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  נושאה
  

, בצורה משמעותית בארץבשנים האחרונות  התרחב , שמקורו במזרח התיכון,עישון הנרגילה

בהם הוא שעיקר הפעילות רבים נפתחו בתי קפה , בנוסף לעישון בבית. בעיקר בחברה הערבית

 Health services at(התופעה הולכת ומתפשטת גם במקומות אחרים בעולם . עישון בנרגילה

2003 ,colombia .(  

שתיית , עישון סיגריות: כגון, קיימת ספרות ענפה שעוסקת בהשפעה של השימוש בחומרים שונים

גדול מספר . אלכוהול וסמים מסוגים שונים על בריאות הציבור בכלל ועל הבטיחות בדרכים בפרט

 עוסקים בקשר בין השימוש בחומרים אלו לבין התנהגות הנהיגה והסיכון , לדוגמא,של מחקרים

קיים , לעומת זאת). ;Blows, 2005) Asbridge, 2005; Yan, 2005עורבות בתאונות הדרכים למ

התוצאות של . מספר קטן בלבד של מחקרים שעוסקים בהשפעת עישון הנרגילה על הבריאות

 שהשפעת עישון הנרגילה עלולה להיות קשה הרבה יותר מזו של עישון ,מחקרים אלו מראות

) Mayo Clinic  2003),Health services at Colombia-חקר שנעשה בלדוגמא מנביא . סיגריות

 שכמות הניקוטין שהמעשן שואף בזמן עישון נרגילה גדולה מאד בגלל כמות העשן ,הראהאשר 

 ,חומרים מסוכנים ומסרטנים אחריםגם נשאפים לניקוטין בנוסף . שאיפההגדולה שנשאפת בכל 

   . חד תחמוצת הפחמן ומתכות כבדות:כגון

 וזאת מאחר , המיתוס שהעשן העובר דרך המים מסונן ולכן מסוכן פחות אינו נכון, יתר על כן

 ובכך מגבירים את הנזק הנגרם ,המים מצננים את העשן ומאפשרים לו לחדור עמוק יותרש

 200 עד 100 שמבחינה זו שעה אחת של עישון נרגילה שקולה לעישון של ,המחברים הסיקו. בעישון

ירידה (כנראה על רקע היפוקסיה ,  שעישון סיגריות גורם להאצה בקצב הלב,ידוע. גילותסיגריות ר

 שהשפעתה חזקה יותר מזו של עישון סיגריות ,מעשני הנרגילה מספרים). בריכוז החמצן בדם
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יתכן שהנרגילה גורמת להיפוקסיה חזקה ועמוקה . מהנשיפה הראשונהכבר וגורמת לסחרחורת 

לתופעה זו עלולה להיות . ן היתר לתחושת אופוריה ולנטילת סיכון מוגברתדבר שמוביל בי, יותר

  . השפעה שלילית על הסיכון למעורבות בתאונות דרכים של מעשני נרגילות

 שניסו להסביר את השפעת עישון הנרגילה על ,למיטב ידיעתנו לא קיימים מחקרים כלשהם, אולם

 מחקר זה עוסק בבחינת השפעת עישון הנרגילה .הנהיגה ועל הסיכון למעורבות בתאונות הדרכים

 בדקנו את  הנוכחיבמסגרת המחקר. על התנהגות הנהיגה ועל הסיכון למעורבות בתאונות הדרכים

השפעת כן את  ו,השינויים בריכוז החמצן וחד תחמוצת הפחמן בדם כתוצאה מעישון הנרגילה

 המחקר  שואף, לכך בנוסף.דרכיםאלה על הנהיגה ועל הסיכון למעורבות בתאונות ההשינויים ה

 תוך, העמדות משתני כולל ,נרגילה לעשן הנכונות על המשפיעים המשתנים את להבין הנוכחי

  .אחרים נרגילה למעשני החשיפה ומידת ,וחברתיות דמוגרפיות בתכונות התחשבות

  

  שיטות וכלי המחקר

  
ן  מ70%.  שנה60 עד 18לאים גיטווח ה נשים וגברים ב100מתבסס על ניסוי שכלל הנוכחי המחקר 

המחקר .  מהם לא עישנו נרגילה והיוו קבוצת ביקורת30%ואילו המשתתפים עישנו נרגילה 

- בענה ודיר :בגליל והמשתתפים נבחרו משני ישובים ערביים ,תמקד באוכלוסייה הערביתה

של הניסוי עשה שימוש במספר כלים עיקריים על מנת לבחון את מצבם ויכולותיהם . אלאסד

  : המשתתפים בניסוי

  

