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دفترک «: 5دوری جستن از مصرف سی گار و قلیان »
شایعتزیي علت هزگ در جْاى

هصزف دخاًیات است .طجك تؼزیف
سبسهبى جْبًي ثْذاضت »ّز وسي وِ تب
ایي لحظِ اس ػوزش صذ ًخ سيگبر وطيذُ
ثبضذ ،اػتيبد ثِ سيگبر دارد« ٍ یب »ّز وسي
وِ در طَل یه ّفتِ حذالل ً 6خ سيگبر ثىطذ ،ثِ سيگبر هؼتبد است«ً .يىَتيي
هَجَد در تٌجبوَ یه هبدُ ضيويبیي ثسيبر اػتيبدآٍر ٍ رٍاًگزداى است وِ ثبػث
ٍابستگيجسويرٍحي ثِ هصزف دخبًيبت در فزد هيضَد وِ خَد اس ػَاهل
هْن افشایص خطز ٍابستگيبِهَادهخذر است .قلیاىٍسيلِای است آثي،
ثزای وطيذى تٌجبوَ وِ تَسط ایزاًيبى ٍ ٌّذیّب اختزاع ضذ .ایي پذیذُ در
لزىّبی گذضتِ ثِ صَرت هطىل ثْذاضت ػوَهي هطزح ًجَدُ ٍلي اهزٍسُ
هصزف لليبى خصَصبً در ثيي جَاًبى ٍ ًَجَاًبى رًٍذ رٍ ثِ رضذی را طي هيوٌذ.
سبسهبى جْبًي ثْذاضت هصزف دخبًيبت (سيگبر ،لليبى) را ثِ ػٌَاى یىي اس 7
رفتبر پزخطز هٌجز ثِ هزي سٍدرس اػالم وزدُ است .تٌجبوَّبی هيَُای ٍ ػطزی
ػَارض ثيطتزی ًسجت ثِ تٌجبوَّبی سبدُ دارًذ ،سیزا تزويجبت حلمَی هؼطز
هَجَد در آًْب ثب سَختِ ضذى ،خبصيت سزطبىسایي ٍ سوي پيذا هيوٌذ ٍ ػالٍُ
ثز ایي ،ثَ ٍ هشُ ثْتز آًْب ثبػث گزایص ثيطتز جَاًبى ٍ ًَجَاًبى ثِ سوت ایي
هَاد ٍ ایجبد ٍاثستگي خَاّذ ضذ .اخيزاً هسوَهيتّبیي ًبضي اس هصزف لليبى ثِ
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ػلت ٍجَد هَاد هحزن ٍ ضيطِ در تٌجبوَ دیذُ ضذُ است .ثزخي فزٍضٌذگبى ثِ
صَرت ػبهذاًِ هبدُ هخذر ضيطِ را ثِ تَتَى اضبفِ هيوٌٌذ ،ایي وبر ثزای جلت
هطتزی ٍ ٍاثستگي ثيطتز ثِ لليبى صَرت هيگيزد تب هصزفوٌٌذگبى دفؼبت
ثيطتزی ثزای وطيذى لليبى هزاجؼِ وٌٌذ .درحالحاضزحذاقل 5هیلیَى
ّ500شارًفزایزاًي سيگبر هصزف هيوٌٌذ وِ ّز وذام ثِ طَرهیاًگیي13
ًخسیگاردررٍسهصزف هيوٌٌذّ .وچٌيي ًَ%13جَاًاى 13تب  15سبل
هصزف دخبًيبت (سيگبر ٍ لليبى ) دارًذ.
پیامدهای مصرف دخانیات
تأثیزبزسالهتجسوي
ػَارض هصزف دخبًيبت ػجبرت
است اس وبّص اهيذ ثِ سًذگي ،دٍ
ثزاثز ضذى احتوبل هزي ٍ هيز ًبضي
اس حولِ للجي ،تٌگي ػزٍق خًَي
اًذام ّب در ًْبیت سىتِ هغشی ،افشایص احتوبل ثزٍس ًبتَاًي جٌسي در هزداى،
ثيوبری ثزگز (سيبُ ضذى اًگطتبى دست ٍ پب ثِ ػلت اختالل خَىرسبًي در
اًذامّبی اًتْبیي وِ هٌجز ثِ لطغ ػضَ هيضَد) ،چزٍويذگي سٍدرس پَست،
اختالالت لثِ ٍ دًذاىّب ٍ افشایص احتوبل اثتال ثِ اًَاع سزطبىّب .هزي ٍ هيز
ًبضي اس هصزف دخبًيبت ّ 50شارًفزدرسالثزای ایزاى ثزآٍرد هيضَد ٍ
پيصثيٌي هيگزدد طي ثيست سبل آیٌذُ ایي هيشاى ثِ ّ 200شار ًفز در سبل
افشایص یبثذ.
