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Abstract
According to the World Health Organization’s report, tobacco use is the first preventable
leading cause of deaths in the world.While the prevalence of tobacco use is declining in highincome countries, this prevalence is increasing in the low-income and middle-income
countries. Daily, 205 thousand USD and 386 million USD annually spent on cigarette
purchasing in Iran, and the health system of the country pays about 1 billion and one hundred
and sixty million USD to cure the complications of cigarette smoking. The present study aimed
at determination of effective programs and interventions applied in prevention and reduction of
tobacco use in societies. Medical databases were searched, related studies retrieved and their
content reviewed and classified. According to the results of this study, programs and
interventions for prevention and reduction of tobacco use were categorized in six domains
including: "studies at different levels of age and groups," "studies in the physical and
community environment," "tax and price studies," "electronic cigarette smoking studies,"
"harm reduction studies," and "interventions facilitating solutions." The results of the study,
suggests the followings as appropriate strategies that fit the culture and abilities of the Iranian
health system: "culture, the establishment and application of rules", "interventions with a focus
on specific groups", "education at all levels and interventions," "organizing training courses
and emphasizing the role of the family in protecting adolescents" and “free drug therapy ".
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چکیده

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مصرف دخانیات ،کماکان اولین عامل قابلپیشگیری مرگومیر در دنیا استت درحتالیکت در کشتهریای بتا
درآمد باال ،فراوانی مصرف دخانیات روب کایش گذاشت است در کشهریای با درآمد کم و متهسط این فراوانی روب افتزایش استت در ایتران روزانت 920
میلیهن و چهارصد یزار تهمان و ساالن یزار و  740میلیارد تهمان صرف خرید سیگار میشهد و نظام سالمت کشهر برای درمان عهارض ناشتی از ستیگار،
حدود  5یزار و دویست و بیست میلیارد تهمان میپردازد این مطالع با یدف تعیین برنام یا و مداخالت کارآمد پیشگیریکننتده و کتایشدینتده مصترف
دخانیات در جهامع انجام شد پایگاهیای اطالعات پزشکی جستوجه ،مطالعات مرتبط بازیابی ،محتتهای آنهتا بررستی و طب ت بنتدی شتدند برنامت یتا و
مداخالت پیشگیریکننده و کایشدینده مصرف دخانیات در شش حیط طب بندی شدند این حیط یا شامل "مطالعات در سطهح مختلف ستنی و گتروه-
یا"" ،مطالعات در محیط فیزیکی و سطح اجتماع"" ،مطالعات مالیات و قیمت"" ،مطالعات سیگار الکترونیکی"" ،مطالعات کایش آسیب" و " رایکاریای
تسهیل مداخالت" میباشند نتایج حاصل از این مطالع " ،فرینگسازی ،وضع و اعمال قهانین"" ،مداخالت بتا رویکترد تمرکتز بتر گتروهیتای ختا "،
"آمهزش در تمامی سطهح و مداخالت"" ،برگزاری دورهیای آمهزشی و تاکید بر ن ش خانهاده در حمایت از نهجهانان" و "دارودرمتانی رایگتان" را بت -
عنهان رایکاریایی مناسب و متناسب با فرینگ و تهانایییای سیستم بهداشتی کشهر ،پیشنهاد میدید
کلیدواژهها :مداخالت پیشگیریکننده ،پیشگیری از دخانیات ،مداخالت مبتنیبرجامع  ،سیگار ،قلیان
نحوه استناد به اين مقاله :بهاری ع ،مارین س ،نیکنیاز ل و یمکاران برنام یا و مداخالت کارآمد پیشگیریکننده و کایشدینده مصرف دخانیات در جهامع :یک مطالع
مروری تصهیر سالمت 1397؛ 148-134 :)2(9

 .1گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .3دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .4مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .5اداره سالمت میانساالن ،دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس ،معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
 .6مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران )(Email: ampoorasl@gmail.com
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

