
Σημαντική μείω-
ση των καπνι-
στών (καθημερι-
νών και περιστα-
σιακών) σε ποσο-
στό που κυμαίνε-

ται από 21.9% μέχρι 38,3% εί-
χαμε στην Ελλάδα την δεκαετία 
2009-2019! Ακόμη πιο θεαμα-
τική ήταν η μείωση του καπνί-
σματος, την ίδια περίοδο, στους 
νέους ηλικίας 16 με 24χρόνων, 
σε ποσοστό που κυμαίνεται από 
47,1 μέχρι 69,4! 
Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε 
προχθές, ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων του 
Υπουργείου Υγείας για το Κάπνι-
σμα και Διευθυντής του Ινστιτού-
του Δημόσιας Υγείας του Αμε-
ρικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 
καθ. Παναγιώτης Μπεχρά-
κης, σε Ημερίδα του Υπουργείου 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά του Καπνίσματος 2021.
Σύμφωνα με τον καθηγητή 
κ. Μπεχράκη τα στοιχεία αυ-
τά δείχνουν ότι η συστηματι-
κή προσπάθεια που γίνεται τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλά-
δα για την διακοπή του καπνί-
σματος μέσω της πρωτοβουλί-
ας SMOKEFREEGREECE έχει 
αποτελέσματα με σημαντική απή-
χηση κυρίως στους νέους.
«Το κύριο μήνυμα της Παγκόσμι-
ας Ημέρας κατά του Καπνίσμα-
τος, «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑ-
ΠΝΙΖΩ» είναι σαφές και περιε-
κτικό. Είναι το μήνυμα του πνεύ-
ματος ελευθερίας μέσα στο οποίο 
δομήθηκε και εξακολου-
θεί να λειτουργεί με 
επιτυχία, η πρω-

τοβουλία SMOKEFREEGREECE, 
ένα δύσκολο αλλά αποτελεσματι-
κό πρόγραμμα για τη μείωση του 
καπνίσματος στη χώρα.
Είναι ένα μήνυμα που, χωρίς 
εναντίωση με τον καπνιστή, αλ-
λά με την καλλιέργεια της ελεύθε-
ρης επιλογής του μη καπνίσμα-
τος ως προτιμητέου τρόπου ζω-
ής, γαλουχεί μια νέα γενιά χωρίς 
καπνό, μειώνει το κάπνισμα με 
κοινωνική αποδοχή, χωρίς φό-
βο, χωρίς καταπίεση, χωρίς άγ-
χος και κυρίως χωρίς συγκρου-
σιακές διαδικασίες» τόνισε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Μπεχράκης.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
«Φρένο» στην  περαιτέρω μεί-
ωση των καπνιστών στην χώ-
ρα μας έβαλε η πανδημία, χω-
ρίς φυσικά να ανατρέψει τα μέ-
χρι σήμερα δεδομένα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με 
έρευνα της εταιρείας ΚΑΠΑ 
RESEARCH, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε 24 με 27 Μαΐου, 
για λογαριασμό της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων για το Κά-
πνισμα, ΕΠΕ, ΕΑΕ, ΙΡΗ-AGG, 
EKE, EOO, η πανδημία συνδυ-
άζεται με:
Μικρού βαθμού αύξηση επι-
πολασμού καπνίσματος, ιδίως 
των περιστασιακών καπνιστών,
Ιδιαίτερη αύξηση επιπολα-
σμού καπνίσματος στους εργα-
ζόμενους που τέθηκαν σε ανα-
στολή,
Μέτρια μεταβολή της καπνι-
στικής συμπεριφοράς και του 
τύπου των χρησιμοποιούμενων 
καπνικών προϊόντων.
Όσον αφορά τους καπνιστές 
(χρήστες καπνικών προϊό-
ντων) η συμπεριφορά τους κα-
τά την διάρκεια της πανδημίας 
είχε ως εξής:
Το 1/3 έκαναν χρήση στο εσω-
τερικό των σπιτιών στη διάρκεια 
της πανδημίας
Αντιλαμβάνονται διαφορετι-
κά τον κίνδυνο ως προς τη νό-
σο COVID-19
Καταναλώνουν περισσότερο 
αλκοόλ, ιδιαίτερα οι άνδρες
Επιλέγουν συχνότερα ανθυ-

