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مقدمه
بیــش از  1/1میلیــارد نفــر از جمعیــت بــاالی  15ســال جهــان محصــوالت تنباکــو را
بــه صــورت کشــیدنی (تدخینــی) مصــرف می¬کننــد .در بســياري از كشــورها بــه طور
متوســط ســن شــروع دخانیــات زيــر  15ســال اســت و شــيوع مصــرف دخانيــات در
بيــن جوانــان بســيار باالســت .مصــرف دخانیــات بــه دلیــل عــوارض بهداشــتی اهمیــت
باالیی دارد.
هــر نــوع مــواد دخانــی عامــل اصلــي در ايجــاد بســياري از بيمــاري هــای كشــنده از
جملــه بيماريهــاي قلبــي و عروقــي ،بیمــاری هــای تنفســی ،ســرطان هــاي ريــه،
دهــان و ...بــوده و هــر ســاله موجــب مــرگ بیــش از  8میلیــون نفــر در جهــان
ميشــود .چنانچــه الگــوي مصــرف دخانيــات تغييــر نكنــد پيــش بينــي ميشــود تــا
ســال  2030بيشــترين عامــل مــرگ و ميــر و كاهــش طــول عمــر باشــد .عــاوه بــر

4

تعهد من ،ترک قلیان

ایــن ،افــرادي كــه دخانيــات مصــرف نميكننــد ولــي در مواجهــه بــا دود آن قــرار
میگیرنــد ،بيشــتر از افــرادی کــه در مواجهــه دود دس ـتدوم دخانیــات نیســتند ،در
معــرض خطــر ســرطان ريــه و بيماريهــاي ديگــر هســتند.
کرونــا ویــروس بــه سیســتم هــای تنفســی و قلبــی و عروقــی آســیب مــی رســاند و
ســبب ایجــاد عالیمــی مشــابه آنفلوانــزا از قبیــل تــب ،ســرفه ،تنگــی نفــس ،گلــودرد
و خســتگی میشــود.
آلودگــی بــه کرونــا ویــروس در افــراد مصــرف کننــده مــواد دخانــی از ســطح خطــر
جــدی تــری برخــوردار مــی باشــد و حتــی میتوانــد منجــر بــه مــرگ زودرس در اثــر
نارســایی تنفســی در آنهــا شــود .دوره کمــون بیمــاری در ایــن دســته افــراد بســیار
کوتــاه و یــا اصــا وجــود نــدارد .افــراد مصــرف کننــده مــواد دخانــی مســتعد ابتــا بــه
بیمــاری هــای قلبــی هســتند کــه تاکنــون بــه نظــر مــی رســد باالتریــن عامــل خطــر
بــرای مــرگ و میــر کوویــد  19بــوده اســت .داده هــای بدســت آمــده از چیــن نشــان
مــی دهــد ،مصــرف دخانیــات خطــر ابتــای شــما را بــه کرونــا ویــروس افزایــش مــی
دهــد و افــراد مصــرف کننــده در معــرض خطــر ایجــاد عالئــم شــدید کرونــا ویــروس
هســتند؛ زیــرا دود دخانیــات یــک ســرکوب کننــده سیســتم دفاعــی بــدن اســت و
افــرادی کــه سیســتم دفاعــی آنهــا ســرکوب شــده اســت اگــر بــه بیمــاری کرونــا
ویــروس مبتــا شــوند ،در معــرض خطــر بیشــتری هســتند.
مصــرف کننــدگان دخانیــات نســبت بــه دیگــر افــراد جامعــه ایمنــی پاییــن تــر
داشــته و در مقابــل هرگونــه عفونــت ازجملــه ایــن ویــروس بیشــتر تحــت تاثیــر قــرار
میگیرنــد .پاســخ ایمنــی ضعیــف ناشــی از اعتیــاد بــه نیکوتیــن ،بــه افزایــش بیمــاری
هــا و اختــاالت جــدی از جملــه بیمــاری قلبــی منجــر مــی گــردد .از ســوی دیگــر
عــدم توانایــی افــراد مصــرف کننــده دخانیــات در مدیریــت و جلوگیــری از تمــاس بــا
ویــروس ،از قبیــل تمــاس دســتی و دهانــی ســبب میشــود تــا پروســه اســتعمال
دخانیــات (از خریــد تــا بــاز کــردن پاکــت ،اســتفاده از فنــدک یــا کبریــت آلــوده،
تمــاس دســت و فیلتــر آلــوده بــا مخــاط دهــان و غیــره) خطــر انتقــال ویــروس را
بیشــتر از دیگــر افــراد جامعــه تشــدید کنــد.
بیمــاری کرونــا ویــروس در مصــرف کننــدگان مــواد دخانــی مبتــا بــه ویــروس دیــر
تــر تشــخیص داده میشــود؛ چــرا کــه ســرفه کــردن در ایــن افــراد امــری عــادی
بــوده و خــود و اطرافیــان آن هــا عالمــت ســرفه را جــدی نمیگیرنــد .در ضمــن
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افــراد آلــوده و مصــرف کننــدگان مــواد دخانــی ،بــه ویــژه ناقلیــن بــدون عالمــت،
ســهم باالیــی در انتقــال بیمــاری بــه واســطه ســرفه مزمــن مشــخصه ســیگاریها دارند.
خانــواده ایــن افــراد بــه واســطه مواجهــه مســتمر و طوالنــی بــا دود دســت دوم مــواد
دخانــی شــانس باالتــری را نســبت بــه ابتــا بــه بیمــاری کرونــا ویــروس و ســایر
بیماریهــای مرتبــط بــا مصــرف دخانیــات دارنــد .مصــرف کننــدگان مــواد دخانــی
زودتــر و بیشــتر از افــراد مشــابه غیــر مصــرف کننــده دچــار اســترس شــده و شــرایط
قرنطینــه را بــرای خانــواده نامناســب تــر مــی کننــد.
رونــد بهبــودی بیمــاری کرونــا ویــروس در مصــرف کننــدگان مــواد دخانــی کــه دارای
بیماریهــای قلبــی هســتند بســیار ضعیــف ،همــراه بــا درد و زجــر فــراوان و احتمــال
بــروز مــرگ در آنهــا باالســت.
مصــرف دخانیــات تحــت هــر شــرایطی ســبب افزایــش ابتــا و تشــدید عــوارض
بیمــاران در صــورت مواجهــه بــا ویــروس کوویــد  19میشــود.
بنابرایــن هیــچ زمانــی بــرای تــرک دخانیــات دیــر نیســت ،و ایــن اقــدام یــک ضــرورت
بــرای حفــظ ســامتی اســت ســازمان بهداشــت جهانــی بــه افــراد توصیــه مــی کنــد
دخانیــات را تــرک کننــد زیــرا اســتعمال دخانیــات باعــث میشــود آنهــا در برابــر عفونــت
کرونــا ویــروس و ســایر بیمــاری هــای واگیــر و غیــر واگیــر آســیب پذیرتــر باشــند.