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تأثیزبزسالهتاجتواعيٍرٍاًي
افشایص احتوبل اثتال ثِ اًَاع اختالالت رٍاًي ،وبّص خالليت دراثؼبد سًذگي
فزدی ،فزار اس هٌشل ،پزخبضگزی ،خطًَت در رفتبرّبی اجتوبػي ،ثشّىبری ،دسدی،
الذام ثِ خَدوطي ،افت ٍ یب تزن تحصيل؛ هصزف سيگبر یىي اس ػَاهل خطز
اثتال ثِ هصزف هَاد هخذر هيثبضذ ،وِ ثِ درٍاسُ اػتيبد هؼزٍف است.
پیاهذّایاقتصادی
ایزاًيبى سبليبًِ ثيص اس  2000هيليبرد تَهبى سيگبر دٍد هيوٌٌذ وِ دٍ ثزاثز ایي
هيشاى هؼبدل چْار ّشار هیلیارد تَهاى صزف ّشیٌِّبی درهبًي ػَارض ٍ
ثيوبریّبی ًبضي اس استؼوبل دخبًيبت هيضَد .ثزای ایي وِ ثشرگي ایي ػذد را
هتَجِ ضَیذ وبفي است ثذاًيذ ول ثَدجِ دٍلت در سبل  1393هؼبدل ّ 200شار
هيليبرد تَهبى ثَدُ است!
سیگاریّای (دٍد) دست دٍم،

اطزافيبى هصزفوٌٌذگبى دخبًيبت ّستٌذ
وِ ثبالججبر دٍد سيگبر را اس سيگبر رٍضي
یب دٍد هتصبػذ اس ریِ سيگبریّب تٌفس
هيوٌٌذ.
دٍد دست سَم تطىيل ضذُ اس
آالیٌذُّبی دٍد سيگبر وِ ثز رٍی سطَح ثبلي هيهبًذ ٍ پس اس تزويت ثب گزد ٍ
غجبر ،دٍثبرُ در َّا پخص هيضَد ٍ یب ثب تزويجبت دیگز هَجَد در هحيط ٍاوٌص
ًطبى هيدٌّذ اثزات ایي دٍد ثسيبر آسيترسبى ٍ خطزًبن است ٍ تب هبُّب پبیذار
ٍ تأثيزگذار ثَدُ ٍ ثز دیَار ،سطَحٍ ،سبیل ًزم درٍى خبًِ هبًٌذ فزش ،هجلوبى ٍ...
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هيتَاًذ رسَة وٌذ ٍ چَى كَدكاى سهبى ثيطتزی را در هٌشل ّستٌذ ثيطتز در
هؼزض توبس ٍ خطز ّستٌذ.
توصیههای کلیدی برای پیشگیری و ترک مصرف دخانیات

 آگاّيخَد را در هَرد ضزرّبی جسوي ،رٍاًي ٍ اجتوبػي هصزف سيگبر ٍ
لليبى ثبال ثجزیذ.
 باٍرّای غلط در هَرد فَایذ سيگبر ٍ لليبى را وٌبر ثگذاریذ (اس لجيل اػتمبد
ثِ اػتيبدآٍر ًجَدى لليبى ،رفغوزدى اضطزاة ٍ خستگي ثب هصزف سيگبر ٍ
لليبى ،وطيذى لليبى ایويتز ٍون خطز تز ًسجت ثِ وطيذى سيگبر است).
 بزای لذتّای سالن ٍ جایگشیي بزًاهِریشی كٌیذ ،اس جولِ
تفزیحبت جوؼيٍ ،رسش ،هطبلؼِ وتت ٍ هجالت ،پيبدُرٍی در پبرن ثذٍى
دخبًيبت ،گفتگَ ثب دٍستبى ٍ آضٌبیبى ثب چبضٌي چبی ایزاًي ٍ هيَُ ٍ سجشی،
استفبدُ اس اهىبًبت فزٌّگي ٍ ٌّزی اس لجيل تئبتز ،هَسيمي ،سيٌوب ٍ ثبسدیذ
هَسُّب.
 بِ عٌَاى ٍالذ در جلسبت خبًَادگي راّىبرّبی دٍری اس سيگبر ٍ لليبى،
ّشیٌِّبی التصبدی ًبضي اس هصزف ٍ پساًذاس ًبضي اس ػذم هصزف را هطزح
وٌيذ.
