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 وقتی سـیگاری روشـن میشـود یـا قلیانی اسـتفاده میشـود ،دود
حاصل از سـوختن توتون در انتهای سـیگار و تنباکوی در حال سـوختن
قلیـان ،بـه همـراه دود خار جشـده در طی بـازدم فرد سـیگاری /قلیانی،
وارد محیط میشـود و توسـط افراد دیگر استنشاق میگردد .وقتی دود
دسـتدوم هـوا را بهویـژه در فضاهای بسـته ،آلـوده میکنـد ،این هوا
توسـط همـه افراد اعـم از مصرفکننـده و غیـر مصرفکننده استنشـاق
میشـود و آنهـا را در معـرض اثـرات مضر آن قـرار میدهد.
 بیـش از  4000مـاده شـیمیایی شناختهشـده در دود مـواد دخانـی
وجـود دارد کـه بسـیاری از آنهـا مضر هسـتند و حداقل  40نـوع ماده
از آنهـا باعـث سـرطان میشـوند .همچنیـن شـامل مقادیـر زیـادی
مونوکسـید کربن ،گازی اسـت که مانع توانایی خون در انتقال اکسـیژن
بـه اندامهـای حیاتـی ماننـد قلـب و مغـز و مـوادی میشـود کـه بـه
بیمار یهـای قلبـی و سـکته مغـزی کمـک میکننـد.
 قـرار گرفتـن در معـرض دود دسـتدوم دارای اثـرات فـوری و
طوالنیمـدت بـر سلامت اسـت .اثـرات فوری شـامل تحریک چشـم،
بینـی ،گلـو و ریههـا و گاهـی سـردرد ،حالـت تهوع و سـرگیجه اسـت.
قـرار گرفتـن در معـرض دود دسـتدوم میتوانـد حملات آسـم را نیز
تحریـک کنـد .قرار گرفتن طوالنیمدت در معرض دود دسـتدوم باعث
سـرطان ریـه ،بیماری عـروق کرونر قلب و مـرگ قلبی میشـود و برآورد
میشـود که دود دسـتدوم خطـر بروز بیمـاری کرونر قلـب ٪30 - ٪25
و سـرطان ریـه  ٪20 - ٪30را افزایـش میدهـد.
 اگرچـه اکثر افـراد مصرفکننـده دخانیات مرد هسـتند ،امـا زنان و
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کودکان بیشـتر تحـت تأثیر دود دسـتدوم آنها قرار دارند .سـاالنه در
ً
تقریبا حدود  600هـزار مورد مرگ
سراسـر جهان ،دود دسـتدوم باعـث

زودرس میشـود کـه اکثریـت آنهـا ( )٪64در بیـن زنـان اسـت .دود
دسـتدوم سـاالنه حـدود  1/2میلیون نفـر را به کام مرگ میکشـاند که
 65هـزار مـورد از این مرگهـای زودرس و قابلپیشـگیری در کودکان و

ً
تقریبـا نیمی از کـودکان در اماکن
نوجوانـان زیـر  15سـال رخ میدهد.

عمومـی بهطـور منظم هوای آلـوده به دود دخانیـات را تنفس میکنند.
 قـرار گرفتـن در معرض دود دسـتدوم در دوران بـارداری با کاهش
وزن هنـگام تولـد و خطـرات ناشـی از آن همـراه اسـت .قـرار گرفتـن
کـودکان متولدشـده از مـادر مصرفکننـده دخانیـات یـا در معرض دود
دسـتدوم بـا نقایص مادرزاد ،تولـد نوزاد مرده ،زایمـان زودرس و مرگ
نـوزاد ارتبـاط دارد .مصـرف دخانیات توسـط مـادران در دوران بارداری
خطـر مـرگ ناگهانـی نـوزاد و نقایـص مـادرزادی در آنهـا را دو برابـر
میکنـد ،و قـرار گرفتـن در معـرض دود سـیگار در دوران بـارداری بـا
 ٪23خطـر تولـد نـوزاد مـرده و  ٪13افزایش خطـر نواقص مـادرزادی را
افزایـش میدهـد.
 والدینـی کـه دخانیـات مصـرف میکننـد میتواننـد افزایـش خطر
سـندرم مـرگ ناگهانـی نـوزاد ،کاهش رشـد جسـمی و سـرطان دوران
کودکی به شـیرخواران خود آسـیب برسـانند .کودکان بـه دلیل ریههای
کوچـک و سیسـتم ایمنـی ضعیفتـر ،بیشـتر در معـرض خطـرات دود
دسـتدوم هسـتند .قـرار گرفتن در معـرض دود دسـتدوم در کودکان
منجـر بـه بیمار یهـای تنفسـی ،عالئـم مزمـن تنفسـی (مانند آسـم)،
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کودکان به دلیل ریههای کوچک و سیستم
ایمنی ضعیفتر ،بیشتر در معرض خطرات دود
دستدوم هستند .قرار گرفتن در معرض دود
دستدوم در کودکان منجر به بیمار یهای
تنفسی ،عالئم مزمن تنفسی (مانند آسم)،
عفونت گوش و کاهش عملکرد ریه میشود.
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عفونـت گـوش و کاهـش عملکـرد ریـه میشـود .کـودکان مـادران
مصرفکننـده دخانیـات ،دورههای بیشـتری از بیماری تنفسـی رادارند.
بیـن مصرف دخانیات در منزل و بسـتری شـدن کودکان در بیمارسـتان
در اثـر ذاتالریه و برونشـیت ارتبـاط وجود دارد .قـرار گرفتن در معرض
دود سـیگار نیـز میتواند بر رشـد و رفتار کـودکان تأثیر بگـذارد و آنها
میتواننـد در مدرسـه توجـه و عملکـرد کمتری داشـته باشـند.

