د تنباکو د چلم ضررونه
دټولنې له پاره معلوماتي پاڼه

د تنباکوچلم څه شی دئ؟

د تنباکود چلم په لوګي کې څه شی دي؟

چلم معمو ا
ل د تنباکود تومنې یا خمیرې په شیره کې
د تنباکو ِ
دمیوې د مزو سره یوځای یو ترکیب دئ .په عمومي توګه د تنباکو
چلم یوڅرګنده خوږ او د میوې دمزې خوشبویي لري او د اوبود
ِ
نلکۍ له لرې دود کیږي.

د تنباکود چلم لوګی د سګرټ د لوګي په پرتله  ،د ضرربېل
ډولونه چې د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي ،لري.
دا تریوې اندازې پورې د سکرود سوزیدوله امله ده ،چې د
تنباکوچلم ګرموي(  2015 ،Shihadeh et al.کال،
.)2015،WHO

داوبود نلکۍ دتنباکونورنومونه ،دګوړې تنباکو ،نار ِګل ،هوکه،
آرغیل ،ګوزه  ،او هبلي ببلي شاملې دي.

د مثال په توګه ،د یوه سګرټ د څښولو په پرتله  ،د تنباکود چلم یو
څښونکې به د چلم د څښولود منځني حد په مجلس کې:

دا آله داسې جوړه شوې چې لوګی څښوونکي ته له
رسېدومخکې له اوبو یا بلې مایع نه تیریږي( .نړیوال روغتیایي
سازمان ] 2015 [WHOکال).

* دوه یا درې ځلې د نیکوتین اندازه
•  11ځلې د کاربن مونو اکسایداندازه
•  25ځلې د  ( tarسریښناکه ماده)
• لس ګونوځلې زیات لوګی کش کړي(،Primack et al
)2015 ،Shihadeh et al ،2016

د تنباکود چلم دڅښولو روغتیایي زیانونه څه شی دي؟
دسګرټ په شان ،د تنباکو د چلم لوګی دواړه سمالسي او د اوږدې
مودې منفي روغتیایي اغیزې لري .په سمالسي روغتیایي اغیزو
کې :
• د زړه د حرکتونواودوینې فشارلوړېدل.
• د سږي د فعالیت عیبي کیدل
• د تمرین یا ورزش دظرفیت کموالې
• د کاربن مونواکساید د زهرجن کیدوبحران(.)2015 ،WHO
د تنباکود چلم څښولو سره د اوږدې مودې تړلې روغتیایي اغیزې
دادي:
• سرطانونه
• دزړه ناروغۍ
آیا د تنباکوچلم ضررلري؟

یوه عامه غلط فهمي شته چې وایي د تنباکود چلم استعمال د
سګرت له لوګي څخه محفوظ دئ.
دا سمه خبره نه ده.
نباکوچلم څښونکي کیدای شي چې د سګرټ څښونکوپه څېر
دت
ِ
په ورته اویالوړه اندازه دکیمیاوي ضررونوسره مخامخ شي.

• دساه ایستنې ناروغۍ
• په نویوزېږېدوونکو ماشومانو کې دوزن کموالی
• د هډوکو دقوت کموالی اودرزونه(.)2015 ،WHO
• دتنباکوچلم څښونکي اوهغه کسان چې ددوهم لس لوګي سره
مخامخ دي ،د ساه اېستنې اونوروروغتیایي ستونځوسره
مخامخ کیږي.په تیره بیا ماشومان

•  Ward ،Maziak ،Smith-Simonاو 2008 ،Eissenberg
کال؛ )2003 ،.Tamim et al

زیات معلومات
دزیاتومعلوماتو لپاره:
• د تنباکود معلوماتو ټیلیفوني لین ته په دې شمیره کې
 1300 136 775زنګ ووهئ
• د تنباکو داصالحاتو ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ
<www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms>.

که غواړۍ داچاپي خپرونه دلس رسۍ شکل
(فورمت)کې تاسوته ورسیږي ،د تنباکو دمعلوماتي
ټیلیفون سره په دې شمیره  1300 136 775کې د
ملي ریلې ِخدمت له لرې د  13 36 77شمیرې  ،اویا
لندې برېښنالیک سره
tobaccopolicy@health.vic.gov.au
اړیکه ونیسئ .
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په دې ویب سایت کې ستاسودکارونې له پاره:
www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms
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