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Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)-WHO
Παγκόσμια Συνθήκη για τον έλεγχο του καπνού

https://www.who.int/fctc/
https://www.who.int/fctc/
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Δ. Τριχόπουλος 1938-2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)

Ο σχετικός κίνδυνος (RR) για Ca πνεύμονα σε γυναίκες μη καπνίστριες

συζύγους καπνιστών είναι 1.27.



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Δοσοεξαρτώμενη σχέση

Υπάρχει στατιστικά σημαντικός κίνδυνος για 
καρκίνο του πνεύμονα στους μη καπνιστές 
που ζουν με καπνιστές. Αυτός ο κίνδυνος είναι 
της τάξης του 20% - 30%.

Μη καπνιστές που εκτίθενται στον καπνό στον 
εργασιακό τους χώρο, έδειξαν πως υπάρχει 
κίνδυνος για εμφάνιση του καρκίνου του 
πνεύμονα σε ποσοστό 16-19%.

Involuntary Smoking. (Summary) IARC 2004
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- OΡΙΣΜΟΣ

• Το παθητικό κάπνισμα είναι η ακούσια εισπνοή από μη 

καπνιστές του καπνού του τσιγάρου των καπνιστών.

• Αναπόφευκτη έκθεση.

• Ονομάζεται επίσης ακούσιο ή δευτερογενές 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: Smoke-Free Inside. World No-Tobacco Day 2007.

WHO: Geneva, Switzerland, 2007 p. 3. Available at 

http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/Smoke-free inside
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• Το κάπνισμα είναι η 

κυριότερη αιτία αποτρέψιμης 

νοσηρότητας και 

θνησιμότητας.

• Το παθητικό κάπνισμα είναι 

η τρίτη κυριότερη αιτία 

αποτρέψιμου θανάτου στις 

ΗΠΑ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Πολλοί δε γνωρίζουν τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος, 

ή πιστεύουν πώς δε δικαιούνται να διαμαρτυρηθούν.



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
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• 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.



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- OΡΙΣΜΟΣ
• 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.
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• 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



ΚΑΠΝΙΣΜΑ: Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΡΥΠΟΣ
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• Ο περιβαλλοντικός καπνός του τσιγάρου αποτελεί σημαντικό και αναγνωρι-

σμένο ρύπο του αέρα των εσωτερικών χώρων.

• Δεν 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. Adapted from World-Health Report, 

2002. Jonathan M. American Journal of Public Health, 2003.

Figure displays the relative ranking off 

outdoor air polution and indoor air 

polution when the developing

countries are shown separately from the 

developed countries.



Γνωρίζετε ότι Ένας μη καπνιστής: 

σε εστιατόριο για 2 ώρες εισπνέει καπνό ίσο με 

1 ½ τσιγάρα. 

σε γραφείο που επιτρέπεται το κάπνισμα για 8 

ώρες εισπνέει καπνό ίσο με 6 τσιγάρα. 

που ζει με καπνιστή 20 τσιγάρων ημερησίως για 

κάθε 24ωρο εισπνέει καπνό ίσο με 3 

τσιγάρα. 

που κάθεται πίσω από ένα καπνιστή σε 

υπαίθρια εκδήλωση για 3 ώρες εισπνέει 

καπνό ίσο με 1 τσιγάρο. 

σε αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα για 1 ώρα 

εισπνέει καπνό ίσο με 3 τσιγάρα. 

σε μπαρ για 2 ώρες εισπνέει καπνό ίσο με 4 

τσιγάρα. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  
ΧΩΡΟΥΣ



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΝΟΥΜΕΡΑ 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

• Στις  ωρες που θα διαρκέσει αυτή η ημερίδα, περίπου 30. 000 

άνθρωποι θα πεθάνουν κάπου στον κόσμο από παθήσεις που 

σχετίζονται με το κάπνισμα.

• 4.000 από αυτούς δεν κάπνισαν ποτέ…#

Τροποποιημένο από Flouris A et al., Am J Respir Crit Care Med 2009; 179: 1029-1033

* Approximation based on 5 million per annum tobacco-induced global mortality

# Approximation based on 79 thousand per annum SHS-induced deaths in Europe19
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΝΟΥΜΕΡΑ

Σε παθητικό κάνισμα εκτίθονται:

. 