«هیچ زمان بهتری برای ترک وجود ندارد.
همین االن برای ترک اقدام نمایید».
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دخانیات و انواع آن
دخانیــات یــا مــواد دخانــی ،هــر مــاده یــا فرآوردهایســت کــه تمــام یــا بخشــی
از مــاده خــام تشــکیلدهنده آن ،گیــاه توتــون یــا تنباکــو یــا مشــتقات آن (بــه
اســتثنای مــواد دارویــی مجــاز تــرک دخانیــات بــه تشــخیص وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی) باشــد .مــاده مؤثــره در گیــاه تنباکــو ،نیکوتیــن اســت کــه مصــرف
آن ،میتوانــد باعــث ایجــاد وابســتگی شــود.
ایــن مــواد بــر اســاس نــوع مصــرف بــه ســه گــروه اصلــی ( )1تدخینــی)2( ،
غیرتدخینــی و ( )3ســیگارهای الکترونیــک تقســیم میشــوند.

گروه تدخیین
الــف -ســیگار :بــه تنباکــوی پیچیــده شــده در کاغــذ گفتــه ميشــود کــه توســط
ماشــین تولیــد میگــردد .ســیگار ،اســتوانه کاغــذی کوچکــی معمــوالً بــه طــول
کمتــر از  12ســانتیمتر و قطــر نزدیــک بــه  10میلیمتــر اســت کــه از برگهــای
بریــده شــده یــا عمــل آمــده تنباکــو پــر میشــود .یــک عــدد ســیگار بــه طــور
معمــول کمتــر از  1گــرم تنباکــو دارد.
ب -ســیگار بــرگ :ســیگارهای بــرگ از ســیگارهای معمولــی بزرگتــر بــوده و نــوع و
میــزان تنباکویــی کــه در آنهــا بــه کار رفتــه نیــز متفاوت اســت .ســیگار بــرگ فیلتر نــدارد.
محتــوای نیکوتیــن و تنباکــو در ســیگارهای بــرگ ،چنــد برابــر ســیگارهای معمولی اســت.
ج -پيــپ :وســیله ای کــه در آن از بــرگ هــاي خشــك شــده گيــاه تنباكــو ،بــه
عنــوان توتــون بــرای مصــرف اســتفاده ميگــردد.
د -قليــان :قليــان وســيلهاي اســت بــراي كشــيدن تنباكــو ،کــه دود حاصــل از آن
ناشــی از ســوختن ذغــال گداختــه و تنباكــو اســت.
ه -چپــق :وســیله ای اســت داراي حق ـ ه و یــک لول ـ ه متصــل بــه آن کــه در حقــه
توتــون ریختــه و آتــش را بــر روي آن گذاشــته و ميكشــند.
و) ســيگار دســتپيچ :ســیگاری اســت کــه توســط مصــرف كننــده بــا پيچيــدن
تنباكــو در كاغــذ نازكــي تهیــه و مصــرف ميشــود.
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گروه غیرتدخیین
الــف -تنباكــوي جويدنــي :در شــرق ايــران و بيشــتر بــا نــام «نــاس» شــيوع
مصــرف دارد.
ب -انفيــه تنباکــو :گــردي اســت كــه بيشــتر از تنباكــو بــه دســت ميآيــد،
عطســهآور و نشــئهكنند ه بــوده و از طریــق بينــي اســتفاده میشــود.
سیستمهای الکترونیک انتقال نیکوتین
در ســالهای اخیــر مصــرف نیکوتیــن بــا اســتفاده از تبخیرکنندههــای الکترونیــک
رایــج شــده اســت .ایــن تبخیرکنندههــای الکترونیــک بــه صــورت ســیگار ،ســیگار
بــرگ ،قلیــان و پیــپ الکترونیــک در دســترس قــرار گرفتهانــد کــه بــه طــور کلــی بــه
آنهــا سیســتمهای الکترونیــک انتقــال نیکوتیــن یــا اِنــدز گفتــه میشــود.
الزم بــه توجــه اســت کــه اســتفاده از ســیگارهای الکترونیــک بــه عنــوان یــک کاالی
ســامتی مــورد تأییــد قــرار نگرفتــه و اســتفاده از آن بــه عنــوان یــک روش ایمــن و
مؤثــر بــرای تــرک ســیگار توصیــه نمیشــود .عــاوه بــر ایــن ،در کشــور مــا مجــوزی
بــرای توزیــع و فــروش آن صــادر نشــده اســت.

بدون دخانیات
( 4تا  10خردادماه 1400
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بدون دخانیات
( 4تا  10خردادماه 1400

انواع دود دخانیات
ِ
دســت دوم :دود حاصــل از اســتعمال مــواد دخانــی توســط افــراد مصــرف
دود
کننــده کــه توســط افــراد غیرمصــرف کننــده استنشــاق میشــود.
دود دسـ ِ
ـمی ناشــی از مصــرف مــواد دخانــی اســت کــه بــر روی
ـت ســوم :ذرات سـ ّ
قســمت هــای مختلــف وســایل و ســطوح موجــود در منــزل ،خــودرو ،پوســت ،مــو
و لبــاس افــراد مینشــیند ،کــه افــراد غیرمصــرف کننــده در تمــاس بــا آن قــرار
میگیرنــد.
مهمترین مواد شيميايي و سموم موجود در دخانیات
تنباکــو حــاوی مــواد شــیمیایی اســت کــه هنــگام ســوختن بیــش از  7000مــاده
شــیمیایی مختلــف تولیــد میکنــد کــه حداقــل  70عــدد از آنهــا ســرطانزا هســتند
ـمی بــوده و بــه بافتهــای بــدن آســیب میرســاند .در ادامــه
و بســیاری از آنهــا سـ ّ
مهمتریــن مــواد شــیمیایی و ســموم موجــود در دخانیــات معرفــی شــدهاند.
نیکوتیــن :مــاده مؤثــره موجــود در بــرگ توتــون اســت کــه باعــث ایجــاد وابســتگی
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میشــود .در دود ناشــی از ســوختن توتــون در ســیگار و انــواع مــواد دخانــی وجــود
ـمی و ســرطانزا اســت.
دارد .نیکوتیــن مــاده ای بســیار سـ ّ
قطــران (تــار) :خطرنــاک تریــن مــاده شــیمیایی موجــود در دود ســیگار و انــواع
مــواد دخانــی قطــران اســت .در واقــع قطــران شــناخته شــده ترین مــاده ســرطان زای
موجــود در جهــان اســت و عامــل اصلــی ایجــاد ســرطان ریــه و بســیاری از بیماریهای
ریــوی در ســیگاریها همیــن مــاده اســت .قطــران موجــب فلــج مژکهــای تنفســی
در راه هــای هوايــی میشــود و بــه ایــن ترتیــب مانــع پاکســازی ریــه از ســموم و
ناخالصیهــا و آلودگیهــای موجــود در دود انــواع مــواد دخانــی و هــوای استنشــاقی
میگــردد .قطــران بــا تأثیــر مســتقیم خــود بــر کیسـههای هوایــی ،موجــب تخریــب
ایــن کیس ـهها و کاهــش کارآیــی سیســتم تنفســی میشــود.
