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 19دخاًیات ٍ وٍَیذ 

 :19نکتــــــــــه مربوط به بیماری کوید  2•

احتمال ابتال نوع شدیدتز بیماری در افزاد با ضعف سیستم ایمنی و •
 دچار بیماریهای سمینه ای مثل قلبی عزوقی، ریوی، سزطان و دیابت

 هصشف دخاًیات، تاػث تضؼیف ػیؼتن ایوٌی تذى  ٍ
ِ ای دس افشاد هی گشدد   .ایداد تیواسیْای صهیٌ

 :دخاًیات هَسد دس هْن ًىتــــــِ



خذیذ ٍ ًاؿٌاختِ ػصش حاضش، تاوٌَى ؿواس صیادی اص افشاد سا تِ وام هشي  تیواسی 19وٍَیذ 

صحثت وشدى  اص عشیك لغشات تٌفؼی ٌّگام ػشفِ، ػغؼِ، ٍیشٍع وشًٍا هؼوَال . وـاًذُ اػت

صای  خولِ ػَاهل تیواسی ایي ٍیشٍع اص  .ٍ خٌذیذى تا صذای تلٌذ، اًؼاى سا آلَدُ هی وٌذ

اػت وِ تِ لحاػ ؿذت هوىي اػت اص یه ػشهاخَسدگی خفیف تا ًَع ؿذیذتشی اص تٌفؼی 

 .ؿَدتیواسی سا تاػث 

ػلل ساّْای  ًاؿٌاختِ تَدى اتؼاد هختلف ایي تیواسی ػثة ؿذُ اػت، دس تشِّ ای اص صهاى  

ٍ دس همغغ دیگش صهاًی  ؿَد ٍ ساّْای تْثَد هتؼذدی ؿٌاػایی ٍ هؼشفی خوؼیت هثتال اًتمال، 

تصَس وِ ایي ٍیشٍع گشٍُ خوؼیتی  خولِ ایي اص . تؼضی اص ایي هَاسد تاییذ یا تىزیة ؿَد

تَاًٌذ ًیض هی اها گزؿت صهاى ًـاى داد وَدواى . ػال سا دسگیش ًوی وٌذ 18وَدواى ٍ افشاد صیش 

  .ؿًَذتِ ٍیشٍع وشًٍا هثتال 

ارتباطی دارد؟؟؟(کرًٍا  ٍیرٍس)کٍَیدآیا هصرف دخاًیات با بیواری   



 

داسد وِ ّوَاسُ اص اتتذای ؿٌاػایی ایي ٍیشٍع تِ عَس ثاتت تیاى ٍ تِ اثثات  هَاسدی ٍخَد تا ایي حال 

تا ضؼف ػیؼتن ایوٌی ٍ ّوچٌیي تیواسی ّای صهیٌِ ای  افشادیىِ ایي  تیواسی دس اتتالی . سػیذُ اػت

داؿتِ تاؿٌذ، (ػشعاىتیواسی ّای للة ٍ ػشٍق، تٌفؼی، دیاتت ٍ ) یا تیواسی ّای غیشٍاگیش هاًٌذ

 .تیـتش اػت

ػَاهل هتؼذدی هی تَاًذ تضؼیف وٌٌذٓ ػیؼتن ایوٌی ٍ ایدادوٌٌذٓ تیواسی ّای للثی سیَی، ٍ ػایش 

 .  یىی اص ایي هَاسد، اػتؼوال دخاًیات اػت. تیواسی ّای صهیٌِ ای تاؿذ

تٌاتشایي اػتؼوال دخاًیات تِ عَس هٌغمی ایي فشضیِ سا ایداد ٍ تمَیت هی وٌذ وِ تِ دلیل اثشات ػَء 

دخاًیات تش ػیؼتن ایوٌی تذى ٍ تیواسی ّای صهیٌِ ای، هی تَاًذ هؼتؼذوٌٌذٓ فشدتشای اتتال تِ ًَع 

