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ΚίνητροΚίνητρο

ΕίναιΕίναι οο δυναμικόςδυναμικός παράγονταςπαράγοντας οο οποίοςοποίος
διεγείρειδιεγείρει, , καθορίζεικαθορίζει καικαι κατευθύνεικατευθύνει τητη
συμπεριφοράσυμπεριφορά τουτου ατόμουατόμου προςπρος έναένα
σκοπόσκοπό..



ModelModel ofof BehaviourBehaviour ChangeChange ((ProchascaProchasca & & DeClementeDeClemente, 1983), 1983)

1. Προ-
συλλογισμικό
στάδιο

Δίχως διάθεση για
αλλαγή

2. 
Συλλογισμικό
σταδιο

Σκεπτόμενος την
αλλαγή

3.Προετοιμασία
4. Αλλαγή
συμπεριφοράς

4.  Διατήρηση νέας
συμπεριφοράς

Διατήρηση αλλαγής

Η αλλαγή διατηρείται
με το χρόνο



Εισαγωγή Πειρασμού

Δράση

«Ο πειρασμός»

Επανάκαμψη

Προετοιμασία

Ανακύκλωση

Βραχεία
Διακοπή

Μακρά
Διακοπή

Stages of Change Model

Υποτροπή



ModelModel ofof BehaviourBehaviour ChangeChange ((ProchascaProchasca & & 
DeClementeDeClemente, 1998), 1998)

•• ΕπαναλαμβανόμενηΕπαναλαμβανόμενη μεταβίβασημεταβίβαση απόαπό
στάδιοστάδιο σεσε στάδιοστάδιο μέχριμέχρι νανα φτάσειφτάσει κάποιοςκάποιος
στοστο στάδιοστάδιο τηςτης αλλαγήςαλλαγής

•• ΠόσοΠόσο σημαντικήσημαντική είναιείναι ηη αλλαγήαλλαγή;;
•• ΕτοιμότηταΕτοιμότητα καικαι προετοιμασίαπροετοιμασία γιαγια αλλαγήαλλαγή



ΓΛΩΣΣΙΚΟΣΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΟΣΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

•• ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία μεμε κινήσειςκινήσεις τουτου σώματοςσώματος

•• ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία μεμε ηχητικάηχητικά καικαι φωτεινάφωτεινά
σήματασήματα

ιατρειο απεξαρτησης καπνιστων
Μ.Α.Α. Νοσ.¨ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨
Π.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ



ΓΛΩΣΣΙΚΗΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΑΦΗΝΕΙΑΣΑΦΗΝΕΙΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ

ΑΣΑΦΕΙΑΑΣΑΦΕΙΑ
ΒιασύνηΒιασύνη
ΑγνοιαΑγνοια τουτου κώδικακώδικα απόαπό
τοντον αποστολέααποστολέα

ΑγνοιαΑγνοια τουτου κώδικακώδικα
απόαπό τοντον αποδέκτηαποδέκτη

ΑγνοιαΑγνοια τωντων κανόνωνκανόνων
τουτου κώδικακώδικα

ιατρειο απεξαρτησης καπνιστων
Μ.Α.Α. Νοσ.¨ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨
Π.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ



ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΟΣΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
•• ΓλώσσαΓλώσσα τουτου σώματοςσώματος
•• ΒλέμμαΒλέμμα
•• ΧειρονομίεςΧειρονομίες
•• ΣτάσηΣτάση τουτου σώματοςσώματος
•• ΑπόχρωσηΑπόχρωση τηςτης φωνήςφωνής
•• ΣυμβολικόςΣυμβολικός χειρισμόςχειρισμός τουτου χώρουχώρου
•• ΠροσωπικήΠροσωπική παρουσίασηπαρουσίαση

ιατρειο απεξαρτησης καπνιστων
Μ.Α.Α. Νοσ.¨ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨
Π.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΗΣΑΠΟΔΟΧΗΣ
•• ΑνοιχτέςΑνοιχτές -- κλειστέςκλειστές ερωτήσειςερωτήσεις

•• ΣύντομεςΣύντομες -- απλέςαπλές ερωτήσειςερωτήσεις

•• ΔιατήρησηΔιατήρηση ουδετερότηταςουδετερότητας

•• ΑποδοχήΑποδοχή τηςτης σιωπήςσιωπής
ιατρειο απεξαρτησης καπνιστων
Μ.Α.Α. Νοσ.¨ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨
Π.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ



ΑτομικήΑτομική κινητοποίησηκινητοποίηση..