• 40% των παιδιών.

• 33% των μη καπνιστών 
αντρών.

• 35% των μη καπνιστών

γυναικών.
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΘΑΝΑΤΟΙ

Κάθε χρόνο πάνω από 600.000(!) μη καπνιστές πεθαίνουν λόγω 
παθητικού καπνίσματος.
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600.000 (!) ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠO ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ

• 379.000 θάνατοι από ΣΝ.

• 165.000 θάνατοι από λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. 

• 63.900 θάνατοι από άσθμα.

• 21.400 θάνατοι από καρκίνο πνεύμονος. 
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600.000 (!) ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΌ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

• Οι θάνατοι από παθητικό κάπνισμα είναι περισσότεροι στις 
γυναίκες απ’ότι στους άντρες. 

• Περίπου μισοί από αυτούς τους θανάτους (47% ή 281.000) 
αφορούν γυναίκες. 

• 166.000 θάνατοι (28%) αφορούν παιδιά μικρότερα από 5 ετών.
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DALYs (disability-adjusted life years)
KAI ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

• 10.9 εκατομύρια DALYs χαθήκαν 
λόγω παθητικής έκθεσης σε 
καπνό.

• DALYs αφορούν απώλειες λόγω 
ασθένειας, αναπηρίας ή θάνατο. 

• 61% των DALYS αφορούν παιδιά 
λόγω λοιμώξεων του κατώτερου 
αναπνευστικού (5.939.000) και 
άσθματος (651.000). 



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

2. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

3. ΠΑΙΔΙΑ

25
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ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
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EΠΙΔΡΑΣΗ ETS ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

–  κίνδυνος για καρδιαγγειακά 

επισόδεια

–  ενεργοποίηση αιμοπεταλίων 

και δυσλειτουργία του 

ενδοθηλίου

–  αθηροσκλήρωση

–  οξειδωτικό stress

–  φλεγμονή

–  θρομβογέννεση

–  έμφραγμα μυοκαρδίου

– Καρδιακή συχνότητα

– Αρτηριακή πίεση

American Heart Association. Scientific Position, Risk Factors and Coronary Heart Disease, 2005. 

http://americanheart.org. Accessed February 2007; Barnoya et al. Circulation. 2005; 111:2684-2698; 

http://www.istockphoto.com/file_closeup/abuse/smoking/tobacco_products/3383715_cigarette_burning.php?id=3

383715. Accessed October 11, 2007.



ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

28
Otsuka R, JAMA 2001;286:436-441.

30 Ιάπωνες (μέσης ηλικίας 27 ετών) 15 υγιείς μη καπνιστές και 15 

ασυμπτωματικοί ενεργοί καπνιστές εκτέθηκαν για 30 λεπτά σε καπνό.



EΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΟΡΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

29
Stefanadis C, Ann Intern Med. 1998 Mar 15;128(6):426-34



• 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.

• Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον 

κίνδυνο για στεφανιαία νόσο κατά 25-

30%.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ



• Η έκθεση σε ΠΚ κάπνισμα φαίνεται να επιδρά σημαντικά στη 

νοσηρότητα και στη θνησιμότητα των ασθενών με ιστορικό ενός 

οξέος στεφανιαίου επεισοδίου. 

• Οι παραπάνω ασθενείς όταν εκτίθενται σε ΠΚ στο σπίτι, έχουν κατά 

61% (95% CI, 14–118%) αυξημένο κίνδυνο για επαναλαμβανόμενο 

καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια των 30 πρώτων ημερών μετά 

τη νοσηλεία σε σχέση με αυτούς που δεν εκτίθενται. 

• Η αύξηση των ετών έκθεσης σε ΠΚ αυξάνει τον κίνδυνο 

επαναλαμβανόμενων επεισοδίων και τον σχετικό κινδύνου θανάτου 

από όλες τις αιτίες.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ



ΜΕΙΩΣΗ ΟΞΕΩΝ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

32

Bartecchi C, Circulation. 2006;114:1490-1496.



