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سیگارها خاموش، اراده ها روشن!
خودمراقبتي ش��امل اعمالي اس��ت اكتس��ابی، آگاهانه و هدفدار كه مردم براي خود، فرزندان 
و خانواده ش��ان انجام مي دهند تا تندرس��ت بمانند، از سالمت ذهني و جسمي خود حفاظت 
كنن��د، نيازهاي اجتماعي و رواني خود را برآورده س��ازند، از بيماري ها يا حوادث پيش��گيري 
كنند،  ناخوش��ي ها و وضعيت هاي مزمن را مراقبت كنند و نيز از س��المت خود بعد از بيماري 
حاد يا ترخيص از بيمارستان حفاظت كنند. خودمراقبتی به وضوح موجب افزايش كارآيي و 

مهارت هاي فردی می شود و يكي از مفاهيم اصلي برای تأكيد بر رفتار سالم است.
براي طراحي برنامه خودمراقبتی ترک سيگار، بايد ابتدا وضعيت سالمت خود را ارزيابي كنيم. 
اين كار مي تواند به صورت خودارزيابي يا با مشورت با پزشك خانواده صورت گيرد. سپس بايد 

ببينيم كه چقدر براي تغيير رفتار مورد نظر )ترک سيگار( آمادگي داريم.

تعيين مرحله تغيير رفتار
برای »تعيين مرحله تغيير رفتار« ابتدا بايد ببينيم در كدام يك از مراحل تغيير رفتار هستيم؛ 
يعني ببينيم در مرحله »پيش قصد« هستيم و هنوز به ترک سيگار فكر هم نكرده ايم يا »قصد« 
انجام آن را داريم يا »آمادگی« برای تغيير رفتار داريم يا به آن رفتار »عمل« مي كنيم يا عالوه بر 

عمل به رفتار موردنظر، آن را به ديگران هم »توصيه« مي كنيم.
پيش قصد: در اين مرحله هنوز »تغيير« كه همان ترک سيگار است، مورد توجه ما قرار 

نگرفته است. ممكن است حتي در مورد تغيير، فكر هم نكرده باشيم.
قصد: در اين مرحله از وجود مشكل آگاهيم و به طور جدي در نظر داريم در چند ماه 

آينده سيگار را ترک كنيم اما هنوز آماده تعهدسپاری براي اقدام به اين عمل نيستيم.
آمادگی: در اين مرحله، آماده تغيير و برنامه ريزي براي دستيابي به يك هدف رفتاري 
مانند ترک سيگار هستيم. ممكن است در سال قبل هم براي رسيدن به اين هدف تالش 
كرده باشيم، بي آنكه به طور كامل موفق شده باشيم؛ به عنوان مثال، ممكن است تعداد 

سيگارمان را به نصف كاهش داده باشيم اما به طور كامل ترک نكرده باشيم.
عمل: اين مرحله براي مدتي )اغلب 6 ماه( از زمان شروع تالش هاي موفق و فعال ما 

براي تغيير رفتار، به طول مي انجامد.
حفظ و توصيه: در اين مرحله، س��يگار را به طور كلی ت��رک كرده ايم و براي حفظ 
تغييرات رفتاري موفقيت آميز خود تالش مي كنيم و عالوه بر اين، رفتار خوب مان را به 
ديگران هم توصيه مي كنيم. اين دوره مي تواند دايمي شود ويا بعد از مدتي پايان يابد.
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كسب آمادگي براي اقدام
ب��راي خودمراقبت��ي باي��د آماده اقدام ش��ويم. كس��ب آمادگي ب��راي اقدام، مجموع��ه اي از 

مهارت هاست كه در نحوه تغيير رفتار ما دخيل اند.
 مهم ترين اين مهارت ها، مهارت طراحي يك برنامه اقدام كوتاه مدت و اجراي آن است. منظور 
از برنامه اقدام، يك برنامه كوتاه مدت فردي برای تغيير رفتار است؛ براي مثال، »به تغييراتي 
در شيوه زندگي خود دست بزنيم. اين تغييرات می تواند شامل تغيير در شيوه، تعداد و محل 
س��يگار كشيدن باش��د.« چنين برنامه اي بايد واقع گرايانه باش��د؛ يعنی ما بايد قادر به انجام 
موفقيت آميز آن در طول هفته باشيم و در نهايت بايد چيزي باشد كه به طور نسبي مطمئن 
باشيم كه مي توانيم آن را اجرا كنيم. اين ميزان اطمينان را مي توان با معياري از صفر )بسيار 
نامطمئن( تا 10 )بسيار مطمئن( اندازه گيري كرد. اگر پاسخ ما به ميزان اطمينان مان به عملي 
بودن اقدامات پيش بيني شده، 7 يا بيشتر باشد، شانس موفقيت ما در اجراي برنامه باالست. 
اما اگر پاسخ ما كمتر از 7 باشد، فرصت خوبي است كه به حل مسأله پرداخته و برنامه اقدام 
واقع گرايانه اي را طراحي كنيم تا در اجراي آن شكست نخوريم. به منظور كسب آمادگي براي 

اقدام به خودمراقبتي مي توانيم از دستورالعمل زير پيروي كنيم:
هدف مطلوب مان را مشخص كنيم: اين كار بايد بسيار اختصاصي، قابل اندازه گيري 
و واقعي باشد؛ براي مثال، » من در نحوه سيگار كشيدن خود تغيير ايجاد می كنم و آن 
را ب��ه نصف مصرف قبل كاهش می ده��م« يا » من هر روز تا اداره پياده روي مي كنم.« 
تعيين اهداف، ما را وادار مي كند تا براي رسيدن به آنچه مي خواهيم، تالش الزم را انجام 
دهي��م و نيز كمك مي كند از طريق تأكيد بر وظايف مان، ش��يوه هاي عمل مناس��ب را 
انتخاب و ميزان پيشرفت خود را ارزيابی كنيم. اين اهداف بايد داراي خصوصيات زير 

باشند:
اختصاص��ي باش��ند: اهداف بايد به طور كامل، مش��خص و معين ش��ده باش��ند و 

استانداردهاي عملكرد خاصي را مشخص نمايند.
كوتاه مدت باشند: اهداف كوتاه مدت نسبت به اهداف بلندمدت، انگيزه بيشتري را در 
فرد ايجاد مي كنند، چرا كه رسيدن به آنها سريع تر صورت مي گيرد و احساس موفقيت، 
موج��ب تقويت دروني فرد مي ش��ود. از س��وي ديگر، اين اهداف قابليت دسترس��ي 

بيشتري هم دارند.
ممکن باش��ند: اهدافي كه از نظر درجه س��ختي، در رده متوس��ط قرار مي گيرند، 
بيشترين تأثير را در ايجاد انگيزه دارند، زيرا اهداف ساده، محرک نيستند و اهدافي 
هم كه رس��يدن به آنها غيرممكن محس��وب ش��ود، چندان انگيزه اي در فرد براي 

دستيابي به آنها ايجاد نمي كنند.
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 زماني را كه قرار است فعاليت هاي هدف مورد نظر را انجام دهيم، مشخص كنيم: 
مثال »هر روز هفته يا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه.« زمان بندي ما نيز بايد واقعي باشد.

 ميزان رسيدن به هدف ها و موفقيت ها و شکست هاي خود را ثبت كنيم: براي مثال، 
نموداري از تعداد سيگارهای مصرفی روزانه كه كاهش داده ايم، رسم كنيم يا مسافتي را كه 

هر روز راه می رويم، روي تقويم مان بنويسيم.
 پيمان ببنديم: اين حرف به آن معني است كه مثال به شخص ديگري از اطرافيان مان بگوييم 
كه چه هدفي را دنبال مي كنيم و زمان خاتمه آن، قرار است چه هنگامي باشد و از او بخواهيم 

كه در انجام كار، مراقب ما باشد.
 در صورت لزوم، مجازات مشخصی براي شکست در اجراي فعاليت مان تعيين كنيم: 
براي مثال، به مراقب خود بگوييم كه در صورت قصور در انجام فعاليت، به او پولي پرداخت 

خواهيم كرد. البته بهتر است جريمه را در سطح كم و در سطح يك شوخي نگه داريم.
 كوچك و محدود فکر كنيم: نبايد سعي كنيم تا تمام خطاهاي رفتاري و گناهان گذشته 
خود را يك شبه جبران كنيم. تصميم به انجام كارهاي بزرگ در زمان اندک، دليل شكست 
بسياري از افراد در »خودمراقبتي« است؛ براي مثال، كاهش تدريجی تعداد سيگار مصرفی 
در روز، براي شروع مي تواند نقش مؤثري در هدف ترک سيگار ما داشته باشد و قطع ناگهانی 

سيگار مي تواند يك تصميم بزرگ در شروع هدف ترک سيگار باشد.
 محصول: پيامد رفتار خود را مشخص كنيم؛ مثال چند سيگار در هفته كاهش می دهيم.

 از يادآورها استفاده كنيم: از ابزارهايي مانند زنگ هشدار در ساعت معين موبايل يا تذكر 
اطرافيان، جعبه مصرف دارو برای يادآوري رفتارمان استفاده كنيم. براي ترک سيگار، مثال 
ب��ر روی يك تقويم، تعداد س��يگارهای كاهش يافته روزانه و تعداد س��يگارهای مصرفی را 

يادداشت و جلوی ديد بگذاريم. اين مي تواند يادآور خوبي باشد.
 برنامه ري��زی كنيم: برنامه هاي منظم، ب��ه صورت روزانه، هفتگي يا ماهانه )بر حس��ب 

موقعيت و شرايط( به منظور مالقات يا تماس با پزشك خانواده خود ترتيب دهيم.
 نمودار تحقق اهداف خود و روند آن را رسم كنيم: براي مثال، مي توانيم كاهش تعداد 
مصرفی سيگار خود را در طول 2 هفته براساس اهداف كوتاه مدت تغيير رفتارمان به صورت 

نمودار هفتگي رسم كنيم و آن را در محلي كه هر روز ببينيم، نصب كنيم.
 در م��ورد رفتارم��ان از ديگران بازخورد بگيريم: از اطرافي��ان خود بخواهيم كه نمودار 

حركت ما را به سوي اهداف مان بررسي كنند و به ما بازخورد دهند.
 هرگز مايوس نشويم و برای شروع دوباره آماده شويم: ممكن است برنامه خودمراقبتي 
ما در اولين نوبتي كه آن را آغاز مي كنيم، تكميل نشود و از زماني به زمان ديگر موكول شود. 

بنابراين بايد آماده باشيم كه به عقب برگرديم و دوباره آن را آغاز كنيم.
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 قدرت ها و موفقيت هايمان را در كنترل رفتارمان برجسته كنيم: بايد به چالش هايي 
فكر كنيم كه توانسته ايم آنها را با موفقيت پشت سر بگذاريم. اين كار موجب افزايش اعتماد 

به نفس ما مي شود و توانايي ما را افزايش مي دهد.
 مهارت ه��ای الزم برای خودمراقبتی را كس��ب كنيم: بايد س��عي كنيم در رس��يدن به 
اهداف مان، مهارت الزم را كسب كنيم و در كاري كه انجام مي دهيم، ماهر شويم. اين مسأله 

در شايستگي ما در رسيدن به اهداف مان و همچنين برای خودكارآمدي ما مؤثر است.

 لذت ترک سيگار 
از چند دقيقه پس از ترک سيگار تا چند ده سال بعد از آن می توانيد از آثار مثبت اين اقدام خود 

بهره مند شويد. برخی از مهم ترين آثار مثبت ترک سيگار از اين قرارند:
20 دقيقه بعد از استعمال آخرين سيگار: فشارخون شما پايين می آيد و متعادل 

می شود، حرارت دست ها و پاهای شما افزايش مي يابد و به حد طبيعی می رسد.
8 س��اعت بعد از ترک س��يگار:  اكس��يژن خون ش��ما افزايش می يابد، نيكوتين و 

مونواكسيد كربن خون شما نصف می شود.
24 ساعت بعد از ترک سيگار: به شما تبريك می گوييم، اكنون بدن شما از هر گونه 
نيكوتين پاک شده است، آيا دقت كرده ايد كه حس چشايی و بويايی شما چقدر بهبود 

يافته است؟
72 س��اعت بعداز ترک سيگار: نفس كشيدن برای شما آسان تر شده است، اكنون 

شما انرژی بيشتری داريد.
2-12 هفته بعد از ترک سيگار: گردش خون در سراسر بدن شما بهتر شده است، 

عملكرد ريه ها بهبود يافته و راحت تر می توانيد راه برويد و ورزش كنيد.
3 تا 9 ماه بعد از ترک سيگار: كارايی ريه های شما 5 تا 10 درصد افزايش يافته و 

مشكالت تنفسی شما بهتر شده است.
5 سال بعد از ترک سيگار:  خطر بروز حمله قلبی در شما نسبت به زمان مصرف 

دخانيات نصف شده است.
10 سال بعد از ترک سيگار: خطر بروز سرطان ريه و حمله قلبی در شما نسبت به 

مصرف كننده دخانيات نصف شده است.
15 سال بعد از ترک سيگار: احتمال بروز سرطان ريه و حمله قلبی در شما و كسی 

كه تا كنون دخانيات مصرف نكرده يكسان است.
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3 قدم تا ترک سيگار
از سيگار كشيدن تا سيگار نكشيدن، تنها 3 قدم فاصله داريد:

قدم اول: آمادگي، شناخت علت مصرف، شناخت علت ترک و مرور آن، تعيين روز ترک 
)كه بهتر است مقارن با يك مناسبت باشد(، استفاده صحيح از دارو و تغيير در نحوه 

سيگار كشيدن و كاهش به نصف مصرف قبل.
قدم دوم: ترک سيگار، شناخت نشانگان قطع مصرف و رفتاردرماني فردي و گروهي.

قدم سوم: زندگي بعد از ترک سيگار و نگهداري آن.

آماده سازي جسمي براي ترک سيگار
از توصيه هاي پزشك استفاده كنيد. كافئين را ترک كنيد. به ميزان كافي استراحت كنيد. مايعات 

زياد بنوشيد. خوراكي هاي سالم )مانند هويج و كرفس( مصرف كنيد.

آماده سازي روحي
داليل ترک س��يگارتان را مرور كنيد و نياز به ترک را براي خود توضيح دهيد. برنامه اي براي 
هفته اول بعد از ترک ترتيب دهيد. دستان خود را مشغول نگه داريد. هرگز نگوييد كه يك سيگار 

ديگر ضرري ندارد. حمايت اطرافيان را جلب كنيد.

تكنيك چهارD براي مقابله با هوس سيگار
تاخير چنددقيقه اي در پاسخگويی به هوس )Delay(، نوشيدن آب سرد به صورت جرعه جرعه 
)Drink water(، س��ه مرتبه تنفس عميق )Deep inspiration( و انحراف فكر از سيگار 

.)Distraction of thought( كشيدن

روز ترک سيگار
سعي كنيد الگوي رفتاري خود را تغيير داده و از موقعيت هايي كه خطر سيگار كشيدن دارند، 
پرهيز كنيد. برخی از مهم ترين عوامل سيگاري شدن و اعتياد به نيكوتين از اين قرارند: تجربه 
فرد در اولين تالش براي سيگار كشيدن، تصوير ذهني فرد از سيگار، فشارهاي رواني همراه، 

سيگاري بودن والدين و در دسترس بودن سيگار.

عاليم قطع مصرف نيكوتين
خلق افس��رده يا بدخلقي، بي خوابي، اضطراب، اخت��الل در تمركز، تحريك پذيري، ناتواني يا 

عصبانيت، بي قراري،  كاهش ضربان قلب، افزايش اشتها و افزايش وزن.
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زندگي بعد از ترک سيگار
برای اينكه بتوانيد بعد از ترک سيگار به خوبی زندگی كنيد و با هوس بازگشت به سيگار مقابله 

كنيد، برخی توصيه ها و راهكارها می توانند سومند باشند:
توصيه ها: محيطي تميز و بدون سيگار در اطراف خود، در محل كار و منزل، بسازيد. 
براي خودتان گل بخريد. ممكن است متعجب شويد كه چقدر مي توان از بوي گل 
ل��ذت ب��رد. در روزه��اي اول بعد از ت��رک تا آنجا كه ممكن اس��ت وقت خ��ود را در 
محل هايي كه سيگار كشيدن ممنوع است )مانند كتابخانه ، موزه، مسجد، سينما يا 
تئاتر( بگذرانيد. مقادير زيادي آب و آبميوه طبيعی بنوش��يد. از چاي، قهوه و ساير 
نوش��يدني هايي كه همراه س��يگار مص��رف مي كرده ايد، اجتناب كني��د. اگر دلتنگ 
داشتن چيزي در ميان انگشتان يا لب های خود هستيد، از چيز ديگري مانند مداد 

يا خالل دندان استفاده كنيد.

