
Το κάπνισµα είναι πλέον γνω-
στό ότι αποτελεί µια βλαπτική
συνήθεια και ταυτοχρόνως
αποτελεί ένα από τα πιο σο-
βαρά προβλήµατα δηµόσιας
υγείαςστονδυτικόκόσµο.Σύµ-
φωνα µε τον Παγκόσµιο Ορ-
γανισµό Υγείας (WHO) αλλά
καιπολλέςΕπιστηµονικέςΕται-
ρίες, τοκάπνισµαείναιµιαχρό-
νια ασθένεια και ο καπνιστής
ασθενής που χρειάζεται συ-
χνή ιατρική βοήθεια.
H Ελλάδα είναι µια από τις
πρώτες χώρες σε σχετικό
αριθµό κατανάλωσης τσιγά-
ρων στην Ευρώπη. Έχουµε την
τρίτη θέση από την κορυφή σε
ποσοστό ενηλίκων καπνιστών
σε καθηµερινή βάση (27,3%)
µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Όπως καταγράφουν όλες οι
τελευταίες µελέτες, µόνο 1
στους 4 Έλληνες καπνιστές
αναφέρουν µία τουλάχιστον
προσπάθεια διακοπής κατά τη
διάρκεια του τελευταίου έτους.
Είναι ξεκάθαρο στους επαγ-
γελµατίες υγείας, αλλά και
στους πολίτες ότι η αντιµετώ-
πιση του καπνίσµατος αποτε-

λεί ένα σύνθετο πρόβληµα.
Αφενός υπάρχει η εξάρτηση
από τη νικοτίνη που περιέχε-
ται στα τσιγάρα και τα άλλα
προϊόντα καπνού, αφετέρου
προκαλούνται βλάβες από τον
ίδιο τον καπνό, και οι βλάβες
αυτές επισυµβαίνουν σε διά-
φορα συστήµατα του ανθρώ-
πινου οργανισµού.
Ο καπνός του τσιγάρου περιέ-
χει περισσότερες από 4.000
χηµικές ουσίες, µε διαφορε-
τικές ιδιότητες και επιδράσεις
στον ανθρώπινο οργανισµό, εκ
των οποίων πάνω από 250 εί-
ναι επιβλαβείς και τουλάχι-
στον 50 είναι γνωστά καρκι-
νογόνα. Παγκοσµίως, σχεδόν
το 40% των θανάτων εξ’ αιτίας
όλων των µορφών καρκίνου
αποδίδεται στο κάπνισµα.
Επικρατέστερη µορφή κα-
κοήθειας είναι ο καρκίνος του
πνεύµονα λόγω και της άµεσης
έκθεσης του αναπνευστικού
συστήµατος στον καπνό. Υπο-
λογίζεται ότι το 90% των θανά-
των από καρκίνο του πνεύ-
µονα σχετίζεται άµεσα µε το
κάπνισµα. Επιπλέον, είναι

ακόµη σαφής η αιτιολογική
σχέση του καπνίσµατος µε τη
χρόνια αποφρακτική πνευµο-
νοπάθεια (ΧΑΠ), που αποτε-
λεί σηµαντική αιτία νοσηρό-
τητας, αναπηρίας και θνητό-
τητας.
Ακόµη, η συστηµατική φλεγ-
µονή και η συνεπακόλουθη
βλάβη του ενδοθηλίου των αγ-
γείων οδηγούν σε καρδιαγ-
γειακά συµβάµατα, όπως το
έµφραγµα του µυοκαρδίου.
Σχεδόν το 25% των θανάτων
από καρδιαγγειακά νοσήµατα
οφείλεται στο κάπνισµα. Εκτός
των άµεσων επιδράσεων στον
ίδιο τον καπνιστή, είναι πλέον
γνωστές και οι παράπλευρες
απώλειες µε τις βλαβερές επι-
δράσεις στους παθητικούς κα-
πνιστές.
Έτσι, έχουµε τις επιδράσεις
του καπνού από δεύτερο χέρι,
δηλαδή την άµεση έκθεση στον
καπνό, αλλά και τον καπνό από
τρίτο χέρι, δηλαδή την έκθεση
στις ουσίες εκείνες που υπάρ-
χουν στα αντικείµενα του κα-
πνιστή. Έτσι, ακόµη και αν κά-

