
 

 

 

 سیگارالکترونیکی
ها را به ها سالمت آنکنندگان در معرض بخارها/ افشانهتوانند با قرار دادن مصرفمحصوالت ویپر و دیگر سیگارهای الکترونیکی می

ی این محصوالت نباشید، ممکن است از طریق تنفس این بخارها در نزدیکی کسانی که از کنندهخطر بیندازند. حتی اگر خود مصرف

های ویپر و سایر سیگارهای کنند در معرض آن قرار بگیرید. هرچند دربریتیش کلمبیا فروش فراوردهاین محصوالت استفاده می

ضرر نیستند. کودکان، نوجوانان و افراد غیر سیگاری نباید سال منع قانونی ندارد، اما این محصوالت بی 19الکترونیکی به افراد باالی 

 د، و در دوران بارداری نیز نباید مصرف شوند.ها استفاده کنناز آن
 

 سیگار الکترونیکی )ویپ( چیست؟

ها مایع را شوند. این دستگاههایی مانند سیگار الکترونیکی تولید میاست که توسط دستگاههایی منظور از ویپینگ کشیدن ذرات یا بخار

فرستد و در آنجا جذب جریان خون ها میاه تنفس به دهان و ریهکنند که مصرف کننده از رگرم کرده و آن را تبدیل به بخاری می

های ویپینگ وجود دارند، مثل سیگار الکترونیکی، قلم ویپ، ویپ، مود، تانک یا قلیان الکترونیکی. انواع گوناگونی از دستگاهشود. می

ی محصوالت ویپینگ هستند. این مواد صلی سازندهگلیسیرین گیاهی و پروپیلن گلیکول مایعات ا»بنا به گزارش وزارت بهداشت کانادا، 

ضرر آیند. با این حال بیها ایمن به شمار میکنندهبرای استفاده در بسیاری محصوالت مصرفی، همچون محصوالت آرایشی و شیرین

 «است. بودن استنشاق این مواد در محصوالت ویپینگ در بلند مدت ناشناخته است و همچنان در دست بررسی
 

 ی مصرف سیگار الکترونیکی )ویپینگ( از این پیوندها بازدید کنید:رای آگاهی بیشتر دربارهب

 

 ی ویپینگ، وزارت بهداشت کانادادرباره 
 سیسی، دولت بیاطالعات ویپینگ بی 
  خطرات ویپینگ -وزارت بهداشت کانادا 
  سیگار الترونیکی –هم اکنون ترک کنید 
 دانیم، وزارت بهداشت کاناداچه میویپینگ در کانادا: آن 
 ویپینگ و ترک سیگار، وزارت بهداشت کانادا 
 مقررات محصوالت ویپینگ، وزارت بهداشت کانادا 

  
ها را در معرض موادی برای کسانی که سیگاری هستند، کشیدن ویپر درمقایسه با سیگار معمولی ضرر کمتری دارد، با این وجود آن

دهد ا در معرض نیکوتین قرار میتواند برای ریه زیانبار باشد. سیگار الکترونیکی همچنین مصرف کننده ردهد که میشیمایی قرار می

ها بیشتر در معرض که بسیار اعتیادآور است. اگر باردار باشید نیز خطر باالیی متوجه شماست. کودکان، نوجوانان و غیر سیگاری

مقایسه با  خطر اثرات زیانبار نیکوتین، از جمله اعتیاد هستند. اگر باردار باشید نیز در خطر باالیی هستید. کودکان ونوجوانان در

بزرگساالن، ممکن است با مصرف میزان کمتری از نیکوتین به آن وابسته شوند.  اثرات مصرف طوالنی مدت ویپینگ بر سالمتی در 

 طول زمان تا حد زیادی ناشناخته است. 
 

مصرف کرد، و این ماده نباید در ترکیب با نیکوتین، الکل، یا سایر مواد  توان از طریق ویپینگشاهدانه )حشیش/ماریجوانا( را نیز می

 تواند صدمات و خطر سایر عوارض منفی را افزایش دهد.مخدر و دارویی یا محصوالت بهداشتی استفاده شود. این کار می
 

 . HealthLinkBC.caشاهدانه دیدن کنید: ی مشکالت بهداشتی احتمالی مرتبط با ویپینگ، از این وبسایت برای آگاهی بیشتر در باره

