
التبغ والنيكوتني

هل أنت قلق بشأن تعاطي ابنك 
املراهق للتبغ أو املواد األخرى التي 

تحتوي عىل النيكوتني؟
يتعلق هذا الكتيب بالتبغ واملواد االخرى التي تحتوي عىل النيكوتني ويهدف إىل توفري املعلومات 

والدعم الالزمني حول كيفية مساعدة ابنك املراهق.

يحتوي دخان التبغ عىل أكرث من 4000 مادة ضارة، منها حوايل أربعني مادة مرسطنة. يزيد التدخني 

السلبي والتدخني يف الحفالت أو يف عطلة نهاية األسبوع من خطر اإلصابة بأمراض الرئتني والقلب 

واألوعية الدموية. ميكن أن يصاب األطفال بالعدوى والربو من التدخني السلبي، مام يزيد أيًضا من 

خطر اإلصابة مبتالزمة موت الرضيع املفاجئ. 

استخدام السعوط )سنوس( ليس ضاًرا بالجسم مثل التدخني ولكنه مع ذلك يحمل العديد من 

املخاطر.  يحتوي السعوط عىل مواد مرسطنة واستعامله بكثافة بزيد من خطر اإلصابة مبرض السكري 

من النوع 2. يتسبب السعوط يف تلف الغشاء املخاطي للفم ومن الشائع حدوث تلف يف اللثة. ميكن 

أن ينتقل النيكوتني إىل الجنني ويرضه.



حقائق

    يوجد النيكوتني املسبب لإلدمان يف التبغ ومنتجات النيكوتني مثل السجائر والسعوط، ولكن ميكن العثور 
عليه أيًضا يف السجائر اإللكرتونية والشيشة.

    يحتوي معسل الشيشة عىل التبغ املنكه أو الدخان الذي يتكون من دبس السكر واملواد املضافة 
واملحليات. قد يكون من الصعب عىل الشباب معرفة ما يحتويه بالفعل. وعىل الرغم من أن رائحته 

وطعمه أخف من التبغ العادي، إال أن الدخان يحتوي عىل أول أكسيد الكربون ومواد مرسطنة 

 والنيكوتني. 

متاًما مثل دخان التبغ العادي.

    تدخني السيجارة اإللكرتونية يسمى "vejping". ولكن بدالً من الدخان ، فإنه ينتج بخاًرا 

يحتوي عىل النيكوتني والذي يحتوي أيًضا عىل مواد سامة ومنتجات ثانوية. غالبًا ما يتم تسويق 

السجائر اإللكرتونية عىل أنها أقل رضًرا من السجائر العادية. لكن وفًقا ملنظمة الصحة العاملية 

فال يوجد دليل عىل صحة ذلك.

   ال يحتوي السعوط األبيض عىل التبغ ولكنه يحتوي عىل النيكوتني املستخرج من التبغ. 

    اعتباًرا من 1 يوليو 2022، تم اقرتاح سن 18 عاًما كحد أدىن لرشاء منتجات النيكوتني الخالية من 
التبغ. عالوة عىل ذلك، فيحظر التدخني بجميع أشكاله يف ساحات املدارس واملالعب العامة واملقاهي 

الخارجية والساحات الخارجية وعند مداخل املباين العامة ويف وسائل النقل العام.

أمور من الجيد معرفتها
 قد يكون هناك مفهوم خاطئ واسع االنتشار بني الشباب حول عدد األشخاص الذين يستخدمون 

التبغ ومنتجات النيكوتني بالفعل. 

إنهم يعتقدون أن كثريين آخرين يفعلون ذلك، مام قد يزيد من خطر أن املزيد من الشباب 

 سيحاولون االندماج أو فعل ما يفعله اآلخرون. يف املايض، كان البدء بالتدخني أكرث شيوًعا مام 

عليه الوضع اآلن. يف الوقت الحارض فإن أغلب الشباب ال يستعملون التبغ.

.



ماذا ميكنني أن أفعل كوالد؟
حاول التحدث عن كل يشء ممكن يف الحياة اليومية. بهذه الطريقة ، يصبح من الطبيعي أيًضا 

التحدث عن أشياء أكرث صعوبة ، مثل الكحول أو املخدرات أو الجنس. اطرح األسئلة واستمع. 

العالقة الوثيقة لها تأثري وقايئ.

  ضع حدوًدا وأظهر بوضوح ما تتوقعه من ابنك.

  ثق بحدسك. إذا شعرت أن هناك شيئًا خاطئًا، فأنت عىل األرجح عىل حق.

   تحدث إىل اآلباء اآلخرين للحصول عىل الدعم. اتفق مع بعض والدي أصدقاء ابنك عل

ى قواعد مشرتكة.

   قولك لكلمة ال سيحدث فرقا كبريا! حتى إذا كنت تدخن أو تستعمل السعوط فيمكنك أن تكون 

واضًحا أن األطفال والشباب يجب أن يظلوا بعيدين عن التبغ.

  تأكد من عدم تعرض طفلك للتدخني السلبي. استنشاق دخان اآلخرين ضار أيًضا.



إحصائيات
نسبة الطالب يف الصف التاسع والثانوي الذين يدخنون.
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نسبة الطالب يف الصف التاسع والثانوي الذين يستعملون السعوط.
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من الذي ميكنك اللجوء إليه إذا كانت لدي أسئلة أو أردت الحصول عىل 

املساعدة والدعم؟

اتصل بصحة الطالب يف مدرسة طفلك أو املركز الصحي الخاص بك أو الخدمات 

االجتامعية يف البلدية.

واصل القراءة:

Slutarokalinjen.se

Youmo.se
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