
 تیرماه هفته ملی بدون دخانیات( 61-61دخانیات تهدیدی برای توسعه و سالمت)

 دخانیات تهدیدی برای جوانان  61/4/61شعار روز اول 

 بوده است. توتون یو جوا  یکنند، شروع مصرف شان از دوره  وجوا  یمصرف م اتیکه دخا  یتمام کساا  بًاًیتقر

 از  وجوا ان و جوا ان یاریشود بس یاست که باعث م( ادآوریاعت اریمخدر و بس  یماده ا)نیکوتی  یو تنباکو حاو

 دنیکش گاریشروع به س یاز جوا ان وقت یاریشو د. بس لیبه  مصرفکننده ثابت تبد یکننده تفنن از حالت  مصرف

از  یاریهمچنان که بس ر د؛یگیو سالمت را در  ظر  م اتیمدت اساتمما  دخا  یکنند، ارتباط عواقب طوال  یم

 فر  3حدود  نیرها شو د و بنابرا نیکوتی  ادآوریاز آثار قدرتمند و اعت ستندیقادر   یگاریس یرساتا ی وجوا ان دب

 33سوم شان  کیحدود  زی  یگاریافراد س انیدهند. از م یادامه م یرا تا بزرگساال دنیگارکشای فر، سا 4از هر 

 .ر دیمیشان  م یگاریرسیسا  زودتر از همساالن غ

 !رندیگیجوانان و نوجوانان را هدف م گارسازان،یس

را ترک   گاریاز آ ها س یاریبس نکهیدارد؛ او  ا لیدل 2امر الاقل  نیهستند. ا یگاریسا یبزرگسااالن کمتر امروزه

از  ی اشاا یها یماریبوده ا د، به د با  ابتال به ب یگاریها سااکه سااا  ییاز آ ها یمیحدود   نکهیا د و دوم اکرده

 یگاری وجوا ان و جوا ان به عنوان س یدر جستجو اتیدخا  یشرکتها  نیجان باخته ا د. بنابرا اتیاستمما  دخا 

امتحان محصوالتشان و ادامه مصرف، از ا واع  یبرا دیجد انیمشتر قیهساتند. آ ها به منظور تشو نیگزیجا یها

هستند. با کاهش استمما   اتیو  وجوا ان بازار  خست صنمت دخا  کنند. جوا انیاستفاده م یابیبازار یراهبردها

 یبه جا مدت یکردن مصرف کننده طوال  نیگزیبه جا ازی  اتیدخا  دکنندگانیتوسا  بزرگساالن، تول اتی دخا

و وا ان ج نیرا از ب نیگزیجا یگاریافراد س اتیصنمت دخا  نیمرده ا د، دار د. بنابرا ایکه ترک کرده ا د  یکساا 

آورد. جوا ان و  یبه دست م -شود یم عسن شرو نیاز هم اتیدرصد استمما  دخا  99که  یگروه سن - وجوا ان

وجه ت یگروه سن نیممطوف به ا یها امیهساتند.   اتیصانمت دخا  یابیو بازار غاتی وجوا ان هدف  خسات تب 

 .آوردیبه ارمغان  م اتیصنمت دخا  یمصرف کنندگان جوان و  وجوان را برا

.  دار د اتیرا  سابت به شاروع مصاارف دخا  یری ذ بیآسا نیشاتریاسات که افراد ب یزما  ،یب وغ و جوا  دوران

. آ ها ر دیگیقرارم غاتیتب  ریتحت تأث شاااتریو ب رتر دی ذ بی وجوا ان و جوا ان،   سااابت به بزرگسااااالن،  آسااا

در  ندیکش گاریکه س یساالمت خود. زما  دیتهد متیبه ق یبه خطر کردن دار د؛ حت یشاتریب لیتما نیهمچن

 ریبه تصو یهنجار اجتماع کیرساند، به عنوان  یبه  ظر م یدوسات داشاتن ای یکه جذاب، اجتماع یکساا  نیب

