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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣHΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣHΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Πώς μπορώ να κόψω το κάπνισμα;Πώς μπορώ να κόψω το κάπνισμα;

QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor

are needed to see this picture.
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Adapted from Lopez AD, et al.. Tobacco Control 1994; 3: 242-247

Η επιδημία του καπνίσματοςΗ επιδημία του καπνίσματος



• 75% των καπνιστών ζουν σε χώρες χαμηλού ή
μετριου εισοδήματος

World Health Organization. The Tobacco Atlas. http://www.who.int/tobacco/statistics/tobacco_atlas/en

Male smoking

Η επιδημία του καπνίσματοςΗ επιδημία του καπνίσματος



Η επιδημία του καπνίσματοςΗ επιδημία του καπνίσματος

• 1 δισεκατομμύριο καπνιστές
• 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε
χρόνο από νόσους σχετιζόμενες με το
κάπνισμα

• Ο αριθμός αυτός θα έχει διπλασιαστεί μέχρι
το 2030

75% των καπνιστών επιθυμούν να
διακόψουν το κάπνισμα
<2% διακόπτουν κάθε χρόνο

• 1 δισεκατομμύριο καπνιστές
• 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε
χρόνο από νόσους σχετιζόμενες με το
κάπνισμα

• Ο αριθμός αυτός θα έχει διπλασιαστεί μέχρι
το 2030

75% των καπνιστών επιθυμούν να
διακόψουν το κάπνισμα
<2% διακόπτουν κάθε χρόνο

World Health Organization. The Tobacco Atlas. http://www.who.int/tobacco/statistics/tobacco_atlas/en



Στρατηγικές παρέμβασηςΣτρατηγικές παρέμβασης
Αποτελεσματική κρατική πολιτική

• Απαγόρευση της διαφήμισης και στήριξης του
καπνίσματος

• Αύξηση της τιμής των τσιγάρων
• Εντατικότερη καμπάνια κατά του καπνίσματος στα
πλαίσια δημόσιας υγείας

• Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους
δημόσιους χώρους

«Έχει βρεθεί ότι πολιτικές κατά του καπνίσματος
υποστηρίζονται τόσο από τους καπνιστές όσο και από
τους μη καπνιστές από τη στιγμή της εφαρμογής τους»

Jamrozik K.   Population strategies to prevent smoking.   BMJ 2004; 328: 759-762

Αποτελεσματική κρατική πολιτική

• Απαγόρευση της διαφήμισης και στήριξης του
καπνίσματος

• Αύξηση της τιμής των τσιγάρων
• Εντατικότερη καμπάνια κατά του καπνίσματος στα
πλαίσια δημόσιας υγείας

• Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους
δημόσιους χώρους

«Έχει βρεθεί ότι πολιτικές κατά του καπνίσματος
υποστηρίζονται τόσο από τους καπνιστές όσο και από
τους μη καπνιστές από τη στιγμή της εφαρμογής τους»

Jamrozik K.   Population strategies to prevent smoking.   BMJ 2004; 328: 759-762



Στρατηγικές παρέμβασης

Effective government policy:

World Health Organization. The Tobacco Atlas. http://www.who.int/tobacco/statistics/tobacco_atlas/en

Smoking goes down 

as prices go up



Στρατηγικές παρέμβασης

Effective government policy:

Department of Health. Picture warnings on tobacco packs. http://www.dh.gov.uk/publications

Stronger public health warnings



Στρατηγικές παρέμβασηςΣτρατηγικές παρέμβασης

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης

• Απευθύνεται άμεσα σε καπνιστές για κατάλληλη
βοήθεια στη διακοπή του καπνίσματος

• Μπορεί να παρέχει βοήθεια με τη μορφή μιας μόνο
συνεδρίας ή

• Με τη μορφή συστηματικής και
επαναλαμβανόμενης συμβουλής

http://www.naquitline.org/pdfs/NAQC_Quitline_06_by_pg.pdf
www.quitnow.info.au

3Stead LF, et al. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Systematic Reviews. 2006

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης

• Απευθύνεται άμεσα σε καπνιστές για κατάλληλη
βοήθεια στη διακοπή του καπνίσματος

• Μπορεί να παρέχει βοήθεια με τη μορφή μιας μόνο
συνεδρίας ή

• Με τη μορφή συστηματικής και
επαναλαμβανόμενης συμβουλής

http://www.naquitline.org/pdfs/NAQC_Quitline_06_by_pg.pdf
www.quitnow.info.au

3Stead LF, et al. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Systematic Reviews. 2006
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http://www.quitnow.info.au


Στρατηγικές παρέμβασηςΣτρατηγικές παρέμβασης
Οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος

Εντός ωρών…..

8 ώρες Η Νικοτίνη και το CO έχουν μειωθεί στο μισό
Τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα επανέρχονται
στο φυσιολογικό

24 ώρες Το μονοξείδιο του άνθρακα έχει εξαλειφθεί από
το σώμα

48 ώρες Η νικοτίνη έχει εξαλειφθεί από το σώμα
Οι γευστικές κάλυκες αρχίζουν να
«επανέρχονται»

Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk

Οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος

Εντός ωρών…..

8 ώρες Η Νικοτίνη και το CO έχουν μειωθεί στο μισό
Τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα επανέρχονται
στο φυσιολογικό

24 ώρες Το μονοξείδιο του άνθρακα έχει εξαλειφθεί από
το σώμα

48 ώρες Η νικοτίνη έχει εξαλειφθεί από το σώμα
Οι γευστικές κάλυκες αρχίζουν να
«επανέρχονται»

Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk



Στρατηγικές παρέμβασηςΣτρατηγικές παρέμβασης

Οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος

Εντός μηνών…..