•• ΕπισήμανσηΕπισήμανση κινδύνωνκινδύνων..
•• ΑναφοράΑναφορά σταστα οφέληοφέλη καπνίσματοςκαπνίσματος..
•• ΣυζήτησηΣυζήτηση προβλημάτωνπροβλημάτων..



ΕπισήμανσηΕπισήμανση κινδύνωνκινδύνων

•• ΆμεσοιΆμεσοι κίνδυνοικίνδυνοι..
•• ΜακροπρόθεσμοιΜακροπρόθεσμοι κίνδυνοικίνδυνοι..
•• ΠεριβαλλοντικοίΠεριβαλλοντικοί κίνδυνοικίνδυνοι..



ΚαταλύτεςΚαταλύτες γιαγια ΚίνητραΚίνητρα
ΔιακοπήςΔιακοπής ΚαπνίσματοςΚαπνίσματος

•• ΦόβοςΦόβος γιαγια ατομικήατομική υγείαυγεία
•• ΠροστασίαΠροστασία προσφιλώνπροσφιλών προσώπωνπροσώπων

((παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα ))
•• ΕπιθυμίαΕπιθυμία ¨̈ενηλικίωσηςενηλικίωσης ¨̈ απεξάρτησηςαπεξάρτησης



ΚίνδυνοιΚίνδυνοι

•• ΝεαράΝεαρά άτομαάτομα..
•• ΓυναίκεςΓυναίκες..
•• ΜέσηΜέση ηλικίαηλικία..
•• ΤρίτηΤρίτη ηλικίαηλικία..



Do you 
want to 
be this 
close to 

someone 
who 

stinks!

Smoking 
makes 
your 

breath, 
hair, and 
clothes 
stink!



Smoking Cessation andSmoking Cessation and
the Menstrual Cyclethe Menstrual Cycle

•• ΗΗ έμμηνοςέμμηνος ρύσηρύση μπορείμπορεί νανα επηρεάσειεπηρεάσει
τηντην απόφασηαπόφαση διακοπήςδιακοπής τουτου

καπνίσματοςκαπνίσματος

–– ΤαΤα συμπτώματασυμπτώματα στέρησηςστέρησης είναιείναι παρόμοιαπαρόμοια μεμε
τατα τηςτης δυσμηνόρροιαςδυσμηνόρροιας

–– ΗΗ επιτυχίαεπιτυχία τηςτης έναρξηςέναρξης τηςτης διακοπήςδιακοπής τουτου
καπνίσματοςκαπνίσματος μπορείμπορεί νανα επηρεαστείεπηρεαστεί αρνητικάαρνητικά
έωςέως καικαι 70% 70% στιςστις γυναίκεςγυναίκες μεμε δυσμηνόρροιαδυσμηνόρροια

–– ΟΟ καταμηνιαίοςκαταμηνιαίος κύκλοςκύκλος θαθα πρέπειπρέπει νανα ορίζεταιορίζεται
επακριβώςεπακριβώς ότανόταν συστήνεταισυστήνεται ημερομηνίαημερομηνία
στόχοςστόχος



Cessation ProgramsCessation Programs——PregnancyPregnancy

•• ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες διακόπτουνδιακόπτουν τοτο τσιγάροτσιγάρο στηνστην
εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη συχνότερασυχνότερα απόαπό κάθεκάθε άλληάλλη φοράφορά..