مصرف دخانیات ب عنهان یکی از عهامل خطر مهم و تهدیتد-
کننده سالمتی شناخت شده است ک این عهامل در  %50مرگیای
زودینگام دخیل یستند ( )1مصرف ستیگار ازجملت رفتتاریتای
غیربهداشتی میباشد کت ستالمتی جامعت را بت خطتر انداختت و
یزین یای قابلتهجهی را بر دوش جهامع میگذارد ( )2دخانیتات
ب طهرکلی شامل محصهالتی یستند ک بخشی یا تمامی مهاد اولی
آن از برگ تنباکه تهی میشتهد در دیمتین ویترایش طب ت بنتدی
بینالمللی بیمارییا ،مصرف دخانیات ب عنتهان یتک بیمتاری بت
ثبت رسیده است ( )3افراد سیگاری یتک جمعیتت آستیبپتذیر
محسهب میشتتتهنتد ،زیرا در معرض بیمارییای مختلف قترار
دارند و میتزانیتای ابتتال و مترگومیتر در آنهتا باالستتت ( )4و
تخمین زده می شهد ک ت ریبا نیمتی از افرادی ک امتروزه ستیگار
میکشند ،یعنی حتدود  650میلیهن نفر ،سرانجام ب علت مصترف
تنبتاکه خهایند مرد ( )5شهاید حاکی از آن استت کت دخانیتات
عامل بروز  %90سترطانیتای ریت  %40 ،دیگتر سترطانیتا%75 ،
بیمتارییتای تنفستی %50 ،بیمارییای قلبتی-عروقتی ،متترگ-
یتای بتتین  30-50ستالگی و کتل مترگیاستت ( )6دخانیتات
مسئهل یزاران س ط خهدب خهدی ،کموزنی زمتتان تهلتتد ،مترگ
ناشتتتی از اختالالت حهل تهلتد و مرگ نتاگهتانی کهدك استت
( )7یمچنین یک عامل خطر مست ل برای ابتال ب سل ریت بتهده
( )8و مصترف آن ستالمت تمامی افرادی ک در معترض دود آن
قرار میگیرند را ب خطر میانتدازد ( )9دخانیتات عامتل افتزایش
احساس درد ب دنبال جراحی ( ،)10عامتل خطتر بیمتاری عترو
کرونری ( ،)11عامل افزاینده ستکت مزتزی ( )12بتا ستتتتالمت
روانی مرتبط ( )13بتهده و ناستتازگاری اجتمتاعی ،اضتتطراب و
افسردگی و احستتاستتات منفی در سیگارییا بیشتر است ()14
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،مصترف دخانیتات
کماکان اولین عامل قابلپیشگیری مرگومیتر در دنیتا استت ()15
مصرف دخانیات چهتارمین عامتل مهتم خطتر بترای ایجتاد بتار
جهتانی بیمارییا ،دومین عامل مترگومیتر در جهتان و مستئهل
مرگ پنج میلیهن نفر در سال است و تخمین زده میشهد تتا ستال
 2025ب  10میلیهن مرگ برسد ( )16روزان حدود 80-100یزار
نهجهان شروع ب مصرف دخانیات میکنند ( )17درحتالیکت در
کشهریای با درآمد باال ،فراوانی مصترف دخانیتات روبت کتایش
گذاشت است ( ،)18در کشهریای بتا درآمتد کتم و متهستط ایتن
فراوانی روب افزایش است ( )17ب طهریکت بتیش از  %80از 1/3
میلیارد مصرفکننده جاری دخانیات در این کشهریا زندگی متی-
کنند ( )19اگرچ در سالیای اخیر برنام یای بهداشتی در برخی
کشهریای تهسع یافت صتنعتی ،منجتربت کتایش شتیهع مصترف
سیگار شده ،اما این شیهع ب ویتژه در ستنین پتایین در کشتهریای
درحالتهسع و یا کمدرآمد درحالافزایش است ()20
باتهج ب آخرین گزارشیا ،نیاز ب مداخالت شتیهه زنتدگی
صتتحیح بتترای اصتتالح فاکتهریتتای خطتتر رفتتتاری و کلینیکتتی و
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پیشگیری از افزایش شیهع بیمتارییتای غیترواگیتر و تصتادفات
ضروری میباشد مداخالت جامعت محتهر مترثر در ایتن زمینت ،
درگرو برنام ریزی براساس شهاید است طترحیتای متداخالتی
برای مداخالت و بهبهد کیفیت ،باید براساس روشیای مبتنیبتر-
شهاید تدوین و پیادهستازی شتهند پتنج مرحلت اساستی بترای
اجرایی کردن مداخالت براساس شهاید وجهد دارد ک عبارتاند
از؛  -1پرسیدن یک سرال متمرکز -2 ،پیدا کردن بهتترین شتهاید
دردسترس -3 ،ارزیابی انت ادی شهاید -4 ،تزییر عمتل بتراستاس
شهاید-5 ،ارزشیابی عملکرد ( )21لذا ضروری است تا بتا یتافتن
رایکاریایی مناسب و متناسب با فرینگ و تهانتایییتای سیستتم
بهداشتی کشهر ،در جهت پیشگیری ،کتایش و کنتترل پیامتدیای
نامطلهب ناشی از دخانیات اقدام نمهد مطالعت حاضتر بت منظتهر
یتتافتن بهتتترین شتتهاید و برنام ت یتتای متتداخالتی جامع ت محتتهر
انجامیافت در جهان و ارزیابی ایتن متداخالت در حیطت کتایش
مصرف دخانیات ،انجام شده است

مواد و روشها

مطالع حاضر مروری بهده و یمانند سایر مطالعتات متروری،
با استفاده از بررسی یافت یا و نتتایج ستایر مطالعتات انجتام شتده
است بدینمنظهر تیمی متشکل از اعضای ییئتعلمی متخصت
و پژویشگران ،جهت انتخاب سرال پژویشی ،بازیتابی مطالعتات،
انتخاب مطالعتات مترتبط ،ارزیتابی کیفیتت مطالعتات ،استتخرا
مطالعات کارآمد و ارائ یافت یا ،تشکیل شد ابتدا ب منظتهر ایجتاد
سرچ ،استراتژی مناسب جهتت جمتعآوری اطالعتات مترتبط بتا
مهضهع ،کلیدواژهیا و مترادفیتای آنهتا ککتر شتدند ستا بتا
استفاده از عملگریای بهلی ،واژهیای مترادف بایم ب صتهرت OR
و با ب ی کلمات  ANDشدند ،تا مناسبترین پهشش اطالعتات را
داشت باشیم استراتژی جستوجه ب یر دو زبتان فارستی (بترای
پایگتتاهیتتای اطالعتتاتی داخل تی) و انگلیس تی (بتترای پایگتتاهیتتای
انگلیسی زبان) ایجاد شد استتراتژی زیتر ،نمهنت ای از استتراتژی
جستوجه برای پایگاهیای انگلیسی زبان میباشد
)Smoking OR Hookah OR Tobacco OR Cigar* OR
Bubble OR Hubble OR Waterpipe OR shisha( AND

)(Reduce* OR Cessation* OR Prevent* OR Control
AND(Community base OR Community-base OR
Population base OR Population-base OR Intervent* OR
)*Program

پایگاهیایاطالعات پزشتکی نظیتر؛ پایگتاهیتای ،Scopus
،Google Scholar ،Cochcrane ،Ovid ،Embase ،Pubmed
 SID ،ScinceDirectو  SafeLirجستوجه شتده و خروجتی
آنها در نرمافزار اندنهت ( )EndNoteکخیره شتد متهارد تکتراری
در داخل نرمافزار حذف شدند و سا از روی عنتهان و چکیتده

بهاری و همکاران

متهن ،مهارد مرتبط با این مطالع مهرداستفاده قرار گرفتند درحتین
مطالع م االت ،رفرن یای خهد م االت مهردمطالعت نیتز بترای
یافتن مطالعات مرتبط استفاده شدند درصهرت نیاز ب متتن کامتل
م االتی ک ف ط چکیتده آنهتا در اختیتار متا بتهد ،از نهیستندگان
م االت درخهاست شد ،تا متن کامل را در اختیار متا قترار دینتد
یر متنی ابتدا از روی عنهان و چکیده و سا کل محتتها مطالعت
شده و اطالعات مهردنیاز از آن استخرا و نتایج یریک در قالتب
متن و با چهارچهب مشاب کخیره شدند در ادام سعی شتد تتا از
یافت یای مطالعات ،بهترین استفاده را کرده و آنها را در طب بنتدی
مناسبی قرار داد ،تا ب سههلت بتهان نتتایج مشتاب و مترتبط را در-
کناریم بررسی نمهده و مداخالت کارآمد را مشخ کرد

