
صحيفة حقائق تدخ� الشيشة (النارجيلة) من أجل

أخصائيو

تشمل آثار تدخ	 الشيشة (النارجيلة) عىل املدى القص�
ما ييل:

•   زيادة معدل رضبات القلب ورفع ضغط الدم
•   التسمم بأول أكسيد الكربون  

•   ضعف وظائف الرئة والقدرة عىل الت�رين الرياضية

وعىل املدى الطويل، يزيد تدخ	 الشيشة من خطر: 

•   أمراض القلب واألوعية الدموية 
•   مرض االنسداد الرئوي املزمن

•    الرسطان §ا يف ذلك رسطان الرئة، والرأس والعنق، واملريء، واملعدة، 
واملسالك البولية واملثانة

•   السكتة الدماغية
•   التهاب األنف املزمن

•   العقم يف الرجال 
•   اإلدمان بسبب النيكوت� 

•   أمراض اللثة
•   الوالدة املبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الوالدة

باإلضافة إىل ذلك، يولِّد الفحم املحرتق مستويات عالية من أول أكسيد الكربون. 

ويواجه مدخنو الشيشة (النارجيلة) نفس املخاطر الصحية التي يواجهها مدخنو 

السجائر، §ا يف ذلك أمراض الرسطان والقلب والرئة ومشاكل الحمل مثل الوالدة 

املبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الوالدة. ك� ½كن أن تنترش األمراض املعدية 

مثل الهربس والسل والتهاب الكبد الوباÁ وعدوى الجهاز التنفيس من خالل 

مشاركة الشيشة (النارجيلة). وبين� توفر بعض مقاهي الشيشة (النارجيلة) 

مباسم جديدة لكل زبون، إال أن الخرطوم يبقى مشرتكاً و½كن له نقل العدوى.

ما هي الشيشة (النارجيلة)؟                
الشيشة هي أداة تدخ	 تُعرف أيضاً باسم النارجيلة، 

األرجيلة، والووتر بايب أو الهووكا.

وهي مصنوعة من أربعة أجزاء، الرأس والجسم وجرة املاء 

والخرطوم. يستنشق املُدخن عرب املبسم املركب يف الخرطوم. 

يتم سحب الدخان من الرأس إىل أسفل الجسم، ثم عرب املاء 

يف الجرة وإىل الفم.

الصحة

ما الذي يحتوي عليه تبغ الشيشة (النارجيلة)؟

عادة ما يحتوي تبغ الشيشة (النارجيلة) عىل التبغ املخمر يف دبس السكر مع 

نكهة الفاكهة. يحتوي دخان الشيشة (النارجيلة) عىل كميات كبÈة من النيكوت� 

وأول أكسيد الكربون والقطران وغÈها من السموم. وال يقوم املاء يف الشيشة 

(النارجيلة) بإزالة أي من املواد السامة، ونكهة الفاكهة ال تجعله خياراً صحياً.

من يدخن الشيشة (النارجيلة) وملاذا؟

غالباً ما يكون تدخ� الشيشة (النارجيلة) نشاطاً اجت�عياً حيث يتقاسم 

األشخاص نفس الشيشة. ويف بعض الثقافات، ½كن أن يدخن األطفال مع 

آبائهم. منذ إدخال التبغ املنكه يف أوائل التسعينات من القرن املايض، زاد 

استخدام الشيشة ب� الشباب، بدًءا من الرشق األوسط، ثم توسع ليشمل 

بلداناً وقارات أخرى، ال سي� من خالل الجامعات واملدارس. قد 

تفرس الرائحة الحلوة وطعم الدخان سبب بدء بعض الناس، وخاصة الشباب 

الذين Ò يكونوا ليستخدموا التبغ إن Ò يكن لذلك، يف استخدام الشيشة 

(النارجيلة). ويف عام 2017، أشار تقرير مجلس الرسطان حول طالب املدارس 

الثانوية األسرتالية إىل أن 9% من طالب املرحلة الثانوية استخدموا تبغ الشيشة 

(النارجيلة) أو ووتر بايب.

هل يؤثر تدخ	 الشيشة (النارجيلة) عىل الصحة؟

دخان الشيشة (النارجيلة) سام. وقد تعرِّض جلسة تدخ� الشيشة (النارجيلة) 

املُدخِّن ملزيد من الدخان عىل مدى فرتة زمنية أطول م� يحدث عند تدخ� 

سيجارة.

ن الشيشة (النارجيلة) يف جلسة واحدة كمية من الدخان  لذلك، يستنشق ُمدخِّ

 .Õن السجائر بعد تدخ� 100 سيجارة أو أك تعادل ما يستنشقه ُمدخِّ

يحتوي دخان الشيشة (النارجيلة) عىل مواد مرسطنة وسموم مثل أكسيد 

النيرتيك واملعادن الثقيلة والنيكوت�.