مقابله با استرس ها و هيجانات
حمايت اجتماعي به دست آوريد. در روزهاي اول بعد از ترک، از موقعيت هاي استرس زا دوري 
كنيد. از زندگي لذت ببريد. در روزهاي اول، ممكن است احساس افسردگي كنيد. به يك سرگرمي 
بپردازيد، به سفر برويد، به دوستان قديمي سر بزنيد، با پول پس اندازشده خودتان بليط مسابقه 
يا كنسرت بخريد و هيجانات خود را كنترل كنيد. سعي كنيد راه هاي جديدي براي مقابله با 
هيجانات خود پيدا كنيد و از وسوس��ه اجتناب كنيد. به جاي سيگار كشيدن بعد از غذا از كنار 
ميز بلند شويد و دندان هايتان را مسواک بزنيد. اگر در حين رانندگي سيگار مي كشيد، به يك 

 سعي كنيد براي 

فعاليت هايي كه معني دارتر، 

رضايت بخش تر و مهم تر 

هستند، وقت پيدا كنيد.
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بسته اطالعاتی ترک سیگار با خودمراقبتي

برنامه جذاب راديويي گوش دهيد يا مدتي از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده كنيد. در 1 
تا 3 هفته اول بعد از ترک، از وضعيت هايي كه همراه با مناظر لذت بخش براي سيگار كشيدن 

است، اجتناب كنيد.

وقتي دچار هوس سيگار مي شويد
از جانشين هاي دستی - دهاني استفاده كنيد. ده نفس عميق بكشيد و آخري را نگه داريد. در 
صورت امكان حمام يا دوش آب گرم بگيريد. تكنيك هاي رهاس��ازي عضالت را ياد بگيريد. به 
جاي سيگار يك شمع يا عود روشن كنيد. هيچ گاه به خود اجازه ندهيد كه فكر كنيد يك سيگار 

ضرري ندارد.

عادت های جديد پيدا كنيد
عادت های خود را طوري تغيير دهيد كه سيگار كشيدن را مشكل، غيرممكن يا غيرضروري 
كند. كارهايي انجام دهيد كه نياز به اس��تفاده از دس��ت هايتان داشته باشيد. از داشتن يك 
مزه خوب در دهانتان لذت ببريد. تمرينات كشش��ي انجام دهيد. زياد اس��تراحت كنيد. به 
ظاه��ر خود توجه كنيد. س��عي كنيد براي فعاليت هايي ك��ه معني دارتر، رضايت بخش تر و 

مهم تر هستند، وقت پيدا كنيد.

نگهداري ترک
برای اينكه بتوانيد بعد از ترک سيگار، به تعهدتان پايبند بمانيد و ديگر سراغ سيگار نرويد، برخی 

توصيه ها و راهكارها می توانند سومند باشند:
از خود محافظت كنيد: كليد اصلي در ادامه زندگي به عنوان يك غيرسيگاري اين است 
كه اجازه ندهيم اضطرارها و هوس هاي سيگار، ما را دوباره به سمت سيگار كشيدن سوق دهد. 
تا مدت ها بعد از ترک، وسوسه سيگار كشيدن وجود خواهد داشت. اگر دچار اجبار و اضطرار 
شديد، اين سواالت را از خود بپرسيد: كجا بودم كه دچار اضطرار شدم؟ درحال انجام چه كاري 

بودم؟ چه كسي همراه من بود؟ به چه فكر مي كردم؟ و...
مهارت هاي مقابله اي را بياموزيد: در مورد علت ترک خود فكر كنيد. بدانيد چه موقع 
دست به دليل تراشي مي زنيد. حالت ها و موقعيت هاي برانگيزاننده را پيش بيني كنيد و آماده 
اجتناب از آنها باشيد. به خودتان براي سيگار نكشيدن جايزه دهيد. از افكار مثبت استفاده كنيد. 

از فنون رهاسازي عضالت بهره ببريد. حمايت هاي اجتماعي را جلب كنيد.
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سیگارُکشی
سيگار عامل تهديدكنندة سالمت است كه 90 درصد از مبتاليان به آن در 
دوران نوجواني ) 10 تا 19 سالگي( به آن مبتال مي شوند و صرفا داشتن 
آگاهي در مورد سيگار نمي تواند مانع از ابتالي نوجوانان به آن شود، بلكه 
ايجاد نگرش و مهارت براي مقاومت در برابر وسوسه يا تعارف استعمال 

سيگار در نوجوانان ضرورت دارد.
عالوه بر تعيين حيطه هاي آموزش��ي براي پيشگيري از ابتالي نوجوانان 
به مصرف سيگار و ساير مواد دخانی، بايد به شرايطی كه موجب پذيرش 
آموزش می ش��ود و همچنين تأثير آموزش و ماندگاری آموخته ها در ذهن 
مخاطب��ان و مطابقت آموزش ها با الگوه��اي فرهنگي حاكم بر گروه های 
هدف نيز توجه كرد. اين بس��ته ح��اوی توصيه هايی در حيطه خانواده و 

مدرسه برای كاهش آمار مصرف سيگار بين نوجوانان است.

نوجوانان و سيگار
در مورد س��يگار، اش��اره به تأثير طوالنی مدت سيگار بر سالمت جسمي، به تنهايي، مانع 
از آغاز مصرف سيگار توسط نوجوانان نمی شود. تأكيد بر آثار زودرس بهداشتي مؤثر بر 
رواب��ط بين فردي نوجوانان، عامل مؤثري ب��راي ترغيب آنان به زندگي عاري از دخانيات 
است. برخی نوجوانان تحت تأثير تبليغات صنعت دخانيات، مصرف سيگار و ساير مواد 
دخان��ی را عام��ل جذابيت، آزادي، رهايي، زيبايي، هوش و قدرت جنس��ي مي دانند و فكر 
مي كنند همه همس��االن آنها س��يگاري هستند. فشار همس��االن در كنار تبليغات صنعت 
دخانيات موجب آغاز و تدوام مصرف سيگار توسط نوجوانان مي شود. در طراحي فرآيند 
آموزش��ي براي ترويج زندگي عاري از دخانيات در بي��ن نوجوانان بايد نگرش هاي منفي 
ترغيب كنندة نوجوانان به استعمال دخانيات را با جلب مشاركت همساالن نوجوان مروج 
زندگي عاري از دخانيات خنثي نموده و مهارت مقاومت در برابر فشار همساالن سيگاري 
را در نوجوانان ايجاد نماييم.براي ش��روع اس��تعمال دخانيات، طيفي از فاكتورها )شامل 
فاكتورهاي فردي، فرهنگي، اجتماعي و محيطي( دخيل هستند. استعمال مداوم سيگار 
در يک فرد جوان تنها يک اتفاق نيست، بلكه مجموعه اي از مراحل است كه از نوجوانی 
به صورت مصرف تفريحی و تفننی آغاز شده و به سمت استعمال مداوم و اعتياد به مواد 

دخانی در بزرگسالي هدايت می شود.
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فاكتورهای سه گانه سيگار
فاكتورهاي متفاوت در پسران و دختران و در مراحل گوناگون، ممكن است آثار مختلفی 
داش��ته باش��د؛ براي مثال، تأثير خانواده در مرحله اولين تجربه سيگار نسبت به مرحله 
مص��رف مداوم، بيش��تر و مهم تر اس��ت. اين فاكتورها ش��امل فاكتورهاي ش��خصيتي، 

اجتماعي - فرهنگي و محيطي هستند:

فاكتورهاي شخصيتي: عدم موفقيت در تحصيالت، روحيه سركشي، اعتماد به 
نف��س پايين، ع��دم توانايي در ايجاد ارتب��اط با ديگران و منزوي بودن، نداش��تن توانايي 
مقابل��ه با فش��ار دوس��تان، دانش ناكاف��ی و نگرش غل��ط در مورد خطرات س��يگار براي 

سالمتي از جمله فاكتورهاي شخصيتي محسوب می شوند.

فاكتورهاي اجتماعي و فرهنگی: فش��ارهاي خانوادگي و داشتن رابطه ضعيف 
با والدين در شروع مصرف سيگار بسيار مؤثر است. اين تأثير در دختران و پسران تفاوت 
دارد. براي مثال، مصرف سيگار توسط والدين دختران را بيشتر تحت تأثير قرار مي دهد، 
در حالي كه مصرف سيگار توسط برادر و خواهر كه به نظر مي رسد اثر قوي تري نسبت 
به مصرف س��يگار توسط والدين داشته باشد، پسران را بيشتر تحت تأثير قرار مي دهد. 
فش��ارهاي اجتماعي، از جمله دوس��تان س��يگاري و تعارف سيگار توس��ط همساالن، از 
عوامل عمده و بسيار مؤثر در گرايش نوجوانان به سيگار است. مطالعات متعددي، رابطه 
قوي بين داشتن دوست سيگاري و استعمال سيگار در سنين نوجواني را اثبات نموده اند. 

فاكتور هاي محيطي: محروميت هاي اجتماعي و اقتصادي )فقر(، در دس��ترس 
ب��ودن س��يگار )فروش آن به نوجوان��ان و ارزان بودن آن( فاكتوره��اي مؤثر و مهمي براي 
مصرف سيگار به صورت مداوم هستند ولي بر اولين تجربه مصرف سيگار تأثير چنداني 
ندارند. تبليغات س��يگار در رس��انه ها نيز اثر محرك دارد و مي توان��د جوانان را از مرحله 
اولين تجربه سيگار به مرحله مصرف مداوم بكشاند. رواج فروش سيگار به صورت علني 
توسط مغازه داران و دكه هاي روزنامه فروشي و نيز در اختيار گذاشتن كبريت براي روشن 
كردن س��يگار، تأثير عوامل محيطي استعمال دخانيات توس��ط نوجوانان را در كشور ما 

افزايش داده است.
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نقش والدين در پيشگيری از استعمال دخانيات
تقريب��اً نيمي از كودكان جهان در معرض هواي آلوده و استنش��اق تحميلي دود س��يگار 
والدين ش��ان قرار دارن��د. در هر مكاني كه دخانيات مصرف مي ش��ود، فرد در معرض دود 
آن قرار مي گيرد. طبق برآورد س��ازمان بهداش��ت جهاني، بيش از 700 ميليون كودك در 
جهان در معرض استنش��اق تحميلي دود سيگار قرار مي گيرند. اين آلودگي خصوصاً در 
خانه بيش��تر اس��ت.  تحقيقات انجام شده روی دانش آموزان 13 تا 15 ساله در مدارس 

كشورهای جهان، بين سال هاي 1999 تا 2008 نشان مي دهد كه:
 43 درصد از دانش آموزان در خانه در معرض دود دخانيات قرار مي گيرند.

 55 درصد از دانش آموزان در اماكن عمومي در معرض دود دخانيات قرار مي گيرند.
 78 درص��د از دانش آموزان از قانون ممنوعيت اس��تعمال دخانيات در اماكن عمومي 

استقبال مي كنند.
69 درص��د از دانش آموزان مصرف كننده مواد دخانی، تقاضای دريافت كمک برای 

ترك دخانيات دارند.

بايدها و نبايدهای خانوادگی
اولين كاري كه والدين در نبرد براي داش��تن زندگي عاري ازمواد دخانی مي توانند انجام 
دهند، آموختن درباره انواع مواد دخانی اس��ت كه نوجوانان مي توانند مورد سوءمصرف 
قرار دهند. اين يادگيري س��بب مي شود موقعيت خوبي براي بحث صريح و رك با فرزند 
خود كس��ب كنيد. در بحث با فرزند خود بايد روي اين مس��اله تاكيد كنيد كه آنها درحال 
حرك��ت به طرفي هس��تند كه مواد دخان��ی براي آنها معمولي و متين به نظر برس��د، در 
حالي كه اين مواد بسيار خطرناك و مضر هستند. پس بايد به اطالعات مناسب، صحيح 
و كاف��ي مجهز بود. ش��ما مي توانيد به فرزند خود كمک كنيد ت��ا مقاومتي را كه در برابر 

وسوسه و فشار مصرف مواد دخانی نياز دارد، كسب كند.
بس��يار مهم اس��ت كه فرزندان خود را تشويق كنيد تا س��رگرم فعاليت هايي شوند كه به 
طور طبيعي احساس سرخوشي كنند. فعاليت هاي ورزشي، مذهبي و تفريحي مي توانند 
جايگزين هاي مناسبي براي مواد دخانی باشند. همچنين صحبت درباره قوانين رفتاري 
و وضع صريح آنها و مش��خص كردن محدوديت هاي قابل درك آن براي شما و فرزندتان 

از اهميت زيادي برخوردار است.
پيشگيري با موارد ذيل شروع مي شود:

درك كردن و فهميدن: »من مي دانم توس��ط دوستان خود براي مصرف سيگار 
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تحت فشار هستي.«
تاكي��د: »به عنوان پدر )يا مادر( نمي توانم به تو اج��ازه بدهم درگير فعاليت هاي 

آسيب رسان يا مضر شوي.«
حمايت كننده: »من به تو كمک مي كنم روش��ي را براي »نه« گفتن به سيگار پيدا 

كني.«
خودارزيابي: »آيا رفتار ناشايست من روي فرزندم تاثير منفي و بد مي گذارد؟« 

پيشگيري نمي تواند با موارد زير موفق شود:
طعنه: »فكر نكن نمي فهمم داري چه كاري مي كني!«

تهمت: »تو دروغ مي گي!«
برچسب زدن: »تو فرد خيلي بدي هستي!«

همدردي طلبی: »نمی دوني چقدر منو اذيت مي كني!«
سرزنش خود: »همه ش تقصير منه!«

شما مي توانيد به فرزند خود 

كمک كنيد تا مقاومتي را كه در 

برابر وسوسه و فشار مصرف 

مواد دخانی نياز دارد، كسب كند
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نقش مدارس در پيشگيری از استعمال دخانيات 
مدارس با اس��تفاده از موقعيت و امكانات ش��ان مي توانند نقش مهمي در پيش��گيري از 
اس��تعمال دخانيات توس��ط دانش آموزان داش��ته باش��ند. دانش آموزان يک سوم از زمان 
بيداري ش��ان را در مدرس��ه سپري مي كنند و بس��ياري از آنان معتقدند كه شروع مصرف 
س��يگار به دليل الگوپذيري از دوستان و همس��االن سطح خود رخ مي دهد. اولين تجربه 
س��يگار كش��يدن در افراد سيگاري قبل از پايان دوره دبيرس��تان رخ مي دهد. مطالعات در 
آمريكا نش��ان داده اس��ت كه معموال 6/5 درصد از دانش آموزان 14 س��اله، 13/1 درصد 
از دانش آموزان 16 س��اله و 20/1 درصد از دانش آموزان 18 س��اله در مقاطع راهنمايي و 
دبيرستان در 3 ماه گذشته متاسفانه مصرف دخانيات داشته اند. اطالعات اندكي در مورد 
مصرف سيگار در دانش آموزان زير 12 سال وجود دارد ولي اولين تجربه مصرف سيگار 
بيش��تر در سنين 11 و 12 س��الگي رخ مي دهد؛ به عنوان مثال، يک بررسي سراسري در 
آمريكا روي دانش آموزان 14 ساله نشان داد كه 13 درصد اين افراد، اولين تجربه مصرف 
سيگار را در سنين 11- 10 سالگي داشته اند و 28 درصد آنها همچنان به مصرف سيگار 
ادام��ه داده ان��د. اگر اين روند به اين ش��كل ادامه يابد، بيش از 5 ميلي��ون نفر از افراد زير 
18 س��ال س��رانجام در اثر مصرف س��يگار دچار مرگ زودرس خواهند شد. خطراتي كه 
س��المت جوانان و نوجوانان را در اين س��نين تهديد مي كند، گاهی غيرقابل جبران خواهد 
بود. اين در حالتي است كه عاليم اعتياد كه همان وابستگي به استعمال دخانيات است، 
بعد از چند هفته سيگار كشيدن، ظاهر مي شود. سيگار همچنين مي تواند دروازه ورود به 
مصرف مواد مخدر غيرقانوني باشد. نوجوانان سيگاري نسبت به افراد ديگر، چه دختر 

و چه پسر، مستعد روي آوردن به اين مواد هستند.