مصرف در یمساالن ( ،)24باورریای غلط و نگرش مثبتت (،)28
آگایی از مضررات و اعتیادآور بهدن ( ،)29ارتباط دارد برختی از
مداخالتی ک پیشتنهاد شتده بهدنتد شتامل :برگتزاری دورهیتای
آمهزشی مهردنیاز بت طتهر متداوم و مستتمر و تکترار آنهتا (،)30
آمهزشیای طراحیشده براستاس متدل کمت )(Kemp model
( ،)31مهیا نمهدن خدمات سالمت روان ،افتزایش نظتارت (،)32
حمایت خانهاده ( )33و اجرای سیاست کنتترل تنبتاکه در محتل-
یایی مانند محیطیای دانشگایی ( )34میشهد باتهجت بت اینکت
نهجهانتتان و دانشتتجهیان ،متتدیران و ادارهکننتتدگان آینتتده کشتتهر
یستند ،لزوم درنظر گرفتن خدمات پیشگیران و آمهزش مهتارت-
یای زندگی ضروری میباشد ()35

یافتهها

مطالعات و مداخالت در گروه سنی بزرگساالن
ازنظر مرگ ،سالیای بال هه ازدسترفتت زنتدگی و ستهد از-
دسترفت ناشی از سرطانیای مختلف مرتبط با ستیگار ،سترطان
ری سهم بزرگی را ب ختهد اختصتا داده استت و نتتایج نشتان
دادهاند ک سیگار بار اقتصادی بزرگی بر دوش سیستم ستالمت و
جامع محسهب میگردد درصهرتیک ییچ کسی سیگار مصترف
نکند ،ت ریبا دو مهرد از  10مهرد مترگیتای سترطانییتا قابتل-
پیشگیری میشهند ( )36میانگین ماندن در بیمارستان بترای افتراد
سیگاری و افراد با ساب مصرف سیگار ،طهالنیتر از افتراد غیتر-
سیگاری میباشد ( )37یمچنین مصرف قلیتان نیتز یتک مشتکل
بهداشت عمهمی در جهان مطرح متیباشتد ( )38مصترف قلیتان
درحال تبدیل شتدن بت شتایعتترین روش استتفاده از تنبتاکه در
جهانتتان منط ت مدیترانت شتترقی متیباشتتد ،و در جایتتای دیگتتر
محبهبیت آن ب سرعت درحالافزایش میباشد در یک دی اخیتر،
استفاده از قلیان تبدیل ب یک اپیدمی شده است و محبتهبین آن در
بین جهانان ،از سیگار بیشتر شده است ( )38مطالعات نشان داده-
اند ک افرادی ک قلیان مصرف میکردنتد 2/3 ،برابتر افترادی کت
قلیان مصرف نمیکردند ،مستعد ب مصرف سیگار بهدند بت ایتن-
دلیلک احتماال محتدودیت دسترستی و یمچنتین قابلیتت حمتل
قلیان باعث میشهد ک مصرفکنندگان قلیان کت در طتهل زمتان
وابستگی زیادی ب نیکهتین پیدا کردهاند ،میل بیشتری بت مصترف
سیگار داشت باشند ( )39و این امر بیتانگر مترتبط بتهدن مصترف
مهاد دخانی بایمدیگر میباشد ( )27ازنظر علتشناستی مصترف
محصهالت تنباکه ،مطالعات نشان دادهاند ک افراد اعت اد دارند کت
ضرر قلیان کمتر از سیگار است ،قلیتان اعتیتاد کمتتری دارد (،)40
حتی در بین برخی از دانشجهیان پزشکی نیز ،ستطح آگتایی در-
مهرد اثرات مضرر محصهالت تنباکه پایین است ()41
درزمین مداخالت انجامشتده ،مطالعتات بیتان کتردهانتد کت
احتماال دارودرمانی تکی و ترکیبی و مشاوره ،یریک ب تنهتایی یتا
ب طهر ترکیبی میتهانند ب طهر معناداری ترك را زیتاد کننتد (،)42
افرادی ک ف ط مشاوره گرویی را دریافت کترده بهدنتد دو برابتر
افرادی ک یم مشاوره و یم مداخالت دارویتی را گرفتت بهدنتد،

آنچ درزمین مداخالت کارآمد پیشگیریکننده و کایشدینده
مصرف دخانیات در جهامع مشایده میشهد ،در قالب چند محهر
قابلبررسی است:

 .1مطالعات و مداخالت انجامشده در سططو متتفط
سنی و گروهها

مطالعات و مداخالت در گروه سنی نوجوانان
اساسا مداخالت انجامشده درخصه پیشگیری یتا کتایش
مصرف تنباکه باتهج ب گروه یدف طراحی میگردند و یکتی از
ویژگییای گروه یدف ک در طراحی مداخالت تتاثیر دارد ،ستن
افراد میباشد درزمین مصرف محصهالت تنباکه اعم از ستیگار و
قلیان ،سن یک فاکتهر مهمی است؛ ازایتننظتر کت زمتان شتروع
اولین مصرف بسیار مهم متیباشتد و عمهمتا یترچت ستن آغتاز
مصرف پایینتر باشد ،ب مراتب احتمال مصرف دائمتی نیتز بیشتتر
میگردد ( )22و مطالعات نشان دادهاند کت پتایینتتر بتهدن ستن
اولین مصرف ،مهجب سختتر شتدن تترك مصترف متیگتردد
( )23حدودا  %7از نهجهانان کشهرمان سیگاری یستتند و  %27از
آنها سیگار آزمهدهاند و مصرف سیگار در نهجهانتان ایرانتی یتک
نگرانی بزرگ برای بهداشت عمهمی کشتهر محستهب متیشتهد
( )24در ایران شیهع مصرف سیگار در پسریتا بیشتتر از دختتران
بهد ،روند افزایشی در شیهع مصرف ستیگار در نهجهانتان ایرانتی
وجهد دارد و میزان سیگاری شدن در میان نهجهانتان ایرانتی بتاال
میباشد ( )25قلیان نیز در جهتان امتروزی بت عنتهان یتک ابتزار
تفریحی درنظر گرفت متیشتهد تتا بت عنتهان دارو؛ بتاایتنوجتهد
محبهبیت مصرف قلیان ب او تازهای دست یافت استت والتدین
ب فرزندانشان اجازه مصرف قلیان را متیدینتد ولتی از مصترف
سیگار آنها را پرییز میکنند ()26
در مطالعات مختلف تاکید شده است ک رفتاریتای پترخطتر،
وقهع یمزمتان ( )Co-occurrenceدارنتد و وجتهد یکتی از ایتن
رفتاریا زمینت را بترای حضتهر دیگتری فترایم متینمایتد ()27
مطالعات بیان کردهاند ک مصرف سیگار و قلیتان در نهجهانتان بتا
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احتمال داشت تا سیگار بکشند ( ،)22حذف دیتدگاهیتای مثبتت
نسبتب قلیان ،ریلکت ستازی ،افتزایش تهانتایی "نت " گفتتن و
م اومت دربرابر وسهس یای مصرف قلیان ،فرینگسازی و وضتع
قهانین قهی ،مهثر یستند ( ،)43سیاستیتای مربتهط بت تنبتاکه،
بایستی قلیان را یمتراز با سیگار درنظر داشتت باشتند ( ،)44التزام
استفاده از آگهی یشدار سالمتی ک بت وضتهح وجتهد تنبتاکه در
قلیان را بیان کند ،ممانعت از فروش بت افتراد نابتالغ و خردستال،
استفاده از برنام یای آمهزشی بترای تهضتیح مضتررات مصترف
تنباکه ب جمعیت عمهمی ،سیاستیا و قانهنگذارییایی ب منظهر
حمایت مردم از اثرات مضرر محصتهالت تنبتاکه ( )45و برنامت -
یای ترك ،نیازمند یک رویکرد یمت جانبت بتهده و بایستتی ایتن
عهامل در طراحی و تنظیم مطالعات مدنظر باشند ()46
مطالعات و مداخالت در زنان و سالمندان
باوجهد حجم قابلقبهلی از مطالعات در گتروهیتای مختلتف
سنی ،مطالعات کمی درخصه برنام یای ترك مصترف تنبتاکه
در زنان و سالمندان انجام شده است ( )47بررسییای کمتری بت
بررسی نیازیای ویژه و دشهارییای تترك ستیگار در ایتن گتروه
پرداخت اند ( )48و مطالعات بر مشارکت این افراد در مداخالت و
برنام یای ترك سیگار ،تاکید دارند ( )49نتایج مطالع ونکاتشتان
( )Venkateshanو یمکاران بر روی زنان سالمند روستایی نشتان
داده بهد ،ک افراد مخالف تترك ستیگار بهدنتد زیترا آن را بترای
سالمتی خهب میدانستند ،مخالف این مهضهع بهدنتد کت ستایر
افراد خانهاده نیز تحتتاثیر سیگار کشتیدن آنهتا یستتند ،مختالف
این بهدند ک مصرف سیگار عهارض جدی تنفسی را ایجاد متی-
کند ،در مهرد عهارض سیگار ناآگاه بهدند ،اکثریتت افتراد ستیگار
کشیدن را از سن  20ستالگی و معمتهال بتا دوستتان آغتاز کترده
بهدند ،قهیاً مهافق بهدند ک سیگار برای کتایش استترس کمتک-
کننده میباشد و روش قابلقبهلی برای آرام شتدن استت و نتتایج
این مطالع نشان داد ک آگایی از اثرات بد مصرف ،کمتر مهجتب
ترك میگردد ( )47یافت یای مداخالت انجامشده ،پیشتنهاد داده-
اند ک بایستی برنام یای مختلف و متناسبی طراحی گردد تتا ایتن
گروه افراد بتهانند انتخابی از بین برنام یا داشت باشتند ،حمایتت-
یای روانی-اجتماعی تهسط متخصصین مراقبتت ستالمت شتهد،
درمانیا ب طهر فردی ب نیازیتای ویتژه افتراد اختصتا یابتد و
دارودرمانی رایگان باشد ( )50برنام یای انجامشدهای نیتز وجتهد
دارند ک مهفق بهدهاند ،نظیر برنام مامزکهییت ( )Mums Quitکت
یک برنام با ماییت خهشایند و بال هه کمککننده حمایتی یستت
برای زنان بارداری ک دنبال برنامت حمتایتی آنالیتن بترای تترك
اعتیاد یستند ( )51ب منظهر کایش مصترف ستیگار در جمعیتت
بزرگساالن مسن نیز ،میتهان از افزایش مالیتات ستیگار بت عنتهان
یک روش استفاده نمهد ( )52یمچنین عالوهبر کایش میزانیتای
ترك در میان بزرگساالن سالمند ،بازخهرد دیگر این مداخلت ایتن
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است ک منجرب کایش ریسک سترطانیتای مترتبط بتا ستیگار و
بیمارییا در این گروه پرخطر ،میگردد ()53

 .2مطالعطات و مطداخالت در محطیط فیزيکطی و سططط
اجتماع
در محل کار ()Workplace

مطالعات و مداخالت
عالوهبر مطالعاتی ک در این مطالع بررسی شدهانتد ،بت طتهر
کلی یافت یای مطالعاتی ک درزمین اعمالمحدودیت یا ممنهعیتت
مصرف سیگار در محل کار انجام شدهاند ،حتاکی از مترثر بتهدن
این مداخالت بهدند مرثر بهدن این مداخالت معمهال ب صتهرت
کایش تعداد سیگاریای مصرفی ،افزایش تمایل بت تترك ( )54و
کایش میزانیای مصرف ( )55گزارش شدهاند
مطالعات و مداخالت مبتنیبرمدارس()School-based
مطالعتتات انجتتامشتتده بتتر روی دانتتشآمتتهزان و متتدارس،
مداخالت متنهعی را برای کایش و یتا تترك مصترف دخانیتات
پیشنهاد دادهاند ازجمل روشیای :آمهزش بحتث گرویتی (،)56
سخنرانی ،بست آمهزشی ( ،)57مداخل آمهزشی بتراستاس ستازه-
یای مدل اعت تاد بهداشتتی ( ،)58اعمتال سیاستتیتای متدارس
عاری از سیگار ( ،)59تصهیب قانهن ممنهعیتت مصترف ستیگار
( ،)60مداخل آمهزشی با ارت اء عزتنف  ،خهدکنترلی ،خهدکتار-
آمدی ،مهارت حل مسئل ( ،)61پیشگیری از استتعمال ستیگار در
مدارس برمبنای تئهری رفتتار برنامت ریتزیشتده ( )62و افتزودن
فعالیت فیزیکی ب برنام یا ( )63باتهج ب اینک شتروع مصترف
سیگار یک پیشگهکننده قهی برای رفتار مصرف ستیگار در آینتده
میباشد ( )64و رفتاریای خطرپتذیر وقتهع یمزمتان دارنتد ،لتذا
ضرورت دارد تا برنام یتای کتایشدینتده و پیشتگیریکننتده از
رفتاریای پرخطر ،ب طهر یمزمان اجرا گردند ()65
مطالعات و مداخالت مبتنیبرخانواده ()Family-based
درزمین مرثر بهدن مداخالت مبتنتیبترختانهاده ،مطالعتات بتا
یافت یای متفاوتی وجهد دارند آنچت کت بیشتتر مطالعتات بت آن
تاکید داشتند ،تشهیق ب بارآوردن فرزند م تتدر ( )66و استتفاده از
یک برنام ای بهد ک با یدف قرار دادن جهانان بت منظتهر تشتهیق
آنان ب رابط مثبت با خانهاده و تحریک جهانتان بت تفکتر واقتع-
بینان تر درمهرد آینده خهدشان بهد ( )67درزمین برنام یای تترك
دخانیات ،میتهان ن ش والدین و سیستمیای مراقبتت ستالمت را
ب عنهان دریچ ای برای انت تال پیتامیتای پیشتگیری ،بستیار مهتم
دانست ()68
در مطالع مروری انجامشده بت وستیل یابتارد ( )Hubbardو
یمکاران ،از بین مطالعات شناساییشده مجمهعا یشت کارآزمایی
وارد این مطالع شده بهدند ،مدت پیگیرییا از شش یفت تا پتنج
سال متزییر بهد و گروهیای یدف اصلی شامل :زنان حامل  ،زنتان
حامل سیگاری ،مردان در خطتر بیمتارییتای قلبتی ،بزرگستاالن