ποιος καπνίζει εκτός σπιτιού,
µπορεί τα ρούχα του να µετα-
φέρουν τον καπνό µέσα στο
σπίτι και να προκαλέσουν συµ-
πτώµατα στα παιδιά ή σε άλλα
άτοµα. Όµως, µια σηµαντική
κατηγορία «παθητικών» κα-
πνιστών είναι τα έµβρυα των
εγκύων γυναικών που καπνί-
ζουν.
Είναι πλέον γνωστό ότι το κά-
πνισµα κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνη µπορεί να προ-
καλέσει καθυστέρηση της ανά-
πτυξης του εµβρύου, να απο-
τελεί αυξηµένο κίνδυνο απο-
βολών, αυξηµένης συχνότη-
τας αποκόλλησης πλακούντα,
πρόδροµου πλακούντα, αι-
µορραγιών και πρόωρης γέν-
νησης.
Επιπλέον, µπορεί να υπάρχει
αυξηµένος κίνδυνος περιγεν-
νητικής θνησιµότητας και συγ-
γενών ανωµαλιών. Επίσης, οι
ασθενείς που καπνίζουν έχουν
συνήθως σοβαρότερα συµ-
πτώµατα από λοιµώξεις του
αναπνευστικού. Το ίδιο έχει
παρατηρηθεί και στους ασθε-

νείς µε λοίµωξη από τον ιό
SARS-CoV-2, καθώς διαφαί-
νεται ότι οι καπνιστές έχουν
έως 1,4 φορές µεγαλύτερη πι-
θανότητα να εµφανίσουν σο-
βαρά συµπτώµατα από τον ιό
και έως 2,4 φορές µεγαλύτερη
πιθανότητα να εισαχθούν σε
µονάδα εντατικής θεραπείας
και να χρειαστούν µηχανική
αναπνευστική υποστήριξη ή
και να χάσουν τη ζωή τους.
Στην Ελλάδα, το κάπνισµα απα-
γορεύτηκε στους κλειστούς
δηµόσιους χώρους και τους
χώρους εργασίας από την 1η
Σεπτεµβρίου 2010, χωρίς
ωστόσο να τύχει πρακτικής
εφαρµογής.
Ο πιο πρόσφατος νόµος
4633/2019 και η επακόλουθη
αυστηροποίηση των σχετικών
διατάξεων κατά του καπνί-
σµατος, συνέβαλαν στην ου-
σιαστικότερη αντιµετώπιση του
ζητήµατος.
Μια θεραπεία διακοπής του
καπνίσµατος είναι πιο αποτε-
λεσµατική, όταν λαµβάνει
υπόψη όλες τις ουσιαστικές
πτυχές της εξάρτησης από το
τσιγάρο, τόσο δηλαδή τη σω-

µατική εξάρτηση από τη νικο-
τίνη όσο και την ψυχική εξάρ-
τηση που παίρνει τη µορφή
συνήθειας.
Οι δυο αυτές µορφές εξάρτη-
σης απαντούν στο ερώτηµα,
γιατί οι άνθρωποι διατηρούν
τη συµπεριφορά του καπνί-
σµατος παρά του γνωστούς
κινδύνους και επιπτώσεις στην
υγεία τους.
Τα σύγχρονα ιατρεία διακοπής
καπνίσµατος που λειτουργούν
χρησιµοποιούν τεχνικές δια-
κοπής του καπνίσµατος που
µπορεί να συνδυάζουν φαρ-
µακευτική αγωγή και συµπε-
ριφορικές τεχνικές ψυχοθε-
ραπείας. Συµπερασµατικά, δια-
πιστώνεται ότι το κάπνισµα
επηρεάζει δυσµενώς τον αν-
θρώπινο οργανισµό και είναι
προτιµότερο να διακόπτεται
νωρίς. Οι επαγγελµατίες υγείας
οφείλουν να είναι πρωτοπό-
ροι στον αγώνα κατά του κα-
πνίσµατος ευαισθητοποιώντας
τους ανθρώπους, αλλά και
βοηθώντας τους καπνιστές που
το επιθυµούν να απαλλαγούν
από τη βλαπτική αυτή συνή-
θεια.
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Το µήνυµα της Αντικαρκινικής
Εταιρείας για την αυριανή 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά
του Καπνίσµατος 

Με αφορµή την αυριανή Παγκόσµια
Ηµέρα κατά του καπνίσµατος (31
Μαΐου), που έχει καθιερωθεί από τον

