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Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Μανόλης
Καλαμπάκας υποδέχθηκε ΤΑ ΝΕΑ στον
χώρο όπου θα προσέλθουν σε λίγες μέρες
οι πρώτοι δημότες Εχουμε υπογράψει μνημόνιο
συνεργασίας με την Ελληνική
Εταιρεία Σε ένα γενικότερο
πλαίσιο δράσεων αποφασίσαμε λόγω της
Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος
στις 31 Μαΐου να οργανώσουμε κάτι
πρωτοπόρο για την Τοπική Αυτο
διοίκηση καθώς από όσο γνωρίζω
είμαστε ο πρώτος δήμος
που οργανώνει κάτι τέτοιο
ένα ιατρείο διακοπής
το οποίο θα προσφέρει
εντελώς δωρεάν τις
υπηρεσίες του Σκοπός μας
είναι να δούμε πώς λειτουργεί
ποια είναι η ανταπόκριση του
κόσμου ποιες είναι οι απαιτήσεις
και οι πιθανές ελλείψεις ώστε να το
οργανώσουμε σε δεύτερο χρόνο στο σύνολο
των δημοτικών ιατρείων Πρώτος μας
στόχος είναι να πείσουμε τους ανθρώπους
να μην ξεκινήσουν καν το κάπνισμα γι αυτό
θα γίνει μια εκστρατεία σε μαθητές και γονείς
Εν συνεχεία θα προσφέρουμε δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις από πνευμονολόγο
ψυχολόγο και καρδιολόγο Στη συνέχεια
με ειδική καθοδήγηση οι συμμετέχοντες
θα μπουν στη διαδικασία να σταματήσουν
το κάπνισμα και το κυριότερο να μην το
ξεκινήσουν πάλι αναφέρει ο ίδιος και συ¬

μπληρώνει Μπορεί να στενοχωρήσουμε
κάποιους που δεν θα καταφέρουν σε αυτή
τη φάση να παρακολουθήσουν το ιατρείο
διακοπής καπνίσματος όμως θα μας δώσουν
τη δύναμη να πείσουμε για την αναγκαιότητα
του προγράμματος ώστε να τεθεί μόνιμα σε
όλα τα δημοτικά ιατρεία Από τον δήμαρχο
έχει δοθεί βάρος στην ανάπτυξη του τομέα
της πρωτοβάθμιας υγείας έχουμε στελεχώσει
τα δημοτικά ιατρεία και οργανώνουμε
δράσεις που αφορούν την πρόληψη Η πρόληψη
δεν σώζει μόνο ζωές είναι και τρόπος
ζωής Γι αυτό και προσπαθούμε να
εμφυσήσουμε έναν υγιεινό τρόπο
ζωής στους Αθηναίους και να
προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες
όπως τη συγκεκριμένη

καπνίσματος

ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΡ ΕΛΑΤΟΥ

πρώτο όροφο της Διεύθυνσης
Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας
του Δήμου Αθηναίων στα Κάτω Πατήσια
Πατησίων 268 σε μια ευρύχωρη αίθουσα με
πολλά παράθυρα απαραίτητη συνθήκη εν
μέσω πανδημίας και ένα μακρόστενο τραπέζι
αναμένεται να ξεκινήσει την πιλοτική
λειτουργία του το πρώτο Δημοτικό Ιατρείο
Διακοπής Καπνίσματος Το πρόγραμμα που
θα τρέξει
αρχικά για τον Ιούνιο υπό
Δημοτικών