 .تاؿذ 19ؿذیذتش تیواسی وٍَیذ 



بیواری ّای غیرٍاگیرارتباط دخاًیات با   

 :غیرواگیرمشترک در بروز بیماری های بیولوژیکی عوامل خطرزای  

 اختالل کلستزول -2    چاقی -1    

 فشارخون -4   قندخوناختالل  -3   

 :انواع بیماری غیرواگیر      

 دیابتیبیماری  -2  مغشیبیماری قلبی و سکته  -1

 اختالالت روانی-5بیماری ریوی و تنفسی      -4بیماری سزطان       -3

 :رفتارهای پرخطر مشترک در بروز بیماری های غیرواگیر

  نامناسبرصیم غذایی  -2دخانیات      مصرف  -1

 آلودگی هوا -5      الکلمصزف   -4فعالیت بدنی ناکافی       -3 

که در ایجاد  رفتارهای پرخطری  است دخانیات یکی 
.مؤثری داردنقش بیماری های غیرواگیر   



 هشداى، تیـتش اػتهشي هشداى ًؼثت تِ صًاى دس چیي تِ دلیل ػیگاسی تَدى تؼذاد. 

 ػیگاس ٍ دس ًتیدِ تْثَد ٍضؼیت سیِ افشاد ػیگاسی اص آػیثْایی ًاؿی اص ػیگاس، ًظیش واّؾ التْاب سیِتشن 

اػت(ػىتِ للثی) 19تشن ػیگاس ٍ دس ًتیدِ واّؾ حوالت للثی وِ یىی اص دالیل هشي دس هَاسد حاد وٍَیذ. 

 ایوٌیتشن ػیگاس ٍ افضایؾ لذست ػیؼتن 

 ِّای هصشف وٌٌذگاى دخاًیات، هخاط تیـتشی تَلیذ وشدُ، ضخاهت تیـتشی داؿتِ ٍ دؿَاستش اص سیِ ّای  سی

دٍد ًاؿی اص هصشف هی ؿَد، صیشا تِ گًَِ ای وِ ایي هخاط، هَخة اًؼذاد سیِ ّا . عثیؼی تویض هی ؿًَذ

 .دخاًیات هاًغ سػیذى اوؼیظى تِ سیِ ّا هی ؿَد

 دالیل ریلوشًٍا ٍ سؿذ هصشف ػیگاس تِ ؿیَع  : 

 اػتشع حاصل اص تحشاى ػالهت ٍ التصادی تِ دلیل ؿیَع ٍیشٍع وشًٍا 1.

 . افشاد دٍسواس ساحت تش اص گزؿتِ وِ دس هحیظ ّای اداسی واس هی وشدًذ، هی تَاًٌذ ػیگاس تىـٌذ. 2

 کرونا بدانیم  دخانیات و  ویروس در مورد باید آنچه 



 تَتَى ٍ ػیگاس دسٍى اص وِ اػت دٍد اص تخـی ػیگاس، دٍد اص لؼوت ایي :اٍلیِ دٍد
 دس تیواسی تشٍص هَخة ٍ هی ؿَد ػیگاسی فشد سیِ ٍ دّاى ٍاسد ػپغ ٍ هی وٌذ ػثَس
 .هی ؿَد ػیگاسی فشد

 ّوچٌیي ٍ ػیگاس هـتؼل ٍ سٍؿي ًَن اص هؼتمیواً وِ اػت دٍدی ػیگاس دٍد اص لؼوت ایي :ثاًَیِ دٍد
  هحیظ ٍاسد ٍ خاسج ػیگاسی فشد سیِ اص ػیگاس تِ صدى په دًثال تِ ػیگاسی فشد تاصدم اص حاصل دٍد

 .هی تاؿذ اٍلیِ دٍد اص تاستش صیاى ٍ هی ؿَد اػتٌـاق ػیگاسی فشد اعشافیاى تَػظ ٍ هی ؿَد

 اًَاع دٍدتحویلی سیگار

  فشد هَی ٍ لثاع اؿیاء، سٍی ٍ ؿذُ هٌتـش َّا دس ػیگاس دٍد ػوَم ٍ رسات :ثالثیِ دٍد
  لشاسگیشد ػیگاسی فشد آغَؽ دس یا اؿیاء ایي تا تواع دس وَدن اگش ٍ هی ًـیٌذ ػیگاسی
 .ؿَد هی وَدن تذى ٍاسد ّا آالیٌذُ

