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 قهای قلب و عروالمللی پیشگیری از بیماریپنجمین کنگره بین

 5991مهر ماه  9لغایت  7

 

 حذف دخانیات،چرا وچگونه
 روشهاي کنترل مصرف دخانیات( تاثیرات و )مقاله تحلیلی توصیفی در خصوص وضعیت مصرف ،

 

 دكتر رضا زال زاده
 پزشک كلينيک ترک دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،مربي وكارشناس ارشد ترک دخاتيات استان فارس

zalzadehreza@yahoo.com 
 

این  مصرف دخانيات از عوامل خطر اصلي)ماژور ریسک فاكتور( بيماریهاي ریوي،قلبي ،مرزي واكثرسرطانهاست. 

عامل خطر )ریسک فاكتور(با بقيه عوامل تفاوت دارد. چرا كه مصرف دخانيات عامل خطري قابل پيشگيري است. 

شاگيري از بيماریهااي قلباي عاروق     براي حذف  دخانيات ، و ترک این عادت غلط،كاه خاود گاامي مهام در پي    

وبسياري از بيماریهاي دیگراست، در هر مرحله از زندگي فرد ميتوان اقدام نمود، وضمن افازایش ساطح ساالمت    

 هایي شد كه  در این مسيربر فرد واجتماع تحميل ميگردد.افراد، با ع  كاهش هزینه

ت غلط وهمچنين مسير بيولوژیک وابساتگي آن  ویژگي چند وجهي  )مولتي فاكتوریال( وگستره وسيع  این عاد 

 به گونه ایست كه موضوع ترک سيگارو بطور كلي دخانيات عالوه بر اینها، نيازمند مطالعات دقيقتر علوم رفتاري و

آورناد  هاي نيكوتيني با نيمه عمر حدود بيست دقيقه ،شرایطي را فراهم ميچرا كه گيرنده باشد.علوم پایه نيز مي

ستگي خود را به صورت یک اضطراب مداوم وبشدت آزاردهنده درک كند وحتي در سي ساي یاو هام    كه فرد واب

بخواهد سيگار بكشد. لذا هم از لحاظ بيولوژیكي وهم رفتارشناسي، باید بسرا  اولين نخ سيگارهایي برویم كه فرد 

 پادگانها.! دانشگاه،  استفاده ميكند.یعني سنين  نوجواني وجواني ومكانهایي مثل دبيرستان،

نكته دیگر ترييري است كه امروزه در ذایقاه مصارف كننادگان ایجااد شاده. برخاي تولياد كننادگان اخيارا باا           

تركيب آن با موادي نظيرالكلها  وپارافين  اند با استفاده از اسانس صناعي آروماتيک نيكوتين وسودجویي توانسته

موادي به مراتاب سارطانزا    به مصرف كنندگان القا كنند. و سيگارها ومواد دخاني نوپدیدي را ومواد ارزان قيمت،

تراز توتون وتنباكو را به عناوین مختلف عرضه كنند.بدیهي است در اینصورت بایستي تعاریف جدیدي باراي ایان   

 ریسک فاكتور برگزینيم.

رو باه افازایش   باه روناد    در این مقاله سعي شده است عالوه بر تاكيد بر اهميت حذف دخانيات، نتیجه گیري: 

رفتاري آن وهمچنين وسعت آسيب اقتصادي مصرف سيبگار و دخانيات ،به راههااي   مصرف و دالیل بيولوژیک و

 پيشگيري از این عامل )ریسک فاكتور ( اشاره شود.

هاا ولازوم ایجااد تعااریف جدیاد در      تريير در ذایقه همچنين شرایط جدید در توليد ومواد نوپدید در سيگارها و 

 این ریسک فاكتور مهم مطرح گردیدهخصوص 

 قليانهاي سنتي، سيگار ،حذف)ترک( دخانيات كلمات كلیدي:
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