 افزاد هصزفوٌٌذُ سيگبر ٍ لليبى ثِ دليل ٍاثستگي ثِ هبدُ هخذر ًيىَتيي
ًیاسهٌذدرهاىپششکي(دارٍدرهاًيتَأمبارفتاردرهاًي) ّستٌذ.
 ثب دٍستبى ٍ خبًَادُّبیي وِ هصزف سيگبر ٍ لليبى را ثذٍى در ًظز گزفتي
لجح آى رٍاج هيدٌّذ ووتز هؼبضزت وٌيذ.
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 هْوتزیي ًىتِ در تزن سيگبر ٍ لليبى
ارادُاستاهاكافيًیست .
 ثيطتز افزاد ثزای ثِ تؼَیك اًذاختي تزن
سيگبر ،ایي رفتبر را ثب گفتي ثؼضي
جوالت تَجيِ هيوٌٌذ؛ اس لجيل «اهزٍس
رٍس خَثي ًيست ،فزدا تزن هيوٌن!
ایزاد هي فمط ّويي یه چيش است! فالًي توبم ػوزش را سيگبر وطيذ ٍ
ثيطتز اس  90سبل ّن ػوز وزد! ثبالخزُ آدم وِ ًجبیذ ثذى سبلن ثِ گَر ثجزد!
هصزف سيگبر استزس را ون هيوٌذ ثٌبثزایي اگز تزن وٌن اضطزاثن ثيطتز
هيضَد! سًذگي ثذٍى سيگبر هشُ ًذارد! ٍ »...هَاظبباشیذّ،زگاُسعي
هيكٌیذ سیگار را تزك كٌیذ ،هوکي است ایي ٍسَسِّا بِ
سزاغتاىبیایٌذ.
هجبرسُ ثب هصزف هَاد دخبًي ثِ ػٌَاى یىي اس هْوتزیي فبوتَرّبی اصلي حفظ
سالهت ضْزًٍذاى ثِ ضوبر هيآیذ ٍ اقذاهات گستزدُای را در هحیط
پیزاهَىسًذگي السم داردً« :ظبرت هزدم ٍ ًوبیٌذگبى آًْب ثز اجزای لبًَى هٌغ
استؼوبل دخبًيبت در اهبوي ػوَهي ٍ ٍسبیل ًمليِ ػوَهي ،در هؼزض دیذ ًجَدى
پبوتّبی سيگبر در ثمبليّب ٍ فزٍضگبُّب ،ػذم فزٍش سيگبر ثِ افزاد سیز 18
سبل ،ػذم ػزضِ سيگبر ٍ هَاد دخبًي تب فبصلِ صذ هتزی اس هذارس ،ایجبد
پبرنّبی ثذٍى دخبًيبت ،جلَگيزی اس ػزضِ لليبى در لَُْخبًِّب ٍ جبیگشیي
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وزدى آى ثب چبیي اصيل ایزاًي ،لَُْ ٍ سبیز ًَضيذًيّبی سٌتي ایزاًي ،هؼزفي
لَُْخبًِ داراى الگَ وِ لليبىّب را تجذیل ثِ گلذاى وزدُ ٍ ثزای خَراويّب ٍ
ًَضيذًيّبی سبلنتز هطتزی جلت وزدُ است .تطَیك ٍ لذرداًي اس ضْزًٍذاًي
وِ هصزف سيگبر ٍ لليبى را وٌبر گذاضتِاًذ».
همه ما باید تالش کنیم قبح مصرف سیگار و قلیان را افسایش دهیم.
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ثِ ًظز ضوب چِ ػَاهلي ثبػث هيضَد وِ فزد ًتَاًذ الذام ثِ
تزن هصزف سيگبر یب لليبى وٌذ؟ چِ الذاهي ثزای ّز ػبهل
ٍ ثْبًِ ّبی فْزست ضذُ هي تَاى اًجبم داد ؟
اگز یه لليبى فزٍضي در هحلِ ضوب ٍجَد داضت چگًَِ
ثزای تجذیل ایي لليبى فزٍضي ثِ هحل ػزضِ هحصَالت
هفيذ ثِ سالهت تالش هي وزدیذ ؟

دفترک حاضر بٍ مىظًر افسایش اطالعات ي اوگیسٌ شما برای داشته سبک زوذگی سالم در
محیط کار ي زوذگی شخصی تذيیه شذٌ است .ایه مجمًعٍ تًسط کارشىاسان گريٌ مؤلفٍَای
اجتماعی سالمت ،مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت ي ادارٌ کل سالمت شُرداری تُران تألیف شذٌ
است؛ کپی ي تکثیر بذين اجازٌ از َر وًع ممىًع است.