آیا اگش پذس یا دیگش افشاد خاًَادُ دس حضَس صى تاسداس ٍ وَدواى ػیگاس ًىـٌذ،  
 هـىلی پیؾ ًخَاّذ آهذ؟

 7000و قلیان بیش از  4000سیگار بیش از ) دخانیدود ناشی از استعمال محصوالت 
 ماده آن سمی و سرطان زا می باشد 70بیش از که (نوع ماده شیمیایی است 



ماندنخانه و  19کووید پسیو اسموکر  در پاندمی کودکان   

ِ گیشی وشًٍا ساًـاى  .  هی دّذایي تحمیك تاثیش دٍد هحیغی دخاًیات دس وَدواى ٍ ًَخَاًاى دس دٍساى ّو

اص تضسگؼاالى گشدٍ غثاسی وِ وَدواى اػتٌـاق هی وٌٌذ تذلیل ػشػت تٌفؼی تیـتش هیضاى 

غثاس تاػث تـذیذ هـىالت تٌفؼی هضهي ٍ ػاهل گشد ٍ اػتٌـاق دٍد دػت دٍم تِ ّوشاُ دسًتیدِ .اػت

ٍ حتی داسٍدسهاًی حذ ًیاص تِ دس )آػن وَدواىػفًَت تٌفؼی، ػشفِ، خغ خغ ػیٌِ، افضایؾ حوالت 

. گشدد هیٍ واّؾ ػولىشد سیِ ( ؿذى دس تیواسػتاىتؼتشی   

  تْذیذ خذیذی وِ دس ایي همالِ روش هیـَد اػتٌـاق دٍد دػت ػَم اػت

ُ ّای دٍد دػت دٍم  تِ ّوشاُ گشد ٍ غثاس دس ػغَحی وِ دخاًیات هصشف  هیـَد، تذیي هؼٌا وِ پغ هاًذ

دػت ػَم  ایداد ؿذُ تِ هشٍس ػوی تش ؿذُ ٍ هوىي اػت دٍتاسُ اص عشیك خشیاى َّا ًـؼتِ ٍ دٍد 

ِ ّای  هٌتمل ؿَد ٍ تاػث افضایؾ خغشؿَد هخصَصا  تشای وَدواى ٍ ًَخَاًاًی اػت وِ دس خاً

.وَچىتشی ػىًَت داسًذ  



ِ گیشی اػتؼوال هی ؿَد دس دٍساى وِ دخاًیات دس خاًَادُ ّایی   ّو

دس خاًِ، دٍسواسی دس هٌضل، اػتشع دس وشًٍا، تِ دلیل تیـتشهاًذى 

صهاى  تیـتشی دس خاًِ هی هذاسع وِ وَدواى صهاى وشًٍا، تؼغیلی 

 .هاًٌذ ٍ اص ًظش عثمِ التصادی پاییي تاؿٌذ تیـتش افضایؾ هی یاتذ

هغالؼِ خذیذ ًیىَتیي دس تذى وَدواًی وِ دس آپاستواى صًذگی عثك 

دسصذ تیـتش اص وَدواًی اػت وِ دس خاًِ ّای هؼتمل  45هی وٌٌذ، 

چَى دس آپاستواى دٍد دخاًیات اص عشیك دیَاسّا ٍ . ػىًَت داسًذ

 .  ػیؼتن ّای تَْیِ هـتشن هٌتمل هی ؿَد
 

 
تاثیشات افضایؾ آگاّی ػوَهی دستاسُ 

 ػَمدٍد دػت دٍم ٍ دػت صیاى آٍس 
تاػث تغییش دس ػادات هصشف دخاًیات دس 

تٌفؼی ٍالذیٌی وِ وَدواى آى ّا تیواسی 
 داسًٌذ، هی ؿَد

استٌطاق دٍد دست دٍم ٍ دست سَم   

 ّدف از ایي تحمیك



تیواس هثتال تِ پٌَهًَی  105ایي هغالؼِ گزؿتِ ًگش اعالػاتی دس هَسد ٍیظگی ّای تالیٌی ٍ اپیذهیَلَطیىی 

