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Hợp thức hóa cần sa có thể khiến cha mẹ hút thường xuyên hơn trước mặt các con khiến chúng phải 

hít khói. (Hình: AP Photo/Josh Edelson) 

 

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các nỗ lực nhằm giới hạn việc trẻ nhỏ không bị hít khói thuốc lá có 

thể gặp cản trở do việc ngày càng có nhiều người hút cần sa, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới 

đây. 

Bản tin của tờ USA Today cho hay nhà nghiên cứu Renee Goodwin nói rằng “Trong khi người ta 

đang tìm cách giảm dần khói thuốc lá, vốn là một thành quả to lớn của công chúng, thì sẽ bị việc gia 

tăng ngửi khói cần sa sẽ làm mất tác dụng.” 

Các con số có được đã xác nhận điều này. 

Hiện số cha mẹ hút thuốc đang giảm đi nhiều, khoảng 20% năm 2015, so với hơn 27% vào năm 2002. 

Tuy nhiên, số bậc cha mẹ hút thuốc lá nay dùng cần sa cũng tăng cao trong cùng thời gian, cho thấy 

trẻ nhỏ trong các gia đình này có thể bị hít khói nhiều hơn bao giờ hết. 

Trong số giới cha mẹ hút thuốc lá, số người dùng cần sa tăng 11% năm 2002 lên tới hơn 17% năm 

2015, theo kết quả nghiên cứu. 
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“Các đứa trẻ phải hít khói thuốc lá nay sẽ phải hít thêm khói cần sa,” theo giáo sư Goodwin tại trường 

đại học City University of New York. “Điều này là sự tệ hại hơn nữa cho chúng.” 

Các trẻ nhỏ bị hít khói cần sa và thuốc lá thường phải vào phòng cấp cứu  hoặc bị sưng tai hơn các 

trẻ khác, theo kết quả một cuộc nghiên cứu khác được đưa ra trong cuộc họp của giới bác sĩ nhi khoa 

Pediatric Academic Societes, tổ chức tại Toronto, Canada, mới đây. 

Giáo sư Goodwin cho hay bà lo ngại rằng việc hợp thức hóa cần sa sẽ khiến có thêm nhiều bậc cha 

mẹ hút khi có con bên cạnh, theo bản tin của USA Today. 

“Người ta uống bia trước mặt trẻ nhỏ,” bà Goodwin cho hay. “Nếu cần sa được hợp thức hóa ở tiểu 

bang của bạn, liệu người ta sẽ thường xuyên hút trước mặt con của họ hay không?” (V.Giang) 

 