1 μήνας Η εμφάνιση βελτιώνεται - το δέρμα χάνει την
ωχρά χροιά του και είναι λιγότερο ρυτιδιασμένο
Αρχίζει η αναπαραγωγή των αναπνευστικών
κροσσωτών κυττάρων
Τα συμπτώματα στέρησης έχουν σταματήσει

3 - 9 μήνες Ο βήχας και ο συριγμός έχουν σταματήσει
Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk

Οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος

Εντός μηνών…..

1 μήνας Η εμφάνιση βελτιώνεται - το δέρμα χάνει την
ωχρά χροιά του και είναι λιγότερο ρυτιδιασμένο
Αρχίζει η αναπαραγωγή των αναπνευστικών
κροσσωτών κυττάρων
Τα συμπτώματα στέρησης έχουν σταματήσει

3 - 9 μήνες Ο βήχας και ο συριγμός έχουν σταματήσει
Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk



Στρατηγικές παρέμβασηςΣτρατηγικές παρέμβασης

Οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος

Εντός ετών…..

5 έτη Ο κίνδυνος καρδιαγγειακού συμβάματος
μειώνεται στο μισό

10 έτη Ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα μειώνεται
στο μισό

Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk

Οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος

Εντός ετών…..

5 έτη Ο κίνδυνος καρδιαγγειακού συμβάματος
μειώνεται στο μισό

10 έτη Ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα μειώνεται
στο μισό

Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk



Επίπεδα παρέμβασης από τους ιατρούς της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Επίπεδα παρέμβασης από τους ιατρούς της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Increase in 
quit rate

GP time

A ‘no-smoking practice’

Brief intervention

Moderate intervention

Intense 
intervention

>5 mins

<1 mins

2-5 mins

2 fold

3 fold

4 fold

5-7 fold

Adapted from Litt J, et al. Asia Pacific Fam Med. 2003; 2: 175-9Adapted from Litt J, et al. Asia Pacific Fam Med. 2003; 2: 175-9



Επίπεδα παρέμβασηςΕπίπεδα παρέμβασης

Ένα ιατρείο ‘χωρίς κάπνισμα’…

• Προβάλλει αντικαπνιστικά πόστερ
• Απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του

ιατρείου
• Συστηματικά καταγράφει τις καπνιστικές συνήθειες των

ασθενών
• Επισημάνει τα αρχεία των καπνιζόντων
• Προωθεί φυλλάδια και υλικό και αναρτά τηλεφωνικές

γραμμές υποστήριξης κατά του τσιγάρου στην αίθουσα
αναμονής

…μπορεί να διπλασιάσει την
πιθανότητα διακοπής του τσιγάρου

Ένα ιατρείο ‘χωρίς κάπνισμα’…

• Προβάλλει αντικαπνιστικά πόστερ
• Απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του

ιατρείου
• Συστηματικά καταγράφει τις καπνιστικές συνήθειες των

ασθενών
• Επισημάνει τα αρχεία των καπνιζόντων
• Προωθεί φυλλάδια και υλικό και αναρτά τηλεφωνικές

γραμμές υποστήριξης κατά του τσιγάρου στην αίθουσα
αναμονής

…μπορεί να διπλασιάσει την
πιθανότητα διακοπής του τσιγάρου



Επίπεδα παρέμβασηςΕπίπεδα παρέμβασης

Μια σύντομη παρέμβαση…

• Να ρωτήσεις σε όλες τις περιπτώσεις την καπνιστική
συνήθεια του ατόμου

• Εμπλοκή όλων των εργαζομένων του ιατρείου στο σκοπό
αυτό

• Να αξιολογήσεις τη διάθεση του ατόμου για διακοπή
• Να παρέχεις υλικό για αυτοβοήθεια στη διακοπή
• Να παραπέμψεις στις διαθέσιμες υπηρεσίες διακοπής
καπνίσματος

… μπορεί να τριπλασιάσει
την πιθανότητα διακοπής του τσιγάρου

Μια σύντομη παρέμβαση…

• Να ρωτήσεις σε όλες τις περιπτώσεις την καπνιστική
συνήθεια του ατόμου

• Εμπλοκή όλων των εργαζομένων του ιατρείου στο σκοπό
αυτό

• Να αξιολογήσεις τη διάθεση του ατόμου για διακοπή
• Να παρέχεις υλικό για αυτοβοήθεια στη διακοπή
• Να παραπέμψεις στις διαθέσιμες υπηρεσίες διακοπής
καπνίσματος

… μπορεί να τριπλασιάσει
την πιθανότητα διακοπής του τσιγάρου<1 min



Επίπεδα παρέμβασηςΕπίπεδα παρέμβασης
Μια μέτρια παρέμβαση…

• Ρώτησε τουλάχιστον μια φορά ετησίως για την καπνιστική
συνήθεια

• Αξιολόγησε τη διάθεση για διακοπή, την εξάρτηση και τους
φραγμούς στη διακοπή του τσιγάρου

• Παροχή υλικών αυτοβοήθειας
• Συμβουλές πάνω σε στρατηγικές που να ξεπερνούν τους
φραγμούς αυτούς

• Όρισε μια ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος
• Βοήθεια με την παροχή φαρμακοθεραπείας
• Προγραμμάτισε το follow up (ή παρέπεμψε σε υπηρεσίες
διακοπής καπνίσματος)

…μπορεί να τετραπλασιάσει την πιθανότητα
διακοπής από το κάπνισμα

Μια μέτρια παρέμβαση…

• Ρώτησε τουλάχιστον μια φορά ετησίως για την καπνιστική
συνήθεια

• Αξιολόγησε τη διάθεση για διακοπή, την εξάρτηση και τους
φραγμούς στη διακοπή του τσιγάρου

• Παροχή υλικών αυτοβοήθειας
• Συμβουλές πάνω σε στρατηγικές που να ξεπερνούν τους
φραγμούς αυτούς

