Χρύσα Χατζόγλου
Επικ. Καθηγήτρια Φυσιολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πνευμονολογική Κλινική Παν. Θεσσαλίας www.respiratory-thessaly.gr



1928

– πρώτη αναφορά της υπόθεσης ότι ο καρκίνος του
πνεύμονα γυναικών μπορεί να οφείλεται στην
εισπνοή του καπνού των συζύγων τους Schnφ
Schnφnherr E.
Beitrag zur Statistik und Klinik der Lungentumoren. ZKrebsforsch
ZKrebsforsch 1928



1986

– US Surgeon General on “The Health
Consequences of Involuntary Smoking”
– The National Research Council



2006

– Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a
Smoke Free Europe «∆ιαλύστε το προπέτασμα
καπνού: 10 λόγοι για μία Ευρώπη ελεύθερη
καπνού»
– Cancer Research UK, European Respiratory
Society, Institut National du Cancer and the
European Heart Network

31 Μαΐου
2007
100% Περιβάλλον
ελεύθερο καπνού

WHY GO SMOKE-FREE?










Το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει και προκαλεί
σοβαρές ασθένειες
100% περιβάλλον ελεύθερο καπνού μπορεί να
προστατέψει πλήρως τους εργαζόμενους και το κοινό
από τις βλαβερές επιδράσεις του καπνού
Το δικαίωμα του καθαρού αέρα, ελεύθερου καπνού,
είναι ανθρώπινο δικαίωμα
Παγκοσμίως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μη
καπνιστές και έχουν το δικαίωμα να μην εκτίθενται
στον καπνό των άλλων ανθρώπων
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι απαγορεύσεις που
αφορούν το κάπνισμα γενικά υποστηρίζονται τόσο
από μη καπνιστές όσο και από καπνιστές

WHY GO SMOKE-FREE?








Το περιβάλλον ελεύθερο καπνού επιδρά θετικά
στην εργασία αλλά και στις οικογένειες με
παιδιά. Οι περισσότεροι μη καπνιστές αλλά και
αρκετοί καπνιστές προτιμούν να πηγαίνουν σε
μέρη όπου απαγορεύεται το κάπνισμα
Το περιβάλλον ελεύθερο καπνού είναι ένα
ισχυρό κίνητρο για τους καπνιστές που θέλουν
να προσπαθήσουν να κόψουν το κάπνισμα
Το περιβάλλον ελεύθερο καπνού προστατεύει
του νέους κυρίως ανθρώπους από την έναρξη
του καπνίσματος
Το περιβάλλον ελεύθερο καπνού κοστίζει λίγο
και είναι αποδοτικό




Ορισμός
Επιπολασμός
– Ενήλικες
– Παιδιά



Θνησιμότητα
– Ενήλικες
– Παιδιά



Επιπτώσεις στην υγεία
– Ενήλικες
– Παιδιά




Νομοθεσία
Αποτελεσματικότητα πολιτικών για ένα περιβάλλον
ελεύθερο καπνού




Ορισμός

Επιπολασμός
– Ενήλικες
– Παιδιά



Θνησιτότητα
– Ενήλικες
– Παιδιά



Επιπτώσεις στην υγεία
– Ενήλικες
– Παιδιά




Νομοθεσία
Αποτελεσματικότητα πολιτικών για ένα περιβάλλον
ελεύθερο καπνού







Το παθητικό κάπνισμα είναι η
αναπνοή του καπνού τσιγάρων
ή άλλων προϊόντων καπνού
άλλων ανθρώπων
Ονομάζεται επίσης ακούσιο ή
δευτερεγενές κάπνισμα ή
έκθεση στον καπνό του
περιβάλλοντος που οφείλεται
στο κάπνισμα.
Passive, involuntary or
second-hand smoking or
Environmental Tobacco
Smoke

WHO (World Health Organization) Report: SmokeSmoke-Free Inside. World NoNo-Tobacco Day 2007.
WHO: Geneva, Switzerland, 2007 p. 3. Available at http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/Smoke
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/Smoke-free inside





Κατά το παθητικό κάπνισμα το 85%
του εισπνεόμενου καπνού προέρχεται
από το παράπλευρο (ή πλάγιο) ρεύμα
και το 15% από το κύριο.
Ο καπνός του παράπλευρου ρεύματος
είναι πιο τοξικός από αυτόν που
συνεχώς εισπνέεται ή εκπνέεται από
τον καπνιστή.

