النارجيلة

تدخين ذو تأثيرات سيئة

يسبب التبغ إصابات وأمراض ،وقد يؤدي اىل ادمان مدى الحياة .إن ي ن
تدخ� النارجيلة هو
ال� أصبحت ث
ت
أك� شيوعاً ف� السويد خاصةً ي ن
من أنواع ي ن
ب� الشبان والشابات.
ي
تدخ� التبغ ي
ين
تدخ� النارجيلة يشبه ي ن
إن ي ن
والكث� من
للدمان
تدخ� السجائر ويحوي
النيكوت� المسبب إ
ي
مادة الكولمونوكسيد المسببة ألمراض القلب أ
والوعية الدموية ،إضافة اىل مادة القطران
ت
كث�ة.
ال� تحوي محرضات رسطانية ي
ي
عىل الرغم من أن ي ن
يعت�ون هذا
كث�ة ضارة فإن العديد ب
تدخ� النارجيلة يحوي مواد ي
التدخ� غ� ضار ،لذلك فإن أ
المر ف ي� حاجة اىل المزيد من التوعية حول
الشكل من
ين ي
النارجيلة وآثارها عىل الصحة .للحد من استعمال النارجيلة يجب اتخاذ إجراءات وقائية
ضد التبغ.
إن المعلومات ف� هذا الكتيب ملخص عن التقرير" :النارجيلة"ـ ي ن
تدخ� من دون مخاطر؟
ي
آ
الثار الصحية ،العادات ،السلوك والقواعد الناظمة.
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ين
للتدخ�
طريقة جديدة
الهم أ
تدخ� التبغ ال يزال السبب أ
إن ي ن
للمراض والمعاناة والوفاة المبكرة ف ي� السويد .ف ي� إطار
أ
خ�ة الحظنا أسلوباً جديداً الستهالك التبغ ف� السويد أال وهو ي ن
تدخ� النارجيلة .إن
السنوات ال ي
ي
ال�قية واالفريقية وقد ش ف
ين
تدخ� النارجيلة تقليد قديم ف ي� البلدان ش
الغر� منذ
انت� ي� العالم ب ي
ب� الشبان والشابات .يتم عادة ي ن
التسعينيات ،وخاصةً ي ن
تدخ� التنباك ف ي� النارجيلة ،وهو تبغ
محىل يشبه طعمه طعم السكاكر وهو طري الملمس ،ذو طعم خفيف وسهل االستنشاق.
الحيان أ
ف� بعض أ
ين
ين
نيكوت� ،وإنما
للتدخ� ال تحوي أي تبغ أو
الخرى يتم استخدام عجينة
ي
تتكون من مواد مضافة ومادة محلية .لكن وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يدخل التبغ عاد ًة
ف� ت
ال�كيب .إن النارجيلة جميلة المنظر ،وعلب التبغ مزينة بصور فواكه وبعدة ألوان ،كما أن
ي
أ
ن
خط� أبداً.
الدخان المنبعث ذو رائحة عطرة ،المر الذي قد يعطي االنطباع أن
التدخ� يغ� ي
ي
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شائع ي ن
ب� صغار السن
ن
تدخ� النارجيلة ث
أك� شيوعاً ي ن
إن ي ن
مدخ�
ب� صغار السن ،ومع التقدم ف ي� العمر تنخفض نسبة
ي
النارجيلة بشكل ملحوظ وخاصةً ي ن
ب� النساء ،انظر الشكل  .1وفقاً للمسح الذي تم اجراؤه فإن
ثلث الطالب ف ي� الصف  9ونصف الطالب ف ي� الصف  2من المدرسة الثانوية قد دخنوا النارجيلة مر ًة
ما خالل عام  .2012وتبعاً لدراسة إحصائية تم اجراؤها ف ي� محافظة أوربرو عام  2009فإن تجربة
ق
تدخ� النارجيلة أمر له نفس درجة الشيوع ي ن
ين
العر�،
ب� الصغار وذلك بغض النظر عن االنتماء
ي
إال أن الدراسة أظهرت كذلك أن نسبة الذين دخنوا النارجيلة ث
أك� من  50مرة هي الضعف ي ن
ب�
الطالب من أ
الصول يغ� السويدية.
أ
أ
خ�ة2012 ،