آرســنيک :نوعــي گاز اســت کــه از طريــق ريــه هــا ،کبــد ،کليههــا و طحــال جــذب
بــدن شــده و پــس از  2هفتــه در پوســت و مــو و اســتخوان جايگزيــن ميشــود .ايــن
گاز حتــي از طريــق جفــت مــادر وارد خــون جنيــن شــده و ســبب تولــد نــوزاد کــم
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وزن و کــم حافظــه و گاهــي نيــز ســقط جنيــن ميشــود .همچنيــن در بــروز ســرطان
لــب نيــز دخالــت دارد.
منواکســيدکربن :وجــود ايــن گاز ســمی باعــث اختــال در انتقــال و مصــرف
اکســيژن ميشــود .دود ســیگار حــاوی  2تــا  6درصــد منــو اکســیدکربن اســت ،در
نتیجــه ســطح کربوکســی هموگلوبیــن در خــون ایــن افــراد  2تــا 15درصــد اســت (در
افــراد غیــر ســیگاری  1درصــد) ،کــه موجــب کاهــش اکســیژن رســانی بــه بافــت هــا
و اعضــا شــده و منجــر بــه کبــودی لــب هــا و ناخــن هــا و افزایــش خطــر لختــه شــدن
خــون و بــه دنبــال آن بــروز ســکته قلبــی و مغــزی میشــود.
اســيد ســيانيدريک (جوهــر بــادام تلــخ) :کــه بــه نامهــاي ســيانورهيدروژن و
جوهــر بــادام تلــخ نيــز شــهرت دارد.
مــواد راديواکتيــو (پرتــوزا) :در توتــون ســيگار تشعشــعات پرتــوزاي راديــوم و
پولونيــوم وجــود دارد کــه ســرطان زا هســتند.
آمونيــاک :يکــي از عوامــل مهــم در ايجــاد تحريــکات بافتهــا (بــه ويــژه ريــه هــا)
در جريــان ســيگار کشــيدن و مصــرف انــواع مــواد دخانــی اســت.
کربورهــاي هيــدروژن :معمــوالً خاصيــت ســرطان زایــي دود ســيگار و انــواع مــواد
دخانــی ،ناشــي از هميــن کربورهــاي هيــدروژن اســت و اســتعداد ابتــا بــه ســرطان را
در تمــام بافتهــاي بــدن بــه ويــژه مجــاري تنفســي افزایــش مــی دهــد.
تنباکوهــای غیرتدخینــی :تنباکوهــای غیرتدخینــی نظیــر نــاس ،پانپــراک کــه
عمدتــا در انــواع جویدنــی و مکیدنــی مصــرف میشــوند ،نیــز حــاوی مقادیــر زیــادی
نیکوتیــن هســتند کــه مــاده ای بســیار اعتیــاد آور می باشــد .مصرف ایــن مــواد می-تواند
بــه دلیــل ایجــاد وابســتگی بــه نیکوتیــن موجــب شــروع مصــرف ســایر مــواد دخانــی از
جملــه ســیگار و قلیــان گــردد.
عــاوه بــر ایــن ،تنباکوهــای غیرتدخینــی نیــز دارای مــواد شــیمیایی ســرطانزا
هســتند .مضرتریــن مــواد شــیمیایی ،نیتروزآمینهــای خــاص تنباکــو هســتند کــه در
فرآینــد رشــد ،خشــک کــردن ،تخمیــر و فــرآوری توتــون شــکل میگیرنــد .مقــدار
ایــن مــواد شــیمیایی نســبت بــه نــوع محصــول متفــاوت اســت .ســطوح باالتــر ایــن
مــواد شــیمیایی ،خطــر ابتــا بــه ســرطان را بیشــتر مــی کنــد.
ســمی حاصــل از مصــرف کشــیدنی مــواد دخانــی نظیــر عناصــر
بســیاری از مــواد
ّ
رادیواکتیــو و فلــزات ســنگین در تنباکوهــای غیرتدخینــی نیــز یافــت میشــوند.
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عوارض مرصف دخانیات
مصــرف تنباکــو و انــواع آن تقریبــاً بــه تمــام دســتگاههای بــدن آســیب رســانده و
یکــی از اصلیتریــن عوامــل مــرگ قابــل پیشــگیری در جهــان اســت .ســالیانه 8
میلیــون نفــر در اثــر مصــرف مــواد دخانــی جــان خــود را از دســت مــی دهنــد .حــدود
 1میلیــون مــورد از ایــن مــرگ هــا فقــط بــه دلیــل مواجهــه بــا دود دســت دوم مــواد
دخانــی رخ میدهــد.
مصــرف دخانیــات بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم (دود دســت دوم و ســوم)،
موجــب بــروز انــواع ســرطان هــا (ســرطان ریــه ،لــب و دهــان ،حنجــره ،مــری،
کلیــه ،مثانــه ،گــردن رحــم و ،) ...بیمــاری هــای قلبــی  -عروقــی (ســکته هــای
قلبــی و مغــزی ،فشــارخون بــاال ،آنژیــن صــدری ،برگــر و ،) ...بیمــاری هــای تنفســی
(برونشــیت ،آمفیــزم و ،) ...گوارشــی (ریفالکــس ،کــرون و ) ...و بیمــاری هــای دهــان
و دنــدان مــی گــردد.
همچنیــن مصــرف دخانیــات موجــب ســردمزاجی ،مشــکالت عــادت ماهیانــه و
نابــاروری شــده و در دوران حاملگــی نیــز موجــب افزایــش خطــر خونریــزی ،ســقط،
کاهــش رشــد جنیــن و تولــد نــوزاد بــا وزن کمتــر از میــزان طبیعــی میشــود .ایــن
خطــرات بــه دوران حاملگــی محــدود نشــده و غالبـاً نــوزادان بــه دنیــا آمــده از مــادران
ســیگاری دچــار نواقــص عمــدهای در دوران رشــد مــی گردنــد.
برخــی عــوارض دیگــر مصــرف دخانیــات بــر دســتگاههای بــدن شــامل مــوارد زیــر
میشــوند:
باعث باال رفتن فشار خون میگردد.
خطر سکته قلبی و مغزی را  2-4برابر افزایش میدهد.
باعــث آســیب بــه راههــای تنفســی و کیســههای هوایــی در ریــه میشــود.