הדופק ורמת החמצן . פלסימטר - בדיקת רמת החמצן בדם תוך שימוש במכשיר מיוחד  .1

 30- ו דקות של עישון נרגילה  30מיד אחרי , לפני עישון הנרגילה: בדם נבדקו שלוש פעמים

 .  אחרי עישון נרגילהדקות

 

על ל שאלות החלק הראשון כל: חלקיםשני בעל שאלון למלא המשתתפים נתבקשו  .2

, מגדר,  גיל:כולל ,בניסויהמשתתפים של כלכליים  ו והסוציהדמוגראפייםהמאפיינים 

  החלק השני. שימוש בסיגריות ושימוש בנרגילה, נהיגהבניסיון , מצב תעסוקה, השכלה

מההשפעות תפיסות הסיכון , עמדותאת ה יםשמודדהיגדים  23 שכלל ,עמדותשאלון היה 

, subjective norms) (תנורמות סובייקטיביו,  על הבריאותרגילהעישון הנהשליליות של 

   .acceptance in society) (ומקובלות בחברה)  self-control (שליטה עצמית
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 עקב עישון שונות של המשתתפיםהנהיגה ה התנהגויות מדידת נהיגה שאפשר רסימולאטו .3

כל . יט קצר לצורך אימוןשלושה תסריטי נהיגה עיקריים ותסרבשלב זה הוכנו . הנרגילה

 כל התסריטים כללו קטעים בכבישים בינעירוניים . אירועים10תסריט נהיגה עיקרי כלל 

 . ועירוניים

  
 :שלבי הניסוי היו כדלקמן .4

 

 שנועד לצורך אימון התסריט הראשוןהמשתתפים לנהוג לפי התבקשו בשלב ראשון   .א

  . מ" ק5שאורכו 

  

מספר אירועים תסריט הנהיגה כלל . ן הנרגילההמשתתפים לפני עישוהשני נהגו בשלב   .ב

 שלהם התגובה הנהגים ובזמןשל ריכוז יכולת השינויים ב צביע עללה יכלואשר , )כעשרה(

 את שחוציםהולכי רגל , נכנסות מצידי הכבישמכוניות ,  רמזורים: כגון,על גורמים

עפר תלולית , בהילוך אחורינכנסות לכביש מכוניות ,  כבישחוצים אתכלבים , הכביש

  .וכיוצא באלה בתוך הכביש

  

התסריט כלל גם . של עישון הנרגילה דקות 30המשתתפים מיד אחרי נהגו בשלב השלישי   .ג

  .אבל המיקומים שלהם שונו,  כמו בשלב השניכעשרה מקריםכן 

  

תסריט כאן גם . נרגילההלאחר סיום עישון  דקות 30המשתתפים נהגו בשלב האחרון   .ד

 .אבל המיקומים שלהם שונו, קריםכעשרה מהנהיגה כלל 

  
כל משתתף  .משתתף אצל  כל  הדופקוגם בדקנו את רמת החמצן בדם ,כמו כן לפני כל תרחיש 

כל המשתתפים עישנו אותו סוג ואותה כמות של  טבק שהיה בטעם . עישן ראש אחד של טבק

 ה באותעישנו, מובןוכ, נרגילהכלי   הבאותו סוג של כל המשתתפים השתמשו ,  לכך בנוסף. התפוח

  .סביבה

  

 .סטטיסטיקה תיאוריתנעשה שימוש ב  בין המשתנים השוניםהקשרעל מנת לנתח את  .5

 ,פירסוןבמבחן :  משתנית נעשה שימוש במספר מבחנים-  לבדיקת הקשרים ברמה הדו
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משתנים לבחינת המודל רגרסיה לוגיסטית פותח , כמו כן . tמבחן בו  X² מבחןב

  .עישון נרגילההמשפיעים על תדירות 

  

