
العائالت الشابة

صحيفة حقائق تدخ� الشيشة (النارجيلة) من أجل

السيدات الحوامل

Pregnant Women and Young Families Arabic- العربية

أنا ال أدخن الشيشة (النارجيلة)، لكن أصدقا� وأرس� يدخنونها. 

هل �كن أن يتسبب ذلك يف رضر يل أو لطفيل الرضيع أو أطفايل 

الصغار؟ 

نعم! التدخ� السلبي ضار حتى يف املناطق الخارجية. فالسموم املوجودة يف تبغ 

الشيشة (النارجيلة) موجودة أيضاً يف دخان الشيشة (النارجيلة). وتنفس، حتى 

كميات قليلة من دخان الشيشة (النارجيلة)، �كن أن يزيد من خطر إصابتك 

بأمراض القلب ورسطان الرئة وأمراض الرئة األخرى. ك� �كن أيضاً أن يؤدي إىل 

تفاقم أمراض الربو والتهاب الشعب الهوائية.

والتدخ� السلبي هو أمر خط® بنفس الدرجة عىل األطفال. فيمكن أن يؤثر 

بشدة عىل صحة جنينك. إن الشعب الهوائية يف األجنة واألطفال حديثي الوالدة 

واألطفال الصغار أصغر حج�ً، ك� أن أجهزتهم املناعية أقل تطوراً.

"ال يوجد يشء آمن في� يتعلق بتدخ� الشيشة 
(النارجيلة)، فال تعريض نفسك أو طفلك حديث 

الوالدة أو أطفالك الصغار له"

كيف �كنني ح�ية نفيس وأطفايل ب� األرسة واألصدقاء املدخن�؟

•   حددي مسافة آمنة لنفسك وأطفالك بعيداً عن املدخن�
•   اطلبي من املدخن� التدخ� بالخارج وبعيداً عنك وعن أطفالك وأرستك

•   أطلبي من املدخن� غسل أيديهم وتغي® الطبقة الخارجية من مالبسهم، مثل 
سرتاتهم، بعد التدخ�

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.

هل الشيشة (النارجيلة) ضارة يل أو لطفيل حديث الوالدة أو 

ألطفايل الصغار؟

نعم! دخان الشيشة (النارجيلة) سام. وهو يحتوي عىل مواد كيميائية، Àا يف 

ذلك أول أكسيد الكربون والقطران، والتي هي ضارة لصحتك وصحة من حولك. 

�كن أن يؤدي تدخ� الشيشة (النارجيلة) إىل مشاكل يف حملك. ك� �كن أن 

يرض طفلك حديث الوالدة وأطفالك الصغار.

بالنسبة لطفلك حديث الوالدة، �كن أن يؤدي تدخ� الشيشة (النارجيلة) إىل 

ما ييل:

•  الوالدة املبكرة
•  انخفاض وزن الطفل عند الوالدة م� يؤدي إىل إنجاب طفل صغ® الحجم 

ومريض. وال يجعل صغر حجم الطفل املخاض أسهل، ولكنه �كن أن يعرِّض 

حياتك وحياته للخطر.

بالنسبة لألطفال الصغار، �كن أن تؤدي الشيشة (النارجيلة) إىل:

•  الربو
• االلتهاب الُشَعبي
•  االلتهاب الرئوي

بالنسبة لÌ، �كن لتدخ� الشيشة (النارجيلة) أن يؤدي إىل:

•  زيادة معدل رضبات القلب
•  ارتفاع ضغط الدم

• مرض السكري 
•  تقليل القدرة االستيعابية للرئة 

• الحد من لياقتك 
•  التسمم بأول أكسيد الكربون

كيف �كنني ح�ية طفيل من أرضار الشيشة (النارجيلة)؟

الحمل هو وقت مهم يف حياتك. إنه وقت رائع للرتكيز عىل صحتك وصحة 

وليدك وأطفالك الصغار. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تكوÒ عىل دراية 

بأرضار دخان الشيشة (النارجيلة)؟

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

ال! �كن أن تكون منتجات الشيشة (النارجيلة) الخالية من التبغ أو 
العشبية بنفس القدر من الرضر. يحتوي الدخان الناتج عن الخشب 

أو الفحم أول أكسيد الكربون وغ®ه من املواد الكيميائية األخرى 
املسببة للرسطان. فهي تحتوي عىل سموم Øاثل تلك املوجودة يف 

منتجات التبغ.

الدخان الناتج عن منتجات الشيشة (النارجيلة) 
الخالية من التبغ أو العشبية ضار.



حقائق عن الشيشة (النارجيلة)
ال يتم ترشيح 

السموم 
بواسطة املاء 
يف الشيشة 
(النارجيلة)

45
دقيقة 

من تدخ� الشيشة 

(النارجيلة) تعادل تدخ� 

100
 سيجارة

يحتوي تبغ 
الشيشة (النارجيلة) 

عىل النيكوت�، وهو 
مادة يتم
إدمانها

جميع أنواع 
التبغ 

ومنتجات 
نكهات الفاكهة التبغ ضارة

تحجب طعم 

املواد السامة 

ولكنها ال تجعلها 

خياراً صحياً

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 املباÒ 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 �كنني 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

�كنك 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.