بیماریهــای ریــوی ناشــی از مصــرف کشــیدنی محصــوالت تنباکــو شــامل بیمــاری
انســدادی مزمــن ریــوی ماننــد آمفیــزم و برونشــیت مزمــن اســت .افــراد ســیگاری
 12-13برابــر بیــش از افــراد غیرســیگاری ممکــن اســت در اثــر بیمــاری انســدادی
مزمــن ریــه فــوت کننــد.
خطــر ابتــا بــه انــواع ســرطانها شــامل ســرطان ریــه ،برونــش حنجــره ،گلــو،
زبــان ،لوزههــا ،کام نــرم ،خــون ،مــری ،معــده ،روده بــزرگ و مقعــد ،کبــد ،کلیــه و
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حالــب ،مثانــه ،پوســت و لوزالمعــده را افزایــش میدهــد .در زنــان مصــرف دخانیــات
خطــر ســرطان گــردن رحــم و پســتان را بــه صــورت قابلتوجهــی بــاال میبــرد.
در بــارداری بــا افزایــش خطــر زایمــان زودرس ،تولــد نــوزاد مــرده ،وزن کــم تولــد
و بــارداری نابجــا و تولــد نــوزادان مبتــا بــه فشــار خــون ریــوی و شــکاف کام و لــب
همــراه اســت.
خطــر ابتــا بــه آب مرواریــد ،دیابــت نــوع  ،2پوســیدگی دندانهــا ،بیماریهــای
مخــاط دهــان ،ناتوانــی جنســی در مــردان ،ضایعــات شــنوایی ،ریــزش مــو ،چیــن و
چــروک پوســت ،پوکــی اســتخوان ،زخــم معــده را افزایــش مــی دهــد.
باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود.
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دست دوم
عوارض مواجهه اب دود
ِ
دست سوم مواد دخاین
و
ِ
مقادیــر کــم مواجهــه بــا دود دخانيــات هــم بیخطــر نیســت و ابزارهایــی ماننــد تهويــه
و ســاير فنآوريهــاي فيلتراســيون هــوا نميتوانــد مخاطــرات بهداشــتي ناشــي
از مواجهــه بــا دود محيطــي دخانيــات را حــذف كنــد و حتــی رویکــرد اختصــاص
مكانهــاي مخصــوص اســتعمال دخانيــات در اماكــن عمومــي کارایــی الزم را نــدارد
و تنهــا راه مؤثــر محافظــت از افــراد در معــرض مواجهــه ،ايجــاد محيطهــاي صــد
درصــد عــاري از دود دخانيــات اســت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه کــودکان زمــان بیشــتری را در منــزل ســپری مــی کننــد،
بیشــتر در معــرض در آغــوش کشــیدن و بوســیدن توســط بزرگســاالن مصــرف
کننــده مــواد دخانــی قــرار میگیرنــد کــه حامــل ذرات مضــر دود دســت ســوم
در مــو ،پوســت و لبــاس خــود هســتند ،ســریعتر نفــس مــی کشــند و معمــوال
وســایل اطــراف و دســت آلــوده خــود را بــه دهــان مــی برنــد و بــا ســطوح حــاوی
ذرات دود مــواد دخانــی در تمــاس هســتند ،امــکان ابتــا شــدن بــه بیمــاری و
مســمومیتهای ناشــی از مواجهــه بــا دود دســت دوم و ســوم مــواد دخانــی بــرای
آنهــا بیشــتر اســت .حتــی ســطوح کــم ذرات دخانیــات مــی توانــد بــا مســمومیت
در سیســتم عصبــی کــودکان در آنهــا مشــکالت شــناختی ایجــاد نمایــد.
مواجهــه بــا دود دســت دوم مــواد دخانــی خطــر ســرطان ریــه و بیمــاری کرونــر
قلبــی را در افــراد در معــرض دود افزایــش میدهــد .بــا توجــه بــه تبعــات ســوء
مواجهــه بــا دود مــواد دخانــی (دود دســت دوم) و تمــاس بــا بقایــای حاصــل
از مصــرف دخانیــات (دود دســت ســوم) ،ضــرورت دارد افــراد بــرای حفاظــت از
ســامت خــود ،از مواجهــه بــا دود مــواد دخانــی اجتنــاب نماینــد .افــراد مصــرف
کننــده مــواد دخانــی عــاوه بــر آســیب رســانی بــه خــود ،حقــوق اطرافیــان خــود را
کــه اکثــرا از عزیزانشــان هــم هســتند رعایــت نکــرده و باعــث ایجــاد بیمــاری هــای
مختلــف در آنهــا مــی شــوند.
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عوارض دود مواد دخاین برای کودکان
عــوارض دود دخانیــات بــرای کــودکان از زمــان جنینــی شــروع میشــود یعنــی
زمانــی کــه دســتگاه تنفــس هنــوز بــه طــور کامــل شــکل نگرفتــه اســت و در طــی
ایــن دوران بــا هــر بــار مصــرف مــواد دخانــی توســط مــادر و یــا اطرافیــان ،اثــرات
جانبــی زیــادی در جنیــن بوجــود مــی آیــد .ســیگار کشــیدن در طــول حاملگــی
موجــب عــوارض زیــادی میشــود از جملــه مــرده زایــی ،ســقط خــود بــه خــود،
مــرگ جنیــن ،مــرگ در دوران نــوزادی و مــرگ ناگهانــی نــوزاد.
وزن نــوزادان مــادران ســیگاری حــدود  170تــا  200گــرم کمتــر از نــوزادان مــادران
غیــر ســیگاری اســت .بــروز برونشــیت و عــوارض تنفســی در ســال اول زندگــی در
کودکانــی کــه یکــی از والدیــن آنهــا ســیگار مــی کشــد شــایع تــر اســت .مواجهــه بــا
دود دســت دوم دخانیــات خطــر ســندرم مــرگ ناگهانــی نــوزاد ،عفونتهــای مزمــن
گــوش میانــی و بیماریهــای تنفســی نظیــر آســم و عفونــت ریــه را افزایــش میدهــد.
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فواید ترک دخانیات
تــرک مصــرف دخانیــات در هــر سـ ّنی منافــع آنــی و طوالنــیمــدت بــرای خــود فــرد
و خانــواده و اطرافیــان او دارد .هــر چنــد تــرک دخانیــات در ســنین پایینتــر منافــع
بیشــتری دارد ،امــا هیــچ سـ ّنی بــرای تــرک دخانیــات دیــر نیســت.