بهاری و همکاران

سیگاری ،والدین سیگاری ،زو یایی ک یر دو ستیگاریانتد ،بتهد
جمعا س مطالع بهدند ک رفتاریای مصرف سیگار مبتنیبرختانهاده
را بررسی کرده بهدند و از بین ایتن مطالعتات یتیچکتدام تزییترات
معناداری بین گروهیا در رفتار مصرف سیگار گتروه یتدف اصتلی
مشایده نکرده بهدند ینهز مداخالت ترك سیگار مبتنتیبترختانهاده
ک مهار یا تزییر اثر اعضای خانهاده بر رفتار مصرف سیگار درمستیر
مثبتی باشد ،درحالتهسع میباشتد بنتابراین کماکتان رویکردیتای
فردی برای ترك سیگار پابرجا خهایند ماند ()69
مطالعات و مداخالت مبتنیبرجامعه ()Community-based
مطالعات مبتنیبرجامع عمهما وسیع بتهده و جهامتع را درنظتر
میگیرند نتایج یکی از بررسییا نشان داده استت کت تعیتینکننتده
اصلی بترای تترك ستیگار ،عهامتل اجتمتاعی-دمتهگرافیکی نظیتر:
جنسیت ،سن و ستطح تحصتیالت متیباشتند ( )70در برختی از
مطالعات باوریایی مبنیبر تاثیر مصرف سیگار بر سالمت فترد و یتا
نارضایتی یمسرِ فرد سیگاری ،ارتباط مثبتتی بتا اقتدام بترای تترك
داشت؛ یمچنین لذت از مصرف سیگار ارتباط منفی با اقتدام بترای
ترك مصرف داشت ( )23ب طهرکلی مطالعات نشان دادهاند کت متا
در طراحی و اجرای کارآزمایییای بالینی مبتنیبرجمعیتت ،نیازمنتد
درگیر کردن جهامع یستیم ()71
مطالعات و مداخالت مبتنیبرجامعه( :تففن همراه)
مطالعاتی ک درخصه استفاده از تلفن یمراه بترای مداخلت -
یای ترك مصرف در افراد انجام شتده بهدنتد ،ازنظتر نتهع استتفاده
(پیامک ،تماس ،ارتباط ویدیهئی و غیتره) نتایمگن بهدنتد مطالعت
انجامشده تهسط رامیترز ( )Ramirezو یمکتاران بت منظتهر تعیتین
یزین اثربخشی و عملکرد سروی رسان ای ترك ستیگار مبتنتیبتر
متن و مهبایل ب این نتیج رسیده بهد ،ک یافتت یتا بتا میتزان بتاالی
مهف یت در مطالعات مشاوره تلفنی در بزرگساالن جتهان یمختهانی
داشت و تاییدی بر این است ک سروی رسان مهبایل و متتن ویتژه
بزرگساالن جهان قابلیت انجام دارد و بال هه یزین اثربخش میباشتد
( )72در مطالع ت دیگتتری ،شتتهیهنگژو ( )Shu-hong zhuبعتتد از
بررسی مطالعات مختلف ،اینگهنت بیتان کترده بتهد کت ایتن روش
بهترین شکل دستیابی ب ارائ خدمات تهقف مصترف را دارد ایتن
روش ب راحتتی متیتهانتد بترای کامتل کتردن ستایر رویکردیتای
جمعیتایِ ترك مصرف سیگار استتفاده شتهد ،ماننتد کماتینیتای
رسان یای جمعی کنشگر بهدن و سههلت اجرای این روش باعتث
میشهد تا ب عنهان درمتان کمکتی ( )Adjuvantبترای تهصتی یتای
پزشکی و درمان جایگزین نیکهتین استفاده گردد ()54
مطالعات و مداخالت مبتنیبرجامعه :کمپین رسانه جمعی( Mass
)media campaign

مطالعات مختلفی ک ب بررسی ن تش کماتین رستان جمعتی
پرداخت اند ،ت ریبا نتایج مثبتی را گزارش کردهاند مطالع ای کت در

انگلستان انجام شده بهد ،نشان داد کت صترف یزینت ماییانت
بیشتر برای کماینیای رسان جمعی کنترل تنباکه در انگلستان
با میزانیای ترك مهفق باالتر ارتبتاط دارد ( )73نتتایج ستایر
مطالعات نیز حاکی از این بهد ک کماین رستان آنالیتن بترای
ارت اء برنام یای ترك اعتیاد بهده و یتک جتزء جتداییناپتذیر
برای برنام یای مداخل جامع ترك در جهانان میباشتند ()74
و اجرای کماین ملی ترك اعتیاد از طریق برنام یای جمعتی و
رستتان ای در افتتزایش آگتتایی از ختتدمات تتترك در مصتترف-
کنندگان ،اقدام ب ترك و تمایل ب ترك ،مرثر بهده است ()75
اما بااینوجهد ،برخی مطالعات گزارش کردهاند ک ب طهر قطع
نمیتهان گفت ک مداخالت رسان جمعی در رفتتار تترك در
جهانان تاثیر داشت باشد ()76