 
 پیی شاهدانه، دولت کاناداگفتگو با فرزند نوجوانتان در باره( ،413اف، دیKB ) 
 دولت کانادابیماری حاد ریوی مربوط به ویپینگ ،  
 هداشت همگانی کانادای ویپینگ در کانادا، سازمان بی شورای رؤسای امور پزشکی ادارات بهداشت در بارهبیانیه 
 ی ویپینگ، اداره بهداشت فریزرگفتگو با نوجوانان در باره 
 سیاطالعات بهداشتی برای بزرگساالن، دولت بی 
 سیاطالعات بهداشتی برای نوجوانان، دولت بی 
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 نوجوانان و مصرف سیگار الکترونیکی

تواند به برقراری روابط مثبت و ی مسائلی همچون مصرف مواد میو صادقانه با فرزندان و اعضای خانواده درباره پردهگفتگوی بی

مقاالت ما پیرامون هایی در مورد گفتگو با اعضای خانواده به باال بردن انعطاف و تحمل کمک کند. برای دسترسی به توصیه

 رجوع کنید. فرزندپروری

 
 پیامدهای ویپینگ را در نظر بگیرید، وزارت بهداشت کانادا 
 های برای پدر و مادرها، اداره بهداشت کانادانکته -ی ویپینگ گفتگو با فرزند نوجوانتان درباره 
 ،سیدولت بی حمایت از نوجوانان 
 سیی ویپینگ، دولت بیگفتگو با نوجوانان در باره 
 برگهای ویپینگ، هیئت آموزش و پرورش ونکوورگزاره 

 

 قوانین و مقررات مربوط به استفاده از محصوالت ویپر در بریتیش کلمبیا

خانیات یا در بریتیش کلمبیا، قوانین مربوط به مصرف محصوالت ویپر همان قوانین مربوط به مصرف دخانیات است. فروش د

های عمومی، محل کار، در نزدیکی محصوالت ویپر و تبلیغ همگانی این محصوالت غیر قانونی است. مصرف این مواد در ساختمان

ی قوانین جاری ها، و مدارس ممنوع است. برای اطالعات بیشتر دربارههای عمومی یا ورودی هوای این ساختمانورودی ساختمان

 Government of British Columbia –  ا از این پیوند دیدن کنید:ویپینگ در بریتیش کلمبی

Vapour Products Control Act and RegulationRequirements under the Tobacco and  . در بریتیش کلمبیا سن

 سال است. 19قانونی خرید محصوالت ویپینگ 
 

 ی قوانین و مقررات از این پیوندها بازدید کنید:برای آگاهی بیشتر درباره

 
 سیقوانین، دولت بی  
 مصرف دخانیات و محصوالت ویپر ممنوع است، دولت استانی بریتیش کلمبیا هاهایی که در آنمکان 
 قانون دخانیات و محصوالت ویپینگ، دولت کانادا 
 دخانیات و محصوالت ویپر، دولت استانی بریتیش کلمبیا 

 

 سیگار را ترک کنید

به کلی سیگار را ترک کنند.  تواند دشوار باشد، اما بسیاری از افراد قادرند میزان مصرف خود را کاهش داده یاترک سیگار می

آور است. اگر چه محصوالت ویپینگ و دار، مثل تنباکوی جویدنی نیز زیانجایگزین کردن سیگار با سایر محصوالت نیکوتین

ن ضرر نیستند. ایرسانند، اما بیآور است به بدن شما میای که کمتر از مصرف سیگار زیانسیگارهای الکترونیکی نیکوتین را به شیوه

خواهند مصرف نیکوتین را قطع کنند، توانند یا نمیهایی داشته باشند که نمیتوانند خطر کمتری برای سالمت سیگاریمحصوالت می

هایی پیرامون ی نکتهی مصرف خود را به طور کامل به ویپینگ تغییر دهند. برای مطالعهکه این افراد شیوه اما تنها در صورتی

 ابله با وسوسه و میل به مصرف بر روی پیوندهای زیر کلیک کنید:چگونگی ترک سیگار ومق

 

  ترک دخانیات(HealthLinkBC File #30c) 
 دریافت حمایتترک سیگار : 
 ترک سیگار: پیشگیری از لغزش و بازگشت 
 ترک سیگار: وسوسه و میل به مصرف 
 های تنباکو جایگزینی ایمن برای سیگار نیستند فرآورده(HealthLinkBC File #30b)  
 سیویپینگ و ترک سیگار، دولت بی 

 

کند. ای رایگان است که دولت استانی بریتیش کلمبیا برای ترک سیگار ارائه میبرنامه (QuitNow)« هم اکنون ترک کنید»ی برنامه