•• ΤοΤο έναένα τρίτοτρίτο απόαπό αυτέςαυτές πουπου καπνίζουνκαπνίζουν θαθα
παραμείνουνπαραμείνουν μημη καπνίστριεςκαπνίστριες γιαγια τουλάχιστοντουλάχιστον
έναένα χρόνοχρόνο μετάμετά τοντον τοκετότοκετό..

•• ΤαΤα προγράμματαπρογράμματα διακοπήςδιακοπής τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος
στηνστην εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη είναιείναι costcost--effective effective καικαι
επεκτείνονταιεπεκτείνονται καικαι στηνστην ευεργετικήευεργετική επίδρασηεπίδραση καικαι
στοστο έμβρυοέμβρυο..



ΚινδυνεύουνΚινδυνεύουν οιοι ""παθητικοίπαθητικοί" " 
καπνιστέςκαπνιστές... ... 



ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα

ΚινδυνεύουνΚινδυνεύουν οιοι ""παθητικοίπαθητικοί" " καπνιστέςκαπνιστές... ... 

•• ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα κατατάσσεταικατατάσσεται ωςως τρίτητρίτη
κατάκατά σειράσειρά αιτίααιτία θανάτουθανάτου -- μετάμετά τοτο ενεργητικόενεργητικό
κάπνισμακάπνισμα καικαι τοτο αλκοόλαλκοόλ -- ηη οποίαοποία μπορείμπορεί νανα
αποφευχθείαποφευχθεί..

•• ΣτιςΣτις ΗΠΑΗΠΑ οιοι καρδιαγγειακοίκαρδιαγγειακοί θάνατοιθάνατοι απόαπό τοτο
παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα ανέρχονταιανέρχονται γύρωγύρω στουςστους
60.000 60.000 περίπουπερίπου τοτο χρόνοχρόνο. . 

•• ΣτοΣτο ΗνωμένοΗνωμένο ΒασίλειοΒασίλειο τοτο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα
ευθύνεταιευθύνεται γιαγια τοτο 20% 20% τηςτης συνολικήςσυνολικής
θνησιμότηταςθνησιμότητας. . 



ΤοΤο κάπνισμακάπνισμα στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13676&m=A56&aa=1&cookie=


ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα

•• ΣτηΣτη χώραχώρα μαςμας, , 45% 45% τωντων ανδρώνανδρών καικαι 37% 37% τωντων
γυναικώνγυναικών εκτίθενταιεκτίθενται στονστον καπνόκαπνό τωντων άλλωνάλλων. . 

•• ΣτηΣτη χώραχώρα μαςμας έναένα σταστα έξιέξι άτομαάτομα πουπου εκτίθενταιεκτίθενται
στονστον καπνόκαπνό, , θαθα παρουσιάσουνπαρουσιάσουν στεφανιαίαστεφανιαία νόσονόσο σεσε
κάποιακάποια στιγμήστιγμή τηςτης ζωήςζωής τουςτους. . 

•• ΟιΟι χώροιχώροι μεμε τοτο πιοπιο έντονοέντονο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα είναιείναι
τατα εστιατόριαεστιατόρια καικαι ακολουθούνακολουθούν τατα μέσαμέσα μαζικήςμαζικής
μεταφοράςμεταφοράς καικαι οιοι δημόσιεςδημόσιες υπηρεσίεςυπηρεσίες ((CARDIO CARDIO 
20002000). ). 



ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα

•• ΕνδιαφέρονΕνδιαφέρον είναιείναι τοτο
γεγονόςγεγονός ότιότι τοτο 85% 85% τωντων
πολιτώνπολιτών δενδεν πιστεύειπιστεύει ότιότι
τοτο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα
μπορείμπορεί νανα έχειέχει βλαβερέςβλαβερές
συνέπειεςσυνέπειες γιαγια τηντην υγείαυγεία ήή
ότιότι μπορείμπορεί νανα επιβαρύνειεπιβαρύνει
τηντην καρδιάκαρδιά. . 

http://care.flash.gr/mag/topic/?id=4105


ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα
•• ΟΟ παθητικόςπαθητικός καπνιστήςκαπνιστής ότανόταν βρίσκεταιβρίσκεται σεσε κλειστόκλειστό
χώροχώρο όπουόπου καπνίζουνκαπνίζουν πολλοίπολλοί, , εισπνέειεισπνέει τόσοτόσο καπνόκαπνό
όσοόσο καικαι αναν κάπνιζεκάπνιζε οο ίδιοςίδιος 15 15 τσιγάρατσιγάρα χωρίςχωρίς φίλτροφίλτρο ήή
35 35 μεμε φίλτροφίλτρο. . 

