
 

 

Αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό COVID-19 για τους καπνιστές και 

χρήστες ναργιλέ. 

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Framework Convention on 

Tobacco Control – Knowledge Hub for Waterpipe Tobacco Smoking (FCTC-KHWTS), 

οι καπνιστές, καθώς και οι χρήστες ναργιλέ συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

μόλυνσης από τον ιό COVID-19. 

Συγκεκριμένα, έχει τεκμηριωθεί ότι οι καπνιστές παρουσιάζουν 2 έως 4 φορές 

μεγαλύτερες πιθανότητες κίνδυνου ανάπτυξης διεισδυτικού πνευμονιόκοκκου, μιας 

πνευμονικής νόσου που συνδέεται με υψηλή θνησιμότητα. Ο κίνδυνος εμφάνισης είναι 

διπλάσιος και πιο σοβαρός στους καπνιστές σε σύγκριση με τους μη-καπνιστές. Στην 

περίπτωση της φυματίωσης, οι καπνιστές έχουν επίσης διπλάσιο κίνδυνο να 

προσβληθούν από τη μόλυνση και 4 φορές αυξημένη θνησιμότητα. 

Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακόμα ερευνητικά δεδομένα που να 

υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης μεταξύ των καπνιστών, ωστόσο, η 

ανάλυση των θανάτων από τον ιό COVID-19 στην Κίνα δείχνει μεγαλύτερο 

επιπολασμό του ιού στους άνδρες. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

πολλοί περισσότεροι Κινέζοι άνδρες καπνίζουν από τις γυναίκες, αποτελεί 

ανησυχητική ένδειξη. Μεταξύ των Κινέζων ασθενών που διαγνώστηκαν με πνευμονία 

που σχετίζεται με το COVID-19, οι πιθανότητες εξέλιξης της νόσου 

(συμπεριλαμβανομένου του θανάτου) ήταν 14 φορές υψηλότερες στα άτομα με 

ιστορικό καπνίσματος σε σύγκριση με τους μη-καπνιστές. Αυτός ήταν ο ισχυρότερος 

παράγοντας κινδύνου μεταξύ αυτών που εξετάστηκαν. 

Όσον αφορά τη χρήση ναργιλέ,  πάλι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου 

που ευνοούν την ανάπτυξη ασθένειας του αναπνευστικού συστήματος, όπως η πιθανή 

χρήση του ίδιου ναργιλέ από περισσότερα από 1 άτομα,  ο μη-κατάλληλος καθαρισμός 

της συσκευής του ναργιλέ πριν από κάθε χρήση, ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών 

μικροβιακών παραγόντων μέσω των σωληνώσεων του ναργιλέ, η υγρασία στον καπνό 

του ναργιλέ που ευνοεί την ανάπτυξη και επιβίωση μικροργανισμών στο σωλήνα του 

ναργιλέ, και η χρήση κρύου νερού στο θάλαμο νερού του ναργιλέ που διευκολύνει την 

επιβίωση των ιών και των βακτηριδίων. 

Με βάση τα πιο πάνω απευθύνεται έκκληση στους καπνιστές, συμβατικού 

τσιγάρου και ναργιλέ, αλλά και σε ατμιστές για λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων 

για μείωση των πιθανοτήτων μόλυνσης ή/και διασποράς του ιού COVID—19. 
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