نقش مدارس در كاهش گرايش به سيگار 
ب��راي اينكه مدارس تاثير مثبتي در جلوگيري و كاهش مصرف س��يگار در بين نوجوانان 
دانش آموز داش��ته باشند، بايد محيطي ايجاد كنند كه دانش آموزان را تشويق به تقويت 
اعتقادات و رفتارهاي ضدس��يگار كش��يدن بكنن��د. دانش آموزان الگ��و مي توانند با عنوان 
هميار كنترل دخانيات در اجراي سياست هاي كنترل و پيشگيري از سيگار كشيدن ساير 

جوانان در مدارس به كمک گرفته شوند. 
ممنوعيت سيگار كشيدن براي دانش آموزان، كاركنان و مراجعين در كل مدرسه و ضمانت 

حوادث آن، راهكاری مناسب برای كاهش آمار مصرف سيگار در نوجوانان است. 
»مدرس��ه بدون دود« سياستي پايداراس��ت كه به طور مداوم به كاهش مصرف سيگار در 
بين دانش آموزان كمک مي كند. البته اين برنامه زماني مفيد است كه مطمئن شوند هيچ 
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دانش آموز سيگاري در مدرسه نيست و اين يک پيام قوي و سازنده كنترل دخانيات براي 
مدارس ديگر اس��ت. مصرف دخانيات توس��ط معلمان و كاركنان مدارس بايد به كمترين 
حد خودش برس��د يا اينكه از ديد دانش آموزان به دور باش��د. اتخاذ سياس��ت هاي كنترل 
دخانيات براي مدرسه زماني موثر است كه با پيشگيري و آموزش همراه باشد. در تعداد 

زيادي از كشورها قوانين منع استعمال دخانيات در مدرسه وضع شده است.
مدارس��ي كه براي پيش��گيري و كاهش ابتالی دانش آموزان به مصرف دخانيات آموزش 
مي دهن��د، در اج��راي كام��ل اي��ن برنامه موف��ق خواهند ب��ود. بهترين كار ب��راي چنين 
برنامه هايي اين اس��ت كه تنها به يک جنبه از آثار سوء بهداشتي مصرف سيگار متمركز 
نش��وند و به آثار و پيامده��اي منفي اجتماعي مصرف دخاني��ات در اين برنامه ها توجه 
ش��ود همچنين به تاثير فشار همس��االن، مهارت »نه« گفتن و فريب نخوردن از تبليغات 
رسانه اي ويژه بازاريابي براي محصوالت دخاني پرداخته شود. در كل، پيشنهاد آموزش 
كنترل دخانيات تنها در مدارس راهنمايي و دبيرستان كافي نيست. دانش آموزان بايد اين 
دس��تورالعمل ها و آموزش ها را در يک سري جزوه ها در طول تحصيل شان دريافت كنند. 
برنامه هاي پيش��گيري از دخانيات موثر براي دانش آموزان درجه بندي  ش��ده و بر اساس 

»مدرسه بدون دود« سياستي 

پايداراست كه به طور مداوم به 

كاهش مصرف سيگار در بين 

دانش آموزان كمک مي كند
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س��ن تنظيم ش��ده اس��ت و با دس��تورالعمل هاي دقيق براي اجرا در مقاطع راهنمايي و 
دبيرستان همراه شده است.

زماني كه معلمان با برنامه هاي آموزش��ي پيش��گيري از دخانيات به طور صحيح آش��نا 
می ش��وند، موفقي��ت اين برنامه بس��يار ب��اال مي رود. آموزش موثر بايد ش��امل بررس��ي 
محتواي برنامه درسي ، مدل سازي از فعاليت هاي برنامه توسط مربيان مجرب با فرصت 

كافي براي معلمان براي اجراي برنامه ها باشد.

نقش والدين در جلوگيري از استعمال دخانيات در مدارس
خانواده ها نفوذ زيادي بر روي برداشت و نگرش دانش آموزان در مورد استعمال دخانيات 
دارند و اعضاي خانواده بايد تا حد امكان در برنامه هاي پيشگيري از دخانيات مشاركت 
فعال داش��ته باشند. برنامه هاي آموزش��ي كه شامل تكاليف تعاملي براي والدين و ديگر 
اعضای خانواده اس��ت، نه تنها باعث افزايش بحث هاي آموزش��ي در اين موضوع مهم 
مي ش��ود، بلكه منجر به اجراي سياس��ت هاي بهتر در مورد مص��رف دخانيات در خانه 

مي شود و حتي بزرگساالن سيگاري را تشويق به ترك سيگار مي كند.
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دود و بیداد )2(
متاسفانه تعداد جوانان و نوجوانان استفاده کننده از دخانیات در جهان )و از جمله، در 
اینک شروع به استعمال دخانیات می کنند، به  افزایش است. جوانانی که  به  ایران( رو 
رو به رو  بزرگی  خطر  با  دخانیات  استعمال  اثر  در  جدی  مزمن  بیماری های  رشد  دلیل 
هستند و نیمی از افرادی که مدت هاست سیگار می کشند، زودهنگام در اثر بیماری های 

مرتبط با استعمال دخانیات می میرند.
به عنوان یک جامعه، ما نمی توانیم اجازه دهیم در طوالنی مدت سالمت جوانان ما در 
دود از بین رود. ما باید با همکاری همدیگر برای پیشگیری از استعمال دخانیات توسط 
استعمال  که  کسانی  کردن  ترک  برای  کمک هایمان  به  و  کنیم  کار  نوجوانان  و  جوانان 
دخانیات را شروع کرده اند، ادامه دهیم. با انجام این کار به جوانان خود کمک خواهیم 
کرد زندگی طوالنی تر و سالم تری نسبت به نسل قبلی شان داشته باشند و به اپیدمی 
آینده  نسل  همدیگر  کمک  به  مـا می توانیم  دهند.  خاتمه  کشور  در  دخانیات  استعمال 

کشورمان را نسلی عاری از دخانیات بسازیم.

چرا برخی جوانان و نوجوانان سیگار می کشند؟
و حتی  نوجوانان  دارد.  و جوانان وجود  نوجوانان  برای سیگاری شدن  دالیل متعددی 
اغلب  و  هستند  خود  نگرش های  و  اجتماعی  روابط  و  رفتارها  رشد  حال  در  کودکان، 
است،  تحسین شان  مورد  که  همساالنی  در  که  می کنند  امتحان  را  متفاوتی  رفتارهای 
می بینند،  که  رسانه ای  الگوهای  یا  شوند  آنها  شبیه  روزی  دارند  آرزو  که  بزرگساالنی 
سیگار  به  جوانان  و  نوجوانان  گرایش  دالیل  مهم ترین  از  زیر  دالیل  کرده اند.  مشاهده 

است:
آثار  اجتماعی: نوجوانان و جوانان نسبت به آثار اجتماعی بسیار اثرپذیرند. 
اگر به واسطه استعمال دخانیات توسط افراد خانواده یا دوستان شان، این رفتار 
برایشان عادی تلقی شود، آنها گرایش بیشتری برای مصرف دخانیات خواهند 
و  قائلند  بسیاری  ارزش  دوستانه شان  روابط  برای  جوانان  و  نوجوانان  داشت. 
گروه  در  همساالن  آنچه  هر  شوند.  پذیرفته  دوستی  گروه های  در  می خواهند 
انجام می دهند، به خصوص رفتار رهبران گروه، تأثیری قوی بر جوانان خواهد 
به سیگار  بیشتری  تمایل  دوستان شان سیگاری هستند،  که  جوانانی  گذاشت. 

کشیدن پیدا می کنند.



دود و بیداد )2(

بسته اطالعاتی سیگار، جوانان و نوجوانان

3

آثار  فیزیکی: نیکوتین دقیقا مانند هروئین وکوکائین، اعتیادآور است. از آنجا 
که نوجوانان نسبت به نیکوتین حساس هستند، نسبت به بزرگساالن می توانند 
لحاظ  از  که  افرادی  می دهد  نشان  شواهد  شوند.  وابسته  نیکوتین  به  سریع تر 
از  بعد  دارند،  دخانیات  استعمال  برای  بیشتری  پذیرش  و  استعداد  ژنتیکی 

سیگاری شدن مشکالت بیشتری برای ترک کردن خواهند داشت.
آثار زیست محیطی: نوجوانان و جوانان نسبت به آنچه در دنیای اطراف شان 
رایج است، بسیار حساس هستند. اگر جوانان در معرض تصاویری قرار بگیرند 
سرگرم کننده،  متفاوت،  جذاب،  جالب،  رفتاری  عنوان  به  را  کشیدن  سیگار  که 
نیز  آنان  کشیده،  تصویر  به  عالقه شان  مورد  مشخصه های  سایر  یا  جسورانه 
تبلیغات  در  اغلب  تصاویری  چنین  کرد.  خواهند  آغاز  را  دخانیات  مصرف 
داده  نمایش  دخانیات هستند،  که عرضه کننده  رسانه هایی  و سایر  فروشگاه ها 
می شوند. جوامعی که در آنها فروش سیگار، قلیان و سایر محصوالت توتون و 
در  آزادی  مناطق  که  جوامعی  به  نسبت  است،  آزاد  مدارس  نزدیک  در  تنباکو 
اطراف مدارس برای استعمال دخانیات دارند، تعداد بیشتری نوجوان سیگاری 
دارند. چنانچه نوجوانان و جوانان استعمال دخانیات را در خانه یا اماکن عمومی 
در جامعه ببینند، مجاب می شوند که سیگار کشیدن را بخشی طبیعی از رفتار 

بزرگساالن بدانند.
در  تبلیغ محصوالت شان  برای  سال هاست شرکت های دخانیات  فیلم ها:  آثار 
فیلم ها هزینه پرداخت می کنند. گرچه این نوع تبلیغات دیگر مجاز نیستند، اما 
است  ممکن  کودکان،  فیلم های  از  برخی  حتی  و  جوانان  مخصوص  فیلم های 
تصاویر  این  می کشند.  سیگار  که  باشد  شخصیت هایی  از  تصاویری  شامل 
بسیار اثرگذارند به این دلیل که می توانند استعمال دخانیات را به عنوان رفتاری 
است شخصیت  ممکن  جوانان  دهند.  جلوه  و حتی جذاب  قبول  قابل  طبیعی، 
به عنوان  زندگی خصوصی شان  را چه در روی صحنه و چه در  ستاره فیلم ها 
الگوی خود قرار دهند و بخواهند رفتار آنان را تقلید کنند. با گذشت زمان، تعداد 
یافته  کاهش  ترویج می کنند،  فیلم ها  در  را  استعمال دخانیات  که  صحنه هایی 
است، اما هنوز فیلم ها شامل هزاران تصویر استعمال دخانیات هستند که اثبات 
رتبه بندی  در  می کنند.  تشویق  دخانیات  از  استفاده  شروع  به  را   جوانان  شده 
فیلم های مربوط به جوانان در سال 2010، نزدیک به یک سوم از پرفروش ترین 

فیلم ها شامل تصاویری از استعمال دخانیات بوده است.
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شرکت های دخانیات چگونه جوانان را جذب می کنند؟
شرکت های دخانیات با استفاده از روش های مختلف و صرف مبالغ هنگفت تالش می کنند 
جوانان را متقاعد کنند که استعمال دخانیات خوب و حتی جذاب است. تجارت آنها به 
دائمی محصوالت شان  به عنوان مصرف کننده  آنها  و حفظ  این مشتریان جوان  جذب 
بستگی دارد. بازاریابی در میان جوانان نتیجه بخش است چراکه آنها نسبت به پیام های 
مشوق استعمال دخانیات، آسیب پذیرند. ترفندهای زیر از رایجترین ترفندهای دخانی 

برای جلب نظر نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار است:
از  نگه داشتن قیمت  پایین  با  نگه داشتن قیمت: شرکت های دخانیات  پایین 
طریق کاالبرگ و خدمات تبلیغاتی، مشتریان را قادر به خرید محصوالت خود 
توانایی  هم  نوجوانان  که  می کنند  تنظیم  گونه ای  به  را  قیمت ها  آنها  می کنند. 
را داشته باشند. در سال 2008، تولیدکنندگان دخانیات  خرید محصوالت شان 
بخش  کردند.  خود  محصوالت  بازاریابی  صرف  را  دالر  میلیارد   10 به  نزدیک 
عمده این مخارج )6 دالر از هر 7 دالر( برای پایین نگه داشتن قیمت از طریق 
بدون  تنباکوهای  سازندگان  همین طور،  شد.  صرف  فروش  تسهیالت  و  کاالبرگ 
دود، 547 میلیون دالر از بودجه بازاریابی )3 دالر از هر 4 دالر( را برای پایین 

نگه داشتن قیمت هزینه کردند.
به  دخانیات  حضوری  فروش  در  قوانین،  محصول:  خرید  روش  تسهیل 
نظارت  آنالین  به صورت  و  اینترنت  در  اما  ایجاد می کنند  نوجوانان محدودیت 
اینترنتی  شبکه های  از  بسیاری  درحالی که  مثال،  برای  دارد؛  وجود  کمتری 
اما  باشند  داشته  سن  سال   18 باالی  باید  خریداران  که  دارند  اذعان  آمریکا 
تحقیقات انجام شده نشان داده است که خریداران 15 یا 16 ساله با موفقیت 
دریافت  را  خود  سفارش  نفر   8 نفر،   10 هر  از  و  بدهند  سفارش  توانسته اند 
کرده اند و از هر 10 مورد تحویل  دخانیات تنها یک مورد نیاز به اثبات سن خود 

داشته است.
افراد  خوشایند  سیگارهای  جوانان:  خواست  مطابق  محصول  طراحی 
سیگاری جدید، اغلب نرم تر و خفیف تر با طعم و مزه بهتر و کاهش واکنش های 
حاضر  حال  در  طعم دار  سیگار  حالی که  در  است،  سیگار  دود  به  بدن  فیزیکی 
طعم دهنده های  سایر  و  میوه ای  طعم دهنده  از  هنوز  صنعت  این  است،  ممنوع 
مورد عالقه نوجوانان در بسیاری از سیگارها  استفاده می کند. سیگارهایی که 
در حال حاضر در طعم های متنوع در دسترس است )مثالً عطر و طعم  انگور یا 
خوشایندترند.  بسیار  جوانان  برای  محصوالت  سایر  به  نسبت  توت فرنگی( 
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بسیاری از این سیگارهای کوچک دقیقا شبیه سیگارهای معمولی اند، فقط در 
این  هم طعم دار هستند.  دود  بدون  تنباکوهای  از  بسیاری  تیره تر.  پوشش  یک 
تنباکوها شامل انواع جویدنی و استنشاقی )که در فرم های مختلف موجودند( 
و محصوالت جدید بدون دود مانند تنباکوی حل شدنی هستند. تمام انواع این 
به  اعتیاد  مثل  سالمتی،  برای  جدی  مشکالت  باعث  می توانند  محصوالت 
نیکوتین و سیگاری شدن، شوند. شرکت های دخانیات هنوز به دنبال روش های 
که  انواعی  )به ویژه  مالیم تر  طعم های  با  سیگارها  انواع  ساخت  برای  مختلف 

افراد اغلب برای شروع استعمال دخانیات استفاده می کنند( هستند.
زیادی  تأثیر بصری  بسته بندی هایی خوشایند جوانان: بسته بندی  ایجاد 
می روند.  مطمئن  کیفیت  با  معین  برندهای  سراغ  به  بیشتر  کاربران  دارد. 
نوشته های روی بسته بندی، از قبیل »الغرها« به باور غلط کاهش وزن با سیگار 
تأکید دارد. قبل از ممنوعیت، بعضی لغات )مانند »مالیم« یا »سبک« یا »قطران 
کم«( پیشنهاداتی دروغین برای ایمن نشان دادن سیگار بودند. مطالعه ها نشان 
دارند  تمایل  افراد سیگاری  می کند.  ایجاد  تفاوت  نیز  بسته بندی  رنگ  می دهد 

شرکت های دخانی با تشویق 

جوانان به مصرف سیگار به 

دنبال مشتریان دائمی برای 

محصوالتشان هستند
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سیگارهایی با بسته بندی در رنگ های روشن را، سبک تر و ایمن تر از سیگارهایی 
با بسته بندی در رنگ های تیره در نظر بگیرند، حتی اگر محتویات هر دو بسته، 

سیگارهایی کامالً یکسان باشند.
زنان جوان،  و  از جوانان، مخصوصا دختران  بسیاری  باورهای غلط:  ترویج 
فریفته ترویج باورهای غلطی از این قبیل شده اند که سیگار کشیدن به آنها در 
باور درست نیست و  این  اما مطالعه ها نشان می دهد  کاهش وزن کمک می کند 
جوانانی که سیگار می کشند، الغرتر از غیرسیگاری ها  نیستند. تجارت دخانیات 

مروج  این باور غلط شده که استعمال دخانیات باعث کاهش وزن می شود.
عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی: شرکت های دخانیات از ابزارهای 
خود  محصوالت  عرضه  فروشگاه های  در  تبلیغات  و  بازاریابی  برای  مختلف 
فروش  به  آنجا  در  دخانی  محصوالت  که  مکان هایی  حتی  می کنند.  استفاده 
می رسد، می توانند بر مصرف دخانیات توسط جوانان تأثیر داشته باشند؛ برای 
انواع فروشگاه ها به فروش  از سایر  مثال، سیگار در فروشگاه های بزرگ بیشتر 
بزرگ  فروشگاه های  از  هفته  در  بار  یک  حداقل  نوجوانان  درصد   70 می رسد. 
مروج  پیام های  با  بیشتری  احتمال  با  نوجوانان  که  مکانی  می خرند؛  سیگار 
به  دخانیات  صنعت  زیادی،  سال های  برای  می شوند.  مواجه  سیگار  مصرف 
از  باالیی  مقدار  و تخفیف هایی در صورت فروش  مالی  پاداش های  فروشندگان 
تولیدات پیشنهاد داده است. در نتیجه، فروشگاه ها و پمپ بنزین ها محصوالت 
دخانی را نزدیک صندوق- نقطه قابل مشاهده ای که می تواند خرید تکانشی را 
تحریک کند - قرار می دهند. آنها همچنین تبلیغات واضح و چشمگیری را در 
نصب  محصوالت  فروش  بردن  باال  برای  ساختمان ها  از  خارج  و  پنجره ها 
می کنند. بعضی اوقات تبلیغات درون فروشگاه در معرض دید کودکان قرار دارد 
اثر  آنها  در  سیگار  تجربه  احتمال  در  است  ممکن  می دهد  نشان  تحقیق ها  که 

داشته باشد.
استفاده از رسانه ها  برای افزایش تولیدات: صنعت دخانیات برای افزایش 
اکثر  می کند.  استفاده  رسانه ها  از  نوجوانان  نظر  در  محصوالتش  ارزش 
شرکت های دخانیات از شبکه های اینترنتی در راستای ارتقای محصوالت خود 
در  چون  ویژگی هایی  با  اینترنتی  شبکه های  این  از  بعضی  می کنند.  استفاده 
خوشایند  مسابقه های  و  جذاب  ویدئو های  کاالبرگ ها،  بازی ها،  برداشتن 
شبکه های  از  استفاده کننده  جوانان  بعضی  ضمن،  در  هستند.  نوجوانان 
اجتماعی )مثل فیس بوک، توییتر و...( در حال رساندن آوازه ارزش های دخانیات 
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به گوش دیگران، به خصوص همساالن خود، هستند. در بوردهای تبلیغاتی و 
تلویزیونی نیز ظاهرا تبلیغ دخانیات ممنوع است اما این نوع تبلیغات هنوز در 
دیده  جوانان  از  بسیاری  و  بزرگسال  خوانندگان   عالقه  مورد  اصلی  مجالت 
استعمال  که  است  مفهوم  این  دربردارنده  اغلب  تبلیغات  نوع  این  می شود. 