D F Mackay et al Heart 2010;96:1525-1530

- 10%

0.90  (95% CI 0.86 to 0.94)

ΜΕΙΩΣΗ ΟΣΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ



Μικρής διάρκειας έκθεση στο παθητικό 
κάπνισμα

• Ακόμη και οξεία έκθεση στον 
καπνό του τσιγάρου μπορεί 
να προκαλέσει:

– Δυσλειτουργία και φλεγμονή του 
ενδοθηλίου των στεφανιαίων 
αγγείων.

– Δυσλειτουργία των μικρών 
περιφερικών αγγείων.

– Αύξηση της αθηρογέννησης.

– Οξεία αναστολή της σύνθεσης 
οξειδίου του αζώτου.

– Ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων 
και δημιουργία θρόμβου.

Dunbar Α et al.Cardiology in Review. 2013, 21:94–100. 
Otsuka R, et al. JAMA. 2001, 286:436–441. 
Raupach T, et al.Eur Heart J. 2006, 27:386–392. 
Argacha JF, et al.Hypertension. 2008, 51:1506–1511. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raupach T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16230308


Μικρής διάρκειας έκθεση στο παθητικό 
κάπνισμα

• Μείωση αναπνευστικής 
λειτουργίας 
(σπιρομέτρηση).

• Αύξηση του οξειδωτικού 
στρες των αεραγωγών.

 Αύξηση δεικτών φλεγμονής 
(IL-4, IL-5, IL-6 (TNF)-
alpha και IFN-gamma).

• Αύξηση των λευκών 
αιμοσφαιρίων του αίματος.Flouris AD et al, Am J Respir Crit Care Med. 2009.

Kostikas K. et al. Respir Med. 2013,107(2):172-9.
Dinas PC et al. Int J Environ Health Res. 2013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Flouris AD"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verhagen EA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21497028
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee BE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21397902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dinas PC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23544435
http://www.skai.gr/player/tv/?mmid=207985


• 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.

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

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΑΕΕ
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

1. ΑΣΘΜΑ

2. ΧΑΠ

3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

4. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΠΝΕΥΜΟΝΑ



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ  ΚΑΙ ΜΗ
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

1. Εμφάνιση νέων περιιπτώσεων άσθματος.

2. Επιιδείνωση ήδη υπάρχοντος άσθματος.

3. Εμφάνιση νέων περιιπτώσεων ΧΑΠ.

4. Επιιδείνωση ήδη υπάρχουσας ΧΑΠ.

5. Ασυμπτωματιική επιιδείνωση αναπνευστιικής λειτουργίας

38
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

• Τα παιδιά των καπνιστών
εμφανίζουν χαμηλότερες
τιμές FEV1 σε σχέση με τα
παιδιά των μη καπνιστών.

• Αυτό ισχύει και για τα δύο
φύλα

Thorax 1998; 53:884-893
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ/ 
ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ

Σχέση παθητικού καπνίσματος με:

• Οξέα και χρόνιια ρινικά συμπτώματα σε ενηλίκους και σε παιδιά.

• Ροχαλητό σε παιδιά και εφήβους.

• Πιο γρήγορη έναρξη συμπτωμάτων και πιο σοβαρά συμπτώματα

για άτομα με προδιάθεση για αλλεργίες.

• Επαγωγή ρινικής συμφόρησης και μειωμένης βλεννοκροσωτής 

κάθαρσης στην μη αλλεργική ρινίτιδα.

• Αυξημένο κίνδυνο για κακοήθειες ρινός και παραρρινίων κόλπων.

Curr Opin allergy Clin Immunol 2009 Apr;9(2):136-40

Am J Rhinol 1999 Nov-Dec;13(6):435-8



• Δοσοεξαρτώμενη σχέση

• Υπάρχει στατιστικά σημαντικός κίνδυνος 

για καρκίνο του πνεύμονα στους μη 

καπνιστές που ζουν με καπνιστές, της 

τάξης του 20% - 30%.

• Μη καπνιστές που εκτίθενται στον 

καπνό στον εργασιακό τους χώρο, 

έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση  

καρκίνου του πνεύμονα σε ποσοστό 16-

19%.