 دس تیواسػتاى ؿْذای تدشیؾ تؼتشی ؿذُ تَدًذوِ  19ؿذیذ وٍَیذ 

 ًتیجِ

تِ . ایشاى داؿتِ ٍ افشاد خَاى سا هؼتؼذتش وشدُ اػتدس  19وٍَیذ دس گؼتشؽ  اػتؼوال للیاى ًمؾ هْوی

ػلت ایٌىِ هصشف وٌٌذگاى اص یه لَلِ هـتشن اػتفادُ هی وٌٌذ وِ صهیٌِ ؿیَع ػفًَت ٍیشٍػی سا 

 .افضایؾ هی دّذ

هغالؼات تیـتش دس هَسد ػیؼتن ایوٌی تذى افشاد آػیة پزیشتش ٍ ؿٌاػایی تفاٍت ّای آى هی تَاًذ ساُ سا 

 .تشای هحافظت اص آًْا ّوَاس وٌذ
 

   19چکیدُ همالِ بررسی تاثیر هصرف دخاًیات بر ضدت ابتال بِ بیواری کٍَید 



مصرف سیگار الىتريویىی ي یا يیپ با خطراتی َمراٌ است البتٍ بىا بر گفتٍ ی سازوذگان ایه ابسار، 

مضرات يیپ ومتر از سیگار است ي یا بٍ عبارت دیگر بذين ویىًتیه است، طبك شًاَذ ي تحمیمات 

سیگارَای الىتريویىی حايی ویىًتیه ي دیگر مًاد آسیب رسان می باشذ ي َمچىیه بٍ دلیل ایىىٍ  

مشخص ومی باشذ، واخًاستٍ تعذاد وخ َای سیگار معمًلی میسان مصرف ایه وًع سیگار ماوىذ 

 .بیشتر مصرف می شًد

 الکترًٍیکیسیگار 

شذ ، سازمان بُذاشت جُاوی در  سیگار پیشىُاد بعىًان جایگسیىی برای ترن  2006سال در 

جُت استفادٌ از سیگار الىتريویه وىىذٌ ای َشذار داد َىًز دالیل متماعذ  2008سال 

مایع  whoَشذار دفاع از ممالٍ جذیذ داوشىذٌ پسشىی آوسفًرد .برای ترن ارائٍ وشذٌ است

عملىرد سیستم للبی ي عريلی را شًد، الىتريویىی استىشاق می از سیگارَای آريماتیىی وٍ 

 .آسیب میسوذ DNAتحت تاثیر لرار می دَذ ي پس از ایه تحمیمات ایه مادٌ بٍ 

 هایغ آرٍهاتیک هَجَد در سیگارّای الکترًٍیکی خطر ابتال بِ بیواری للبی را افسایص هیدّد 



تٌفؼی خاصِ ػیگاسّای الىتشًٍیىی، ًـاى دادُ اػت تاثیشات دستاسُ عثك ؿَاّذ اخیش، 

ِ ّا تشای هماتلِ تا ػفًَت    19ٍ وٍَیذ وِ ایي ػیگاسّا تِ چٌذیي سٍؽ هی تَاًٌذ تَاًایی سی

 .وٌٌذهختل سا 

هـىالت تٌفؼی هصشف وٌٌذگاى ػیگاسّای الىتشًٍیىی ًـاى هی دّذ ایي افشاد گضاسؽ 

ِ تشداسی اص تیٌی افشاد . داسًذدس تْثَد ػفًَت ّای تٌفؼی تاخیش دچاس حؼاػیت تاال ٍ  ًوًَ