محافظت در برابر دود دستدوم
افـرادی کـه دخانیـات مصـرف نمیکننـد باید از قـرار گرفتـن در معرض
دود دسـتدوم در خانـه ،مدرسـه و محـل کار محافظـت شـوند .ایجاد
مکانهـای بـدون دخانیـات (که قوانیـن و مقررات جدی بـرای محدود
کـردن عرضـه و مصـرف سـیگار و قلیـان دارنـد) میتوانـد از زنـان و
کودکانـی دفـاع کنند که نمیتوانند از حقوق خود بـرای دور بودن از دود
دسـتدوم دفاع نماینـد .برخی از کارکنـان در محیطهـای کار مجبورند
بیشـتر وقـت کار خـود را در محیطهای با دود دسـتدوم سـپری کنند
و ناخواسـته در معـرض خطـرات آن قرار بگیرند .محلهـای کار عاری از
دود بـه انگیـزش مصرفکنندههـای دخانیـات برای ترک کمـک میکند
و مصـرف دخانیـات را  4تـا  10درصد کاهـش میدهد.
محافظت در برابر دود دسـتدوم از طریق ممنوعیت عرضه و اسـتفاده
از دخانیـات و نیـز بـا مسـئولیتپذیری مصرفکنندگان نسـبت به عدم
مواجهـه دیگـران بـا دود دسـتدوم ،امکانپذیر اسـت .سیاسـتهای
مقابلـه بـا دخانیـات ،از شـروع مصـرف دخانیـات بهویـژه در جوانـان
پیشـگیری میکند.
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در طـی سـالیان اخیـر صنعت دخانیات سـعی کرده با این اسـتدالل که
ممنوعیتهای اسـتعمال دخانیات موجب نقض حقوق و آزادی انتخاب
افـراد مصرفکننـده دخانیـات میشـود ،مانـع از اجـرای سیاسـتهای
مقابلـه باعرضـه و مصـرف دخانیـات شـود .ولـی بایـد دانسـت کـه
هیچکس حق ندارد به دیگران آسـیب برسـاند .قوانیـن بدون دخانیات
حقـوق هیچکـس را نقـض نمیکند و فقط بـرای محافظت از سلامت
مـردم ،مـکان مصـرف دخانیـات و جایـی کـه نبایـد دخانیـات مصرف
شـود را تعییـن میکند.
مـاده  8کنوانسـیون چارچـوب کنتـرل دخانیـات کـه توسـط سـازمان
بهداشـت جهانـی پیشنهادشـده اسـت ( )WHO-FCTCبـه محافظت
در برابـر قـرار گرفتـن در معـرض دود دخانیات اشـاره دارد .ایـن قانون
تصریـح کـرده اسـت که از طریـق تصویب و اجـرای اقدامـات قانونی و
سـایر اقدامات بـرای محافظت از قـرار گرفتن در معـرض دود دخانیات
در محلهـای کار دربسـته ،اماکـن عمومـی و حملونقل عمومـی ،باید
از همـه افـراد در برابـر دود دسـتدوم محافظت شـود.
یادآوری موارد زیر مهم است:
 .1هیــچ ســطح مطمئنــی از قــرار گرفتــن در معــرض دود دسـتدوم
وجــود نــدارد.
 .2افـراد غیـر مصرفکننـده ،ازجملـه زنـان و کـودکان ،حق استنشـاق
هـوای پـاک و عـاری از دود رادارنـد.
.3تهویـه یـا اتاقهای مخصوص مصـرف دخانیـات محافظت مؤثری
ندارند.
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 .4تمـام محلهـای کار دربسـته ،وسـایل حملونقل عمومـی ،مدارس
و خدمـات بهداشـتی باید عاری از دود باشـند.
.5مـردم بایـد از خطرات دود دسـتدوم برای خود ،جنیـن ،کودکان و
سـایر اعضـای خانواده بهتر مطلع شـوند.

