
شماره1036 311خرداد 1396

سازمانبهداشتجهانیکشورهایجهانرابهمهارتولیدومصرفدخانیاتفرامیخواند
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هروعدهقلیانمعادل5تا10پاکتسیگار

قلیان،مهمانناخوانده

هر ساله حدود 6 میلیون نفر در جهان در اثر 
مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند 
و با توجه به پیش بینی های افزایش جمعیت تا 
سال 2030 این میزان به 8 میلیون مرگ در سال 

افزایش خواهد یافت.

بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و عوامل 
فرهنگی و آموزشی مصرف دخانیات تهدیدی 
برای هر انسان محسوب می شود و رنج و بیماری، 
مرگ و فقر را برای فرد و خانواده به ارمغان می آورد 

و اقتصاد ملی را هدف قرار می دهد.
مصرف دخانیات از طریق افزایش بار بیماری ها، 
هزینه مراقبت های بهداشتی و کاهش بهره وری 
باعث افزایش هزینه های اقتصادی در سطح ملی 
می شود. در خانواده های فقیر این موضوع بروز 
هزینه مصرف  که  به گونه ای  دارد،  شدیدتری 
دخانیات گاهی از هزینه های تامین مواد غذایی، 
آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی بیشتر 
است و امروزه شاهدیم که حدود 80 درصد از 
مرگ و میر های زودرس ناشی از مصرف دخانیات 
که در کشورهای کم درآمد یا درآمد متوسط اتفاق 
می افتد، از موانع دستیابی کشورهای در حال توسعه 

به اهداف توسعه پایدار است.

کشت تنباکو، منشاء آلودگی و 
جنگل زدایی است

کشت توتون و تنباکو نیازمند مقادیر قابل توجهی 
سموم، آفت کش ها و کودهای شیمیایی است 
که این سموم می تواند مستقیم روی تخریب 
محیط زیست و آلودگی منابع آب و خاک تاثیرگذار 
باشد. کشت توتون و تنباکو هر سال در 4/3 میلیون 
هکتار زمین در سراسر دنیا باعث تخریب 2 تا 4 

درصد از سطح جنگل ها می شود.
عالوه بر این، تولید محصوالت دخانی منجربه 
تولید بیش از 2 میلیون تن زباله در سطح جهان 
می شود. معاهده بین المللی کنترل دخانیات سازمان 
جهانی بهداشت )FCTC( راهنمایی برای مبارزه 

جهانی علیه اپیدمی دخانیات است.
با امضای معاهده بین المللی کنترل دخانیات سازمان 
جهانی بهداشت توسط 180 کشور عضو )179 
کشور و اتحادیه اروپا( بیش از نیمی از کشورهای 
جهان به نمایندگی از 40 درصد از جمعیت جهان 
به این معاهده پیوسته اند و می توان این معاهده 
مقرون به صرفه ترین  و  اصلی ترین  پایه گذار  را 
اقدامات برای کنترل دخانیات در باالترین سطح 
دانست. از جمله مشکالتی که دولت ها برای 
مهار مصرف دخانیات با آن روبرو هستند دخالت 
صنایع دخانی در سیاست گذاری های کنترلی است. 

تعداد زیادی از کشورهای جهان در تالش اند به 
دخالت های این صنایع در سیاست های دولت برای 

کنترل دخانیات پایان دهند.
افزایش یک دالری مالیات بر سیگار در سطح جهان 
عالوه بر کاهش تقاضا برای محصوالت دخانی، 
می تواند باعث ایجاد درآمد 190 میلیارد دالری 

برای کشورهای جهان جهت ایجاد توسعه شود.

اهداف برگزاری کمپین روز جهانی 
بدون دخانیات 2017

• نشان دادن ارتباط بین استفاده از محصوالت 
دخانیات، کنترل دخانیات و توسعه پایدار

• تشویق کشورها برای قرار دادن برنامه های کنترل 
دخانیات برای دستیابی به توسعه پایدار تا سال 

2030 در دستور کار و سیاست های ملی خود
• پشتیبانی از کشورهای عضو و جامعه مدنی برای 
ممنوعیت دخالت های صنایع دخانی در فرایندهای 
سیاسی که این اقدام به نوبه خود منجر به قوی تر 
شدن برنامه های کنترل دخانیات در سطح ملی 

خواهد شد.