 .3مطالعطات و مططداخالت مطرتبط بطا مالیطات و قیمط
دخانیات

یکی از ابزاریای کنترل مصترف دخانیتات در کشتهریای
مختلف ،افزایش مالیات و قیمت میباشد طی یک مطالعت در
ژاپن ،افزایش قیمت تنباکه تاثیر قابلتهجهی در تهقف مصرف
در یر دو جن داشت ،خصهصا در میان سیگارییتای قهتار
()77؛ در برخی از کشهریا نیز نتتایج مشتابهی مشتایده شتده
استت ( )78بت منظتتهر کتتایش مصتترف ستیگار در جمعی تت
بزرگساالن مسن ،میتهان از افزایش مالیات ستیگار بت عنتهان
یک روش استفاده نمهد ( )52افزایش مالیات سیگار عالوهبتر
کایش میزانیای ترك در میتان بزرگستاالن ستالمند ،بت طتهر
غیرمست یم منجرب کایش ریستک سترطانیتا و بیمتارییتای
مرتبط با سیگار در این گروه پرخطر ،میگردد ( )53یمچنتین
افزایش مالیات دخانیتات یکتی از متهثرترین راهیتای کنتترل
دخانیات در نهجهانان نیتز متیباشتد تبلیزتات ضتددخانیتات
یمراه بتا افتزایش مالیتات ستیگار ،بتر تزییتر رفتتار مصترف
نهجهانان تاثیر میگذارد ( )79ب طهرکلی میتتهان گفتت کت
قیمت سیگار بر مصرف سیگار و تهقف مصرف آن تتاثیر دارد
( )54بایستی تهج داشت ک برخی از افزایش قیمتتیتا بت -
صهرت افزایش قیمت کارخان میباشد و ن در مالیات ()80

 .4مطالعات و مطداخالت مطرتبط بطا اسطتفاده از سطیگار
الکترونیکی

نتایج مطالعاتی ک درزمین استفاده از ستیگار الکترونیکتی
انجام شده است ،مرثر بهدن آن را کامال تایید یا رد نکردهاند و
شهاید یمچنان بدون نتیج قطعی میباشد ( )81در برختی از
مطالعتتات گتتزارش شتتده استتت ک ت استتتفاده از ستتیگاریای
الکترونیک تی بتترای تتترك س تیگار در افتتراد س تیگاری تفتتاوت
معناداری در میزانیای ترك ایجتاد نکترده ( )82و در برختی
دیگر نیز احتمال مرثر بهدن آن گزارش شده است ()83
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 .5مطالعات و مداخالت مرتبط با کاهش آسیب
درمانهای دارويی
عالوهبر درمانیای دارویی رایج برای تترك تنبتاکه در افتراد،
ارزیابی برخی از دارویا نیز تهسط مطالعات مختلتف انجتام شتده
است مثال درزمین استفاده از واکسن نیکهتین ،شهاید دردستترس
ب ما میگهید ک ینهز مایت نیکتهتینای بترای استتفاده در یتیچ
کشهری تایید نشده است ،اما تعدادی از آنها تحتبررسی یستتند
( )84برخی مطالعات پیشرفت اساسی درجهت مرثر واقتع شتدن
استفاده از دارویتا را ناشتی از افتزایش دسترستی بت دارو بتدون
نسخ و دادن آگایی مست یم ب مصرفکنندگان درزمین دارو یای
مهرداستفاده تهسط کماانییای دارویی میدانند ()85
مشاوره و رفتاردرمانی
درحیط اعتیاد ،ن ش مشاوره و رفتاردرمانی بسیار حیاتی متی-
باشد نتایج یک مداخل کارآزمایی شتامل مشتاوره و دارودرمتانی
برای سیگارییای پذیرفت شده با بیماری قلبتی-عروقتی ،کتایش
معنتاداری در تمتتامی علتل متترگ و میتزانیتتای پتذیرش مجتتدد
بیمارستانی در طهل یک دورهی دو ستال پیگیتری ،داشتت ()86
بررسییای یتهلی ( )Hollisنشتان داده استت کت حتداقلی از
مداخالت ب وسیل ی پزشکان و دنتدانپزشتکان متیتهانتد میتزان
تمایل ب ترك را افزایش و در درازمدت باعث ترك مهف یتآمیتز
گردد پیشنهاد شده بهد ک تهصی یای پزشکان ب بیمتاران یمتراه
باشد با سایر خطیمشییای کنترل دخانیاتای کت در بتین افتراد
تمایلدار ب ترك ،باعتث تترك مهف یتتآمیتز شتده استت ()87
یمچنین یافت یا نشتانگر اثربخشتی آمتهزش بتا استتفاده از متدل
مراحل تزییر در افزایش مهارد ترك سیگار بیماران بهد لذا آشنایی
دندانپزشکان با آمهزش در قالب مدل مراحل تزییر ب منظهر تترك
سیگار تهصی شده است ( )88بنابراین ن ش آمتهزش و تهصتی -
یای رفتاردرمانی در اجرای برنام یای ترك سیگار ضتروری بت -
نظر میرسند ()89

