


و  (دود دست دوم)مصرف دخانيات 
 عوارض ان



 .اشنایی با تعریف فرد سیگاری و غیرسیگاری.۱
 .  اشنایی با تعریف دود دست دوم و دود دست سوم. ۲
 .اشنایی با عوارض دود دست دوم و دود دست سوم. ۳
 .اشنایی با گروههای اسیب پذیر در معرض دود دست دوم. ۴
 .توصیه های الزم جهت گروه های مختلف.۵



میلیارد سیگاری در جهان وجود دارد۱/۳در حال حاضر   

4 



!میلیارد نفر می رسد ۱/6سال دیگر این رقم به ۷حدود   

5 



!!میلیون نخ سیگار مصرف می شود۱0در کل دنیا هر دقیقه   

6 



وزن دارد ۷4۷بوئینگ  2،500سیگار مصرفی در یک سال معادل   
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!!تریلیون نخ سیگار دود می کنند ۱/۷چینی ها ساالنه   

9 







میلیون نفر در جهان از عوارض سیگار می میرند 5ساالنه   

قتل+ خودکشی + مواد مخدر + الکل + ایدز  <سیگار  

12 



 The three leading causes of smoking 
attributable deaths were 

◦ Lung cancer 

◦ Ischemic heart disease 

◦ Chronic obstructive pulmonary disease 

80 % of COPDs 

30% of all cancers 
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 مي تسريع را شرايين تصلب يا عروق شدن تنگ روند دخانيات استعمال
 هاي بيماري مغزي، هاي سكته عروقي، قلبي هاي بيماري .كند

 و سيگاري افراد در زود ديريا كشنده هاي بيماري از بسياري و تنفسي
  شرايين تصلب . افتند مي اتفاق كنند، مي زندگي ها آن با كه افرادي
 و رفتن راه حين درد نتيجه در و پا هاي شريان شدن باريك موجب
 سياه) گانگرن موجب دخانيات مصرف ادامه با كه شود مي لنگيدن

 .شد خواهد اندام يا پا انگشتان قطع نهايت در و عضو ( شدن



سرطان مختلف در انسان شناخته شده است كه  14سيگار به عنوان عامل بروز حداقل 
سرطان ريه، سرطان پوست، سرطان لوزالمعده، سر  : مهم ترين آن ها عبارتند از 

سرطان  ... طان مثانه،سرطان خون، سرطان پستان، سرطان حنجره، سرطان كبد و 
 .لب ، زبان و دهان در اثر جويدن تنباكو

 



16 



است نیکوتینمیلی گرم  9تا  8هر سیگار بطور متوسط دارای   

 نیکوتین و سیگار 17

است نیکوتین توتون وزندرصد  ۱  



 The Case Against 
the Little White 
Slaver (1916) 
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 Nicotinic-cholinergic 

 Dopamine  

 Norepinephrine 

 Serotonin 

 Glutamate 

 Gammaaminobutyric acid 

 Endogenous opioids 

 Cannabinoid 

 Vasopressin(Antidiuretic) 

افزایش دوپامین در هسته  
ثانیه بعد از مصرف  ۱0طی “اکومبنس”  

19 



 :۱۹۸۸تعریف اعتیاد به سیگار
 ؟سیگاری فرد

 ؟غیر سیگاریفرد  

به وجود آورد، حال این عمل هر چه که باشد   وابستگیهر کار یا عملی که 

نیز یکی از مواد اعتیادآور است که کشیدن آن به سرعت باعث  سیگار

به عبارت دیگر اعتیاد .وابستگی به آن و دروازه ورود به دنیای اعتیاد است

نسبت به یک ماده مزمن  وعودکننده  وتمایل غیر طبیعی عبارتست از یک 
 .مخدر که فرد نسبت به آن وابستگی جسمی و روحی پیدا می کند



 در حالی كه . اغلب افراد تصور می كنند مصرف دخانیات فقط كشیدن سیگار است
گیاه توتون  هر ماده ویا فرآورده ای كه تمام یا بخشی از ماده خام تشكیل دهنده آن، 