– Οι συγκεντρώσεις πολλών επιβλαβών
ουσιών είναι υψηλότερες στο πλάγιο ρεύμα
αλλά οι τελικές συγκεντρώσεις των
επικίνδυνων συστατικών που εισπνέονται
από τους μη καπνιστές καθορίζονται από
παράγοντες όπως είναι ο αριθμός των
καπνιστών, ο αριθμός των τσιγάρων που
καπνίζονται και ο όγκος του χώρου.

Τριτογενές Κάπνισμα






Παθητικό κάπνισμα .......εξ
αποστάσεως!
Ο καπνός του τσιγάρου αυτών που
κάπνισαν, ακόμα και πριν από
πολλές μέρες, αφήνει υπολείμματα
του καπνού πάνω στα ρούχα και τις
άλλες επιφάνειες σε ένα δωμάτιο
Η νικοτίνη συνδυάζεται με μια άλλη
κοινή χημική ουσία, το νιτρώδες
οξύ, σχηματίζοντας έτσι τις
νιτροσαμίνες του καπνού (TSNAs)





Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει
περισσότερες από 4.000
χημικές ουσίες που βρίσκονται
υπό τη μορφή μικρών
σωματιδίων ή αερίων. Από
αυτές οι 100 είναι τοξικές για
τους ανθρώπους και πάνω από
50 είναι αναγνωρισμένα
καρκινογόνα
Εισπνέουν τις ίδιες
καρκινογόνες και τοξικές ουσίες
όπως οι καπνιστές




Figure displays the relative ranking of outdoor
air pollution and indoor air pollution when the
developing countries are shown separately from
the developed countries

Ο περιβαλλοντικός καπνός
του τσιγάρου αποτελεί
σημαντικό και
αναγνωρισμένο ρύπο του
αέρα των εσωτερικών
χώρων
∆εν έχει καθοριστεί
επίπεδο ασφάλειας για τον
καπνό του περιβάλλοντος
και η μελλοντική έρευνα δεν
αναμένεται να προσδιορίσει
τέτοιο επίπεδο.

Global burden of disease attributable to selected major risk factors.
factors. Adapted from WorldWorld-Health Report,
Report, 2002.
Jonathan M. American Journal of Public Health,
Health, 2003.



Ο καπνός του περιβάλλοντος ταξινομήθηκε ως
γνωστό καρκινογόνο για τον άνθρωπο
– 2002: από τον Οργανισμό Προστασίας του
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US Environmental
Protection Agency)
– 1993 από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών (Department of Health and Human
Services) των ΗΠΑ και από ∆ιεθνές Κέντρο
Έρευνας για τον Καρκίνο του Π.Ο.Υ. (WHO
International Agency for Research on Cancer



Ο καπνός έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο στο
χώρο εργασίας
– 2000: κυβέρνηση της Φινλανδίας
– 2001: κυβέρνηση της Γερμανίας



Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για το Κάπνισμα,
Κάπνισμα,
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αλληλεγγύης,
Αθήνα 2008

Ο καπνός έχει ταξινομηθεί ως «τοξικός
ατμοσφαιρικός ρύπος»
– 2007: Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της
Καλιφόρνια (California Environment Protection
Agency)



