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چکيده
مقدمه
رصد شاخصهاي يك سيستم براي بررسي وضعيت در زمان حال ،روند تغييرات ،دستيابي به اهداف برنامهها
و مقايسه سيستمهاي ديگر انجام ميشود.
بار مالي ناشيي از توتيون و تنكياكو در سراسير شيان شيناخته شيدد اسيت .درصيد بياايي از بيمياريهياي
قابلپيشگيري ،تنفسي و غيرتنفسي به علت سيگار كشيدن است .بهعنوان نمونه ،استفادد از توتون و تنكياكو
تا  57درصد خطر ابتال به برونشيت مزمن ،آسم و آمفيزم را افزايش ميدهد .همچنين ميزان مرگومير ناشي
از سيگار كشيدن حدود  4ميليون مرگ در هرسال است ،اگر روند كنوني ادامه يابد اين رقم در حيال رفيتن
براي رسيدن به  21ميليون مرگ در سال تا سال  1111خواهد بود .براي كاهش نرخ مصرف سيگار و براي از
بين بردن خطرات مرتكط با آن ،اولين قدم تعيين ميزان شيوع و عوامل مؤثر بر آن است .در اين طرح در سه
بخش درصد افراد  27سال و بااتر كه سيگار مصرف ميكنند بررسي شدد است.
روششناسي
با بررسي مستندات مو ود اطالعات موردنياز به دست ميآيد و سيس در وضيعيت مو يود بررسييشيدد و
مقايسه با شاخصهاي تعيينشدد در برنامهها ،مقايسه استانها ،مقايسه با كشورهاي ديگر ،عوامل تأثيرگذار و
راهكارهاي پيشنشادي تدوين شد و پ از معآوري نظر اعضاي گرود ،گزارش نشايي تشيه و ارائه شد.
يافتهها
بررسي مطالعات مختلف بيانگر اين واقعيت است كه در گرود سني نو وانان شاهد كاهش سن مصرف به زير
سن  27سال و افزايش ميزان مصرف دخانيات و عليالخصوص قليان هستيم و اين امر تو ه فوري و ويژداي
را ميطلكد.
مطالعه ديگري نشان دادد است كه مصرف سيگار در استانهاي اصفشان ،ايالم ،خراسان رضيوي ،كرمانشياد و
همدان كمتر از ميانگين كشوري و در استانهاي بوششر ،زنجان ،قزوين ،كرمان و لرسيتان بيشيتر از مييانگين
كشوري است.
در گزارش  EMROدر خصوص شيوع مصرف سيگار در امعه ايراني  23/4درصد در ن مرد 2.2 ،درصد
در ن زن و  21/4درصد در هر دو ن گزارششدد است.
بحث و نتيجهگيري

با تو ه به داددهاي قابل استناد مو ود ،شيوع مصرف سيگار در ايران در حد متوسط شاني و در مقايسه بيا
كشورهاي منطقه در حد مناسب و قابل قكولي است .بهطوركلي ميتيوان گفيت رونيد مصيرف در سيالهياي
گذشته ثابت ماندد است وليكن به نظر ميرسد سن شروع مصرف در خالل دو دهه قكل كاهشيافتيه اسيت.
همچنين به نظر ميرسد عليرغم كاهش شيوع تعداد افراد سيگاري در ميانسالي ،در سالهاي آيندد با ييك
افزايش شيوع موا ه باشيم .نكته قابلتو ه ديگر افزايش شيوع مصرف قليان در دو قشر زنان و وانان است
كه در بسياري از موارد بررسي شيوع در نظر گرفته نميشود و اين در حالي است كه طكي تعرييف سيازمان
شاني بشداشت بايستي مدنظر قرار گيرد ،زيرا اين امر باعث دخانيات شدد و در سيالهياي آتيي تكيديل بيه
اعتياد به مصرف سيگار ميگردد.
در كشور مشوري اسالمي ايران در سال  2937قانون امع كنترل و مكارزد ملي با دخانيات از سوي مجل
شوراي اسالمي تصويب و شت ا را ابالغ شد كه تنشا زء محدودي از اين قوانين ا را شدداند .براي ا رايي
شدن اين قوانين در در ه اول حمايت همه انكه دولت از سياست امع كنتيرل تنكياكو بيا شيفاف نميودن
ضمانتهاي ا رايي اين قانون را ميطلكد.
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