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انتقاد سازمان جهانی بهداشت از کشورهای آلمان، بریتانیا، لهستان، هلند، ایتالیا و مکزیک به دلیل نمایش استفاده از دخانیات در فیلم های مناسب رده کودک و نوجوان

سیگار نکش، آقای سینما!
گزارش دولتی 2016 درباره 
کنترل توتون و تنباکو که چندی 
پیشرفت های  درباره  پیش 
ایاالت متحده در مهار مواد 
دخانی از سوی انجمن ریه آمریکا منتشر شد، 
تصویری ضدونقیض ارائه داد. این گزارش که 
پیشرفت سیاست های کلیدی ضددخانی را ساالنه 
دنبال می کند، به این نتیجه رسیده که تنها یک ایالت 
آمریکا-ایالت مینه سوتا- در دستیابی به خدمات 
ترک سیگار رده بندی »A« را گرفته است و از 
ایالت های داکوتای شمالی و آالسکا که بگذریم، 
بودجه ها برای برنامه های جلوگیری و کاهش 
مصرف دخانیات در آمریکا کم بوده است. نکته 
مثبت اما این است که استفاده از سیگار بین 
جوانان آمریکایی کم شده؛ میزان کشیدن سیگار در 
دبیرستان های آمریکا نسبت به سال 2011 میالدی، 
42درصد کاهش داشته است. تقریبا 25درصد از 
دانش آموزان دبیرستان های آمریکا گزارش کرده اند 
یک نوع ماده دخانی و 50درصد گزارش داده اند 

2 نوع یا بیشتر ماده دخانی استفاده می کنند.

رده بندی فیلم ها درخدمت کاهش 
مصرف سیگار

از  بهداشت  جهانی  سازمان  پیش  روز  چند 
کاهش  هدف  با  خواست  عضو  دولت های 
شروع مصرف دخانیات بین جوانان، فیلم های 
به نمایش درآمده در کشورشان را براساس نمایش 

استفاده از دخانیات رده بندی کنند. چارچوب 
پیمان نامه سازمان جهانی بهداشت برای کنترل 
دخانیات که اولین پیمان نامه جهانی سالمت و 
بهداشت است و اجرای آن در سال 2005 میالدی 
الزام  آور اعالم شد، امضاکنندگان را ملزم کرده 
طبق قوانین بین المللی تبلیغات، ترویج و حمایت 
از مواد دخانی را ممنوع کنند، اما با وجود این 
ممنوعیت ها نمایش فیلم هایی که در آن سیگار 
می کشند، هنوز از منابعی است که کودکان را 
بدون محدودیت درمعرض تصاویر استفاده از 
دخانیات قرار می دهد. مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها تخمین زده نمایش کشیدن سیگار 
در رسانه ها سبب شده در سال 2014 میالدی، 
6میلیون جوان کشیدن سیگار را آغاز کنند که از 
این تعداد 2میلیون نفر ممکن است جان خود را 
بر اثر ابتال به بیماری های مرتبط با سیگار از دست 
بدهند. در همین سال در 44درصد از فیلم های 
هالیوود و 36درصد از فیلم هایی که برای تماشای 
جوانان مناسب طبقه بندی شده بود، کشیدن سیگار 
نشان داده شده است. سازمان جهانی بهداشت 
از کشورهای آلمان، بریتانیا، لهستان، هلند، ایتالیا 
و مکزیک به دلیل نمایش استفاده از دخانیات 
برای فیلم های مناسب رده کودکان انتقاد کرده 
و گفته در 9 فیلم از 10 فیلمی که در ایسلند و 
آرژانتین برای جوانان مناسب تشخیص داده شده، 

صحنه های کشیدن سیگار وجود داشته است.
از برخی کشورها مانند هند و چین خبرهای بهتری 

شنیده شد؛ هند در مورد به نمایش درآمدن و 
نشان دادن مارک های محصوالت دخانی قوانین 
محدودکننده ای برای فیلم های تولید داخل و 
فیلم های وارداتی و برنامه های تلویزیونی اعمال 
کرد و دولت چین مقرر کرد صحنه های کشیدن 
سیگار نباید بیش از حد در فیلم ها نمایش داده 
شوند. این اقدام را شاید بتوان قدمی کوتاه برای 
کاهش مصرف سیگار در کشوری دانست که بیش 
از یک سوم سیگارهای جهان در آنجا دود می شود. 
براساس تحقیقات ژنمینگ چن و همکارانش 

که در سال گدشته در نشریه النست چاپ شد، 
سیگار کشیدن مسوول مرگ 20درصد از مردان 
در این دهه بوده و میزان مرگ براثر دخانیات 
همچنان رو به افزایش است. سال گذشته، چین 
میزان مالیات بر عمده فروشی سیگار را از 5درصد 
به 11درصد رساند و کشیدن سیگار را در اغلب 
اماکن عمومی پکن ممنوع اعالم کرد. گفت وگوها 
درباره اعمال محدودیت کشیدن سیگار در سراسر 

کشور در حال انجام است.
پروازهای بدون سیگار ازجمله اقداماتی است که 

آمریکا به خوبی از عهده آن برآمده است. گزارش 
انجمن ریه آمریکا می گوید دراین باره 24 ایالت 
 »B« و 7 تای بقیه رده بندی »A« آمریکا رده بندی

گرفته اند که کامال قابل قبول است.