مهــم تریــن فوایــد تــرک دخانیــات عبارتنــد از :افزایــش قــدرت دفاعــی بــدن بــرای
مقابلــه بــا عوامــل بیمــاری زا ،از جملــه ویــروس کرونــا ،کاهــش فشــار خــون و خطــر
ســکته قلبــی ،بهبــود درک بوهــا و مزههــا ،بهبــود وضعيــت گــردش خــون ،افزایــش
ظرفیــت شـشها و کارکــرد ریــه ،بهبــود برونشــیت مزمــن و آمفیــزم ریــوی ،کاهــش
حساســیت و آلــرژی ،کاهــش خطــر پوســیدگی دنــدان و بیماریهــای لثــه ،کاهــش
خطــر ســرطان مــری و کلیــه ،کاهــش شــدت و تعــداد دفعــات ابتــا بــه ســردرد،
کاهــش مشــکالت دوران یائســگی ،افزایــش تــوان بــاروری در زنــان ،کاهــش خطــر
وزن کــم تولــد در بــارداری ،کاهــش عمــده خطــر ابتــا بــه ســرطان ریــه و ســایر
ســرطانها و کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــر قلبــی.
شــرکت در یــک برنامــه تــرک دخانیــات ،شــانس دســتیابی بــه پرهیــز طوالنیمــدت را
بــرای افــراد وابســته بــه مــواد دخانــی بهبود میبخشــد.
فوایــد تــرک دخانیــات تقریبـاً فــوری اســت .طــی  24ســاعت از تــرک ،بــدن شــروع
بــه بهبــودی و ترمیــم مــی کنــد .عملکــرد ریــه بهبــود مییابــد.
موهــای ریــز در ریــه هــا و مجــاری هوایــی در پاکســازی مخــاط و ضایعــات بهتــر
مــی شــوند .شــما متوجــه خواهیــد شــد کــه راحــت تــر نفــس میکشــید.
عالئــم برونشــیت مزمــن ماننــد ســرفه مزمــن ،تولیــد مخــاط و خــس خــس بــه
ســرعت کاهــش مییابــد.
در بیــن مبتالیــان بــه آســم  ،عملکــرد ریــه در طــی چنــد مــاه تــرک بهبــود
مییابــد و درمــان مؤثرتــر اســت.
عفونت های تنفسی مانند برونشیت و ذات الریه با ترک نیز کاهش مییابد.
تــرک دخانیــات بــرای افــراد صرفــه اقتصــادی هــم خواهــد داشــت .هزینــه خریــد
مــواد دخانــی ،هزینــه درمــان از لیســت هزینــه هــای آن هــا کاســته و بازدهــی و
کارایــی ان هــا در انجــام فعالیــت روزانــه بیشــتر میشــود.
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ترک دخانیات و هببود ریه
بــه محــض تــرک دخانیــات اتفاقــات خوبــی در ریــه افــراد مصــرف کننــده دخانیــات
مــی افتــد .التهابــات ســطح ریــه و راه هــای هوایــی بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش
مییابــد.
چنــد روز تــا چنــد هفتــه بعــد از تــرک دخانیــات ،فــرد متوجــه میشــود راحــت
تــر نفــس مــی کشــد .در واقــع بــا مصــرف دخانیــات ،منوکســیدکربن بــا ســلول هــای
خونــی همــراه میشــود و مانــع از تنفــس راحــت میشــود.
وقتــی دخانیــات مصــرف نمــی کنیــد ،ایــن اکســیژن اســت کــه بــا ســلول هــای
خــون همــراه میشــود .عــاوه بــر آن بــه دلیــل رفــع التهــاب نــای و نایچــه هــا و
شــش هــا و بازشــدن فضــای بیشــتر بــرای عبــور هــوا ،فــرد راحتتــر تنفــس مــی کنــد.
 10ســال بعــد از تــرک دخانیــات خطــر ابتــا بــه ســرطان  50درصــد کمتــر
میشــود امــا متاســفانه کامــل از بیــن نمــیرود.
بــدن توانایــی خوبــی در ترمیــم اعضــای صدمــه دیــده ناشــی از ســیگار دارد .ولــی
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همــه صدمــات قابــل ترمیــم نیســت .بالیــی کــه مصــرف دخانیــات ســر ریــه ها مــی آورد
ارتبــاط مســتقیم بــا تعــداد و مــدت مصــرف مــواد دخانــی دارد کــه فــرد در روز میکشــد.
ریــه مــی دانــد چطــور از بافــت خــود محافظــت کنــد و صدمــات ناشــی از مصــرف
دخانیــات را کمتــر کنــد ولــی وقتــی مــدام در معــرض دود ســمی دخانیــات قــرار مــی
گیــرد کــم کــم ایــن قابلیــت را از دســت مــی دهــد.
ریــه آســیب دیــده تحمــل خیلــی کمتــری در برابــر کرونــا ویــروس دارد و فــرد
مبتــا بــه کرونــا ویــروس دچــار عــوارض حادتــر میشــود.
وقتــی تغییــرات ریــه و راه هــای هوایــی بــه مرحلــه برگشــت ناپذیــر مــی رســد،
دیــواره هــای آن قــدرت انعطــاف پذیــری و شــکل طبیعــی خــود را از دســت مــی
دهــد و بــه زحمــت مــی توانــد هــوای ســمی موجــود در خــود را خــارج نمایــد .وقتــی
ریــه بــه ایــن مرحلــه برســد دیگــر بــه راحتــی نمــی تــوان آن را درمــان کــرد ولــی
هیــچ وقــت دیــر نیســت .هــر ســنی هســتید همیــن االن مصــرف دخانیــات و قلیــان
را بــرای همیشــه کنــار بگذاریــد و بــه اطرافیــان خــود نیــز بــرای تــرک دخانیــات
کمــک کنیــد.

چرا اکنون زمان مناسیب برای ترک مرصف دخانیات است؟
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مصــرف دخانیــات خطــر ابتــا بــه بســیاری از مشــکالت جــدی ســامتی ،از جملــه
هــر دو مشــکل تنفســی ( ماننــد ســرطان ریــه و ســل) و بیمــاری هــای قلبــی عروقــی
را بــه طــور چشــمگیری افزایــش مــی دهــد و زمینــه را بــرای ابتــای فــرد و افــراد
در معــرض بــه عوامــل بیمــاری زا فراهــم مــی کنــد .در حالــی کــه همیشــه تــرک
دخانیــات اقــدام بــه جــا و مناســبی بــرای حفــظ ســامتی اســت ،امــا ایــن اقــدام در
ایــن زمــان بــرای کاهــش آســیب هــای ناشــی از بیمــاری کرونــا ویــروس از اهمیــت
ویــژه ای برخــوردار مــی باشــد .احتمــال ابتــا بــه عفونــت کرونایــی در مصــرف
کننــدگان دخانیــات کــه تــرک کردهانــد کمتــر اســت زیــرا عــدم مصــرف دخانیــات
بــه کاهــش لمــس دهــان توســط انگشــتان کمــک مــی کنــد .همچنیــن ،ایــن امــکان
وجــود دارد کــه آنهــا در صــورت آلــوده شــدن شــرایط را بهتــر مدیریــت کننــد زیــرا
تــرک مصــرف دخانیــات تأثیــر مثبــت فــوری بــر افزایــش عملکــرد ریــه و قلــب و
عــروق دارد و ایــن پیشــرفت هــا تنهــا بــا گذشــت زمــان افزایــش مییابــد .چنیــن
بهبــودی توانایــی بیمــاران کرونایــی را در پاســخ بــه کاهــش عفونــت و خطــر مــرگ
افزایــش مــی دهــد.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه مصــرف کننــدگان دخانیــات مــی تواننــد ناقلیــن
بلقــوه بیمــاری کرونــا باشــند و بعضــا تشــخیص بیمــاری کرونــا ویــروس در ایــن افــراد
بدلیــل توجــه نکــردن فــرد بــه عالیــم بیمــاری از جملــه ســرفه ،به دلیــل ارتبــاط دادن
آن بــه عــوارض مصــرف دخانیــات ،اقــدام بــه تــرک مصــرف دخانیــات کمــک بزرگــی
بــه ســامت فــرد و جامعــه خواهــد نمــود.