دخانیات می تواند شما را محبوب، خوش اندام و از نظر جنسی جذاب کند.

چاره چیست؟
اگر واقعا بخواهیم، می توانیم به بیماری همه گیر استعمال دخانیات در کشور خاتمه دهیم. 
مدارس، سیاست گذاران،  بهداشتی،  ارائه دهندگان خدمات  معلمان،  )والدین،  ما  اما همه 
از استعمال دخانیات توسط  حامیان سیاست ها، برنامه ها و رسانه ها( برای پیشگیری 
جوانان و نوجوانان باید چنین قصدی کنیم. سیاست ها و برنامه های قابل اجرایی برای 
پیشگیری از استعمال دخانیات توسط جوانان وجود دارد؛ سیاست ها و برنامه هایی با 
چندین بخش که درزمان واحد با هم کار می کنند و برای دشوار ساختن مصرف دخانیات 

و نامطلوب جلوه دادن آن بهترین عملکرد را دارند.

حتی تبلیغات طراحی شده 

برای مخاطبان بزرگسال، به 

کاهش استعمال دخانیات در 

بین جوانان کمک می کند.
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سیاست ها
سیاست ها بسیار مؤثرند چراکه می توانند محیط را تغییر بدهند بنابراین انتخاب زندگی عاری 
از دخانیات دلگرم کننده و حمایت کننده است. برخی نهادهای دولتی و خصوصی تعدادی از 
سیاست های مؤثر در پیشگیری از استعمال دخانیات توسط جوانان را پیاده سازی کرده اند. 

برخی از سیاست هایی که ثابت شده بهترین کارکرد را دارند، از این قرارند: 
خرید محصوالت دخانی نباید مقرون به صرفه باشد.

بازاریابی محصوالت دخانی باید محدود شود.
کودک،  مهد  مدرسه،  کار،  )محیط   عمومی  مکان های  در  دخانیات  استعمال 

بیمارستان، رستوران، هتل و پارک( باید ممنوع شود.
)با  از برچسب هشداردهنده سالمت  باید مجبور به استفاده  شرکت های دخانیات 

گرافیک درشت روی بسته بندی محصوالت خود( شوند.

برنامه ها
برنامه هایی  جوانان  توسط  دخانیات  استعمال  از  پیشگیری  برای  جوامع   از  بسیاری 
دارند که مؤثرترین شان ترکیبی از چندین عامل اصلی است که عبارتند از: برنامه های 
درسی مستند در مدارس راهنمایی، اجرای سیاست ها، ترغیب افراد در محیط کار، خانه، 

مدرسه، مراکز بهداشتی و اماکن عمومی.
)خصوصاً  دخانیات  استعمال  علیه  جمعی  رسانه های  کمپین  که  شده  ثابت  همچنین 
جوانان،  توسط  دخانیات  استعمال  از  پیشگیری  به  کمک  برای  تلویزیونی(  تبلیغات 
بسیار مؤثر است. مطالعه ها نشان می دهد نوجوانان به تبلیغاتی که احساسات منفی 
ایجاد می کنند، بیشتر پاسخ می دهند؛ به عنوان مثال، تبلیغات درباره اینکه چطور سیگار 
سالمت آسیب  به  می گیرند  قرار  دیگران  سیگار  دود  معرض  در  که  افرادی  و  کشیدن 
جوانان  دخانیات،  صنعت  بازاریابی  راهبردهای  می کند  افشا  که  تبلیغاتی  و  می رساند 
را هدف قرار داده است. حتی تبلیغات طراحی شده برای مخاطبان بزرگسال، به کاهش 
گروه های جدیدی  4 سال،   یا   3 هر  می کند.  کمک  جوانان  بین  در  دخانیات  استعمال 
دخانیات  استعمال  تشویقی  آثار  برابر  در  که  می رسند  به سنی  نوجوانان  و  کودکان  از 
آسیب پذیرند. برای مؤثر بودن، کمپین های رسانه های ارتباط جمعی باید تکرار شوند تا 

به جمعیت آسیب پذیر برسند.



هفته بدون دخانیات
4 تـا 10 خــرداد 1393

قانون علیه دخانیات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/معاونت بهداشت
دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات/
دفتر آموزش و ارتقای سالمت/ مرکز سالمت محیط و کار

بسته اطالعاتی 
سیگار، خانواده  و جامعه
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خانواده علیه دخانیات

سالم،  خانواده  و  است  انساني  جوامع  تشكيل  اوليه  هسته  خانواده، 
و  مهم ترین  خانواده،  می رود.  شمار  به  سالم  جامعه  یک  بنيانگذار 
و  مهم ترین  و  کودک  شخصيتی  بنيان های  ساخت  در  نهاد  اصيل ترین 
تعيين کننده ترین عامل در پی ریزی رشد شخصيتی اوست. آثار چشمگير 
به دوران کودکی و  تار و پود وجود فرد، تنها محدود  بر  و نفوذ والدین 
نوجوانی نمی شود، بلكه سرتاسر زندگی بزرگسالی او را نيز فرا می گيرد. 
و  ناهنجاری ها  از  بسياری  و سرچشمه  منشا  می توان  دليل،  همين  به 
ارتباطات مخرب  و  ناسالم خانوادگی  و جو  را در یک محيط  انحرافات 
و پرتنش اعضای خانواده )که همگی ناشی از فقدان یک نظام صحيح 
و معنی دار تربيتی بر مبنای پایه های استوار اخالقی، معنوی و مذهبی 
سيگار،  مصرف  با  مقابله  در  والدین  نتيجه،  در  و  کرد  جستجو  است( 

توسط نوجوانان و جوانان مهم ترین نقش را بر عهده دارند.

سيگارسازان، زنان را هدف گرفته اند!
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، 20 درصد از یک ميليون سيگاري در جهان را 
زنان تشكيل مي دهند و در بعضي از کشورهاي جهان، شمار زنان سيگاري رو به افزایش 
و  فریبنده  تبليغات  هجوم  هدف  را  زنان  هستند  درصدد  دخاني  صنایع  است.  گذاشته 
جذاب خود قرار دهند تا بتوانند آنها را به عنوان مصرف کننده جدید، جایگزین کساني 
که جان خود را زودهنگام براثر عوارض مصرف سيگار از دست داده اند، نمایند. در بعضي 
از کشورها تعداد زنان و دختران مصرف کننده مواد دخاني به اندازه مردان مصرف کننده 
با  با تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملي  رسيده است. در کشور ما خوشبختانه 
آن،  اجرایي  نامه  آیين  و  تاریخ 1385/7/11  در  اسالمي  در مجلس شوراي  دخانيات 
مصوب هيات دولت درتاریخ 1386/7/9 ابزار مناسبي براي محافظت از جان تمام آحاد 

جامعه در برابر آسيب ها، خطرات گسترده و مرگ هاي زودرس فراهم شده است. 

انواع مواد دخانی و زمينه های گرایش به آن
مواد دخاني فقط منحصر به سيگار نيست و هر ماده یا فرآورده اي که تمام یا بخشي 

 افــراد سیـگـاری در جـهــان را
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از ماده خام تشكيل دهنده آن، گياه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن باشد، جزو دخانيات 
محسوب شده و خطرات مصرف سيگار را در پی دارد. بنابراین پيپ یا قليان یا انفيه و 

یا مانند آنها نيز جزو مواد دخاني محسوب مي شوند. 
برخی از مهم ترین مواردی که نوجوانان و جوانان، بخصوص زنان و دختران جوان، را به 
سمت مصرف مواد دخاني سوق مي دهد و جزیي از ترفندهاي صنایع دخاني براي جذب 

مصرف کننده بيشتر است، شامل موارد زیر است: 
شدن،  اجتماعي  شدن،  بزرگ  شدن،  مستقل  بودن،  توجه  مورد  شدن،  جذاب  احساس 
پذیرفته شدن توسط همساالن )فشار همساالن(، الگو گرفتن از هنرپيشه ها، باورهای 
و  دلشوره  رفع  خستگي،  رفع  عصبانيت،  رفع  موجب  کشيدن  سيگار  اینكه  )مثل  غلط 
به  قليان  مورد مصرف  در  غذا می شود(، ساده انگاري  و هضم  ذهن  تقویت  اضطراب، 

عنوان یک ماده دخاني کم خطرتر از سيگار. 
متاسفانه موارد زیر نيز به این افزایش مصرف، دامن مي زند: 

و  رستوران ها  و  تفریحي  اماکن  در  )قليان(  دخاني  مواد  شایع  و  روزافزون  عرضه  1

قهوه خانه ها
تبليغات فریبنده در مورد قليان و تنباکوهاي ميوه اي و معطر ۲

تغيير مصرف قليان از فرم سنتی در سنين باال به فرم مدرن )ميوه ای و...( در سنين  ۳

پایين تر و استفاده از آن به عنوان یک وسيله تفریحی 
در دسترس بودن و ارزان بودن انواع مواد دخاني  ۴

مصرف سيگار و دیگر مواد دخاني توسط سایر افراد خانواده   ۵

فقدان  و  بي ثبات  خانواده هاي  در  خانوادگي  ناهنجاري هاي  و  تنش ها  وجود  ۶

حمایت هاي خانوادگي
کاهش قبح مصرف دخانيات  ۷

نداشتن »مهارت هاي زندگي«  الزم براي مقابله با استرس ها و نامالیمات زندگي؛ از  ۸

جمله مهارت »نه« گفتن
وضعيت اقتصادي و معيشتي نامناسب  ۹

نداشتن اعتماد به نفس کافی 10

تهدیدکننده  جدید  پدیده  بروز  به  منجر  و  داده  هم  دست  به  دست  همه  و  همه  این ها 
سالمتی کشور به صورت افزایش شيوع مصرف قليان در بين زنان و مردان، نوجوانان 
در بسياری  که  این در حالی است  تفنن شده است.  و  تفریح  به عنوان یک  و جوانان، 
زمينه ساز  و  گرفته  مواد دخانی توسط خانواده صورت  انتخاب مكان عرضه  موارد،  از 
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از  راستی، چند درصد  به  بود.  مواد دخانی خواهد  اعتياد  به  و جوانان  نوجوانان  ورود 
خانواده هایی که شاهد تفریح آنها با مصرف قليان هستيم از این واقعيت آگاهند که هر 
وعده مصرف قليان به طور متوسط معادل کشيدن 70 تا 100  نخ سيگار است و یا یک 

ساعت در معرض دود قليان دیگران بودن، معادل مصرف 6 تا 8 نخ سيگار است؟ 

عوارض استعمال دخانيات
براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، مصرف دخانيات بطور متوسط 10- 8 سال 
طول عمر مورد انتظار افراد را کاهش مي دهد و این ميزان براي افرادي که در ميانسالگي 
فوت مي کنند، به حدود 22 سال مي رسد. بعد از 20 سال سيگار کشيدن، از هر 4 نفر 
سيگاري، یک نفر فوت مي کند و 3 نفر دیگر به یک بيماري ناشي از سيگار کشيدن مبتال 
مي شود و بعد از 40 سال سيگار کشيدن، 1 نفر فوت و یک نفر دیگر به بيماري ناشي از 

این عادت ناپسند دچار مي شود. 
تنباکو همراه با کاغذ و فيلتر و برخي افزودني ها، مواد تشكيل دهنده اصلي سيگار هستند. 
سوختن این مواد با هم موجب پدید آمدن بيش از 4000 ماده سمي و 40 ماده سرطان زا 
مي شود. شواهد علمي نشان مي دهد که مصرف انواع محصوالت دخاني )شامل سيگار، 
پيپ و قليان( به هرشكلي مضر بوده و باعث مرگ و مير و ناتواني مي شود. استعمال 
دخانيات عامل بروز 90 درصد سرطان هاي ریه، 80 درصد برونشيت مزمن و 25 درصد 

بيماري  هاي ریوي است. 
برخی از مهم ترین عوارض استعمال دخانيات عبارتند از:

یا تصلب  روند گرفتگی عروق  استعمال دخانيات  قلبي عروقي:  بيماري هاي 
مغزي،  سكته هاي  عروقي،  قلبي  بيماري هاي  مي کند.  تسریع  را  شرایين 
بيماري هاي تنفسي و بسياري از بيماري هاي کشنده در اثر استعمال دخانيات 
دیر یا زود در افراد سيگاري و افرادي که با آن ها زندگي مي کنند، اتفاق مي افتند. 
در  و  پا  شدن شریان هاي  باریک  موجب  مي تواند  عروق(  )گرفتگی  اتروسكلروز 
گانگرن  دخانيات موجب  ادامه مصرف  با  و  لنگيدن  رفتن،  راه  درد حين  نتيجه 
)سياه شدن(  عضو و در نهایت قطع انگشتان پا یا اندام شود. مطالعات متعدد 
عروق  بيماري هاي  تحتاني،  اندام  قطع  علت  مهم ترین  که  کرده اند  مشخص 

محيطي است که قوي ترین عامل خطر آن مصرف دخانيات است. 
انسان  سيگار به عنوان عامل بروز حداقل 14 سرطان مختلف در   سرطان ها: 
از: سرطان ریه، سرطان پوست،  شناخته شده است که مهم ترین آن ها عبارتند 
سرطان لوزالمعده، سرطان مثانه، سرطان خون، سرطان پستان، سرطان حنجره، 
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سرطان کبد، سرطان لب،  زبان و دهان. 
عوارض پوستی: اثرات مصرف سيگار برروي پوست موجب تيرگي و چين و 
چروک و پيري زودرس مي شود. نازکي پوست و قابل رویت شدن عروق خوني، از 
دست رفتن چربي زیرجلدي و گود افتادگي گونه وکاسه چشم ها، ریزش مو با 
الگوي مردانه، خاکستري شدن رنگ موها و سفيدشدن زودرس  آن ها، تغيير رنگ 
نازک شدن  و  ارتجاعي پوست  کاهش قدرت  لكه هاي پوستي،  ایجاد  و  پوستي 
صفحات ناخن ها از دیگر عوارض پوستي مصرف دخانيات هستند.  تغيير چهره 
دیده  سيگاري  افراد  در  که  فراوان  چروک  و  چين  با  و  خشن  اخمو،  صورت  به 

مي شود،  ناشي از اثرات سمي مصرف مواد دخاني بر پوست است. 
از  سيگار کشيدن در طول حاملگي موجب عوارض زیادي   عوارض بارداري: 
جمله مرده زایي،  سقط خود بخود، مرگ جنين، مرگ در دوران نوزادي و مرگ 
ناگهاني نوزاد مي شود. وزن نوزادان مادران سيگاري حدود 200-170 گرم کمتر 

از نوزادان مادران غيرسيگاري است. 
از  بيش  با  پيچيده  ترکيب  یک  داراي  سيگار  دود  ثالثيه:  و  ثانویه  عوارض 
4000 ماده سمي متفاوت است. این دود دو قسمت دارد: دود اوليه با هر پک از 
سيگار خارج شده و وارد دستگاه تنفس فرد سيگاري مي شود. دود فرعي سيگار 
که از قسمت مشتعل سيگار ناشي مي شود، مجموع دودهاي حاصل از سوختن 
بخش انتهایي محصول دخاني )دود ثانویه( و دودي است که فرد سيگاري به 
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بيرون می دمد )دود ثالثيه(. غلظت بسياری از مواد سمی موجود در دود ثانویه 
و ثالثيه بيش از مواد موجود در دود اوليه است؛ مانند مونواکسيد کربن که فرد 

سيگاری استنشاق می کند.  
استنشاق غيرداوطلبانه دود ناشي از سوختن سيگار، به معني سيگاري تحميلي بودن 
است. زندگي با یک فرد سيگاري به منزله مصرف مستقيم ساالنه 80 نخ سيگار است. 
به مراتب عملكرد  افراد غيرسيگاري که در کنار فرد سيگاري زندگي مي کنند  ریه هاي 
قرار گرفتن در معرض دود سيگار، خطر  دارند.  افراد سالم غيرسيگاري  از  ضعيف تري 
-100 حدود  تا  بچه ها  در  و  درصد   25 حدود  تا  بالغين  در  را  تنفسي  بيماري هاي 

درصد  از 30  بيش  بهداشت جهاني  آمار سازمان  طبق  داد.  افزایش خواهد  درصد   50
 بيماري  هاي قلبي عروقي و یک سوم بيماري هاي تنفسي در بين سيگاري هاي تحميلي 
ایجاد مي شوند. ميزان بروز سرماخوردگي، عفونت گوش مياني، گلودرد، سرفه و گرفتگي 
از کودکان داراي والدین غيرسيگاري  صدا در کودکاني که والدین سيگاري دارند بيش 

است. 