• Όρισε μια ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος
• Βοήθεια με την παροχή φαρμακοθεραπείας
• Προγραμμάτισε το follow up (ή παρέπεμψε σε υπηρεσίες
διακοπής καπνίσματος)

…μπορεί να τετραπλασιάσει την πιθανότητα
διακοπής από το κάπνισμα2-5 mins



Επίπεδα παρέμβασηςΕπίπεδα παρέμβασης
Μια έντονη παρέμβαση…

• Ρώτησε για καπνιστική συνήθεια σε κάθε περίπτωση
• Αξιολόγησε διάθεση για διακοπή, εξάρτηση και φραγμούς
• Συζήτησε καταστάσεις ‘υψηλού κίνδυνου, διερεύνησε την
εμπιστοσύνη του ατόμου

• Συμβουλές σε στρατηγικές να ξεπεραστούν οι φραγμοί
• Αναφορά στην εξάρτηση, την καπνιστική συνήθεια, 
ερεθίσματα, αρνητικά συναισθήματα

• Αναρωτήσου λύσεις και ανάπτυξε ένα πλάνο διακοπής
• Βοήθησε με την παροχή φαρμακοθεραπείας
• Προγραμμάτισε την επανεξέταση του ατόμου (follow up)

…μπορεί να αυξήσει 5 ως 7 φορές
την πιθανότητα διακοπής

Μια έντονη παρέμβαση…

• Ρώτησε για καπνιστική συνήθεια σε κάθε περίπτωση
• Αξιολόγησε διάθεση για διακοπή, εξάρτηση και φραγμούς
• Συζήτησε καταστάσεις ‘υψηλού κίνδυνου, διερεύνησε την
εμπιστοσύνη του ατόμου

• Συμβουλές σε στρατηγικές να ξεπεραστούν οι φραγμοί
• Αναφορά στην εξάρτηση, την καπνιστική συνήθεια, 
ερεθίσματα, αρνητικά συναισθήματα

• Αναρωτήσου λύσεις και ανάπτυξε ένα πλάνο διακοπής
• Βοήθησε με την παροχή φαρμακοθεραπείας
• Προγραμμάτισε την επανεξέταση του ατόμου (follow up)

…μπορεί να αυξήσει 5 ως 7 φορές
την πιθανότητα διακοπής>5 mins



Εμπόδια στη διακοπή του καπνίσματοςΕμπόδια στη διακοπή του καπνίσματος
…από την πλευρά του καπνιστή

• Η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική. Τουλάχιστον οι μισοί
από τους καπνιστές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
στέρησης

• Οι καπνιστές είναι δύσκολο να φανταστούν τη ζωή τους
χωρίς τσιγάρο

• Αρκετοί καπνιστές πιστεύουν ότι είναι σε θέση να το
κόψουν χωρίς βοήθεια

• Μια μακροχρόνια επιτυχής διακοπή από το κάπνισμα
μπορεί να απαιτήσει πολλές προσπάθειες και οι υποτροπές
να απωθήσουν τον καπνιστή από μια νέα προσπάθεια

…από την πλευρά του καπνιστή

• Η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική. Τουλάχιστον οι μισοί
από τους καπνιστές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
στέρησης

• Οι καπνιστές είναι δύσκολο να φανταστούν τη ζωή τους
χωρίς τσιγάρο

• Αρκετοί καπνιστές πιστεύουν ότι είναι σε θέση να το
κόψουν χωρίς βοήθεια

• Μια μακροχρόνια επιτυχής διακοπή από το κάπνισμα
μπορεί να απαιτήσει πολλές προσπάθειες και οι υποτροπές
να απωθήσουν τον καπνιστή από μια νέα προσπάθεια



Εμπόδια στη διακοπή του καπνίσματοςΕμπόδια στη διακοπή του καπνίσματος
…από την πλευρά του καπνιστή

• Κάποιοι καπνιστές δεν έχουν συνειδητοποιήσει
τους κινδύνους υγείας από το κάπνισμα, ή απλά
τους αποδέχονται

• Επίσης κάποιοι έχουν λίγες στρατηγικές να
αντιμετωπίσουν αρνητικά συναισθήματα από τη
διακοπή

• Και τέλος κάποιοι πιστεύουν ότι η διακοπή είναι
εύκολη υπόθεση και δεν χρειάζεται να την
αντιμετωπίσουν τώρα

…από την πλευρά του καπνιστή

• Κάποιοι καπνιστές δεν έχουν συνειδητοποιήσει
τους κινδύνους υγείας από το κάπνισμα, ή απλά
τους αποδέχονται

• Επίσης κάποιοι έχουν λίγες στρατηγικές να
αντιμετωπίσουν αρνητικά συναισθήματα από τη
διακοπή

• Και τέλος κάποιοι πιστεύουν ότι η διακοπή είναι
εύκολη υπόθεση και δεν χρειάζεται να την
αντιμετωπίσουν τώρα



Εμπόδια στη διακοπή του καπνίσματοςΕμπόδια στη διακοπή του καπνίσματος
…από την πλευρά του ιατρού

• Η γνώμη ότι μια σύντομη συμβουλή είναι αναποτελεσματική
και ανίκανη να επιφέρει αποτέλεσμα

• Επιφύλαξη στο να μην ενοχλήσουν τους ασθενείς τους, 
λόγω ευαισθησίας στο θέμα του καπνίσματος

• Απροθυμία να διακινδυνέψουν τη σχέση ιατρού - ασθενούς
• Η αίσθηση του ιατρού ότι ο ασθενής δεν έχει κίνητρα
• Έλλειψη χρόνου
• Έλλειψη εκπαίδευσης, ικανοτήτων και μέσων που έχουν
σαν αποτέλεσμα την χρήση ανεπαρκών στρατηγικών και
μη αποτελεσματικών παρεμβάσεων