Στον

την καθοδήγηση γιατρών της Ελληνικής

Πνευμονολογικής Εταιρείας αλλά και
ψυχολόγων θα ολοκληρωθεί
σε τέσσερις ωριαίες συνεδρίες των 10-12
ν
ατόμων Οι περίπου 50 δημότες θα μπορούν
να πάρουν μέρος στις ομαδικές συνεδρίες
κάθε Τετάρτη μεσημέρι Στο πλαίσιο αυτών
των συναντήσεων θα ενημερωθούν για τους
κινδύνους του καπνίσματος αλλά και για τις
πρακτικές μέσα από τις οποίες μπορούν να
το ελέγξουν και να το περιορίσουν
Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος
γιατροί και ψυχολόγοι θα έχουν την ευκαιρία
να λάβουν την αναγκαία εκπαίδευση ώστε
από Σεπτέμβριο να μπορούν να προσφέρουν
τη συγκεκριμένη υπηρεσία από τα έξι
δημοτικά ιατρεία της πόλης όχι πια μέσω
γκρουπ αλλά με ατομικές συνεδρίες Ηδη
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από δημότες
οι οποίοι τηλεφωνούν για πληροφορίες στο
2 1 0-20 1 55 1 0 καθημερινά από τις 9.00 1 4.00
και υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως την
Παρασκευή 5 Ιουνίου Προς το παρόν δεν
έχουν συμπληρωθεί όλες οι θέσεις αλλά
όπως όλα δείχνουν αυτό είναι θέμα χρόνου
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις
και αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα
προστασίας έναντι της Covid-19 κατά τις
συνεδρίες ενημερώνει ο Δήμος Αθηναίων
στην ιστοσελίδα του Βασικός στόχος του
προγράμματος είναι να βοηθήσει τους
που επιθυμούν να διακόψουν το
κάπνισμα να το καταφέρουν με εύκολο και
ασφαλή τρόπο και να κινητοποιήσει εκείνους
που δεν είναι ακόμα έτοιμοι ώστε σε δεύτερο
εξειδικευμένων

ΔΡΑΣΕΙΣ Το πλέγμα δράσεων
του πρώτου Δημοτικού
Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος

περιλαμβάνει αναλυτική
ενημέρωση των καπνιστών για
τις επιπτώσεις του καπνίσματος
καθώς και για τα οφέλη που θα
μετά τη διακοπή προληπτικό
ιατρικό έλεγχο της καρδιοαναπνευστικής
λειτουργίας εφαρμογή των διεθνών οδηγιών
διακοπής καπνίσματος σύμφωνα με
τις οποίες ο συνδυασμός εξατομικευμένης
συμβουλευτικής και φαρμακευτικής αγωγής
πολλαπλασιάζει τα ποσοστά επιτυχούς διακοπής
και παρακολούθηση των καπνιστών μετά
τη διακοπή ώστε να παγιωθεί το αποτέλεσμα
και να αποφευχθούν υποτροπές Τις επόμενες
ημέρες η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης
αποκομίσουν

αιτήσεις

καπνιστές

αντιδήμαρχοε Υγείαβ
και ΓΊαιδείαβ του Δήμου
Αθηναίων Μανόληβ
Καλαμηόκαβ υποδέχθηκε
TA ΝΕΑ στον χώρο όπου
θα προσέλθουν σε λίγεβ
μέρεβ οι πρώτοι δημότεε
Ο
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Κάπνισμα αυξημένος κίνδυνος CÖVID-19
Ως έναν σημαντικό τροποποιήσιμο

παράγοντα κινδύνου για
νόσο και νοσηλεία από
την COVID-19 χαρακτηρίζουν το
κάπνισμα οι ειδικοί επιστήμονες
Οπως τονίζουν ο καπνιστής έχει
στην επιφάνεια των κυττάρων σε
μεγαλύτερη ποσότητα το ένζυμο
που αποτελεί την πύλη εισόδου
του ιού ενώ και οι κοινωνικές
συνήθειες των καπνιστών που
βγάζουν τη μάσκα για να κάνουν
χρήση των προϊόντων καπνού
αγγίζουν με μεγαλύτερη συχνότητα
το πρόσωπό τους και συχνά
κάνουν κοινή χρήση αντικειμένων
όπως ο αναπτήρας ευοδώ
νουν τη μετάδοση του ιού Αν και
στην πρώτη φάση της πανδημίας
είχε παρατηρηθεί το παράδοξο το
ποσοστό των καπνιστών που
λόγω της COVID-19
να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο
του γενικού πληθυσμού
κάτι που οδήγησε κάποιους να
κάνουν λόγο ακόμα και για
δράση του καπνίσματος
μία πιο μακροχρόνια και
ανάλυση των δεδομένων
έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει
ανασκόπηση και με
τα-ανάλυση 18 μελετών που
η Α Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του ΕΚΠΑ
στο Ιπποκράτειο σε δείγμα 6.310
ασθενών κατέδειξε ότι το
αυξάνει τον κίνδυνο για
βαρύτερη νόσο COVID-19 κατά
34 Αλλη ανάλυση σε περίπου
2.000.000 ασθενείς με COVID
κατέδειξε ότι ασθενείς που
είχαν υψηλότερο φορτίο
συμπτωμάτων πυρετό βήχα και
δύσπνοια και περισσότερες
να νοσηλευτούν σε
σύγκριση με τους μη καπνιστές
σοβαρότερη

