الأرجيلة

الأرجيلة
التدخني بدون اأدنى �صك م�صر بال�صحة  ،هذه حقيقة يعرفها اجلميع فهو قاتل ومدمر ،حيث يحتوي
التبغ على مواد �صارة مثل:
النيكوتني وهو مركب �صام جد ًا وخطر على �صحة اجلميع ،ومواد القطران وهي اإحدى املخلفات
التي توجد يف الدخان املنبعث من احرتاق التبغ ،ومن ال�صموم التي توجد يف القطران ،الر�صا�ص،
الفورمالديهايد وااليثانول وغاز اأول اأك�صيد الكربون وهو غاز �صام جد ًا يتحد مع الهموجلوبني يف الدم
ومينعه من حمل االأك�صجني مما يوؤدي اإىل حدوث تعب ب�صرعة وق�صر نف�ص املدخن وكذلك فاإنه ي�صبب
ت�صلب ال�صرايني.
املواد املهيجة توؤدي اإىل حدوث افرازات يف ال�صعب الهوائية مما يوؤدي اإىل حدوث �صيق يف املجرى
التنف�صي وال�صعال ومواد اأخرى مثل غاز امليثان وال�صيانيد وغاز كربيتيد الهيدروجني ومواد كيماوية
اأخرى �صامة.
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م�صار التدخني على ال�صحة
< اأمرا�ص القلب وال�صرايني مثل ت�صيق االأوعية الدموية يف االأطراف مما يقلل من قدرة حركة الدم
فيها ويزداد ذلك عند املدخنني من مر�صى ال�صكري وكذلك حدوث ت�صلب ال�صرايني وبالتايل زيادة
احتمال االإ�صابة بالنوبات القلبية وال�صكتة الدماغية.
< التهابات يف اجلهاز التنف�صي احلادة واملزمنة وقرحة املعدة.
< التاأثري على القدرة اجلن�صية لكال اجلن�صني والقدرة على االإجناب.
< التاأثري على حا�صة ال�صم والتذوق.
< التاأثري على اجلهاز الع�صبي وعدم قدرة املدخن على الرتكيز والتفكري وكذلك يزيد من ال�صعور
باالإحباط وقلة الن�صاط.
< التدخني ي�صبب رائحة كريهة منفرة للفم
واأ�صنان �صفراء تالفة ووجه
فاقد لن�صارته.
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وعلى النقي�ص مما عرف منذ القدم وعلى العك�ص من االعتقاد ال�صائع ،جند اأن الدخان الذي
ينبعث من ال�صي�صة/االرجيلة يحتوي على العديد من املواد ال�صامة املعروفة بت�صببها ل�صرطان
الرئة ومر�ص القلب واأمرا�ص اأخرى .كما اأن تدخني تبغ ال�صي�صة/االرجيلة يوؤدي اإىل ا�صتن�صاق
النيكوتني وهي املادة امل�صببة لالدمان ،وكما هو احلال يف بقية منتجات التبغ فاإن اال�صتخدام
املتكرر ب�صكل اأكرث يرتافق مع زيادة احتمال اأن ي�صبح هوؤالء املدخنون مدمنني.
اإن جل�صة تدخني ال�صي�صة/االرجيلة ت�صبب يف تعر�ص املدخن اإىل كمية اأكرب من الدخان وخالل
فرتة من الزمن اأطول مما يحدث لدى تدخني �صيجارة ،هكذا جند اأن مدخن ال�صي�صة/االرجيلة
قد ي�صتن�صق يف جل�صة واحدة نف�ص املقدار من الدخان الذي ي�صتن�صقه مدخن ال�صجائر
الذي ي�صتهلك � 100صيجارة اأو اكرث .