باشد جزء دخانیات محسوب شده و خطرات مصرف سیگار مشتقات آن  یاتنباكو و یا 
 .مواد دخانی محسوب می شوند نفیه، اقلیان، پیپبنابراین . را دارد

 توتون همراه با كاغذ، فیلتر و برخی افزودنی ها، مواد تشكیل دهنده اصلی سیگار
 80ماده سمی و  ۴۵00سوختن این مواد با هم موجب پدید آمدن بیش از .هستند 

شواهد نشان می دهند كه مصرف انواع محصوالت دخانی . ماده سرطان زامی شود
به هرشكلی مضر بوده و باعث مرگ و میر و ناتوانی می ( شامل سیگار، پیپ وقلیان)

 .شود
آب » عبارات فريبنده اي نظير« سيگار سبك» ،« توتون ميوه اي » با«  قليان

مضرات مواد دخاني را كاهش نمي دهد  « آن دود مضّر را تصفيه مي كند 
بلكه ، حتي فرد را تشويق به مصرف بيشتر بدون توجه به اثرات مضر آن مي 

 .كند و درنهايت منجر به صدمات بيشتري مي شود

 



 

 این نوع سیگار در واقع توتون پیچیده شده در برگ : سیگار برگ

تنباكو است ومعمواًل مقدار توتون این سیگارها چند برابر سیگارهاي  

 .استسیگار معمولي 20معمولي و گاهي به اندازه 

عالوه بر مواردي كه در مورد سیگار ذكر شد، دود ناشي از :  پیپ

پیپ در مقایسه با سیگار ، قلیایي تر است و بنابراین بدون استنشاق  

مستقیم در ریه موجب اعتیاد درمصرف كنندگان و اطرافیان وي مي 

ضمنًا میزان توتون استفاده شده در پیپ بیشتر است و دودي . شود

ثابت شده است مصرف . ایجاد مي كند چند نخ سیگار معادل سوختن 

كنندگان پیپ بیشتر به بیماري هاي ریوي و سرطان هاي دهان، سر،  

 .گردن،حنجره، مري و ریه مبتال مي شوند



اما حجم سیگار مصرف مي شود، كمتر از با این كه ظاهرًا : قلیان

برابر دود ناشي از  20تا  10بدن مي شود دودي كه از آن وارد  

یك  سي تا  سي 500معموال نخ سیگار یك . مصرف سیگار است 

لیتردود  20تا  10قلیان استفاده از یك بار دود تولید مي كند اما  لیتر

قلیان كشیدن برابر با استعمال یك وعده تولید خواهد كرد و در واقع، 

از طرف دیگر سیگار معموال انفرادي . است نخ سیگار  100

مصرف مي شود اما از یك قلیان چندین نفر و با مدت طوالنی تر 

استفاده مي كنند كه حتي اگر قلیان با سر یكبارمصرف استفاده شود، 

ها  ویروسها و باكترياز انتقال بیماري ها جلوگیري نمي كند چون 

در داخل لوله قلیان باقي مانده و مي تواند ناقل بیماري هاي 

 .باشدسل و هپاتیت خطرناكي مانند 

 مقایسه خطرات انواع مواد دخانی  
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  تفریحي، اماكن در قلیان شایع و روزافزون عرضه

  مورد در فریبنده ،تبلیغات ها خانه قهوه و ها رستوران

  قلیان مصرف شكل تغییر معطر، و اي میوه تنباكوهاي

  (اي میوه تنباكوهاي با هاي قلیان مانند) سنتي ازفرم

  وسیله عنوان به آن از استفاده و پایین درسنین

  محیطي ازعوامل ،ارزان و دسترس در تفریحي

  و دخاني مواد مصرف شروع سن كاهش تأثیرگذاردر
 .است قلیان به سیگار از جوانان مصرف تغییرالگوي

 







همان طور كه گفته شد، دود سيگار داراي يك تركيب پيچيده با 
: قسمت دارد  3اين دود . ماده سمي متفاوت است  4000بيش از 

فرد سيگاري مي  تنفس دستگاه از سيگار واردهر پك  با اوليه دود
 .شود

سيگار است كه از قسمت فرعي و اصلي  دود شاملدست دوم  دود 
 .مشتعل سيگاريا دود خروجي از بيني ناشي مي شود

