قلیان سبب ابتال به بیماریهای عفونی وناباروری می شود

استفادُ هطتزک اس ضیلٌگ قلیاى سثة اتتال هصزف کٌٌذگاى تِ تیواری ّای عفًَی هاًٌذ ّپاتیت  Bهی ضًَذ.
قلیان سبب ابتال به بیماریهای عفونی وبروزناباروری می شود
قلیاى تطَرضایع در هیاى خاًَادُ ّا  ،کَدکاى ٍ سًاى درهٌاطقی کِ ضکل رایج هصزف تٌثاکَ در سًاى هیشاى تسیار پائیٌی دارد,
هصزف هی ضَد عالٍُ تز ایي تا عزضِ تٌثاکَ طعن دارد هعطز  ،هصزف قلیاى تطَر چطوگیزی در هیاى جَاًاى ًٍَجَاًاى
پسزٍدختزاى رٍ تِ افشایص است .
یکی اس هتخصصاى در ایي سهیٌِ تا اضارُ تِ ایٌکِ هصزف قلیاى در جاهعِ افشایص یافتِ است،افشٍد:سي ضزٍع هصزف دخاًیات
در تیي جَاًاى ٍ ًَجَاًاى در  2سال اخیز تِ  31سال کاّص یافتِ است .
ٍی اداهِ داد:تزاساس آخزیي هطالعات صَرت گزفتِ ،حذٍد  13درصذ اس ًَجَاًاى ٍ جَاًاى کطَر قلیاى استعوال هی کٌٌذ ٍ
هتاسفاًِ قثح هصزف قلیاى در جاهعِ ضکستِ ضذُ است.

تا اضارُ تِ ایٌکِ ضَاّذی هثٌی تز تاثیز قلیاى تزهیشاى ٍ طَل عوز اسپزم دارد ،افشٍد:قلیاى حاٍی فلشات سٌگیي هاًٌذ
آرسٌیک ،کزٍم ٍ سزب است کِ هی تَاًذ سثة کاّص تَلیذ اسپزم ٍعَارض جثزاى ًاپذیزی تز تارٍری داضتِ تاضذ.
قلیاى کطیذى دیگز چٌذاى تِ عٌَاى یک ضذارسش در جاهعِ تلقی ًوی ضَد ٍ تِ ّویي دلیل در تالش ّستین تا اجزای تزًاهِ
ّای هٌاسة اجتواعی اس جولِ پَیص «قلیاى ّایواى را گلذاى کٌین» گاهی هَثز در ایي هسیز تزدارین.

مضرات قلیان کشیدن
رییس داًطگاُ علَم پشضکی ایزاى تِ تاٍرّای ًادرست در خصَظ هصزف قلیاى اضارُ کزد ٍ گفت:یکسزی تاٍرّای ًادرست در
تارُ هصزف قلیاى ٍجَد دارد کِ سثة افشایص هصزف آى ضذُ است .
ٍی تا اضارُ تِ ایٌکِ دٍد استفادُ اس قلیاى تز رٍی توام افزاد خاًَادُ تاثیز هی گذارد ،گفت:در صَرتی کِ کَدکی در هحل
کطیذى قلیاى حضَر داضتِ تاضذ ،احتوال ایجاد عفًَت ّای ریَی ،آسن ٍ
سٌذرم هزگ ًاگْاًی در آًاى افشایص هی یاتذ .
رییس داًطگاُ علَم پشضکی ایزاى گفت:حجن دٍدی کِ در اثز هصزف قلیاى ٍارد تذى هی ضَد 31 ،تا  21تزاتز دٍد ًاضی اس
هصزف سیگار است ٍ ایي هَضَع خیلی ًگزاى کٌٌذُ است.

