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تـوصيات لـلوقاية من الـتسمم بـغاز أول أكسيد 
الكربون في الـمطاعم والـمقاهي التي تقوم 

 بـتقديم خدمة تدخين الشيشة

 

في الـماضي في بـعض بارات تدخين الـشيشة في مـدينة هامبورج وغيرها من الـمدن 
األلمانية تـسممات بـغاز أول أكسيد الكربون والتي شكلـت خطورة مـهددة لـلحياة. واحتاج 

صيبوا بـالتسمم إلى عالج سريع وفي كثير من األحيان إلى العالج 
ُ
زائـرو هذه البارات الذين أ

 بـاألكسجين في غرفة الضغط العالجية.  

وقد تؤدي الشيشة/األرجيلة أو النارجيلة التي تعمل بـالفحم الـمتوهج إلى أخطار جسيمة 
تضر بـصحة الضيوف والعاملين، حيث ينتج من إعداد وتدخين هذه الشيشة غاز أول أكسيد 

الكربون السام الخطير. ومن غير الـمهم سواء تم تدخين التبغ أو األعشاب أو نكهات الفواكه أو 
 الحجارة.

 مـا الذي يـسببه غاز أول أكسيد الكربون؟

ينتج من احتراق غير كامل )ملوث( للكربون، وتحديدا هنا من  COغاز أول أكسيد الكربون 
احتراق فحم )النارجيلة(. فـغاز أول أكسيد الكربون ينتشر سريعا في الهواء ويمتص بـسهولة 

من خالل الرئتين ويرتبط في الجسم مع كريات الدم الحمراء أسرع بـكثير من األكسجين 
ويقوم بالتالي بـإزاحة األكسجين. لذا يؤدي ذلك إلى نقص األكسجين الذي يصيب أوال الجهاز 

العصبي الـمركزي وبالتالي أيضا عضلة القلب. وهذا قد يؤدي إلى صداع الرأس والدوخة 
والغثيان وفقدان الوعي والـموت. وبعد اإلصابة بـالتسمم به فإنه من الـمحتمل وقوع مضاعفات 

تظهر متأخرا )خاصة لـلجهاز العصبي والقلب(. ومن أكثر األشخاص عرضة لـتأثير أحادي 
أكسيد الكربون هم األجنة وكبار السن واألشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو فقر 

 الدم.

غاز أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون وعديم الطعم والرائحة وهو ال يهيج مـجرى 
التنفس. وتكمن خطورته في أنه ال يدرك الشخص العادي وجوده وال يتحقق منه لـفترة طويلة 

في مكان مـلوث به. والجسم ال يظهر أية استجابات مـناعية ضد هذا الغاز السام )على 
 سبيل الـمثال تدميع العين والـميل إلى القيء ورد فـعل الهروب كاستجابة لـذلك(.

 تـوصيات ال بد من اتباعها في مـطاعم ومـقاهي الشيشة 

لـتجنب الـمـخاطر الصحية وعلى أسوأ الفروض تلك التي تشكل خطورة مـهددة لـلحياة 
 بسبب أحادي أكسيد الكربون تقدم وزارة الصحة وحماية الـمستهلك التوصيات التالية:

  توفير تهوية كافية من خالل نظام التهوية. التهوية من خالل النوافذ وحدها ال
 تكفي!

  تركيب أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون )أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون
CO)  ونوعية كافية،     بكمية 

... 



  وضع عالمات ولوحات تـحذيرية تـشير إلى الـمخاطر الـمحددة التي يسببها أول
 أكسيد الكربون:

 عزيزي الزاع„

هذا مـطعم فيه يتم تدخين الشيشة/النارجيلة. عند إعدادها ومن خالل تدخينها 
ينتج أول أكسيد الكربون. تدخينالشيشة/النارجيلة لـفترة طويلة وبـشكل مـكثف 
دون تهوية الـمكان وطرد الهواء الـملوث لـلخارج بـطرق ميكانيكيةفعالة يمكن أن 

يسبب مـخاطر على الصحة والحياة. النساء الحوامل واألشخاص الـمصابون 
بـأمراض القلبعليهم تجنب الـمكوث في هذه األماكن، وحظر دخول من تقل 

 “.عاما 18 أعمارهم عن

  تركيب جهاز لـسحب وامتصاص الدخان في الـمكان الذي يتم فيه تحضير الفر
 ،والشيشة/النارجيلة

 حرق الفحم الـمتوهج والتخلص منه فقط في حاويات صالحة مخصصة لذلك  

نشير من باب الحيطة إلى أنه باإلضافة إلى الـمتطلبات الـمذكورة أعاله هناك ضوابط قانونية 
علي سبيل الـمثال في مجالات رماية غير  ،(الشيشة) واجب مـراعاتها لـتشغيل مطعم ومـقهى
الـمدخنين، وحماية الشباب، وقانون الغذاء، والحماية من االنبعاثات، وقانون الصحة والسالمة 

 .الـمهنية، وقانون البناء أو أيضا الحماية الوقائية من الحريق

أجهزة الكشف عن  تركيب وصيانة جهاز التهوية وتكييف الهواء وجهاز شافط الدخان وتركيب
 .يتم فقط عن طريق شركات متخصصة مـؤهلة لذلك COأول أكسيد الكربون 

أصحاب مطاعم ومقاهي الشيشة عليهم أن يعوا ويهتموا بـأن ال تتسبب مـحالتهم بـمخاطر 
فإذا تضرر شخصا في أحد الـمطاعم والـمقاهي من أول  .صحية لـضيوفهم والعاملين فيها

أكسيد الكربون قد يؤدي ذلك إلى مطالبات مدنية تعويضا عن الضرر الناتج وإجراء تحقيقات 
جنائية على حد سواء بسبب اإليذاء الجسدي كمثال على ذلك، ويكون عند االقتضاء عرضة 

  .لــغرامة مالية أو عقوبة السجن
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