محيطي ناشي از مصرف  باقيمانده از دود  آثار نيزدست سوم  دود
 .استساير لوازم و  البسه ،اشياء بر روي دخانيات

 دود دست دوم دخانيات
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  صورت به شدن سيگاري معني به سيگار، سوختن از ناشي دود ناخواسته استنشاق
  نخ 80 ساالنه مستقيم مصرف منزله به سيگاري فرد يك با زندگي .است تحميلي

 . است سيگار
  مراتب به ، كنند مي زندگي سيگاري فرد كنار در كه غيرسيگاري افراد هاي ريه

  معرض در گرفتن قرار . دارند غيرسيگاري سالم افراد به نسبت تري عملكردضعيف
  تا ها بچه در و % 25 حدود تا بالغين در را تنفسي هاي خطربيماري سيگار، دود

  از بيش بهداشت جهاني سازمان آمار طبق . داد خواهد افزايش% 50 - 100 حدود
  سيگاري بين در تنفسي هاي بيماري سوم يك و عروقي قلبي هاي بيماري % 30

 . شوند مي ايجاد تحميلي هاي
 در صدا گرفتگي و سرفه گلودرد، ،مياني گوش عفونت ،سرماخوردگي بروز ميزان

 .است غيرسيگاري والدين داراي كودكان از بيش دارند سيگاري والدين كه كودكاني
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۱- تولد موقع نوزاد (سر سایز)سر دور قد، طول وزن، كاهش   
۲- نوزاد كام شكاف ریسک افزایش   
۳- نوزاد ناگهانی مرگ سندرم افزایش   
۴- (ریه نارسایی) ریه عملكرد كاهش  
۵- رفتاری– عصبی اختالالت 

6- هوشی ی بهره كاهش   
7- لنفوم و مغز سرطان ، خیم خوش های های توده ریسک افزایش   

 



تأثیردود سیگار دست دوم بر نوزاد 
 (:  بعد از تولد)
 سندرم مرگ ناگهانی نوزاد -۱
 بیماری تنفسی حاد و  مزمن  -۲
 آسم، كاهش عملكر ریه -۳
 التهاب و عفونت مزمن و عود كننده گوش   -۴
 شكاف كام   -۵
اختالل در یادگیری   : اختالالت تكاملی -6

 خواندن   ، اختالل درک مفاهیم    -ریاضیات
 تومورهای مغزی، لنفوم،سرطان خون   -7



1-  افزایش احتمال سقط ، مرده زایی و زایمان زودرس 

2-  سکته مغزی 

3-  التهاب بینی و افزایش احتمال سرطان های سینوس 

4-  افزایش احتمال سرطان پستان ، تومور مغزی ، لنفوم و سرطان

 خون و  سرطان ریه 

5-  افزایش گرفتگی عروق کرونر قلب 

6-  افزایش آسم و اختالل  کارکرد ریه 

7-   کاهش وزن بدو تولد جنین 

8-  (  تصلب شرایین عروق)آترواسکلروز 

9-  التهاب گوش میانی 

10-  اعتیاد به نیکوتین 

 



1- تومور مغزی، لنفوم، لوسمی و سرطان ریه، سرطان سینوس 

2-  التهاب گوش میانی، بینی 

3-   ،نقص عملکردی ریه ، بیماری های بخش فوقانی و تحتانی تنفسی

 آسم  

4-  بیماری عروق کرونر قلب، سکته مغزی 

5-   اعتیاد به نیکوتین 

 



1-  سندرم ضعف و خستگی مزمن 

2- سکته مغزی 

3- بیماری های قلبی عروقی 

4- سرطان ریه 

5- ( فراموشی)دمانس 

6- (حافظه و .تصمیم گیری.تمرکز)اختالالت شناختی... 

