النساء والتبغ
األضرار الصحية

يعتبر التدخني اليوم هو السبب الرئيسي للوفاة في العالم والذى ميكن جتنبه .فاستهالك التبغ يتسبب في حالة وفاة واحدة من بني كل عشر وفيات حول العالم،
حيث يقتل  5,4مليون شخص كل عام – وهو عدد يفوق العدد اإلجمالي للوفيات الناجتة عن السل ،واإليدز واملالريا مجتمعة 1.ورمبا يرتفع عدد الوفيات بني
النساء الالتي بلغن  20عا ًما أو أكثر من  1.5مليون في عام  2004إلى  2.5مليون بحلول عام 2030؛ وسوف تكون  % 75تقريب ًا من هذه الوفيات املتوقعة
في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
ِّ
وتشكل النساء  % 20من مدخني العالم والذين يزيد عددهم عن مليار مدخن 2.ويتسبب استهالك التبغ في اإلصابة مبجموعة كبيرة من السرطانات ،مبا في
ذلك سرطان الرئة ،والفم ،واملريء؛ كما أنه يتسبب في التعرض خلطر اإلصابة باألزمات القلبية ،واجللطات الدماغية ،وانتفاخ الرئة ،وغيرها من األمراض املهددة
تعرضا خلطر اإلصابة بسرطان عنق الرحم وهشاشة العظام ،وغيرهما من إصابات اجلهاز التناسلي.
للحياة .وتكون النساء املدخنات أكثر ً

األمراض القلبية الوعائية

• •تكون احتمالية تعرض النساء املدخنات للوفاة بسبب مرض االنسداد
الرئوي املزمن (انتفاخ الرئة والتهاب القصبات املزمن) أكثر  13مرة من
4
احتمالية تعرض النساء الالتي لم يسبق لهن التدخني.

• •تعتبر األمراض القلبية الوعائية هي السبب األول في وفاة الرجال
3
حد سواء.
والنساء على ٍ
• •وتشمل األمراض القلبية الوعائية التي يسببها التدخني مرض القلب
التاجي ،وتصلب الشرايني ،والسكتة الدماغية ،وغيرها من األمراض.

4

• •احتمالية إصابة النساء املدخنات بأزمة قلبية هي ضعف احتمالية
إصابة النساء غير املدخنات .يتزايد خطر اإلصابة مبرض القلب التاجي
يوميا ،والعدد اإلجمالي لسنوات
مع عدد السجائر التي يتم تدخينها ً
4
التدخني ،وسن الشروع في التدخني.

• •ميكن أن يؤدي تدخني الفتيات إلى تقليل معدل منو الرئة واحلد من
قدرة الرئة على أداء وظائفها على الوجه األكمل .وقد تتعرض النساء
7
املدخنات إلى قصور مبكر في وظائف الرئة.

• •النساء املدخنات أكثر عرضة لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية مقارنة
بالرجال .وباملقارنة بغير املدخّ نني ،تعتبر النساء املدخّ نات عرضة
لإلصابة مبرض انسداد الشريان التاجي أكثر من الرجال املدخنني مبعدل
5
.% 25
• •النساء املدخنات أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية ،والنزيف في
األغشية احمليطة باملخ ،وتصلب الشرايني ،والوفاة بسبب متدد األوعية
6
الدموية األبهري مقارنة بغير املدخنات.

سرطان الرئة ،واالنسداد الرئوي املزمن ،ووظيفة الرئة
• •يزيد خطر تعرض املدخنات احلاليات لإلصابة بسرطان الرئة مبقدار 13
4 ,17
يدخن طوال أعمارهن.
مرة عن خطر تعرض النساء الالتي لم
َّ
• •وفي عام  ،2004بلغت نسبة اإلصابة مبرض سرطان الرئة نحو %13
من مجموع حاالت الوفاة التي تُعزى إلى التدخني بني النساء في
17
البلدان ذات الدخل املرتفع.

نادرا من أنواع
• • ،Adenocarcinomasالذي كان فيما سبق ً
نوعا ً
سرطان الرئة الذي يؤثر على املسالك الهوائية بالغة الصغر للرئة ،أصبح
8
شيوعا بني املدخنات عنه بني املدخنني.
أكثر
ً
1

أنواع أخرى من السرطان
يكن أكثر عرضة خلطر اإلصابة بسرطان عنق الرحم من
• •النساء املدخنات َّ
10
النساء غير املدخنات.
يكن أكثر عرضة خلطر اإلصابة بسرطان احلنجرة ،والفم،
• •املدخنات ّ
واملثانة ،والبنكرياس ،والرحم ،والكلى ،واملعدة ،واملريء ،والكبد،
وسرطان القولون واملستقيم 11.وفي العام ُ ،2004وجد أن التبغ هو
السبب وراء حوالي  % 6من املرضى املصابني حديث ًا مبرض السرطان
في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ،و % 11من اإلصابات
17
اجلديدة بني النساء في البلدان ذات الدخل املرتفع.