وستان، از د یکیکه  یکشند .در صورت یم گاریو س دهندیرفتار  اسا   م نیاز ا دیشاود؛  وجوا ان با تق  دهیکشا

 شان  دنیکش گاریاستفاده از س یبرا یشتریب لی،تما ادیبه احتما  ز آ هابکشاد،  گاریسا زیبرادرشاان   ایخواهر 

را از  دنیکش گاریسا  که س 33 ریز یگاریجوا ان س یشاو د. حت یفور بیمنجر به آسا توا ندیخواهند داد و م



 یمشکالت خواهند کرد؛ دای  اتیاز مصرف دخا  ی اش یعمده ا یمشاکالت جسم زیآغاز کرده ا د   نیی ا نیسان

 . نها و ا واع سرطا هی،اختال  عم کرد ر یعروق -یزودرس ق ب یهایماریما ند  ب

 یم ،یگاریرسیسا  زودتر از افراد غ 33شو د و به طور متوس  ، یم ماریب شتریب یدر طو  ز دگ یگاریسا افراد

کنند،  اتیکه شاروع به استفاده از دخا  یحسااساتر د و زما  نیکوتی. البته  وجوا ان و جوا ان  سابت به  ر دیم

 داشته باشد، باالتر خواهد بود. آ ها ممموال بر یشتریشادت ب ادیاعت نیممتاد شاو د و ا نیکوتیبه   نکهیاحتما  ا

 ای یا سالیدر م توا ندیم یکه  مشکالت سالمت قتیحق نیتوا د به آ ها صدمه بز د. ا ی م یزیا د که چ دهیعق نیا

 . آ ها  دارد یبرا یچندا  یحاال عارض شو د، ممن نیهم یحت

 یما ز دی وجوا ان شا یاست. برخ ادآوریتا چه حد اعت  نیکوتیکنند که  یاز  وجوا ان و جوا ان درک  م یاریبس

باشند  داشته لیتما دیشا گرید یساالم شو د.  برخ یراجع به ا تخابها ییهایریگ میتصامری ه چندان کوتاه درگ

ه  استفاده ک یغاتیتر به  ظر برسند. به هر حا ، تب  یماعاجت ایبزرگ تر، به روزتر  ایشو د  رفتهی ذ ییدر  گروهها

بزرگ در فروشااگاه ها،همه جا هسااتند و  یها یو آگه  مهایگرفته تا  ف نتر تیکنند، از ایم جیرا ترو اتیاز دخا 

 . دهندیهدف قرار م اتیرا به عنوان بازار  خست استفاده از محصوالت دخا عوامل، جوا ان و  وجوا ان  نیتمام ا

. هنوز دهندیقرار م ریتحت تأث اتیاساااتمما  دخا  یاز هنجارها در جاممه ما جوا ان و  وجوا ان را برا یاریبسااا

کار  یطهایرا در  مح دنیکش گاریکه س یجامم گاریو قا ون ضدس کشندیم  گاریسا یافراد در اماکن عموم یبرخ

 یعموم یرا درون  ساختما ها دنیکشا گاریکه سا یدر مراکز ی. حتشاودی م  تیو  رساتورا ها ممنوع کند، رعا

دار د.  دنیکشااا گاریسااا یبرا (مهدکودکها  ایمدارس  کی زد یگاه یحت)ییهاا د، اغ ب  محوطهممنوع  کرده

و مجالت  ییدئویو یهایباز  ،یاجتماع یهارسا ه   مها،یاز جم ه در  ف ،یجمم یهادر  رسا ه اتیاساتمما  دخا 

 یاهی سبت به  آگه زیدر داخل و خارج از  فروشگاهها   اتیاستمما  دخا  یغاتیتب  یهایبرجساته اسات.  آگه

 .تر استمحصوالت،  برجسته ریسا

 کند؟یبا قلب جوانان و نوجوانان چه م گاریس

 فر دچار مرگ زودرس خواهد شااد. مصاارف  کیکشااند، یم گاریکه به طور منظم ساا یگاری وجوان ساا 3هر  از