 .6راهکارهايی بهمنظور تسهیل مداخالت در جوامع

ب منظهر تسهیل مداخالت مرتبط با کایش مصرف تنبتاکه در
جهامتتع ،رایکاریتتایی پیشتتنهاد شتتده استتت ،از جملت  :شناستتایی
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جهانان از طریق یمگروهیا ب عنتهان یتک استتراتژی مفیتد بترای
مداخالت پیشگیری از مصرف سیگار در نهجهانان ( ،)90انتختاب
استراتژییایی ک ماییت پهیشگرایان داشتت و نیازمنتد افتزایش
مدت ارتبتاط بتا شترکتکننتدگان مستتعد باشتد ( ،)91لتذت از
مصرف سیگار ،مهمترین دلیل در عدم تترك سیگار در پایان دوره
ککر شده است؛ پ  ،دالیل مصرف سیگار بتر نتیجت تترك مترثر
است و بایستی دالیل مصرف سیگار فترد در برنامت ترك ستیگار
لحاظ گردد ( ،)92ب نظر میرسد بهترین زمان برای شروع برنامت -
یای درمانی ترك سیگار ،زمانی است ک فرد آمتاده بترای تترك،
نمرة باالتری از تست انگیزشی ب دستتآورد ( ،)93مشته یتا در
بهبهد پرییز از مصرف سیگار در جمعیتت عمتهمی ستیگارییتا
یمچنین پرییز درسهءمصرفکنندگان ،نهجهانان ،بیمتاران ریتهی،
بیماران با بیمارییای جدی روانی و سایر زیرگروهیتای چتالش-
برانگیز ،ثمربخش بهدهاند مطالعات فراوانی ب طهر یکاارچ نشتان
دادهاند ک مشه یا در کایش مصرف دارویای غیرقتانهنی مترثر
بهدهاند و قسمت اعظمی از شهاید مرثر بهدن مشه یا در کایش
مصرف سیگار را تایید کردهاند طبق شهاید ،درمانیای مبتنتیبتر
مشه جهت استفاده در محیط بالینی ( )Settingو جمعیتیتا در-
حال اشاع و پیشرفت میباشد ()94

بحث

جمعبندی و تحلیل مطالعات مهردبررسی ،نشان از ضترورت
تهج سیستتم ستالمت کشتهر بت ایمیتت پیشتگیری و کتایش
مصرف دخانیات ب عنهان یک معضل مهم بهداشتی و ب کتارگیری
مداخالت متناسب بتا فرینتگ و تهانتایییتای سیستتم بهداشتتی
کشهردارد میدانیم ک اگر پتژویشیتا ،سیاستتیتای مالیتاتی و
آمهزشیای بهداشت مرتبط با فرآوردهیای تنباکه صترفا بتر روی
سیگار متمرکز شهند ،شیههیای دیگر مصرف تنباکه شایعتتر متی-
گردند ( )45و برنام یای کایشدینده یا پیشگیریکننتده ،بایستتی
یمزمان اجرا گردند ( )65بنابراین ضرورت دارد تا با الهام گترفتن
از نتایج مداخالت در جهامع مختلتف ،برنامت ای یکاارچت بترای
مداخل در ابعاد مختلف دخانیات انجتام شتهد جتدول  1حتاوی
اطالعات دست بندیشده مربهط بت نتتایج بررستی متداخالت در
جهامع مختلف میباشد

بهاری و همکاران

جدول  .1نتایج بررسی مروری مطالعات
طبقهبندی حیطه مطالعات

مالحضات

کارآمدترين مطالعات قابلپیشنهاد

و مداخالت
خدمات پیشگیران و آمهزش مهارتیای زندگی ()95

مصرف سیگار و قلیان در نهجهانان

استفاده از حمایت خانهاده ()33

با مصرف در یمساالن (،)24

گروه سنی

مهیا نمهدن خدمات سالمت روان ،افزایش نظارت ()32

باورریای غلط و نگرش مثبت

نهجهانان

اجرای سیاست کنترل تنباکه در محلیایی مانند محیطیای دانشگایی ()34

( ،)28آگایی از مضررات و اعتیاد-

برگزاری دورهیای آمهزشی در مهرد آسیبیا و سایر ابعاد مهاد مخدر ب طهر آور بهدن ( )29ارتباط دارد و الزم
است در طراحی مداخالت ،ب این

مداوم و مستمر و تکرار آنها ()30

مهارد تهج گردد
برنام یای

مطالعات در سطو متتف

فرینگسازی و وضع قهانین قهی ()43

الزم است بدانیم ک

ممانعت از فروش دخانیات ب افراد نابالغ و خردسال ()45

ترك ،نیازمند یک رویکرد یم جانب

مداخالت مرتبط با مشاوره گرویی یمراه با مداخالت دارویی (22و)24

بهده و بایستی بسیاری از عهامل

گروه سنی

ایجاد سیاستیای مربهط ب تنباکه ک قلیان را یمتراز با سیگار در نظر داشت

مذکهر در متن باال در طراحی و

بزرگساالن

باشد ()44

تنظیم مطالعات مدنظر باشند ()46

الزام استفاده از آگهی یشدار سالمتی ب طهر واضح ()45

سنی و گروهها

استفاده از برنام یای آمهزشی برای تهضیح مضرات تنباکه ب جمعیت عمهمی
()45
سیاستیا و قانهنگذارییایی ب منظهر حمایت مردم از اثرات مضرر
محصهالت تنباکه ()45
مداخالت مرتبط با حذف دیدگاهیای مثبت نسبت ب تنباکه ،افزایش تهانایی
"ن " گفتن و م اومت در برابر وسهس یای مصرف ()43

زنان و سالمندان

مداخالت مرتبط با دارودرمانی رایگان ()50

مداخالت

مداخالت مرتبط با افزایش مالیات سیگار ()52

مامزکهییت ک یک برنام با ماییت

مداخالتی ک درمانیا منحصرا ب نیازیای ویژه افراد اختصا

یابد ()50

آنالین

نظیر

برنام

خهشایند و بال هه کمککننده

مداخالت مرتبط با جلبتهج افراد و افزایش مشارکت آنها در برنام یای حمایتی برای زنان بارداری یست
مربهط ب ترك سیگار ()49

ک دنبال برنام حمایتی آنالین برای
ترك اعتیاد یستند ()51
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ادامه جدول  .2نتایج بررسی مروری مطالعات
طبقهبندی حیطه مطالعات

مالحضات

کارآمدترين مطالعات قابلپیشنهاد

و مداخالت
محل کار

ب طهر کلی یافت یای مطالعاتی ک درزمین اعمال محدودیت یا ممنهعیت

)(Workplace

مصرف سیگار در محل کار انجام شدهاند ،حاکی از مرثر بهدن این مداخالت
میباشند ( 55 ،54و )96
آمهزش بحث گرویی ()56