Ορισμός



Επιπολασμός



– Ενήλικες
– Παιδιά
Θνησιμότητα
– Ενήλικες
– Παιδιά



Επιπτώσεις στην υγεία
– Ενήλικες
– Παιδιά




Νομοθεσία
Αποτελεσματικότητα πολιτικών για ένα περιβάλλον
ελεύθερο καπνού







WHO, 2000

Το παθητικό κάπνισμα μπορεί να συμβεί στους
χώρους όπου υπάρχει όπου υπάρχει ενεργητικό
κάπνισμα. Αυτοί συνήθως είναι ο χώρος εργασίας,
το σπίτι και οι δημόσιοι χώροι.
Τα επίπεδα συγκέντρωσης του καπνού στον
περιβάλλοντα χώρο συνδέονται άμεσα με τον
επιπολασμό του καπνίσματος.
Στις δυτικές κοινωνίες, όπου ο επιπολασμός είναι
της τάξης του 30 –50%, υπολογίζεται ότι παραπάνω
από το 50% των σπιτιών, στα οποία υπάρχει
τουλάχιστον ένας καπνιστής, συμβάλλουν σημαντικά
στην έκθεση των παιδιών και άλλων μη καπνιστών
στα παράγωγα του καπνού.







Ένας σημαντικός αριθμός μη καπνιστών
(>85% σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες)
εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στο σπίτι ή
στην εργασία.
Κατά την περίοδο 1990-93, περίπου 7,5 εκατ.
Ευρωπαίοι εργαζόμενοι είχαν εκτεθεί σε
παθητικό κάπνισμα κατά τη διάρκεια
τουλάχιστον του 75% του χρόνου εργασίας
τους.
Τα επίπεδα συγκέντρωσης σε εστιατόρια, μπαρ
και κλαμπ τείνουν να είναι πολύ υψηλοτέρα,
ενώ σε πολύ περιορισμένους χώρους, όπως
για παράδειγμα το αυτοκίνητο, είναι ιδιαιτέρως
υψηλά.

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για το Κάπνισμα,
Κάπνισμα, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αλληλεγγύης, Αθήνα 2008
Jamrozik K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe.
Europe. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a Smoke Free
Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels: 2006 (www.ersnet.org)
www.ersnet.org)

Percentage of children exposed to
tobacco smoke in the home 1999–2003
by WHO region



WHO Tobacco Free Initiative
WHO/NCD/TFI/99.10. 1999

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας περίπου
τα μισά παιδιά του κόσμου (700 εκατομμύρια)
εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στο σπίτι

Τα παιδιά εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα:


στην εμβρυϊκή τους ζωή



όταν θηλάζουν



όταν κάποιος καπνίζει στο περιβάλλον τους
– Σε 70-95% των σπιτιών επιτρέπεται το
κάπνισμα σε ένα ή όλους τους χώρους
– 40% των παιδιών στις ΗΠΑ εκτίθενται στο
κάπνισμα (βιολογικός δείκτης)

U.S. Department of Health and Human Services. (2000). Healthy people
people 2010 (2nd ed.). Washington, DC: U.S. Government Printing
Office. Marilyn JohnsonKozlow, Nicotine & Tobacco Research Volume 10, Number 12 (December 2008) 1677–
1677–1690.
1690.
Johnson-Kozlow,
Pirkle,
Pirkle, J. (1996). Exposure to the U.S. population to environmental tobacco smoke: The Third National Health and Nutrition
Examination Survey, 1988 to 1991. Journal of the American Medical
Medical Association, 275, 233–
233–240.