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وعلى الرغم من ان املاء يف ال�صي�صة/االأرجيلة ميت�ص جزء ًا من النكوتني ،فاإن مدخني ال�صي�صة/
االرجيلة قد يتعر�صوا اإىل كمية من هذه املكونات كافية للت�صبب بحدوث
ادمان .اإن مدخول النيكوتني هو بدوره منظم هام للمدخول
من التبغ ب�صكل عام كما يت�صح اأن مدخني ال�صجائر مييلون
اإىل متابعة التدخني حتى يح�صلوا على
مقدار كاف من النيكوتني يلبي
احتياجاتهم وي�صبع ادمانهم،
ولكن لي�ص اإىل احلد الذي ي�صبب
تعر�صهم للغثيان ،ومن املحتمل
اأن الرتكيز املنخف�ص
للنيكوتني يف دخان
ا ل�صي�صة  /ا ال ر جيلة
قد يوؤدي باملدخن
اإىل ا�صتن�صاق كميات
اأكرب من الدخان،
معر�صـ ــني اأنف�صـ ـ ــهم
بالتايل اإىل م�صتويات من
املواد الكيميائية امل�صببة
لل�صـ ــرطان ،والغـ ـ ــازات
اخلطرة كاأول اك�صيد الكربون
اأعلى مما هو عليه احلال فيما
لو يتم امت�صا�ص اأي من النيكوتني يف املاء
املوجود يف ال�صي�صة/االرجيلة ،واملدخنني ال�صلبيني
عر�صة خلطر االإ�صابة بنف�ص النوع من االأمرا�ص التي
ي�صببها تدخني ال�صجائر ،مبا يف ذلك ال�صرطان ،مر�ص القلب ،االمرا�ص التنف�صية والتاأثريات
ال�صارة التي تنجم عن التدخني اأثناء احلمل .
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حقائق عن ال�صي�صة /الرجيلة
 .1اإن ا�صتخدام االرجيلة لتدخني التبغ لي�ص هو البديل االآمن لتدخني
ال�صجائر.
حيث ان اجلل�صة النموذجية لتدخني ال�صي�صة  /االرجيلة و التي متتد
لفرتة �صاعة من الزمن ينجم عنها ا�صتن�صاق حجم من الدخان
يعادل � 200-100صعف ذلك احلجم الذي يتم ا�صتن�صاقه من تدخني
�صيجارة واحدة.
 .2حتى بعد مروره يف املاء يظل الدخان الناجت عن ال�صي�صة/االرجيلة
حمتوي ًا على ن�صبة عالية من املواد ال�صامة  ،اأول اأك�صيد الكربون ،
املعادن الثقيلة  ،و املواد الكيميائية امل�صببة لل�صرطان .
 .3اإن م�صادر الطاقة ال�صائعة حلرق التبغ  ،كجمرات اخل�صب و الفحم،
من املمكن اأن تزيد من املخاطر ال�صحية املرتتبة على ال�صي�صة/
االرجيلة نظرا النه عند ا�صتعال هذه االمناط من الوقود فاإنها تنتج
�صمومها اخلا�صة التي حتتوى على ن�صبة مرتفعة من اأول اأك�صيد
الكربون  ،املعادن و املواد الكيماوية امل�صببة لل�صرطان.
 .4ان املراأة احلامل و اجلنني هما بالتحديد عر�صة للخطر عند تلقيهم
ال�صموم املوجودة يف دخان ال�صي�صة/االرجيلة �صواء مت ذلك ب�صكل
اإرادي اأو ال اإرادي.
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.5اإن تبغ ال�صي�صة/االرجيلة يتم دوما حتليته واإ�صافة النكهات مبواد
خمتلفة االأمر الذي يجعله �صديد اجلاذبية برائحة الدخان اللذيذة
وطعمه احللو مما يزيد من اقبال اال�صخا�ص وخا�صة ال�صباب على
تناوله بعد هذه اال�صافات با�صتخدام ال�صي�صة /االرجيلة وال يوجد اأي
دليل على اأن هناك اأداة اأو �صكل من امللحقات امل�صتخدمة ميكن ان
جتعل من تدخني ال�صي�صة/االرجيلة اأكرث اأمن ًا.
 .6اأن الت�صارك يف القطعة الفموية يف ال�صي�صة/االرجيلة الواحدة بني
عدة ا�صخا�ص ميثل خطرا جديا النت�صار االمرا�ص ال�صارية املعدية
كال�صل ،والتهاب الكبد الوبائي .
 .7لوحظ اأن املجتمع يف االونه االخرية اأ�صبح يتقبل ظاهرة التدخني
لدى االعمار ال�صغرية من ال�صباب و خ�صو�ص ًا يف االماكن العامة
وهذا بحد ذاته انذار حقيقي باخلطر الداهم م�صتقب ًال لهذا اجليل،
فهو مدمر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
 .8لنعمل مع ًا على تفعيل الت�صريعات والقوانني التي حتد من هذه
الظاهرة يف كل املواقع وباالأخ�ص االأماكن العامة اأ�صوة بباقي الدول
املتطورة .
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