
واحد سالمت بسم اهلل الرحمن الرحیم 
جوانان، نوجوانان



ت�ش�د�ي�د�       ي�ا� ب�ر�و�ز� ع�ا�م�ل� د�خ�ا�ن�ي�ا�ت� ا�س�ت�ع�م�ا�ل�
ج�م�ل�ه�       ا�ز� خ�ط�ر�ن�ا�ک� ب�ي�م�ا�ر�ي�ه�ا�ي� ا�ز� ب�س�ی�ا�ر�ی�
   –    �، ع�ر�و�ق�ي� ق�ل��ب�ي� ب�ي�م�ا�ر�ي�ه�ا�ي� س��ر�ط�ا�ن�ه�ا�
     �، كا�تا�ر�اكت دیا�ب�ت،� مغز�ی،� س��کته�

م�ي�      …   و� د�ن�د�ا�ن�ه�ا� ف�س�ا�د� و� ش�ن�و�ا�ي�ي� ض�ا�ي�ع�ا�ت�
ب�ا�ش�د�. 

دخانیات




 سال( 15 – 20فاص�له زمان�ي نس�بتًا طوالن�ي ). 

بي�ن شروع مص�رف س�يگار و ابتال به بيماريهاي 
مذكور موج�ب كاه�ش حس�اسيت افراد نس�بت به 

خطرات اين ماده مهلك شده است. 

دخانیات



 حاض�ر حال  به 6در  ابتال  اث�ر  بر  را  خود  جان  س�ال  در  نف�ر  ميليون   
 هزار نفر 600بيماريهاي ناشي از مصرف دخانيات از دست مي دهند که 

آ�ن بدلي�ل مواجه�ه ب�ا دود دس�ت دوم ي�ا دود محيط�ی آ�ن م�ی باشد. تقريب�ا هر 
 نفر به علت استعمال دخانيات می ميرد که مسئول يک مرگ از 1 ثانيه 6

 مرگ در جهان اس�ت. نهايت�ا نيم�ی از مص�رف کنندگان فعلی مواد 10ه�ر 
دخان�ی ب�ه عل�ت ابتال ب�ه ي�ک بيماری مرتب�ط ب�ا اس�تعمال دخانيات خواهند 
مرد اگ�ر الگوي موجود اس�تعمال دخانيات ب�ا رون�د جاري ادام�ه يابد حدود 
ي�ك ميليارد نف�ر در قرن بيس�ت و يك�م جان خود را ا زدس�ت خواهن�د داد که 

% اين مرگها در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد80

دخانیات



 . اثرات اس�تنشاق تحميل�ي دود س�يگار ني�ز كمتر از عوارض
ناش�ي از اس�تعمال دخانيات نم�ي باش�د، ب�ا توج�ه به گزارش 
س�ازمان جهان�ي بهداش�ت دود محيط�ي س�يگار از نقط�ه نظر 
س�المت هي�چ آس�تانه مجازي ندارد، چرا ك�ه ن�ه دستگاههاي 
دخانيات  استعمال  مكانهاي  جداس�ازي  تمهي�د  ن�ه  و  تهوي�ه 
هيچكدام بطور كام�ل هواي�ي پاك و عاري از آالينده را فراهم 
نم�ي آورند. بنابراي�ن راه محافظ�ت، قرار نگرفتن در معرض 

ايجاد  طري�ق  از  دخانيات  و  س�يگار  از دود  عاری  اماکن 
مي باشددخانيات 

دخانیات



        داده نشان اخير تحقيقات طب�ق ديگ�ر س�وی از
حدود    ک�ه دود     90شده تنباکوی نيکوتين درص�د

خانه         درون نرم وس�ايل س�طوح، ديوار، ب�ه شده
مو            و لباس ني�ز و مبلمان و بال�ش و فرش مانن�د
     . از     ناشی س�می ذرات چس�بد م�ی افراد پوس�ت و
مختلف        های قس�مت روی ک�ه دخانيات مص�رف
می           افراد لباس و موی پوس�ت، خودرو، منزل،