در انجام مداخالت مطالعات

سخنرانی ،بست آمهزشی ()57

مختلف مبتنیبر مدرس  ،تزییرات

تصهیب قانهن ممنهعیت مصرف سیگار ()60

مستعد بهدن برای سیگاری شدن

(School-

اعمال سیاستیای مدارس عاری از سیگار ()59

در آینده نیز بررسی شهد تا این

)based

افزودن فعالیت فیزیکی ب برنام یای ترك ()63

برنام یا و سیاستیا ب طهر وارون

آمهزش براساس سازهیای مدل اعت اد بهداشتی ()58

باعث تزییر وضعیت خطر در

پیشگیری برمبنای تئهری رفتار برنام ریزیشده ()62

یرگز سیگار

مبتنیبرمدارس

مطالعات در محیط فیزيکی و سط اجتماع

دانشآمهزانی ک

آمهزش بایدف ارت اء عزتنف  ،خهدکنترلی ،خهدکارآمدی ،مهارت حل نکشیدهاند ،نشهد ()97
مسئل ()61
تشهیق ب بارآوردن فرزند م تدر ()66
مبتنیبرخانهاده

بایدف قرار دادن جهانان ب منظهر تشهیق آنان ب رابط مثبت با خانهاده و

(Family-

تحریک جهانان ب تفکر واقعبینان تر در مهرد آینده خهدشان ()67

)based

استفاده از ن ش والدین و سیستمیای مراقبت سالمت ب عنهان انت الدینده
پیامیای پیشگیری ()68
سروی
تلفن یمراه

رسان مهبایل و متن ویژه بزرگساالن ()72

درمان کمکی برای تهصی

این روش ب راحتی میتهاند برای

پزشکی و درمان کامل کردن سایر رویکردیای

جایگزین نیکهتین ()54
مبتنیبرجامع

جمعیتایِ تركمصرف سیگار،
استفاده شهد ،مانند کماینیای

(Community-

رسان یای جمعی ()54

)based

کماین رسان آنالین کمکی ،خصهصا در جهانان بااینوجهد،
کماین رسان جمعی
(Mass media
)campaign

()74
کماینیای رسان
انگلستان) ()73

برخی

گزارش کردهاند ک ب طهر قطع
جمعی کنترل تنباکه (مطالع

نمیتهان گفت ک مداخالت رسان
جمعی در رفتار ترك در جهانان

کماین ملی ترك اعتیاد ازطریق برنام یای جمعی و تاثیر داشت باشد ()76
رسان ای ()75
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مطالعات

بهاری و همکاران

ادامه جدول  .3نتایج بررسی مروری مطالعات
طبقهبندی حیطه مطالعات

مالحضات

کارآمدترين مطالعات قابلپیشنهاد

و مداخالت
با این مداخل  ،در ژاپن نتایج مثبتی از ترك مصرف مشایده شده است ()77

ب طهرکلی میتهان گفت ک قیمت

این مداخل منجرب کایش مصرف در جمعیت بزرگساالن مسن شده است سیگار برمصرف سیگار و تهقف

مطالعات مالیات و قیم

مالیات و قیمت
دخانیات

مصرف آن تاثیر دارد ( )54ولی

()52

این مداخل یمراه با تبلیزات ضددخانیات ،برتزییر رفتار مصرف نهجهانان بایستی تهج داشت ک برخی از
افزایش قیمتیا ب صهرت افزایش

تاثیر میگذارد ()79

با این مداخل  ،در برخی از کشهریای دیگر نیز نتایج مثبتی از ترك مصرف قیمت کارخان میباشد و ن در
مالیات ()80

مشایده شده است ()78
این مداخل منجرب کایش ریسک سرطانیای مرتبط با سیگار و بیمارییا در
جمعیت بزرگساالن شده است ()53

الکترونیکی

مطالعات سیگار

سیگار

تفاوت معناداری در میزانیای ترك مشایده نشده است ()82

نتایج مرثر بهدن مطالعات سیگار

احتمال مرثر بهدن آن وجهد دارد ()83

الکترونیکی ،کامال تایید یا رد نشده
و شهاید یمچنان بدون نتیج

الکترونیکی

قطعی میباشد ()81
مطالعات استفاده از مای نیکهتینی ،درحال انجام یستند ()84
درمانیای

مطالعات کاهش آسیب

دارویی

عالوهبر درمانیای دارویی رایج

افزایش دسترسی ب دارو بدون نسخ و دادن آگایی مست یم ب مصرف -برای ترك تنباکه در افراد ،ارزیابی
کنندگان درزمین دارویای مهرد استفاده تهسط کماانییای دارویی ()85

برخی از دارویا نیز تهسط مطالعات
مختلف انجام شده است ()84

در بیماران قلبی-عروقی ،کایش معنادار در تمامی علل مرگ و میزان پذیرش تهصی یای پزشکان ب بیمار یمراه
مشاوره و
رفتاردرمانی

با سایر خطیمشییای کنترل

مجدد بیمارستانی ()86

در افراد

مداخالت ب وسیل پزشکان و دندانازشکان ()87

دخانیاتای باشد ک

آشنا نمهدن دندانازشکان با آمهزش ترك در قالب مدل مراحل تزییر ()88

تمایلدار ب ترك ،باعث ترك مهفق

آمهزش و تهصی یای رفتاردرمانی در اجرای برنام یای ترك سیگار ()89

شده است ()87

راهکارهای تسهیل مداخالت

استراتژییایی ک ماییت پهیشگرایان داشت و نیازمند افزایش مدت ارتباط با مطالعات فراوانی ب طهر یکاارچ
تسهیل مداخالت

نشان دادهاند ک مشه یا در کایش

شرکتکنندگان مستعد باشد ()91

شناسایی جهانان و نهجهانان از طریق یمگروهیا ب عنهان یک استراتژی مفید مصرف دارویای غیرقانهنی و
کایش مصرف سیگار مرثر بهدهاند

()90

بهترین زمان برای شروع برنام یای درمانی ترك سیگار ،زمانی است ک فرد و درحال اشاع و پیشرفت میباشد
()94

آماده برای ترك است ()93
بایستی دالیل مصرف سیگار فترد در برنامت ترك سیگار لحاظ گردد ()92
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تضاد منافع

نهیسندگان این اثتر اعتالم متیدارنتد کت ایتن کتار حاصتل
پژویشی مست ل بهده و ییچ تضاد منافع دیگری ندارد

تقدیر و تشکر

 دفتر ستالمت،این پژویش ب سفارش اداره سالمت میانساالن
، معاونت بهداشتتی وزارت بهداشتت، خانهاده و مدارس،جمعیت
درمان آمهزش پزشتکی بتا یمکتاری مرکتز تح ی تات متدیریت
خدمات بهداشتی و درمانی تبریتز و معاونتت بهداشتتی دانشتگاه
علهم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز انجتام گردیتد کت
در اینجا از یم آنها قدردانی میشهد
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