Involuntary Smoking. (Summary) IARC 2002.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)

http://care.flash.gr/mag/topic/?id=4105
http://care.flash.gr/mag/topic/?id=4105
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΠΑΙΔΙΑ

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



Γιατί τα παιδιά είναι ευάλωτα στον καπνό

αναπνέουν ταχύτερα 
από τους ενήλικες, 

εισπνέουν περισσότε
ρες επιβλαβείς  στο 

ίδιο χρονικό 
διάστημα

το 
ανοσοποιητικό  
σύστημα είναι 

λιγότερο 
ανεπτυγμένο

Μικρότεροι

βρόγχοι



Τα παιδιά εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα:

• στην εμβρυϊκή τους ζωή (24%)

• όταν θηλάζουν

• όταν κάποιος καπνίζει στο περιβάλλον τους

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΠΑΙΔΙΑ
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ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Η νικοτίνη επιδρά αρνητικά στην κυκλοφορία 

πλακούντα-μήτρας

– ⇓ διαφοροποίηση εμβρυïκής καρδιακής 
συχνότητας 

– ⇑ αντίσταση ομφάλιας αρτηρίας

Το κάπνισμα σχετίζεται με:

– ⇓ διαστάσεις αγγείων πλακούντα

– ⇑ αυτόματες αποβολές

– ⇓ ενδομήτρια ανάπτυξη

– ⇑ κίνδυνος έκτοπης κύησης (δοσοεξαρτώμενος)

– ⇑ κίνδυνο αποκόλλησης πλακούντα

– Καθυστερημένη ενδομήτρια ανάπτυξη

– Αυτόματη αποβολή 1ου τριμήνου

– Εμβρυïκή θνησιμότητα

– Πρώϊμη ρήξη υμένων

– Πρώïμος τοκετός

– Πρόδρομος πλακούντας

– ⇑ht εμβρύου



ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

• Καπνίστριες στην εγκυμοσύνη 36%

• 19% διακόπτουν

• 17% ενεργείς καπνίστριες την 12η εβδομάδα της κύησης

Vardavas CI. Factors associated with active smoking, quitting, and secondhand smoke exposure among pregnant women 
in Greece. J Epidemiol. 2010;20(5):355-62. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vardavas CI[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20595782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verhagen EA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21497028


Αcta Paediatr.2015

Όταν η μητέρα καπνίζει «το έμβρυο μορφάζει από 
αγανάκτηση»

Έπειτα από ενδελεχή μελέτη των 

υπερηχογραφημάτων τους κατά την 24η, την 

28η, την 32η και την 36η εβδομάδα της 

κύησης, παρατήρησε ότι τα έμβρυα των 

οποίων οι μητέρες κάπνιζαν έκαναν πολύ 

περισσότερες επαναλαμβανόμενες κινήσεις 

με το στόμα τους ή άγγιζαν τον σώμα τους 

απ’ ότι τα έμβρυα των οποίων οι μητέρες δεν 

κάπνιζαν.

Συνήθως τα έμβρυα κουνούν λιγότερο το 

στόμα τους και αγγίζουν το σώμα τους κατά 

τις τελευταίες εβδομάδες της κύησης.



Παιδιά: ευπαθής ομάδα 

– Υψηλότερος μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας και 

ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου ανά μονάδα 

βάρους σώματος.

– Πιο στενοί αεραγωγοί.

– Σημαντική ανάπτυξη των πνευμόνων και του 

ανοσοποιητικού συστήματος μετά τη 

γέννηση. 

– Λόγω ύψους αναπνέουν πιο κοντά στο 

έδαφος.

Επιπρόσθετοι κίνδυνοι

Τραύματα και εγκαύματα εξαιτίας φωτιάς 

προκαλούμενης από τσιγάρο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΠΑΙΔΙΑ



Αποδεδειγμένες συσχετίσεις

• 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.

• Παιδικός καρκίνος.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΠΑΙΔΙΑ



• Τα παιδιά των μητέρων που κάπνιζαν 15 ή
περισσότερα τσιγάρα ημερησίως έχουν 
διπλάσιο κίνδυνο να νοσηλευθούν από 
εκείνα που οι μητέρες τους δεν καπνίζουν.

• Παιδιά εκτεθειμένα σε καπνό παρουσίαζαν 
αυξημένη νοσηρότητα και χαμηλότερο 
επίπεδο ποιότητας ζωής συγκριτικά με 
παιδιά χωρίς έκθεση:

– 2 επιπλέον ημέρες περιορισμένης 
δραστηριότητας.

