
دخانيات 
در سیگار حدود 4000 ماده شیمیایی خطرناک همچون آمونیاک، سرب و آرسنیک وجود دارد که 
ترکیبات برخی از آنها در درجه حرارت باال تغییر یافته و تبدیل به مواد سرطان زا می شوند. ماده 
ای که س��بب می گردد افراد به س��یگار گرایش یابند، نیکوتین است. نیکوتین از برگ های گیاه 
تنباکو بدس��ت می آید و یک آلکالوئید  )ش��به قلیا(  بسیار سمی و روغن مانند می باشد. یک نخ 
س��یگار حاوی 8 الی 20 میلی گرم نیکوتین اس��ت که تنها 1 میلی گرم آن هنگام کشیدن سیگار 
جذب بدن می گردد. ش��ایان ذکر اس��ت  که تنها 2 الی 5 میلی گرم از نیکوتین س��بب تهوع و 

استفراغ و تنها 60 میلی گرم از این ماده مرگ آور می باشد.
بیشترین جذب نیکوتین از طریق استنشاق و آلوئولهای ریه )کیسه های ریز هوایی که تبادل گاز ها در 
آن صورت می گیرد( می باش��د. نیکوتین پس از ورود به جریان خون به طور مستقیم و سریع به 
مغز می رس��د و س��پس در تمام بدن منتشر می گردد. تنها 10 الی 15 ثانیه زمان کافی است که 

پس از اولین پک به سیگار، نیکوتین به مغز برسد.

سيگار کشيدن در دراز مدت اثرات مخرب زیر را به دنبال دارد:
               C  1- فش��ار خون باال  2 - انس��داد عروق خونی و در پی آن س��کته قلبی و مغزی  3- کاهش ویتامین
4 - کاهش کارایی سیس��تم ایمنی بدن 5- س��رطان دهان، گلو، حنجره و ریه  6- برونش��یت و 
آمفیزم 7- زخم معده  8- کاهش وزن  9- کاهش حواس بویایی و چشایی  10- چین و چروک 

پوست  11- تاثیر بر باروری مردان و زنان  12- تاثیر بر استخوان های بدن

 قليـان
بس��یاری از اف��راد به ویژه جوان��ان بر این باورند که مصرف قلیان بی ضرر اس��ت و وجود آب در 
قلیان را دلیلی بر بی خطر بودن آن می دانند. این تصور نه تنها به هیچ عنوان درست نیست بلکه 

اسانس هایی که به تنباکو های امروزی اضافه می شود کامال سرطان زاست.
افراد قلیان را جهت دریافت نیکوتین مصرف می نمایند. از آنجا که آب، بخشی از نیکوتین تنباکو 

را جذب می کند، ش��خص مجبور به استنش��اق حجم زیادی از دود برای دریافت سطح مصرفی 
نیکوتین خود می گردد.

ضمنا از آنجا که ذرات و دوده موجود در دود تنباکو توس��ط آب گرفته می شود، تحریک کنندگی 
دود قلیان برای ریه های فرد مصرف کننده کم می شود و این موضوع تصور سالم تر بودن و ایمن 

تر بودن دود استنشاقی را به فرد داده و موجب استفاده بیشتر و طوالنی تر از آن می گردد.
اما باید توجه داشت که دود قلیان فقط ترکیبی از نیکوتین و ذرات نیست بلکه حجم عمده ای از 
این دود را گازهایی همانند مونوکسید کربن تشکیل می دهند که نه تنها توسط آب جذب نمی شوند 

بلکه به دلیل ترکیب درصد کمی از آنها با آب، ترکیبات خطرناک تری را به وجود می آورند.
بعض��ی اف��راد با ادعای تغییر دمای احتراق تنباکو در قلی��ان، مدعی تولید قیر )tar( کمتر در دود  
استنش��اقی هس��تند. این در حالی است که قیر نس��بت به دیگر عوامل خطر ساز دود قلیان خطر 

