
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 

 معاونت بهداشتی 

 همشهری محترم 
 

 آیا می دانید :

بر اساس تحقیقات سازمان جهانی بهداشت، به ازای مصرف هر یک میلیون نخ سیگار یک مرگ منتسب به آن وقوع می پیوندد،  

بدون در نظر گرفتن  میلیارد نخ سیگار در کشور،  55با فرض مصرف سالیانه که بر همین اساس مرگ منتسب سیگار در ایران 

 هزار نفر می باشد 55قلیان 

 

  حفظ نمائیم .خانواده عاری از دخانیات محور توسعه جامعه سالم می باشد ، با خودمراقبتی سالمت خود و خانواده را 

  صنایع دخانی بطور فزاینده ای از روش ها و شیوه های جدید جهت باالبردن سطح فروش محصوالتشان بهره می

 مهمترین آنها ترویج مصرف دخانیات در خانواده است ، مراقب خود و خانواده تان باشید.گیرند.

  آورند از دخانیات دوری می کنند.آمارها نشان می دهند که جوانان و نوجوانانی که به ورزش روی می 

  استفاده از قلیان دود بیشتری را نسبت به سیگار وارد ریه ها می کند . تصفیه دود از طریق آب موجود در قلیان

 تصوری اشتباه است.

  از بودجه خانوار صرف خرید سیگار می شود که این میزان می تواند 04در خانواده های فقیر و کم درآمد حدود %

 خرید مایحتاج اصلی خانوار شود.صرف 

 2  نفری که برای اولین بار قلیان می کشند، برای همیشه به آن معتاد می شوند. 3نفر از هر 

  افزایش مصرف قلیان و از بین بردن قبح مصرف آن در بین خانواده ها، ترفندی دیگر از سوی صنایع دخانی است، با

 کوتاه سازیم.خود مراقبتی دست صنایع دخانی را از جامعه 

  سال عمر کوتاهتری نسبت به افراد غیر سیگاری دارند ، با  5-8در شرایط یکسان بطور متوسط افراد سیگاری

 خودمراقبتی این فاصله را از بین ببریم.

  استعمال سیگار سبب تغییر رنگ دندانها، بوی بدن دهان و چروک شدن پوست می گردد. با خود مراقبتی این

 هیم.عوارض را کاهش د

  نخ سیگار است  8تا  6یک ساعت در معرض دود قلیان دیگران بودن، معادل مصرف 

  سیگار کشیدن والدین به طور مستقیم و غیر مستقیم فرزندان را به سیگاری شدن در آینده ترغیب کرده و انگیزه

 خود مراقبتی را در آنان کاهش می دهد.

 نجات نوجوانان و جوانان از چنگال صنایع دخانی  نه گفتن به اولین نخ سیگار مهارتی کارآمد برای 

  عبارات فریبنده ای مانند سیگارهای الیت یا سبک و یا توتون میوه ای راهی برای گمراه کردن خانواده به ویژه زنان

 برای کاهش انگیزه خود مراقبتی در آنان است.



 ا مورد هدف قرار داده اند، زیرا این زنان در امروزه صنایع دخانی با تشویق و ترغیب زنان به مصرف سیگار، آنان ر

 خانواده، الگویی جهت سیگاری شدن فرزندانشان خواهند شد.

 .ترک دخانیات گام بسیار موثری در ساختن جامعه عاری از دخانیات می باشد 

 د.استفاده از جایگزین های نیکوتین می تواند نرخ ترک دخانیات را به میزان دو تا سه برابر افزایش ده 

  درمان وابستگی به دخانیات، در صورتی که توام با مشاوره افراد مصرف کننده و تشویق انان به ترک باشد، موثرتر

 است

  برای موفقیت در ترک سیگار بهتر است زمان ومکان های همیشگی سیگار کشیدن را تغییر دهید، در خانه یا

 کنید سیگار نکشید.اتومبیل سیگار نکشید و در محلهایی که احساس راحتی می 

 برابر این هزینه  3تا  2صرف خرید محصوالت دخانی می شود و میلیارد تومان  04444 در ایران ساالنه بطور متوسط

 صرف درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود. 

  .مرگ های مرتبط با مواد دخانی موجب از دست رفتن فرصت های اقتصادی می شود 

 یر ناشی از مصرف دخانیات در سنین مولد جمعیت بروز می کند.نیمی از مرگ وم 

 یکی از راهبردهای کلیدی کنترل دخانیات، وضع مالیات بر محصوالت دخانی است 

  درصد میزان بروز مرگ ناشی از دخانیات را کاهش می دهد.  25درصدی قیمت محصوالت دخانی   04افزایش 

 دخانی به منظور کاهش قدرت خرید خواهد شد. افزایش مالیات باعث افزایش قیمت محصوالت 

  درصدی مصرف دخانیات در کشورهای در حال  8درصد، موجب کاهش  04افزایش مالیات بر دخانیات به میزان

 توسعه می شود.

  صنایع دخانی، گروه های آسیب پذیر را مورد هدف بازاریابی و ترویج محصوالت شان قرار می دهند. افزایش مالیات

 صنایع را مختل می کند. این هدف

 در خانواده مي تواند هزينه يك دوره آموزشي يكي از فرزندان خانواده را تامين كند. هزینه مصرف سیگار 