• تشویق مشارکت های عمومی و همکاری های 
گسترده تر در تالش های ملی، منطقه ای و جهانی 
برای دستیابی به اهداف برنامه های کنترل دخانیات 

و توسعه و اجرای راهکارهای اولویت بندی شده
• نشان دادن اینکه چگونه افراد می توانند با »نه« گفتن 
به مصرف محصوالت دخانی یا ترک مصرف مواد 
دخانی به ساختن جهانی پایدار و بدون دخانیات 

کمک کنند.

کنترل دخانیات حافظ سالمت و 
توسعه

از کشور های عضو  بهداشت  سازمان جهانی 
می خواهد برنامه های کنترل دخانیات را در اولویت 
برنامه های ملی خود قرار دهند و به تالش های خود 
برای کنترل دخانیات جهت دستیابی به توسعه 

پایدار تا سال 2030 سرعت ببخشند.
با اجرای موفق برنامه های کنترل و محافظت از 
برابر مضرات مصرف  سالمت شهروندان در 
هزینه  کاهش  از  کشور ها  تمامی  دخانیات، 
خسارت های اقتصادی بر اقتصاد ملی سود خواهند 

برد. هدف از قرار دادن توسعه پایدار در دستور کار 
دولت ها و یکی از 17 هدف جهانی، این است که 
اطمینان حاصل شود که »هیچ کس فراموش نشده 
است« کنترل دخانیات به عنوان یک دستور کار برای 
دستیابی به توسعه پایدار ثبت شده و از آن می توان 
به عنوان یکی از موثرترین راهکارها برای کمک و 

دستیابی اهداف توسعه پایدار بهره مند شد. 

کنترل دخانیات راهی است برای 
دستیابی به اهداف جهانی

• کنترل دخانیات و پیشگیری از مصرف آن عالوه 
بر صرفه جویی های اقتصادی، کاهش هزینه های 
زندگی و کاهش بار بیماری ها می تواند آثار مخرب 
زیست محیطی حاصل از صنعت دخانیات اعم از 

تولید، تجارت و مصرف آن را کاهش دهد.
• کنترل دخانیات از عوامل شکستن چرخه فقر و 
پایان دادن به گرسنگی در سطح جهان و موجب 
اقتصادی در  پایدار و رشد  ترویج کشاورزی 
کشورها و راهی برای مقابله با تغییرات آب و 

هوایی خواهد بود.

• افزایش مالیات بر محصوالت دخانی می تواند 
عالوه بر تامین مالی می تواند برنامه های بهداشتی 
جهانی و دیگر برنامه های توسعه ای را در دولت ها 

پوشش دهد.
•  نه تنها دولت ها، بلکه مردم می توانند در سطوح 
فردی با تالش ها و برنامه های کنترل دخانیات به 
ساخت یک جهان عاری از دخانیات و پایدار کمک 
کنند. مردم می توانند به کمپین های »محصوالت 

دخانی هرگز« بپیوندند.
• کسانی که مواد دخانی )سیگار، قلیان و...( مصرف 
می کنند باید دنبال برنامه ای برای ترک دخانیات 
باشند و با این کار عالوه بر دستیابی به سالمت 
جسمانی، به کسانی که در معرض دود دست دوم 
هستند از جمله کودکان، اعضای خانواده و دوستان 

نیز کمک کنند. 
• هزینه ای که صرف دود شدن مواد دخانی می شود 
می تواند در مصارف ضروری دیگر مانند خرید مواد 
غذایی سالم، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش 

کاربرد داشته باشد.
منبع: سازمان جهانی بهداشت

قلیان چند قرن است که وسیله ای آشنا و سنتی 
برای مصرف دخانیات در خاورمیانه شناخته 
می شود. هرچند استفاده از قلیان با عطرهای 
تند و سنتی تنباکو، بیشتر بین افراد میانسال و 
مسن دیده می شد، بعد از دهه 1990 و افزودن 
مواد معطر به آن امروزه بین نسل جوان بیشتر 
کشورهای خاورمیانه و بعضا مناطق دیگر جهان 
چنان مقبولیتی یافته که مسووالن بهداشتی را به 

فکر چاره جویی انداخته است.