…από την πλευρά του ιατρού

• Η γνώμη ότι μια σύντομη συμβουλή είναι αναποτελεσματική
και ανίκανη να επιφέρει αποτέλεσμα

• Επιφύλαξη στο να μην ενοχλήσουν τους ασθενείς τους, 
λόγω ευαισθησίας στο θέμα του καπνίσματος

• Απροθυμία να διακινδυνέψουν τη σχέση ιατρού - ασθενούς
• Η αίσθηση του ιατρού ότι ο ασθενής δεν έχει κίνητρα
• Έλλειψη χρόνου
• Έλλειψη εκπαίδευσης, ικανοτήτων και μέσων που έχουν
σαν αποτέλεσμα την χρήση ανεπαρκών στρατηγικών και
μη αποτελεσματικών παρεμβάσεων



Διερεύνηση κινήτρωνΔιερεύνηση κινήτρων

Σημεία - κλειδιά

• Αντιμετώπισε τη συμπεριφορά του ατόμου ως προσωπική
του επιλογή

• Επέτρεψε τον ασθενή σου να αποφασίσει για το μέγεθος
του προβλήματος (κάπνισμα)

• Απέφυγε την αντιπαράθεση και σύγκρουση μαζί του
• Ενθάρρυνε τον ασθενή να
συζητήσει μαζί σου τα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα της
προσπάθειας διακοπής του
καπνίσματος

Σημεία - κλειδιά

• Αντιμετώπισε τη συμπεριφορά του ατόμου ως προσωπική
του επιλογή

• Επέτρεψε τον ασθενή σου να αποφασίσει για το μέγεθος
του προβλήματος (κάπνισμα)

• Απέφυγε την αντιπαράθεση και σύγκρουση μαζί του
• Ενθάρρυνε τον ασθενή να
συζητήσει μαζί σου τα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα της
προσπάθειας διακοπής του
καπνίσματος

Fiore MC, et al. Treating tobacco use and dependence: US Department of Health and Human Services, 2000 



Ένταση των κινήτρων

Aveyard, P, et al.    Managing smoking cessation.   BMJ 2007;335:37-41

Ανησυχία για την υγεία
Δυσαρέσκεια κόστους
Ενοχή ή ντροπή
Απέχθεια στο κάπνισμα
Ελπίδα για επιτυχία

Απόλαυση του τσιγάρου
Ανάγκη για κάπνισμα
Φόβος αποτυχίας
Ανησυχία για στέρηση
Παρατηρούμενα οφέλη

Η προσφορά
θεραπείας μπορεί να
επηρεάσει την επιλογή



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Ask (Ρώτησε)

Assess (Αξιολόγησε)

Advise (Συμβούλεψε)

Assist (Βοήθησε)

Arrange (Προγραμμάτισε)
Fiore MC, et al. Treating tobacco use and dependence: US Department of Health and Human Services, 2000 



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

ASK (Ρώτησε) για την καπνιστική συνήθεια

• Τι αισθάνεσαι για το κάπνισμα;
• Έχεις σκεφτεί ποτέ να το κόψεις;
• Ποιό θα ήταν το πιο δύσκολο σημείο στη διακοπή του;
• Είσαι έτοιμος να το κόψεις τώρα;
• Προσπάθησες ποτέ να το κόψεις;
• Τι σε βοήθησε όταν σταμάτησες να καπνίζεις;
• Τι σε έκανε να το ξαναρχίσεις;
• Ποιες προκλήσεις βλέπεις να σε βοηθήσουν σ’αυτή σου την
προσπάθεια;

ASK (Ρώτησε) για την καπνιστική συνήθεια

• Τι αισθάνεσαι για το κάπνισμα;
• Έχεις σκεφτεί ποτέ να το κόψεις;
• Ποιό θα ήταν το πιο δύσκολο σημείο στη διακοπή του;
• Είσαι έτοιμος να το κόψεις τώρα;
• Προσπάθησες ποτέ να το κόψεις;
• Τι σε βοήθησε όταν σταμάτησες να καπνίζεις;
• Τι σε έκανε να το ξαναρχίσεις;
• Ποιες προκλήσεις βλέπεις να σε βοηθήσουν σ’αυτή σου την
προσπάθεια;



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

ASSESS (Αξιολόγησε) κινητοποίηση και εξάρτηση
από τη νικοτίνη

• Ποια είναι η θετική πλευρά του καπνίσματος;
• Ποιες οι αρνητικές του πλευρές;
• Τι φοβάσαι περισσότερο στη διακοπή του;
• Πόσο σημαντικό είναι να το σταματήσεις τώρα;
• Ποιοι είναι οι λόγοι που σε κάνουν να σταματήσεις τώρα το
κάπνισμα;

Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε το ενδιαφέρον
σου στην προσπάθεια σου να το κόψεις

• Τι θα χρειαζόσουν για να κάνεις το σκορ αυτό 9 ή 10;  ή
• Τι είναι αυτό που θα έκανε το σκορ αυτό να γίνει 9 παρά 2;

ASSESS (Αξιολόγησε) κινητοποίηση και εξάρτηση
από τη νικοτίνη

• Ποια είναι η θετική πλευρά του καπνίσματος;
• Ποιες οι αρνητικές του πλευρές;
• Τι φοβάσαι περισσότερο στη διακοπή του;
• Πόσο σημαντικό είναι να το σταματήσεις τώρα;
• Ποιοι είναι οι λόγοι που σε κάνουν να σταματήσεις τώρα το
κάπνισμα;

Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε το ενδιαφέρον
σου στην προσπάθεια σου να το κόψεις

• Τι θα χρειαζόσουν για να κάνεις το σκορ αυτό 9 ή 10;  ή
• Τι είναι αυτό που θα έκανε το σκορ αυτό να γίνει 9 παρά 2;



