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 اثر سرطان زايي دخانيات
 

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

 توتون

ست. جدول  شده ا شناخته  ساير عوامل  شتر از  ست و بي سرطانها سياري از  ستفاده از توتون عامل ايجاد ب سبي  13-1ا خطر ن

سيگاريها در  شان مي جاي 9سرطان را در  سي در بدن ن ست.  6مطالعه گروهي در  8دهد اين برر شده ا شور مختلف انجام  ك

سيگار بيشتري مي سرطان در افرادي كه  ست. در كساني كه انواع ديگر توتون را مصرف ميخطر  شتر ا كنند خطرات كشند بي

شود. كشند دو برابر ميپ يا سيگار برگ ميشود. در مقايسه با غير سيگاريها خطر سرطان ريه در افرادي كه پيسرطان زياد مي

ساني كه پيپ مي سرطان لب در ك شند خطر  ساني كه توتون را ميبرابر مي 3ك سرطان دهان در ك جوند يا آن را شود. خطر 

 شود. در سالهاي اخير ارتباطي بين سيگار و سرطان دهانه رحم مشاهده شده است وليبرابر مي 4كنند، )انفيه( استنشاق مي

 چون رفتار جنسي در بين سيگاريها و غير سيگاريها متفاوت است اين ارتباط هنوز كامالً مشخص نيست.

سيگاريهاي  كه قير كمتري دارند پايين سرطان با فيلترهاي جديد و  سبي  ست.  تعداد خطر ن ست ولي هنوز قابل مالحظه ا تر ا

مقدار نيكوتين رابطه دارد. سيگارهائي مقدار نيكوتين آنها پايين شود با پك سيگار و تعداد سيگاري كه در هر ساعت كشيده مي

يابد. در استتت. ستتيگارهاي بي خطري نيستتتند چون با زياد شتتدن تماا فردت با ستتاير ستترطانااها خطر ستترطان افااي  مي

 جمعيت مردان )كشور آمريكا( مصرف  توتون مسئول سرطانهاي زير است:

درصتتد از  50حدود  -درصتتد همه ستترطانهاي دهان، حلن، حنجره و مري   75 –ب درصتتد از ستترطان ريه  90حدود  -الف

 درصد لوزالمعده است كه جمعيت زنان سيگار مسئول سرطانهاي زير است: 40و احتماالً  -سرطان مثانه د

 درصد از سرطان دهان، حلن و حنجره و مري  40 -درصد از سرطان ريه ب 75 -الف

 درصد از سرطان لوزالمعده 25 -ددرصد از سرطان مثانه  30 - 

درصد از همه مرگ هاي ناشي از سرطان  30درصد ازهمه سرطانهاي زنان و  12درصد از همه سرطانهاي مردان و  35حدود 

سبت داده مي سيگاريهاي يك جمعيت دارد. مطالعات مختلف به مصرف توتون ن ستگي به تعداد  شود. خطر منسوب به توتون ب

درصد زيادتر  30كند كشد ولي با يك سيگاري زندگي ميكه خطر سرطان ريه در فردي كه سيگار نمي نشان داده شده است

 آيد. كشد بوجود ميشود. اگر اين صحيح باشد تعداد زيادي از سرطانهاي ريه بعلت دود استنشاقي در فردي كه سيگار نميمي

 كنترل كشيدن سيگار

سيگار برگ و توتون جويدني  سيگار  ست.  كشيدن  سرطانها شده مرگ و مير بعضي از  شناخته  شاقي عامل  ستن يا )انفيه اي( ا

سئول بي  از  ستند)جدول  30اين عامل م شگيري ه ست كه بالقوه قابل پي صد مرگ و ميرهايي صد 12-1در ( . درآمريكا در

از خطرات بهداشتي ناشي از ميالدي تاكنون در اثر باالرفتن سطح آگاهي عموم  1965بالغين سيگاري بطور يكنواختي از سال 

ست اما  ستعمال دخانيات در خانمها هيچگاه به اندازه آقايان نبوده ا شيوع ا ست. اگر چه مياان  سيگار كاه  يافته ا ستعمال  ا

اين مياان كاه  استتتعمال در آنها بطور چشتتمگيري كمتر از مردان بوده استتت. يك روند افااي  غير مطلوب دردرصتتد افراد 

