
 

 

 أضرار تبغ الشيشة
 صحيفة معلومات للمجتمع

 ما هو تبغ الشيشة؟

ومضاف إليه دبس التبغ الشيشة هو عادة مزيج من التبغ المخمر في 

 . الفاكهةنكهات ا ننكهة م

 فاكهة مميزة ويتم  نكهة تبغ الشيشة رائحة حلوة وفإن لدى ، عموما  

 .األرجيلةمن خالل  تدخينه

، والشيشة )الهوكا(، والنرجيلةالشيشة  لألرجيلة، األسماء الشائعةتشمل و

 .بابل هابلوغوزا الو، ةرغيلواأل

أو سائل آخر قبل  اهيالدخان عبر الم مري ثيالجهاز بح ميتم تصمو

 (.2015 ، [WHO]ةيالمدخن )منظمة الصحة العالم یالوصول إل

 

 الشيشة ضار؟ هل تبغ

من  نا  اأم أكثر خيار هو الشيشة تبغ ستخدامإ بأن شائع فهم سوء هناك

 . السجائر تدخين

 . صحيح غير هذا

 من أعلى أو مماثلة لمستويات تبغ الشيشة ومدخن يتعرض أن يمكن

 .السجائر تدخين مع مقارنة الضارة الكيميائية المواد

  الشيشة؟في دخان تبغ  يوجد ذاما

تبغ الشيشة على نسب مختلفة من المواد من  المنبعث الدخان يحتوي

 ة المسببة للسرطان مقارنة مع تلك التي من دخان السجائر.الضار

 Shihadeh et) تبغ الشيشةإلى حرق الفحم لتسخين  لك جزئيا  ويرجع ذ

al., 2015 ،2015؛ منظمة الصحة العالمية). 

على سبيل المثال، بالمقارنة مع تدخين سيجارة واحدة، سوف يستنشق 

 :ةشيشة متوسط جلسةتبغ الشيشة خالل مدخن 

 كمية النيكوتين مرتين إلى ثالثة أضعاف •

 كمية أول أكسيد الكربون ضعف 11 حوالي •

 كمية القطران ضعف 25حوالي  •

؛ Primack et al., 2016) أكثر رصاص عشرات المرات •

Shihadeh et al., 2015) 

  تبغ الشيشة؟ما هي المخاطر الصحية ل

على فورية والشيشة له آثار صحية سلبية تبغ تدخين فإن مثل السجائر، 

 المدى الطويل.

 ما يلي: الفوريةوتشمل اآلثار الصحية 

 ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم •

 ضعف وظائف الرئة •

 التمرين المقدرة على ممارسةانخفاض  •

الكربون )منظمة الصحة العالمية،  أكسيدالتسمم الحاد بأول  •

2015.) 

 الشيشة هي:تبغ تدخين ية على المدى الطويل المرتبطة باآلثار الصح

 السرطان •

 أمراض القلب •

 أمراض الجهاز التنفسي •

 األطفال حديثي الوالدةوزن الوالدة عند انخفاض  •

 .(2015منظمة الصحة العالمية، ) انخفاض كثافة العظام والكسور •

هم الشيشة تبغ للتدخين غير المباشر لدخان  الذين يتعرضوناألشخاص 

من المشاكل  انفسي وغيرهخطر اإلصابة بمشاكل في الجهاز التفي 

Simon, Maziak, -Smithالصحية. األطفال معرضون بشكل خاص )

Ward & Eissenberg, 2008 ؛Tamim et al., 2003.)  
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 معلومات إضافية

 للمزيد من المعلومات:

 775 136 1300بخط معلومات التبغ على الرقم  واتصلا •

  موقع إصالحات التبغ زيارة قوموا ب •

<www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms>. 

 

 

 

 

في شكل يسهل اإلطالع عليه  المنشورللحصول على هذا 

 136 1300على الرقم بخط معلومات التبغ اتصلوا 

 "خدمة التتابع الوطنية" ، وإذا لزم األمر إستخدموا  775

National Relay Service  13 36 77 أو ،

  إلى  إرسلوا رسالة عبر البريد اإللكتروني

tobaccopolicy@health.vic.gov.au 

 Treasury 1معتمد ومنشور من قبل حكومة فيكتوريا، 

Place, Melbourne. 

 2017 والية فيكتوريا، ايار/مايو  ©

ل من المسؤولية صحيفة مالحظة أن أي نصيحة واردة في الرجى : ي  التنص 
 Department of Health هذه هي للتوجيه العام فقط. ال تتحملمعلومات ال

and Human Services  حدثيعن أي خسارة أو ضرر  ةيأي مسؤول 
ال يحل اي هذه. صحيفة المعلومات الواردة في  حةيالنص یاالعتماد عل جةينت

 .بةهذه محل المشورة القانونية المناسشيء في صحيفة المعلومات 
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