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

ASSESS (Αξιολόγησε) κινητοποίηση και εξάρτηση
από τη νικοτίνη

• Ποιο θα ήταν το δυσκολότερο σημείο στην προσπάθεια σου;
• Τι σε εμποδίζει να το κόψεις;
• Σε ποιες καταστάσεις σου αρέσει πιο πολύ να καπνίζεις;
• Ρώτησε για προηγούμενες προσπάθειες διακοπής
• Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να το ξαναρχίσεις;

Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 10, πόση εμπιστοσύνη
αισθάνεσαι στον εαυτό σου για να το κόψεις

• Τι θα χρειαζόσουν για να κάνεις το σκορ αυτό 9 ή 10;

ASSESS (Αξιολόγησε) κινητοποίηση και εξάρτηση
από τη νικοτίνη

• Ποιο θα ήταν το δυσκολότερο σημείο στην προσπάθεια σου;
• Τι σε εμποδίζει να το κόψεις;
• Σε ποιες καταστάσεις σου αρέσει πιο πολύ να καπνίζεις;
• Ρώτησε για προηγούμενες προσπάθειες διακοπής
• Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να το ξαναρχίσεις;

Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 10, πόση εμπιστοσύνη
αισθάνεσαι στον εαυτό σου για να το κόψεις

• Τι θα χρειαζόσουν για να κάνεις το σκορ αυτό 9 ή 10;



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

ASSESS (Αξιολόγησε) κινητοποίηση και εξάρτηση
από τη νικοτίνη

• Στα πόσα λεπτά μόλις ξυπνήσεις ανάβεις το πρώτο σου
τσιγάρο;

• Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα;
• Αντιμετώπισες συμπτώματα στέρησης σε προηγούμενες
προσπάθειές σου να κόψεις το κάπνισμα;

• Πόσο ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που κατάφερες να το
κόψεις;

ASSESS (Αξιολόγησε) κινητοποίηση και εξάρτηση
από τη νικοτίνη

• Στα πόσα λεπτά μόλις ξυπνήσεις ανάβεις το πρώτο σου
τσιγάρο;

• Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα;
• Αντιμετώπισες συμπτώματα στέρησης σε προηγούμενες
προσπάθειές σου να κόψεις το κάπνισμα;

• Πόσο ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που κατάφερες να το
κόψεις;



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

ADVICE (Συμβούλεψε) στην εφαρμογή στρατηγικών

• Παρότρυνε για πλήρη αποχή (ούτε μία ρουφηξιά!)
• Η κατανάλωση αλκοόλ συνοδεύεται από υψηλό
ποσοστό υποτροπής

• Ενημέρωσε φίλους και την οικογένεια και ζήτησε τη
στήριξή τους στην προσπάθεια διακοπής

• Σκέψου να ‘υπογράψεις συμβόλαιο’ την ημερομηνία
διακοπής

• Απομάκρυνση των τσιγάρων από το σπίτι, το
αυτοκίνητο και το χώρο εργασίας

ADVICE (Συμβούλεψε) στην εφαρμογή στρατηγικών

• Παρότρυνε για πλήρη αποχή (ούτε μία ρουφηξιά!)
• Η κατανάλωση αλκοόλ συνοδεύεται από υψηλό
ποσοστό υποτροπής

• Ενημέρωσε φίλους και την οικογένεια και ζήτησε τη
στήριξή τους στην προσπάθεια διακοπής

• Σκέψου να ‘υπογράψεις συμβόλαιο’ την ημερομηνία
διακοπής

• Απομάκρυνση των τσιγάρων από το σπίτι, το
αυτοκίνητο και το χώρο εργασίας



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

ADVICE (Συμβούλεψε) στην εφαρμογή στρατηγικών

• Δώσε πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων στέρησης
• Συμπτώματα στέρησης συμβαίνουν συνήθως τις πρώτες
δυο εβδομάδες από τη διακοπή

Επαναφορά τους μετά από το διάστημα αυτό οφείλονται σε
καταστάσεις που προκαλούν στρες

• Υπενθύμισε στον ασθενή σου τα οφέλη υγείας από
τη διακοπή

ADVICE (Συμβούλεψε) στην εφαρμογή στρατηγικών

• Δώσε πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων στέρησης
• Συμπτώματα στέρησης συμβαίνουν συνήθως τις πρώτες
δυο εβδομάδες από τη διακοπή

Επαναφορά τους μετά από το διάστημα αυτό οφείλονται σε
καταστάσεις που προκαλούν στρες

• Υπενθύμισε στον ασθενή σου τα οφέλη υγείας από
τη διακοπή



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

ASSIST (Bοήθησε) στην προσπάθεια διακοπής

• Παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη σχεδίου διακοπής
• Βοήθησε τον ασθενή να ορίσει μία ημερομηνία
διακοπής

• Πρόσφερε αυτοβοηθούμενο υλικό
• Διερεύνησε πιθανά εμπόδια και δυσκολίες
• Επανεξέτασε την ανάγκη για φαρμακοθεραπεία
• Παρέπεμψε σε γραμμή υποστήριξης

ASSIST (Bοήθησε) στην προσπάθεια διακοπής

• Παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη σχεδίου διακοπής
• Βοήθησε τον ασθενή να ορίσει μία ημερομηνία
διακοπής

• Πρόσφερε αυτοβοηθούμενο υλικό
• Διερεύνησε πιθανά εμπόδια και δυσκολίες
• Επανεξέτασε την ανάγκη για φαρμακοθεραπεία
• Παρέπεμψε σε γραμμή υποστήριξης



Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

Υποστήριξη του καπνιστή στη διακοπή
Τα 5 Α’s

ARRANGE (Προγραμμάτισε) το follow up

• Δώσε τη δυνατότητα επανεξέτασης εντός 7 ημερών
• Επιβράβευσε την επιτυχία του ασθενούς στο
επόμενο ραντεβού

• Ενίσχυσε την επιτυχία διακοπής (η θετική αντίδραση
βοηθά στη διατήρηση διακοπής από το κάπνισμα)