کمتری را برای فرد خواهد داشت. 
ادعای دیگر، اس��تفاده از محفظه اکس��یژن جهت جبران اکسیژن تنفسی مصرف کنندگان است. 
این موضوع نه تنها هیچ گونه منفعتی را در پی نخواهد داشت بلکه ورود اکسیژن خارج از مقادیر 

معمول تنفسی، خسارات دیگری را به دنبال خواهد داشت.
بعضی از تولید کنندگان تنباکو، برچس��بی بر روی محصول خود درج می کنند که نش��انگر صفر 
بودن میزان قیر تنباکو است. در حالی که قیر یک ترکیب اولیه موجود در تنباکو نیست بلکه یکی 

از محصوالت فرعی ناشی از احتراق تنباکو است.

10 واقعيت در مورد قليان
1- استفاده از قلیان خطرات جدی برای سالمتی مصرف کنندگان قلیان و افرادی که در معرض 
دود آن هستند در پی دارد.  2- قلیان جایگزین مناسب و ایمنی برای سیگار نیست.  3- استعمال 
قلیان دود بیشتري را در مقایسه با سیگار به ریه فرد مصرف کننده وارد می کند.  4- از آنجا که 
دود تنباکوی قلیان از آب عبور می کند، ترکیبی از مواد شیمیایی سمی را تولید می کند که منجر 
به تشدید سرطان زایی دود آن می گردد.  5- سوختی که جهت سوختن تنباکو می گردد نیز گاز 

مونوکسید کربن، فلزات سنگین و دیگر مواد سرطان زا را وارد محیط استنشاق افراد می نماید.
6- زنان باردار و کودکان از گروه های آس��یب پذیر در معرض خطر دود قلیان هس��تند.  7- دود 
دست دوم ناشی از استعمال قلیان ترکیبی از دود تنباکو، زغال و ترکیب تنباکو و آب است که به 
مراتب از دود سیگار مضر تر است.  8- هیچگونه وسیله یا ابزاری که استفاده از قلیان را ایمن تر 
کند وجود ندارد و تحقیق اثبات شده ای به لحاظ علمی در این زمینه موجود نیست.  9- اشتراک 
مصرف جمعی قلیان به لحاظ تعداد مصرف کنندگان خطر شیوع بیماری هایی همانند سل را در 
پی خواهد داش��ت.  10- طعم و بو های مطبوع به کار رفته در قلیان به عنوان اس��انس موجب 
مقبولیت اس��تفاده در بین عموم به عنوان یک تفریح را در پی داش��ته است. این موضوع خطرات 

استعمال قلیان را خصوصا در بین جوانان گسترش می دهد.

20 دليل برای سيگار نکشيدن
1- ظاهر آراس��ته تر با حذف لکه های روی انگش��تان و دندانها  2- حذف بوی بد دهان ناشی از 
کش��یدن س��یگار و تنفس راحت تر  3- حذف بوی س��یگار از لباس، مو ، بدن و تمام وسایلی که 
فرد با آنها سر و کار دارد.  4- پیشگیری از پیدایش چین و چروک زودرس در پوست صورت  5- 
حذف مشکالت تنفسی از قبیل: خس خس حین تنفس، سرفه، برونشیت مزمن و از همه مهم تر 
سرطان ریه  6- بازیافت دوباره حس بویایی و چشایی که بر اثر استعمال سیگار از حساسیتشان کاسته 
شده است.  7- احساس سرزندگی و شادابی دوباره در زندگی، افزایش قوای جسمانی  8- خواب 
بهتر و راحت تر  9- کاهش خطرات بیماری های قلبی   10-کاهش احتمال ابتال به ش��ماري از 
عوارض و بیماریهاي مختلف از قبیل نفخ، فش��ار خون باال، تپش قلب، زخم معده، برگش��ت اسید 
معده، سرطان دهان و تعداد زیادي از سرطان های گوناگون  11- کنترل رفتاري بهتر براي افراد.   
12- کاهش خطر آس��یب رس��یدن به نوزاد در زنان باردار  13- افزایش طول عمر   14- فراهم 
آوردن یک محیط س��الم برای کودکان   15-ارائه الگوی مناس��بی ب��رای فرزندان.  16- حذف 
هزینه های خرید سیگار که قابل توجه بوده و می توان آن را صرف امور بهتری کرد.  17- رهایی 
از صد ها ماده س��می و س��رطان زای موجود در سیگار  18- تردد و مسافرت سهل تر و دلپذیر تر 