γιεινή διατροφή 
Υπερεκτιμούν την κατάσταση 
της υγείας τους
Λιγότερο συχνά ελέγχουν την 
υγεία τους κλινικά και εργαστη-
ριακά
Σε μικρότερο ποσοστό εμβολι-
άζονται έναντι της γρίπης, αλλά 
περισσότεροι σε σχέση με τους 
μη καπνιστείς έχουν εμβολιαστεί 
έναντι του COVID-19.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ          
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας Φιλόπου-
λος στην επιστημονική του το-
ποθέτηση αναφέρθηκε στα μέ-
τρα, που προτείνει η εταιρεία 
του για τη διακοπή του καπνί-
σματος όπως:
Εκπαίδευση λειτουργών Υγεί-
ας,
Στοχευμένες παρεμβάσεις,
Προσαρμοσμένες πρακτικές 
διακοπής καπνίσματος,
Αντιμετώπιση ρύπανσης πε-
ριβάλλοντος,
Απαγόρευση καπνίσματος σε 

επιλεγμένους ανοιχτούς δημό-
σιους χώρους.
Από την πλευρά του στην δι-
κή του τοποθέτηση ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Πνευμονολογι-
κής Εταιρείας κύριος Λουκίδης, 
αφού έκανε αναφορά στις δρά-
σεις της εταιρείας, τόνισε την 
σημαντική προσφορά των Ια-
τρείων Διακοπής Καπνίσματος, 
που λειτουργούν σε επτά νοσο-
κομεία της χώρας, στην μείωση 
των καπνιστών. Μάλιστα πρό-
σθεσε πως τα ποσοστά επιτυχί-
ας είναι από τα υψηλότερα της 
Ευρώπης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε το ποσοστό των καπνι-
στών που κόβουν το τσιγάρο στο 
τέλος της θεραπείας κυμαίνεται 
από 50 μέχρι 75% ενώ μετά τον 
πρώτο χρόνο της θεραπείας το 
ποσοστό είναι 25 με 51%.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 
Ο Ιωάννης Κανακάκης, πρόε-
δρος της Ελληνικής Καρδιολογι-
κής Εταιρείας, τόνισε πως το κά-
πνισμα σκοτώνει κάθε χρόνο σε 
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Συνοπτική παρουσίαση

Αυξημένη επίπτωση και 
ενοχοποίηση για πρόκλη-
ση σοβαρών βλαβών σε 

όλα τα συστήματα του οργανισμού 
και κυρίως βλάβες σε αγγεία, καρ-
διά, πνεύμονα και η καρκινογένε-
ση αποτελούν γνωστά και αδιαμ-
φισβήτητα δεδομένα για την επί-
δραση του καπνίσματος. 

Τι συμβαίνει όμως με την 
εγκυμοσύνη; 

Οι αρνητικές επιπτώσεις 
του καπνίσματος ξεκινούν 
ήδη πριν από τη σύλλη-

ψη καθώς το κάπνισμα στους άν-
δρες επιδρά αρνητικά στη μορφο-
λογία και κινητικότητα του σπέρ-
ματος, ενώ στις γυναίκες ενοχο-
ποιείται για την διαταραχή της κι-
νητικότητας/λειτουργικότητας των 

σαλπίγγων, της ποιότητας/βιωσι-
μότητας των ωαρίων καθώς και 
για την εμφάνιση διαταραχών στον 
εμμηνορυσιακό κύκλο (δευτερο-
παθή αμηνόρροια, χαμηλά επί-
πεδα οιστρογόνων, κ.α.) οδηγώ-
ντας με αυτόν τρόπο σε βλάβες της 
αναπαραγωγικής λειτουργίας και 
σε μικρότερα ποσοστά επιτυχών 
συλλήψεων. Η δε επιτευχθείσα 
εγκυμοσύνη από μια καπνίστρια 
προδιαθέτει ήδη για την εμφάνιση 
επιπλοκών κατά την διάρκειά της, 
οπότε συστήνεται η όσο το δυνα-
τόν έγκαιρη διακοπή του
καπνίσματος. 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι επιπτώσεις των άνω 
των 8.000 τοξικών ου-
σιών που εμπεριέχονται 