7-  پوکی استخوان ، کاهش تراکم امالح معدنی 

8- اختالالت روانی 

9-  کاهش توان انجام فعالیت فیزیکی 

10- افزایش گلبول سفید خون 

11-  به واسطه باالرفتن  سطح  )افزایش استعداد به بیماریهای عروقی

 (.هموسیستین ، فیبرونوژن و فاکتور هشت خون

 



 در دود صورت به كه دخانيات انواع سوخت از ناشي سموم كه شده مشخص تازگي به
  رسان آسيب و خطرناك شود، مي تصور آنچه از بيش ، شود نمي رويت هوا

  به سيگاري فرد اطراف وسايل و مو و پوست لباس، ازطريق سموم اين.هستند
 . شود مي منتقل ديگران

  از يكي در . است گذار تاثير و پايدار ها ماه تا حتي اثرات اين شده ثابت كه طوري به
  90 حدود كه است شده داده نشان دخانيات، تاثيرات روي بر مطالعات جديدترين

  مانند خانه درون نرم وسايل سطوح، ديوار، به شده دود تنباكوي نيكوتين درصد
  ديگري بررسي . چسبد مي افراد پوست و مو و لباس نيز و مبلمان و بالش و فرش
 والدين كه اطفالي موي و ادرار در موجود نيكوتين ميزان كه است داده نشان

  برابر 7 حدود كشند مي سيگار خود كودكان از دور يا بيرون در ولي دارند سيگاري
 آن كنار در والدينشان كه كودكاني در مقدار اين .ست ا سيگاري غير والدين كودكان

  در ها آن سيگاري والدين كه بود كودكاني برابر 8 كنند مي مصرف دخانيات ها
 .كشند نمي سيگار منزل
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عمده تركیبات مواد دست سوم دخانیات شامل مواد سمی خطرناک و كشنده  
مورد استفاده  سالح های شیمیایی ای است كه بعضی از آن ها حتی به عنوان 

در كشتارهای دسته جمعی  سیانید هیدرژون برای مثال گاز . قرار می گیرند 
یک ماده رادیو اكتیو بسیار قوی و خطرناک است   ۲۱0به كار رفته و پولونیوم 

كه بعضی سازمان های جاسوسی آن را برای ازبین بردن قربانیان خود به كار  
به چند دلیل كودكان بیشتر درمعرض عوارض این مواد سمی  .. برده اند 

 :خواهندبود
 .سپری می كنندمنزل بیشتری را در  زمانكودكان . ۱
بزرگساالن  و بوسیدن توسط آغوش كشیدن كودكان بیشتر در معرض در . ۲

قرار می گیرند كه حامل ذرات مضر دود دست سوم در م و ، پوست  سیگاری 
 .و لباس خودهستند

راه رفتن، كودكان را بیشتر در معرض سموم  چهار دست پا و سینه خیز . ۳
 .پخش شده قرار می دهد

می كشند و معموالً وسایل اطراف و دست آلوده  سریع تر نفس كودكان . ۴
 خود را به راه دهان می برند كه تماس با مواد سمی محیط را تشدید می كند



 ، اند كرده شروع سال 18 زير سنين از را خود سيگار اولين ها، سيگاري % 90 كه اين به توجه با
  بديهي .شوند اجرا و ريزي برنامه گروه اين در بايد دخانيات از پيشگيري راهكارهاي مؤثرترين

 كه غلطي باورهاي و همساالن فشار خانواده، محيط در نوجوانان از عاطفي حمايت بدون است
 افزايش شاهد شود، مي تحميل نوجوانان گروه به دخاني هاي شركت فريبنده تبليغات توسط

 .بود خواهيم دربزرگسالي آن بار مرگ عوارض و نوجوانان در دخاني مواد مصرف روزافزون
 اين به ديگر گروهي و روند مي دخانيات مصرف سمت به جوانان و نوجوانان از گروهي چرا كه اين

 مواد مصرف شروع در عوامل ترين مهم . است بوده بحث مورد همواره شوند، نمي كشيده سمت
 :است شده ثابت دخاني

 مصرف دخانيات توسط والدين و يا دوستان صميمي. 1
 ناكافي بودن و يا نداشتن اعتماد به نفس. 2
 افت تحصيلي، اخراج از مدرسه. 3
 نگرش مثبت نسبت به مصرف دخانيات. 4
 مشغله ذهني و يا داشتن نگرش به عوامل خطرو فشار همساالن. 5
 « نه گفتن » فقدان مهارت . 6
وجود احساس اضطراب و يا خلق افسرده. 7  