Μελέτη έδειξε όχι όσοι χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα είχαν πέντε
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με COVID-19

νοσηλεύτηκαν

προστατευτική

προσεκτική

Συστηματική

διενήργησε

κάπνισμα

κάπνιζαν

πιθανότητες

Ηλεκτρονικό τσιγάρο
Από τον κίνδυνο δεν

αρχές του 20ού αιώνα

Υψηλότερο το φορτίο
συμπτωμάτων πυρετός
βήχας και δύσπνοια
και περισσότερες
πιθανότητες
νοσηλείας σε σύγκριση
με τους μη καπνιστές
τσιγάρων είχαν επτά φορές
πιθανότητες να
με τη νόσο
Αυτά τόνισαν χθες οι ειδικοί
γιατροί της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας πρόεδρος
Στέλιος Λουκίδης αναπλ καθηγήτρια
Παρασκευή Κατσαούνου
Μάρθα Ανδρούτσου Ζαφειρία
Μπαρμπαρέσου της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας πρόεδρος
μεγαλύτερες

διαγνωστούν

Ιωάννης Κανακάκης
Κωνσταντίνος Τούτουζας
Βλαχόπουλος και ο
αντιδήμαρχος Αθηναίων Εμμανουήλ
Χαράλαμπος

ξεφεύγουν

Καλαμπόκας σε εκδήλωση

όσοι κάνουν χρήση
τσιγάρου Μελέτη από
τις ΗΠΑ έδειξε ότι όσοι νέοι
ηλεκτρονικά τσιγάρα
είχαν πέντε φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα να διαγνωστούν με
COVID-19 και όσοι ήταν διπλοί
χρήστες δηλαδή έκαναν χρήση
ηλεκτρονικών και συμβατικών

για την 31η Μάιου Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καπνίσματος
που εφέτος έχει το μήνυμα
και Σταματώ Οπως
τόνισαν οι ειδικοί εκτιμάται ότι
έως και το 2050 η πανδημία του
καπνίσματος θα έχει στοιχίσει
520.000.000 θανάτους υπολογίζοντας
τους θανάτους από τις

ηλεκτρονικού

χρησιμοποιούσαν

Δεσμεύομαι

Εάν

καταφέρουμε

τώρα να πείσουμε
τους μισούς νέους να μην
το κάπνισμα Θα γλιτώσουμε
σε 25 χρόνια 20.000.000
Θανάτους Και αν βοηθήσουμε
το 50 των νυν καπνιστών να
διακόψουν το κάπνισμα θα
ξεκινήσουν

γλιτώσουμε

180.000.000 θανάτους

Στη χώρα μας το ποσοστό των
καανιστών μειώνεται σταθερά
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το 25
των ενηλίκων έκανε το 2019
χρήση καπνού αλλά
καθημερινή

παραμένει υψηλό
Το 70 των καπνιστών επιθυμεί
να διακόψει το 40 έχει
κάνει προσπάθειες και μόνο το
3%-5 καταφέρνει να διακόψει
χωρίς βοήθεια Αυτή n βοήθεια
δεν φαίνεται να έρχεται απο το
ηλεκτρονικό τσιγάρο
Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτός
που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό
τσιγάρο ως μέσο για να διακόψει
το κάπνισμα έχει 32 λιγότερες
πιθανότητες να πετύχει τον
στόχο του έναντι αυτού που θα
αναζητήσει εξειδικευμένη ιατρική
βοήθεια Οπως ανέφεραν οι
ειδικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο
έπειτα από δέκα χρόνια διαδεδομένης
χρήσης ηλεκτρονικού
τσιγάρου τα ποσοστά των
καπνιστών

