دخانیات تهدیدی برای توسعه و سالمت( 61-61تیرماه هفته ملی بدون دخانیات)
شعار روز اول  61/4/61دخانیات تهدیدی برای جوانان
تقریبًاً تمام کساا ی که دخا یات مصرف می کنند ،شروع مصرف شان از دوره وجوا ی و جوا ی بوده است .توتون
و تنباکو حاوی یکوتین(ماده ای مخدر و بسیار اعتیادآور) است که باعث می شود بسیاری از وجوا ان و جوا ان
از حالت مصرف کننده تفننی به مصرفکننده ثابت تبدیل شو د .بسیاری از جوا ان وقتی شروع به سیگار کشیدن
می کنند ،ارتباط عواقب طوال ی مدت اساتمما دخا یات و سالمت را در ظر میگیر د؛ همچنان که بسیاری از
وجوا ان دبیرساتا ی سیگاری قادر یستند از آثار قدرتمند و اعتیادآور یکوتین رها شو د و بنابراین حدود  3فر
از هر  4فر ،سایگارکشایدن را تا بزرگساالی ادامه می دهند .از میان افراد سیگاری یز حدود یک سوم شان 33
سا زودتر از همساالن غیرسیگاری شان میمیر د.
سیگارسازان ،جوانان و نوجوانان را هدف میگیرند!
امروزه بزرگسااالن کمتری سایگاری هستند .این امر الاقل  2دلیل دارد؛ او اینکه بسیاری از آ ها سیگار را ترک
کردها د و دوم اینکه حدود یمی از آ هایی که سااا ها سایگاری بوده ا د ،به د با ابتال به بیماری های اشای از
استمما دخا یات جان باخته ا د .بنابراین شرکتهای دخا یات در جستجوی وجوا ان و جوا ان به عنوان سیگاری
های جایگزین هساتند .آ ها به منظور تشویق مشتریان جدید برای امتحان محصوالتشان و ادامه مصرف ،از ا واع
راهبردهای بازاریابی استفاده میکنند .جوا ان و وجوا ان بازار خست صنمت دخا یات هستند .با کاهش استمما
دخا یات توسا بزرگساالن ،تولیدکنندگان دخا یات یاز به جایگزین کردن مصرف کننده طوال ی مدت به جای
کساا ی که ترک کرده ا د یا مرده ا د ،دار د .بنابراین صنمت دخا یات افراد سیگاری جایگزین را از بین جوا ان و
وجوا ان -گروه سنی که  99درصد استمما دخا یات از همین سن شروع می شود -به دست می آورد .جوا ان و
وجوا ان هدف خسات تب یغات و بازاریابی صانمت دخا یات هساتند .یام های ممطوف به این گروه سنی توجه
مصرف کنندگان جوان و وجوان را برای صنمت دخا یات به ارمغان میآورد.
دوران ب وغ و جوا ی ،زما ی اسات که افراد بیشاترین آسایب ذیری را سابت به شاروع مصاارف دخا یات دار د.
وجوا ان و جوا ان ،سااابت به بزرگسااااالن ،آسااایب ذیرتر د و بیشاااتر تحت تأثیر تب یغات قرارمیگیر د .آ ها
همچنین تمایل بیشاتری به خطر کردن دار د؛ حتی به قیمت تهدید ساالمت خود .زما ی که سیگار کشیدن در
بین کساا ی که جذاب ،اجتماعی یا دوسات داشاتنی به ظر می رساند ،به عنوان یک هنجار اجتماعی به تصویر
کشایده شاود؛ وجوا ان با تق ید از این رفتار اسا

میدهند و سیگار می کشند .در صورتی که یکی از دوستان،

خواهر یا برادرشاان یز سایگار بکشاد ،آ ها به احتما زیاد ،تمایل بیشتری برای استفاده از سیگار کشیدن شان
خواهند داد و میتوا ند منجر به آسایب فوری شاو د .حتی جوا ان سیگاری زیر  33سا که سیگار کشیدن را از

