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מחקר חדש מגלה שמשקעי העש הרעילי הנפלטי בעישו
לא מתפוגגי במהרה .ברכיביה נמצאי בי היתר מימ
ציאנידי ,עופרת ופחמ דו חמצני
הורי מעשני נוהגי לפתוח חלו כדי לסלק את העש מהחדר ולמנוע
מילדיה "עישו מיד שנייה" )עישו פאסיווי( .ואול לאחרונה מומחי
זיהו איו בעישו שעלול להזיק לילדי ,ואותו קל פחות לסלק" :עישו
מיד שלישית".
"עישו מיד שלישית" מתייחס לתערובת הרעילה של גזי וחלקיקי
הנפלטי בעישו .אלה נדבקי לשיער ולבגדי ,לכריות ולשטיחי,
ומסרבי להיעל ג הרבה אחרי שהעש התפוגג מהחדר .משקעי העש,
המכילי חלקיקי מתכות כבדות וחומרי מסרטני או רדיואקטיוויי,
עלולי לדבוק בידיה של ילדי ובהמש %למצוא דרכ למערכת העיכול
במיוחד אצל ילדי שזוחלי או משחקי על הרצפה.
רופאי מבית החולי לילדי מאס ג'נרל בבוסטו טבעו את המונח "עישו
מיד שלישית" במחקר שערכו ,שהתמקד בסיכוני שמהווי כימיקלי
אלה לפעוטות וילדי .המחקר פורס החודש ב  ,Pediatricsכתב העת
הרשמי של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדי.
"כל אחד יודע שעישו מיד שנייה הוא דבר לא טוב ,אבל א' אחד לא יודע
כלו על עישו מיד שלישית" ,אמר מנהל המחקר ד"ר ג'ונת ויניקו',
מומחה לרפואת ילדי מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד.
"ה מעשני כשהילדי לא בבית ,או במכונית כשהילד יושב מאחור
והחלו ליד פתוח .ה חושבי שזה בסדר כי העש לא מגיע ישירות
לילדי" ,אמר ויניקו'" .מכיוו שרעלני הטבק האלו אינ נראי ,חיפשנו
מינוח שיבהיר את מידת הסכנה הטמונה בה".
במושגי מוחשיי יותר ,עישו מיד שלישית הוא הדבר שמריחי כשלידנו
במעלית עומד אד שכרגע סיי לעש ,או כשאנחנו נכנסי לחדר מלו
שהתארחו בו מעשני" .הא' לא משקר" ,אמר ויניקו'" .התערובת הזאת
רעילה כל כ ,%שהמוח מסמ לנו להתרחק ממנה".
המחקר ,שבדק גישות שונות לעישו ב  1,500משקי בית ברחבי ארה"ב,
גילה שמעשני ,כמו ג לא מעשני ,היו מודעי לנזק שגור עישו פאסיווי
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לילדי .כ  95%מהלא מעשני ו  84%מהמעשני הסכימו לדעה לפיה
"שאיפת עש הסיגריות של ההורי עלולה להזיק לפעוטות וילדי" .א %רק
מעטי מהמשתתפי במחקר היו מודעי לסכנות העישו מיד שלישית.
כיוו שזהו מונח חדש ,החוקרי שאלו את המשתתפי א ה מסכימי
לדעה לפיה "שאיפת אוויר היו בחדר בו עישנו אתמול עלולה לפגוע
בבריאות של ילדי" .רק  65%מהלא מעשני ו  43%מהמעשני אמרו
שה מסכימי ע הטענה ,שלדעת החוקרי נותנת אינדיקציה לרמת
המודעות לסכנות עישו מיד שלישית.
החוקרי גילו שההכרה בקרב הנשאלי בכ %שעישו מיד שנייה מזיק
לילדי לא מובילה בהכרח לאיסור מוחלט על עישו בבית ובמכונית.
לעומת זאת ,בקרב נשאלי שהכירו בכ %שעישו מיד שלישית עלול להזיק,
נטו להטיל איסור חמור על עישו בבית.
"הממצאי האלו מספרי לנו שאיתרנו מסר בריאותי חשוב שעלינו
להעביר" ,אמר ויניקו'" .בהרבה קבוצות מיקוד שמענו שוב ושוב את
המשפט ?אני מפעיל מאוורר והעש נעל' .זה הבהיר לנו עד כמה אנשי
מודעי לנזקי עישו מיד שנייה .ה אומרי לנו שידוע לה שמדובר
בתופעה שלילית ,אבל ה מצאו לה פתרו".
הנתוני נאספו בסקר טלפוני של מדג אקראי שנער %בי ספטמבר
לנובמבר  .2005המדג שוקלל לפי גזע ומי על מנת לייצג את האוכלוסייה
הכללית ,בהתבסס על מידע שהתקבל מלשכת מפקד האוכלוסי.
ד"ר פיליפ לנדריג ,רופא ילדי ומנהל מרכז הבריאות הסביבתית לילדי
בבית הספר לרפואה מאונט סיני בניו יורק ,אמר כי עישו מיד שלישית הוא
מונח חדשני שיש לו השלכות התנהגותיות.
"המסר העיקרי הוא שסגירת הדלת במטבח כשמעשני לא תג על הילדי.
יש חומרי מסרטני בעישו מיד שלישית ,וה מסכני כל אחד ,בכל גיל".
ברכיבי העש מיד שלישית נית למצוא מימ ציאנידי שבו נעשה שימוש
בנשק כימי ,בוטא ,שמשמש כחומר מילוי למציתי ,טולוא )מתיל בנזי(
שנמצא במדללי צבע ,ארסניק ,עופרת ,פחמ חד חמצני ואפילו פולוניו
 ,210החומר הרדיואקטיווי ששימש לרצח המרגל הרוסי לשעבר אלכסנדר
ליטוויננקו ב  11.2006מהרכיבי במשקעי העש נחשבי למסרטני
ברמות גבוהות.
* * *
בי"ג שבט תשס"ט ) (9.1.09התפרסמה ב"יתד השבוע" – מוס' השבת של
יתד נאמ )מעמ'  (41כתבה מורחבת על סכנות העישו השלישוני,
– העור%
ה לבני אד וה למחשבי ולמכשירי אלקטרוניי.