Ορισμός
Επιπολασμός
– Ενήλικες
– Παιδιά





Θνησιμότητα

– Ενήλικες
– Παιδιά
Επιπτώσεις στην υγεία
– Ενήλικες
– Παιδιά




Νομοθεσία
Αποτελεσματικότητα πολιτικών για ένα περιβάλλον
ελεύθερο καπνού





Το κάπνισμα είναι η
κυριότερη αιτία
αποτρέψιμης
νοσηρότητας και
θνησιμότητας
Το παθητικό κάπνισμα
είναι η τρίτη κυριότερη
αιτία αποτρέψιμου
θανάτου στις ΗΠΑ

U.S. Department of Health and Human Services. (1990). The health benefits of smoking cessation. A report of the surgeon general.
Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
Glanz,
1–12.
Glanz, S. A., (1991). Passive smoking and heart disease: Epidemiology, physiology, and biochemistry. Circulation,
Circulation, 83, 1–





79.000 θάνατοι ετησίως στις
25 χώρες-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περίπου 72.000 είναι
αποτέλεσμα της παθητικής
έκθεσης στον καπνό στο σπίτι
και 7.000 στο χώρο της
εργασίας.
Ο καπνός είναι ένα προϊόν το
οποίο έχει την θλιβερή και
μοναδική ιδιότητα να σκοτώνει
όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή

Jamrozik K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe.
Europe. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a
Smoke Free Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels:
Brussels: 2006 (www.ersnet.org)
www.ersnet.org)



Το παθητικό κάπνισμα
προκαλεί 19000 περίπου
θανάτους σε μη καπνιστές
το χρόνο
– 16500 θάνατοι αποδίδονται
στην παθητική έκθεση μη
καπνιστών στο σπίτι
– 3000 θάνατοι αποδίδονται
στην παθητική έκθεση μη
καπνιστών στο χώρο
εργασίας

Jamrozik K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe.
Europe. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a
Smoke Free Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels:
Brussels: 2006 (www.ersnet.org)
www.ersnet.org)



250 εκατομμύρια
παιδιά που σήμερα
είναι ζωντανά, θα
πεθάνουν από τον
καπνό αν οι
τρέχουσες τάσεις
κατανάλωσης
καπνού
συνεχιστούν




Ορισμός
Επιπολασμός
– Ενήλικες
– Παιδιά



Θνητότητα
– Ενήλικες
– Παιδιά






Επιπτώσεις στην υγεία

– Ενήλικες
– Παιδιά
Νομοθεσία
Αποτελεσματικότητα πολιτικών για ένα περιβάλλον
ελεύθερο καπνού













C. T.C. Okoli Secondhand smoke and nicotine exposure: A brief
review Addictive Behaviors (32)
32) 2007,
2007, 1977–
1977–1988

∆υσφορία
Ερεθισμό στα μάτια και στο
λαιμό
Κεφαλαλγία
Φτάρνισμα
Βήχα
Συνάχι
Ξηρότητα στη μύτη
Ναυτία
Ζάλη
Συριγμό
Βράγχος φωνής



Καρκίνος πνεύμονα



Καρδιαγγειακές παθήσεις
– ΑΕΕ
– Ισχαιμική καρδιακή νόσο



Αποφρακτικές παθήσεις
των πνευμόνων
– Άσθμα
– ΧΑΠ

Jamrozik K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe.
Europe. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a Smoke Free
Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels: 2006



Οξείες επιπτώσεις του
παθητικού καπνίσματος στην
πνευμονική λειτουργία και
στην παραγωγή κυτοκινών

– Έκθεση στο παθητικό κάπνισμα
σε συνθήκες μπαρ-εστιατορίων
για μία ώρα
– Σπιρομέτρηση
– Κοτινίνη ούρων και ορού
– IL-4, IL-5, IL-6 (TNF)-alpha
και IFN-gamma

Flouris AD,
AD, Am J Respir Crit Care Med. 2009







Circulation 1991, (81): 11-12
JAMA 1995, 273(13): 10471047-1053

Οι καρδιακές παθήσεις που
προκαλούνται από το παθητικό
κάπνισμα είναι η τρίτη αιτία θανάτου
που μπορεί να προληφθεί στις ΗΠΑ
μετά το ενεργητικό κάπνισμα και την
κατάχρηση αλκοόλ
Η πραγματική αιτία θανάτου από το
παθητικό κάπνισμα φαίνεται να είναι οι
καρδιακές παθήσεις και όχι ο καρκίνος
του πνεύμονα
Οι παθήσεις της καρδιάς σκοτώνουν 10
φορές περισσότερους ανθρώπους από
τον καρκίνο του πνεύμονα



