
ما هي السجائر اإللكرتونية؟
السجائر اإللكرتونية )تعرف باسم vape أو e-cigarette( هي جهاز يعمل ببطارية يسّخن سائل إىل أن يتحول إىل رذاذ 
يستنشقه املستخدم. يطلق عادة عىل استخدام السجائر اإللكرتونية كلمة »vaping« وتستخدم هذه السجائر عادة يف 

استنشاق النيكوتني.

 

ما املوجود يف السيجارة اإللكرتونية؟
تشتمل املكونات املعتادة يف سوائل السجائر اإللكرتونية عىل الغليرسول 

ونكهات وغليكول الربوبيلني وكميات متباينة من النيكوتني. ميكن أن 
ينتج عن عملية التسخني تفاعالت تستحدث كيامويات جديدة من بينها 

الفورمالديهايد والذي يعرف عنه أنه يسبب الرسطان. يجوز يف بعض األحيان 
أن تترسب بعض الشوائب، مثل املعادن، إىل منتجات السجائر اإللكرتونية 

وبالتايل إىل الرذاذ املستنشق.

املخاطر عىل الصحة املرتبطة باستنشاق النيكوتني باستخدام السجائر اإللكرتونية
النيكوتني مادة تسبب اإلدمان وميكن أن ينتج عنها إدمان شديد. األطفال والشباب أكرث     •

عرضة لإلدمان ألنهم قد يصبحوا مدمنني للنيكوتني بعد التعرض لكميات أقل من   
تلك التي تسبب اإلدمان للبالغني.  

ميكن أن يؤثر النيكوتني عىل الذاكرة ومستوى الرتكيز ويعرف عنه أنه يغّي من منو املخ يف املراهقني.  •

يجوز أن ينتج عن التعرض للنيكوتني أثناء املراهقة تقليل التحكم يف الدوافع وحدوث  • 
   مشاكل إدراكية وسلوكية.

مخاطر صحية للكيامويات األخرى املوجودة يف السجائر اإللكرتونية
كال من الغليرسين النبايت وغليكول الربوبيلني سوائل أساسية يف منتجات السجائر اإللكرتونية. هذه املواد تعترب آمنة 

االستخدام يف العديد من املنتجات املوجهة للمستهلكني مثل مستحرضات التجميل واملحليّات. إال أن مدى سالمة استنشاق 
هذه املواد عىل املدى الطويل غي معلوم ومل يقيّم أثره حتى اآلن.
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ناقش موضوع تدخني السجائر 
اإللكرتونية مع أطفالك

هذه الورقة مقدمة يف صفة مرجع ألولياء األمور الغرض منها تقديم معلومات 

متابعة الحقة للمقطع املريئ الذي عنوانه

بدء الحوار

•  تجّنب االنتقاد واجعل من النقاش حوار مفتوح.

•  اطلب من مقدم الرعاية الصحية إليكم التحدث إليك وطفلك عن مخاطر تدخني السجائر  

اإللكرتونية والسبل املمكنة لالبتعاد عن التدخني والسجائر اإللكرتونية.  

حّث طفلك عىل أن يتحدث مع أشخاص بالغني آخرين محل ثقة، مثل األقارب أو املعلمني    •

أو مدير املدرسة أو الزعامء الدينيني أو االستشاريني.  

مصدر املعلومات املذكورة يف هذا املنشور هو وزارة الصحة الكندية 

»Health Canada«. يوجد رابط شبيك ملزيد من املعلومات موجود يف 

كود االستجابة الرسيعة الذي ميكنك مسحه بكاميا هاتفك.