יש לכן ,  נהיגהכיוון מחקר זה מנסה להעריך את ההשפעה של עישון נרגילה על התנהגות .6

 .הגורמים העיקרייםמ םתושלא ניתן לבודד א ,מתערביםמשתנים בחשיבות רבה לשלוט 

עם מאפיינים  משתתפים מאותם יישובים 30שכוללת  ,בחרנו בקבוצת ביקורת לכן

 לכך בנוסף. ועישון סיגריות, דמוגראפיים וסוציו כלכליים דומים בנוסף לניסיון נהיגה

יתכנו שינויים בהתנהגות ו , נהיגהתסריטיכולל שלושה הניסוי שמאחר   כי,צריך לציין

קבוצת ביקורת ,  נהיגהרסימולאטותהליך הלמידה שנוצר על ידי מכתוצאה הנהיגה 

 . בידוד משתנה ניסיון זהנועדה לאפשרמים בעלות מאפיינים דו

  

ניתוח נעשה שימוש ב,  הנהיגהכדי לאמוד את ההשפעות של עישון נרגילה על התנהגות .7

דרך השוואת  היאיחס הסיכויים Odds ratio). (" יחס הסיכויים "אפידמיולוגי

   .ההסתברות של אירוע מסוים עבור שתי הקבוצות

  

  תוצאות המחקר

  

 על התנהגות הנהיגה ועל משמעותית כי לעישון הנרגילה יש השפעה ,אוהרתוצאות המחקר 

, סיכונים בזמן הנהיגהיותר  ולקח נרגילה שנועינהגים ש .הסיכון למעורבות בתאונות דרכים

זוהי הפעם הראשונה , למיטב ידיעתנו.  שלהם את הזהירות ואת יציבות הנהיגהוהנרגילה הפחיתה

י עישון הנרגילה הייתה עלייה בסך כל תאונות הדרכים ובמספר מיד אחר. שמנסים לבחון קשר זה

 בשיעור וירידהעלייה משמעותית בדופק מיד אחרי עישון הנרגילה הייתה , כמו כן. עבירות התנועה

   . חצי שעה אחרי עישון נרגילהנמשכושינויים אלה  .)דםברמת חמצון (הרוויה 

  :םלהלן עיקרי הממצאי

  

  מדדי בריאות

  . כי עישון נרגילה מקטין את ריכוז החמצן בדם,לות בקנה אחד עם השערת המחקרהתוצאות עו

 , (p<0.05   95 -ל 80 - מ מיד לאחר עישון נרגילהבדופק התוצאות מראות עלייה משמעותית 

(t=11.84, כאשר לא היה שינוי בשני מדדים אלה בקבוצת הביקורת,עם ירידה בשיעור הרוויה , 

באופן לא מפתיע ההשפעה של עישון  .81 -  ל83 -ת הייתה ירידה בדופק מ בקבוצת הביקור,ולהפך
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שיעורי הרוויה היו והדופק כי התוצאות מראות  /סיום העישון חצי שעה לאחר כהנרגילה נמש

 תוצאה זאת תואמת לממצאי .עישון נרגילהסיום חצי שעה אחרי באופן מובהק גבוהים יותר 

בדם  את חד תחמוצת הפחמן עישון נרגילה מגדילשהראו כי ) Bacha et al., 2007(מחקרים רבים  

-Al(וכי עישון נרגילה מעלה את הדופק , שמעשנים סיגריותבהשוואה לאלה , פי חמישהלפחות 

Safi et al., 2008; Shafagoj & Mohammed, 2002 .( ההשפעה המתמשכת של  כי, הראוכמו כן 

 תחמוצת חדהחיים של שאורך  מאחר ,מקריתינה א תחמוצת הפחמן חדעישון הנרגילה על ריכוז 

   (West, 1995). שעות4-6הפחמן בדם היא בין 

  

  מדדי נהיגה

  

שינויים בהתנהגות נמצאו , )ריכוז החמצן בדם (שיעורי הרוויהבודופק בבמקביל לשינויים 

  בסך כל מספר תאונות הדרכים ובמספר 33% - בהייתה עלייה מיד לאחר עישון נרגילה  .נהיגהה

העלייה במספר .  בהשוואה לקבוצת הביקורת שלא עישנו נרגילה ,אי ציות לרמזור אדוםעבירות 

עלייה בלקיחת הסיכון בזמן הנהיגה  אי ציות לרמזור אדום מצביעות על ועבירותהתאונות 

 ועמוקה   חזקהתוצאה זו יכולה להיות מוסברת על ידי היפוקסיה.  הנרגילהבעקבות עישון

לתחושה של אופוריה , בין היתר,  גםגורמתהיפוקסיה עמוקה  ,עישון נרגילהמכתוצאה  מתשנגר