 . شودیزودرس م یق ب یها یماریباعث بروز ب نییدر سن  ا اتیدخا 

زودهنگام آئورت  دنید بیباعث آس یو جوا  یدر دوران  وجوا  دنیکش گاری شان داده که س دیجد یها قیتحق 

شود.  یم (رسااا دیمهم م یرا در داخل شاکم به  ارگا ها ژنیاز اکسا یکه از ق ب، خون غن یرگ بزرگ)یشاکم

بزرگ را  شااان   انیشاار نیا دنشاا کیاز بار یمیا د، عال دهیکشاا گاریچند سااا  ساا یکه فق  برا یجوا ا  یحت

اعث ب گاریسراسر بدن خواهد شد. تنفس مکرر دود س یخو  یرگ ها بیباعث آس گاری. استنشاق دود سدهندیم

شدن  رگها و محدود شدن  کی الک به بار نیشود که ایم یدر داخل عروق خو  یاز بافت چرب یساخت مخ وط

 . ا جامد یخون م انیجر



 کند؟یجوانان و نوجوانان چه م هیبا ر گاریس

. وجوا ان هنوز در حا  رشد د و  شودیدر زمان مصرف  م هیر دنید بیباعث آس نیی ا نیدر سن اتیدخا  مصرف

است.  دهی رساا یبه ا دازه واقم (یساالگ 23 ساران تا بمد از  یو برا یدختران تا اواخر  وجوا  یبرا)آ ها یها هیر

شد ر  یداشته باشند که به ا دازه واقم ییهاهیا د، احتما  دارد ر دهیکش گاریس ی وجوا   که در دوران یبزرگساال 

 .کامل داشته باشد تیدر حد ظرف یکارکرد توا دی کرده و   م

ر تمام کنند؛ د یم دای  ادیاعت نیکوتیممموال به   کنند،یشروع  م یرا از دوره  وجوا  دنیکشا گاریکه سا یافراد

بتال به  ا لیشو د و اغ ب به دلیم اتیاز استمما  دخا  ی اش یهایماریدچار ب ما ند؛یم یباق یگاریس ،یطو  ز دگ

 .ر دیمیم  اتیاز استمما  دخا  ی اش یهایماریب

که   فس اساات یتنگ لیدل ،ی اکارآمد نیو ا کندیعمل  م یگاریرساایافراد غ هیر یبه خوب یگاریجوا ان ساا هیر

 .کندیم جادیآ ها ا یبرا یکیزیف یتهایفمال  ریشرکت در ورزش و ا جام سا یبرا یاریمشکالت بس

، موارد یاریاما در بس افتیخواهد  یریکنند، ساالمتشاان بهبود چشمگ یرا ترک م دنیکشا گاریکه سا یافراد

 .به طور کامل برطرف  خواهد شد هاهیواردشده به  ر هیاول بیآس

است  ییایمیش  بی وع ترک 03شامل  گاریتوا د به سرطان منجر شود. دود س یم دنیکش گاریس نها،یاز ا گذشته

 به ع ت کایاز سرطان در آمر ی اش ریمرگ وم لیسوم دال کیمثا ،  یتوا ند منجر به سارطان شاو د؛ برا یکه م

 یخطر ابتال به ا واع سرطان م شیو افزا یماده وراثت دنید بیباعث آس اتیاست. مصرف دخا  اتیاستمما  دخا 

 یبهایاز  آس یاریرا ترک کنند، با بس گاریس یسالگ 33که تا قبل از سن  یگاریافراد سا نکهیخوب ا خبر. شاود

 .  مواجه  خواهند شد اتیاز مصرف دخا  ی اش یاحتمال

 !ستیآسان ن گاریس ترک

و تازه آن زمان  ر دیگیبه ترک کردن م میتصم اتیاز  وجوا ان و جوا ان بمد از چند ساا  مصارف دخا  یاریبسا

 و نیدر مغز درسااات ما ند هروئ نیکوتیباشاااد.   ادآوریتوا د اعت یتا چه حد م نیکوتیشاااو د که   یمتوجه م

