini juga lebih mudah

mengalami gangguan pernapasan. 

Pada rumah tangga di mana salah satu

orangtua merokok, cara terbaik untuk

melindungi anak tersebut adalah

dengan memastikan tidak adanya

rokok di dalam rumah dan mobil.         

                                   
Bayi yang terekspos asap rokok memiliki

risiko yang lebih tinggi terhadap SIDS

(Sudden Infant Death Syndrome atau

kematian mendadak pada bayi).

Efek Asap Rokok Pada Anak

Berikut efek tembakau

terhadap anak-anak :

sumber https://www.unsplash.com
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Anak-anak dari orang tua

yang merokok lebih

mudah mengalami "Glue

Ear" atau Otitis Media

yaitu infeksi dan

pembengkakan pada

telinga yang sering

terjadi pada anak-anak

kecil. Anak-anak ini

dapat mengalami glue

ear beberapa kali dan  

mengalami efusi telinga tengah

(kebocoran cairan) jangka panjang.

Penyakit telinga tengah adalah

penyebab utama hilangnya pendengaran

pada anak-anak. 

Asap rokok dapat mengganggu sistem

imun pada anak-anak dan orang dewasa

yang tidak merokok. Anak-anak yang

terekspos pada asap rokok lebih mudah

mengalami komplikasi paru-paru selama

dan setelah operasi dengan bius total.

Anak-anak dari perokok juga memiliki

peningkatan risiko penyakit meningitis,

yang dapat menyebabkan kematian,

kelainan mental, kehilangan pendengaran,

atau kehilangan anggota tubuh. Perokok

mungkin menjadi pembawa bakteri yang

menyebabkan penyakit ini 

sumber : https://www.erswhitebook.org/chapters/passive-smoking/

Beberapa bukti menunjukkan bahwa

anak-anak yang terekspos asap rokok

sebelum dan setelah kelahiran

(termasuk jika ibunya terpapar asap

rokok saat sedang hamil) akan dapat 

mengalami peningkatan risiko

kanker, seperti leukemia, limfoma

dan kanker otak. Namun, masih

diperlukan riset lainnya untuk

mengkonfirmasi hal ini. 

Walau beberapa gejala dari asap rokok

berkurang dengan bertambahnya waktu,

penting untuk melindungi anak-anak dari

semua umur dari paparan asap rokok.

Anak-anak Dewasa

Penyakit tengah

telinga

Gangguan

pernafasan dan

paru

Pneumonia

SDIS (Sudden Infant
Death Syndrome) 
Sindrom kematian

mendadak pada bayi

Rhinitis (Iritasi pada

hidung)

Kanker paru-paru

Penyakit jantung

koroner

Gangguan sistem

reproduksi pada wanita 

bayi lahir dengan berat

badan kurang
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