شتر در روز مي 25سيگاري كه  سم هاي عدد يا بي ساله احتماالً بعلت تغيير در فيلتر و مكاني ست. اين م شده ا شاهده  شند م ك

% 7سال گذشته كاه  استعمال دخانيات در بين افرادي كه تحصيالت كمتر از دبيرستان داشته اند  10جبرانيست. در خالل 

است. بطور كلي تعداد افراد سيگاري كارمند كمتر از كارگران بوده درصد بوده  31و افرادي كه تحصيالت دانشگاهي داشته اند 

باشد. در چندين تحقين به اثبات رسيده است كه ترك است. درآمد پايين خانواده با گسترش استعمال دخانيات در ارتباط مي

 شود.مصرف دخانيات موجب كمتر شدن  سرطانهاي مرتبط با آن مي



سيگار سرطان در افرادي كه  شتر ترك كرده 15را  خطر  ست. خطر سال يا بي سيگاري اند برابر يك تادو برابر خطر در افراد غير 

 15باقي مانده با اثرات تجمعي قبل از ترك دخانيات رابطه دارد. كاه  خطرات ستتترطان حنجره نيا در افرادي كه بي  از 

سيگار سرطان مري را به ثلث سشال  ترك كرده ست. ترك  گيرد رساند. معموالً اين مورد توجه قرار نميمياند مشاهده شده ا

سيگار مي سرطان نيا با ترك  سرطانهاي ثانوي را كاه  كه حتي بيماران مبتال به  توانند عمر خود را طوالني نمايند و احتمال 

اه با مصتترف برد. تماا شتتغلي با مواد ستترطانااي همردهد. اثر ستترطاناايي توتون خطر ستترطان دهان، حنجره و مري باال مي

 كند.دخانيات نيا خطر سرطان را چندين برابر مي

ست كار مي سرطان ريه در كارگراني كه با آزب سيگار نيا ميخطر  ست كه تنها كنند و  شند چهار تا پنج برابر بي  از افرادي ك

 برابر افراد غير سيگار در معرض خطر اين نوع سرطان هستند. 50كشند و نيا بي  از سيگار مي

ي ترك سيگار بايد مؤسسات ملي ، محلي، دولتي و خصوصي كوش  متمركاي را انجام دهند تا يك رويه ضد سيگار موثري برا

 را كه مورد پذيرش عموم باشد و بعالوه كم هاينه و تشوين كننده هم باشد ارائه نمايند.

ستند شت و درمان مردم درارتباط ه شكان و آنهايي كه به نحوي با بهدا سويي پا سيگاري دارند.  از  وظيفه مهمي درترك افراد 

براي آنكه اثر مهم و اساسي در ترك سيگار داشته باشيم.  پاشكان بايد به بيماران خود توصيه كنند كه سيگار را ترك كنند و 

قات بيمار را مردم را از خطرات ناشي از استعمال دخانيات آگاه سازند. دالئل خود را براي بيماران شرح دهند و در هر نوبت مال

 تشوين به ترك سيگار نمايند.

 توان به ترك سيگار در مطب براي بيماران اقدام نمود به شرح زير است:مراحلي كه بوسيله آن مي 

 تعيين وضعيت بيمار، مياان وابستگي وي به سيگار و آمادگي وي براي ترك سيگار -1

 ي تشوين بيمار به ترك سيگار اختصاص دهد.دقيقه را در هر مالقات برا 5تا  1پاشك بايد حداقل   -2

كند. بايد بيمار را با قاطعيت كند و فوائد ترك سيگار را به وي گوشاد ميكه در اين فر صت احتمال خطرات سيگار را مرور مي

به تعيين  به ترك سيگار متقاعد كرد و به او گفت كه كمك پاشك را ناديده نگيرد. نكته اساسي اين است كه سيگاري را وادار

زماني براي ترك سيگار نمود تا تعهد نامه اي را امضاء نمايد. برنامه ترك سيگار را بايد براي تك تك  افراد متفاوت اجراء نمود. 

 آدامس هاي نيكوتين دار براي آن دسته از سيگاريها كه از نظر شيميايي وابسته اند شايد گاهي مفيدواقع شود.