توصیه های مخترص در مورد ترک دخانیات
بســیاری از مصــرف کننــدگان دخانیــات کــه تــا حــدودی از خطــرات اســتعمال
دخانیــات آگاهنــد مایــل بــه تــرک آن هســتند و ممکــن اســت تــاش هــای ناموفقــی
نیــز بــرای تــرک دخانیــات انجــام داده باشــند .تــرك دخانیــات نيــاز بــه زمــان دارد.
ابتــدا بايــد خواســت ،تــا بعــد توانســت .در بهتريــن روش بايــد ابتــدا بــه آن فكــر
كــرد؛ تصميــم گرفــت ؛ اراده را تقويــت نمــود؛ ضررهــاي دخانیــات و فوايــد تــرك آن
را دانســت و نهایتــا يــك روز را بــراي تــرك انتخــاب كــرد؛
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تحقیقــات نشــان داده اســت کــه در صــورت کاهــش تعــداد ســیگار یــا وعــده هــای
مصــرف مــواد دخانــی در روز؛ فــرد دخانــی کمتریــن عالئــم ســندرم تــرک نیکوتیــن
را پــس از قطــع کامــل اســتعمال دخانیــات تجربــه مــی کنــد .بنابرایــن یکــی از
مهمتریــن اجــزاء موفقیــت در تــرک ،کاهــش ســیگار/مواد دخانــی مصرفــی تــا زمــان
روز تــرک اســت .بــرای کاهــش تدریجــی مصــرف دخانیــات بــه دســتورات زیــر عمــل
کنیــد:
 .1دالیــل خــود را بــرای تــرک دخانیــات فهرســت کنیــد و روزانــه چنــد مرتبــه آن
هــا را بخوانیــد.
 .2بسته سیگار خود را با کاغذ و کش ببندید.
 .3بــا خــود کبریــت حمــل نکنیــد و مــواد دخانــی را خــارج از دســترس خــود قــرار
دهیــد.
 .4سعی کنید نسبت به روز قبل سیگار  /مواد دخانی کمتری بکشید.
 .5تاریخی را برای ترک کامل انتخاب کنید.
 .6از جایگزیــن هایــی ماننــد تســبیح یــا خــودکار در دســت خــود اســتفاده کنیــد.
هــر وقــت بــرای کشــیدن ســیگار یــا مصــرف مــواد دخانــی وسوســه شــدید از آن
اســتفاده کنیــد.
 .7دستی که با آن دخانیات مصرف می کنید را عوض کنید.
 .8هــر روز روشــن کــردن اولیــن ســیگار یــا اولیــن وعــده مصــرف مــواد دخانــی روز
را بــه تاخیــر بیندازیــد.
 .9تــا زمانــی کــه پاکــت ســیگار یــا تنباکــوی خــود را تمــام نکــرده ایــد پاکــت
جدیــدی نخریــد.
 .10از کشــیدن ســیگار و مصــرف مــواد دخانــی در مــکان هایــی کــه زمــان بیشــتری
در آنجــا هســتید ماننــد محــل کار یــا خانــه و  ...اجتنــاب کنیــد.
 .11بدون سیگار از منزل یا محل کار خارج شوید.
 .12مشــکالت حیــن تــرک را پیــش بینــی و راهکارهــای جایگزیــن بــرای آن پیــدا
کنیــد.
 .13نــوع ســیگار یــا تنباکــوی خــود را بــه نوعــی کــه مطلــوب ذائقــه شــما نیســت
عــوض کنیــد.
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بدون دخانیات
( 4تا  10خردادماه 1400

 .14سیگارها را نصفه بکشید و زمان مصرف مواد دخانی را کاهش دهید.
 .15بــه هرکــدام از ســیگارها و مــواد دخانــی کــه روشــن مــی کنیــد فکــر کنیــد .هــر
بــار از خودتــان بپرســید «آیــا واقعـاً کشــیدن آن ضــروری اســت؟»
 .16آب بنوشــید .هروقــت هــوس ســیگار یــا انــواع مــواد دخانــی کردیــد بــه جــای
روشــن کــردن آن یــک لیــوان آب را جرعــه جرعــه بنوشــید.
 .17زیرســیگاری هــا را خالــی نکنیــد .بســياري از ســیگاری هــا ،بــا اســتفاده از
روشهــای فــوق و راهکارهــای دیگــری کــه خودشــان پیــدا کردهانــد ،توانســته انــد
در همیــن زمــان بــه ظاهــر کوتــاه  7 -10روزه تعــداد ســیگارهای خــود را بــه کمتــر
از  5نــخ در روز ،حتــی  1 -2نــخ در روز برســانند.
 .18در تاریــخ تعییــن شــده بــرای تــرک ،دخانیــات را بــه طــور کامــل تــرک کنیــد
و کبریــت ،فنــدک ،تنباکــو ،قلیــان ســیگار هــا و هــر مــاده دخانــی کــه مصــرف
میکردیــد را دور بریزیــد.
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بدون دخانیات
( 4تا  10خردادماه 1400

 .19این تاریخ را با خانواده خود مطرح و جشن بگیرید.
 .20بــا شــرکت در برنامههــای ورزشــی ،ســینما ،پیــادهروی و دوچرخهســواری خــود
را مشــغول کنیــد.
 .21جایگزین سالم مانند آدامسهای نعنایی و بدون شکر را استفاده کنید.
 .22از میوه و سبزی مانند کرفس و هویج استفاده کنید.
 .23بــا تغییراتــی در ســبک زندگــی فشــار روانــی را کــم کــرده و کیفیــت زندگــی را
بــا ایجــاد لــذت بــاال ببریــد .ماننــد فعالیــت بدنــی
در روز تــرک ،روشهــای کنتــرل هــوس مصــرف دخانیــات بــه شــرح ذیــل آمــوزش
داده میشــود.
