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چکيده
مقدمه
در سال  1002سازمان جهاني بهداشت  6اقدام اساسي هزينه اثرربش متتنري برر شرواهد را برراي كنتررل
مصرف دخانيات با عنوان  MPOWERارائه داد تا كشورها بر آن اساس اقدامات عملري خرود را جهرتدهري
نمايند .بسته پيشنهادي  MPOWERداراي  6جزء اصرلي شرام  MONITOR: :برا هردف ارزيرابي مصررف
دخانيات و آثار و عوارض آن PROTECT: ،مصون داشتن مرردم از مصررف دخانيرات شرام وضر قروانين
مکانهاي عاري از دود OFFER HELP TO QUIT: ،كمک به افراد سيگاري برراي ترر سريگار و تتيرين
برنامههايي با هزينه كم و مداخالت مؤثر براي سيگاريهايي كره ماير بره ترر سريگار هسرتندWARN :،
هشدار به مردم در مورد دخانيات با هدف تغيير نگرش بهخصرو جوانران و نوجوانران نسرتت بره خ ررات
سيگار ENFORCE:،ممنوعيت تتليغات دخانيات با تأكيد بر ممنوعيرت كامر تتليغرات و نهايترا RAISE :
 TAXافزاي ماليات بر دخانيات است.
اين  6سياست داراي دو رويکرد اساسي جهت اجرايي شدن است  )2تتيين قروانين دولتري كره اجرراي آن
نهايتا منجر به كاه ميزان مصرف در س ح جامعه ميشود  )1تعيين راهکارهايي كه منجر به تغيير نگرش
و رفتار مردم و كاه تقاضا ميگردد.
آنچه در اين مقاله در مورد آن بحث خواهد شد مروري مشتصر بر وضعيت موجود مصرف دخانيات در كشور،
تأثير دخانيات بر ستک زندگي افراد ،عل گراي به مصرف و نهايتا ارائه راهکارهاي اصالح ستک زنردگي در
راستاي تسري رسيدن به اهداف  MPOWERاست.
روششناسي
اين گزارش با بررسي مستندات موجود به دست آمد و سپس ضرورت ،وضعيت موجود ،عوام مؤثر و تحلي
مداخالت فعلي و راهکارهاي پيشنهادي تدوين و پس از بررسي اعضاي گروه گرزارش نهرايي تهيره و تردوين
شد.
يافتهها
در كشور جمهوري اسالمي ايران ،بر اساس گزارش مركز مديريت بيماريهاي غير واگير ،روند مصرف سيگار
در سالهاي  ،1006-1022بين  20/36درصد و  20/66درصد «در هر دو جنس» متغير بوده است .در ايرن
م العه شيوع مصرف روزانه سيگار در جنس مرد  10/16درصد و در جنس زن  0/69در سال  1022بررآورد
شده است .در مقايسه م العات مشتلف شاهد كاه شيوع مصرف دخانيات در گروه سني  26-63سرال در
س ح كشور بودهايم ولي در گروه جنسي زنان و گروه سني  26-1۲سال «نوجوانان و جوانان» ،ميزان مصرف
سيگار و بهخصو قليان به طرز چشمگيري افزاي يافته است.

م العه مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات بيمارستان مسيح دانشروري در تهرران نشران داد 12/3
درصد از افراد سريگاري و  13درصرد از افرراد غيرر سريگاري داراي فعاليرت فيزيکري نامناسرس هسرتند .در
م العهاي ديگر مششص شد تغذيه ناسالم در افراد سيگاري نستت به افراد غير سيگاري  1.1۲بيشتر است.
در عل رو آوردن نوجوانان به مصرف دخانيات ميتوان تأثير همساالن كه حتي از تأثير والدين نيز بيشتر است
را ذكر كرد .همچنين تتليغات فريتنده و جذاب صناي دخانيات ،باورهاي غل ي همچون كراه اضر راب و
استرس توسط سيگار ،وضعيت اجتماعي اقتصادي پايين ،كاه اعتمادبرهنفرس ،كشريدن سريگار برهعنروان
نشانهاي از آزادي و استقالل و بزرگ شدن فرد ،مشراجره والردين ،مصررف سريگار و قليران توسرط والردين،
نداشتن مهارت نه گفتن ،وجود خلق افسرده ،تر منرزل ،فعاليرت فيزيکري پرايين ،سرادهانگراري در مرورد
خ رات سيگار ،تتليغات دروغين متني بر سيگارهاي ستک و ماليم و همچنين الگو گرفتن از هنرپيشههراي
مشهور و محتوب را نام برد.
بحث و نتيجهگيري
براي اجرايي شدن سياستهاي  MPOWERدر راستاي اصالح ستک زندگي افراد برخي راهکارها بر اسراس
نظر خترگان و بررسي شواهد پيشنهاد ميگردد:
تحلي وضعيت بايد در راستاي بررسي سياستهاي كنترل دخانيات و بهويژه ترأثير آن در ايجراد انگيرزه در
مصرفكنندگان جهت تر سيگار و ميزان تقاضا براي درمان باشد.
همچنين اجراي برنامههاي آموزشي و حمايتي ،بهتود ساختار محيط براي انجام فعاليتهاي فيزيکري ،ادغرام
درمان وابستگي به دخانيات در بش مراقتتهاي اوليه ( ،)PHCاستفاده از وساي ارتتاطجمعي و برنامههاي
آموزشي بهصورت وسي جهت فرهنگسازي و تغيير نگرش جامعه و ممنوعيت كامر تتليغرات محصروالت
بهداشتي و خوراكي با تتليغ مار سيگار ازجمله سياستهايي هستند كه ميتواند در اصالح عادات و سرتک
زندگي افراد مفيد واق شوند.
کليدواژه :پيشگيري و كنترل ،ستک زندگي ،دخانيات ،MPOWER ،بيمارستان مسيح دانشوري.