Ακόμη και οξεία (μια μικρής διάρκειας
παροδική) έκθεση στον καπνό του
τσιγάρου μπορεί να προκαλέσει:
– ∆υσλειτουργία του ενδοθηλίου των
στεφανιαίων αγγείων
– ∆υσλειτουργία των μικρών περιφερικών
αγγείων
– Αύξηση της αρτηριακής πίεσης

JAMA 2001;286:4362001;286:436-41
Hypertension 2008; 51:150651:1506-1511
Br J Clin Pharmacol 2003; 57: 3737-43
Int J Epidemiol 2007; 36: 834834-840
Ann Intern Med 1998; 128:426128:426-434

– Αύξηση καρδιακής συχνότητας
– Πρόκληση οξέος περιορισμού των
ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής







Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον
κίνδυνο για καρδιακή νόσο κατά
30%
Σχετικός κίνδυνος για στεφανιαία
νόσο:
– 1,78: ενεργητικό κάπνισμα
– 1,31: παθητικό κάπνισμα
Οι επιδράσεις του παθητικού
καπνίσματος είναι σχεδόν τόσο
μεγάλες (80-90%) όσο του χρόνιου
ενεργητικού καπνίσματος

J. Barnoya,
2005;111;2684-2698
Barnoya, Cardiovascular Effects of Secondhand Smoke: Nearly as Large as Smoking
Smoking Circulation 2005;111;2684K. Narkiewicz,
Narkiewicz, Nephrol Dial Transplant 2007 22: 1508–
1508–1511

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια








Μεταξύ των ατόμων που δεν κάπνισαν ποτέ στη ζωή
τους αλλά είχαν σύζυγο καπνιστή υπήρχε 42%
αυξημένος κίνδυνος για ΑΕΕ σε σύγκριση με ζευγάρια
που κανείς δεν ήταν καπνιστής
Σε πρώην καπνιστές με σύζυγο καπνιστή καταγράφηκε
72% αύξηση του κινδύνου για ΑΕΕ σε σύγκριση με
πρώην καπνιστές των οποίων ο σύζυγος δεν είχε
καπνίσει ποτέ
Μη καπνιστές δεν παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο για
ΑΕΕ αν ο σύζυγος ήταν πρώην καπνιστής
Όταν και οι δύο ήταν καπνιστές δεν δημιουργούνταν
περαιτέρω αύξηση του κινδύνου για ΑΕΕ

Spousal smoking and incidence of first stroke: The health
and retirement study. J Prev Med, 2008 35(3)

n= 16225 παντρεμένους εθελοντές
Μέση χρονική διάρκεια παρακολούθησης=9,1 έτη









Εμφάνιση νέων
περιπτώσεων άσθματος
Επιδείνωση ήδη
υπάρχοντος άσθματος
Εμφάνιση νέων
περιπτώσεων ΧΑΠ
Επιδείνωση ήδη
υπάρχουσας ΧΑΠ

Επιδείνωση άσθματος











Αύξηση του αριθμού
παροξύνσεων
Αύξηση του αριθμού επισκέψεων
στο τμήμα επειγόντων
Αύξηση του αριθμού απουσιών
από την εργασία
Αύξηση της παρεντερικής
χρήσης βρογχοδιασταλτικών και
στεροειδών
Μείωση του λόγου FEV1/FVC%
Επιδείνωση δύσπνοιας, βήχα και
περιορισμό της δραστηριότητας

Jindal et al. Chest 1994;106:7461994;106:746-9
Ostro et al. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:14001994;149:1400-6

