
  
  

  استعمال قليان يآثار بهداشت

بر خالف تصور بعضي افراد دود حاصل از قليان به هيچ وجه كم خطر نيست بلكه حاوي مواد سرطانزا و سمي بي شماري 
خطر . بيماريها و سرطان ها مي شوداست كه باعث سرطان هاي ريه، لب و حفره دهاني ، بيماريهاي قلبي و عروقي و ديگر 

برابر افرادي است كه مصرف كننده اين  5مصرف مي كند  را ريه در افرادي كه قليان و ساير مواد دخانيابتال به سرطان 
پك در روز  75تا  40د و بطور متوسط نخ سيگار مصرف مي كن 12تا 8زانه هر فرد سيگاري بطور متوسط رو. مواد نيستند 

تا يك ليتر دود استنشاق مي  15/0ننده قليان در هر پك در حالي كه مصرف ك. ليتر دود استنشاق مي كند 6/0تا  5/0حدود
نخ  100تا  80به عبارت ديگر از نظر مواجهه و استنشاق دود، هر فرد مصرف كننده قليان در هر وعده مصرف معادل . كند 

اع موجود ترين انوتنباكو و توتون مورد استفاده در قليان معموالً از بي كيفيت ترين و نامرغوب.  دود دريافت مي كندسيگار 
نها مي باشد، از طرفي اسانسها و مواد معطر استفاده شده در تنباكوهاي معسل يا ميوه اي حاوي و در واقع خطرناك ترين آ

  . هزاران ماده سمي و كشنده است

  !!هشدار

  جان خود را از ) نيقليان و ساير مواد دخا(ثانيه يك نفر در جهان در اثر ابتالبه بيماريهاي مرتبط با دخانيات 6هردر
 . دست مي دهد

 نها كه در معرض دود تحميلي آن قرار دارند همچون مصرف كنندگان سيگار مبتال مصرف كنندگان قليان و اطرافيان آ
 . انواع سرطان ها، بيماريهاي قلبي عروقي، تنفسي خواهند شد

 12 ،درصد بيماريهاي حاد تنفسي در جهان به  38درصد برونشيت و سرطان ريه و 66درصد بيماريهاي قلبي و عروقي
 . مصرف دخانيات اختصاص دارد

  زناني كه در طول دوران بارداري خود، مصرف كننده قليان بوده يا در معرض دود قليان اطرافيان قرار گرفته اند، وزن
 . د كمتر از حد طبيعي بوده و خطرابتال به بيماريهاي ريوي در اين نوزادان بيشتر استنوزادانشان در هنگام تول

  چروكيدگي پوست، پيري زودرس، تيرگي زير چشم و لب ها، زردي و فساد دندان ها، از ديگر آثار مصرف قليان
 . است

 شد كه خطري جدي براي دود حاصل از مصرف قليان تركيبي از مواد دخاني و دود ناشي از مواد سوختي مي با
 . اطرافيان محسوب مي شود

 استفاده مشترك از قسمت دهاني قليان،عاملي در انتقال بيماريهاي واگيردار همچون سل و هپاتيت مي باشد . 

 

 


