
Fairfax County إدارة الصحة بمقاطعة

ما تحتاج إلى معرفته 

مرض الرئة الحاد المرتبط بتدخين الفيب

لقد أبلغت العديد من الواليات، بما في ذلك والية فرجينيا، مؤخرا 
عن حاالت من أمراض الرئة الحادة بين المراهقين والشباب البالغين 
الذين لديهم تاريخ من تدخين الفيب )أي استنشاق وطرد الدخان الذي 

تنتجه سيجارة إلكترونية أو جهاز مماثل(.

األعراض
تشمل األعراض المبلغ عنها السعال، وضيق في التنفس واإلجهاد، 

مع أعراض تزداد سوءاً على مدى أيام أو أسابيع مما يؤدي إلى 
صعوبة في التنفس أو الدخول إلى المستشفى. قد تشمل األعراض 

األخرى الحمى وآالم الصدر والغثيان واإلسهال.

الصلة بين تدخين الفيب والمرض
أبلغ المرضى عن تدخينهم الفيب في األسابيع واألشهر السابقة 

لمرضهم. وقد استخدمت مجموعة متنوعة من منتجات التدخين 
اإللكتروني من قبل الناس الذين أصيبوا بهذا المرض الشديد، لم يتم 
ربط أي منتج محدد مع المرض. قام العديد من أولئك الذين يعانون 
من المرض بتدخين زيت الماريجوانا، او المستخلصات، أو المواد 

المركزة )المعروف أيضا باسم "الدابنغ"(. ينبغي اال يقوم أي شخص 
يستخدم منتجات السجائر اإللكترونية بشراء هذه المنتجات من 

الشارع أو بإضافة أي مواد إلى هذه المنتجات والتي لم تكن هنالك 
نية إلستخدامها لهذا الغرض من قبل الشركة المصنعة.

طلب الرعاية 
مرض الجهاز التنفسي الحاد هو تعقيد معترف به حديثا ينتج 
بسبب تدخين الفيب. ينبغي على المرضى الذين لديهم تاريخ 

يشمل تدخينهم الفيب والذين يعانون من مشاكل في التنفس 
التماس الرعاية الطبية على الفور. 

وال يشجع الشباب على استخدام منتجات السجائر اإللكترونية 
والفيب من أي نوع ألن المجموعة الكاملة من اآلثار الصحية 

الضارة التي تستخدم هذه المنتجات غير معروفة. 

اإلبالغ عن أمراض الجهاز التنفسي
يجب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية على اطالع بحاالت 
األمراض التنفسية الحادة بين المراهقين والشباب البالغين، 

ويجب أن يسألوا عن تدخين الفيب او الدابنغ أو استخدام 
السجائر اإللكترونية في وقٍت قريب مؤخراً. يجب اإلبالغ عن 

الحاالت إلى إدارة الصحة المحلية.

فرجينيا أقلعي اآلن 
يمكن لسكان فيرجينيا الذين يرغبون في اإلقالع عن التدخين 

أو غيرها من منتجات النيكوتين الحصول على المعلومات 
والتدريب عن طريق الهاتف أو عبر اإلنترنت.

 | 1-800-Quit-Now (1-800-784-8669) اتصل بـ 
www.vdh.virginia.gov/tobacco-free-living/quit-now-

 virginia/

منشور Fairfax County، فيرجينيا. 2019/09. لطلب هذه المعلومات 
 بصيغة بديلة، اتصل بإدارة الصحة على الرقم 703-246-2411، 

ويمكن لمستخدمي الهواتف النصية االتصال بالرقم 711.
 www.fairfaxcounty.gov/health

يمكن أن تحتوي السجائر اإللكترونية على مواد ضارة أو محتملة الضرر، 
بما في ذلك النيكوتين والمعادن الثقيلة )مثل الرصاص( والمركبات 

العضوية المتطايرة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان. وال ينبغي للشباب 
والبالغين والنساء الحوامل، وكذلك البالغين الذين ال يستخدمون حاليا 

منتجات التبغ، أن يستخدموا السجائر اإللكترونية. إذا كنت تستخدم منتجات 
السجائر اإللكترونية، راقب إصابتك باألعراض )مثل السعال، وضيق 

التنفس، وآالم الصدر( والتمس الرعاية الطبية على الفور إذا كانت لديك 
مخاوف بشأن صحتك.
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