شكل  .1عدد (نسبة) الذين دخنوا النارجيلة خالل الشهر ال  12ال ي
ن
المصدر :دراسة إحصائية ،هيئة الصحة الوطنية واستخدام المخدرات يب� الطلبة .2012
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ين
التدخ�
طريقة
ف
اميك عميق مع ثقب ف ي� نهايته ،فوق صحيفة مثقبة من
يتم وضع التبغ أو عجينة التبغ ي� طبق ي
س� ي
أ
اللمنيوم .يتم وضع الجمر فوق ذلك .يتم سحب الدخان الساخن بع� الفحم أو الجمر ،والتبغ
نحو أ
السفل بع� أنبوب .عندما يقوم المدخن بالسحب ،يمر الدخان أوال ً بع� الماء البارد الذي
تدخ� النارجيلة يتم بشكل ث
بت�يده حيث يصدر صوت قرقرة مياه .إن ي ن
أك� تنظيماُ عنه ف ي�
يقوم ب
حالة السجائر ،حيث أن معظم الناس يدخنون النارجيلة من وقت آلخر أو مرة ف ي� الشهر .ينظر
تدخ� النارجيلة عىل أنه نشاط اجتماعي لتمرير الوقت مع أ
اىل ي ن
الصدقاء .أظهرت المحادثات مع
صغار السن أنه يتم استخدام نارجيلة واحدة للمجموعة حيث يتم تمرير نفس النارجيلة من
ين
حوال  45ـ  60دقيقة لكنها أحياناً قد تستمر لبضعة ساعات.
فرد آلخر .تستغرق عملية
التدخ� ي
الكث� من صغار السن يدخنون النارجيلة بالتبغ ،إال أن معظم هؤالء ال يعلمون إذا كانت
إن ي
ت
ين
النيكوت� أم ال.
ال� دخنوها تحتوي عىل
النارجيلة ي
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الدمان آ
والثار الصحية
إ
ن
ن
مدخ�
مدخ� النارجيلة يتعرضون لنفس مخاطر
كث�ة عن آثار النارجيلة ،إال أن
لم تجر بحوث ي
ي
ي
السجائر .إن ي ن
الكث� من المواد السامة ،حيث أن الدخان يحوي مادة
تدخ� النارجيلة يحوي ي
الكولمونوكسيد المسببة ألمراض القلب أ
والوعية الدموية ،إضافة اىل مادة القطران ،شوارد معدنية
ين
النيكوت� ،ولذلك فإن
ثقيلة ومحرضات رسطانية .إن التبغ المستخدم ف ي� النارجيلة يحوي مادة
ف
ت
ال� تم اجراؤها أن
الصابة إ
احتمال إ
بالدمان ي
كب� كما ي� حالة السجائر تماماً .تظهر الدراسات ي
ين
الصابة برسطان الرئة وأمراض المجاري التنفسية إضافة
تدخ� النارجيلة يضاعف من احتمال إ
اىل سقوط أ
السنان .إن جلسة ي ن
أك� من الكولمونوكسيد من السيجارة
تدخ� النارجيلة تعطي كمية ب
ين
التدخ� يستغرق تف�ة أطول.
أك� كما أن
كون كمية الدخان ب
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ين
التدخ�
السل� للنارجيلة
يب
إن ي ن
كب�ة من الدخان ويعطي مستويات عالية من الجزيئات السامة
تدخ� النارجيلة يسبب كميات ي
ن
ين
ف ي� حالة ما يدعى
يع� أن جميع المتواجدين ف ي� الغرفة يتعرضون
السل� .إن هذا ي
بالتدخ� ب ي
للذى بسبب الدخان المنبعث .ال توجد حت آ
أ
ين
الن أية دراسة تقارن
السل� للنارجيلة مع
التدخ� ب ي
ت
سل� أن
ي
نظ�ه للسجائر .أظهرت الدراسات ي
ال� تم اجراؤها عىل آالت تستنشق الدخان بشكل ب ي
ين
السل� للنارجيلة أعطى محرضات رسطانية بمقدار  4أوكولمونوكسيد بمقدار  30ضعفاً
التدخ� ب ي
عن السيجارة الواحدة.