نقش خانواده ها در پيشگيری از مصرف دخانيات
همانطور که گفته شد زمينه سازی بسياری از رفتارهای غيربهداشتی از سنين پایين و 
متاثر از فرهنگ خانواده شكل می گيرد. خانواده با انتخاب تفریحات مناسب و الگوهای 

رفتاری سالم می تواند آینده سالم فرزندان خود را تضمين کند؛ برای این منظور باید:  
را  خود  نقليه  وسيله  و  منزل  عزیزانمان،  همه  و  خانواده  خود،  حفاظت  براي 

عاري از دخانيات کنيم.
از مردم بخواهيم که در اطراف ما و عزیزانمان، سيگار و هيچ گونه مواد دخاني 

)اعم از پيپ، قليان و ...( مصرف نكنند.
محل  یا  و  مدرسه  یا  و  کودک  مهد  در  دخاني  مواد  گونه  هر  مصرف  عدم  از 

نگهداري فرزندانمان مطمئن شویم.
رستوران ها، مكان هاي تفریحي و  اماکن عمومي ای را انتخاب کنيم که عاري از 

دخانيات باشند.
اگر با فرد سيگاري زندگي مي کنيم که مایل به ترک آن نيست، از او بخواهيم که 
با  مواجهه  کار، مشكل  این  کند. هر چند  منزل سيگار مصرف  از فضاي  خارج 

دود تحميلي را از بين نمي برد ولي خطر را به ميزان زیادي کاهش مي دهد.
فردا برای ترک سيگار دیر است! همين امروز با مراجعه به کلينيک های مشاوره 

ترک دخانيات، خود و خانواده مان را از عوارض مرگبار دخانيات حفظ کنيم.
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خدمات ترک سيگار توسط دانشگاه های علوم پزشكی در سراسر کشور ارائه 
می شوند. نشانی مرکز مشاوره ترک دخانيات را از نزدیک ترین مرکز بهداشتی 

درمانی محل سكونت خود بپرسيد. 
عمل  خود  گفته  خالف  بر  هرگز  و  باشيد  خود  فرزندان  برای  مناسبی  الگوی 

نكنيد.
به صحبت های فرزندانتان خوب گوش کنيد. با لبخند، تكان دادن سر و استفاده 
به  را  آنها  و...  نمی دانستم«  را  این  »من  جالب«،  نظير»چقدر  مثبت  جمالت  از 

گفتن بيشتر تشویق کنيد.
از قبل، خود را برای پاسخگویی به سؤاالت کنجكاوانة فرزندانتان آماده کنيد.

این  کرده اید؟  تاکنون سيگار مصرف  آیا  که  بپرسند  از شما  روزی  است  ممكن 
فرصت خوبی است که علت عدم مصرف خود را به زبان فرزندتان به آنها منتقل 

از چگونگی 

دوست یابی و معاشرت 

فرزندان خود با دیگران 

آگاه باشيد.
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کنيد یا اگر احياناً قبالً مصرف کرده اید، علت گرایش خود را به سيگار و سپس 
کنار گذاشتن آن را به ایشان بگویيد و اینكه حاال چرا می خواهيد ایشان اشتباه 
شما را تكرار نكنند. به یاد داشته باشيد که نباید مسائل را بيش از اندازه تشریح 

کنيد تا مبادا کنجكاوی آنها برانگيخته شود.
و  افسردگی  بردن  بين  از  و  تصميم گيری  نفس،  به  اعتماد  قدرت  تقویت  با 

کمرویی فرزندان، آنها را در برابر شرایط آسيب زا مقاوم سازید. 
برقرار  را  الزم  نظم  و  وضع  خانواده  در  را  سازندة مشخصی  و  مناسب  قوانين 
کنيد و برای سرپيچی از آن، تنبيهات مناسبی در نظر بگيرید و قاطعانه آنها را 

اجرا نمایيد.
سعی کنيد در ساعات غذا خوردن، همة اعضای خانواده را دور هم جمع کنيد.

عواقب  و  به مضرات  نسبت  بحرانی،  به سنين  از رسيدن  قبل  را  فرزندان خود 
ویرانگر مصرف سيگار، آگاه کنيد.

از چگونگی دوست یابی و معاشرت فرزندان خود با دیگران آگاه باشيد. با والدین 
دوستانشان ارتباط برقرار کنيد. در صورتی که به منزل دوستشان رفتند، حتماً 
اعضای  سایر  حضور  به  و  شوید  مطمئن  منزل  در  ایشان  والدین  حضور  از 

خانواده اکتفا نكنيد.
به نحوة خرج کردن پول توسط فرزندانتان اهميت بدهيد.

و  ورزش  به مطالعه،  را  آنان  کنيد. همواره  برنامه ریزی  آنان  فراغت  اوقات  برای 
تفریحات سالم ترغيب نمایيد و زمينة این امور را برایشان فراهم کنيد.

آنان را به رعایت اصول مذهبی و انجام فرائض دینی تشویق کنيد.
انتقاد  از  نشوید،  فرزندانتان  روان  و  جسم  رشد  و  پویایی  مانع  می خواهيد  اگر 
جداً  دیگران  مقابل  در  مخصوصاً  آنان  کردن  شرمنده  و  تمسخر  غيرسازنده، 

بپرهيزید.
فرزندانتان را به خاطر رفتارهای مثبت آنان تشویق کنيد.

فرزندان  همراه  و  راهنما  روحی،  تنش های  و  فشارها  بحرانی،  موقعيت های  در 
خود باشيد.

مسئوليت و تكليفی به فرزندان خود بدهيد که با توان آنان متناسب باشد.
استعمال  از  پيشگيری  زمينة  در  خانواده ها  که  باشيد  داشته  نظر  در  همواره 

دخانيات، نقش بسيار مؤثری بر عهده دارند.
آنان  در  را  گفتن  »نه«  قدرت  فرزندان،  شدن  سيگاري  از  پيشگيري  منظور  به 

تقویت کنيد.
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دود و بیداد )1(
تقریباً تمام کسانی که دخانیات مصرف می کنند، شروع مصرف شان از دوره نوجوانی 
و جوانی بوده است. توتون و تنباکو حاوی نیکوتین )ماده ای  مخدر و بسیار اعتیادآور( 
است که باعث می شود بسیاری از نوجوانان و جوانان از حالت مصرف کننده تفننی به 
مصرف کننده ثابت تبدیل شوند. برای مثال، هر روز در سراسر ایاالت متحده آمریکا، بیش 
از 3800 نوجوان زیر 18 سال برای اولین بار شروع به سیگار کشیدن می کنند و  اگرچه از 
سال 1964 در زمینه کاهش شیوع استعمال دخانیات در آن کشور پیشرفت های زیادی 
ایجاد شده اما امروزه حدود یک چهارم نوجوانان دبیرستانی و یک نفر از هر 3 جوان زیر 
26 سال در آمریکا سیگار می کشند. بسیاری از جوانان وقتی شروع به سیگار کشیدن 
می کنند، ارتباط عواقب طوالنی مدت استعمال دخانیات و سالمت را در نظر نمی گیرند؛ 
و  قدرتمند  آثار  از  نیستند  قادر  دبیرستانی سیگاری  نوجوانان  از  بسیاری  که  همچنان 
تا  را  نفر، سیگارکشیدن   4 هر  از  نفر   3 بنابراین حدود  و  رها شوند  نیکوتین  اعتیادآور 
بزرگسالی ادامه می دهند. از میان افراد سیگاری نیز حدود یک سوم شان 13 سال زودتر 

از همساالن غیرسیگاری شان می میرند.
و  نوجوانان  میان  در  دخانیات  استعمال  عواقب  و  دالیل  از  جزئیاتی  شامل  بسته  این 
البته  است.  بازاریابی  و  تبلیغاتی  زیست محیطی،  اجتماعی،  برآثار  تمرکز  با  جوانان، 
این  ولی  نیست  کشورمان  به  متعلق  استفاده شده،  بسته  این  در  که  آمارهایی  بیشتر 
بسته شامل راهبردهای موفق پیشگیری از استعمال دخانیات در جوانان است و ضمنا 
حاوی پیشنهاداتی در مورد چگونگی همکاری برای حفظ نوجوانان و جوانان در مقابل 
نیاز  همه جانبه  کمک  به  عمومی  سالمت  ارتقای  برای  ما  است.  نیز  دخانیات  عوارض 
از دخانیات گرفته تا مطالبه  داریم و هر چیزی )از ایجاد خانه ها و ماشین های عاری 
سیاست های حامی جامعه عاری از دخانیات( می تواند کمک کننده باشد. ما می توانیم با 

کمک همدیگر نسل آینده کشورمان را عاری از دخانیات بسازیم.

صورت مساله چیست؟
موردنظرشان  موضوع  میلیون ها  به  بالفاصله  تقریباً  قادرند  جوانان  و  نوجوانان  امروزه 
دسترسی پیدا کنند اما در چنین شرایطی، متاسفانه بسیاری از رسانه ها همچنان این پیام را 
منتقل می کنند که سیگار کشیدن می تواند جذاب باشد! همین یک دلیل باعث می شود روزانه 
نزدیک به 4 هزار نوجوان زیر 18 سال اولین سیگار خود را تجربه کنند و این یعنی تقریباً 
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1/5 میلیون نوجوان در سال. در واقع، 9 نفر از هر 10 سیگاری، استعمال دخانیات را از سن 
18 سالگی شروع می کنند و 99 درصد از سن 26 سالگی. به طور متوسط، روزانه، باالی 
2500 نوجوان و جوانی که گهگاه سیگار می کشند، تبدیل به سیگاری های ثابت خواهند شد 

و حداقل یک سوم از این سیگاری های جدید، به علت مصرف سیگار، زودتر می میرند.
درصد نوجوانان سیگاری بین سال های 1997 تا 2003 رو به کاهش بود اما از آن زمان 
به بعد، درصد کاهش مصرف سیگار در نوجوانان کند شد و برخی اشکال دیگر مصرف 
تنباکو در نوجوانان رواج پیدا کرد. امروزه یک نفر از هر 4 دانش آموز دبیرستانی و یک 

نفر از هر 3 جوان زیر 26 سال سیگار می کشند.

سیگارسازان، جوانان و نوجوانان را هدف می گیرند!
امروزه بزرگساالن کمتری سیگاری هستند. این امر الاقل 2 دلیل دارد؛ اول اینکه بسیاری 
که سال ها سیگاری  آنهایی  از  نیمی  اینکه حدود  دوم  و  کرده اند  ترک  را  آنها سیگار  از 
بوده اند، به دنبال ابتال به بیماری های ناشی از استعمال دخانیات جان باخته اند. بنابراین 
شرکت های دخانیات در جستجوی نوجوانان و جوانان به عنوان سیگاری های جایگزین 
ادامه  و  امتحان محصوالت شان  برای  به منظور تشویق مشتریان جدید  آنها  هستند. 
مصرف، از انواع راهبردهای بازاریابی استفاده می کنند. جوانان و نوجوانان بازار نخست 
صنعت دخانیات هستند. با کاهش استعمال دخانیات توسط بزرگساالن، تولیدکنندگان 
ترک  که  کسانی  جای  به  طوالنی مدت  مصرف کننده  کردن  جایگزین  به  نیاز  دخانیات 
بین  از  را  افراد سیگاری جایگزین  بنابراین صنعت دخانیات  دارند.  یا مرده اند،  کرده اند 
از همین سن شروع  استعمال دخانیات  نوجوانان- گروه سنی که 99 درصد  و  جوانان 
می شود- به دست می آورد. جوانان و نوجوانان هدف نخست تبلیغات و بازاریابی صنعت 
و  جوان  توجه مصرف کنندگان  گروه سنی  این  به  معطوف  پیام های  دخانیات هستند. 

نوجوان را برای صنعت دخانیات به ارمغان می آورد.
به شروع  را نسبت  بیشترین آسیب پذیری  افراد  که  است  زمانی  و جوانی،  بلوغ  دوران 
و  آسیب پذیرترند  بزرگساالن،  به  نسبت  جوانان،  و  نوجوانان  دارند.  دخانیات  مصرف 
بیشتر تحت تأثیر تبلیغات قرار می گیرند. آنها همچنین تمایل بیشتری به خطر کردن 
دارند؛ حتی به قیمت تهدید سالمت خود. زمانی که سیگار کشیدن در بین کسانی که 
جذاب، اجتماعی یا دوست داشتنی به نظر می رسند، به عنوان یک هنجار اجتماعی به 
تصویر کشیده شود؛ نوجوانان با تقلید از این رفتار پاسخ می دهند و سیگار می کشند. 
در صورتی که یکی از دوستان، خواهر یا برادرشان نیز سیگار بکشد، آنها به احتمال زیاد، 

تمایل بیشتری برای استفاده از سیگار کشیدن نشان خواهند داد.
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سیگار شوخی ندارد!
بیش از 7 هزار ماده و ترکیب  شیمیایی در دود سیگار وجود دارد که بسیاری از آنها سمی 
هستند و می توانند منجر به آسیب فوری شوند. حتی جوانان سیگاری زیر 30 سال که 
از  ناشی  نیز مشکالت جسمی عمده ای  کرده اند  آغاز  پایین  از سنین  را  سیگار کشیدن 
مصرف دخانیات پیدا خواهند کرد؛ مشکالتی مانند بیماری های زودرس قلبی- عروقی، 

اختالل عملکرد ریه ها و انواع سرطان. 
افراد سیگاری در طول زندگی بیشتر بیمار می شوند و به طور متوسط، 13 سال زودتر 
از افراد غیرسیگاری، می میرند. البته نوجوانان و جوانان نسبت به نیکوتین حساس ترند 
و زمانی که شروع به استفاده از دخانیات کنند، احتمال اینکه به نیکوتین معتاد شوند و 
این اعتیاد شدت بیشتری داشته باشد، باالتر خواهد بود. آنها معموال بر این عقیده اند 
که چیزی نمی تواند به آنها صدمه بزند. این حقیقت که  مشکالت سالمتی می توانند در 

میانسالی یا حتی همین حاال عارض شوند، معنی چندانی برای آنها ندارد. 
بسیاری از نوجوانان و جوانان درک نمی کنند که نیکوتین  تا چه حد اعتیادآور است. برخی 
انتخاب های  به  راجع  درگیر تصمیم گیری هایی  کوتاه  نه چندان  زمانی  نوجوانان شاید 
یا  شوند  پذیرفته  گروه هایی  در  باشند  داشته  تمایل  شاید  دیگر  برخی  شوند.  سالم 
از  استفاده  که   تبلیغاتی  حال،  هر  به  برسند.  نظر  به  اجتماعی تر  یا  به روزتر  بزرگ تر، 
دخانیات را ترویج می کنند، از اینترنت گرفته تا فیلم ها و آگهی های بزرگ در فروشگاه ها،  
همه جا هستند و تمام این عوامل، جوانان و نوجوانان را به عنوان بازار نخست استفاده 

از محصوالت دخانیات هدف قرار می دهند. 
بسیاری از هنجارها در جامعه ما جوانان و نوجوانان را برای استعمال دخانیات تحت تأثیر 
قرار می دهند. هنوز برخی افراد در اماکن عمومی سیگار می کشند و قانون ضدسیگار جامعی 
که سیگار کشیدن را در محیط های کار و رستوران ها ممنوع کند، رعایت نمی شود. حتی در 
مراکزی که سیگار کشیدن را درون ساختمان های عمومی ممنوع کرده اند، اغلب محوطه هایی 
)حتی گاهی نزدیک مدارس یا مهدکودک ها( برای سیگار کشیدن دارند. استعمال دخانیات در 
رسانه های جمعی، از جمله در فیلم ها، رسانه های اجتماعی، بازی های ویدئویی و مجالت 
برجسته است. آگهی های تبلیغاتی استعمال دخانیات در داخل و خارج از فروشگاه ها نیز 

نسبت به آگهی های سایر محصوالت، برجسته تر است.

