استعمال دخانيات يك پديده مضر براي سالمت عمومي

- ۲تبليغات فريبنده در مورد قليان و تنباکوهاي ميوهاي و

دخانيات موجب سياه شدن عضو و در نهايت قطع انگشتان

است مواد دخاني فقط منحصر به سيگار نيست و هر ماده

معطر

پا يا اندام شود .مطالعات متعددمشخص کرده اند که

يا فرآوردهاي که تمام يا بخشي از ماده خام تشكيل

 -۳تغيير مصرف قليان از فرم سنتي در سنين باال به فرم

مهمترين علت قطع اندام تحتاني ،بيماريهاي عروق

دهنده آن ،گياه توتون يا تنباکو يا مشتقات آن باشد ،جزو

مدرن (ميوه اي و )...در سنين پايينتر و استفاده از آن به

محيطي است که قويترين عامل خطر آن مصرف دخانيات

دخانيات محسوب شده و خطرات مصرف سيگار را در پي

عنوان يك وسيله تفريحي

است.

دارد .بنابراين پيپ يا قليان يا انفيه ويا مانند آنها نيز جزو

- ۴در دسترس بودن و ارزان بودن انواع مواد دخاني

مواد دخاني محسوب ميشوند.

- ۵مصرف سيگار و ديگر مواد دخاني توسط ساير افراد
خانواده
 -۶وجود تنشها و ناهنجاريهاي خانوادگي در خانواده هاي
بی ثبات و فقدان حمايتهاي خانوادگي
 -۷کاهش قبح مصرف دخانيات
- ۸نداشتن(مهارتهاي زندگي) الزم براي مقابله با استرسها

برخي از مهمترين مواردي که نوجوانان و جوانان ،بخصوص
زنان و دختران جوان ،را به سمت مصرف مواد دخاني سوق
ميدهد و جزيي از ترفندهاي صنايع دخاني براي جذب

و ناماليمات زندگي؛ ازجمله مهارت »نه« گفتن
- ۹وضعيت اقتصادي و معيشتي نامناسب
-10نداشتن اعتماد به نفس کافي

سرطانها :سيگار به عنوان عامل بروز حداقل  1۴سرطان
مختلف در انسان شناخته شده است که مهمترين آنها
عبارتند از :سرطان ريه ،سرطان پوست،سرطان لوزالمعده،
سرطان مثانه ،سرطان خون ،سرطان پستان ،سرطان
حنجره،سرطان کبد ،سرطان لب ،زبان و دهان.
عوارض پوستي :اثرات مصرف سيگار برروي پوست موجب

مصرف کننده بيشتر است ،شامل موارد زير است:

تيرگي و چين وچروک و پيري زودرس ميشود .نازکي

احساس جذاب شدن ،مورد توجه بودن ،مستقل شدن،

پوست و قابل رويت شدن عروق خوني ،ازدست رفتن

بزرگ شدن ،اجتماعي شدن،پذيرفته شدن توسط

چربي زيرجلدي و گود افتادگي گونه وکاسه چشمها ،ريزش

همساالن ،الگو گرفتن از هنرپيشه ها ،باورهاي غلط مثل

مو باالگوي مردانه ،خاکستري شدن رنگ موها و

اينكه سيگار کشيدن موجب رفع عصبانيت ،رفع خستگي،

برخي از مهمترين عوارض استعمال دخانيات عبارتند از:

سفيدشدن زودرس آنها ،تغيير رنگپوستي و ايجاد لكه هاي

رفع دلشوره واضطراب ،تقويت ذهن و هضم غذا ميشود.

بيماريهاي قلبي عروقي :استعمال دخانيات روند گرفتگي

پوستي ،کاهش قدرت ارتجاعي پوست و نازک شدن

ساده انگاري در مورد مصرف قليان به عنوان يك ماده

عروق يا تصلب شرايين را تسريع مي کند .بيماريهاي قلبي

صفحات ناخنها از ديگر عوارض پوستي مصرف دخانيات

دخاني کم خطرتر از سيگار.

عروقي ،سكته هاي مغزي،بيماريهاي تنفسي و بسياري از

هستند .تغيير چهره به صورت اخمو ،خشن و با چين و

متاسفانه موارد زير نيز به اين افزايش مصرف ،دامن مي

بيماريهاي کشنده در اثر استعمال دخانيات دير يا زود در

چروک فراوان که در افراد سيگاري ديده ميشود ،ناشي از

زند:

افراد سيگاري و افرادي که با آنها زندگي مي کنند ،اتفاق

اثرات سمي مصرف مواد دخاني بر پوست است.