στον καπνό αφορούν τη κυοφο-

ρούσα μητέρα και το έμβρυο σε 
όλα τα στάδια από την αρχή της 
εγκυμοσύνης έως και τη μετέ-
πειτα ζωή του παιδιού. 
Συνοπτικά, οι επιπλοκές του κα-
πνίσματος κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν τα 
εξής:
1. Αυξημένη πιθανότητα αποβο-
λής α΄ τριμήνου και εξωμητρίου 
εγκυμοσύνης 
2. Πρόωρη αποκόλληση πλακού-
ντα και προδρομικό πλακούντα
3. Ενδομήτριο νεογνικό θάνατο
4. Συγγενείς ανωμαλίες όπως λα-
γόχειλο και λυκόστομα και ανω-
μαλίες του κεντρικού νευρικού 
συστήματος
5. Πρόωρη ρήξη υμένων και 
πρόωρο τοκετό
6. Ελλιποβαρές μωρό. Τα νεογνά 
των καπνίστριων εγκύων έχουν 

δύο φορές περισσότερες πιθανό-
τητες να γεννηθούν με βάρος μι-
κρότερο των 2500 gr από εκείνα 
των εγκύων που δεν καπνίζουν. 
Αυτή η μείωση του βάρους απο-
καθίσταται μέσα στους έξι μήνες 
από την γέννηση, εκτός εάν συ-
νυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντι-
κοί παράγοντες (χαμηλό κοινωνι-
κοοικονομικό επίπεδο της μητέ-
ρας, ανεπαρκή διατροφή κατά την
κύηση). Μελέτες έχουν δείξει ότι 
υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του 
αριθμού των τσιγάρων που κα-
πνίζει η έγκυος και της μείωσης 
του βάρους γέννησης και μια σχε-
τική μείωση του κινδύνου εάν η 
έγκυος έχει πολύ καλή διατρο-
φή ή σταματάει το κάπνισμα πριν 
την 20η εβδομάδα κύησης. Επι-
πλέον τα ελλιποβαρή μωρά έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να πα-

ραμείνουν για το όποιοαπαιτούμε-
νο διάστημα σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας.
7. Αυξημένος κίνδυνος περιγεν-
νητικού θανάτου
Ο κίνδυνος εμφάνισης αυτών 
των επιπλοκών εξαρτάται από 
τον αριθμό των τσιγάρων που 
καπνίζει η γυναίκα πριν και κα-
τά την κύηση, χωρίς όμως αυτό 
να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο 
ασφαλές όριο καπνίσματος.
Δυστυχώς όμως, οι επιπτώσεις 
του καπνίσματος δεν σταματούν 
εδώ καθώς επηρεάζουν και τη 
μετέπειτα ζωή του εμβρύου/παι-
διού από τη πρώτη στιγμή της γέν-
νησης του και αφορούν τα εξής:
1. Σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού 
θανάτου (SIDS – sudden infant 
death syndrome) – μπορεί να 
συμβεί σε νεογνά καθώς και σε 

βρέφη άνω των 12 μηνών.
2. Τα νεογέννητα με μικρό βάρος 
έχουν περισσότερη δυσκολία να 
κρατήσουν σταθερή τη θερμο-
κρασία τους και το ισοζύγιο των 
ηλεκτρολυτών. Δυσκολεύονται ν’ 
ανταποκριθούν στους ήχους και 
είναι δυσκολότερο να
τα ησυχάσει κανείς όταν κλαίνε, 
κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από 
την έλλειψη της νικοτίνης στην 
οποία είχαν ήδη εθιστεί κατά την 
ενδομήτριο ζωή τους.
3. Τα λιποβαρή βρέφη, ακόμα κι 
αν τελειόμηνα, εμφανίζονται πιο 
επιρρεπή σε ασθένειες και λοι-
μώξεις, με αποτέλεσμα την αυξη-
μένη εμφάνιση παθήσεων όπως 
ωτίτιδες, ρινίτιδες, φαρυγγίτιδες 
αλλά και άσθματος ή πνευμονίας.
4. Τα παιδιά των καπνιστριών σε 
σύγκριση με τα παιδιά των μη κα-
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παγκόσμιο επίπεδο 7.000.000 
ανθρώπους. Εξήγησε δε πως 
η αυξημένη επίπτωση καρδι-
αγγειακών νοσημάτων λόγω 
του καπνίσματος επεκτείνεται 
σε όλο το φάσμα των νοσημά-
των αυτών:
 εμφραγμα μυοκαρδίου,
Αορτικά ανευρύσματα (κοι-
λιακά),
Αγγειακά εγκεφαλικά επει-
σόδια,
Περιφερική αγγειοπάθεια,
Αιφνίδιος θάνατος

ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΟΥΦΗ 
Τέλος η Ελεάνα Στουφή, πρό-
εδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Κλινικής Στοματολογίας ανα-
φέρθηκε στις αθώες αλλά και 
στις επικίνδυνες βλάβες που 
προκαλεί το κάπνισμα στο στό-
μα.Στις αθώες κατατάσσονται 
η ουλίτιδα, η περιοδοντίτιδα, 
μελάχρωση ούλων, ξηροστο-
μία, λευκές γραμμώσεις, νικο-
τινική στοματίτις, κακοσμία, 
τριχωτή γλώσσα.

Ενώ οι επικίνδυνες είναι λευ-
κοπλακία και ακανθοκυτταρι-
κό καρκίνωμα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Την Ημερίδα τίμησε  με την 
παρουσία της η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου η οποία στο μή-
νυμά της ανέφερε πως «το κά-
πνισμα είναι μια από τις μεγα-
λύτερες απειλές για την ζωή, 
καθώς κάθε χρόνο σκοτώνει 
8.000.000 ανθρώπους». 
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
πρόσθεσε πως «η σημαντική 
μείωση του καπνίσματος, είναι 
μια ενθαρρυντική νίκη, αλλά 
όχι το τέλος της μάχης.
Επιλέγω να μην καπνίζω, επι-
λέγω να ζω. Ήρθε η ώρα να 
απαλλαγούμε από την βλαβερή 
αυτή συνήθεια για πάντα» κα-
τέληξε η κ. Σακελλαροπούλου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
Ο υπουργός Υγείας Βασί-

λης Κικίλιας στο μήνυμα του 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη 
ψήφιση και εφαρμογή του 
αντικαπνιστικού νόμου.  
«Η προσπάθεια είναι συνεχής, 
παρά το γεγονός ότι η πανδη-
μία δημιούργησε προβλήμα-
τα, είμαστε αισιόδοξοι για το 
μέλλον».

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Η υπουργός Παιδείας κυ-
ρία Κεραμέως ανήγγειλε πως 
από την ερχόμενη σχολική 
χρονιά σε όλα τα σχολεία 
της χώρας (νηπιαγωγεία, 
δημοτικά, γυμνάσια και λύ-
κεια) θα λειτουργήσουν Ερ-
γαστήρια Δεξιοτήτων, προ-
κειμένου τα παιδιά να ανα-
πτύξουν δεξιότητες ζωής σε 
θέματα ρομποτικής, οικολο-
γίας, εθελοντισμού, φυσικών 
καταστροφών, πρώτων βοη-
θειών, προστασία από εξαρ-
τήσεις, συνέπειες απο βλα-
βερές ουσίες, υγιεινός τρό-
πος ζωής.

Χωρίς εναντίωση με τον καπνιστή αλλά με την καλλιέργεια της ελεύθερης επιλογής, του μη καπνίσματος ως 
προτιμητέου τρόπου ζωής, γαλουχεί μια νέα γενιά χωρίς καπνό, μειώνει το κάπνισμα με κοινωνική αποδοχή, χωρίς 
φόβο, χωρίς καταπίεση, χωρίς άγχος και κυρίως χωρίς συγκρουσιακές διαδικασίες.
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πνιστριών εμφανίζουν αυξημένες 
πιθανότητες για μαθησιακά προ-
βλήματα και προβλήματα συμπε-
ριφοράς στην παιδική ηλικία όπως 
η διαταραχή ελλειμματικής προ-
σοχής/υπερκινητικότητας. 
5. Συνήθως αυτά τα παιδιά συνε-
χίζουν να είναι παθητικοί καπνι-
στές μέσα στην οικογένεια κάτι που 
μπορεί να εξηγήσει και την συχνό-
τερη εμφάνιση παιδικού καρκίνου.