• Μην αναφέρεσαι σε αποτυχία, η υποτροπή είναι
πολύ συνηθισμένο φαινόμενο

• Βοήθησε τον ασθενή να ‘δουλέψει’ πάνω στο ‘τι
πήγε στραβά’ και πως θα προλάβει μία υποτροπή
την επόμενη φορά

ARRANGE (Προγραμμάτισε) το follow up

• Δώσε τη δυνατότητα επανεξέτασης εντός 7 ημερών
• Επιβράβευσε την επιτυχία του ασθενούς στο
επόμενο ραντεβού

• Ενίσχυσε την επιτυχία διακοπής (η θετική αντίδραση
βοηθά στη διατήρηση διακοπής από το κάπνισμα)

• Μην αναφέρεσαι σε αποτυχία, η υποτροπή είναι
πολύ συνηθισμένο φαινόμενο

• Βοήθησε τον ασθενή να ‘δουλέψει’ πάνω στο ‘τι
πήγε στραβά’ και πως θα προλάβει μία υποτροπή
την επόμενη φορά



ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ
ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ
ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

• Ατομική κινητοποίηση RELEVENCE
• Επισήμανση κινδύνων RISKS
• Αναφορά στα οφέλη
διακοπής καπνίσματος REWARDS

• Συζήτηση προβλημάτων ROADBLOCKS
• Πρόληψη υποτροπής REPETITION

• Ατομική κινητοποίηση RELEVENCE
• Επισήμανση κινδύνων RISKS
• Αναφορά στα οφέλη
διακοπής καπνίσματος REWARDS

• Συζήτηση προβλημάτων ROADBLOCKS
• Πρόληψη υποτροπής REPETITION





Κύκλος
των

μεταβολών

Προ
Προθέσεως

Πρόθεση

Αποφασι-
τικότητα

Πράξη

Διατήρηση

Υποτροπή

Έχεις σκεφτεί
να το κόψεις;

Καπνίζεις;

Adapted from Prochaska JO, DiClemente CC. J Consult Clin Psychol 1983; 51: 390-5

Ο κύκλος των μεταβολώνΟ κύκλος των μεταβολών



Ο κύκλος των μεταβολώνΟ κύκλος των μεταβολών

Δεν έχει σκεφτεί να το κόψει

• Εξήγησε τη σημασία της διακοπής
• Πρόσφερε βοήθεια αν και όποτε
χρειαστεί

Γίνε ένας θετικός συνεργάτης
Επίστησε την προσοχή στα θετικά οφέλη
από τη διακοπή του καπνίσματος

Δεν έχει σκεφτεί να το κόψει

• Εξήγησε τη σημασία της διακοπής
• Πρόσφερε βοήθεια αν και όποτε
χρειαστεί

Γίνε ένας θετικός συνεργάτης
Επίστησε την προσοχή στα θετικά οφέλη
από τη διακοπή του καπνίσματος

Προ
Προθέσεως



Ο κύκλος των μεταβολώνΟ κύκλος των μεταβολών
Αμφιταλαντευόμενος στο να διακόψει

• Ώθησε τον καπνιστή σε μια προσπάθεια
διακοπής

• Κατανόησε τον τρόπο που μπορείς να
τον βοηθήσεις

Γίνε ένας θετικός συνεργάτης
Άφησε να σου περιγράψει τις αμφιβολίες -
και φόβους αποτυχίας
Αναγνώρισε πως να σχεδιάσεις ένα πλάνο διακοπής
Πρόσφερε την τρέχουσα ιατρική φροντίδα

Αμφιταλαντευόμενος στο να διακόψει

• Ώθησε τον καπνιστή σε μια προσπάθεια
διακοπής

• Κατανόησε τον τρόπο που μπορείς να
τον βοηθήσεις

Γίνε ένας θετικός συνεργάτης
Άφησε να σου περιγράψει τις αμφιβολίες -
και φόβους αποτυχίας
Αναγνώρισε πως να σχεδιάσεις ένα πλάνο διακοπής
Πρόσφερε την τρέχουσα ιατρική φροντίδα

Προ
Προθέσεως

Πρόθεση



Ο κύκλος των μεταβολώνΟ κύκλος των μεταβολών
Έτοιμος να κάνει μία προσπάθεια διακοπής

• Παροχή υποστήριξης στην προσπάθεια
διακοπής

Γίνε ενθαρρυντικός και δείξε ενθουσιασμό!
Δώσε χρόνο στο σχεδιασμό της
προσπάθειας αυτής
Όρισε μία ημερομηνία διακοπής
Συζήτησε προβλήματα από τη
στέρηση νικοτίνης

Έτοιμος να κάνει μία προσπάθεια διακοπής

• Παροχή υποστήριξης στην προσπάθεια
διακοπής

Γίνε ενθαρρυντικός και δείξε ενθουσιασμό!
Δώσε χρόνο στο σχεδιασμό της
προσπάθειας αυτής
Όρισε μία ημερομηνία διακοπής
Συζήτησε προβλήματα από τη
στέρηση νικοτίνης

Προ
Προθέσεως

Πρόθεση

Αποφασι-
τικότητα



Ο κύκλος των μεταβολώνΟ κύκλος των μεταβολών
Πράξη! Μία προσπάθεια διακοπής

• Γίνε διαθέσιμος να στηρίξεις την
προσπάθεια αυτή

Δώσε συγχαρητήρια!
Προγραμμάτισε
επανεξέταση (ακόμα
και στην περίπτωση
υποτροπής)

Πράξη! Μία προσπάθεια διακοπής

• Γίνε διαθέσιμος να στηρίξεις την
προσπάθεια αυτή

Δώσε συγχαρητήρια!
Προγραμμάτισε
επανεξέταση (ακόμα
και στην περίπτωση
υποτροπής)

Προ
Προθέσεως

Πρόθεση

Αποφασι-
τικότητα

Πράξη



Ο κύκλος των μεταβολώνΟ κύκλος των μεταβολών
Διάτηρησε την προσπάθεια!