ديگر از ترفندهاي صنايع دخاني براي جذب مصرف كننده بيشتر  عوامل محيطي عالوه بر اين 
اين  . محسوب مي شود و نوجوانان و جوانان را به سمت مصرف مواد دخاني سوق مي دهد

 :عوامل عبارتند از
 جذاب شدناحساس . 1
 مورد توجه بودن. 2
 هويت مستقل اعالن.3
 بزرگ شدن. 4
 اجتماعي شدن. 5
 همساالنپذيرفته شدن توسط . 6
 الگوبرداري از هنرپيشه ها و افراد معروف. 7
رفع عصبانيت، رفع خستگي،   موجب)در مورد مصرف سيگار باورهاي غلط . 8

 .(مي شودرفع دلشوره و اضطراب، تقويت ذهن و هضم غذا 
 كم خطرتر ازبه عنوان يك ماده دخاني قليان ساده انگاري در مورد مصرف . 9

 سيگار



در خصوص مضرات و عوارض مصرف  افزایش آگاهي اطالع رساني و . 1

 دخانیات

 مهار تهاي زندگي دانش اموزان تقویت. 2

 در خانوادهفرزندان  برايآسایش و  امنبه ایجاد محیط  والدینتشویق و ترغیب . 3

 براي نوجوانان و جوانان توسط خانواده و معنويتقویت برقراري حمایت هاي . 4

 اولیاي مدرسه

 تر باارتباط مناسب براي برقراري اولیاي مدارس افزایش مهارت هاي ارتباطي . 5

 دانش آموزان

نوجوانان ترك دخانیات و رواني والدین براي حمایت عاطفي برخورد مناسب و . 6

 وجوانان درصورت مصرف

 آن تركو جوانان مصر ف كننده دخانیات به ترغیب نوجوانان تشویق و . 7



 سنین در دخانیات مصرف شروع با مقابله هاي راه مهمترین از یكي

  اساسي هاي مهارت عنوان با كه است هایي برمهارت تسلط ،نوجواني

 دوران در است الزم كه یی ها مهارت .. اند شده شناخته زندگي

 : شامل شود ریزي برنامه ها آن آموزش براي كودكي

 گیري تصمیم توانایي .1

 مهارت حل مشكل. 2

 توانایي تفكر خالقانه. 3

 توانایي تفكر نقادانه. 4

 مهارت برقراري ارتباط مؤثر. 5

 توانایي شناخت خود. 6

 توانایي همدلي با دیگران. 7

 مهارت كنترل هیجانات و خشم. 8

 .گفتن( نه)مهارت . 9



در  نوجوانان و جوانان و ساير اقشار به خصوص ارتقاي آگاهي عمومي و  آموزش، حساس سازي. 1
 خصوص مضرات و عواقب مصرف دخانيات، عوارض استنشاق دود تحميلي دست دوم و دست سوم

روش ها و تر فندهاي تبليغاتي شركت در خصوص نوجوانان و جوانان آموزش و اطالع رساني به . 2
 از طريق رسانه هاي حقيقي و مجازي هاي توليد يا واردكننده دخانيات

از طريق الگوسازي مثبت در بين  جذابيت مصرف دخانيات  غلط در خصوصتصحيح باورهاي . 3
 هنرمندان و ورزشكاران

در بين عموم  دخانيات مصرف  زشت و ناپسند بودنتغيير نگرش و تالش براي ايجاد باور . 4
مردم با روش هاي آموزش عوارض كوتاه مدت آن ها مانند تأ ثير برآراستگي و ظاهر فردي، پيري 

 زودرس، بوي بد دهان و بدن، و عوارض دهان ودندان
 
مقابله با جذابيت تبليغات  براي  كمك آموزشي جذاب و مطابق با ساليق نوجواناناستفاده از وسايل . 5