کند. این برنامه از طریق تلفن، چت، یا ارائه می QuitNowکلمبیا این برنامه را به صورت آنالین در آدرس ی بریتیش انجمن ریه

شامل ابزارهایی  QuitNowدهد تا به افراد در ترک سیگار کمک کند. خدمات دیگر های فرد به فرد رایگان ارائه میپیامک آموزش

توانید های اجتماعی است که در آن میهای حمایتی، و نیز یک گروه فعال در رسانهی ارسال پیامهایی دربارهریزی، نکتهبرای برنامه
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، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
دیدن کنید یا با  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

ی داروهای ی توقف سیگار کشیدن فارماکر بی سی با پرداخت کمک هزینهبرنامهاز دیگر افرادی که در حال ترک هستند الهام بگیرید. 

رک سیگار یا محصوالت درمان از طریق جایگزینی نیکوتین به آن دسته از شهروندان واجد شرایط بریتیش کلمبیا که تجویزی برای ت

ی این برنامه کند. برای کسب اطالعات بیشتر دربارههای توتون و تنباکو را قطع کنند کمک میمایلند مصرف سیگار یا سایر فرآورده

 در سایت فارماکر بی سی دیدن کنید. سیی توقف سیگار کشیدن بیبرنامهاز پیوند 
 

کند، قرارگیری غیرمستقیم در معرض دود سیگار متوجه سالمت افراد میبرای آگاهی بیشتر پیرامون خطراتی که مصرف سیگار و 

 ر ببینید.ی سالمت ما را در باب ترک سیگارسانی جهت ترک سیگار مقاله، و کمکترک سیگاری هایی دربارهنکته
 

 منابع سودمند

 ی الکل و مواد مخدر و خدمات ارجاعرسانی دربارهاطالع

کلمبیا که در ارتباط با هر گونه به شهروندان بریتیش  خدمات ارجاع به اطالعات در مورد الکل و مواد مخدر (ADIRS)ی برنامه

ی مربوط به مصرف مواد )الکل یا مواد دیگر( نیاز به حمایت دارند به صورت رایگان و محرمانه اطالعات و خدمات ارجاع مسأله

 پذیر است.های سنی امکاندهد. ارجاع به خدمات درمانی همگانی در رابطه با مصرف مواد برای تمام گروهارائه می
 

تماس حاصل کنید. پشتیبانی تلفنی رایگان  ADIRSلند با در لوئر مین 604-660-9382، یا 1-800-663-1441ق تلفن رایگان از طری

 روز هفته در اختیار شماست. 7روز، ساعت شبانه 24چند زبانه 
 

 سیمرکز کنترل بیماری بی

های واگیردار و را به منظور کاهش بیماری خدمات بهبود سالمت و پیشگیری، و نیز خدمات تشخیصی و درمان BCCDCمرکز

ی تجزیه و همچنین پشتیبانی در زمینه BCCDCهد. مرکزمزمن، آسیبهای قابل پیشگیری و خطهای بهداشت محیط زیست  را ارائه می

 دهد.تحلیل و سیاستگذاری را به حکومت و سازمانهای بهداشتی ارائه می

 
 ویپینگ 

 
 ی مواد مخدر و سمومرسانی بریتیش کلمبیا در بارهمرکز اطالع

)مرکز کنترل سموم( تماس  Poison Control Centreی شیمیایی مسموم شده، با کنید کسی با هرگونه مواد، دارو یا مادهاگر فکر می

 یا   604-682-5050ی پاسخگویی است. با روز هفته آماده 7روز، طی ساعت شبانه 24بگیرید. خط تلفنی مرکز کنترل سموم 

 پذیر است. زبان امکان 150به بیش از  ی تلفنیسی(. ترجمهتماس بگیرید )تماس رایگان از بی 1-800-567-8911
 

 ی بریتیش کلمبیاانجمن ریه

کند تا هایی را اجرا میکند. این انجمن برنامهی بریتیش کلمبیا از پژوهش برای یافتن درمان بیماریهای ریه حمایت میانجمن ریه

کنیم ی ما تنفس میبرای حفاظت از هوایی که همهکودکان را از تنباکو و سیگارهای الکترونیکی دور نگاه دارد و از وضع قوانین 

 کند.کند. این انجمن ابزارهای الزم برای پیشگیری از ویپینگ را فراهم میپشتیبانی می

 

 جعبه ابزار پیشگیری از ویپینگ 
 جعبه ابزار ویپینگ 
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https://bc.lung.ca/how-we-can-help/vaping/vaping-prevention-toolkit
https://bc.lung.ca/vaping-toolkit