مالقات ترك سيگار راگوشاد نمايند و تاريخ تعيين شده را يادآوري نمايند و دست نوشته اي در همكاران پاشك بايد درهر  -3

ضعيت وي آگاه  ست تا از و شتن نامه و يا زدن تلفن ا سأله پيگيري از طرين نو سيگار به بيمار دهند. مهمترين م مورد خطرات 

هيچكس ستتيگار نكشتتد و آنجا را بعنوان محل ترك شتتد و روحيو وي راتقويت نمود. مستتأله مهم ديگر آن استتت كه در مطب 

 سيگار بشناسند.

 نكاتي آماري در مورد سيگاريهاي آمريكا

 ميليون( 1/51% )4/30نسبتي از جمعيت كه سيگاري اند 

 ميليون( 35% )75كنند. سيگاريهايي كه ساالنه به پاشك مراجعه مي

 ميليون( 9/1كردند )كرد ترك ميترك سيگار را ميتعداد سيگاريهايي كه ساالنه اگر پاشك به آنها پيشنهاد 

 كنند.% سيگاريها آن را ترك مي5دقيقه وقت قطع سيگار به بيمار پيشنهاد كند  3-5نتيجه اينكه: اگر پاشك با صرف 

 چگونه به بيمارانتان كمك كنيد كه ترك سيگار كنند.

سرطان يك برنامه قدم به قدم   سه ملي  س سيگار رادر مطب ترك كنند. اين برنامه باعنوان چگونه مو طراحي كرده كه بيماران 

 بيمار طراحي شده است. 40000پاشك و  700سال تحقين روي  5به بيمارتان كمك كنيد كه سيگار را ترك كند بعد از 

 گام هايي كه براي ايجاد يك تيم ترك سيگار الزم است بصورت زير است:

 گ كننده براي برنامه ترك سيگار انتخاب كنيد.گام  اول: يك هماهن

 مسئوليت هاي هماهنگ كننده عبارت اند از:

 با جائيات اصلي برنامه آشنا شود

 شودمطمئن شود كه گام دوم تا پنجم برنامه اجراء مي

 به برنامه تعهد داشته باشد



 گام دوم: ايجاد يك درمانگاه بدون سيگار

 خواهيد درمانگاه بدون سيگار داشته باشيد.ريخ ميتاريخي انتخاب كنيد كه در آن تا

 به تمام بيماران و همكاران اين برنامه را اعالم كنيد.

 در همه جاي درمانگاه عالمت سيگار ممنوع ار بچسبانيد.

 از تمام نقاط درمانگاه جا سيگاريها را برداريد.

 .مطالب و اطالعات مربوط به قطع سيگار را در دسترا همه قرار دهيد

 تمام  تبليغات مربوط به سيگار را از اطاق انتظار برداريد.

 كشند مشخص كنيد.گام سوم: تمام بيماران را كه سيگار مي

 وضعيت سيگار كشيدن تمام بيماران را هنگام اندازه گيري عاليم حياتي ارزيابي كنيد.

 گام چهارم: برنامه قطع سيگار بيماران را بجلو  ببريد.

 كشيدن سيگار سوال كنيد. در هر وضعيتي از

 به تمام سيگاريها توصيه كنيد سيگار را قطع كنند.

 كنيم كه همين االن سيگار ترك كنيد.توصيه خود را بطور مشخص بيان كنيد: مثالً: بعنوان پاشك شما، توصيه مي

ساب ضعيت كلينيكي  سب و سنجيد و بعد بگوئيد تا ترك كند. بيمار را بر ح سب فرد ب سابقه فاميلي، پيام را بر ح شيدن،  قه ك

 اجتماعي و شخصي بسنجيد.

 براي قطع سيگار بيمار را ياري كنيد.

هفته انتخاب كند. وستتتايلي را كه بيمار بتواند به  4يك تاريخ براي ترك اعالم كنيد. به بيمار كمك كنيد تا تاريخي در خالل 

تواند نگ كننده يا يكي از اعضاء حمايتي درمانگاه ميخودش كمك كند فراهم كنيد. اگر بيمار عالقه داشته باشد شخص هماه

 اين مطالب و وسايل را با بيمار بررسي نمايد.

تجويا درمان جايگايني نيكوتيني را براي بيمار در نظر  داشته باشيد بخصوص )افرادي كه بي  از يك پاكت درروز يا بيشتر و 

 كشند(.مييا در عرض نيم ساعت پس از بيدار شدن اولين سيگار را 

 اگر بيماران عالقه به ترك ندارند مطالب انگياه دهنده ارائه كنيد، مثل مطالبي در مورد مضرات سيگار.