•• ΤοΤο 2525--33% 33% τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων καρκίνουκαρκίνου τουτου πνεύμοναπνεύμονα
αφοράαφορά μημη καπνιστέςκαπνιστές καικαι οφείλεταιοφείλεται σεσε παθητικόπαθητικό
κάπνισμακάπνισμα..

•• ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα
αποκτάαποκτά ιδιαίτερηιδιαίτερη βαρύτηταβαρύτητα
στιςστις περιπτώσειςπεριπτώσεις τωντων παιδιώνπαιδιών
((ηλικίαςηλικίας ενόςενός μεμε ενάμισιενάμισι έτουςέτους) ) 
τωντων οποίωνοποίων οιοι γονείςγονείς
καπνίζουνκαπνίζουν..



ΝικοτίνηΝικοτίνη σεσε δημόσιουςδημόσιους χώρουςχώρους

•• ΤαΤα υψηλότεραυψηλότερα ποσοστάποσοστά βρέθηκανβρέθηκαν στιςστις
ντισκοτέκντισκοτέκ καικαι σεσε παρεμφερείςπαρεμφερείς χώρουςχώρους
διασκέδασηςδιασκέδασης γιαγια νέουςνέους. . 

•• ΥψηλέςΥψηλές ποσότητεςποσότητες νικοτίνηςνικοτίνης βρέθηκανβρέθηκαν σεσε
νοσοκομείανοσοκομεία, , δίπλαδίπλα σεσε χώρουςχώρους όπουόπου
επιτρέπεταιεπιτρέπεται τοτο κάπνισμακάπνισμα, , οιοι οποίοιοποίοι όμωςόμως δενδεν
διαθέτουνδιαθέτουν χώρισμαχώρισμα. . 



ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα

•• ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα μπαίνειμπαίνει στηνστην κατηγορίακατηγορία
τουτου άφιλτρουάφιλτρου καπνίσματοςκαπνίσματος. . 

•• ΈτσιΈτσι ««τατα ξεχασμέναξεχασμένα»» τσιγάρατσιγάρα είναιείναι αυτάαυτά τατα
τσιγάρατσιγάρα πουπου καπνίζουμεκαπνίζουμε, , καικαι μάλισταμάλιστα διπλάδιπλά, , 
γιατίγιατί ηη περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε πίσσαπίσσα καικαι νικοτίνηνικοτίνη
πουπου αναφέρονταιαναφέρονται πάνωπάνω σεσε κάθεκάθε πακέτοπακέτο αφοράαφορά
τηντην εισπνοήεισπνοή μεμε τοτο φίλτροφίλτρο..



ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα

•• ΤοΤο 43% 43% τωντων ΕλλήνωνΕλλήνων, , ανδρώνανδρών καικαι
γυναικώνγυναικών, , καπνίζουνκαπνίζουν, , γεγονόςγεγονός
πουπου συνεπάγεταισυνεπάγεται 15.00015.000 θανάτουςθανάτους
τοτο χρόνοχρόνο..

•• ΤοΤο 3%3% τωντων θανάτωνθανάτων αυτώναυτών
οφείλονταιοφείλονται στοστο παθητικόπαθητικό
κάπνισμακάπνισμα, , δηλαδήδηλαδή περίπουπερίπου 500500
ΈλληνεςΈλληνες πεθαίνουνπεθαίνουν ετησίωςετησίως
εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης έκθεσηςέκθεσης τουςτους στοστο
κάπνισμακάπνισμα τωντων άλλωνάλλων..



ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα

•• ΟΟ κίνδυνοςκίνδυνος αυξάνειαυξάνει περισσότεροπερισσότερο αναν
συνυπάρχουνσυνυπάρχουν καικαι άλλοιάλλοι προδιαθεσικοίπροδιαθεσικοί
παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου. . 

•• ΜικρήΜικρή έκθεσηέκθεση ((λιγότερολιγότερο απόαπό 3 3 φορέςφορές τηντην
εβδομάδαεβδομάδα) ) σεσε καπνόκαπνό τσιγάρουτσιγάρου σχετίζεταισχετίζεται μεμε
στατιστικάστατιστικά σημαντικήσημαντική αύξησηαύξηση τουτου κινδύνουκινδύνου
εκδήλωσηςεκδήλωσης καρδιακούκαρδιακού επεισοδίουεπεισοδίου ((CARDIO CARDIO 
20002000).).



ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα

•• ΜισήΜισή ώραώρα παθητικούπαθητικού καπνίσματοςκαπνίσματος αρκείαρκεί γιαγια
νανα αυξήσειαυξήσει τοντον κίνδυνοκίνδυνο καρδιακούκαρδιακού επεισοδίουεπεισοδίου..

•• ΈναΈνα τσιγάροτσιγάρο τηντην ημέραημέρα αυξάνειαυξάνει τιςτις
πιθανότητεςπιθανότητες ΣΝΣΝ, , γιαγια τουςτους άντρεςάντρες μέχριμέχρι 47%47%, , 
ενώενώ γιαγια τιςτις γυναίκεςγυναίκες μέχριμέχρι 56%56%. . 

•• ΗΗ έκθεσηέκθεση στονστον καπνόκαπνό τουτου τσιγάρουτσιγάρου στοστο χώροχώρο
εργασίαςεργασίας είναιείναι πιθανότεροπιθανότερο νανα προκαλέσειπροκαλέσει
προβλήματαπροβλήματα στηνστην καρδιάκαρδιά σεσε σχέσησχέση μεμε τοτο
χώροχώρο τουτου σπιτιούσπιτιού..





ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα
•• ΤοΤο 97%97% απόαπό τιςτις μημη καπνίστριεςκαπνίστριες εκτίθενταιεκτίθενται στονστον
καπνόκαπνό τουτου καπνιστήκαπνιστή συντρόφουσυντρόφου//συζύγουσυζύγου
τουςτους. . 

•• ΑυτέςΑυτές διατρέχουνδιατρέχουν διπλάσιοδιπλάσιο κίνδυνοκίνδυνο γιαγια
στεφανιαίαστεφανιαία νόσονόσο σεσε σχέσησχέση μεμε τιςτις γυναίκεςγυναίκες πουπου
δενδεν εκτίθενταιεκτίθενται σεσε παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα. . 

•• ΟιΟι παθητικοίπαθητικοί καπνιστέςκαπνιστές έχουνέχουν 48%48%
περισσότερεςπερισσότερες πιθανότητεςπιθανότητες εκδήλωσηςεκδήλωσης
στεφανιαίαςστεφανιαίας νόσουνόσου απόαπό τουςτους μημη καπνιστέςκαπνιστές
πουπου εργάζονταιεργάζονται σεσε μημη καπνιστικόκαπνιστικό περιβάλλονπεριβάλλον..

•• ΠαθητικοίΠαθητικοί καπνιστέςκαπνιστές μεμε 4  4  άλλουςάλλους
παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου έχουνέχουν κίνδυνοκίνδυνο γιαγια
στεφανιαίαστεφανιαία νόσονόσο όσοόσο οιοι καπνιστέςκαπνιστές μεμε δύοδύο
ΠΠ..ΚΚ..





ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα
ΤαΤα παιδιάπαιδιά τωντων καπνιστώνκαπνιστών

έχουνέχουν
αυξημένηαυξημένη τάσητάση
αναπνευστικώναναπνευστικών λοιμώξεωνλοιμώξεων, , 
εθισμόεθισμό στοστο κάπνισμακάπνισμα καικαι
αυξημένααυξημένα επίπεδαεπίπεδα LpLp (a)(a). . 