شده        شناخته سوم دست دود عنوان تحت نشيند،

دخانیات



          منزل در را بيشتری زمان کودکان اينکه ب�ه توج�ه ب�ا
مواد            دود ذرات حاوی سطوح ب�ا و کنن�د م�ی س�پری
به         شدن مبتال امکان هس��تند، تماس در دخان��ی
دود          با مواجه�ه از ناش�ی های مس�موميت و بيماری
     . کم     س�طوح حت�ی اس�ت بيشت�ر آنه�ا در دخانيات
سيستم          در مس�موميت ب�ا توان�د م�ی دخانيات ذرات
نمايد         ايجاد شناخت�ی مشکالت آنه�ا در کودکان عص�بی

 .

دخانیات



 سه علت اصلی گرايش افراد به مصرف
دخانيات در زير آمده است:

 فعاليتهای تبليغاتی و بازاريابی شرکت های-
توليد کننده مواد دخانی ، 

 ، فقر سواد بهداشتی
 استعمال دخانيات توسط ديگران در خانه و -

محيط کار 

علل تمایل نوجوانان و جوانان به مصرف دخانیات



 بطور کل�ی بهتري�ن راه های پيشگيری از� استعمال دخانيات
عبارتند از:

1آگاه کر�دن جامعه از� خطر�ات و مضرات دخانيات – 
2 تقوي�ت فعالي�ت های جايگز�ي�ن افراد در معرض خطر – 

مانند فعاليت های فرهنگی، ورزشی و آموزشی
3 مانند مهارت( افراد  در  افزاي�ش مهار�ت های زندگ�ي   – 

ح�ل مشک�ل، مقابل�ه ب�ا اس�ترس و مقاوم�ت در� برابر مصرف 
سيگار و ...(

راه های پيشگيری از مصرف دخانيات با تاکيد بر جلب مشارکت جوانان



          مختلف واحدهای میان همکاری پیشگیری، امر در موفقیت برای بنابراین
دانشگاه            ها، سربازخانه مساجد، مدارس، ها، خانواده مانند جامعه و مردمی

و          ...  انتظامی ماموران ها، روزنام7ه تلویزیون، و رادیو کارخانجات، ها،
. دارد  ضرورت

راه های پيشگيری از مصرف دخانيات با تاکيد بر جلب 
مشارکت جوانان



 مسئوليت پيشگيری از مصرف سيگار، فقط به عهده يک فرد يا يک تيم
متخصص بهداشتی نيست، بلکه همه افراد جامعه بايد در آن مشارکت 

داشته باشند. يک نوجوان يا جوان مسئوليت پذير و آگاه، می تواند روش 
های پيشگيری از مصرف دخانيات و مقابله با خطرات و مضرات مصرف 

 .دخانيات را به دقت فرا گرفته و به ساير افراد جامعه انتقال دهد

راه های پيشگيری از مصرف دخانيات با تاکيد بر جلب 
مشارکت جوانان



 اگ�ر هم�ه نوجوانان و جوانان ب�ا تاثي�ر نامطلوب سيگار بر
س�المت جس�می و ر�وان�ی خود و خانواده اشان آشن�ا شوند و 
ني�ز از� تاثي�ر نامطلوب س�يگار بر طراوت و شاداب�ی و زيبايی 
چهره اشان و ر�واب�ط شان ب�ا دوستان و اطرافيان شان آگاه 
شون�د، کمت�ر ممک�ن اس�ت ب�ه اي�ن کار دست بزنند. عالوه بر 
مورد  در  را  خود  های  دانسته  نوجوان،  ي��ک  اگ��ر�  اي��ن 
کند،  منتق�ل  همس�االنش  ب�ه  س�يگار  مص�رف  از  پيشگيری 

بود.بسيار موثرتر از هر آموزش دهنده ديگری خواهد 

راه های پيشگيری از مصرف دخانيات با تاکيد بر جلب 
مشارکت جوانان
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