کارشناسان عقیده دارند به رغم باور عامه درباره 
کم ضرر بودن قلیان به دلیل وجود منبع آب در آن، 
این نوع مصرف به شدت زیانبار است. نیکوتین در 
آب حل نمی شود و سموم موجود در دود قلیان نیز 
محلول در آب نیستند بنابراین، آب موجود در ابزار 
قلیان تاثیری بر کاهش سمیت و سرطان زایی دود 

حاصل از مصرف قلیان ندارد.

مهم ترین عوامل گسترش قلیان در 
جوامع امروزی 

• افزودن مواد معطر و اسانس برای کم کردن 
سختی و تندی دود توتون و ایجاد جذابیت برای 

مصرف کنندگان
• استفاده خانوادگی و گروهی از قلیان به عنوان یک 

وسیله برای گذران اوقات فراغت 
• باور نادرست در مورد کم ضرر بودن یا بی ضرر 
بودن قلیان به دلیل گذشتن مسیر دود از آب و تصفیه 
آن )در حالی که آب فقط برای کم کردن دمای دود 
حاصل از زغال گداخته است و به علت مقاومت 
ایجادشده، شدت پک زدن و میزان عمق تنفسی و 

حجم دود ورودی به ریه ها را افزایش می دهد.(

ترکیبات معطر قلیان سرطان زاست
تنباکوی معسل / معطر حاوی 70 تا 80 درصد 

مواد افزودنی،  اسانس و ترکیبات شیمیایی است 
که به دلیل ایجاد بو و طعم میوه ها و گیاهان پرفایده 
بسیاری از جوانان و افراد را با ایجاد تصور ذهنی 
نادرست نسبت به مفید بودن مصرف آن گمراه 
می کند. در بررسی های انجام شده روی این نوع 
تنباکوها مقادیر بسیاری مواد سمی و سرطان زای 
قطعی، به ویژه ترکیبات بنزن و هیدروکربن های 
معطر چندحلقوی )PAH( و فلزات سنگین 
شناسایی شده است. مواجهه با بنزن طی 3 
تا 15 سال باعث بروز سرطان، به خصوص 
سرطان خون می شود و بیشترین راه جذب آن 
از طریق تنفس است. در ایران نیز تحقیقات 
نشان می دهند توتون های معطر حاوی انواع 
مواد سرطان زا، سمی، مواد آروماتیک حلقوی 
و ترکیبات بنزن و فلزات سنگین از جمله سرب 

و جیوه هستند.

 تبعات ناگوار، حاد و چندگانه 
بهداشتی مصرف و مواجهه با دود قلیان

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، با هر وعده 
مصرف قلیان، دودی معادل مصرف 5 تا 10 پاکت 
سیگار )100 تا 200 نخ( وارد ریه فرد می شود. دود 
دست دوم: میزان مواجهه با دود قلیان برای اطرافیان 
معادل 5 تا 10 سیگار برآورد شده است. تماس و 
مواجهه با دود دست دوم قلیان و نشستن کنار جمع 
قلیان کش ها برای اطرافیان و خصوصا کودکان 

بسیار خطرناک و آسیب رسان است.
دود دست سوم: رسوب بقایای دود قلیان روی 
)منزل،  قلیان  مصرف  محل  دیوارهای  فرش، 
رستوران و...( و لوازم شخصی موجب انتقال 
سموم سرطان زا به فرزندان و اطرافیان از طریق 
تماس پوستی که جذب بسیار باالیی دارد، می شود. 
الزم به ذکر است بیش از 90 درصد افراد سیگاری و 

قلیانی مواجهه قبل از 18 سالگی داشته اند.
تحقیقات  نتایج  از  سیستماتیک  بررسی های 
انجام شده، ارتباط معنی داری بین مصرف قلیان 
و سرطان های ریه، دهان، مری، معده و مثانه، 
بیماری های انسدادی مزمن ریوی، قلبی-عروقی، 
سکته مغزی، ناباروری مردان، ریفالکس دستگاه 
گوارش و اختالالت سالمت روان نشان می دهد.