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تنفس عمیق
در ایــن روش بــه محــض هــوس مصــرف دخانیــات شــروع بــه تنفــس عمیــق کنیــد .بــه ایــن
ترتیــب کــه طــی پنــج ثانیــه دم عمیــق بکشــید ،بــه مــدت پنــج ثانیــه نفــس را در ســینه
حبــس کنیــد و طــی پنــج ثانیــه نفــس را بیــرون بدهیــد .بــرای محاســبه زمــان هنــگام انجام
هــر مرحلــه در دِلتــان از  1001تــا  1005بشــمارید .در هربــار هــوس مصــرف دخانیــات 5
بــار ایــن کار را انجــام دهیــد .بنابرایــن هربــار تنفــس عمیــق  15ثانیــه طــول میکشــد و  5بار
انجــام ایــن عمــل  75ثانیــه طــول میکشــد کــه طــی ایــن مــدت هــوس مصــرف دخانیــات از
بیــن مــی رود .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه هربــار هــوس مصــرف دخانیــات حداکثــر 15
ثانیــه طــول میکشــد و درصــورت تحمــل ایــن زمــان هــوس پیــش آمــده از بیــن مــی رود.
نوشیدن آب
بــرای کنتــرل هــوس مصــرف دخانیــات  ،در زمــان هــوس اقــدام بــه نوشــیدن یــک
لیــوان آب یــخ کنیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه نبایــد لیــوان اب را الجرعــه
سربکشــید .نوشــیدن ایــن لیــوان آب بایــد طــی  7جرعــه انجــام شــود .بــه ایــن
ترتیــب تاخیــر کافــی بــرای از بیــن رفتــن هــوس ایجــاد میشــود و همچنیــن
خشــکی گلــو کــه از عــوارض ابتدائــی تــرک اســت برطــرف میشــود.
وســایر توصيــه هــاي رفتــاري تاخيــر و انحــراف فكــر و يــادآوري  ،گفتــن بــه ديگــري
 ،پــاداش دادن و امتنــاع از پذیــرش تعــارف مصــرف دخانیــات مــی باشــد .اســتفاده
همزمــان از روشــهاي مختلــف تــرك نتايــج بهتــري داشــته اســت.

اگر بعد از ترک ،دوابره سیگار کشیدید چه ابید کرد؟
بایــد بدانیــد حتــی اگــر یــک نــخ ســیگار یــا ابــزار مصــرف دخانیــات همــراه و در
دســترس شــما باشــد امتنــاع از مصــرف دخانیــات بســیار دشــوار اســت .ســعی کنیــد
ســیگار و محصــوالت دخانــی همراهتــان نباشــد تــا بــه ایــن ترتیــب وسوســه مصــرف
دخانیــات در شــما کمتــر شــود .اگــر بعــد از تــرک مصــرف دخانیــات دوبــاره دخانیــات
مصــرف کردیــد ،ایــن بــه معنــای شــروع دوبــاره مصــرف دخانیــات نیســت .پــس از
هــم اکنــون کاری کنیــد کــه دوبــاره بــه مســیر درســت قبلــی خــود برگردیــد .بــا
خــود فکــر کنیــد کــه چــرا دوبــاره دخانیــات مصــرف کردیــد و دفعــه بعــد چــه کار
متفاوتــی مــی توانیــد انجــام دهیــد .فعالیــت بدنــی خــود را افزایــش دهیــد.
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ترفند صنایع دخاین در برابر ترک دخانیات
صنعــت دخانیــات ،بــا انگرانــی از دســت دادن مشــتریان خــود بــه دلیــل مــرگ
زودهنــگام ،تــرک دخانیــات و یــا بــرای فــرار از محدودیتهــای قوانیــن ســختگیرانه
ممنوعیــت اســتعمال دخانیــات در اماکــن عمومــی اقــدام بــه تولیــد و ترویــج
محصــوالت دخانــی جدیــد ( ســیگار هــای الکترونیــک و ســایر ابــزار آالت مصــرف
تنباکــو ماننــد سیســتم هــای ایجــاد بخــار (ویــپ) و سیســتم هــای گــرم کننــده
تنباکــو نمــوده اســت و از ایــن راه باعــث تشــویق و ترغیــب افــراد بــه مصــرف ایــن
محصــوالت مــی شــوند.
باورهای نادرست:
بــاور غلــط اول :مصــرف محصــوالت دخانــی جدیــد نظیــر قلیــان و ســیگار هــای
الکترونیــک و ســایر ابــزار آالت مصــرف تنباکــو ماننــد سیســتمهای ایجــاد بخار(ویــپ)
و سیســتمهای گــرم کننــده تنباکــو هیــچ ارتبــاط مســتقیمی بــا ایجــاد بیمــاری
کرونــا ویــروس نــدارد و ایــن محصــوالت بــی خطــر هســتند.
واقعیــت اول :هیــچ مطالعــهای دال بــر بــی خطــر بــودن و ایمــن بــودن ایــن
محصــوالت در مقایســه بــا انــواع متــداول ســیگار وجــود نــدارد و بــه همــان میــزان
موجــب تشــدید عالیــم و بــروز مشــکالت اساســی در بهبــودی بیمــاری کرونــا ویــروس
میشــوند.
بــاور غلــط دوم :بافــت ریــه ،خــود را بازســازی میکنــد پــس مــی توانیــم دخانیــات
مصــرف کنیــم و هــر وقــت خواســتیم آن را تــرک کنیــم.
واقعیــت دوم :ریــه قابلیــت محافظــت از خــود را در شــرایط طبیعــی دارد ولــی
وقتــی مــدام در معــرض دود ســمی دخانیــات قــرار میگیــرد کمکــم ایــن قابلیــت را
از دســت مــی دهــد و بافــت آن دچــار مــرگ تدریجــی میشــود.
بــاور غلــط ســوم :اســتعمال دخانیــات ســبب ایمــن شــدن افــراد در برابــر بیمــاری
کرونــا ویــروس اســت.
واقعیــت ســوم :مصــرف ســیگار ســبب آســیب رســانی جــدی بــه ریــه و قلــب
وعــروق میشــود در نتیجــه خطــر ابتــای شــما را بــه بیمــاری کوویــد  19افزایــش
میدهــد و افــراد مصــرف کننــده در معــرض خطــر ابتــا بــه عالئــم شــدید کرونــا
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ویــروس هســتند .ســازمان بهداشــت جهانــی بــه افــراد توصیــه میکنــد دخانیــات را
تــرک کننــد زیــرا ایــن امــر باعــث میشــود آنهــا در برابــر عفونــت کوویــد  19آســیب
پذیرتــر باشــند.
بــاور غلــط چهــارم :از آنجــا کــه تنباکــوی قلیــان از طریــق آب فیلتــر میشــود،
تمــام مــواد مضــر آن تصفیــه میشــود.
