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 ما هو التبغ؟ 

التبغ عبارة عن نبات، تحض من أوراقه العديد من النتجات التبغية. عل سبيل الثال 

تحتوي السجائر والسعوط عل التبغ. 

منتجات التبغ متنوعة. 

السيجارة 

السيجارة عبارة عن تبغ مطحون تم لفه ف ورقة. الدخن يشفط 

من السيجارة دخان التبغ من خلل فلت. 

السعوط 

السعوط أ ًيضا هو تبغ. السعوط عبارة عن تبغ مطحون تت 

إضافة الاء إليه. يحتوي السعوط أ ًيضا عل ملح الطعام وعل 

مواد للنكهة مواد حافظة. يضع مستخدم السعوط، السعوط 

تحت الشفة. 

السيجارة اللكتونية 

السيجارة اللكتونية عبارة عن جهاز يتم فيه تبخي سائل. 

مستخدم السيجارة اللكتونية يشفط البخار إل رئتيه. كم أنه 

غالبا ما يكون موجود ف السيجارة اللكتونية النيكوتي، حيث أنه 

ضار بالصحة. 

النجيلة أي الشيشة 

يتم تدخي التبغ أ ًيضا بالنجيلة. 

ً
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 كيف يضعف التبغ الصحة والرفاهية؟ ُ

جميع منتجات التبغ ضارة بصحة النسان. ُ

التبغ ودخان التبغ يحتوي عل العديد من الواد السامة. سيجارة واحدة أو كيس سعوط 

واحد تحتوي عل عشات من الواد السامة. سموم التبغ هي القطران وأول أكسيد الكربون

والنيكوتي. سموم السعوط هي عل سبيل الثال النيكوتي والزرنيخ والرصاص. 

يوجد ف السيجارة اللكتونية النيكوتي ومواد ضارة أخرى. يتم امتصاص النيكوتي ف 

الدرة الدموية أولً. ينتقل من هناك إل الخ. 

النيكوتي ضار بالشباب عل نحو خاص. يستمر تطور مخ الشاب حتى سن 25 سنة. 

النيكوتي يض بتطور مخ الشاب. النيكوتي يؤثر عل مخ الشاب، بحيث يضعف قدرته 

عل التعلم. 
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 كيف يضعف التبغ الصحة والرفاهية؟ ُ

القائة بأضار التبغ طويلة. 

غالبا ما يكون لدى الدخني جي عل السنان والتهابات ف اللثة. تفوح رائحة التبغ من نفس 

الدخن. التدخي يسبب السعال. التدخي يزيد النفلونزا والربو والحساسيات سوء. قطران 

التبغ يسبب السطان. الرثتان والخ والقلب تعان عندما يدخن الدخن التبغ. لذلك يضعف 

حال الدخن. يزداد خطر الصابة بأمراض القلب وأمراض الوعية الدموية. 

ً

ً
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 كيف يسبب التبغ الدمان؟ ُ

تحتوي جميع منتجات التبغ عل النيكوتي. 

بخصوص التبغ فإن النيكوتي بالتحديد هو الادة التي تسبب الدمان. يصبح النسان مدمنا 

عل التبغ بسعة كبية. من المكن أن ينشأ الدمان بعد التجريب بضع مرات فقط. 

الدمان من المكن أن يكون متنوعا. عندما يدخن النسان التبغ أو يستخدم السعوط، 

فإنه يتم امتصاص النيكوتي بسعة إل الدورة الدموية وإل الخ. يسبب النيكوتي ف الخ 

الشعور بالتعة. يتعود مخ الدخن أو مستخدم السعوط عل النيكوتي. يحتاج الخ إل قدر 

متزايد من النيكوتي، ك يتم استعادة الشعور بالتعة. وهكذا ينشأ الدمان. 

ً

ً
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 كيف يسبب التبغ الدمان؟ ُ

إذا ل يحصل الشخص ال ُدمن عل النيكوتي، فتنشأ لديه 

أعراض النسحاب. 

أعراض النسحاب للنيكوتي هي عل سبيل الثال: - التوتر وصعوبة التكيز - عدم الصب 

والضطراب - الرق - أل الرأس - الرغبة الشديدة ف التبغ والحلوى وزيادة الشهية للطعام. 

كم أن السعوط يسبب الدمان. السعوط غي صحي، عل الرغم من أنه ل ينشأ عنه دخان. 

من المكن أن يحصل مستخدم السعوط عل قدر أكب من النيكوتي من الدخن. 