آخرین بررسی ها درباره شیوع مصرف 
قلیان در ایران

بررسی های کارشناسان مرکز سالمت محیط و 
کار معاونت بهداشت نشان می دهد در سال 1388 
مصرف روزانه قلیان در گروه سنی باالی 15 سال 
کشور 2/47 درصد بوده که این میزان در سال 1390 
به 3/5 درصد در روز می رسد. به این ترتیب، مصرف 
روزانه قلیان بین افراد باالی 15 سال در کشور طی 

2 سال 40 درصد افزایش داشته است. تحقیقات 
دیگری در سال 1395 در تهران نشان می دهد از بین 
2 هزار و 877 نوجوان 18-14 ساله تهرانی، بیش 
از 25 درصد قلیان استفاده می کنند. این درصد بین 
جمعیت نوجوان مطالعه شده در تبریز 9/7 درصد 

و در مشهد 6/5 درصد بوده است.

نتایج مطالعات دیگر درباره آثار 
زیانبار قلیان 

منوکسیدکربن ناشی از احتراق زغال قلیان 30 برابر 
بیشتر از اکسیژن است و این خاصیت مانع جذب 
آن در آب می شود و به طور مستقیم وارد ریه فرد 
مصرف کننده خواهد شد. 75 درصد موارد سرطان 
لب و حفره دهانی ناشی از مصرف دخانیات است 
که دلیل اصلی آن دربرداشتن عوامل سرطان زا و 
تماس مستقیم مخاط دهان با آن است. در افراد 
مصرف کننده قلیان و مواد دخانی ابتال به سرطان 
معده 40 تا 80 درصد بیشتر است. 90 درصد 
موارد ابتال به سرطان ریه را افراد مصرف کننده 
دخانیات تشکیل می دهد. 7 هزار ماده شیمیایی که 
سرطان زایی حداقل 70 نوع آن به اثبات رسیده در 

دود قلیان و مواد دخانی وجود دارد.

پرونده سالمت 4

افزایشیک
دالریمالیاتبر
سیگاردرسطح
جهانعالوهبر
کاهشتقاضا

برایمحصوالت
دخانی،میتواند

باعثایجاد
درآمد190
میلیارددالری
برایکشورهای
جهانجهتایجاد

توسعهشود

کارشناسانعقیدهدارندبهرغمباور
عامهدربارهکمضرربودنقلیان

بهدلیلوجودمنبعآبدرآن،این
نوعمصرفبهشدتزیانباراست.

نیکوتیندرآبحلنمیشودو
سمومموجوددردودقلیاننیز

محلولدرآبنیستندبنابراین،آب
موجوددرابزارقلیانتاثیریبر
کاهشسمیتوسرطانزاییدود

حاصلازمصرفقلیانندارد

است.  هویت  یافتن  سن  نوجوانی 
برای  هویتی  می خواهد  نوجوان 
خودش شکل دهد و برای این کار 
تالش می کند تا رفتارهای بزرگ ها را 

کپی برداری کند.
بالغانه  به  ظاهر  رفتارهای  از  یکی   
قلیان  از  استفاده  یا  کشیدن  سیگار 
است، به خصوص برای پسرها رفتن 
به جاهایی که در اختیار گذاشتن قلیان 
به نوجوانان نوعی نماد بزرگ شدن 

محسوب می شود. 
یکدیگر  گاهی  هم  همساالن  گروه 
ترغیب  دخانیات  مصرف  برای  را 
می کنند. مثال نوجوانان برای راهیابی به 
برخی مهمانی های شبانه و مقبولیت از 
طرف همساالن ناچار به مصرف مواد 