أ
العالقة بالمخدرات الخرى
كث�اً غالباً ما يجربون أنواعاً أخرى من المخدرات.
إن صغار السن الذين يدخنون النارجيلة ي
إن إحصائية التبغ المعدة ف� أوربرو ،أظهرت أنه كلما دخن الشباب النارجيلة ث
أك� كلما:
ي
• دخنوا سجائر ث
أك�
• استعملوا ال :سنوس ث
أك�
	�بوا الكحول ث
• ش
أك�
• جربوا المخدرات ث
أك�
6

شائعات حول النارجيلة
يوجد الكث� من أ
المور الشائعة حول النارجيلة ،وتلعب هذه الشائعات دوراً ف ي� تقديم النارجيلة
ي
ش
ك�ء مقبول لدى العامة.
ي
شائعة
ن
ً
تدخ� النارجيلة أقل خطرا من السجائر كونه ال
إن ي
ين
النيكوت�.
الكث� من
يحوي ي

شائعة
ن
تدخ� النارجيلة هو من النوع الخفيف ولذلك فهو
إن ي
قليل ض
ال�ر.

حقيقة
ت
ف ي� العادة يدخن المرء النارجيلة خالل ف�ة أطول من
السجائر أ
المر الذي قد يؤدي اىل الحصول عىل كمية
ين
النيكوت�.
أك� من
ب

حقيقة
إن طعم الفواكه والسكر يغطي طعم ورائحة المواد
ض
الم�ة (والسامة) ف ي� التبغ .تبعاً لمعلوماتنا الحالية فإن
دخان النارجيلة ليس أقل ض�راً من دخان السجائر.

شائعة
يقوم الماء بتصفية المواد السامة من الدخان.
حقيقة
بن
النيكوت�
حوال خمسة بالمائة من
الدخان
يخرس
ي
ف ي� الماء .يحتوي دخان النارجيلة كذلك عىل مادة
الكولمونوكسيد ،مادة القطران وشوارد معدنية ثقيلة.
إضافةً اىل محرضات رسطانية بكميات مرتفعة غالباً.
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التوقف عن ي ن
تدخ� النارجيلة
ن
مدخن� وال ت
ين
يعت�ون
ح�
يعت�ون أنفسهم
مدخ� نارجيلة ،وإنما ب
إن معظم صغار السن ال ب
ي
المر نشاطاً اجتماعياً مع أ
أ
الصدقاء ف ي� المناسبات ،حيث أن معظمهم يدخنون من وقت آلخر
ن
مدخ� النارجيلة يعتقدون أن التوقف أمر سهل
وخاصةً ف ي� الصيف .تظهر الدراسات أن معظم
ي

