
  
  

  آنچه که بايد در مورد قليان وسيگار بدانيم   

  قليان
ه نيکوتين و بسياری از      بايد دقت کنيم که اولين قدم های اعتياد ب

ان آغاز شود        ا استعمال قلي د ي ون  . ساير مواد مخدر می توان توت

تنها يک چهارم وزن ماده ای که برای استعمال قليان استفاده می 

د  را مواد افزودنی تشکيل مي  آنشود را شامل می شود وبقيه  دهن

وتين و         اوی نيک ود ح ی ش رف م ه مص اده ای ک ه م و در نتيج

ر است   می ديگ واد س ياری م ود  .بس اطر وج ر   بخ وتين کمت نيک

  پک های )ماده ای که فرد به خاطر آن قليان را مصرف می کند(

ان     ه ضررهای قلي ر و در نتيج ق ت ان عمي دگان قلي مصرف کنن

ود    نسبت به سيگار به م د ب دگان    .راتب بيشتر خواه مصرف کنن

ه        ه سيگار ب ان نسبت ب قليان عميق تر و در نتيجه ضررهای قلي

ود   د ب تر خواه ب بيش ه  .مرات ور ک ن تص س اي ان   پ ون در قلي چ

تباه می باشد      .توتون هست اعيتاد به آن از سيگار کمتر است اش

ه استنش      ل ب ا تماي دا ب  اقاعتياد به نيکوتين موجود در قليان در ابت

بوی قليان شروع می شود به طور قطع قسمتی از نيکوتين قليان 

ی    دار کل ه    توسط آب گرفته می شود ولی در نهايت مق نيکوتين ب

  .حدی باالست که چند برابر سيگارحاوی نيکوتين است

  

  

  

  

 

ه در سوختن آن     در نظر بگيريد که دود قليان به خاطر ذغالی ک

کسيد کربن است به جز  به کار می رود خيلی بيشتر حاوی مونو

گار می سوزد   ياين که قليان در حرارت  پايين تری نسبت به س 

االتری دارد  ران ب يد و قط ه مونوکس د از مصرف .و در نتيج بع

ک  دت   ي ه م ان ب ه     ۴۵قلي ربن ب يد ک ه مونوکس ا  ۴۵دقيق  ٧٠ت

ppm  ا   ۴۵رسد که برابر است با مصرف  می سيگار در   ٧٠ت

يد   بد نيست بدانيم.عرض يک ساعت  که در اروپا وقتی مونوکس

  .ندارند ازه ترددمی رسد ماشين ها اج ppm ٣۵کربن به 

ppm زان غلظ      و نجز در ميليو ری مي دازه گي رای ان  تاحدی ب

ت    ده اس وده کنن ا آل می ي اده س ک م رز   .ي ر ط ی ديگ از طرف

ه در آن قسمت ده     ان ک ا     مصرف قلي راد جابج ين اف انی شلنگ ب

  .شودمثل هپاتيت ،تبخال وسل می اريهای باعث انتقال بيمميشود

  !ارزيابی شخصی
  .ميزان وابستگی خود را به قليان مشخص کنيد

کداميک از موارد زير مصر ف قليان شما را بهتر مشخص  )1

  .می کند

  ويا حداقل يک بار در ماه هرماه مصرف می کنم٠-

  هرهفته مصرف می کنم ويا حداقل چهار بار در ماه ١-

  شش روز در هفته مصرف می کنم هر روز با حداقل  ٢-

  بيش از يکبار در روز مصرف می کنم ٣-

  

  

  

  
  .قليان را در مواقع زير مصرف می کنم )٢

  تعطيالت بيش از روز های عادی مصرف می کنم در٠-

  در روزهای عادی بيش از تعطيالت مصرف می کنم ١ -

  در تعطيالت وروزهای عادی يکسان مصرف می کنم ٢-

ان  آياقليانی دا )٣ ريد که متعلق به خودتان باشد وگاهی با آن قلي

  می کشيد؟

  خير  ٠-

  بله ١-

  اکثرًادر چه زمانی قليان می کشيد؟ )۴

  بعد از ظهرها ٠-

  شب ها ١-

  صبح ها ٢-

ه   :٠-٢ د ک ی بداني تيد ول اهی هس ده گهگ ما يک مصرف کنن ش

  .دود قليان سمی است

را مصرف شما در حد خطرناک است،بايد مصرف خود  :٣-۶

  .کم يا قطع کنيد

  