مخدر یا سیگار هستند.
نوجوان غالبا تاثیرات منفی مصرف 
همان  و  نمی شود  متوجه  را  سیگار 
راه یافتن به جمع همساالن و تظاهر 
به بزرگ شدن اصل اول رفتن به سوی 
ارائه  نوجوان،  نظر  از  است.  سیگار 
بزرگسال  افراد  نمایشی  رفتارهای 
بسیار مهم است و این همان نقطه ای 
است که تولیدکنندگان سیگار بر آن 
متمرکز می شوند و از آن برای پیدا کردن 

مشتری استفاده می کنند.
تبلیغات از جمله عوامل بسیار مهم در 
روی آوردن نوجوانان به سوی سیگار 
است. شرکت های سیگارسازی حتی 
طراحی  را  خود  تبلیغات  نوعی  به 
می کنند که مصرف سیگار بویی ایجاد 
می کند که شائبه بزرگ شدن را برای 

نوجوان ایجاد می کند.
از  را  پا  ترغیبی  سیاست های  این 
تبلیغات تجسمی مانند رسانه ها فراتر 
می گذارند و مثال عطری به بازار می آید 
با نام »بلک افغان« که تولیدکننده ادعا 
سیگاری هاست  مخصوص  می کند 
سیگار،  بوی  با  آن  شدن  همراه  و 
بوی مطبوعی ایجاد می کند و به این 
استفاده  به  ترغیب  نوجوان  ترتیب 
نوع  هر  که  می شود  محصوالتی  از 
عوارض جانبی نامطبوع سیگار یا قلیان 

را به  ظاهر تعدیل و دلچسب می کند.
در مورد دخترها موضوع کمی متفاوت 
برای  بیشتر  نوجوان  دختران  است. 
تابوشکنی و از میان بردن هنجارهای 
سنتی جامعه به سیگار کشیدن روی 

می آورند.
 آنها با توجه به فضای سنتی حاکم بر 
جامعه ما فکر می کنند سیگار کشیدن 
می تواند به آنها کمک کند از حصارهای 
سنت عبور کنند و پا به زندگی امروزی 

بگذارند.
تشویق کننده  تبلیغات  در  سیگار 
به عنوان نماد شیک و امروزی بودن 
مطرح می شود. در بسیاری از فیلم های 
هالیوود،  فیلم های  مانند  مردم پسند 
نقش اول مثبت معموال نقشی است 
سیگار به دست یا از آن جدی تر وقتی 
است که هنرپیشه پیپ یا یک سیگار 
قوی مانند سیگار برگ گوشه لبش دارد.
تا اینجا قسمت ظاهری داستان است. 
سیگارسازی  کارخانه های  که  آنچه 
نمی زنند عوارض  آن حرفی  درباره 
یک  از  بعد  که  است  سیگار  بعدی 
گریبان  طوالنی  و  متناوب  مصرف 

نوجوان را می گیرد. 
نظری  نمای  غالبا  کارخانه ها  این 
دلچسبی از کشیدن سیگار به نمایش 
می گذارند و به این ترتیب مقدمات 
روی آوردن نوجوانان را فراهم می کنند. 
وقتی نوجوان به این مواد عادت کرد، 
باید میزان مصرف را مرتب باال ببرد و 
درواقع بعد از مدتی به نوعی معتاد شود. 
کشورهای  در  دلیل  همین  به 
نهادهای  و  دولت ها  توسعه یافته، 
تبلیغات  به  به شدت نسبت  مردمی 
سیگار واکنش نشان می دهند یا تالش 
سیگارهای  مانند  ابزارهایی  می کنند 
الکترونیک را جایگزین آن کنند. در 
مورد اینکه این اقدامات تا چه حد 
می توانند جلوی روی آوردن نوجوانان 
به سیگار را بگیرند، هنوز تردیدهایی 
وجود دارد و به نظر می رسد برای مهار 
کردن اقبال نوجوانان به سیگار هنوز راه 

درازی در پیش است.

یادداشتمهمان
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