παραμένουν σταθερά
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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HEALTH
Όπως δείχνουν οι έρευνες οτην Ελλά5α οι
γυναίκες καπνίζουν πολύ περισσότερο από
τους άνδρες όταν καπνίζουν δύσκολα το κόβουν
ενώταευρήματα δείχνουν επίσης πως
ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να κόψουν το
κάπνισμα μόνοι τους χωρίς να απευθυνθούν
σε μία οργανωμένη δομή δηλαδή στα ιατρεία
διακοπής καπνίσματος όπου υπάρχει ολιστική
υποστήριξη μαζί με φαρμακευτική αγωγή αν
και εφόσον απαιτηθεί

Το τσιγάρο έχει εκατοντάδες βλαπτικές
ουσίες εκ των οποίων πολλές είναι αποδεδειγμένα
καρκινογόνες και σχετίζεται με μια
σειράαπόνοσήματα Καταρχάς με όλουςτους
καρκίνους κυρίως βέβαια με τον καρκίνο του
πνεύμονα όλες τις αναπνευστικές αποφρακτικές
νόσους όπως είναι η ΧΑΠ και με όλες τις
αναπνευστικές λοιμώξεις στις οποίες δημιουργεί
μεγάλη ευπάθεια αφού καταστρέφει
το ζωτι κότερο όργανο τον πνε ύ μονα Στη λίστα
ταυ κινδύνου περιλαμβάνονται όλα τα καρδιαγγειακά

ψ

νοσήματα γιατί ο πνεύμονας και η
καρδιά είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία του
οργανισμού και όταν καταστρέφεται ο πνεύμονας
γρήγορα επηρεάζεται καταλυτικά η
λειτουργία της καρδιάς
Οι λόγοι για να κόψουμε το τοιγάρο λοιπόν
εφόσον καπνίζουμε αλλά και για να μην το

αρχίσουμε

είναι πολλοί και έχουν οχέση με την καλή
λε ιτουργία το υ καρ&ι αγγειακό ύ συστή ματος
και τω ν πνευμόνων την προοτα σία α π ό τι ς λοιμώξεις

την όψη του δέρματος είναι γνωστό
πως οι καπνιστές δείχνουν πρόωρα γερασμένοι
και το ύψος στα πα ι διό Ό σον αφαρά τις

ΑΠΟ ΤΗ Η
ΑΛΕΞ1Α
ΣΒΩΛΟΥ

Επιλέγω να μην καπνίζω γιατί
Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΕΙ ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ Ή ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΠΡΟΩΡΑ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
αι εκεί που η οικονομική κριοη και
η αντικαπνιστική εκστρατεία συνέβαλαν
ώστε να μειωθεί θεαματικά
ο αριθμός των ενήλικων καπνιστών
στην £λλάοα και να πέσει κάτω και από το 38
στο σύνολο του πληθυσμού ήρθε η πα νΒημία
του κορωνοιού και το τσιγάρο έγινε ο καλύτερος

σύντροφος στη μοναξιά της καραντίνας
όπως λέει εύστοχα ο πρόεδρος της Εταιρείας
Ογκολάγων Παθολόγων Ελλάδας Γιάννης
Μπουκοβίνας
Έτσι λοιπόν τους μήνες που προηγήθηκαν
λόγω ανασφάλειας απραξίας μοναξιάς
και απομόνωσης πολλοί πρώην καπνιστές
που είχα ν κόψει με επιτυχία το τσιγάρο το
όπως δείχνουν οι έρευνες που έγιναν
στην Ελλάδα ενώ πολλοί νέοι ωθήθηκαν στο
τοιγάρο κατά τη διάρκεια ουγκεντρώσεων οε
οπίτια και πολλοί που δεν είχαν κάπνισε ποτέ

3-S.21

από αυτή την απειλή στις οδηγίες χρήσης
παρ'όλααυτά εξακολουθεί να έλκει ανθρώπους
που πιστεύουν πως είναι άτρωτοι και πως η

καρδιοπάθεια το εγκεφαλικό ο καρκίνος του
πνεύμονα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
ΧΑΠ θα συμβούν σε κάποιον άλλο
Από τη μεριά της η αναπληρώτρια καθηγήτρια
Πνευμονολογίας Βίκυ Κατσαούνου που