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας το έτος 1988, η
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στέλνει ένα
ηχηρό µήνυµα προς τους καπνιστές: «ΠΕΣ ΟΧΙ
ΣΗΜΕΡΑ!».
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από τότε µέ-
χρι και σήµερα, ένας συνεχής αγώνας γίνεται
για να σταµατήσει αυτή η βλαπτική συνήθεια,
που οδηγεί στην εξάρτηση όλο και περισσό-
τερο νέους ανθρώπους καταστρέφοντας την
υγεία τους. 
-Μετά τις συνεχείς ενηµερώσεις για τις σοβα-
ρές βλάβες που ενοχοποιείται ότι προκαλεί το
κάπνισµα στους πνεύµονες, στα αγγεία, στην
καρδιά και γενικά σε όλες τις λειτουργίες του
οργανισµού και την αύξηση των θανάτων από
καρκίνο.
-Μετά τις δράσεις και ενέργειες που έχουν
στόχο την βοήθεια προς τους καπνιστές για
διακοπή αυτής της βλαπτικής για την υγεία συ-
νήθειας, αλλά και την προστασία των νέων και
την αποτροπή τους από την χρήση καπνικών
προιόντων και την προστασία του γενικού πλη-
θυσµού από το παθητικό κάπνισµα. 
- Μετά την εφαρµογή των αντικαπνιστικών µέ-
τρων που εφαρµόζονται στην χώρα µας... το
ποσοστό των καθηµερινών καπνιστών στην Ελ-
λάδα µειώνεται σταθερά, παραµένει ωστόσο
στα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Εφησυχασµός στο πρόβληµα δεν υπάρχει.
Το κάπνισµα έχει σαν όργανο-στόχο τον πνεύ-
µονα και ευθύνεται για βλάβες και λοιµώξεις
του αναπνευστικού µέχρι και καρκίνο, όµως
ευθύνεται και συµβάλλει στην εµφάνιση πολ-
λών άλλων νοσηµάτων όπως βλάβες στο καρ-
διαγγειακό σύστηµα, καρκίνο στοµατοφάρυγγα,
στοµάχου, ουροδόχου κύστεως, επιδρά αρνη-
τικά στην έγκυο γυναίκα και στη φυσιολογική
ανάπτυξη του εµβρύου. 
Εκτιµάται ότι οι καπνιστές είναι πρώτοι στο να

εµφανίσουν σοβαρά συµπτώµατα από τον COVID
19, να χρειαστούν εντατική ή να έχουν προ-
βλήµατα µε τους πνεύµονες µετά την θερα-
πεία τους. 

8 ΕΚΑΤ. ΖΩΕΣ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
Παγκοσµίως το κάπνισµα στοιχίζει την ζωή σε
περισσότερους από οχτώ εκατοµµύρια αν-
θρώπους ετησίως και αποτελεί την πρώτη αι-
τία θανάτου, γεγονός που µπορεί να ελεγχθεί
και να µηδενιστεί, αν υπάρξει θέληση και συ-

νεργασία από τους ίδιους τους καπνιστές. 
Οι περιορισµοί που ισχύουν για το απλό τσι-
γάρο, ισχύουν και για το ηλεκτρονικό, γιατί οι
βλάβες και στις δύο περιπτώσεις είναι ανάλο-
γες. Το κάπνισµα µέσα στο σπίτι δεν απαγο-
ρεύεται διά νόµου, όµως ο κάθε γονιός πρέπει
να καταλάβει ότι ο καπνός του τσιγάρου είναι
καταστροφικός και συνδέεται άµεσα µε ιογε-
νείς και βακτηριακές λοιµώξεις του αναπνευ-
στικού συστήµατος και µείωση της φυσιολογικής
άµυνας του οργανισµού και της φυσιολογικής
ανάπτυξης του παιδιού του. 
Τα αποτσίγαρα αποτελούν τοξικά απόβλητα.
Εκτιµάται ότι, παγκοσµίως, κάθε µέρα 766.000
κιλά αποτσίγαρα µολύνουν τον πλανήτη και εί-
ναι το κατ΄εξοχήν σκουπίδι το καλοκαίρι στις
παραλίες. Θέλουµε καθαρές παραλίες, όχι απο-
τσίγαρα.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Μία καινοτόµος ενέργεια της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας είναι η διαδικτυακή πλατ-
φόρµα stopkapnisma.gr, για πληροφορίες και
οδηγίες διαδικτυακά καθώς και η λειτουργία της
Ανοιχτής Γραµµής Υποστήριξης 215 215 21 21
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή , 9 το πρωί µε 9
το βράδυ. Ο καπνιστής που θέλει να διακόψει
το κάπνισµα, µε ένα απλό τηλεφώνηµα, έχει
την ευκαιρία να µιλήσει µε εξειδικευµένους
επιστήµονες και να τύχει της κατάλληλης κα-
θοδήγησης και υποστήριξης. 
«Είµαστε δίπλα στον καπνιστή, όχι απέναντί
του. Θέλουµε ένα περιβάλλον καθαρό χωρίς
καπνό για µας και για τα παιδιά µας. Όχι στην
εξάρτηση από τον ∆ούρειο Ίππο ΝΙΚΟΤΙΝΗ!»,
καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Αντικαρκι-
νική Εταιρεία.

Πες όχι σήµερα!

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Η βλαπτική συνήθεια του καπνίσµατος 

Γράφει ο ΚΚυυρριιάάκκοοςς  
ΠΠ..  ΚΚααρρκκοούύλλιιααςς
Πνευµονολόγος,Επίκ.
Καθηγητής Πανεπιστη-
µίου Πατρών  και µέλος
του παραρτήµατος της
Ελληνικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας Πατρών


