
 
 

ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 31η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 
 
Η 31η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος με απόφαση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το κάπνισμα αποτελεί την πρώτη και 
κύρια αιτία θανάτου η οποία όμως μπορεί να προληφθεί. 
Υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία πως ο καπνός προκαλεί θάνατο, ασθένειες και αναπηρία και ότι 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα παιδιά και τα βρέφη. 
 
Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος οφείλεται σε έναν μεγάλο αριθμό τοξικών ουσιών που 
βρίσκονται στον καπνό. Κάθε φορά που ανάβει ένα τσιγάρο απελευθερώνονται περισσότερες 
από 2.500 ουσίες. Από αυτές οι πιο βλαβερές είναι η νικοτίνη, η πίσσα, το μονοξείδιο του 
άνθρακα. 
Η νικοτίνη είναι η κύρια ουσία που ευθύνεται για την εξάρτηση που αναπτύσσεται από τον 
καπνό. Διεισδύει στους πνεύμονες και φτάνει στον εγκέφαλο μέσα από την κυκλοφορία του 
αίματος σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Συγκαταλέγεται μεταξύ των κύριων παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου Αυξάνει τους σφυγμούς και την αρτηριακή πίεση και είναι υπεύθυνη 
για την απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών. 

 Η πίσσα. Είναι καρκινογόνος ουσία και αιτία της χρόνιας βρογχίτιδας. Πρόκειται για ένωση 
πολλών και καρκινογόνων ουσιών. Ευθύνεται για τους καρκίνους που σχετίζονται με το 
τσιγάρο, στους πνεύμονες, στο στομάχι, το έντερο, την ουροδόχο κύστη καθώς και για την 
εκδήλωση χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων. 

Άλλες 4000 βλαβερές ουσίες  περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου, οι οποίες  ευθύνονται 
για πλήθος άλλων παθολογικών καταστάσεων. 

Εκτός όμως από το ενεργητικό κάπνισμα, έχει αποδειχθεί ότι και η έκθεση στο παθητικό 
κάπνισμα είναι η αιτία πολλών ασθενειών όπως του καρκίνου του πνεύμονα, των 
καρδιαγγειακών παθήσεων και των παιδικών ασθενειών. 

 
Εννιά στους δέκα καπνιστές κάπνισαν το πρώτο τους τσιγάρο στην εφηβεία. Η εφηβεία 
αποτελεί την πιο κρίσιμη ηλικία στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ατόμου. Ο 
έφηβος δεν έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις βλαβερές επιπτώσεις του 
καπνίσματος σ' αυτή την ηλικία.  
 



Η αγωγή υγείας με την οργάνωση αντικαπνιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων 
συμβάλλει στη μείωση της βλαβερής συνήθειας του καπνίσματος και την αλλαγή της στάσης 
των καπνιστών απέναντι σε αυτή. 
  
 
 
 
Οι Υπηρεσίες Επισκεπτών/τριών Υγείας είναι κατεξοχήν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας.  
Ένας από τους βασικούς τομείς παροχής υπηρεσιών πρόληψης, των Επισκεπτών/τριών 
Υγείας  είναι τα Δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού στη Δημοτική Εκπαίδευση, η παιδαγωγική παρέμβαση της Σχολιατρικής 
Υπηρεσίας γίνεται στα πλαίσια ολοκληρωμένων θεματικών ενοτήτων. 
 
Όσον αφορά το κάπνισμα πραγματοποιείται  το Εργαστήρι Αγωγής Υγείας «Μαθαίνω για το 
κάπνισμα» σε μαθητές της  Στ΄  τάξης  Δημοτικού. Τη σχολική χρονιά 2017-2018 
πραγματοποιήθηκε το εργαστήρι Αγωγής Υγείας «Μαθαίνω για το κάπνισμα» σε 429 τμήματα 
μαθητών της Στ΄ τάξης, σε 253 Δημοτικά σχολεία. Το πρόγραμμα έχει αναθεωρηθεί και 
πιθανόν από την ερχόμενη σχολική χρονιά να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις των σχολείων  
Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
 
Οι επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος καθιστούν επιτακτικά την ανάγκη  εφαρμογής 
προγραμμάτων πρόληψης της έναρξης του καπνίσματος και βοήθειας στους καπνιστές για τη 
διακοπή του.                     
 
Κάθε επαγγελματίας υγείας πρέπει να καταγράφει το καπνιστικό ιστορικό του ασθενούς του 
και να συστήνει τη διακοπή του καπνίσματος. Έστω και μια 5λεπτη ιατρική παρέμβαση είναι 
αρκετή να κινητοποιήσει τον καπνιστή και να πενταπλασιάσει την πιθανότητα να διακόψει το 
κάπνισμα.  
Ο έλεγχος του καπνίσματος είναι βασικός παράγοντας για τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας.         
Η καταπολέμηση της χρήσης του καπνού  δεν είναι  εύκολη υπόθεση.   
 
Ας ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Η μείωση της χρήσης του καπνού θα έχει τεράστιο 
όφελος για την υγεία και την ποιότητα της ζωής όλων των πολιτών. 
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