سیگار با قلب جوانان و نوجوانان چه می کند؟
از هر 3 نوجوان سیگاری که به طور منظم سیگار می کشند، یک نفر دچار مرگ زودرس 
خواهد شد. مصرف دخانیات در سن پایین باعث بروز بیماری های قلبی زودرس می شود. 
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تحقیق های جدید نشان داده که سیگار کشیدن در دوران نوجوانی و جوانی باعث آسیب 
دیدن زودهنگام آئورت شکمی )رگ بزرگی که از قلب، خون غنی از اکسیژن را در داخل 
چند سال  برای  فقط  که  جوانانی  می شود. حتی  می رساند(  مهم  ارگان های  به   شکم 
سیگار کشیده اند، عالیمی از باریک شدن این شریان بزرگ را نشان می دهند. استنشاق 
دود سیگار باعث آسیب رگ های خونی سراسر بدن خواهد شد. تنفس مکرر دود سیگار 
باعث ساخت مخلوطی از بافت چربی در داخل عروق خونی می شود که این پالک به 

باریک شدن رگ ها و محدود شدن جریان خون می انجامد. 

سیگار با ریه جوانان و نوجوانان چه می کند؟
می شود.  مصرف  زمان  در  ریه  دیدن  آسیب  باعث  پایین  سنین  در  دخانیات  مصرف 
نوجوانان هنوز در حال رشدند و ریه های آنها )برای دختران تا اواخر نوجوانی و برای 
دوران  در  که  بزرگساالنی  است.  نرسیده  واقعی  اندازه  به  از 20 سالگی(  بعد  تا  پسران 

استعمال  دخانیات 

در سنین پایین باعث 

آسیب دیدن ریه در 

زمان مصرف می شود.
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نوجوانی سیگار کشیده اند، احتمال دارد ریه هایی داشته باشند که به اندازه واقعی  رشد 
نکرده و نمی تواند کارکردی در حد ظرفیت کامل داشته باشد.

افرادی که سیگار کشیدن را از دوره نوجوانی شروع می کنند، معموال به نیکوتین اعتیاد 
ناشی  بیماری های  دچار  می مانند؛  باقی  سیگاری  زندگی،  طول  تمام  در  می کنند؛  پیدا 
از استعمال دخانیات می شوند و اغلب به دلیل ابتال به بیماری های ناشی از استعمال 

دخانیات می میرند.
ریه جوانان سیگاری به خوبی ریه افراد غیرسیگاری عمل نمی کند و این ناکارآمدی، دلیل 
تنگی نفس است که مشکالت بسیاری برای شرکت در ورزش و انجام سایر فعالیت های 

فیزیکی برای آنها ایجاد می کند.
افرادی که سیگار کشیدن را ترک می کنند، سالمتشان بهبود چشمگیری خواهد یافت 
اما در بسیاری موارد، آسیب اولیه واردشده به ریه ها به طور کامل برطرف نخواهد شد.   
گذشته از اینها، سیگار کشیدن می تواند به سرطان منجر شود. دود سیگار شامل 70 نوع 
ترکیب  شیمیایی است که می توانند منجر به سرطان شوند؛ برای مثال، یک سوم دالیل 
مرگ ومیر ناشی از سرطان در آمریکا به علت استعمال دخانیات است. مصرف دخانیات 

باعث آسیب دیدن ماده وراثتی و افزایش خطر ابتال به انواع سرطان می شود.  
با  کنند،  ترک  را  سیگار  سالگی   30 سن  از  قبل  تا  که  افراد سیگاری  اینکه  خوب  خبر 

بسیاری از آسیب های احتمالی ناشی از مصرف دخانیات مواجه نخواهند شد.  

ترک سیگار آسان نیست!
بسیاری از نوجوانان و جوانان بعد از چند سال مصرف دخانیات تصمیم به ترک کردن 
اعتیادآور  می تواند  حد  چه  تا  نیکوتین  که  می شوند  متوجه  زمان  آن  تازه  و  می گیرند 
باشد. نیکوتین در مغز درست مانند هروئین و کوکائین عمل می کند و احساس لذت و 
این خود دلیلی  و  ایجاد می کند. مغز جوانان هنوز در حال رشد است  رضایت زودگذر 
برای وابستگی جوانان به دخانیات، تنها پس از یک دوره کوتاه مصرف، است. ترک کردن 
آسان نیست اما کاری است که می توان از پس آن برآمد. اما نباید این شعار کلیدی را 

هرگز از یاد برد که همیشه پیشگیری خیلی بهتر از درمان است.
همیشه پیشگیری خیلی بهتر از درمان است. 

چه باید کرد؟
پیشگیری از استعمال دخانیات،  حیاتی است. اگر جوانان تا سن 26 سالگی، شروع به 
استعمال دخانیات نکنند، به طور قطع دیگر هرگز به دخانیات تمایل نخواهند داشت. 
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خبر خوب این که راه های بسیاری برای این که نوجوانان و جوانان را از دخانیات دور نگه 
داریم، وجود دارد؛ مثال ما می توانیم:

از سایر  یا  افرادی که سیگار و قلیان می کشند  ایجاد کنیم که در آن دیدن  دنیایی 
محصوالت توتون و تنباکو استفاده می کنند، استثنا باشد و هنجار نباشد.

به  جوانان سخت شود؛  برای  دخانیات  از  استفاده  که  این  برای  برداریم  گام هایی 
طور مثال، باال بردن قیمت سیگار یا اجرای قوانینی که فروش دخانیات را به نوجوانان 

محدود کند.
محدودیت بیشتری برای تبلیغاتی که گروه هدفشان جوانان است، قائل شویم. 

استعمال  در معرض  را  که جوانان  رسانه هایی  و  فیلم ها  برای  بیشتری  محدودیت 
دخانیات قرار می دهند، قائل شویم. 

به جوانان آموزش مطلوب تری ارائه کنیم و برای تصمیم گیری های سالم تر به آنها 
کمک کنیم.

اگر تا 26 سالگی، سیگار 

نکشید، به طور قطع 

دیگر هرگز به دخانیات 

تمایل نخواهند داشت
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والدین باید چه کار کنند؟
استعمال  مورد  در  تا  کنید  کمک  فرزندان خود  به  می توانید  مادر،  یا  پدر  به عنوان  شما، 

دخانیات تصمیم درستی بگیرند. این راهنمایی ها را امتحان کنید:
آنها  از  و  بگویید  آنها  به  را  دخانیات  مورد  در  خطرناک  آمارهای  و  کلیدی  حقایق 
بخواهید هرگز از دخانیات در خانه یا ماشین استفاده نکنند. به آنها بگویید که شما از 

آنها انتظار دارید هرگز از دخانیات استفاده نکنند یا استفاده از آن را متوقف کنند.
به آنها کمک کنید از عهده مشکالت شان برآیند؛ مصرف دخانیات را قبول نکنند و 

اگر در حال حاضر استفاده کننده هستند، آن را ترک کنند.
مطمئن شوید که خوب می دانید آنها چه می کنند و با چه کسانی دوست هستند. با 
والدین دیگری که می توانند به شما در تشویق کودکان و نوجوانان در امتناع از دخانیات 
کمک کنند، مرتبط شوید. مدارس فرزندان تان را به اجرای سیاست های عاری از دخانیات 
برای دانش آموزان، معلمان، کارکنان و بازدیدکنندگان هم در داخل محوطه مدرسه و هم در 
محدودیت سنی  کنید.  تشویق  آن  محوطه  از  خارج  در  مدرسه  حامیان  رویدادهای  تمام 
سایر  از  استفاده  یا  ویدئویی  بازی های  انجام  از  را  نوجوانان  و  کنید  اعمال  را  فیلم ها 
رسانه هایی که استعمال دخانیات را به تصویر می کشند، دلسرد کنید. هرگز به کودکان یا 

نوجوانان دخانیات ندهید و خودتان با عدم استعمال دخانیات برای آنها الگو باشید.
فرزند  خود،  سیگار  ترک  با  می کشید،  سیگار  احیانا  اگر  و  باشید  الگو  خودتان 

نوجوانتان را نیز به اجتناب از دخانیات تشویق نمایید.

خودتان الگو باشید 

و با ترک سیگار، 

کودکان را از سیگار 

پرهیز دهید.
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قانون علیه دخانیات
آشنايي با قانون جامع كنترل دخانيات و آشنا كردن مردم با مفاد آن، منجر به آشنايي 
آنان با حقوق خود شده و توان آنها را در راه مبارزه با دخانيات افزايش مي دهد. اين كار 
به طور  كرد؛  ملي كمك شاياني خواهد  مبارزه  و  كنترل  راه  در  نيز  متوليان سالمت  به 
مثال، اگر والدين بدانند كه مطابق قانون، »فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع و 
مستوجب مجازات نقدي است«، مانع از تهيه مواد دخاني توسط فرزندان زير 18 سال 
خود خواهند شد و چه بسا خود نيز در اين امر بر اطرافيان خود نظارت نمايند يا پيگير 

مساله از فروشندگاني كه مبادرت به اين كار نموده اند، باشند.
خانواده ها بايد بدانند كه »هر گونه تبليغ، تشويق مستقيم يا غيرمستقيم و تحريك افراد 
براي استعمال دخانيات اكيدا ممنوع است.« اما به راستی، چند درصد از  خانواده ها در 
فضای تبليغاتی رسانه های حقيقی يا مجازی در احقاق حقوق خود و خانواده خود 
در اين زمينه تالش كرده اند؟ اگر مردم با آگاهی از استعمال تحميلی و دود دست سوم 
دخانيات، بدانند كه »استعمال دخانيات در اماكن عمومی  يا وسايل نقليه ممنوع است«، 
آيا باز حاضر می شوند در اماكنی كه ديگران دخانيات مصرف كرده اند، حاضر شوند؟ آيا 
و كودكان در  زنان  اكثريت غيرسيگاری جامعه شامل گروه های آسيب پذيری مثل  بايد 
معرض خطر اقدامات رفتاری خطرناک اقليت مصرف كننده مواد دخانی در جامعه قرار 

بگيرند؟

با حقوق خودتان آشنا شويد
كشور ما جزو معدود كشورهايي است كه قوانين كنترل دخانيات در آن مصوب و داراي 
شرايط مناسب اجرايي است ولی به داليل متعدد هنوز شاهد اجراي موثر و تاثير آن در 
سطح جامعه نيستيم. يكي از داليل مهم اين قضيه، عدم آشنايي شهروندان با عوارض 
دود محيطي دخانيات و حقوق خود در مقابله با اين معضل است. اين در حالي است 
كه در مكان هايي مانند درون خانه ها كه اجراي قوانين معناي متفاوتي مي يابد، تعداد 
زيادي از كودكان و همسران در معرض دود تحميلي دخانيات قرار گرفته و دچار عوارض 
از تضييع حقوق  به شكل مستقيم و مشهود،  و بيش  افراد جامعه كم  مي شوند. همه 
رعايت  عدم  موارد  مهم ترين  از  بعضي  آگاه اند.  دخانيات  مصرف  وسيله  به  شهروندي 
حقوق شهروندي را كه به طور نامحسوس در جامعه رايج است، مي توان در موارد زير 

خالصه كرد: 
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استنشاق تحميلی دود دخانيات در اماكن عمومی
استنشاق تحميلی دود دخانيات در محيط كار

استنشاق دود دست سوم دخانيات
تبليغ دخانيات در رسانه های حقيقی و مجازی

استنشاق تحميلي دود دخانيات در اماكن عمومي
مطابق تبصره 1 ماده 13 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات واصالحيه آن، 
مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم جزاي نقدي از 

220 هزار ريال تا  430 هزار ريال است.
مطابق ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، به منظور حفظ سالمت عمومي، به 
ويژه محافظت در برابر استنشاق تحميلي دود محصوالت دخاني، استعمال اين مواد 

در اماكن عمومي، ممنوع است.
سيگاري  فرد  اطرافيان  به  مي تواند  نيز  سيگار  بوي  حتي  مستند،  اطالعات  براساس 
با دود تحميلي محيطي  )در مقايسه  اين مورد  به  برساند. محققان اصطالحاً  آسيب 
بوي  از  كه  خانواده هايي  نيستند  كم  كرده اند.  اطالق  سيگار  سوم  دست  دود  مشهود( 
و  درون خودرو  بوي سيگار  از  كه  يا مسافراني  مي برند  رنج  سيگار همسايه هاي خود 
از استعمال دخانيات در اماكن عمومي باقي مانده است،  از بوي دودي كه  افرادي كه 

دچار رنجش و آسيب شده اند. 
دودي كه از كناره سيگار به محيط وارد مي شود، بسيار خطرناک تر از دود استنشاقي 
سيگار است. علت اين مساله، حرارت بسيار باالي نوک سيگار در مقايسه با فيلتر آن 
است )900 درجه سانتي گراد در برابر 30 درجه سانتي گراد( و همچنين دودي كه وارد 
ريه فرد مي شود، با مرطوب شدن و تغيير دما شرايطي را براي ايجاد مواد شيميايي 
افراد مصرف كننده دخانيات،  بنابراين  فراهم مي نمايد.  اوليه  دود  از  و مضرتر  جديدتر 

دودي را به محيط وارد مي نمايند كه از دود استنشاقي خودشان مضرتر است.
 استنشاق غيرداوطلبانه دود ناشي از سوختن سيگار، به معني سيگاري تحميلي بودن 
است. زندگي با يك فرد سيگاري به  منزله مصرف مستقيم ساالنه 80 نخ سيگار است. 
استنشاق  را  مصرف شده  روزانه  سيگارهاي  چهارم  يك  تحميلي«  »سيگاري  واقع  در 
مي كند. ريه هاي افراد غيرسيگاري كه در كنار فرد سيگاري زندگي مي كنند، به مراتب 
عملكرد ضعيف تري از افراد سالم غيرسيگاري دارد. قرار گرفتن در معرض دود سيگار، 
خطر بيماري هاي تنفسي را در بزرگساالن تا حدود 25درصد و در بچه ها تا حدود 50 تا 

100 درصد  افزايش خواهد داد. 
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و  عروقي  قلبي  بيماري  هاي  درصد   30 از  بيش  جهاني،  بهداشت  سازمان  آمار  طبق 
يك سوم بيماري هاي تنفسي در بين سيگاري هاي تحميلي ايجاد مي شوند. ميزان بروز 
سرماخوردگي، عفونت گوش مياني، گلودرد، سرفه و گرفتگي صدا در كودكاني كه والدين 

سيگاري دارند، بيشتر از كودكان داراي والدين غيرسيگاري است. 