پرسـشهای رایـج دربـاره ارتبـاط مصـرف دخانیـات و
کوویـد19-
مضـرات مصـرف دخانیـات کامالً اثباتشـده اسـت .دخانیات هرسـاله
باعث مرگ  8میلیون نفر میشـود و انتشـار این خبر که مصرفکنندگان
مـواد دخانـی در مقایسـه بـا افـراد غیر مصرفکننـده احتمال بیشـتری
دارد کـه در اثر کووید 19-به نوع شـدید بیماری مبتال شـوند ،باعث شـد
میلیونهـا مصرفکننـده بخواهند دخانیات را تـرک کنند .ترک دخانیات
میتوانـد چالشبرانگیـز باشـد ،بهویـژه همراه با اسـترس و فشـارهای
اجتماعـی و اقتصادی مضاعفی که درنتیجه پاندمی ایجادشـده اسـت.

آیـا خطـر ابتلا بـه ویـروس کوویـد 19-بـرای مـن کـه
دخانیـات مصـرف میکنـم بیشـتر از دیگـران اسـت؟
مصرفکننـدگان مواد دخانی مانند سـیگار و قلیان ،ممکن اسـت هنگام
مواجهه با کووید 19-آسـیبپذیرتر باشـند ،زیرا سـیگار /قلیان کشـیدن
شـامل تمـاس انگشـتان (و احتمـاال ً سـیگارهای آلوده) با لبها اسـت
کـه ایـن فرآینـد احتمـال انتقـال ویـروس از دسـتبهدهان را افزایش
میدهـد .اسـتفاده از قلیـان نیـز که اغلب شـامل اسـتفاده مشـترک از
قطعـات دهانی و شـلنگ اسـت ،میتواند انتقال کوویـد 19-را در اماکن
عمومی تسـهیل کند.
31 May 2021
 10خـــرداد 1400

بــه مناســب روز جهانــی
بـــدون دخانیــــــات

8

ساالنه در سراسر جهان ،دود دستدوم
ً
تقریبا حدود  600هزار مورد مرگ
باعث
زودرس میشود که اکثریت آنها ( )٪64در
بین زنان است .دود دستدوم ساالنه حدود
 1/2میلیون نفر را به کام مرگ میکشاند
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آیـا در صـورت ابتال بـه ویروس کرونـا ،من بهعنـوان یک
مصرفکننـده دخانیـات عالئـم شـدیدتری نسـبت بـه
دیگـران دارم؟
مصـرف هـر نـوع از محصوالت دخانـی ،ظرفیت ریـه را کاهـش داده و
خطـر ابتلا بـه بسـیاری از عفونتهـای تنفسـی را افزایـش میدهد و
میتوانـد شـدت بیمار یهـای تنفسـی را نیز افزایـش دهـد .کووید19-
یـک بیمـاری عفونی اسـت کـه در درجـه اول بـه ریهها حملـه میکند.
مصـرف محصـوالت دخانـی بـا مختـل کـردن عملکـرد ریههـا ،باعـث
میشـود کـه مبـارزه بـا ویـروس کرونـا و سـایر بیمار یهـای تنفسـی
بـرای بـدن دشـوارتر شـود .مصرفکننـدگان مـواد دخانـی در معـرض
خطر بیشـتری بـرای ایجاد پیامدهای شـدید ابتال به کوویـد 19-و مرگ
ناشـی از آن هستند.