من المكن أن يكون الدمان مرتبط بشاعر النسان أيضا. هذه الشاعر هي عل سبيل  ً

الثال الشعور بالتعة أو الثقة بالنفس أو الشعور بالنجاح. من المكن أن يشعر الدخن 

أن تدخي التبغ ينحه الثقة بالنفس أثناء الوضع الصعب. من المكن أن يشعل الدخن 

السيجارة عندما يكافئ نفسه. هو يفعل ذلك عندما يتدبر أموره أثناء حالة صعبة أو عندما 

ينجح بشكل جيد. 

كيف يسبب التبغ الدمان؟ من المكن أن ينشأ الدمان أ ًيضا من خلل جمعة الصدقاء. 

من المكن أن يكون التدخي من ضمن أطباع الجموعة. العديد من الشباب يبدؤون 

التدخي لن الصدقاء أ ًيضا يدخنون. لحظات التدخي الشتكة تقوي روح الجمعة لدى 

الجموعة. من المكن أن يخاف الشاب من الناحية الخرى من أن يبقى خارج نطاق 

ًمجموعة الصدقاء إذا ل يدخن. لذلك من المكن أن يكون المتناع عن التدخي أ ًمرا صعب ا.
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   كم من الال يكلف التبغ؟ ُ

يتم إنفاق الكثي من الال بسهولة عل التبغ. 

إذا كنت تدخن، ففكر ف مقدار ما يكلفه ذلك من نقود. إذا كنت ل تدخن ففكر ف قدر 

النقود الذي توفره.

 €

 €

 €

 €

 €
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متعلقة  بالسن   لاذا هناك  قيود وحدود
 بخصوص التدخي؟ 

قانون التبغ يحمي الناس من أضار التبغ. 

فإن  التدخي ممنوع  عل  وجه الخصوص. لذلك وفقا للقانون بحمية  الطفال والشباب  يرغب

- ف الطاعم  - ف ف  أفنيتها وكذلك التعليمية  والؤسسات  الدارس  - ف  الثال  سبيل  عل

عن   18  الشخص الذي يقل  عمره - ل يجوز أن تكون بحوزة القاهي. كم  أنه وفقا للقانون

بيع التبغ للشخص الذي يقل  عمره - ل يجوز منتجات تبغ، عل سبيل الثال ف  جيبته سنة

عن  18 سنة. هدف   للذي يقل  عمره أللصديق  و للوالدين شاء التبغ عن  18 سنة - ل يجوز

ل يتم بعد ذلك سنة   حتى سنة 2030. الهدف يعني  أنه من  الدخان فنلندا أن تكون خالية

الشباب ل   الزيد من  أيضا.  استخدام  السعوط  يتم حينئذ  فنلندا. ل  التبغ ف   2030 تدخي

يبدأوا ف التدخي. يدخن الشباب الن بقدر أقل من قبل. 

ً

ً

ً
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  ماذا يحدث عندما ت ُقلع عن التدخي؟

ت ُصبح الحياة أفضل. صحتك تتحسن.

ل تتنفس بصعوبة ويكون حالك أفضل بخلف ذلك. توفر النقود. بإمكانك أن تستخدم 

النقود التي تصف عل التبغ لفعل شء يعجبك أو لشاء شء كنت ترغب به. تتحسن 

علقتك مع الناس الخرين. عل سبيل الثال، من المكن أن يصبح أصدقاؤك سعداء عندما 

تقلع عن التدخي. 
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  من أين يكن الحصول عل الساعدة؟ 

لشوع هدية للجمعية السجلة إهوت PuhelinHelppi  الهاتف الساعد

من   18. الخدمة باللغة  العربية - الخميس  الساعة 14  )EHYT ry:n Hadiya( متاح أيام

الخدمة باللغة الصومالية من خلل رقم الهاتف  خلل رقم الهاتف  0800 955 20

 0800 955 22. بإمكانك التصال دون ذكر اسمك. التصال مجان.

الهاتفية  ستومبي Stumppi(: 0800 14 84 84( بإمكانك التصال الثني هاتف  الستشارات

اسمك.   - 16. بإمكانك التصال دون ذكر الساعة  13 - 18 والخميس الساعة  10 الثلثاء  -

التصال مجان. 

مستوصف البلدية التي تتبع لها. 

مركز الشباب للبلدية التي تتبع لها. 

 Verneri.net  الرعاية الصحية للمؤسسة التعليمية

هكذا تقلع عن التدخي: 

verneri.net/selko/terveys-ja-liikunta/tupakka/nain-lopetat-tupakoinnin  

https://verneri.net/selko/terveys-ja-liikunta/tupakka/nain-lopetat-tupakoinnin
https://Verneri.net
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