به وسیله قطار، هواپیما و اتوبوس برای خود و دیگران.  19- مجبور نبودن براي ترک اطاق جهت 
سیگار کشیدن  20- برگشت اعتماد به نفس و تقویت اراده.

طی مراحل ترک سيگار 
در این قسمت چندین روش برای مجهز تر نمودن تالش و کوشش شما برای رسیدن به هدف ارائه شده است.

تاریخی برای شروع تنظيم کنيد
بعد از این تصمیم به ترک سیگار گرفتید، الزم است تاریخی را برای شروع در نظر بگیرید. قصور 
در این کار خیلی راحت می تواند باعث ترغیب ش��ما در به تاخیر انداختن ترک س��یگار تا مدتی 
نامعلوم گردد. همچنین باید ببینید که آیا می خواهید به یکباره آن را کنار بگذارید و یا به تدریج. 
البته معموال بهتر اس��ت که به یکباره این کار را انجام دهید. اگر به کش��یدن یکی دو نخ س��یگار 

ادامه دهید، باز هم ممکن است مانند گذشته در دام بیفتید.

عهد ببندید
اگر چه این عمل جنبه قانونی ندارد، اما با بستن یک قرارداد می توانید به کارتان رسمیت ببخشید. 
این پیمان را با یکی از دوستان یا یکی از اعضای خانواده خود بسته و به هر کسی که می شناسید 
اعالم کنید که قصد ترک س��یگار دارید تا غرورتان ش��ما را در راهی که می روید ثابت قدم نگاه 
دارد. بعالوه می توانید اقدام به نصب تابلوی "لطفا سیگار نکشید" در خانه، محل کار و یا اتومبیل 

خود نمایید تا دیگران را از تعهد خود آگاه نگاه دارید.

از دیگران کمک بگيرید
چرا از دیگران برای رنگ کردن خانه و یا اثباب کش��ی درخواس��ت کمک می کنیم؟ چون وقتی بار 
مسئولیتی را با دوستان تقسیم می نماییم راحت تر می توانیم از عهده اش برآییم. وقتی همزمان با 
دوستان سعی در ترک سیگار می کنید، می توانید انگیزه یکدیگر را تجدید نموده و در لحظات سخت 

با هم صحبت کنید. نقل و انتقال تجربیات به همدیگر اثرات بسیار سودمندی در بر خواهد داشت.
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متعلقات دخانيات را دور بریزید
نگهداری سیگار در منزل احتمال مراجعه به آن را افزایش می دهد. هر چیز مربوط به دخانیات مانند زیرسیگاری، 

فندک و سیگار را دور انداخته و از آنچه که با استعمال دخانیات مربوط می شود خود را رهایی دهید.

 عادت دیگری را جایگزین کنيد
س��یگار کشیدن یک عادت اس��ت. کاری که شما برای آرام کردن اعصاب یا مشغول نگاه داشتن 
خود به صورت ناخودآگاه انجام می دهید. الزم اس��ت عادت دیگری را جایگزین کش��یدن سیگار 
نمایید. برای مثال می توانید آدامس بجوید، آب نبات بخورید یا از س��بزیجات استفاده کنید. گذشته 
از این، س��عی کنید میل و کش��ش خود را به کشیدن سیگار با انجام برخی اعمال بیضرر و وقت گیر 
جایگزین کرده و از بین ببرید. هرگاه هوس کشیدن کردید، یک لیوان پر آب بخورید تا میلتان فروکش 

کند. هدف این است که کمی فاصله انداخته تا رغبت شما برای مصرف سیگار مرتفع شود.

