
 

 

 

   

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 قلیان و مضرات آن
 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 قلیان و مضرات آن  عنوان

 دفتر آموزش به بیمار تهیه كننده

 دكتر فضل اله هوشداران تائید كننده

 پزشک جراح سمت

 1400تابستان  سال تهیه

 م.برومند ناظر كیفي
 )سوپروایزرارتقاءسالمت(

 تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت كیفیت

 بیمارستان دنا
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کنندگان قلیان و اطرافیان آنها را که در مواجهه با دود تحمیلی  مصرف

کنندگان سرریرار به انواس سرررطان ها، آن قرار دارند، همانند مصرررف 

سوء در دوران بارداری مبتال  سی و آثار  بیماری های قلب و عروق، تنف

کشیدن قلیان حجم تنفسی بدن را کاهش داده و مواد  .خواهد ساخت

سالمت افراد را با خطر  شی از نوس توتون و تنباکوی قلیان،  سمی نا

 علت حرارت زیاد، موادی را وارد بدن میکند این ترکیب به روبرو می 

سان به  شخص مبتال به  . دنبال داردکند که عوارض ناگواری برای ان

اگر به استعمال دخانیات و کشیدن قلیان ادامه های مختلف ریه بیماری

شد،  سی خواهد  ستراه تنف سرطان ریه و د شک مبتال به  بدهد بدون 

هایی که در سررال های اخیر به بازار آمده متأسررفانه به اک ر تنباکو

شرود که این اسرانس ها عالوه بر تحریک  هایی اضرافه میاسرانس

ر دد، بنابراین عالوه بگر دستراه تنفس موجب حساسیت و آلرژی می

های مزمن همراه با خلط های ذکر شده، رینیت آلرژیک و سرفهبیماری

 .را برررررای فرررررد برررره هررررمررررراه دارد

این تصور، تصوری کامالً غلط است، که اگر دود قلیان وارد ریه نشود 

سیبی به ریه شود، آ شود چون ها وارد نمی و فقط از راه دهان خارج 

سوء خود دود از طریق مخاط دها شته و آثار  ن و حنجره جذب بدن گ

شررود، افرادی که گذارد. حتی در هوایی که دود قلیان آزاد می را می 

یان نمی ند، در طوینی قل مدت  کشررند و در معرض دود قرار گرفته ا

 .دچار عوارض آن خواهند شد

 

 

 

 

 

 
 سرطان مری و معده، سرطان لب و دهان و حنجره، سرطان ریه،

های خیم و زخمعوارض بد و سرطان روده بزرگ از کبدمعده، لوزال

)برگشت اسید معده به مری( ازجمله  ریفالکس معده ،گوارشی

 .خیم استفاده از سیرار و قلیان هستندعوارض خوش

 

 

 
 

 

 

 قلیان 
آن قبل از  قلیان با طراحی های مختلف سرراخته می شررود و دود

شته می  سه کوچکی گذا شودو تنباکو در کا ستنشاق ازآب رد می  ا

شررود که در انتها دارای حفراتی می باشررد و ازطریق این حفرات 

دود از انتهای لوله هایی به آن متصررل اسررت و اجازه می دهد که 

ها ،  خانواده  یان  یان بطورشرراید در م ند, قل ظه آبی عبور ک محف

کودکان و زنان درمناطقی که شررکل رایم مصرررف تنباکو در زنان 

سیار پائینی دارد شود عالو ,میزان ب صرف می  ضه م ه بر این با عر

معطر ، مصرررف قلیان بطور چشررمریری در میان  تنباکو طعم دار

  .دختران رو به افزایش است روجوانان ونوجوانان پس

به بعد تصررور نادرسررت طریقه سررالم و ایمن مصرررف  ۶۱ازقرن 

تنباکوبه صررورت اسررتفاده ازقلیان مطرد گردید زمانی که حکیمی 

که دود هادکرد نام ابوالفتح پیشررن ظۀ آبی  ب یک محف ید اول از  با

به منظور  یه  یده اول ید این عق کل بی ضرررردرآ به شرر تا  رذرد  ب

عوارض تنباکو انریزه ای و هدفی خوب را دنبال می کرد پوشاندن 

ولی بدون هیچ گونه شررواهد مبنی بر کاهش بیماری باعت تصررور 

یان شررد کل قل به شرر باکو   .نادرسررت ایمن بودن مصرررف تن

کننده را دچار  کشرریدن یک یا دو بار قلیان در روز، فرد اسررتفاده

اسررت که دود  که تصررور غلط جامعه اینکند، در حالی اعتیاد می 

صل از قلیان از آب رد می سمی آن از بین می حا رود  شود و مواد 

امروزه ترکیبات مخصرروت تنباکو که فروخته می شرروند اغلب با 

میوه ، عسل ، شهد و بعضی گیاهان با غلظت زیادی طعم دار شده 

ند جاد می ک نده ای کاذب درمصرررف کن یت  جذاب که  ند   .ا

صرف یک  سیراربوده وهر وعده قلیان برابرم قلیان، در هر  پاکت 

شیدن یک نخ  سه با ک سیار زیادتری را در مقای صرف، دود ب بار م

 ۰۵۵بصورتی که مصرف یک نخ سیرار بین . کند سیرار ایجاد می

ستفاده ی یک بار از  سی تا یک لیتر دود تولید میسی کند، اما ا

از شررده لیتر دود تولید خواهد, دود اسررتنشرراق  ۰۵تا  ۶۵قلیان 

سرطان  ست، قلیان، نه تنها همه ی مواد  سیرار را دارا ا زای دود 

بلکه مونوکسیدکربن بیشتری هم دارد و در فرهنگ جامعه ی ما به 

 .شوداین حقیقت علمی توجهی نمی 

  

  
 

 

و باور عمومی که معتقدند ضررقلیان از سیرار  ر خالف تصورب

بوده وآب قلیان جلوی مواد مضر و سمی  دخانی کمتر وسایرمواد

مدت مصرف قلیان باید  گیرد،ولی باتوجه به میزان و آن را می

روانی استعمال قلیان از  عوارض جسمی و و اذعان نمود که ضرر

وس ن دخانی نه تنها کمتر نبوده بلکه میزان و سایرمواد سیرار و

 تر می باشد واین باورهای غلط درمورد متنوس عوارض آن بیشتر و

نوجوانان رواج داشته  بخصوت جوانان و مصرف قلیان در جامعه و

جامعه بخصوت در بین  باعت افزایش شیوس مصرف قلیان در و

 .زنان گردیده است دختران و

 

 

 
 
 

 قلیان میوه ای 
پوست میوه ها را تخمیر می نمایند و با گلیسیرین یا مالس مخلوط می 
شود. اکرولئین تولید می  سوزانده  کنند. اگر این مخلوط با ذغال 
سرطان  ست که به ویژه باعث  سرطانزا ا کند. اکرولئین یک ماده 
مثانه می شووود. به عالوه به وسوویله اسوومشاده مزوومرا از  لیان  

 له دهانه  لیان به افراد منمقل می شود. بیماریهای زیادی به وسی
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