Νέες περιπτώσεις άσθματος




Αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης άσθματος
κατά 40-60%
Σε κάποιες μελέτες
βρέθηκε
δοσοεξαρτώμενη σχέση
με τη χρονική διάρκεια
της έκθεσης
(ώρες/24ώρο)

D.B. Coultas,
Coultas,Thorax 1998; 53:38153:381-387
Greer et al. J Occup Med 1993;35:9091993;35:909-15
Leuenberger et al. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:12221994;150:1222-8

Επιδείνωση ΧΑΠ






αύξηση της βαρύτητας της
νόσου
επιδείνωση της δύσπνοιας
επιδείνωση της ποιότητας
ζωής
Σε ασθενείς με έλλειψη α1
αντιθρυψίνης το παθητικό
κάπνισμα:

Νέες περιπτώσεις ΧΑΠ



Οι γυναίκες με
συζύγους καπνιστές
είχαν αυξημένο
κίνδυνο για εμφάνιση
ΧΑΠ

9 αυξάνει την επίπτωση των
συμπτωμάτων
9 προάγει την έκπτωση της
αναπνευστικής λειτουργίας

M.D. Eisner et al.BMC Pulmonary Medicine 2006, 6:12
Senn O , Eur Respir J 2005 Nov; 26(5): 909909-17.

D.B. Coultas,
Coultas,Thorax 1998; 53:38153:381-387
Kalandidi et al. Lancet 1987;13251987;1325-6

Παιδιά: ευπαθής ομάδα
– Υψηλότερος μεταβολικός
ρυθμός ηρεμίας και ρυθμός
κατανάλωσης οξυγόνου ανά
μονάδα βάρους σώματος
– Πιο στενοί αεραγωγοί
– Σημαντική ανάπτυξη των
πνευμόνων μετά τη γέννηση
– Λόγω ύψους αναπνέουν πιο
κοντά στο έδαφος
Ruth A. Etzel,
Etzel, Int J Hyg Environ Health, 2007

Αποδεδειγμένες συσχετίσεις
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Αυξημένη επίπτωση μαιευτικών επιπλοκών
Ελαττωμένο βάρος γέννησης
Ελαττωμένη περίμετρος κεφαλής κατά τη γέννηση
Αυξημένη επίπτωση του συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου
των νεογνών
Αυξημένη επίπτωση μηνιγγιτιδοκοκκικών λοιμώξεων
Αυξημένη επίπτωση των οξέων λοιμώξεων του
κατώτερου αναπνευστικού (0-3 ετών)
Αυξημένη επίπτωση νόσου του μέσου ωτός
Αυξημένη επίπτωση συριγμού (0-5 ετών)
Συχνότερα αναπνευστικά συμπτώματα (5-16 ετών)
Εμμένουσα ελαττωμένη αναπνευστική λειτουργία

Πιθανές συσχετίσεις





Ελαττωμένη και επηρεασμένη ενδομήτρια
ανάπτυξη των πνευμόνων
Αυξημένη επίπτωση περιγενντικών
επιπλοκών
Παράγοντας κινδύνου για προβλήματα
συμπεριφοράς και ανάπτυξης του Ν. Σ.
Παιδικός καρκίνος

Καμία συσχέτιση
 Αλλεργική ευαισθητοποίηση
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Επιπρόσθετοι κίνδυνοι
 Τραύματα και εγκαύματα εξαιτίας φωτιάς
προκαλούμενης από τσιγάρο
 Μακροχρόνια το παιδί έχει μεγαλύτερες
πιθανότητες να αποκτήσει την ίδια
συνήθεια







Όταν καπνίζουν και οι 2
γονείς, το 80% των
παιδιών καπνίζει
Όταν καπνίζει ο ένας
γονιός, το 50% των
παιδιών καπνίζει
Όταν κανείς από τους
γονείς δεν καπνίζει, το 10%
των παιδιών καπνίζει