يدخن ويستخدمن حبوب منع
• •تكون احتمالية تعرض النساء الالتي
َّ
احلمل لإلصابة بالسكتة القلبية أكثر  40مرة من احتمالية تعرض
7
يدخن وال يستخدمن حبوب حتديد النسل.
النساء الالتي ال
َّ
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• •تكون النساء املدخنات أكثر عرضة خلطر اإلصابة مبرض االنسداد
الرئوي املزمن احلاد ،ونقص في وظائف الرئة من املدخنني الرجال،
9
خاصة عندما يكون مستوى التعرض للتدخني متدنياً.

األضرار التناسلية
• •التدخني يقلل من اخلصوبة عند النساء .عادة ما يكون الوقت الذي
تستغرقه النساء املدخنات لكي يحملن أطول من الوقت الذي تستغرقه
يكن أكثر عرضة
النساء غير املدخنات ،كما أن النساء املدخنات َّ
4
لفقدان القدرة على احلمل بالكامل.
• •يؤدي تدخني النساء احلوامل إلى زيادة خطر التعرض لإلجهاض
العفوي ،وموت اجلنني داخل الرحم ،والعقم ،وإجناب أطفال ذوي وزن
6
منخفض عند الوالدة يعانون من مشاكل طبية حادة.
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، ومرض القلب،• •يتسبب التدخني السلبي في اإلصابة بسرطان الرئة
11
.وغيرهما من املشاكل الصحية

• •تنتج النساء املرضعات املدخنات كمية من حليب الثدي أقل من
17
.مثيالتهن غير املدخنات

 إال أن،• •في حني أن نسبة التدخني لدى النساء أقل منها لدى الرجال
يعاني من خطر متزايد لإلصابة بسرطان
ْالنساء والفتيات غير املدخنات ن
الرئة وغيره من املشاكل الصحية بسبب التعرض للدخان السلبي الناجت
14
.عن الرجال املدخنني

• •النساء املدخنات يكن أكثر عرضة النقطاع الطمث املبكر من النساء غير
 املدخنات احلاليات يتعرضن النقطاع الطمث، في املتوسط.املدخنات
6
.قبل أقرانهن من غير املدخنات بعام أو عامني

•توصلت إحدى الدراسات اليابانية إلى أن احتمالية تعرض زوجات املدخنني
الشرهني لإلصابة بسرطان الرئة تعادل ضعف احتمالية تعرض زوجات الرجال
15.غير املدخنني

•

•ميكن الربط بني التعرض للدخان السلبي أثناء فترتي الطفولة واملراهقة وبني
7.ضعف وظائف الرئة بني الفتيات

•

املخاطر الصحية األخرى بالنسبة للنساء املدخنات
 وكسور ال َورِك من،يكن أكثر عرضة لإلصابة بهشاشة العظام
ّ • •املدخنات
12
.غير املدخنات

• •التعرض للدخان السلبي بني النساء احلوامل هو أحد األسباب الرئيسية
 ومتالزمة موت الرضيع، وموت اجلنني داخل الرحم،لإلجهاض العفوي
16
.) بعد الوالدةSIDS( الفجائي

 احتمالية.أيضا أن هناك عالقة بني التدخني وجتاعيد الوجه
ً • •وقد ثبت
كثيرا من احتمالية ظهورها على
ً ظهور جتاعيد بارزة على املدخنات أكثر
7
.غير املدخنات
17

.• •ثمة عالقة وثيقة بني مرض االكتئاب والتدخني

الرسائل األساسية
• •استهالك التبغ والتعرض للدخان السلبي ميثالن أحد األسباب الرئيسة
.للوفاة بالنسبة للنساء

 والتهاب،• •ترتفع مخاطر اإلصابة باألمراض األخرى؛ مثل أمراض اللثة
 وإعتام عدسة العني لدى النساء املدخنات مقارنة، والقرحة املعدية،املرارة
6
.بغير املدخنات

 فإن،نظرا ألن نسبة انتشار التدخني بني الرجال أعلى منها بني النساء
ً • •
.الدخان السلبي يضر بالنساء بنسبة غير متكافئة
• •يجب اتخاذ إجراء قوي حلماية النساء من أضرار استهالك التبغ والتعرض
 مثل البيئات اخلالية، إن سياسات مكافحة التبغ.للدخان السلبي
 وزيادة، وبطاقات التحذير املص ّورة، وحظر تسويق التبغ،من الدخان
الضرائب املفروضة على التبغ تعمل على احلد من استهالك التبغ كما
.أنها ستنقذ أرواح النساء حول العالم

مخاطر التعرض للتدخني السلبي بالنسبة للنساء
 من غير املدخنات البالغات% 35  ُيقدر بأن،• •على الصعيد العاملي
 ويتسبب الدخان السلبي13 .بشكل منتظم
يتعرضن للدخان السلبي
ٍ
 حالة وفاة مبكرة كل عام على مستوى600,000 وحده في حوالي
13
.العالم
 فإن الدخان،• •ألن نسبة انتشار التدخني بني الرجال أعلى منها بني النساء
 من بني جميع حاالت الوفاة.السلبي يضر بالنساء بنسبة غير متكافئة
 منها حتدث بني النساء% 47  هناك،التي تعزى إلى الدخان السلبي
13
.البالغات
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