 رویه زندگی خود را تغيير دهيد
ترک سیگار آغاز جدیدی برای شما به شمار آمده و باید عادت های خود را مطابق با آن تغییر دهید. اگر 
به همراه چای صبحانه عادت به کشیدن سیگار داشتید، بجای آن آب پرتقال یا شیر موز بخورید. 
اگر در بین وقت استراحت کالس دانشگاه، با دوست خود مبادرت به کشیدن سیگار می نمودید، 
بعد از این با افراد غیر س��یگاری و در محیط هایی که س��یگار کشیدن در آنجا ممنوع است، وقت 

استراحت خود را بگذرانید. عادت هایی جدید و سالمتر برای خود در نظر بگیرید.

 از رفتن به اماکنی که سيگار کشيدن در آنها رواج دارد دوری کنيد
حتما الزم نیس��ت همه دوس��تان سیگاری خود را کنار گذاشته و با آنها قطع رابطه کنید، اما سعی 
نمایید در محل هایی که معموال افراد س��یگاری رفت و آمد داش��ته و اس��تعمال دخانیات در آنجا 
رایج اس��ت رفت و آمد نکنید. در قس��مت های سیگار ممنوع رستوران ها بنشینید. از محصوالت 

طبی کمک بگیرید. 

 مقاوم باشيد
همان گونه که قبال نیز گفته شد، ترک سیگار بسیار دشوار است.قطعا دچار وسوسه کشیدن سیگار 
خواهید ش��د و موانع بسیاری در سر راهتان قرار خواهد گرفت ولی باید پایداری نموده و هیچگاه 
دلسرد نگردید. این یک مسابقه دوی سرعت نبوده بلکه دوی استقامت است؛ باید جنگنده باشید. 
مس��ابقه هر روز برایتان آس��انتر خواهد ش��د. برندگان هیچگاه میدان را ترک نمی کنند و ترک 

کنندگان هرگز برنده نخواهند شد.

به خودتان پاداش دهيد
ترک س��یگار گامی بلند در زندگی محس��وب ش��ده و باید به همین مناسبت همانند اتفاقات مهم 
دیگر جش��نی بر پا کرد. با پولی که قرار بود صرف خریداری س��یگار و یا توتون گردد، اکنون می 
توانید با آن چیزی بخرید که برایتان لذت بخش باش��د. به این وسیله یک مزیت محسوس ترک 

سیگار را دریافته و برای ادامه کار مصمم تر خواهید شد.

از سيگار متنفر شوید
برای اینکه دیگر هیچگاه س��راغ س��یگار نروید، دیواری از تنفر و انزجار نس��بت به آن پیش خود 
ترس��یم کنید تا همواره مانع رغبت ش��ما به مصرف سیگار گردد. یک روش مناسب این است که 
همیش��ه شیشه کوچکی که داخلش چند ته سیگار وجود دارد به همراه خود داشته باشید و هرگاه 
هوس سیگار کشیدن به سرتان زد، در شیشه را باز کرده و داخلش را بو کنید، بوی تعفن و زننده 

آن قطعا شما را از کاری که می خواهید انجام دهید منصرف خواهد کرد.

ورزش کنيد
تمرینات ورزشی قطعا به شما کمک خواهد نمود چرا که فعالیت زیاد باعث مشغول نگاه داشتن ریه و از 
بین بردن میل به سیگار می گردد. از لحاظ جسمانی هم احساس بهتری خواهید یافت. این احساس به 

عنوان یادآوری کننده خوبی برای مزایای سیگاری نبودن به شما خدمت خواهد کرد.

تهيه و تنظيم:مهندس علي اعظم سلگي
)کارشناس ارشد بهداشت محيط(
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