استنشاق تحميلي دود دخانيات در محيط كار
در  دخانيات  »استعمال  دخانيات  با  ملي  مبارزه  و  كنترل  جامع  قانون   13 ماده  مطابق 

نهادهاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع است.«
 حقوق شهروندان محدود به اماكن عمومي و محيط هاي تفريحي نيست. كار 

از وظايف  و  كارمندان  و  كارگران  اوليه  از حقوق  يكي  در هواي سالم 
اصلي و قانوني كارفرمايان  است. محافظت كاركنان و مراجعان 

از بروز عوارض اين عامل  در برابر دود محيطي دخانيات،  
خطرساز كه زمينه ساز بسياري از بيماري هاي شغلي 

است، مي كاهد. با اين كار مي توان از بروز يا تشديد 
بسياري از بيماري هاي شغلي مانند سرطان ها و 

بيماري هاي ريوي مرتبط با شغل تا حد زيادي 
پيشگيري نمود، چرا كه اختالط دود دخانيات 

كار  محيط  در  خطرساز  بالقوه   عوامل  و 
عوارض  تشديد  باعث  آزبست(  )مانند 
به  كارگران  ابتالي  به  سيگار  مي شود. 
بيماري هاي مزمن شغلي مانند برونشيت، 
فيبروزدهنده  بيماري هاي  پنوموكونيوز، 
و  كرده  كمك  شغلي،  آسم  و  ريه  نسج 

پيشرفت آن  را تسريع مي كند. 
مواد  كاري،  در محيط هاي  ديگر،  از سوي 

فضا  در  مضري  و  سمي  بالقوه  شيميايي 
يا  و  سيگار  دود  با  تركيب  با  كه  دارد  وجود 

مواد  به  سيگار،  آتش  توسط  ديدن  حرارت 
تبديل  مهلك  بسيار  اثرات  با  خطرناک  بسيار 

مي شوند. در ضمن، تماس دست آلوده به مواد با 
دهان، در سيگاري ها بيشتر است و اين موجب انتقال 
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بسياري از بيماري هاي واگير )مثل بيماري هاي روده اي و آنفلوآنزا( مي شود. ثابت شده 
است افراد سيگاري به دليل ضعف سيستم ايمني و عدم توانايي سيستم تنفسي در 
پاک سازي و عدم رعايت بهداشت فردي، بيشتر در معرض بيماري ها و در نتيجه غيبت 
ايجاد  نيز  و  تنفسي  بيماري هاي  انتقال  با  كار هستند.  همچنين سيگاري ها  از محل 
آلودگي در محيط كار، باعث بيمار شدن همكاران و نيز كاهش عملكرد آنان در محيط كار 

مي شوند كه بازتاب هاي منفي اقتصادي آن، كمترين ضررش محسوب می شود.
درصورت عدم نظارت بر استعمال دخانيات در محيط كار، افراد سيگاري يكي از معضالت 
مهم اداره ها و كارخانه ها را رقم مي زنند. اين افراد با پايمال كردن حقوق ديگران، به طور 
را سيگار  فرايند  اين  قرار مي دهند.  دود سيگار  معرض  در  را  همكاران خود  ناخواسته، 
نيز  و خانه ها  اماكن  ديگر  در  فعال  غير  فعال مي گويند. سيگار كشيدن  غير  كشيدن 

شايع است.
با توجه به اينكه دود سيگار در محيط، باعث كاهش تمركز و دقت افراد 
مي شود، اين موضوع بايد مورد توجه روساي ادارات و كارفرمايان قرار 
گيرد، چرا كه وجود فرد سيگاري باعث اختالل در عملكرد تمامي 
را  كار  ايمني  و  كار  كيفيت  و  و كميت  كارگران شده  و  كارمندان 
زير سوال مي برد. در هر 5 ثانيه، يك نفر در دنيا و در هر 2/5 
دقيقه، يك نفر در ايران به علت مصرف دخانيات مي ميرد. 
تشكيل  كارشناسان  و   متخصصان  را  آن ها  از  تعداد  چه 
زيرساخت هاي  به  اندازه  چه  تا  موضوع  اين  مي دهند؟ 
اقتصادي لطمه مي زند؟ اين ها مواردي هستند كه بايد 

مورد توجه قرار گيرند.
با مشكل  براي مقابله  راه حل هاي پيشنهادي  از ميان 
سيگار كشيدن در محل كار، چند راه اصلي، كاربردي تر 

هستند:
آگاه كردن و تشويق پرسنل براي ترک سيگار توسط 

مشاوره پزشكي
براي ترک دخانيات  امكانات مالي و رفاهي  تخصيص 
ديگر  تشويق  و  ترغيب  براي  راهكاري  عنوان  به  كاركنان 

كاركنان سيگاري
ممنوعيت  و  محدوديت  قوانين  بر  نظارت  و  دقيق  اجراي 

مصرف دخانيات در محل كار



قانون علیه دخانیات

بسته اطالعاتی قوانین کنترل دخانیات حامی خودمراقبتی

6

طرح جريمه نقدي افراد سيگاري به ازاي هر بار  مصرف دخانيات در محل كار
مصرف  ممنوعيت  براي  دولت ها  توسط  راهبردي   و  متناسب  قوانين  وضع 

دخانيات در اداره ها و كارخانه ها  و محل هاي كار خصوصي و دولتي
موظف نمودن كارفرمايان براي محافظت از كارگران غير سيگاري در برابر دود 

سيگار كاركنان سيگاري 
استفاده از حسگرهاي دود براي ارزيابي و كنترل دائمي محل كار

                                                                                                  
دود دست  سوم دخانيات

به صورت دود  كه  انواع دخانيات  از سوخت  ناشی  تازگی مشخص شده كه سموم  به 
است.  آسيب رسان  و  خطرناک  می رفت،  انتظار  آنچه  از  بيش  نمی شود،  رويت  هوا  در 
اين سموم از طريق لباس، پوست و مو و وسايل اطراف فرد سيگاری به ديگران منتقل 
می شود؛ به طوری كه ثابت شده اين اثرات حتی تا ماه ها پايدار و تاثيرگذار است. به اين 
ترتيب، اين عقيده كه ابراز ناراحتی فردی كه از بوی ناشی از سيگاری كه مدت ها قبل در 
محل كشيده شده را به حساسيت روحی و تلقين شرطی وی نسبت می دادند، رد شده 
و از لحاظ علمی ثابت شده كه اين بو هشداری است برای مغز تا هرچه سريع تر به فرد 

اطالع داده و او از محل دور شود.
تازه ترين مطالعه ای كه دردانشگاه سانديه گو انجام شده، نشان داده كه حدود 90 درصد 
نيكوتين تنباكوی دود شده به ديوار، سطوح، وسايل نرم درون خانه مانند فرش و بالش 
بررسی سطح  يك  در  همچنين  می چسبد.  افراد  پوست  و  مو  و  لباس  نيز  و  مبلمان  و 
كوتينين )يك متابوليت فعال نيكوتين( ادرار و موی اطفالی كه والدين سيگاری دارند 
ولی در بيرون يا دور از كودكان خود سيگار می كشند را اندازه گيری كرده و در مقايسه، 
آن را حدود 7 برابر كودكان با والدين غيرسيگاری ارزيابی كرده است.  البته در قسمت 
ديگری از تحقيق، اين مقدار را در كودكانی كه والدينشان در كنارشان اقدام به مصرف 
دخانيات می كنند، 8 برابر كودكانی ارزيابی كرده كه والدين معتاد به سيگارشان  در منزل 

سيگار  نمی كشند.
عمده تركيبات مواد دست سوم دخانيات كروم، كادميوم، سيانيد هيدروژن، بوتان، تولوئن، 
اينكه  دردآور  البته  و  جالب  است.   210 پولونيوم  و  سرب  مونوكسيدكربن،  آرسنيك، 
بعضی از اين سموم بسيار كشنده و حتی برای قتل و كشتار به كار رفته است؛ برای 
مثال، گاز سيانيد هيدرژون در كشتارهای دسته جمعی به كار رفته و پولونيوم 210 يك 
ماده راديواكتيو بسيار قوی و خطرناک است كه بعضی سازمان های جاسوسی، آن را 
برای از بين بردن قربانيان خود به كار برده اند. در ضمن، 11 تركيب سرطان زای ديگر نيز 
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در اين مواد كشف شده است. 
الزم است بدانيم كودكان به چند دليل بيشتر در معرض عوارض اين مواد سمی خواهند 

بود: 
كودكان زمان بيشتری را در منزل سپری می كنند. 

و  كشيدن  آغوش  )در  بزرگساالن  با  فيزيكی  تماس  معرض  در  بيشتر  كودكان 
دست  دود  مضر  ذرات  حامل  كه  سيگاری  بزرگساالن  توسط  كودكان  بوسيدن 

سوم در مو ،پوست و لباس خود هستند( قرار می گيرند.
كودكان با خصوصيت منحصر به فرد خود، از جمله سينه خيز و چهار دست 
قرار  سطوح  در  شده  پخش  سموم  معرض  در  را  خود  بيشتر  رفتن،  راه  پا 

می دهند. 
آلوده  دست  و  اطراف  وسايل  بردن  دهان  در  همراه  به  كودكان،  تنفس سريع تر 

خود، تماس با مواد سمی محيط را تشديد می كند. 

تنفس سريع تر كودكان، به همراه 

در دهان بردن وسايل اطراف و 

دست آلوده خود، تماس با مواد 

سمی محيط را تشديد می كند
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تبليغ دخانيات در رسانه هاي حقيقي و مجازي
طبق ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در كشور ما، هر نوع تبليغ يا 
اكيداً  دخانيات  استعمال  به  افراد  تحريك  يا  غيرمستقيم(  چه  مستقيم،  )چه  تشويق 
ممنوع است. اما به راستی، چند درصد خانواده ها تا كنون به اصحاب رسانه در اين مورد 

اعتراض كرده و يا اقدامي قانوني انجام داده اند؟
انگيزه  ايجاد  درصد   60 تقريبا  مسؤول  رسانه  ها  كه  است  شده  ثابت  دنيا  در 
براي شروع به مصرف دخانيات هستند. شركت هاي دخاني مي توانند از طريق 
مصرف  برای  كننده  تحريك  هاي  صحنه  نمايش  با  و  سريال ها  و  فيلم ها 
دخانيات، به طور غير قانوني و در بستري از عدم اطالع رساني و ناآگاهي بدون 

اجازه به داخل منازل وارد شده و خانواده را دچار تنش نمايند. 
از هر جاي ديگر شاهد تضييع  اگر سري به فضاي مجازي بزنيد، شايد بيش 
حقوق شهروندان در موضوع دخانيات باشيد. زيرا شاهد فعاليت هاي رسمي و 
مجازي  فضاي  در  داخلي(  شركت هاي  )حتي  دخاني  شركت هاي  غيررسمي 
هستيم؛ محلي كه بدون نظارت بزرگساالن و به طور نامحدود توسط نوجوانان 
مورد جستجو قرار مي گيرد. كنكاشي در اتاق هاي گفتگو و وبالگ ها و وبسايت ها 
و شبكه های اجتماعي اين نكته ملموس را نشان مي دهد كه شركت هاي دخاني 
مصرف  به  نوجوانان  وسوسه  و  تحريك  در  سعي  هوشمندانه  شيوه های  با 
دخانيات دارند؛ جمالتي نظير »با كدام آهنگ سيگار مي چسبد؟«، »آيا در باران 
انواع مواد دخاني تدخيني و غيرتدخيني. در شهر  سيگار كشيده ايد؟« و تبليغ 
محيطي  فضا،  اين  در  سالمت محوران  كنترل  عدم  كنار  در  مجازي  الكترونيك 
فراهم مي آيد كه در بستري از ناآگاهي، حقوق اوليه شهروندي تضييع مي شود، 
يعني حق دستيابي به حقايق از آنان سلب مي شود و اين حقايق چيزي به جز 
مضرات ورود به دروازه اعتياد به دخانيات نيست؛ اعتيادي كه متاسفانه امروز 
و  زنان  توسط  قليان  استعمال  صحنه هاي  مشاهده  با  مدگرايي  فضاي  در 
قلب  مي كنند،  مبادرت  امر  اين  به  خود  والدين  جوار  در  حتي  كه  نوجواناني 

مسووالن حفظ سالمتي جامعه را به درد مي آورد.
قليان  عرضه  ممنوعيت  با  مطالعه  مورد  افراد  درصد   48 مطالعه،  يك  نتايج  براساس 
به  مشروط  قليان،  عرضه  ممنوعيت  با  درصد  بودند،  44  موافق  عمومي  اماكن  در 
 92 آيا  بودند.  طرح  اين  اجراي  مخالف  درصد   8 فقط  و  بودند  موافق  فرهنگ سازي، 
در  دخانيات  خواهان مصرف  درصد   8 آزادي  فداي  را  بايد حقوق خود  جامعه  درصد 

اماكن عمومي نمايند؟
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زنان علیه دخانیات
زن��ان در حدود 20 درصد از يك ميليارد و چهارصد ميليون فرد س��يگاري در سراس��ر جهان 
را تش��كيل مي دهند و در عين حال اين آمار رو به افزايش اس��ت. ش��يوع رو به رشد استعمال 
دخانيات در بين دختران معضل مهمی به حساب مي آيد. طي گزارش سازمان بهداشت جهاني 
در س��ال 2010 با عنوان »زنان و س��المت«، اعالم شد كه آمار تبليغات دخاني برای هدف قرار 
دادن دختران رو به افزايش است. آمار 151 كشور مختلف نشان مي دهد كه در حدود 7 درصد 
دختران نوجوان س��يگار مصرف مي كنند، در حالي كه ميزان پسران نوجوان سيگاري در اين 
كشورها 12درصد است. در برخي كشورها تعداد دختران و پسران سيگاري برابر است. دبيركل 
سازمان بهداشت جهانی، دكتر مارگارت چان، در گزارش فوق الذكر اظهار داشت: »تأمين، حفظ و 
ارتقای سالمت زنان الزامي است، زيرا فوايد آن نه تنها براي نسل فعلي، بلكه براي نسل آينده 

نيز مؤثر واقع مي شود.«
سازمان بهداشت جهاني قصد دارد با ترغيب كشورها، به حمايت ويژه از زنان در برابر ترفندهاي 
صنايع دخاني بپردازد، زيرا شركت هاي دخانيات در سراسر دنيا قصد دارند با اغفال زنان، آنها 
را يك عمر در دام وابس��تگي به نيكوتين بيندازند. با پيروي از رهنمودهاي س��ازمان بهداشت 
جهاني مي توان آمار مرگ و مير، سكته هاي قلبي و مغزي، سرطان ها و بيماري هاي تنفسي 
رو به رشد شايع در زنان را كاهش داد. استعمال دخانيات طي قرن حاضر باعث مرگ و مير يك 
ميليارد نفر مي شود، بنابراين پي بردن به اهميت كاهش استعمال دخانيات در بين زنان و مبارزه 

با اين معضل باعث نجات جان افراد بسياري خواهد شد.

وضعيت مصرف دخانيات در ايران و جهان
1/4 ميلي��ارد نفر از افراد باالی 15 س��ال جمعيت 7 ميلياردی جه��ان مواد دخانی مصرف 
می كنند. اگر ش��يوع اس��تعمال دخانيات ثابت باقی بماند، تعداد س��يگاری ها بين س��ال های 
2020 تا 2025 به 1/7 ميليارد نفر افزايش خواهد يافت. چهارپنجم سيگاری های فعلی در 

كشورهای كم درآمد و با درآمد متوسط زندگی می كنند.
نيمی از تمام سيگاری هايی كه به طور طوالنی مدت به استعمال دخانيات ادامه می دهند، در 
نهايت، توسط دخانيات كشته می شوند و نيمی از اين مرگ ها در سال های ميانه عمر بين 45 
تا 54 سالگی اتفاق می افتد. بيش از 6 ميليون نفر، هر سال، در اثر عوارض استعمال دخانيات 
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می ميرند كه در حال حاضر سه چهارم اين مرگ ها در مردان اتفاق می افتد. براساس روندهای 
جاری، تا سال 2030، مرگ و مير به 8 ميليون مرگ در سال افزايش خواهد يافت و 80 درصد 

از اين مرگ و ميرها در كشورهای كم درآمد و با درآمد متوسط بروز خواهد نمود.
مردان بيش��تر از زنان س��يگار می كش��ند. با وجود اين، ده ها ميليون نفر از زنان در حال حاضر 
سيگاری هستند و اين تعداد به سرعت در حال افزايش است. به لحاظ جنسيت، تفاوت های 
مهمی در استعمال دخانيات وجود دارد؛ برای نمونه، شيوع استعمال دخانيات در مردان بيش 
از چهار برابر زنان است )48درصد در برابر 10درصد(. به علت مقبول نبودن استعمال دخانيات 

توسط زنان در جامعه، گزارش استعمال دخانيات در زنان كمتر از ميزان واقعی آن است. 
به طور معمول، همه گيری اس��تعمال دخانيات ابتدا در ميان مردان و طبقات باالی اجتماعی 
آغاز و سپس به سمت گروه های زنان و طبقات پائين تر اجتماعی ميل می كند. با اين حال، در 
اكثر نقاط جهان، شيوع استعمال دخانيات در ميان مردان به قله خود رسيده و در حال كاهش 
اس��ت، در حالی كه در زنان روند رو به رش��دی دارد. در واقع، اختالف تاريخی كه بين ش��يوع 
اس��تعمال دخانيات در ميان مردان و زنان وجود داشت، به علت افزايش استعمال دخانيات در 
ميان دختران، در حال كم ش��دن است. يافته های كنونی از مطالعه جهانی وضعيت استعمال 
دخاني��ات در نوجوانان13 تا 15 س��اله، به عنوان بزرگ تري��ن مطالعه صورت پذيرفته در بين 
نوجوانان جهان، نشان داده است كه در بسياری از كشورهای دنيا، دختران نوجوان به اندازه 
پسران نوجوان سيگار می كشند. اين موضوع شاخصی است از افزايش همه گيری استعمال 
دخانيات در ميان زنان در جهان كه در قرن 21 به قله خود خواهد رس��يد. پيش بينی ها حاكی 
از آن اس��ت كه نسبت به شيوع 12درصد اس��تعمال دخانيات در زنان در سال 2005، تا سال 

2025، حدود 20درصد از جمعيت زنان جهان سيگاری خواهند بود. 
در منطقه مديترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت كه ايران نيز يكی از كشورهای اين منطقه 
اس��ت، شيوع استعمال قليان به نحو چشم گيری در سال های اخير افزايش يافته است. اين 
افزايش، به ويژه در ميان نوجوانان دختر و پسر و نيز زنان، روند نگران كننده ای را نشان می دهد.