سانین ایین آغاز کرده ا د یز مشاکالت جسمی عمده ای اشی از مصرف دخا یات یدا خواهند کرد؛ مشکالتی
ما ند بیماریهای زودرس ق بی -عروقی ،اختال عم کرد ریه ها و ا واع سرطان.
افراد سایگاری در طو ز دگی بیشتر بیمار می شو د و به طور متوس  33،سا زودتر از افراد غیرسیگاری ،می
میر د .البته وجوا ان و جوا ان سابت به یکوتین حسااساتر د و زما ی که شاروع به استفاده از دخا یات کنند،
احتما اینکه به یکوتین ممتاد شاو د و این اعتیاد شادت بیشتری داشته باشد ،باالتر خواهد بود .آ ها ممموال بر
این عقیده ا د که چیزی می توا د به آ ها صدمه بز د .این حقیقت که مشکالت سالمتی میتوا ند در میا سالی یا
حتی همین حاال عارض شو د ،ممنی چندا ی برای آ ها دارد.
بسیاری از وجوا ان و جوا ان درک میکنند که یکوتین تا چه حد اعتیادآور است .برخی وجوا ان شاید زما ی
ه چندان کوتاه درگیرتصامیم گیریهایی راجع به ا تخابهای ساالم شو د .برخی دیگر شاید تمایل داشته باشند
در گروههایی ذیرفته شو د یا بزرگ تر ،به روزتر یا اجتماعی تر به ظر برسند .به هر حا  ،تب یغاتی که استفاده
از دخا یات را ترویج میکنند ،از اینتر ت گرفته تا فی مها و آگهی های بزرگ در فروشااگاه ها،همه جا هسااتند و
تمام این عوامل ،جوا ان و وجوا ان را به عنوان بازار خست استفاده از محصوالت دخا یات هدف قرار میدهند.
بسااایاری از هنجارها در جاممه ما جوا ان و وجوا ان را برای اساااتمما دخا یات تحت تأثیر قرار میدهند .هنوز
برخی افراد در اماکن عمومی سایگار میکشند و قا ون ضدسیگار جاممی که سیگار کشیدن را در محیطهای کار
و رساتورا ها ممنوع کند ،رعایت میشاود .حتی در مراکزی که سایگار کشایدن را درون ساختما های عمومی
ممنوع کردها د ،اغ ب محوطههایی(حتی گاهی زدیک مدارس یا مهدکودکها) برای سااایگار کشااایدن دار د.
اساتمما دخا یات در رسا ههای جممی ،از جم ه در فی مها ،رسا ههای اجتماعی ،بازیهای ویدئویی و مجالت
برجساته اسات .آگهیهای تب یغاتی استمما دخا یات در داخل و خارج از فروشگاهها یز سبت به آگهیهای
سایر محصوالت ،برجستهتر است.
سیگار با قلب جوانان و نوجوانان چه میکند؟
از هر  3وجوان س ایگاری که به طور منظم س ایگار میکشااند ،یک فر دچار مرگ زودرس خواهد شااد .مصاارف
دخا یات در سن ایین باعث بروز بیماری های ق بی زودرس میشود.
تحقیق های جدید شان داده که سیگار کشیدن در دوران وجوا ی و جوا ی باعث آسیب دیدن زودهنگام آئورت
شاکمی(رگ بزرگی که از ق ب ،خون غنی از اکسایژن را در داخل شاکم به ارگا های مهم میرسااا د) می شود.
حتی جوا ا ی که فق برای چند سااا س ایگار کش ایده ا د ،عالیمی از باریک ش ادن این شااریان بزرگ را شااان
میدهند .استنشاق دود سیگار باعث آسیب رگ های خو ی سراسر بدن خواهد شد .تنفس مکرر دود سیگار باعث
ساخت مخ وطی از بافت چربی در داخل عروق خو ی میشود که این الک به باریک شدن رگها و محدود شدن
جریان خون می ا جامد.