سازمان جهانی بهداشت چه توصیهای به مصرفکنندگان
دخانیات دارد؟
بـا توجـه به خطراتی که مصـرف دخانیات برای سلامتی ایجاد میکند،
سـازمان جهانـی بهداشـت توصیه میکنـد که مصرف دخانیـات را قطع
و تـرک کنیـد .تـرک دخانیـات بـه ریههـا و قلب شـما کمـک میکند تا
از لحظـه توقـف مصرف مواد دخانـی بهتر کار کنند .در عـرض  20دقیقه
پـس از تـرک محصـوالت دخانـی ،ضربـان قلب بـاال رفته و فشـارخون
کاهـش مییابـد .بعـد از  12سـاعت ،سـطح مونوکسـیدکربن در جریان
خـون به حد طبیعی میرسـد .طی  2-12هفته ،گـردش خون بهبودیافته
و عملکـرد ریـه افزایـش مییابـد .بعـد از  1-9مـاه ،سـرفه و تنگی نفس
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کاهـش مییابـد .ترک دخانیات به شـما کمـک میکند تـا از عزیزانتان،
بهویـژه کـودکان ،در برابـر مواجهـه با دود دسـتدوم محافظـت کنید.
سـازمان جهانی بهداشـت از میان راهکارهای مختلف ،کاربرد مداخالت
اثباتشـده مانند خطـوط تلفن رایگان تـرک ،برنامههای تـرک از طریق
پیامهـای متنی تلفـن همـراه ،و درمانهای جایگزین نیکوتیـن را برای
تـرک مصـرف دخانیات توصیـه میکند.

بـرای محافظت از مردم در برابـر خطرات مرتبط با مصرف
دخانیات ،چـهکاری میتوانم انجام دهم؟
 اگـر سـیگار میکشـید یـا قلیـان میکشـید ،اکنـون زمان مناسـبی
بـرای تـرک کامـل آنها اسـت.
 هرگز از قلیان بهصورت مشترک استفاده نکنید.
 خطرات کشیدن سیگار و قلیان را به اطالع دیگران برسانید.
 از دیگـران در برابـر آسـیبهای دود دسـتدوم مصـرف مـواد
دخانـی محافظـت کنیـد.
 از اهمیـت شسـتن دسـتها ،فاصلهگـذاری و عـدم اسـتفاده
مشـترک از محصـوالت دخانـی آگاهـی داشـته باشـید.
 در مکانهای عمومی آب دهان نیندازید.
چند پیشنهاد ساده برای ترک مواد دخانی مانند سیگار و قلیان
 .1تعیین تاریخ ترک در اسرع وقت مهم است.
 .2برای ترک یک تاریخ مشخص تعیین کنید.
 .3به دوستان ،خانواده و همکاران خود این تاریخ را بگویید.
 .4چالشهای پیش رو برای ترک را پیشبینی کنید.
 .5محصوالت دخانی را از محیط خود خارج کنید.
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ماده اصلی استفادهشده در قلیان ،تنباکو
است و اثرات مضر حاد و طوالنیمدت بر
روی سیستم تنفسی و قلبی عروقی دارد.
خطر ابتال به بیمار یهایی مانند بیماری
عروق کرونر و بیماری انسدادی مزمن ریوی را
افزایش میدهد.
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چگونــه اســتفاده از قلیــان میتوانــد بــه گســترش
کوویــد 19-کمــک کنــد؟
مـاده اصلـی استفادهشـده در قلیـان ،تنباکـو اسـت و اسـتفاده از آن
اثـرات مضـر حـاد و طوالنیمـدت بـر روی سیسـتم تنفسـی و قلبـی
عروقـی دارد کـه احتمـاال ً خطـر ابتلا بـه بیمار یهایـی ماننـد بیمـاری
عـروق کرونـر و بیمـاری انسـدادی مزمـن ریـوی را افزایـش میدهـد.
ً
غالبا به معنی اسـتفاده مشـترک
ماهیـت همگانـی و اشـتراکی قلیـان
از یـک لبـه یا دهانـه و شـلنگ واحد بیـن مصرفکننـدگان بهخصوص
در محیطهـای اجتماعـی اسـت .علاوه بـر ایـن ،خـود اسـباب و لوازم
قلیـان (شـامل شـلنگ و محفظـه) میتواند محیطـی را فراهـم کند که
باعـث زنـده مانـدن میکروارگانیسـم هـا در خارج از بدن شـود .بیشـتر
اماکـن عمومـی عرضهکننـده قلیـان بـه تمیـز کـردن تجهیـزات قلیان،
ازجملـه کـوزه یـا محفظـه آب پـس از هر بـار اسـتفاده تمایلـی ندارند
زیـرا شستشـو و تمیـز کـردن قطعـات قلیـان زحمـت زیـادی دارد و
زمانبـر اسـت .ایـن عوامل پتانسـیل انتقـال بیمار یهای عفونـی را در
بیـن مصرفکننـدگان قلیـان افزایـش میدهـد .مطابـق با ایـن موارد،
شـواهد نشـان داده اسـت که اسـتفاده از قلیان با افزایش خطر انتقال
عوامـل عفونـتزا ازجملـه ویروسهـای تنفسـی ،ویـروس هپاتیت، C
ویـروس اپشـتین بـار ،ویـروس هرپس سـیمپلکس ،سـل ،هلیکوباکتر
پیلـوری و آسـپرژیلوس همـراه اسـت .دورهمـی و تجمعـات اجتماعی
نیـز بـرای ویروس کوویـد 19-فرصت کافـی را فراهم میکند تا شـیوع و
گسـترش پیـدا کنـد .ازآنجاکه اسـتفاده از قلیان بهطورمعمـول فعالیتی
اسـت کـه در محیطهـای عمومـی در درون گروههـا انجـام میشـود و
31 May 2021
 10خـــرداد 1400