ػیگاسی ّا ٍ افشادی وِ هصشف وٌٌذُ ػیگاسّای  ، (دس هؼشض دٍد دػت دٍم)غیشػیگاسی

ػولىشد گلثَل ّای  تضؼیف ػیؼتن ایوٌی ٍ ّوچٌیي ًـاى دٌّذُ ّؼتٌذ، الىتشًٍیىی 

 .هی یاتذٍ هیضاى اتتال تِ ػالئن تشًٍـیت هضهي افضایؾ ػفیذ هختل هی ؿَد 

 عوارض تنفسی مصرف سیگارهای الکترونیکی



اػتؼوال للیاى اص دٍ عشیك دس گؼتشؽ تیواسی 
 :ًمؾ داسد 19وٍَیذ

هثتال وٌٌذُ هصشف (ػیگاس یا للیاى)تاصدهی دٍد ؿذى پخؾ 
   اعشاف هحیظ دس وشًٍا تِ

ُافشاد دیگش ٍ هثتال فشد  للیاى هـتشن لَلِ یه اص اػتفاد 
 

ًتایح تحمیمات هختلف ًـاى هی دّذ هصشف ػیگاس یه ػاهل  
اػت ٍ افشاد ػیگاسی   19خغش تشای پیـشفت تیواسی وٍَیذ

ُ اًذ ؿاًغ   ًؼثت تِ افشادی وِ ّشگض ػیگاس هصشف ًىشد
 .پیـشفت تیواسی تاالتشی سا داسًذ

 :ّوچٌیــــي



صهاى ؿیَع ٍیشٍع وشًٍا، ؿایؼاتی اص ػَی ػَاهل صٌایغ دخاًی سٍاج پیذا وشد وِ حاوی اص تأثیش هصشف دس 

هتأػفاًِ تؼضی اص افشاد آى سا تاٍس وشدُ ٍ  . تَد  19تیواسی وٍَیذ دخاًیات تش وٌتشل ٍ پیـگیشی اص اتتالء تِ 

اها تِ دالیل پیؾ گفتِ ؿذُ ٍ ّوچٌیي هغالؼات اًدام ؿذُ . ؿشایظ سا تشای ػالهت خَد دؿَاستش وشدًذ

ًذاسد  19 -هـخص ؿذ وِ ًِ تٌْا هصشف ػیگاس ٍ للیاى تشای افشاد ػَدی دس ایوٌی ًؼثت تِ تیواسی وٍَیذ 

 .تلىِ ٍضؼیت سا حاد ٍ خغشًان تش هی وٌذ

  

 :تا تَخِ تِ تاٍس ػوَهی خاهؼِ وِ دٍدػتِ هی تاؿذ

دیگش ٍ دػتِ اص اتتال تِ وشًٍا هَثش تَدُ ٍپیـگیشی  دخاًیات تش وٌتشل تاٍسًذ، هصشف اٍل تشایي دػتِ 

 .اًذداًؼتِ  19دخاًیات سا هٌدش تِ ؿذت اتتال تِ تیواسی وَیذ 

 

وشدُ  اص تاٍس دػتِ اٍل ػَءاػتفادُ  19اپیذهی  وٍَیذتٌاتشایي صٌؼت دخاًیات تا تَخِ تِ تحشاى فؼلی 

 .تاؿذوٌتشل تیـگیشی  اص هصشف دخاًیات هی ػیاػت ّای واّؾ ٍ تضؼیف ٍدسصذد 

 

دخاًیاتضایؼات بی اساس در بارُ هصرف   



 سالهت یکی از اساسی تریي حمَق ّر جاهؼِ ٍ هحَر تَسؼِ است 

  تحمك چٌیي اهری  ٍظیفِ اساسی دٍلت است

افسایص هالیات بر دخاًیات 

 کاّص هصرف دخاًیات ، افسایص درآهد دٍلت

 تمَیت سیستن ّای بْداضتی 

 ،جلَگیری از دخالت صٌؼت دخاًیات در سیاست ّای بْداضت ػوَهی 

 

 اجرای سیاست ّای کٌترل دخاًیات 



تالش برای همابلِ با بازاریابی تْاجوی صٌؼت دخاًیات 

 ایجاد ضْر ّای بدٍى دخاًیات با اجرای لَاًیي کٌترل دخاًیات 

هحدٍد کردى ػرضِ ٍ فرٍش هَاددخاًی 

 ِهحدٍدکردى هصرف دخاًیات در جاهؼ 

 لاًَى جاهغ کٌترل ٍ هبارزُ هلی با دخاًیات، بِ هٌظَر حفظ  7طبك هادُ 

در اهاکي ػوَهی هوٌَعاستؼوال هَاددخاًی سالهت ػوَهی   



 با تشکر از حُسن توجه شما