 توليدكنندگان، واردكنندگان و عرضه كنندگان مواددخانينامحسوس 



برخورد )مراكز مجاز فروش مستمر بر محدودیت عرضه دخانیات به نظارت  .1

 قانوني

 (با مراكز عرضه غیرمجاز مواد دخاني مثل دكه هاي روزنامه فروشي

 زیر هیجده سالمواد دخاني به افراد ممنوعیت فروش رعایت قانون . 2

 فله اي و بازبه صورت  دخانيفروش مواد  ممنوعیت. 3

 از ممانعت، تفریحات سالم خانوادگيحساس سازي خانواده ها نسبت به انتخاب . 4

 و توجه ویژه به عدم مصرف قلیان در محافل نوجوانان حضورمصرف دخانیات در 

 خانوادگي و تفریحي

 كه موجب كاهش قدرت خرید نوجوانان و جوانانافزایش مالیات و قیمت سیگار . 5

 . شده و نقش مؤثري در كم كردن دسترسي این گروه به مواد دخاني خواهد داشت

اماکن  در (مبارزه با مصرف سیگارسازمان مردم نهاد )تلفنشماره  صبن.6
 .محل فروش و استعمال دخانیات.عمومی
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،  پنجرهو  هواكش كنارمصرف سیگار در 

دایمي سموم تبدیل  پخشآنجا را به مكان 

مي كند و باعث مي شود سایر افراد 

خانواده حتي در غیاب فرد سیگاري نیزاز 
 .امان نباشندعواقب سیگار وي در 









فرهنگ و تحت تأ ثير پايين از سنين  با سالمت،زمينه بسياري از رفتارهاي خطرناك و مغاير 
 .  شكل مي گيردخانواده 

براي اين . با انجام اقدامات مناسب مي تواند مانع از روي آوردن فرزندان خود به مصرف دخانيات شودخانواده 
 :كار

 كنيمعاري ازدخانيات براي حفاظت خود، خانواده و همه عزيزان مان، منزل و وسيله نقليه خود را . 1
...(  سيگار، پيپ،قليان و)، هيچ نوع مواد دخاني اطراف ما و عزيزانماناز مردم بخواهيم كه در . 2

 مصرف نكنند
محل نگهداري فرزندانمان و يا  مهدكودك، مدرسهاز عدم مصرف هر گونه مواد دخاني در . 3

 مطمئن شويم
 عمومي را انتخاب كنيم كه عاري از دخانيات باشندرستوران ها، مكان هاي تفريحي و اماكن . 4
خارج از اگر با فرد سيگاري زندگي مي كنيم كه مايل به ترك آن نيست، از او بخواهيم كه . 5

 .سيگار بكشدفضاي منزل 
دخانيات كلينيك هاي مشاوره ترك با مراجعه به همين امروز فردا براي ترك سيگار دير است . 6

 خود و خانواده مان را از عوارض مرگبار دخانيات حفظ كنيم
محل سكونت خود مركز بهداشتي درماني دخانيات را از نزديك ترين مشاوره ترك مركز  نشاني. 7

 بپرسيد



8.سیگار ترک 
9.  ماشین و خانه.در محالت عمومی( نكشیدن سیگار)نشانهتعبیه. 
۱0. در (مبارزه با مصرف سیگارسازمان مردم نهاد )شماره تلفن نصبتوجه به

 .دخانیاتو استعمال محل فروش .عمومیاماكن 
۱۱.انان به مركز ترک  ارجاعرا دارند و قصد ترک سیگار از كسانیكه  حمایت

 .سیگار
۱۲. مبارزه با ترک سیگار كمپینبرگزاری. 
۱۳. در اماكن مخصوص استعمال سیگارتهویه مطبوع نصب دستگاه. 
۱۴. در محل استعال دخانیاتعدم سرو خوراكی. 
۱۵. جهت عدم نفوذ دود سیگار به سایر مناطق ( شیشه)موانع موثر تعبیه

 .امن
۱6 . برای  فرزندانمان در خصوص عدم مصرف دخانیات الگوی مناسبی

 .باشیم
۱7 . (محل سرو تنقالت )باشیم زیرسیگاریجدید برای  كاربریبدنبال 



 

 

 

 

 