• Παρέμεινε χωρίς
τσιγάρο

Γίνε θετικός
Στήριξη ανά χρονικά
διαστήματα
Δώσε έμφαση στα
οφέλη υγείας

Διάτηρησε την προσπάθεια!

• Παρέμεινε χωρίς
τσιγάρο

Γίνε θετικός
Στήριξη ανά χρονικά
διαστήματα
Δώσε έμφαση στα
οφέλη υγείας

Προ
Προθέσεως

Πρόθεση

Αποφασι-
τικότητα

Πράξη

Διατήρηση



Προ
Προθέσεως

Πρόθεση

Αποφασι-
τικότητα

Πράξη

Διατήρηση

Υποτροπή

Ο κύκλος των μεταβολώνΟ κύκλος των μεταβολών
Η υποτροπή είναι συχνή

• Στήριξη
• Γνώση από την
προσπάθεια
διακοπής

Προχώρα σε νέα
προσπάθεια
Μπορούν να το κόψουν
Χωρίς επιστροφή στο
πρώτο βήμα

Η υποτροπή είναι συχνή

• Στήριξη
• Γνώση από την
προσπάθεια
διακοπής

Προχώρα σε νέα
προσπάθεια
Μπορούν να το κόψουν
Χωρίς επιστροφή στο
πρώτο βήμα



Κύκλος
των

μεταβολών

Προ
Προθέσεως

Πρόθεση

Αποφασι-
τικότητα

Πράξη

Διατήρηση

Υποτροπή

Ο κύκλος των μεταβολώνΟ κύκλος των μεταβολών

Οι καπνιστές μπορεί
να μετακινούνται
μπροστά ή πίσω ή
ενδιάμεσα στον κύκλο των
μεταβολών πολλές φορές
μέχρι την οριστική διακοπή

Οι καπνιστές μπορεί
να μετακινούνται
μπροστά ή πίσω ή
ενδιάμεσα στον κύκλο των
μεταβολών πολλές φορές
μέχρι την οριστική διακοπή



Στέρηση από την νικοτίνη
Διάρκεια συμπτωμάτων
Στέρηση από την νικοτίνη
Διάρκεια συμπτωμάτων

2 μέρες Αίσθημα ζάλης
1 εβδομάδα Διαταραχές ύπνου
2 εβδομάδες Διαταραχές

συγκέντρωσης
Επιθυμία για τσιγάρο

4 εβδομάδες Ευερεθιστότητα, θυμός
Αίσθημα κατάθλιψης
Ανησυχία

10 εβδομάδες Αυξημένη όρεξη

2 μέρες Αίσθημα ζάλης
1 εβδομάδα Διαταραχές ύπνου
2 εβδομάδες Διαταραχές

συγκέντρωσης
Επιθυμία για τσιγάρο

4 εβδομάδες Ευερεθιστότητα, θυμός
Αίσθημα κατάθλιψης
Ανησυχία

10 εβδομάδες Αυξημένη όρεξη



Στέρηση από την νικοτίνη
Τα 4 Π (The 4 D’s)

Στέρηση από την νικοτίνη
Τα 4 Π (The 4 D’s)
Πιες αργά νερό

Πάρε βαθιές ανάσες

Πράξε κάτι διαφορετικό
(π.χ. σωματική άσκηση)

Παρέτεινε τη δραστηριότητά σου
στην ανάγκη σου να καπνίσεις

Πιες αργά νερό

Πάρε βαθιές ανάσες

Πράξε κάτι διαφορετικό
(π.χ. σωματική άσκηση)

Παρέτεινε τη δραστηριότητά σου
στην ανάγκη σου να καπνίσεις

Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk



ΦαρμακοθεραπείαΦαρμακοθεραπεία
Η φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με συμβουλευτική
συμπεριφοράς βελτιώνουν τη μακροχρόνια
ανταπόκριση στη διακοπή του καπνίσματος

Οι καπνιστές των 10 και παραπάνω
τσιγάρων ανά ημέρα, που είναι έτοιμοι να
το κόψουν, θα πρέπει να ενθαρρύνονται
στη χρήση φαρμακοθεραπείας ως
βοήθημα στην προσπάθεια διακοπής του

Η φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με συμβουλευτική
συμπεριφοράς βελτιώνουν τη μακροχρόνια
ανταπόκριση στη διακοπή του καπνίσματος

Οι καπνιστές των 10 και παραπάνω
τσιγάρων ανά ημέρα, που είναι έτοιμοι να
το κόψουν, θα πρέπει να ενθαρρύνονται
στη χρήση φαρμακοθεραπείας ως
βοήθημα στην προσπάθεια διακοπής του

Aveyard P,   West R.   Managing smoking cessation.    BMJ 2007;335;37-41



Κάπνισμα και εγκυμοσύνηΚάπνισμα και εγκυμοσύνη
• Το κάπνισμα προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις
στο αγέννητο βρέφος

• 20 - 30% των εγκύων που καπνίζουν το
διακόπτουν κατά την εγκυμοσύνη

• Τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος είναι
αποτελεσματικά

• Τα υποκατάστατα νικοτίνης θεωρούνται
ασφαλή

• Βουπροπριόνη και Βερανικλίνη
αντενδείκνυνται

• Η επανεξέταση μετά τον τοκετό μειώνει κατά
70% το ποσοστό υποτροπής

Η εγκυμοσύνη αποτελεί συχνά ερέθισμα
για διακοπή

• Το κάπνισμα προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις
στο αγέννητο βρέφος