بــه مناســب روز جهانــی
بـــدون دخانیــــــات

13

اسـتفاده از قلیـان خطـر انتقـال بیمار یهـا را افزایـش میدهـد ،ایـن
وسـیله نیـز میتواند انتقال کوویـد 19-را در تجمعـات اجتماعی افزایش
دهد .هنگامیکه اسـتفاده از قلیان در فضاهای داخلی و مسـقف انجام
میشـود ،همانگونـه کـه در بسـیاری از مکانهـا و موقعیتهـا اتفـاق
میافتـد ،ایـن خطـر میتواند بیشـتر شـود.

چـرا اکنـون (همهگیـری کوویـد )19-زمان مناسـبی برای
تلاش و تـرک مصـرف دخانیات و قلیان اسـت؟
اسـتفاده از دخانیات خطر بسـیاری از مشـکالت جدی سلامت ازجمله
مشـکالت تنفسـی (ماننـد سـرطان ریه ،سـل بیمـاری انسـدادی مزمن
ریـوی) و بیمار یهـای قلبـی عروقـی را بهطـور چشـمگیری افزایـش
میدهـد .هرچنـد ایـن بـدان معنـی اسـت که تـرک مصـرف دخانیات
همیشـه ایـده خوبـی اسـت ،امـا در حـال حاضـر و در این زمـان برای
کاهـش آسـیب ناشـی از کوویـد ،19-تـرک مصـرف دخانیـات و قلیـان
میتوانـد از اهمیـت ویژهای برخوردار باشـد .عدم اسـتفاده از دخانیات
بـه کاهـش لمـس دهان بـا انگشـتان کمـک میکنـد .همچنیـن ،این
احتمـال وجـود دارد کـه مصرفکنندگان فعلـی در صورت آلوده شـدن،
شـرایط و بیمار یهـای از پیـش موجـود را بهتر مدیریت کننـد زیرا ترک
ً
تقریبـا مثبـت بالفاصلـه بـر عملکـرد ریه و
مصـرف دخانیـات یـک اثـر

قلـب و عـروق دارد و باگذشـت زمـان ،ایـن بهبودها افزایـش مییابد.
چنیـن بهبودهایـی میتوانـد توانایی بیمـاران کووید 19-را در پاسـخ به
عفونـت افزایـش دهـد و بهصـورت بالقـوه خطـر ابتال به عالئم شـدید
را کاهـش دهد.
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مصرف دخانیات در خانه با همان خطرات
مصرف دخانیات در مکانهای عمومی همراه
است .مصرف دخانیات ازجمله استفاده
از قلیان ،در هر محیطی برای سالمتی
مصرفکننده و هرکسی که دود دخانیات را
تنفس میکند ،مضر است.
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آیـا در طـی پاندمی کوویـد ،19-مصرف دخانیـات ازجمله
قلیـان در خانـه ایمن و بیخطر اسـت؟

مصــرف دخانیــات در خانــه ایمــن و بیخطــر نیســت .مصــرف دخانیات

در خانــه بــا همــان خطــرات مصــرف دخانیــات در مکانهــای عمومــی

همــراه اســت .مصــرف دخانیــات ازجملــه اســتفاده از قلیــان ،در هــر
محیطــی بــرای ســامتی مصرفکننــده و هرکســی کــه دود دخانیــات را
تنفــس میکنــد ،مضــر اســت .محیــط خانــه غالبـ ً
ـا مکانــی اســت کــه
هــم کــودکان و هــم بزرگســاالن بیشــترین مواجهــه را با دود دسـتدوم