قانون مواد  13آیين نامه اجرایی اصالح ماده 

 خوردنی،آشاميدنی،آرایشی و بهداشتی

 

 



یك سیگاري برا بر با  ساالنهمصرف  هزینه

با . استیك دانش آموز تحصیلهزینه  متوسط

بابت سیگار و دیگر   ایرانیانهزینه اي كه 

  10انواع دخانیات مي پردازند،مي توان 

 .در سال تاسیس كرد دانشگاه



 
 
 

.استحين كار ممنوع دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آيين نامه و در استعمال – 13ماده     
 

در كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاي موضوع اين آيين نامه فروش و عرضه سيگار – 14ماده      
.ممنوع است                     

 
و مراكز  محوطه هاي عمومي كارگاهها،كارخانجات و اماكن هرگونه محصوالت دخاني در  مصرف _ 15ماده    

.محلهاي موضوع اين آيين نامه ممنوع است                    
 

بوده و  15متصديان،مسئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آيين نامه مسئول اجراي مفاد ماده– 1تبصره   
در نقاط مناسب و در معرض ديد از مصرف دخانيات نصب تابلوهاي هشدار دهنده موظف اند ضمن                  
.جلوگيري كنند                 



كار در هواي سالم يكي از حقوق اوليه كارگران و كارمندان و از وظايف اصلي و قانوني -
با اين كار مي توان از بروز يا تشديد بسياري از بيماري هاي شغلي  . كارفرمايان است

 .مانند سرطان ها و بيماري هاي ريوي مرتبط با شغل پيشگيري نمود
مي تواند   آزبست و ساير عوامل بالقوه خطر در محيط كار ماننددخانيات  دود اختالط-ا

از طرف ديگر، سيگار ابتالي كارگران به بيماري هاي . باعث تشديد عوارض آن شود
برونشيت، پنوموكونيوز، بيماري هاي از بين برنده بافت ريه و آسم  مزمن شغلي مانند 

تماس دست آلوده  .. ر ا تقويت كرده و پيشرفت اين بيماري ها را تسريع مي كند  شغلي
به مواد با دهان، در سيگار ي ها بيشتر است كه موجب انتقال بسياري از بيمار يهاي 

 .مي شود( مثل بيماري هاي روده اي و آنفلوآنزا)واگير 



-  افراد سیگاري به دلیل ضعف سیستم ایمني و عدم توانایي سیستم

تنفسي و عدم رعایت بهداشت فردي، بیشتر در معرض بیماري ها و 

 .هستند غیبت از محل كار در نتیجه 

- سیگاري ها با انتقال بیماري هاي تنفسي و نیز ایجاد آلودگي در محیط

فرد در محیط كاهش عملكرد كار، باعث بیمار شدن همكاران و نیز 

 .كار مي شوند

- . با توجه به اینكه دود سیگار در محیط، باعث كاهش تمركز و دقت

افراد مي شود، وجود فرد سیگاري باعث اختالل در عملكرد تمامي 

كارمندان و كارگران شده و كمیت و كیفیت كار و ایمني كار را زیر  

دخانیات در محیط ممنوعیت مصرف به این ترتیب، . سوال مي برد 

را مي توان نشانه اهتمام او به سالمت افراد و كارفرما  كار توسط

 .احترام به حقوق سایر كاركنان دانست

 



براي آگاه كردن و تشويق كاركنان براي  آموزش هاي مؤثر و ارايه  مشاورهانجام . 1
 ترك سيگار

براي ترك دخانيات به عنوان راهكاري براي  تخصيص امكانات مالي و رفاهي . 2
 ترغيب و تشويق افراد سيگاري

دخانيات در محل ممنوعيت مصرف و نظارت بر قوانين محدوديت و اجراي دقيق . 3
 كار

 محل كارافراد سيگاري به ازاي هر بار مصرف دخانيات در اعمال جرايم نقدي . 4
ها براي ممنوعيت مصرف دخانيات  توسط دولت متناسب و راهبردي وضع قوانين . 5

 در ادارات و كارخانه ها و محلهاي كار خصوصي و دولتي
 مداوم محل كارارزيابي و كنترل براي حس گرهاي دود استفاده از . 6