در ايران بر اساس آخرين آمار مربوط به بررسی عوامل خطر بيماری های غيرواگير كه در سال 
1388 منتشر شده است، 10/82 درصد جمعيت 64-15 سال )شامل 20/39 درصد مردان 
و 1/02 درصد زنان( مصرف كننده س��يگار به طور روزانه هس��تند. ميانگين تعداد نخ س��يگار 
مصرفي روزانه افراد سيگاري 13/29 نخ براي مردان و 12/91 نخ در زنان و به طور ميانگين 
13/10 نخ در روز اس��ت. به عبارت ديگر، خانم های مصرف كنن��ده روزانه مواد دخانی در كل 

كشور ما زياد نيستند اما چند نكته مهم در اين خصوص وجود دارد: 
نس��بت زنان س��يگاری به مردان در حال افزايش است؛ به طوری كه از نسبت 1 به 9   -
به حدود 1 به 6 رس��يده اس��ت، يعنی در حال حاضر به ازای هر 6 مرد سيگاری يك 
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زن سيگاری وجود دارد. 
مصرف كنن��دگان روزان��ه مواد دخانی در بين زنان در بعض��ی جوامع، به خصوص در   -

شهرهای بزرگ، رو به افزايش است. 
مصرف گهگاهی ساير مواد دخانی نظير قليان در زنان و به ويژه در سنين پايين تر در   -

حال افزايش است. 
نتايج مطالعات اخير كش��ور در گروه های سنی و جنسی، به ويژه در مناطق شهری، مويد آن 

است كه در بين نوجوانان، قليان شايع ترين نوع ماده دخانی مورد مصرف است.

دخانيات و جنسيت
تحليل های كمی در مورد آثار مختص جنسيت و مختص تنوع نژادی در سياست های كنترل 
دخانيات وجود دارد، اما مطالعات نشان می دهد كه اتخاذ سياست های يكسان كنترل دخانيات، 
به طور مش��ابه براي هر دو جنس و براي زيرگروه های مختلف جمعيتی در مردم يك كشور 
موثر نيست. بنابراين، برای نشان دادن موثرتر نيازهای ويژه مردان و زنان در تمامی گروه های 

سنی، نگاه از منظر جنسيت را بايد در اقدامات كنترل دخانيات منظور نمود.
در حقيقت، برای حدود يك قرن، صنعت دخانيات بر هنجارها و اختالفات دو جنس بزرگ نمايی 
كرده است تا با گذاشتن تاثير منفي بر سالمت زنان و مردان، محصوالت خود را توسعه دهد 
و ش��يوه های بازاريابی خود را گس��ترش و بازارهای خود را توس��عه دهد. س��ن، نژاد و طبقه 
اجتماعی نيز نقش كليدی در طراحی و گسترش راهبردهای بازاريابی صنعت دخانيات دارند. 
بنابراين اين نكته حائز اهميت است كه سياست های كنترل دخانيات بايد هنجارهای مرتبط 
با جنسيت، تفاوت های آنها و پاسخ های متفاوت آنها را به دخانيات مدنظر قرار دهد تا با اين 
فشارها مقابله نموده، مصرف دخانيات را كاهش داده و سالمت مردان و زنان را در جهان بهبود 

بخشد.
از سوی ديگر، زنان با نقش مهم خود در تربيت فرزندان می توانند موجب پيشگيری از شروع 
مصرف مواد دخانی در نوجوانان ش��وند. ضمن اين كه عوارض اس��تعمال دخانيات بر هر دو 

جنس يكسان نيست و در زنان به مراتب شديدتر است. 

عوارض استعمال دخانيات و تفاوت هاي جنسيتي
عوارض اصلی استعمال دخانيات عبارتند از بروز بيماری های قلبی- عروقي و سكته مغزی، 
بيماري های قفس��ه سينه و ريه )شامل سرطان ريه( و بس��ياری از سرطان های ديگر شامل 
س��رطان ده��ان، حلق، حنجره، م��ري، معده، لوزالمع��ده، مثانه، كليه،  خون، پس��تان و دهانه 
رحم. عموما هر دو جنس قربانی ناتوانی و مرگ ناش��ی از اين بيماري ها می شوند اما شواهد 
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روزافزونی نش��ان می دهند كه اين بيماری ها اجزای مختص جنس دارند؛ برای مثال، زنان در 
س��طوح تماس پائين تری با دود سيگار به سرطان ريه مبتال می شوند؛ آدنوكارسينوماي ريه 
در بين زنان س��يگاری ش��ايع تر از مردان سيگاری است و می تواند ناشی از رفتارهای ناشی از 
جنسيت باشد )پك های عميق تر( و يا محصوالت مختص جنس خاص )سيگارهای سبك( 

كه برای زنان طراحی شده است. 
اثرات استعمال دخانيات بر سالمت ريه كه با ابتال به بيماری هايی نظير سرطان و بيماری های 
انسدادی مزمن ريه خود را نشان می دهد، براساس جنسيت، طبيعت متفاوتی دارند و زنان در 

سنين ابتدايی بلوغ و سريع تر به بيماری های ريه مبتال می شوند.
آثار مختص جنس بر سيس��تم توليد مثل و توانائی جنس��ی زنان و مردان نيز بروز می نمايد. 
ورود نيكوتين به بدن و آثار تخريبی دود سيگار بر عروق می تواند موجب اختالل عملكرد نعوظ 
در مردان شود. تحقيقات مختلف نيز ارتباط بين كيفيت اسپرم و استعمال دخانيات را نشان 
می دهد. اثرات اس��تعمال دخانيات در حاملگی، متعدد بوده و ش��امل مشكالت حين زايمان و 
كاهش ميزان ش��يردهی، كاهش وزن هن��گام تولد نوزاد و مرگ ناگهاني ن��وزاد و آثار درازمدت 
احتمالی بر رفتار كودک و استعداد اعتياد به نيكوتين در سال های بعدی زندگی هستند. ساير 
موضوعات مرتبط با س��المت زنان كه تحت تاثير استعمال دخانيات هستند، شامل سرطان 
گردن رحم و بيماری های اس��تخوان و افزايش مرگ و مير ناش��ی از س��رطان پس��تان در زنان 

سيگاری هستند. 
اثرات اس��تعمال دخانيات بر سالمت كودكان و نوجوانان دختر و پسر با دقت كمتری مستند 
شده اند. شواهدی موجود است كه استعمال دخانيات بر بدن كودكان در حال رشد، اثر سوء دارد 

و می تواند موجب افزايش ابتالي بعدی كودكان دختر به سرطان پستان شود.

استنشاق تحميلی دود مواد دخانی
اس��تعمال دخانيات نه تنها سالمت سيگاری ها، بلكه س��المت اطرافيان آنها را كه در معرض 
تماس با دود دست دوم هستند، نظير كودكان، همسران و ساير وابستگان آنها در محيط منزل 
و همكارانش��ان در محل كار را تحت تاثير قرار می دهد. تماس با دود دس��ت دوم مواد دخانی 
موجب ابتالبه بيماري های جدی و كش��نده در كودكان و بالغين می ش��ود. اخيرا گزارش های 
متعددی مانند گزارش سازمان بين المللی تحقيق در مورد سرطان، گزارش سال 2005 سازمان 
حفاظت از محيط كاليفرنيا و گزارش سال 2006 مديريت بهداشت آمريكا اين موضوع را به 
اثبات رس��انده است و به نتيجه روشن و قاطع در مورد عوارض ناخواسته تماس با دود دست 

دوم مواد دخانی دست يافته است.
مفاهي��م مختص جن��س در تماس با دود دس��ت دوم مواد دخان��ی وجود دارد؛ ب��رای مثال، 
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موجب كاهش باروری در زنان و مردان می ش��ود و زنان حامله با عوارض بيش��تری برای خود 
و نوزادانشان مواجه خواهند شد. همچنين تحقيقات نشان می دهند تماس با دود دست دوم 
مواد دخانی خطر ابتال به س��رطان پس��تان را در زنان جوان غيرسيگاری نيز افزايش می دهد. 
همسران غيرسيگاری افراد سيگاری از خطر بيشتری برای ابتال به سرطان ريه در مقايسه با 

همسران افراد غيرسيگاری برخوردارند.
دخانيات س��االنه 6 ميلي��ون نفر را در دنيا می كش��د كه 600 هزار م��ورد آن مربوط به افراد 
غيرس��يگاری اس��ت كه با دود دست دوم يا دود تحميلی ناش��ی از مصرف دخانيات توسط 
ديگران مواجهه دارند. زنان و كودكان قربانيان بي گناه دود دس��ت دوم مواد دخانی هستند. به 
ويژه كودكانی كه مادران سيگاری دارند، در معرض خطر بيشتری برای تماس با دود دست دوم 
مواد دخانی قرار دارند. زنان غيرس��يگاری به عنوان همس��ران مردان سيگاری، دومين گروه از 

قربانيان بي گناه دود دست دوم مواد دخانی هستند. 

قليان؛ تهديد جديدی برای سالمت زنان
مصرف قليان به دليل زمينه فرهنگی ديرينه در منطقه مديترانه شرقی و به ويژه ايران پذيرفته 
شده است. اما طی سال های اخير و با ورود تنباكوی ميوه ای، الگوی سنتی مصرف آن تغيير 
كرده اس��ت. در گذش��ته، قليان بيش��تر در مناطق جنوبی كش��ور و در ميان بانوان سالخورده 
خانواده و در منزل مورد استفاده قرار می گرفت، در حالی كه اكنون الگوی مصرف در سرتاسر 
كشور و به ويژه در ميان جوانان و در سفره خانه های سنتی و مكان های مشابه شايع شده است. 
در مورد قليان چند سوءتفاهم و چند اشتباه رايج در جامعه وجود دارد كه زنان با آگاهی از آن 

می توانند به تصحيح باورهای غلط درخانواده و اطرافيان بپردازند:

اشتباه اول: می گويند عبور دود قليان از داخل آب موجب كاهش سموم دود می شود اما 
اين ادعا اصال واقعيت ندارد و تنها نقش آب، كاهش دمای دود و افزايش رطوبت آن و 
در نتيجه قابل تحمل نمودن استنش��اق آن برای فرد مصرف كننده اس��ت. برخالف 
بسياری از عقايد و باورهای سنتی، دود منتشره از قليان حاوی مقادير بيشماری مواد 

سمی است.
اشتباه دوم: می گويند قليان اعتيادآور نيست، در حالی كه دود هر نوع محصول توتون از 
جمله توتون مورد مصرف در قليان حاوی نيكوتين است كه يك ماده اعتيادآور است 

و چندبار مصرف آن موجب اعتياد به نيكوتين می شود. 
اشتباه سوم: می گويند مصرف قليان كم خطرتر از سيگار است، در حالی كه مصرف قليان 
در مقايس��ه با سيگار دود بس��يار زيادتری را وارد ريه های فرد مصرف كننده می كند. 
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افراد س��يگاری كه به طور متوسط 12-8 نخ سيگار در روز مصرف می كنند، به طور 
متوسط، با 75-40 پك به مدت 7-5 دقيقه حدود نيم ليتر دود استنشاق می كنند، در 
حالی كه مصرف كننده قليان در هر وعده مصرف كه به طور متوسط 80-20 دقيقه 
طول می كشد، حدود 200-50 پك می زند و هر پك به طور متوسط حاوی 0/15 تا 
يك ليتر دود است؛ يعنی هر وعده مصرف قليان به طور متوسط معادل كشيدن 40 تا 
80 و گاهی 100 نخ سيگار است. از ديگر عوارض قليان كه در سيگار ديده نمی شود، 
افزايش احتمال انتقال بيماری های واگيردار و مسري، نظير تبخال و هپاتيت و سل، 
است كه به دليل استفاده اشتراكی آن ديده می شود. حتی درصورت عوض كردن سر 
لوله قليان، مواد باقی مانده در ش��لنگ آن می تواند عامل انتقال اين بيماری ها باشد. 
نكته ديگر، احتمال آلوده بودن توتون و تنباكوی مورد استفاده در قليان به انواع قارچ ها 
و ميكروب هاست. تنباكوی مورد استفاده در قليان اغلب كيفيت مناسبی نداشته و با 

كمی اسانس قابل عرضه می شود. 
اش��تباه چهارم: می گويند مصرف قليان فقط برای فرد مصرف كننده خطرناک اس��ت، 
درحالی كه استنش��اق تحميلی دود دخانيات شامل مصرف قليان هم می شود. يك 
س��اعت در معرض دود قليان ديگران بودن، معادل مصرف 6 تا 8 نخ سيگار است. به 
اشتباه، نگاه برخی خانواده ها به قليان، نوعی تفريح و تفنن است و اين امر موجب می 
گردد تا از سويی استعمال قليان توسط نوجوانان و جوانان و حتی در مواردی كودكان 
در حضور والدين و حتی به تشويق والدين برای ايجاد صميميت بين اعضای خانواده، 

زنان به عنوان مادر خانواده 

نقش مهمی در پيشگيری 

از استنشاق دود دست دوم 

توسط خود و كودكانشان دارند
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صورت پذيرد و والدين ناآگاهانه زمينه اعتياد عزيزان خود به نيكوتين و در نهايت مواد 
دخانی را فراهم سازند و از سويی ديگر عدم مقبوليت استعمال دخانيات توسط زنان 
در جمع را از بين برده و موجب شروع اعتياد به نيكوتين در ميان زنان كشور و افزايش 

استعمال مواد دخانی در ميان آنان شود. 

زنان و پيشگيری از استعمال دخانيات
با توجه به نقش زنان در مديريت خانواده و تاثيرگذاری آنها به عنوان الگوی رفتاری نوجوانان 
و جوان��ان، زن��ان می توانند با افزايش آگاهی خود و فرزندان و خان��واده خود در مورد مضرات 

استعمال دخانيات، مانع پيشرفت اين روند شوند:
z زنان به عنوان مادر خانواده نقش مهمی در پيشگيری از استنشاق دود دست دوم توسط 

خود و كودكانشان دارند.
z زنان می توانند مش��وقی برای ترک س��يگار در همسران خود باشند و حتی اگر با يك فرد 
سيگاري زندگي مي كنند كه مايل به ترک آن نيست، با ممانعت از مصرف سيگار در فضاي 
داخلی منزل )با  اينكه مشكل مواجهه با دود تحميلي را از بين نمي برد ولي آن را به ميزان 

زيادي كاهش مي دهد(  مي توانند خطر استنشاق دود تحميلي را كاهش دهند. 
z زنان با آموزش مضرات قليان به عنوان يك وسيله تدخينی و نه تفريحی، نقش مهمی در 
آگاه س��ازي خانواده داشته و در تامين تفريحات سالم براي افراد خانواده و پيشگيری از 

ورود فرزندان خود به دروازه اعتياد مشاركت خواهند داشت.
z زنان با آشنايی با قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانيات، قادر خواهند بود از حقوق 

شهروندی خود و عزيزانشان دفاع كنند. با برخی از مفاد اين قانون آشنا شويم:
ماده 3: هر نوع تبلي�غ، حم�ايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به   -

استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است.
م��اده 7: پروان��ه ف��روش فرآورده ه��اي دخان��ي توس��ط وزارت بازرگاني و بر اس��اس   -

دستورالعمل مصوب ستاد صادرمي شود.
تبصره: توزيع فرآورده هاي دخاني توسط اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.  -  

ماده10: فروش محصوالت دخاني به افراد از طريق اينترنت و دستگاه هاي خودكار   -
فروش ممنوع است.

م��اده 12: ف��روش )مواد دخاني( يا عرضه به افراد زير 18 س��ال يا به واس��طه آن ها   -
مستوجب جزاي نقدي است.

ماده12 آيين نامه اجرايی قانون: فروش و عرضه محصوالت دخاني توسط اشخاص   -
حقيقي و حقوقي بدون پروانه فروش ممنوع است.