Είμαι καπνίστρια, τι πρέ-
πει να κάνω;

Ασφαλές όριο καπνίσμα-
τος δεν υπάρχει για κα-
νέναν, πόσω μάλλον για 

το κυοφορούμενο έμβρυο. Είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ότι η δι-
ακοπή οποιαδήποτε στιγμή κατά 
τη διάρκεια της κύησης μπορεί 
σε κάποιο βαθμό

να αποβεί ωφέλιμη και όσο νωρί-
τερα διακόψετε το κάπνισμα, τόσο 
μεγαλύτερο θα είναι το όφελος.
Ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον 
καπνό του τσιγάρου δεν υπάρ-
χει, είτε πρόκειται για ενεργητι-
κό είτε για παθητικό κάπνισμα. 
Η αναπνοή ακόμη και λίγου κα-
πνού από το περιβάλλον μπορεί 
να αποδειχθεί επιβλαβής. Ο μό-
νος αποδεκτός τρόπος προστασί-
ας του κυοφορούμενου εμβρύου 
αλλά και του εαυτού σας από τις 
πιθανές επιπλοκές του καπνού 
είναι να εξασφαλίσετε ένα υγιές 
περιβάλλον χωρίς καθόλου κα-
πνό. Αν καπνίζετε και διαπιστώ-
σετε ότι είστε έγκυος, πρέπει να 
σταματήσετε. Η διακοπή του κα-
πνίσματος μειώνει όλους τους 
κινδύνους που προαναφέρθη-
καν. Ζητήστε από τους καπνιστές 

που σας περιβάλουν να σας στη-
ρίξουν καπνίζοντας σε εξωτερι-
κούς χώρους και όχι κοντά σας. 

Είναι ασφαλή τα ηλε-
κτρονικά τσιγάρα κατά 
τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης;

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πα-
ρότι περιέχουν λιγότερες 
βλαβερές ουσίες από ότι 

το συμβατικό τσιγάρο, δεν παύ-
ουν να έχουν κι αυτά νικοτίνη 
σε διάφορες περιεκτικότητες, 
η οποία από μόνη της είναι αρ-
κετή για να προκαλέσει σπασμό 
των αρτηριών του πλακούντα και 
μείωση της παροχής οξυγόνου 
και θρεπτικών ουσιών που εί-
ναι άκρως απαραίτητα συστατι-
κά για την ανάπτυξη του εμβρύ-
ου ή να μεταβάλλει τα ηλεκτρικά 

δυναμικά μέσα στην καρδιά του 
εμβρύου δημιουργώντας αρρυθ-
μίες που οδηγούν στο σύνδρο-
μο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου. 
Συνεπώς δεν θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης.

Μπορώ να χρησιμοποι-
ήσω τσίχλες ή αυτοκόλ-
λητα νικοτίνης στη διάρ-
κεια της κύησης;

Δεν είναι τεκμηριωμένη η 
ασφάλεια τους στη διάρ-
κεια της κύησης και επι-

σήμως ο F.D.A. έχει κατατάξει τα 
προϊόντα αυτά στην κατηγορία D 
για τα οποία υπάρχουν σοβαρές 
υπόνοιες πως ενδέχεται να είναι 
επιβλαβή για το έμβρυο. Με βά-
ση αυτό το κριτήριο, η εξαιρε-
τική χρήση τους παραμένει αμ-

φίβολη ακόμη και σε εκείνες τις 
περιπτώσεις όπου όλες οι άλλες 
μέθοδοι διακοπής του καπνίσμα-
τος έχουν αποτύχει, στηριζόμε-
νοι στη λογική ότι αυτό καθαυ-
τό το κάπνισμα είναι στην τελι-
κή πιο βλαβερό για το έμβρυο 
από τα υποκατάστατα.

*O Παναγιώτης Κ. Τερζά-
κης είναι χειρουργός 
γυναικολόγος - μαι-
ευτήρας, Πιστοποί-
ηση κολποσκόπη-
σης HSCCP, Μέλος 
Επιστημονικού Συμ-
βουλίου Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας - Πα-
ράρτημα Πατρών και 
μέλος του Ιατρι-
κού Συλλόγου 
Πατρών. 

 

Εχθρός της εγκυμοσύνης το τσιγάρο Οι αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος ξεκινούν ήδη πριν 
από τη σύλληψη καθώς το κάπνισμα στους άνδρες επιδρά 

αρνητικά στην μορφολογία και κινητικότητα του σπέρματος

Κατερίνα Σακελλαροπούλου Βασίλης Κικίλιας Νίκη Κεραμέως


