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االنتظار 5 سنوات لتزوَل جزيئات الدخان من كريس 
الطفل )يف سيارة(.
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التدخني األويل هو استنشاق املدخنني واملدخنات دخاَن 
السجائر بشكٍل مبارش. نتحدُث هنا عن التدخني الفعال.

ينبعُث التدخني الثانوي من منتجات التبغ املستهلَكة بني كِل 
استنشاٍق وآَخر. يضاف إىل هذا التدخني الدخاُن الذي ينفثُُه 

املدخنون بالزفري. ويكوُن االستنشاق غري اإلرادي لهذا الدخان 
املحيط مسؤوالً عن التدخني السلبي.

أّما التدخني الثالثي فينتُج عام يرتاكُم ِمن دخان عىل مختلف 
سطوح البيئة املحيطة )الشعر، الجلد، ِقطَع األثاث، األقمشة، 
الغبار، الخ(. كذلك، ميكن أن تتفاعَل بعُض بقايا الدخان مع 
عنارص البيئة لتشكيِل ُمركّباٍت ضارة جديدة. تقاِوُم العنارُص 

السامُة للتدخني الثالثي تهويَة الحجرات وترتاكم. ونجُدها يف 
أماكن املدخنني، ويف بيئاٍت مل يدخِّن فيها أحد ملدٍة طويلة. 

يف الواقع، ميكن أن تدوَم البقايا السامة للتدخني سنواٍت عىل 
سطوٍح معينة، حتى وإْن زالت رائحة التدخني. وإذا أخذنا 

االمتصاَص »الصامت« لهذه السموم باالعتبار، فإننا نتحدث 
أحياناً عن التدخني السلبي الفائق.

األنواع الثالثة للتدخنياألنواع الثالثة للتدخني

إَن لِتدخني التبغ آثاراً عىل األشخاص املدخنني وعىل األشخاص القريبني منهم. 
وليس هناك مستوى »آِمن« للتعرُِض للتبغ. وللتدخنِي حسب نوِعه آثاٌر مبارشة 

و/أو غري مبارشة:



التعرُض للتدخني الثالثي التعرُض للتدخني الثالثي 

ال يَِقُل التدخني الثالثي خطراً عن التدخني الثانوي. وهو يؤثر عىل األشخاص 
غري املدخنني، صغاراً وكبارا، الذين يتعرضوَن لُه دوَن إرادتِهم بل دوَن ِعلٍم 

منهم. ميكُن التعرُض للتدخني الثالثي بثالثة أشكال:

املخاطر الصحية املخاطر الصحية 

ينطوي التعرُض للتدخني الثالثي عىل مخاطَر صحيٍة كثرية ذاِت عواقَب 
خطرية. ويكوُن األطفال ُهُم األكرثَ هشاشًة أمام هذا النوع من التدخني. فُهم 
أكرثُ امتصاصاً للُمركَّبات السامة من الكبار بنسبٍة تصُل إىل عرشين مرة، لِرقِة 
جلوِدهم، ومتاِسهم األكرثَ تكراراً مع السطوح امللوثة وميْلِِهم إىل وضعِ األشياء 

امللوثة يف أفواِهِهم. وميكُن أن يساعَد التدخني الثالثي خاصًة عىل:

زيادة مخاطر أمراض الكبد والرسطان 
واإلصابات القلبية-الوعائية والتليُف 
واألمراض الرئوية االلتهابية أو تأُخر 

الشفاء من هذه األمراض.

زيادة مخاطر نشوء الربو والتحسس 
وإصابات األذن واألنف والحنجرة ومغص 

األطفال واضطرابات السلوك كفرط 
النشاط.

لدى الكبار لدى اأِلطفال

عرب الجلد، بلمس السطوح 
املتعرّضة للتدخني الثالثي

بابتالع الجسيامت املرتاكمة 
عىل السطوح

باستنشاق املُركَّبات الطيّارة



للحد من تعرُض القريبنَي منك للتدخني الثالثي، يُفَضُل الخروُج 
من املَركبة للتدخني يف الهواء الطلق.

ملعرفة املزيد
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التوقف عن التدخني:

ال تكفي التهوية، وال يكفي حجب الرائحة! فالتدخني الثالثي 
غري مريئ. والبقايا السامة الناتجة عن حرق السجائر ترتاكُم 

أِِلشهٍر بل لِسنوات.