אחרי חצי שעה הפסקה של  כי לאחר ,התוצאות הראו, כמו כן .ללקיחת סיכונים גדולים יותרו

אי (יחסית לקבוצת הביקורת בחציית קו האמצע  31% -בלייה סיום עישון הנרגילה הייתה ע

נמצא בנתיב לא בו הנהג בסך כל הזמן ש 33% -ב ועלייה ,) קו ההפרדה-שמירה על קו האמצע

חציית קו אמצע ואי של שני מדדים אלה .  של הנתיב הקו הצדדי והאמצעיהנסיעה וחוצה את

 ,עקב עישון הנרגילהבאופן שלילי  שמושפעת היציבות הנהיגשמירה על נתיב הנסיעה מצביעים על 

  . הנהיגה הופכת לפחות יציבה ויותר מסוכנתמכך וכתוצאה 

  

  משתנים שמשפיעים על תדירות עישון הנרגילה

  

 המשתנים המשפיעים לזהות את היה חיוני , על מנת להציע תוכניות מניעה להפחתת עישון נרגילה

וסוציו  םדמוגראפיימאפיינים , נורמות סובייקטיביות ,כולל עמדות,  תדירות עישון הנרגילהעל

לוגיסטית הרגרסיה המודל אמידת תוצאות  .נרגילהה החשיפה לעישון כלכליים בנוסף להיקף

 המשתנים המשפיעים על שכיחות עישון נרגילה מראים קשר משמעותי שמטרתו הייתה בדיקת
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מאפיינים והורמות הסובייקטיביות הנ, העמדות של המשתתפיםלבין בין תדירות עישון נרגילה 

  .שלהם-םדמוגראפייסוציו ה

בנוגע ת ונורמות סובייקטיבי. נוטים יותר לעשן נרגילהנמוכה משתתפים בעלי שליטה עצמית 

משפיע חיובית על ,  עד כמה עישון נרגילה הוא מקובל ורצוי בסביבתםות שמבטא,לעישון הנרגילה

 הנטייה שלהם , מרגישים כי עישון הנרגילה מהנה יותרמשתתפיםככל שה, כצפוי .עישון הנרגילה

   . היא לעשן יותר

משתתפים , לעומת זאת.  נרגילהלעשןאנשים נשואים נוטים יותר , האישייםלמשתנים בנוגע 

יש קשר  .משתתפים מובטלים נוטים יותר לעשן נרגילה ,לעשן נרגילה ולהפךעובדים נוטים פחות ש

תדירות עישון יותר  ככל שרמת ההכנסה נמוכה -  עישון הנרגילהשלילי בין רמת ההכנסה לבין 

  .גבוהה יותרהנרגילה 

  

  תרומה מעשית למחקר והצעות להמשך מחקר

  

  .  המחקר מהווה מדגם ראשוני ובסיס למחקר עתידי בנושא השפעת העישון בנרגילה

שלילית על  כי עישון נרגילה משפיע בצורה ,השערת המחקר את אששוכיוון שתוצאות  המחקר 

 מומלץ , מעלה את הסיכון למעורבות בתאונות הדרכיםמכך התנהגות הנהיגה וכתוצאה 

ישמשו  בסיס  וממצאי המחקר ,על סדר היום את נושא עישון הנרגילה יעלושהרשויות המוסמכות 

רשות הלאומית לבטיחות הכוונה ל. להתערבות הרשויות המוסמכות על הבטיחות בדרכים

לנקוט צעדים הן בתחום החקיקה והן בתחום שעליהם משטרה ולתחבורה משרד הל, בדרכים

  .  כמו כן בתחום ההסברה למניעת השימוש בנרגילה ובמיוחד לפני נהיגה,האכיפה

הסיכון ונהיגה ה  התנהגות לבין את הקשר בין עישון נרגילהשבוחןבמחקר ראשוני מדובר ש מאחר

קיים צורך להרחיב , יתר על כן. וספים בכיוון זהבמחקרים ניש צורך ,  בתאונות דרכיםלמעורבות

 םדמוגראפייעל מנת לבחון את ההשפעות של מאפיינים , את המדגם כדי להוסיף עוד משתתפים

  . נהיגהעל עישון נרגילה והתנהגות, ותעסוקהגיל ,  מין:כגון, וחברתיים כלכליים נוספים
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