
 التدخین السلبي :

 

 

التدخین السلبي ھو استنشاق دخان التبغ الذي یتناولھ أشخاص آخرون. ویعرف الدخان  

الذي یخرج مع الزفیر بالدخان الرئیسي، بینما یعرف الدخان الذي یخرج من سیجارة مشتعلة 

الجانبي دخان بالدخان الجانبي. ویطلق على التركیبة التي تجمع بین الدخان الرئیسي والدخان 

 .التبغ غیر المباشر أو دخان التبغ البیئي

ویعتبر الدخان غیر المباشر من الملوثات الداخلیة التي تشیع بداخل المنزل، وھو ما یجعل 

التدخین السلبي بمثابة الخطر الحقیقي على الصحة بالنسبة لھؤالء األشخاص الذین یدخنون 

 .كثر تضرراً جراء ذلك الدخان غیر المباشروالذین ال یدخنون. ویكون األطفال ھم األ

ال یقتصر تأثیر التدخین على الشخص الذي یقوم بالنفخ، فقط. فأي شخص في الجوار یستنشق 

الدخان الخارج من النھایة المشتعلة في السیجارة، السیجار، أو النرجیلة (الشیشة)، فضال عن 

التدخین السلبي الالإرادي یزید من مخاطر  استنشاق الدخان الذي ینفثھ المدخن نفسھ. والتنفس في

إصابة الشخص بالعدید من األمراض نفسھا التي تؤثر على المدخنین: سرطان الرئة، مرض 

حالة وفاة في  ٤٦۰۰۰وغیرھا. والتدخین السلبي یسبب  السكتة الدماغیة الشریان التاجي،

التھابات األذنین  الوالیات المتحدة كل عام. وأطفال المدخنین یعانون بشكل أكبر، عادة، من

https://www.webteb.com/neurology/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9


والربو، ویكونون أكثر عرضة لخطر  التھاب الشعب الھوائیة وأمراض الجھاز التنفسي، مثل

 وت من جراء متالزمة موت الرضع المفاجئ.الم

لیست وسائل فعالة  ھذه -نفخ دخان في االتجاه اآلخر، فتح نوافذ السیارات، وإمالة نافذة المنزل 

لحمایة الناس من حولك. ومكیفات الھواء وغیرھا من التكنولوجیات التي تصفي الدخان أو تنظف 

أیضا، وذلك وفقا لتقریر الجراح العام  إراديالھواء ال تقضي على مخاطر التدخین السلبي الال

العواقب الصحیة الناجمة عن التعرض الالإرادي لدخان التبغ. والمواد  األمریكي الشامل بشأن

الكیمیائیة الخطرة المنتشرة في دخان التبغ تستقر في المالبس واألثاث، ویمكن أن تبقى 

رانس بیركلي الوطني في كالیفورنیا أن مختبر لو أجریت في ألشھر عدیدة. وتقول دراسة فیھا

بالجدران، السجاد، المالبس وغیرھا من األسطح.  النیكوتین في مخلفات الدخان یظل ملتصقا

اء شائع في األماكن المغلقة، مما یؤدي إلى ، وھو ملوث ھوأكسید النیتروز ویمكن أن یتفاعل مع

 یمكن أن تستمر لشھور. تشكیل مركبات تسبب السرطان تدعى نیتروسامینیز،

 وإذا كنت ترغب في حمایة أحبائك، فال تدخن في أي مكان بالقرب منھم.

 سؤال وجواب: ھل رائحة السجائر ھي نفسھا في التدخین السلبي؟

و التدخین مرة أخرى. ھو ال یدخن أثناء وجودي وابنتي الصغیرة السؤال. صدیق العائلة بدأ للت

ھناك، ولكن منزلھ مشبع بالرائحة. ھل ھذا ھو التدخین السلبي الالإرادي؟ ھل یجب أن أكون 

 قلقة؟

الجواب. یعرف التدخین السلبي بأنھ مزیج من الدخان الجانبي المتدفق، والذي یأتي من النھایة 

دخان السائد، وھو دخان الزفیر من قبل المدخن. وفي حین أن رائحة المحترقة للسیجارة، وال

وابنتك تتعرضان إلى  إال أنك الدخان ال ترتبط بالضرورة مع كمیة الدخان السلبي في الغرفة،

 مستوى معین من سموم الدخان.

ئة ھناك أسباب وجیھة لتجنب التدخین السلبي الالإرادي. فھو یزید من خطر اإلصابة بسرطان الر

، بسرطان عنق الرحم وأمراض القلب ومشاكل الجھاز التنفسي المزمنة، وخطر اإلصابة

وسرطان الثدي، وسرطان المثانة. ولدى األطفال، تبین أن لھ عالقة وثیقة بالتھابات األذن 

بحاالت  لھ عالقة التھاب الشعب الھوائیة والربو. وتعرض الجنین في الرحم للدخانالوسطى و

 انخفاض الوزن عند الوالدة ومتالزمة موت الرضیع الفجائي.
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ومن المعروف إن ھنالك عدة مئات من المواد الكیمیائیة الموجودة في الدخان السلبي وھي 

ل في الھواء على شكل غازات أو جسیمات، أن تظ فھذه یمكنھا معروفة بأنھا سامة أو مسرطنة.

ویمكن امتصاصھا من خالل األنف والفم أو الجلد. وبعضھا تصبح مسرطنة فقط بعد تنشیطھا 

 بإنزیمات في الجسم، وتصبح جزءا من الحامض النووي للخلیة.

اآلثار الصحیة المترتبة عن التعرض غیر الطوعي لدخان  وقد خلص تقریر الجراح العام حول

التعرض للتدخین السلبي الالإرادي. وذكر  من "مستوى آمن" لیس ھنالك بغ، إلى االستنتاج بأنھالت

أیضا أن تنظیف الھواء أو تھویة المباني ال یمكنھا القضاء نھائیا على آثار التعرض للتدخین 

یر السلبي. فمنع التدخین في األماكن المغلقة ھو السبیل الوحید لتوفیر حمایة تامة لألشخاص غ

 المدخنین.

 