 در ويايت بعدي باز هم سوال كنيد

 گام پنجم: وقت مراجعه مجدد را فراهم كنيد.

 هفته پس از تاريخ ترك سيگار قرار دهيد. 2تا  1اولين ويايت پيگيري را در خالل 

سيد و تأكيد  سنل درمانگاه بخواهيد كه هفت روز بعد از اولين ويايت با بيمار تماا تلفني بگيريد يا نامه به او بنوي از يكي از پر

 بر ترك سيگار كند و تاريخ روز ترك سيگار را يادآوري نمايد.

و از بازگشت به وضع اوليه جلوگيري در اولين مراجعه مجدد ازوضعيت سيگار كشيدن بيمار سوال كنيد و از بيمار حمايت كنيد 

 كنيد. عود شايع است، اگر اين اتفاق افتاد بيمار را تشوين كنيد كه فوراً دوباره ترك كند.

ماه ديگر برنامه رياي كنيد. با بيماراني كه عود داشتتتته اند درباره اين  موضتتتوع بحث كنيد و  2پيگيري بعدي براي يك تا  

 ر داشته باشيد.مالحظات اجتماعي را در مد نظ

 خالصه اي براي افراد پرسنل درمانگاه 

 چگونه روشهاي درمانگاهي براي كمك به قطع سيگار بيماران ايجاد كنيم.

 يك هماهنگ كننده درمانگاه براي قطع سيگار انتخاب كنيد كه مسئول اجرا اين برنامه قطع سيگار باشد. -1

 ايجاد درمانگاه بدون درد -2

 د كه در آن تاريخ درمانگاه بدون سيگار داشته باشيد.تاريخي انتخاب كني

 تمام بيماران و همكاران را از اين برنامه مطلع كنيد.

 در تمام نقاط درمانگاه عالمت سيگار ممنوع را بانيد.

 كشند مشخص كنيد.تمام تبليغات مربوط به سيگار مي



 يا هنوز در حال سيگار كشيدن هستيد؟كشيد؟ آدر هر ويايت از تمام بيماران سوال كنيد آيا سيگار مي

 كشند بانيد.بر روي تمام پرونده هاي بيماراني كه سيگار مي« سيگاري » يك عالم مشخص 

 يك كار به پرونده هر بيمار بچسبانيد.

شك يا هماهنگ كننده فراهم مي -3 سيله پا ن )اگر شود( و از درمان جايگايني نيكوتيموارد خودياري را بازبيني كنيد.) كه بو

 ايد( نيا استفاده كنيد.نسخه اي براي بيمار نوشته

 به پاشك در تهيه برنامه ويايتهاي پيگيري بيمار كمك كنيد. -4

 ايد. يك تاريخ ويايت پيگيري يك تا دو هفته بعد از تاريخ ترك بدهيد.با هر بيماري كه در مورد تاريخ قطع موافقت كرده 

 با بيمار تماا بگيريد يا نامه  بنويسيد تا تصميم بر ترك سيگار را تاكيد كرده باشيد. روز پس از اولين ويايت 7در خالل 

 ماه بعد از اولين ويايت پيگيري تعيين كنيد. 2برنامه دومين وقت پيگيري را حدوداً 

 مواد و برنامه مربوط به ترك سيگار

 سه نوع روش براي ترك سيگار وجود دارد.

تواند به پاشك در هدايت بيماران سيگاري كمك كند يله پاشكان ست. اين روشي است كه مينوع اول: مخصوص استفاده بوس

 و همچنين به بيمار درمورد بهداشت و جنبه هاي مختلف توتون تعليم دهد.

ده كند تا به خود كمك كند. از اينها بوستتيله خود بيمار كه عالقه دارد استتتفانوع دوم: روشتتي استتت كه بيمار را راهنمايي مي

 شود و احتيا  به مقداري نوشته و از بين بردن عادت كشيدن سيگار دارد.مي

ست. اينها را مي شيدن ا سيگار ك شورهايي در مورد  شامل برو سيله اطالعات كلي  سيگار بو سوم: روش قطع  توان در اطاق نوع 

 انتظارگذاشت و يا به بيماران داد كه به خانه خود ببرد و بخواند.
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