دارنــد .کــودکان بهویــژه نســبت بهمواجهــه بــا دود دســتدوم
حســاس هســتند ،بهطوریکــه نشــان دادهشــده اســت خطــر ابتــا

بــه عفونتهــای دســتگاه تنفســی تحتانــی ،آســم ،بیمــاری گــوش

میانــی و ســایر شــرایط و مشــکالت ناتوانکننــده ســامت را در آنهــا

افزایــش میدهــد .کــودکان مواجهــه یافتــه بــا دود دســتدوم نیــز
مســتعد ابتــا بــه عالئــم شــدیدتر عفونــت ســین سیشــیال تنفســی

هســتند (ماننــد کووید ،19-عفونت ســین سیشــیال تنفســی نوعــی ذات

الریــه ویروســی اســت) .در طــول پاندمــی کوویــد ،19-خطــر مواجهــه بــا

دود دسـتدوم ممکــن اســت افزایــش یابــد زیــرا بهعنــوان بخشــی از

"اقدامــات قرنطینــه" کــه توســط برخی از کشــورها بــرای کاهــش انتقال
بیمــاری اعمــال میشــود ،افــراد بیشــتری ،ازجملــه مصرفکننــدگان

مــواد دخانــی و افــرادی کــه بــا آنهــا زندگــی میکننــد ،دورههــای
زمانــی طوالنیتــری را در خانههــای خــود ســپری میکننــد .بهعــاوه،

مواجهــه بــا دود دســت ســوم در خانــه میتوانــد افزایــش یابــد .دود
دســت ســوم باقیمانــده مقــاوم و مانــدگار ناشــی از مصــرف دخانیــات

(بهعنوانمثــال از دود ســیگار و قلیــان) اســت کــه در گردوغبــار ،اشــیا،

و روی ســطوح خانههایــی کــه در آنهــا دخانیــات مصرفشــده اســت

تجمــع یافتــه و دوبــاره در هــوا منتشــر میشــود .کــودکان از طریــق
استنشــاق ،بلــع و انتقــال پوســتی بــا ســموم دود دســت ســوم مواجهــه
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پیــدا میکننــد .در پاســخ به پاندمــی کوویــد ،19-پانزده کشــور در منطقه

مدیترانــه شــرقی اقدامات جدیــدی را بــرای ممنوعیت اســتفاده از قلیان
در همــه اماکــن عمومــی در نظــر گرفتهانــد (درحالیکــه دو کشــور قبــل

از پاندمــی آن را ممنــوع کــرده بودنــد) .باوجودایــن ممنوعیــت اســتفاده
در اماکــن عمومــی ،اســتفاده از قلیــان در خانــه همچنــان ادامــه دارد .در

برخــی مــوارد ،مــردم میتواننــد قلیــان موجــود در خانههــای خــود را

داشــته باشــند کــه در طــول پاندمــی کوویــد ،19-دسترســی را تســهیل
میکنــد .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اســتفاده از قلیــان در
خانــه بــرای مصرفکننــده و همچنیــن افــراد غیــر مصرفکننــده کــه دود

دس ـتدوم را تنفــس میکننــد ،مضــر اســت .تأثیــر دود دخانیــات بــر
ســامت دســتگاه تنفســی و قلبــی عروقــی و همچنیــن خطــر انتقــال

عوامــل عفون ـتزا از طریــق اســتفاده مشــترک از قلیــان از نگرانیهــای
جــدی در طــول پاندمــی کوویــد 19-اســت .ازآنجاکــه اســتفاده از قلیــان

معمــوال ً فعالیتــی اســت کــه در محیطهــای عمومــی در درون گروههــا

انجــام میشــود و اســتفاده از آن خطــر انتقــال بیمــاری را افزایــش

میدهــد ،درنتیجــه قلیــان میتوانــد انتقــال کوویــد 19-را نیــز در
تجمعــات اجتماعــی تقویــت کنــد.
منابع:

Montazeri.artwork

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/tobacco-health-benefits-of-smoking-cessation
https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/quitting/offer-help-to-quit-tobacco-use
https://www.who.int/health-topics/tobacco#tab=tab_1

انتشــار توســط مرکز مشاوره دانشــگاه تهران
کارشـــناس اجرایـــی :فاطمـــه حســـینپور
طراحـــی گرافیـــک :حمیدرضـــا منتظـــری
وبســایت مرکــز مشــاوره دانشــگاه تهــران:
https://counseling.ut.ac.ir/
ایمیل:

counseling@ut.ac.ir
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