سیگار با ریه جوانان و نوجوانان چه میکند؟
مصرف دخا یات در سنین ایین باعث آسیب دیدن ریه در زمان مصرف میشود  .وجوا ان هنوز در حا رشد د و
ریه های آ ها(برای دختران تا اواخر وجوا ی و برای ساران تا بمد از  23ساالگی) به ا دازه واقمی رسایده است.
بزرگساال ی که در دوران وجوا ی سیگار کشیده ا د ،احتما دارد ریههایی داشته باشند که به ا دازه واقمی رشد
کرده و میتوا د کارکردی در حد ظرفیت کامل داشته باشد.
افرادی که سایگار کشایدن را از دوره وجوا ی شروع میکنند ،ممموال به یکوتین اعتیاد یدا می کنند؛ در تمام
طو ز دگی ،سیگاری باقی میما ند؛ دچار بیماریهای اشی از استمما دخا یات میشو د و اغ ب به دلیل ابتال به
بیماریهای اشی از استمما دخا یات میمیر د.
ریه جوا ان س ایگاری به خوبی ریه افراد غیرس ایگاری عمل میکند و این اکارآمدی ،دلیل تنگی فس اساات که
مشکالت بسیاری برای شرکت در ورزش و ا جام سایر فمالیتهای فیزیکی برای آ ها ایجاد میکند.
افرادی که سایگار کشایدن را ترک می کنند ،ساالمتشاان بهبود چشمگیری خواهد یافت اما در بسیاری موارد،
آسیب اولیه واردشده به ریهها به طور کامل برطرف خواهد شد.
گذشته از اینها ،سیگار کشیدن می توا د به سرطان منجر شود .دود سیگار شامل  03وع ترکیب شیمیایی است
که می توا ند منجر به سارطان شاو د؛ برای مثا  ،یک سوم دالیل مرگ ومیر اشی از سرطان در آمریکا به ع ت
استمما دخا یات است .مصرف دخا یات باعث آسیب دیدن ماده وراثتی و افزایش خطر ابتال به ا واع سرطان می
شاود .خبر خوب اینکه افراد سایگاری که تا قبل از سن  33سالگی سیگار را ترک کنند ،با بسیاری از آسیبهای
احتمالی اشی از مصرف دخا یات مواجه خواهند شد.
ترک سیگار آسان نیست!
بسایاری از وجوا ان و جوا ان بمد از چند ساا مصارف دخا یات تصمیم به ترک کردن میگیر د و تازه آن زمان
متوجه می شاااو د که یکوتین تا چه حد می توا د اعتیادآور باشاااد .یکوتین در مغز درسااات ما ند هروئین و
کوکائین عمل میکند و احساس لذت و رضایت زودگذر ایجاد میکند .مغز جوا ان هنوز در حا رشد است و این
خود دلی ی برای وابستگی جوا ان به دخا یات ،تنها س از یک دوره کوتاه مصرف ،است .ترک کردن آسان یست
اما کاری اسات که می توان از س آن برآمد .اما باید این شمار ک یدی را هرگز از یاد برد که همیشه یشگیری
خی ی بهتر از درمان است.
چه باید کرد؟
یشاگیری از استمما دخا یات ،حیاتی است .اگر جوا ان تا سن  22سالگی ،شروع به استمما دخا یات کنند،
به طور قطع دیگر هرگز به دخا یات تمایل خواهند داشت.

خبر خوب این که راه های بسیاری برای این که وجوا ان و جوا ان را از دخا یات دور گه داریم ،وجود دارد؛ مثال
ما میتوا یم:
گام هایی برداریم برای این که استفاده از دخا یات برای جوا ان سخت شود؛ به طور مثا  ،باال بردن قیمت سیگار
یا اجرای قوا ینی که فروش دخا یات را به وجوا ان محدود کند.
محدودیت بیشتری برای تب یغاتی که گروه هدفشان جوا ان است ،قائل شویم.
محدودیت بیشااتری برای فی م ها و رسااا ه هایی که جوا ان را در ممرض اسااتمما دخا یات قرار میدهند ،قائل
شویم.
والدین باید چه کار کنند؟
شما ،به عنوان در یا مادر ،می توا ید به فرز دان خود کمک کنید تا در مورد استمما دخا یات تصمیم درستی
بگیر د .این راهنماییها را امتحان کنید:
حقایق ک یدی و آمارهای خطر اک در مورد دخا یات را به آ ها بگویید و از آ ها بخواهید هرگز از دخا یات در خا ه
یا ماشین استفاده کنند .به آ ها بگویید که شما از آ ها ا تظار دارید هرگز از دخا یات استفاده کنند یا استفاده از
آن را متوقف کنند.
به آ ها کمک کنید از عهده مشاکالت شاان برآیند؛ مصرف دخا یات را قبو کنند و اگر در حا حاضر استفاده
کننده هستند ،آن را ترک کنند.
مطمئن شاوید که خوب میدا ید آ ها چه میکنند و با چه کسا ی دوست هستند .با والدین دیگری که میتوا ند
به شاما در تشاویق کودکان و وجوا ان در امتناع از دخا یات کمک کنند ،مرتب شوید .مدارس فرز دا تان را به
اجرای سیاستهای عاری از دخا یات برای دا شآموزان ،مم مان ،کارکنان و بازدیدکنندگان هم در داخل محوطه
مدرسه و هم در تمام رویدادهای حامیان مدرسه در خارج از محوطه آن تشویق کنید .محدودیت سنی فی مها را
اعما کنید و وجوا ان را از ا جام بازیهای ویدئویی یا اساتفاده از ساایر رساا ههایی که استمما دخا یات را به
تصاویر میکشند ،دلسرد کنید .هرگز به کودکان یا وجوا ان دخا یات دهید و خودتان با عدم استمما دخا یات
برای آ ها الگو باشید.
خودتان الگو باشید و اگر احیا أ سیگار میکشید با ترک سیگار خود فرز د وجوا تان را یز به اجتناب از دخا یات
تشویق مایید.