ΣοβαρόΣοβαρό προδιαθεσικόπροδιαθεσικό
παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου
ανάπτυξηςανάπτυξης ΣΣ..ΝΝ..



ΑτομικήΑτομική κινητοποίησηκινητοποίηση..

•• ΕπισήμανσηΕπισήμανση κινδύνωνκινδύνων..
•• ΑναφοράΑναφορά σταστα οφέληοφέλη καπνίσματοςκαπνίσματος..
•• ΣυζήτησηΣυζήτηση προβλημάτωνπροβλημάτων..



ΟρισμόςΟρισμός τωντων στερητικώνστερητικών
συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων..

•• ΣωματικέςΣωματικές καικαι πνευματικέςπνευματικές αλλαγέςαλλαγές πουπου
ακολουθούνακολουθούν τηντην διακοπήδιακοπή χρήσηςχρήσης τηςτης
ουσίαςουσίας..

•• ΈναΈνα προϊόνπροϊόν φυσικήςφυσικής ήή ψυχολογικήςψυχολογικής
προσαρμογήςπροσαρμογής στηνστην χρήσηχρήση επίεπί μακρόνμακρόν μιαςμιας
ουσίαςουσίας γιαγια τοτο οποίοοποίο απαιτείταιαπαιτείται μιαμια
περίοδοςπερίοδος επαναπροσαρμογήςεπαναπροσαρμογής ότανόταν δενδεν
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται πλέονπλέον ηη ουσίαουσία. . 



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα διακοπήςδιακοπής
καπνίσματοςκαπνίσματος

ΛεπτομέρειεςΛεπτομέρειες πουπου ακολουθούνακολουθούν τηντην διακοπήδιακοπή
καπνίσματοςκαπνίσματος

ΣυμπτώματαΣυμπτώματα ΔιάρκειαΔιάρκεια ΠοσοστόΠοσοστό
ΕυερεθιστικότηταΕυερεθιστικότητα--
ΑναστάτωσηΑναστάτωση

<4 <4 εβδομάδεςεβδομάδες 50%50%

ΚατάθλιψηΚατάθλιψη ((προγνωστικόπρογνωστικό
υποτροπήςυποτροπής))

<4 <4 εβδομάδεςεβδομάδες 60%60%

ΑνησυχίαΑνησυχία <4 <4 εβδομάδεςεβδομάδες 60%60%

ΑδυναμίαΑδυναμία συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης <2 <2 εβδομάδεςεβδομάδες 60%60%

ΑυξημένηΑυξημένη όρεξηόρεξη >10 >10 εβδομάδεςεβδομάδες 70%70%

ΕλαφρόςΕλαφρός πονοκέφαλοςπονοκέφαλος <48 <48 ώρεςώρες 10%10%

ΈντονηΈντονη επιθυμίαεπιθυμία γιαγια κάπνισμακάπνισμα
((προγνωστικόπρογνωστικό υποτροπήςυποτροπής))

>2 >2 εβδομάδεςεβδομάδες 70%70%



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα διακοπήςδιακοπής
καπνίσματοςκαπνίσματος

Λεπτομέρειες που ακολουθούν την διακοπή
καπνίσματος.

Συμπτώματα Διάρκεια Ποσοστό

Νυχτερινές αφυπνίσεις <1 εβδομάδα 25%

Ελάττωση αδρεναλίνης Βραχυπρόθεσμα Άγνωστο

Ελάττωση κορτιζόνης
(προγνωστικό στερητικών

συμπτωμάτων)

<4 εβδομάδες Άγνωστο

Αύξηση κυμάτων στο ΗΕΓ Άγνωστο Άγνωστο

Ελάττωση επικρατούσας α
συχνότητας στο ΗΕΓ

Άγνωστο Άγνωστο

Ελάττωση καρδιακής
συχνότητας (8 bpm)