Η επίδραση του παθητικού καπνίσματος στο
βάρος γέννησης είναι ανεξάρτητη από τη
διάρκεια της κύησης και τη διάρκεια και
βαρύτητα του Π Κ
– Επίδραση της νικοτίνης και άλλων συστατικών του
καπνού:





στις αρτηρίες του πλακούντα και της μήτρας (χρόνιο
υποξικό στρες του εμβρύου)
στον εμβρυϊκό μεταβολισμό της λεπτίνης
στη θρέψη και στη μεταφορά ενέργειας στο έμβρυο
εξαιτίας καταστολής της όρεξης και αναστολής της
λήψης βάρους στη μητέρα

– Το ελαττωμένο βάρος γέννησης των νεογνών
σχετίζεται με:
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Αυξημένο κίνδυνο βρεφικής θνησιμότητας
Αναπτυξιακά προβλήματα
Αυξημένο κίνδυνο χρόνιας νόσου
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Παιδιά των οποίων η μητέρα καπνίζει
κατά την εγκυμοσύνη, έχουν διπλάσιο
κίνδυνο να προσβληθούν από το ΣΑΘΒ
Η έκθεση στο κάπνισμα (και από τους δύο
γονείς) μετά τη γέννηση είναι σημαντικός
επιβαρυντικός παράγοντας
Πιθανοί μηχανισμοί
– ∆ιαταραχές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου
εμβρύου (τάση για κεντρικές άπνοιες)
– ∆ιαταραχές στην κεντρική ρύθμιση της
αναπνοής (μειωμένη απάντηση στην
υποξία)
– Ανώμαλη ανάπτυξη των πνευμόνων
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Υπάρχει μικρή αύξηση
του κινδύνου για όλους
τους καρκίνους
Η σύνδεση του
παθητικού καπνίσματος
με τον παιδικό καρκίνο
παραμένει ένα
αμφιλεγόμενο θέμα με
αντιφατικά
αποτελέσματα




Ορισμός
Επιπολασμός
– Ενήλικες
– Παιδιά



Θνητότητα
– Ενήλικες
– Παιδιά



Επιπτώσεις στην υγεία
– Ενήλικες
– Παιδιά




Νομοθεσία
Αποτελεσματικότητα πολιτικών για ένα
περιβάλλον ελεύθερο καπνού



Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους
χώρους όπως θέατρα, ανελκυστήρες και
καταστήματα λιανικής πώλησης (όχι σε
εστιατόρια, μπαρ)
•
•



Απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους
εργασίας (όχι σε εστιατόρια, μπαρ)
•
•



1590: 1ος Νόμος κατά του καπνίσματος
1941-1945: Απαγόρευση του καπνίσματος σε
δημόσιους χώρους από τους Ναζί.

1975: ‘’Clean Indoor Air Act’’, Μινεσσότα,
ΗΠΑ
2004: Ιρλανδία, θέσπιση νόμου για την
απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους
εργασίας.

Απαγόρευση του καπνίσματος σε εστιατόρια
και μπαρ
•

2009: Εφαρμογή του νόμου στην Ελλάδα, 1η
Ιουλίου





Προστασία μη καπνιστών από
τους κινδύνους του παθητικού
καπνίσματος
Αποθάρρυνση του καπνίσματος

– Μείωση επιπολασμού του
καπνίσματος
– Μείωση της ημερήσιας κατανάλωσης
τσιγάρων
– Αύξηση των προσπαθειών διακοπής
του καπνίσματος



Το κάπνισμα είναι κοινωνικά
ανεπιθύμητη συμπεριφορά



Strength of Smoke-free Air Policies and
Adult Smoking Prevalence, 2003 to 2004.



Μείωση επιπολασμού
του καπνίσματος κατά
10% όταν η νομοθεσία
που αφορά την
απαγόρευση του
καπνίσματος είναι
εκτεταμένη
Τα ποσοστά διακοπής
αυξάνονται με το
πέρασμα του χρόνου
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