 نیهنوز در حا  رشد است و ا جوا ان. مغز کندیم جادیزودگذر ا تیاحساس لذت و رضاکند و یعمل م نیکوکائ

 ستیدوره کوتاه مصرف، است. ترک کردن آسان   کیتنها  س از  ات،یجوا ان به دخا  یوابستگ یبرا ی یخود دل

 یریشگی  شهیبرد که هم ادیرا هرگز از  یدیشمار ک  نیا دیتوان از  س آن برآمد. اما  با یاسات که م یاما کار

 .بهتر از درمان است ی یخ

 کرد؟ دیبا چه

 کنند،  اتیشروع به استمما  دخا  ،یسالگ 22است. اگر جوا ان تا سن  یاتیح  ات،یاز استمما  دخا  یریشاگی 

 .  خواهند داشت لیتما اتیهرگز به دخا  گریبه طور قطع د



وجود دارد؛ مثال  م،یدور  گه دار اتیکه  وجوا ان و جوا ان را از دخا  نیا یبرا یاریبس یکه راه ها نیخوب ا خبر

 :میتوا یما م

 گاریس متیجوا ان سخت شود؛ به طور مثا ، باال بردن ق یبرا اتیکه استفاده از دخا  نیا یبرا میبردار ییها گام

 .را به  وجوا ان محدود کند اتیکه فروش دخا  ینیقوا  یاجرا ای

 . میکه گروه هدفشان جوا ان است، قائل شو یغاتیتب  یبرا یشتریب تیمحدود

قائل  دهند،یقرار  م اتیکه جوا ان را در ممرض اسااتمما  دخا  ییها و رسااا ه ها  میف یبرا یشااتریب تیمحدود

 . میشو

 چه کار کنند؟ دیبا نیوالد 

 یتدرس میتصم اتیتا در مورد استمما  دخا  دیبه فرز دان خود کمک کن دیتوا  یمادر، م ایعنوان  در  به  شما،

 :دیرا امتحان کن هاییراهنما  نی. ار دیبگ

در خا ه  اتیهرگز از دخا  دیو از آ ها بخواه دییرا به آ ها بگو اتیخطر اک در مورد دخا  یو آمارها یدیک  قیحقا

استفاده از  ایاستفاده  کنند  اتیهرگز از دخا  دیکه شما از آ ها ا تظار دار دییاستفاده  کنند. به آ ها بگو نیماش ای

 .آن را متوقف کنند

 را قبو   کنند و اگر در حا  حاضر  استفاده اتیمصرف دخا  ند؛یاز عهده مشاکالت شاان برآ دیآ ها کمک کن به

 .کننده هستند، آن را ترک کنند

 توا ندیکه  م یگرید نیدوست هستند. با والد یو با چه کسا  کنندیآ ها چه  م دیدا یکه خوب  م دیشاو مطمئن

. مدارس فرز دا تان را به دیکمک کنند، مرتب  شو اتیکودکان و  وجوا ان در امتناع از دخا  قیبه شاما در تشاو

هم در داخل محوطه  دکنندگانیآموزان، مم مان، کارکنان و بازددا ش یبرا اتیاز دخا  یعار یاستهایس  یاجرا

را   مهایف یسن تی. محدوددیکن قیمدرسه در خارج از محوطه آن تشو انیحام یدادهایمام رومدرسه و هم در ت

ه را ب اتیکه استمما  دخا  ییهارساا ه ریاساتفاده از ساا ای ییدئویو یهایو  وجوا ان را از ا جام  باز دیاعما  کن

 اتیو خودتان با عدم استمما  دخا  دی ده اتی وجوا ان دخا  ای. هرگز به کودکان دیدلسرد کن کشند،یم  ریتصاو

 .دیآ ها الگو باش یبرا

 اتیدخا  به اجتناب از زیرا    وجوا تانکشید با ترک سیگار خود فرز د خودتان الگو باشید و اگر احیا أ سیگار می

 .دیی ما قیتشو


