اداره بهداشت Fairfax County

بیماری ریوی شدید مرتبط با "ویپینگ" ()VAPING

آنچه باید بدانید

بسیاری ایالتها ،از جمله ویرجینیا ،مواردی از شیوع بیماری
ریوی شدید بین نوجوانان و جوانان دارای سابقه "ویپینگ" را
گزارش کردهاند (ویپینگ به عمل دم و بازدم بخار تولیدشده به
وسیله سیگار الکترونیکی یا وسیله مشابه گفته میشود).

نشانهها

از نشانههای گزارش شده میتوان به سرفه ،تنگی نفس و خستگی
اشاره کرد .نشانهها طی چند روز یا چند هفته شدت مییابد و به
دشواری تنفس یا بستری در بیمارستان منجر میشود .تب ،درد
سینه ،تهوع و اسهال نیز جزو نشانههای احتمالی هستند.

رابطه بین ویپینگ و بیماری

بیماران طی هفتهها و ماههای منتهی به بیماری ،از ویپینگ استفاده
کرده اند .افراد دچار این بیماری شدید از وسایل گوناگون ویپینگ
استفاده کردهاند .محصول خاصی با این بیماری مرتبط اعالم نشده
است .بسیاری از بیماران اقدام به ویپینگ با روغن ماریجوانا،
عصارهها یا کنسانترهها (معروف به "دبینگ") کردهاند .افرادی
که محصوالت سیگار الکترونیکی مصرف میکنند ،نباید این
محصوالت را از خیابان خریداری کنند .همچنین نباید محصوالتی
را که سازنده توصیه نکرده است ،به این محصوالت اضافه کنند.

پیگیری مراقبت

بیماری تنفسی شدید از پیامدهای تازه شناختهشده ویپینگ
است .بیماران دارای سابقه ویپینگ که دچار مشکالت تنفسی
میشوند ،باید فوری به پزشک مراجعه کنند.
از جوانان خواسته میشود که از مصرف هر نوع محصوالت
سیگار الکترونیکی بپرهیزند زیرا طیف گسترده پیامدهای
بهداشتی ناگوار این محصوالت ناشناخته است.

اعالم بیماری تنفسی

ارائهدهندگان خدمات درمانی باید مراقب موارد بیماری تنفسی
شدید بین نوجوانان و جوانان باشند و درباره سابقه مصرف
ویپینگ ،دبینگ یا مصرف سیگار الکترونیکی سوال کنند.
موارد بیماری باید به اداره بهداشت محلی گزارش شود.

 QUIT NOWویرجینیا

آن دسته از ساکنان ویرجینیا که مایل به ترک سیگار یا دیگر
محصوالت حاوی نیکوتین هستند ،میتوانند اطالعات و
راهنمایی الزم را از طریق تلفن یا اینترنت کسب کنند.
با شماره )1-800-Quit-Now (1-800-784-8669
بگ�ید | www.vdh.virginia.gov/tobacco-free-
تماس ی
living/quit-now-virginia/

سیگار الکترونیکی ممکن است حاوی مواد زیانآور یا احتماالً خطرناک،
شامل نیکوتین ،فلزات سنگین (مانند سرب) ،ترکیبات آلی فرار و مواد
شیمیایی سرطانزا باشد .نوجوانان ،جوانان ،زنان باردار و بزرگساالنی
که از محصوالت توتونی استفاده نمیکنند ،نباید از سیگار الکترونیکی
استفاده کنند .اگر از محصوالت سیگار الکترونیکی استفاده میکنید،
وضعیت خود را برای وجود نشانههای مرتبط (مانند سرفه ،تنگی نفس
و درد سینه) پایش کنید و در صورت روبرو شدن با مشکل جسمی ،به
پزشک مراجعه کنید.
نشریه  ،Fairfax Countyویرجینیا .2019/09 ،برای دریافت
این اطالعات در قالب جایگزین ،با شماره ،703-246-2411
 TTY 711با اداره بهداشت تماس بگیرید.
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