45 دقيقة من الشيشة (النارجيلة) = 100 سيجارة
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ال يتم ترشيح 
السموم 

بواسطة املاء 
يف الشيشة 
(النارجيلة)

يحتوي تبغ 

الشيشة (النارجيلة) 
عىل النيكوت�، وهو 

مادة يتم
إدمانها

هل منتجات الشيشة (النارجيلة) الخالية من التبغ 
والعشبية آمنة؟

ال، ½كن أن تكون منتجات الشيشة (النارجيلة) الخالية من التبغ أو العشبية 

بنفس القدر من الرضر. تحتوي اسطوانات الخشب أو الفحم املستخدمة يف 

حرق التبغ عىل أول أكسيد الكربون وغÈه من املواد الكيميائية األخرى املسببة 

للرسطان. إن الدخان الناتج عن منتجات الشيشة (النارجيلة) الخالية من التبغ 

أو العشبية ضار، وتحتوي عىل سموم Úاثل تلك املوجودة يف منتجات التبغ.

هل ²كن أن يؤثر التدخ	 السلبي للشيشة 
(النارجيلة) عىل الصحة؟

نعم، التدخ� السلبي ضار بنفس القدر. فاملواد الكيميائية السامة يف تبغ 

الشيشة (النارجيلة) موجودة أيضاً بكميات كبÈة يف دخان الشيشة (النارجيلة). 

½كن أن يزيد التدخ� السلبي من خطر اإلصابة بأمراض القلب ورسطان الرئة 

وأمراض الرئة األخرى. ك� ½كن أيضاً أن يؤدي إىل تفاقم أمراض الربو والتهاب 

الشعب الهوائية. ك� أن التدخ� السلبي أكÕ خطراً عىل األطفال، ويجعلهم 

أكÕ عرضة للمعاناة من مشاكل صحية مثل التهاب الشعب الهوائية وااللتهاب 

الرئوي والربو.

للمراجع التي تدعم الحقائق أعاله، تفضل بزيارة: 
www.shishanothanks.org.au

نكهات الفاكهة 

تحجب طعم 

املواد السامة 

ولكنها ال تجعلها 

خياراً صحياً

45
دقيقة 

من تدخ	 الشيشة 

(النارجيلة) تعادل تدخ	 

100
 سيجارة

جميع أنواع 
التبغ 

ومنتجات 
التبغ ضارة

جميع أشكال التدخ� محظورة يف األماكن العامة املغلقة يف نيو 
ساوث ويلز، مثل:
•    أماكن العمل

•   املقاهي
•   املطاعم

•    مراكز التسوق
•    القطارات والحافالت

جميع أشكال التدخ� محظورة يف بعض األماكن العامة املفتوحة 
يف نيو ساوث ويلز، مثل:

•   أماكن الجلوس لتناول الطعام يف الهواء الطلق
•   املالعب الرياضية
•   أحواض السباحة 

•    مواقف املواصالت العامة
جميع أشكال التدخ� محظورة عىل مسافة أربعة أمتار م� ييل يف 

نيو ساوث ويلز:
•   مداخل املباß العامة، مثل املقاهي واملطاعم

•  مناطق الجلوس لتناول الطعام يف الهواء الطلق
جميع أشكال التدخ� محظورة عىل مسافة 10 أمتار م� ييل 

يف نيو ساوث ويلز:
•   مناطق ألعاب األطفال يف الهواء الطلق

•   أكشاك الطعام يف املعارض

ما هي قوان	 الشيشة 

(النارجيلة) الحالية يف نيو 

ساوث ويلز؟
أين ²كنني العثور عىل املزيد من املعلومات 

والحصول عىل املساعدة؟

  iCanQuit موقع 
www.icanquit.com.au 

  ShishaNoThanks موقع
 www.shishanothanks.org.au

  Lebanese Muslim Association الجمعية اإلسالمية اللبنانية 
 :Quit Smoking Clinic  عيادة اإلقالع عن التدخ� 

0420 915 528

13 78 48 : Quitline خط اإلقالع عن التدخ� 

خط Quitline بلغات أخرى  

العربية: 803 784 1300 

الصينية (كانتونية/ماندرين): 836 784 1300

الفيتنامية: 865 784 1300

 :Tobacco Information Line خط معلومات التبع
 1800 357 412

½كنك استخدام مرتجم شفهي لالتصال بالخدمات عن طريق االتصال 
 Translation & Interpreting بخدمة الرتجمة التحريرية والشفهية

Service (TIS) عىل الرقم 50 14 13 
وإخبارهم بلغتك وطلب االتصال.

حقائق عن الشيشة (النارجيلة)