اال أن االهتمام بالتوقف ضعيف.
تدخ� النارجيلة يغ� معروفة لكن يمكن ت
إن ردود فعل الجسم عىل التوقف عن ي ن
االف�اض أنها
مشابهة لمثيالتها ف� حالة السجائر .إن الذين يتوقفون عن ي ن
تدخ� النارجيلة يصفون بأنهم يعانون
ي
ف
ين
ين
من أعراض ش
بالتدخ� وصعوبة الصمود أمام النارجيلة ي� حال
والتفك� الدائم
للنيكوت�
ال�ه
ي
أ
ف
ف
و� غياب هكذا دراسات
توفرها .ال توجد دراسة حول الدعم الواجب تقديمه ي� هذه الحوال ،ي
التدخ� أ
ين
الخرى.
فإن النصيحة تكون مماثلة لنصائح التوقف عن وسائل
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ين
القوان� الناظمة
يع� أن بيع النارجيلة ممنوع أ
أ
ن
للناس تحت 18
يرسي قانون التبغ عىل النارجيلة .إن هذا المر ي
سنة .يجب أن تحمل منتجات التبغ نصاً تحذيرياً كما أن ض
ال�ائب يجب أن تكون مدفوعة .يباع
تبغ النارجيلة ف� المحالت أ
والسواق ت
واالن�نيت ،وعىل الرغم من وجود قاعدة حد ال 18 :سنة
ي
فإن الوصول اىل النارجيلة سهل بالنسبة للقرص .ف� معظم أ
الحوال ال يوجد نص تحذيري مع
ي
معلومات مضللة عن المحتوى ،كما أن لون العبوة ،شكلها والنص المكتوب يربط فكر المستهلك
بالقهوة والشاي والفواكه والعنب والشوكوالتة والحلويات .أ
المر الذي يؤدي اىل صعوبة فهم أن
أ
ين
المر يتعلق بعبوة تبغ ضار بالصحة كما يجعل أمر ي ز
النيكوت� من تلك
تمي� العبة الحاوية عىل
ين
ين
النيكوت� يغ� مشمولة بقانون التبغ لكنها
النيكوت� صعباً .إن العجينة الخالية من
الخالية من
تش� اىل
عاد ًة مشمولة ضب�ائب التبغ وفقاً للقانون ،إال أن أسعار التبغ وعجينة التبغ نادراً ما ي
وجود ض�ائب عليها.
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تخفيف ي ن
تدخ� النارجيلة
تدخ� النارجيلة يجب اتباع ت
للتخفيف من ي ن
اس�اتيجية
مقاومة للتبغ .تنصح اتفاقية منظمة الصحة العالمية
ت
ال� تبنتها السويد عىل اتخاذ إجراءات مبنية عىل
ي
أبحاث تساعد عىل تخفيض استهالك التبغ أ
كالماكن
ين
التدخ� مثالً ،رفع ض�يبة التبغ ،معلومات
الخالية من
عىل العبوة حول آثارها الضارة ،وسهولة الحصول عىل
الدعم للتوقف عن االستهالك .من المهم هنا متابعة
ن
مدخ� النارجيلة ش
لن� المعلومات
ش�ائح مجموعات
ي
ت
ال� تمت مع
خول المخاطر الصحية .إن المقابالت ي
صغار السن ف ي� السويد عام  2010تظهر أنه توجد
كب� لمخاطر النارجيلة ،وأن
كث�ة وجهل ي
شائعات ي
الشبان والشابات ف ي� حاجة اىل مزيد من المعلومات.
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النارجيلة

تدخين ذو تأثيرات سيئة

يسبب التبغ إصابات وأمراض ،وقد يؤدي اىل ادمان مدى الحياة .إن ي ن
تدخ� النارجيلة هو
ال� أصبحت ث
ت
أك� شيوعاً ف� السويد خاصةً ي ن
من أنواع ي ن
ب� الشبان والشابات.
ي
تدخ� التبغ ي
ين
تدخ� النارجيلة يشبه ي ن
إن ي ن
والكث� من
للدمان
تدخ� السجائر ويحوي
النيكوت� المسبب إ
ي
مادة الكولمونوكسيد المسببة ألمراض القلب أ
والوعية الدموية ،إضافة اىل مادة القطران
ت
كث�ة.
ال� تحوي محرضات رسطانية ي
ي
عىل الرغم من أن ي ن
يعت�ون هذا
كث�ة ضارة فإن العديد ب
تدخ� النارجيلة يحوي مواد ي
التدخ� غ� ضار ،لذلك فإن أ
المر ف ي� حاجة اىل المزيد من التوعية حول
الشكل من
ين ي
النارجيلة وآثارها عىل الصحة .للحد من استعمال النارجيلة يجب اتخاذ إجراءات وقائية
ضد التبغ.
إن المعلومات ف� هذا الكتيب ملخص عن التقرير" :النارجيلة"ـ ي ن
تدخ� من دون مخاطر؟
ي
آ
الثار الصحية ،العادات ،السلوك والقواعد الناظمة.
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