Μακροχρόνια >80%

Ελάττωση τρόμου Μακροχρόνια >80%



ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση

•• ΕίναιΕίναι ηη κατάστασηκατάσταση κατάκατά τηντην οποίαοποία οιοι
άλλοιάλλοι προτρέπουνπροτρέπουν έναένα άτομοάτομο νανα
δράσειδράσει,  ,  δημιουργώνταςδημιουργώντας έτσιέτσι έναένα κλίμακλίμα
εμπιστοσύνηςεμπιστοσύνης καικαι ασφάλειαςασφάλειας πουπου θαθα
τονίζειτονίζει τιςτις ικανότητεςικανότητες καικαι ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες
τουτου ατόμουατόμου, , τοτο οποίοοποίο παράλληλαπαράλληλα γιαγια
νανα δράσειδράσει, , χρειάζεταιχρειάζεται νανα έχειέχει έναένα
υψηλόυψηλό βαθμόβαθμό αυτοπεποίθησηςαυτοπεποίθησης καικαι
εμπιστοσύνηςεμπιστοσύνης στονστον εαυτόεαυτό τουτου.   .   



•• ΜετάΜετά απόαπό 8 8 ώρεςώρες..
–– ΤοΤο επίπεδοεπίπεδο CO CO στοστο αίμααίμα επανέρχεταιεπανέρχεται σταστα
φυσιολογικάφυσιολογικά επίπεδαεπίπεδα..

–– ΤοΤο οξυγόνοοξυγόνο στοστο αίμααίμα αυξάνεταιαυξάνεται..

ΑναφοράΑναφορά σταστα οφέληοφέλη απόαπό τητη
διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος..



•• ΜετάΜετά απόαπό 24 24 ώρεςώρες..
–– ΗΗ γεύσηγεύση καικαι ηη όσφρησηόσφρηση βελτιώνονταιβελτιώνονται..

ΑναφοράΑναφορά σταστα οφέληοφέλη απόαπό τητη
διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος..



•• ΜετάΜετά απόαπό 72 72 ώρεςώρες..
–– ΗΗ αναπνοήαναπνοή γίνεταιγίνεται ευκολότερηευκολότερη καικαι
καθαρότερηκαθαρότερη. . ΗΗ κάθαρσηκάθαρση τωντων βρόγχωνβρόγχων είναιείναι
αποτελεσματικότερηαποτελεσματικότερη καικαι γιαγια λίγολίγο αυξάνεταιαυξάνεται οο
βήχαςβήχας..

ΑναφοράΑναφορά σταστα οφέληοφέλη απόαπό τητη
διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος..



•• ΜετάΜετά απόαπό δύοδύο μήνεςμήνες..
–– ΒελτιώνεταιΒελτιώνεται ηη κυκλοφορίακυκλοφορία τουτου αίματοςαίματος..
–– ΗΗ φυσικήφυσική κατάστασηκατάσταση τουτου πρώηνπρώην καπνιστήκαπνιστή
βελτιώνεταιβελτιώνεται..

–– ΤαΤα στερητικάστερητικά συμπτώματασυμπτώματα έχουνέχουν τελειώσειτελειώσει..
–– ΟΟ πρώηνπρώην καπνιστήςκαπνιστής έχειέχει καλύτερηκαλύτερη άποψηάποψη γιαγια τοτο
άτομόάτομό τουτου..

–– ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση χρημάτωνχρημάτων..
–– ΜείωσηΜείωση ρυτίδωνρυτίδων/ / γήρανσηγήρανση τηςτης επιδερμίδαςεπιδερμίδας. . 

ΑναφοράΑναφορά σταστα οφέληοφέλη απόαπό τητη
διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος..



•• ΜετάΜετά απόαπό 5 5 χρόνιαχρόνια..
–– ΚίνδυνοςΚίνδυνος θανάτουθανάτου απόαπό καρδιακήκαρδιακή προσβολήπροσβολή
μειώνεταιμειώνεται στοστο μισόμισό..

ΑναφοράΑναφορά σταστα οφέληοφέλη απόαπό τητη
διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος..
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