שוש גן-נוי ,ענת יום-טוב

פרטים והרשמה לסדנאות הגמילה מעישון של כללית
בטל*2700 .
הכללית,
ניתן לקבל את החוברת "טיפים לגמילה מעישון" במרפאות
או באתר הכללית  www.clalit.co.ilבמדור חוברות קידום בריאות.
באתר כללית גם פורום גמילה מעישון במדור – פורומים.
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אל תתנו לריח להטעות אתכם

מה נמצא בעשן הטבק של הנרגילה?

עישון נרגילה אורך זמן ממושך ויכול להגיע ל  45 -דקות ויותר ,כך שמשך
החשיפה לחומרים המסוכנים הוא ממושך בכל סבב של עישון נרגילה.

חלק ניכר מבני-הנוער ,וגם מהמבוגרים ,אינם יודעים מה מכילה התערובת
הבוערת בנרגילה .הם חושבים לתומם שמדובר בתערובת של פירות וסוכר או
דבש ,שאינה גורמת נזק ,ולכן מפגינים יחס סלחני כלפי עישון נרגילות.
האמת היא שמדובר בתערובת המכילה טבק (שיש בו ניקוטין  -הידוע כחומר
ממכר) ,על כל המשמעויות הנובעות מכך.
לתערובת זו מוסיפים דיבשה (מולסה  -נוזל מתוק המופק בתהליך יצור
הסוכר) ,חומרי טעם וחומרים משמרים.

במסגרת מחקר ,שנערך באוניברסיטה האמריקנית בביירות שבלבנון ,בנו
החוקרים מכונה ,שנועדה לבדוק את העשן הנפלט מעישון הנרגילה.
תוצאות הבדיקה העלו שהעשן מכיל כמויות משמעותיות של זפת,
ניקוטין ומתכות כבדות.
יחסית לעשן של סיגריה אחת ,נמדדו כמויות גבוהות של חומרים
רעילים ומסרטנים ,כמו ארסן ,כרומיום ועופרת.

הנרגילה מעבירה מחלות מדבקות

מידע זה מצויין על חלק מאריזות הטבק
לנרגילות ,אך מהם באמת כל החומרים
הנמצאים בה אין יודעים ,כי אין על כך
פיקוח.
על אריזות הטבק ,המיובא ממקומות ,כמו
מצרים ,ירדן ,הרשות הפלסטינית ,יש ציורי פירות
שונים ,בהתאם לטעמי הפירות שהם מתיימרים
לתת.
עובדה זו מגבירה את ההטעייה ,בפרט שהכיתוב על
האריזה הוא בערבית ,ולפעמים גם באנגלית ,באותיות
קטנטנות ,ואין תרגום לעברית.
יש אריזות שמציינות שכמות הזפת ,העיטרן ()TAR
היא  0.0%מ”ג ,כלומר ,נוצר הרושם המוטעה שחומר
מזיק זה ,הנחשב לחומר מסרטן ,אינו קיים ,כביכול.

מחקר נוסף העלה ,שקיימים בטבק הנרגילה ,כמו בטבק הסיגריות,
חומרים רדיואקטיביים (לדוגמא ,פולוניום .)210
מחקר שנערך בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת ירדן שבעמן ,גילה
שלאחר עישון נרגילה ,ריכוז הניקוטין והקוטינין (תוצר פירוק של
הניקוטין) בגוף עולה לרמות גבוהות ,דבר המעיד שעישון הנרגילה אינו
תמים וחסר סיכונים .מחקר נוסף ,שנערך במרכז רפואי בפקיסטן ,העלה
שהמעשנים נחשפים גם לחד-חמוצת הפחמן ( ,)COשהוא גז רעיל
הפוגע באספקת החמצן לרקמות הגוף השונות ,פוגע בכושר הגופני
ומגביר את הסיכון לחלות במחלות לב.
לא היה הבדל בערכי חד-תחמוצת הפחמן בהשוואה לנרגילות עם פילטר
או ללא פילטר.
נרגילות בעלות נפח קטן היו מסוכנות יותר מנרגילות בעלות נפח גדול
יותר ,מכיוון שבקטנות העשן מרוכז יותר.
מסקנת החוקרים היתה ,שהסכנה מחשיפה לחד-תחמוצת הפחמן
כתוצאה מעישון נרגילות ,גבוהה כמו מעישון סיגריות.

יש הנוהגים לעשן נרגילה בחבורה ,כשהם מעבירים את פיית הנרגילה מאחד
לשני ,או במקומות בילוי ,בהם מצויות נרגילות לשימוש הכלל .הדבר עלול לגרום
למחלות מדבקות המועברות באמצעות הרוק ,החל מהצטננות ושפעת ,ועד
הרפס ,דלקת כבד ושחפת.
יש המנצלים את הנרגילה להוספת חומרים נוספים ,כמו סמים ,או במקום
המים משקאות אלכוהוליים ,דבר המגביר את ההשפעה השלילית על הגוף.
הדבר חמור במיוחד כאשר למשתמש אין שליטה על החומרים המוכנסים
לנרגילה ,והוא אפילו אינו מודע לחומרים שהוא שואף לגופו ושעלולים
להשפיע גם על הכרתו.

עישון נרגילה בהיריון משפיע על העובר
למשקל לידה נמוך של תינוקות בעת לידתם יש השלכות שליליות על מצבם
הבריאותי ועל התפתחותם התקינה .מחקר שנערך בלבנון על נשים הרות
מגלה ,שבדומה לעישון סיגריות ,גם לעישון נרגילות יש השפעה על משקל
העובר  -לנשים מעשנות סיכון גבוה יותר ללדת תינוקות במשקל לידה נמוך,
לעומת נשים שלא עישנו .הסיכון גובר באופן משמעותי אצל נשים שעישנו
נרגילה בשליש הראשון להריון .נמצא גם שעישון נרגילה משפיע על מצב
היילוד לאחר הלידה ועלול לגרום לו מצוקה נשימתית.

גם בנרגילה ,כאמור ,בוער הטבק ,המכיל חומרים רעילים ומסרטנים ,ולכך יש
השפעות על הבריאות .עשן הטבק עלול לגרום למחלות סרטן שונות ,מחלות לב
וכלי דם ,מחלות ריאה כרוניות ,פוגע בכושר הגופני ובכושר המיני ,גורם להזדקנות
מוקדמת של העור ועוד .מחקרים הראו סיכון מוגבר לחלות בסרטן השפתיים,
סרטן הפה ,סרטן שלפוחית השתן ,בקרב מעשני נרגילות ומעשני סיגריות.
ידועה אף תופעה של מחלת עור המתוארת כאקזמה של מעשני נרגילות,
המופיעה על אצבעות היד האוחזות בפיית הנרגילה .הטבק מכיל ,כאמור ,גם
ניקוטין שגורם להתמכרות.
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