واقعیــت چهــارم :کشــیدن تنباکــو از طریــق آب ،مــواد ســرطانزای آن را تصفیــه
نمــی کنــد .ایــن دود مــی توانــد بــه انــدازه دود ســیگار اثــر مخــرب بــر روی ریــه و
قلــب داشــته باشــد.
باور غلط پنجم :کشیدن قلیان سالمتر از کشیدن سیگار است.
واقعیــت پنجــم :دود قلیــان بــه همــان انــدازه دود ســیگار حــاوی مــواد ســمی،
ســرطانزا و مضــر اســت.
بــاور غلــط ششــم :کشــیدن قلیــان بــه انــدازه ســیگار اعتیــاد آور نیســت زیــرا
نیکوتیــن نــدارد.
واقعیــت ششــم :تنباکــوی قلیــان هــم حــاوی نیکوتیــن اســت ،در واقــع در یــک
وعــده  60دقیق ـهای مصــرف قلیــان ،فــرد در معــرض حجــم دودی معــادل  100تــا
 200مرتبــه بیشــتر از یــک ســیگار قــرار میگیــرد ،کــه بــه مراتــب نیکوتیــن باالتــری
دارد.
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نکات مهم
اســتعمال دخانیــات بــا دو برابــر شــدن خطــر پیشــرفت کوویــد  19همــراه اســت و
خطــر ابتــا بــه بیمــاری جــدی ریــوی بــه علــت کرونــا ویــروس بــا تــرک دخانیــات
در طــول همــه گیــری جهانــی کاهــش مییابــد.
مصرفکننــدگان دخانیــات بــه شــدت از کوویــد  19رنــج مــی برنــد و در مقایســه
بــا افــراد غیــر ســیگاری ۲۰۴ ،برابــر بیشــتر احتمــال دارد کــه در آی ســی یــو بســتری
شــوند ،نیــاز بــه دســتگاه تهویــه مکانیکــی داشــته باشــند یــا فــوت کننــد.
در میــان کســانی کــه بــه کوویــد  19آلــوده شــده و فــوت کردهانــد ۹ ،درصــد
مصرفکننــدگان دخانیــات بودنــد.
در میــان بیمــاران شــدید ۳.۴ ،درصــد ســیگاری فعلــی و  ۶.۹درصــد ســیگاری
ســابق بودنــد و در مــوارد غیــر شــدید ،صفــر درصــد ســیگاری فعلــی و  ۳.۷درصــد
ســیگاری ســابق بــوده انــد.
در گــروه بیمارانــی کــه یــا بــه دســتگاه تهویــه مکانیکــی نیــاز داشــتند یــا بســتری
در آی ســی یــو و یــا فــوت کردنــد ۲۵.۵ ،درصــد افــراد ،ســیگاری فعلــی و  ۷.۶درصــد
ســیگاری ســابق بودنــد
اســتفاده از ســیگار الکترونیکــی و محصــوالت گــرم کننــده تنباکــو گزینههــای
ایمــن تــر نیســت و ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش خطــر بــروز عالئــم شــدید
بیمــاری کرونــا ویــروس و بســتری در بیمارســتان شــود.
اســتفاده از قلیــان بــرای گردهمایــی هــای اجتماعــی موجــب افزایــش انتقــال
بیمــاری شــده و ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش خطــر بــروز عالئــم شــدید و
بســتری شــدن در بیمارســتان شــود.
قــرار گرفتــن در معــرض دود دســت دوم ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش خطــر
بــروز عالئــم شــدید و بســتری شــدن در بیمارســتان شــود.
ترک دخانیات میتواند به کاهش بار بیماری کووید  19کمک کند.
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توصیه های کاربردی
از مصــرف کننــدگان دخانیــات بــه عنــوان یــک گــروه آســیب پذیــر بایــد حمایــت
شــود تــا تــرک کننــد.
بــرای کســانی کــه نمــی تواننــد فــورا ً تــرک کننــد یــک گزینــه ،کاهــش تعــداد
ســیگارهایی اســت کــه در هــر روز مصــرف مــی کننــد .اگــر چــه ایــن کار بــه درســتی
خطــرات را کاهــش نمــی دهــد ،ولــی ممکــن اســت شــانس تــرک در مــدت متوســط
را افزایــش و پیامدهــای آتــی بیمــاری کرونــا را کاهــش دهــد.
در پروتــکل هــای بهداشــتی ،مصــرف کننــدگان دخانیــات بــه عنــوان جمعیــت
پرخطــر بایــد در نظــر گرفتــه شــوند .ایــن افــراد بایــد از حضــور در مــکان هایــی کــه
ممکــن اســت آنهــا را در معــرض ابتــا بــه بیمــاری کرونــا قــرار دهنــد خــودداری
کننــد.
مصــرف کننــدگان تنباکــو ،ســیگار الکترونیکــی ،محصــوالت گــرم کننــده تنباکــو
و قلیــان اگــر تــرک کننــد احتمــال ابتــا آنهــا بــه ایــن عفونــت کمتــر اســت .زیــرا
ایــن کار تعــداد تمــاس هــای دس ـتها و صــورت و پیامدهــای اشــتراک تجهیــزات و
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گردهمایــی اجتماعــی را بــه شــدت کاهــش مــی دهــد.
از آنجــا کــه تــرک دخانیــات ،نتایــج فــوری در بهبــود عملکــرد ریــه و قلــب و عــروق
دارد ،ایــن امــر بــه مدیریــت بهتــر شــرایط کمــک مــی کنــد و همچنیــن احتمــاالً در
صــورت ابتــا بــه عفونــت بیمــاری کرونــا ،عالئــم بــا شــدت کمتــری ایجــاد مــی کنــد.
اگــر چــه تــرک همیشــه آســان نیســت ،امــا داروهــای تــرک دخانیــات ،شــانس
دســتیابی بــه پرهیــز بلنــد مــدت را افزایــش مــی دهنــد .آنهــا همچنیــن ممکــن اســت
عالئــم ناشــی از تــرک را کمتــر کننــد.
مشــاوره رفتــاری و تکنیــک هــای مقابلــه مــی توانــد بــرای افــرادی کــه ســعی در
تــرک مصــرف دخانیــات دارنــد مفیــد باشــد.
مراکــز بهداشــتی درمانــی پشــتیبانی الزم را بــرای مصــرف کننــدگان دخانیــات
فراهــم مــی کننــد.
بــرای تــرک موفــق ،یادگیــری مهارتهــای تــرک دخانیــات و اســتفاده از داروهــای
تــرک ،از جملــه درمــان جایگزیــن نیکوتیــن ،توصیــه میشــود.
هم اکنون مواد دخانی از جمله سیگار ،قلیان و پیپ و
محصوالت الکترونیکی نظیر سیگار الکترونیک و همچنین
تنباکوهای بدون دود را ترک کنید تا بخشی از آمار مرگ و
میر به سبب کووید  19نشوید.
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