اکی است   :٧-٨ اد    مصرف شما در حد بسيار خطر ن وشما معت

ه           از ب ع وني ا قط م ي ود را ک رف خ تيدوبايد مص ان هس ه قلي ب

  .مشاوره داريد

      

  



  

  سيگار
ان است      اد آور جه اده مصرفی اعتي وعلت   سيگار رايج ترين م

اد آور می باشد    آن ه  .وجود نيکوتين در توتون است که اعتي البت

در  بلکه عمدتًا عوارض اصلی سيگار مربوط به نيکوتين نيست

ال    .دود حاصل از سوختن توتون يافت می شود    تن احتم اال رف ب

ا سن شروع رابطه دارد       ات  . اعتياد به مصرف سيگار ب تحقيق

به طور مرتب نشان داده است کسانی که در نوجوانی يا جوانی 

ند، يگار می کش ه  س ز ادام الی ني مصرف را در دوران بزرگس

اکثر افراد بزرگسالی که در حال جاضر سيگار می     . می دهند

  .کشند مصرف خود را در نوجوانی شروع کرده اند

کيل     واد تش ا م ی ه ی افزودن ذ وفيلتروبرخ ا کاغ راه ب اکو هم تنب

د    در واقع سوختن اين مواد ب .دهنده سيگار هستند م موجب پدي ا ه

  .ماده سرطان زا می شود ٨٠ماده سمی و ۴٠٠٠آمدن بيش از 

  

  اثرات مصرف سيگار
  

ه هر           ام محصوالت دخانی ب ه تم د ک شواهد علمی نشان می ده

ی ،سکته های       ای قلب زايش بيماريه شکلی مضر بوده وموجب اف

واع سرطان می       .شود مغزی ،بيماريهای تنفسی وبسياری از ان

  سرطان مختلف در بدن  ١۴يگار عامل حداقل ثابت شده که س

  

  

  

 

  سرطان ريه،سرطان:انسان است که مهم ترين آنها عبارتند از 
رطان     رطان حنجره،س رطان پستان،س رطان خون،س مثانه،س

  .... کبد،سرطان روده بزرگ و

ده           وع پدي ا سه ن خ سيگار ب ا مصرف هر ن خوب است بدانيم ب

  :شوداصلی بيماری زا در سيگار روبرو می 

 سميت حاد يا فوری مثل تنگی نفس بعد از سيگار کشيدن 1)

  سميت مزمن با طوالنی مدت مثل سرطان ريه) ٢

ه      ) ٣ اد ب ا اعتي يگار ي ود در س اد آور موج اده اعتي ه م اد ب اعتي

  نيکوتين

ب       ربان قل زايش ض ب اف يگار موج ود در دود س وتين موج نيک

  خانيات قلب در اثر استعمال د.وباال رفتن فشار خون می شود 

ا   .مجبور به کار بيشتر شده واکسيژن بيشتری نياز دارد سيگار ب

ت   ت وکيفي اهش کمي ا وک روز بيماريه ال ب زايش احتم دگی اف زن

ی      ه علم ااز جمل ه ه امی جنب ه در تم رفت جام انع پيش ،م

  .می شود.... ،اقتصادی،اجتماعی و

رد   دگی ک الم زن ات س ز از مصرف دخاني ا پرهي وان ب ا می ت ام

ی که مواد دخانی مصرف می کنند با ترک آن خطر حمله وکسان

قلبی خود را پس از گذشت يک سال نصف کنند واين خطر پس  

  .سال برابر با افراد غير سيگاری است ۵از 
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ه      ا ه کلي ناختی ب دمات روان ش ه خ اده ارائ ز آم ن مرک راد، ي جويان  اف دانش

  ان می با شدوخانواده های آن
  ٠٢٢٨-٢٣۶۵٧۶٣:شماره تماس
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