- 1عرضه روزافزون و شايع مواد دخاني (قليان) در اماکن

ميافتند.

عوارض بارداري :سيگار کشيدن در طول حاملگي موجب

تفريحي و رستورانها وقهوه خانه ها

گرفتگي عروق ميتواند موجب باريك شدن شريانهاي پا و

عوارض زيادي ازجمله مرده زايي ،سقط خود بخود ،مرگ

درنتيجه درد حين راه رفتن ،لنگيدن و با ادامه مصرف

جنين ،مرگ در دوران نوزادي و مرگ ناگهاني نوزاد

ميشود .وزن نوزادان مادران سيگاري حدود  ۲00-1۷0گرم

از چگونگي دوستيابي و معاشرت فرزندان خود با ديگران

کمتراز نوزادان مادران غيرسيگاري است.

آگاه باشيد .با والدين دوستانشان ارتباط برقرار کنيد .در

نقش خانواده ها در پيشگيري از مصرف دخانيات:

صورتي که به منزل دوستشان رفتند ،حتمااز حضور والدين

خانواده با انتخاب تفريحات مناسب و الگوهاي

رفتاري

ايشان در منزل مطمئن شويد و به حضور ساير اعضاي

سالم ميتواند آينده سالم فرزندان خود را تضمين کند؛

خانواده اکتفا نكنيد.

براي اين منظور بايد:

به نحوة خرج کردن پول توسط فرزندانتان اهميت بدهيد.

براي حفاظت خود ،خانواده و همه عزيزانمان ،منزل و

به مطالعه ،ورزش وتفريحات سالم ترغيب نماييد و زمينة

وسيله نقليه خود راعاري از دخانيات کنيم.

اين امور را برايشان فراهم کنيد.

از مردم بخواهيم که در اطراف ما و عزيزانمان ،سيگار و

اگر ميخواهيد مانع پويايي و رشد جسم و روان فرزندانتان

هيچ گونه مواد دخاني اعم از پيپ ،قليان و  ..مصرف نكنند.

نشويد ،از انتقاد در مقابل ديگران جدا غيرسازنده ،تمسخر

از عدم مصرف هر گونه مواد دخاني در مهد کودک و يا

و شرمنده کردن آنان مخصوصابپرهيزيد.

مدرسه و يا محل نگهداري فرزندانمان مطمئن شويم.

فرزندانتان را به خاطر رفتارهاي مثبت آنان تشويق کنيد.

رستورانها ،مكانهاي تفريحي و اماکن عمومي را انتخاب

در موقعيتهاي بحراني ،فشارها و تنشهاي روحي ،راهنما و

کنيم که عاري ازدخانيات باشند.

همراه فرزندان خود باشيد.

اگر با فرد سيگاري زندگي مي کنيم که مايل به ترک آن

مسئوليت و تكليفي به فرزندان خود بدهيد که با توان آنان

نيست ،از او بخواهيم که خارج از فضاي منزل سيگار

متناسب باشد.

مصرف کند.

همواره در نظر داشته باشيد که خانواده ها در زمينة

فردا براي ترک سيگار دير است!.

پيشگيري از استعمال دخانيات ،نقش بسيار مؤثري بر

الگوي مناسبي براي فرزندان خود باشيد و هرگز بر خالف

عهده دارند.

گفته خود عمل نكنيد.

به منظور پيشگيري از سيگاري شدن فرزندان ،قدرت (نه)

به صحبتهاي فرزندانتان خوب گوش کنيد

گفتن را در آنان تقويت کنيد.

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

دخانیات و سالمتی

با تقويت قدرت اعتماد به نفس ،تصميمگيري و از بين
بردن افسردگي وکمرويي فرزندان ،آنها را در برابر شرايط
تهيه کننده :اشرف معماريزاده

آسيبزا مقاوم سازيد.
قوانين مناسب و سازندة مشخصي را در خانواده وضع و
نظم الزم را برقرارکنيد و براي سرپيچي از آن ،تنبيهات
مناسبي در نظر بگيريد و قاطعانه آنها رااجرا نماييد.
فرزندان خود را قبل از رسيدن به سنين بحراني ،نسبت به
مضرات و عواقب ويرانگر مصرف سيگار ،آگاه کنيد.

کارشناس ارشد مراقبت ويژه نوزادان

منبع:
http://iec.behdasht.gov.ir/uploads/143_2457_77_02.
pd
http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/avarez_ghalbi_dokh
aniyat.pdf
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