کاکرین ریویو
 »کاکرین ریویو«، سازمانی غیردولتی و مستقل 
با بیش از 37هزار عضو در 130 کشور جهان 
که با هدف نظام مند کردن تحقیقات پزشکی 
ایجاد شده، گزارش داد پیشرفت های مثبتی در 
امر سالمت و درمان هم به صورت کاهش تعداد 
غیرسیگاری هایی که در معرض دود دست دوم 
سیگار قرار می گیرند و هم محیط های حمایت گر 
اعمال  از  بعد  سیگاری ها  سیگار  ترک  برای 
محدودیت ها در کشیدن سیگار مشهود است. 
هرچند بررسی های این سازمان شواهد روشنی را 
دال بر تاثیر محدودیت سیگار بر سالمت تنفسی، 
سالمت نوزادان یا کاهش تعداد افراد سیگاری یا 
میزان کشیدن سیگار ارائه نداده، می توان شواهدی 
را در کاهش میزان بستری شدن در بیمارستان 
براثر نشانگان های حاد عروقی و مهم تر از آن 
در کاهش میزان مرگ براثر بیماری های حاصل 

از کشیدن سیگار در سطح ملی مشاهده کرد.

جهان عاری از دخانیات
در سلسله مقاالت »جهانی عاری از دخانیات« 
که سال گذشته در مجله لنست منتشر شدند، 

سریع  رویکرد  یک  خواهان  کارشناسان 
تا  برای کاهش مصرف دخانیات  مسووالنه 
کمتر از 5درصد بین جمعیت بزرگسال تا سال 
2040 میالدی، مداخله کامل همه بخش ها و 
افزایش سرمایه گذاری در کنترل دخانیات شده 
بودند، اما به نظر می رسد وقتی صحبت از کاهش 
مصرف دخانیات به میان بیاید، جهان از رسیدن 
به حداقل های این اهداف هم فاصله زیادی 
دارد. مثال، هرچند ایرلند سال های طوالنی؛ 
از سال 2004 میالدی، کشیدن سیگار را در 
اما آلمان  محل های کار ممنوع اعالم کرده، 
هنوز هیچ قانونی ملی برای ممنوعیت کشیدن 
سیگار ندارد و در اتریش هم کشیدن سیگار 
در محل های کار آزاد است، درصورتی که 
کارکنان در محل های دربسته اعتراضی نداشته 
نمی کنند.  اقدامات اصال کفایت  این  باشند. 
اکنون زمان آن رسیده تا دولت ها نسبت به 
اجرای پیمان نامه ای که بیش از یک دهه قبل 
آن را تعهد کرده بودند، اقداماتی جدی انجام 
دهند. مهم ترین و ضروری ترین اولویت در این 
راه باید درنظر داشتن اهداف کنترل دخانیات 
مندرج در اهداف سالمت توسعه پایدار بعد 
باید  دوم  اولویت  و  میالدی  از سال 2015 
تالش همه جانبه دولت ها برای اجرای کامل 
جهانی  سازمان  دخانیات  کنترل  پیمان نامه 

بهداشت باشد.
منبع: النست  

جریمه ۵۰۰ دالری برای مقابله با هدررفت آب در آمریکا
کالیفرنیا، این ایالت بزرگ آمریکا که زمانی مردمش به داشتن منابع وسیع آب خود افتخار می کردند، حاال 
بدترین خشکسالی خود را طی حداقل 40 سال گذشته تجربه می کند. با کمبود آب حاال سرویس های بهداشتی 
و حمام  های عمومی شهرهای مختلف کالیفرنیا بسته شده اند. در این ایالت »پلیس آب« تشکیل شده تا جلوی 
هدر رفتن آب را بگیرد. براساس قوانینی که به دنبال کمبود شدید آب تصویب شده، کسانی که بیش از اندازه 
آب را صرف چمن، محوطه سازی  اطراف خانه و شستن ماشین کنند، روزانه 500 دالر جریمه می شوند. 
جریمه 500 دالر در روز پس از آن تصویب شد که یک تحقیق نشان داد اقدام های گذشته برای حفظ آب 

نتوانسته هدف کاهش 20 درصدی مصرف آب که فرماندار ایالت کالیفرنیا تعیین کرده بود، برآورده کند. 
منبع: رویترز

 هشدار روسیه درباره خطر سرایت »مرس« از عربستان
 سازمان پیشگیری از بیماری های واگیر روسیه همزمان با بازگشت حجاج این کشور، در مورد گسترش 

ویروس بیماری زای خطرناک مرس از مبداء عربستان هشدار داد.
 برپایه اطالعات در دسترس، مرس )MERS( یک بیماری ویروسی است که نخستین  بار سال 2012 
میالدی در عربستان سعودی گزارش شد. بیشتر افراد آلوده به این ویروس، دچار بیماری حاد تنفسی 
با نشانه های تب، سرفه و تنگی نفس می شوند. طبق آمار، 33 درصد مبتالیان به مرس جان خود را 

از دست می دهند.
منبع: آسوشیتدپرس آمریکاروسیه

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

WHO

شماره ششصدوسی وشش  شنبه یک مهر نودوشش

سازمان جهانی بهداشت 
بارها درباره استفاده 
تبلیغاتی و پنهان 
فیلم های سینمایی از 
دخانیات هشدار داده 
است. این پوستر نیز 
هشدار می دهد که 
فرزندان ما در معرض 
این قبیل تبلیغات جذاب 
هستند و این خطر 
وجود دارد که آنها نیز 
به صف سیگاری های 
جهان بپیوندند. 


