پاکستان

تمباکو نوشی کے
بوجھ کے حقائق

پاکستان نے نومبر  2014 ،3میں  ( Framework Convention on Tobacco Controlتمباکو پر کنڑول کا فریم ورک کنونش) کی توثیق کرلی۔

تمباکو کا استعمال

بالغان میں تمباکو کا استعمال
( 15سال سے زیادہ)

•  ٪19.1بالغان ( عمر  ) 15+کسی نہ کسی شکل میں تمباکو کا استعمال کرتے ہیں (  ٪31.8مرد;  ٪5.8عورتیں).
◦ ◦ ٪12.4بالغان تمباکو نوشی کرتے ہیں
◦ ◦ ٪7.7بغیر دہویں کے تمباکو کا استعمال کرتے ہیں
◦ ◦ ٪3واٹرپائپ کا استعمال کرتے ہیں (حقہ یا شیشہ)
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•نوجوانوں میں (عمر )15–13
◦ ◦ ٪10تمباکو کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں ( ٪13.3لڑکے;  ٪6.6لڑکیاں)
◦ ◦ ٪7.2تمباکونوشی کرتے ہیں اور  ٪5.3بغیر دھویں کے تمباکو استعمال کرتے ہیں۔
◦ ◦نوجوانوں میں جس نے کبھی سگریٹ پی لیا ہو ٪40 ،کے قریب نے  10سال سے کم عمر میں پہال سگریٹ
پینے کی کوشش کی ہے۔

عام لوگوں کو سگریٹ نوشی سے خطرات

1

عام لوگوں کیلیے سگریٹ کے دھویں سے بچنے کی کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔

تمباکو نوشی کرنے والوں کی شرح
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مرد

%5.8

عورتیں

%100

: GATS, 2014ردصملا
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• ٪72.5بالغان (  16.8ملین لوگ) کو جو بند جگہوں میں کام کرتے ہیں تمباکو کی دھویں سے خطرات الحق ہیں۔
• ٪86بالغان ( 49.2ملین لوگ) ریسٹورانٹس میں سگ ٰریٹ کے دھویں کا سامنا کرتے ہیں اور  76.2%کو عوامی
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ٹرانسپورٹ میں سگریٹ کے دھویں سے خطرات الحق ہیں۔
• ٪37.8نوجوان (عمر  )15–13کو عوامی مقامات میں سگریٹ کے دھویں سے خطرات الحق ہیں جبکہ ٪21
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نوجوان اپنے گھروں میں غیر فعال سگریٹ نوشی کا سامنا کرتے ہیں۔

1

صحت پر اثرات

%19.1

کل آبادی

نوجوانوں میں تمباکو کا استعمال
( عمر )15 —13
تمباکو نوشی کرنے والوں کی شرح
%10.7

کل آبادی

%13.3

bلڑکے

%6.6

gلڑکیاں

%20

تمباکو کا استعمال مہلک ہے۔ تمباکو نوشی عادی لوگوں کے کم سے کم نصف کو موت کی
4
منہ میں دھکیل دیتا ہے۔
•پاکستان میں  118,000کے قریب لوگ تمباکو سے متعلق اموات مرجاتے ہیں جو کہ ُکل اموات کی  ٪9ہے۔
• 2010میں ،غیر متعدی بیماریوں جس میں سرطان ،شدید عمل تنفس کی بیماریاں ،اور کارڈیوواسکولر بیماریاں
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شامل ہیں سے ہونے والی اموات کی شرح میں تمباکو کا استعمال سرفہرست تھیں۔
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: GYTS, 2013ہعیرذ

بالغان جن کو تمباکو کے دھویں سے
خطرات الحق ہیں (عمر )15+
خطره الحق بالغان کی شرح
%72.5

معاشرے پر بوجھ

%86

تمباکو معاشرے پر بہت ذیادہ مالی بوجھ ڈال دیتا ہے۔

•تمباکو سے پھیلنے والی بیماریوں سے طبی حفاظت عوام اور حکومت پر بہت بھاری مالی بوجھ ڈال دیتا ہے۔
•ترقی پزیر اور ذیادہ گنجان آباد ممالک میں بہت ذیادہ معاشی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں کیونکہ تمباکو سے
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متعلق اموات عمر کے فائدہ مند سالوں میں ہوتے ہیں (عمر)69–30۔
•پاکستان میں ایک سگریٹ نوش روزانہ اوسط قومی امدنی کا  10 ٪3.7سستے ترین سیگریٹ کی خریداری پر
7
صرف کرتا ہے۔
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کام کی جگہ پر
ریسٹورانٹس
میں
عوامی ذرائع
امدورفت میں

: GATS, 2014ہعیرذ
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