• 20 - 30% των εγκύων που καπνίζουν το
διακόπτουν κατά την εγκυμοσύνη

• Τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος είναι
αποτελεσματικά

• Τα υποκατάστατα νικοτίνης θεωρούνται
ασφαλή

• Βουπροπριόνη και Βερανικλίνη
αντενδείκνυνται

• Η επανεξέταση μετά τον τοκετό μειώνει κατά
70% το ποσοστό υποτροπής

Η εγκυμοσύνη αποτελεί συχνά ερέθισμα
για διακοπήLumley J, et al. Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database Systematic Reviews 2000



Κάπνισμα και έφηβοιΚάπνισμα και έφηβοι

Κάθε μέρα έως και 100,000 νέοι παγκοσμίως
εθίζονται στον καπνό

Κάθε μέρα έως και 100,000 νέοι παγκοσμίως
εθίζονται στον καπνό

50%
of young people 
who continue to 
smoke will die 
from smoking

World Health Organization. The Tobacco Atlas. http://www.who.int/tobacco/statistics/tobacco_atlas/en

Tobacco fact sheet. August 2000   http://tobaccofreekids.org/campaign/global/docs/facts.pdf



Κάπνισμα και έφηβοιΚάπνισμα και έφηβοι
• Γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας
καπνίζουν

• Λιγότερες σχέσεις με οικογένεια, φίλους και
κοινωνικό περιβάλλον

• Άμεση πρόσβαση στα τσιγάρα
• Επιρροή από διαφήμιση ΜΜΕ
• Έννοια για το βάρος

Κάθε μέρα έως και 100,000 νέοι
παγκοσμίως εθίζονται στον καπνό

• Γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας
καπνίζουν

• Λιγότερες σχέσεις με οικογένεια, φίλους και
κοινωνικό περιβάλλον

• Άμεση πρόσβαση στα τσιγάρα
• Επιρροή από διαφήμιση ΜΜΕ
• Έννοια για το βάρος

Κάθε μέρα έως και 100,000 νέοι
παγκοσμίως εθίζονται στον καπνό

Κ
Ι
Ν
Δ
Υ
Ν
Ο
Σ

Midford R, et al. Principles that underpin effective school-based drug education. J Drug Educ 2002;32:363-86



Κάπνισμα και έφηβοιΚάπνισμα και έφηβοι

• Εκπαίδευση στο σχολείο σχετικά με το
κάπνισμα

• Σωστή κοινωνική στήριξη
• Υψηλότερα επίπεδα σωματικής άσκησης

Κάθε μέρα έως και 100,000 νέοι
παγκοσμίως εθίζονται στον καπνό

• Εκπαίδευση στο σχολείο σχετικά με το
κάπνισμα

• Σωστή κοινωνική στήριξη
• Υψηλότερα επίπεδα σωματικής άσκησης

Κάθε μέρα έως και 100,000 νέοι
παγκοσμίως εθίζονται στον καπνό

Midford R, et al. Principles that underpin effective school-based drug education. J Drug Educ 2002;32:363-86
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Κάπνισμα και έφηβοιΚάπνισμα και έφηβοι

• Κάνε αναφορά σε θέματα που απασχολούν
τους εφήβους

• Σύντομες παρεμβάσεις δείχνουν να είναι
αποτελεσματικές

• Οι φαρμακοθεραπείες δεν απευθύνονται
στην εφηβική ηλικία

Οι έφηβοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα
άμεσα οφέλη στην εμφάνισή τους και τα
οικονομικά τους, παρά για τα μελλοντικά
κέρδη στην υγεία τους

• Κάνε αναφορά σε θέματα που απασχολούν
τους εφήβους

• Σύντομες παρεμβάσεις δείχνουν να είναι
αποτελεσματικές

• Οι φαρμακοθεραπείες δεν απευθύνονται
στην εφηβική ηλικία

Οι έφηβοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα
άμεσα οφέλη στην εμφάνισή τους και τα
οικονομικά τους, παρά για τα μελλοντικά
κέρδη στην υγεία τους

Grimshaw GM, et al. Tobacco cessation interventions for young people. Cochrane Database Systematic Reviews. 2006



Κάπνισμα και ψυχική υγείαΚάπνισμα και ψυχική υγεία
• Οι ψυχωσικές διαταραχές σχετίζονται τρεις φορές
περισσότερο με τον κίνδυνο τα άτομα να είναι βαριά
καπνιστές (35% κατά 9%)

• Το κάπνισμα μπορεί να μετριάσει τα συμπτώματα μιας
ψύχωσης

• Κάπνισμα και κατάθλιψη σχετίζονται μεταξύ τους
• Τα αντικαταθλιπτικά, βουπροπριόνη και νορτρυπτιλίνη, 
είναι αποτελεσματικά στη διακοπή του καπνίσματος στα
άτομα αυτά

• Η βουπροπριόνη αλληλλεπιδρά με άλλα αντικαταθλιπτικά

Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιο
πιθανό να καπνίζουν από άτομα χωρίς ψυχική

νόσο

• Οι ψυχωσικές διαταραχές σχετίζονται τρεις φορές
περισσότερο με τον κίνδυνο τα άτομα να είναι βαριά
καπνιστές (35% κατά 9%)

• Το κάπνισμα μπορεί να μετριάσει τα συμπτώματα μιας
ψύχωσης

• Κάπνισμα και κατάθλιψη σχετίζονται μεταξύ τους
• Τα αντικαταθλιπτικά, βουπροπριόνη και νορτρυπτιλίνη, 
είναι αποτελεσματικά στη διακοπή του καπνίσματος στα
άτομα αυτά

• Η βουπροπριόνη αλληλλεπιδρά με άλλα αντικαταθλιπτικά

Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιο
πιθανό να καπνίζουν από άτομα χωρίς ψυχική

νόσο
McNeil A. Smoking and mental health - a review of the literature Smoke Free London Programme: London, 2001



Σας ευχαριστώ!Σας ευχαριστώ!
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