μυήθηκανσ αυτή τηνκακή συνήθεια που εξε
λίσοεται ο ε νόσο
Γ ια τ ο τα ι γά ρο και το ν κίνδυνο του καρκίνου
των πνευμόνων και όχι μόνο ο κ Μπουκοβί

έχει ζήσει όλη την πανδημία του κορωνοίού
μέσα από την πανεπιστημιακή πνευμονολογική
κλινική του μεγαλύτερου νοσοκομείου
της Ελλάδας του Ευαγγελισμού εξηγεί ότι
η Covid έδειξε πως οι καπνιστές είναι πολύ πιο
ευάλωτοι στις αναπνευστικές λοιμώξεις τον
κίνδυνο βαριάς νόσησης κα θανάτου
όμως τα αντιφατικά μηνύματα που
προέκυψα ν για τη σχέση της νικοτίνης και τον
κίνδυνο νόσησης με κορωνοϊό μπέρδεψα ντον
κόσμο και δημιούργησαν μια περίεργη κατά
οταοη με κάποιους να αντιλαμβάνονται ότι η

νας επισημαίνει λίγο σαρκαστικά πως μάλλον
δεν υπάρχει καμία συνήθεια στον κόσμο που

νικοτίνη μπορεί να βοηθά ως ασπίδα προστα
οίας κάτι που φυσικά δεν ισχύει

ξανάρχισαν

54 lifo

αποδεδειγμένα πριν καν την ξεκινήσει ς ξέρεις
ότι εξαιτίας της θα έχεις 50 πιθανότητες να
πεθάνεις πρόωρα Μόνο το τσιγάρο συνοδεύεται

Ταυτόχρονα

μικρότερες ηλικίες είναι γεγονός πως όλοι οι
έφηβοι καπνιστές Βα βρεθούν αντιμέτωποι με
χρόνια νοσήματα πολύ νωρίτερα στην πορεία
της ζωής τους δηλαδή όχι στα πενήντα στα
εξήντα ή στα εξήντα πέντε αλλά νωρίτερα πριν
και α πό την ηλικία των σα ρά ντα ετών
Σύμφωνα με έρευνες της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας όπως μας ενημερώνει ο
πρόεδρος τη ς και καθηγητής Πνευμονολογίας

Στέλιος Λουκίδης τα ελληνόπουλα ξεκινούν το
κάπνισμα κοντά στα δεκατέσσερα και το κάπνισμα

είναι συσσωρευτικό δηλαδή οι βλάβες
που προκαλεί είναι αθροιστικές ανάλογα με
τα χρόνια που εξασκείται Σίγουρα χωρίς βέβαια
να υπάρχει απόδειξη επ αυτού οι νεαροί
συμπολίτες μας τους μήνεςτης πανδημίας γενικά
αλλά και κατά τη διάρκεια των lockdowns
ειδικότερα κάπνισαν και ήπιαν περισσότερο

αφού μη έχοντας τη δυνατότητα για αθλητικές
ή άλλες δραστηριότητες σε εξωτερικούς
χώρους αναγκαστικά μαζεύονταν σε σπίτια
Στη λίστα του Σίντλερ με τους λόγους για
τους οποίους δεν πρέπει να ξεκινήσουμε το
κάπνισμα ποτέ και να το διακόψουμε χθες
αν ακόμα καπνίζουμε πρέπει να προσθέσουμε
το ότι ο ρόλος μας ως υπεύθυνων πολιτών και
γονέων είναι να βοηθάμε τα παιδιά μας να χτίσουν
γερές βάσεις για την υγεία και το μέλλον
τους.Ένα παιδί που μεγαλώνει με γονείς καπνιστές
έχει πολλές πιθανότητες να γίνει επίσης
καπνιστής γιατί τα παιδιά όπως επισημαίνει
ο κ Μπουκοβίνας δεν αντλούν την έμπνευση
τους από τους ήρωες της τηλεόραση ς και των
video games όσο κι αν εμείς θέλουμε να το
πιστέψουμε αλλά μιμούνται τους γονείς και
τους οικείους τους
Για να μην πέσει λοιπόν πότε το μήλο κάτω
από αυτήν τη μηλιά κόβουμε το τσιγάρο και
μαθαίνουμε στα παιδιά μας να μην το αρχίσουν