– 1 επιπλέον ημέρα κλινοστατισμού.

– 1,4 επιπλεόν ημέρες σχολικής 
απουσίας.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΠΑΙΔΙΑ

http://2.bp.blogspot.com/_lCUj1FXbx48/RmdqXetHQLI/AAAAAAAAAiU/g_IVQD0HjcA/s1600-h/passive02-out-jun-2003.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_lCUj1FXbx48/RmdqXetHQLI/AAAAAAAAAiU/g_IVQD0HjcA/s1600-h/passive02-out-jun-2003.jpg


Παιδιά που υποβάλλονταν καθημερινά σε παθητικό 
κάπνισμα για πολλές ώρες, είχαν 3,63 φορές 
περισσότερο κίνδυνο να προσβληθούν από καρκίνο των 
πνευμόνων σε σύγκριση με παιδιά που μεγάλωσαν σε 
περιβάλλον χωρίς καπνό 

Παιδιά που υποβάλλονταν στον καπνό καθημερινά 
αλλά όχι για πολλές ώρες, είχαν 2,08 φορές 
περισσότερες φορές κίνδυνο για καρκίνο πνευμόνων 

Παιδιά που εκτίθονταν σε παθητικό κάπνισμα μερικές 
φορές την εβδομάδα, είχαν 1,45 φορές περισσότερο 
κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα 



ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΠΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

1. Επηρεασμένη γονιμότητα 
άρρενων παιδιών

2. ΣΔ2  

3. Παχυσαρκία

4. Υπέρταση

5. Nευροσυμπεριφορικές 
διαταραχές

6. Αναπνευστικά προβλήματα

7. ΣΑΘΝ(Sudden infant death 
syndrome)



• 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.
53

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

• Πιθανά λόγω της προκαλούμενης αγγειοσύσπασης από τον 
καπνό.

• Η μειωμένη οξυγόνωση την πρώτη εβδομάδα μετά τη γέννηση.

Verhagen EA et al. Prenatal tobacco exposure influences cerebral 
oxygenation in preterm infants.  Early Hum Dev. 2011 Jun;87(6):401-6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verhagen EA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21497028
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee BE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21397902


ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

• Προϊόντα καπνού έχουν 

ανιχνευτεί και σε χώρους μη 

καπνιζόντων στους οποίους 

μεταφέρονται από καπνιστές.

• Ο καπνιστής, ακόμα και αν 

καπνίζει εκτός σπιτιού, μεταφέρει 

με τα ρούχα και τα μαλλιά του 

προϊόντα καπνού, τα οποία, με 

τη σειρά τους, διαχέονται στον 

αέρα του σπιτιού και στην 

οικιακή σκόνη και μπορούν να 

ανιχνευθούν ακόμη και ύστερα 

από μήνες πάνω σε μοκέτες, 

κλινοσκεπάσματα ή και στα 

παιχνίδια των παιδιών.

55



ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

• Παθητικό κάπνισμα .......εξ αποστάσεως!

• Η νικοτίνη συνδυάζεται με μια άλλη κοινή 

χημική ουσία, το νιτρώδες οξύ, 

σχηματίζοντας έτσι τις νιτροσαμίνες του 

καπνού (TSNAs).

• Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην 

έκθεση του τριτογενούς καπνίσματος.

• Το δέρμα τους είναι επίσης πιο ευαίσθητο

επιτρέποντας την απορρόφηση

περισσότερων τοξίνων.

• Από τη φύση του, ένα μωρό μπορεί να

εκτεθεί έως και 20 φορές περισσότερο

στο τριτογενές κάπνισμα έναντι ενός

ενήλικα 56



ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
«Ηλικιωμένος καπνός» ή “aged tobacco smoke”

 1953 συμπύκνωμα πίσσας που επιστρώθηκε πάνω σε ποντίκια προκάλεσε 

καρκίνο του δέρματος.

 τοξικές ουσίες του καπνού του τσιγάρου μπορεί να εναπόκεινται στις 

επιφάνειες των δωματίων και των αυτοκινήτων και να παραμένουν για πολύ 

χρόνο αφού φύγει ο καπνός.

 1991: Βρέθηκε οικιακή σκόνη σε σπίτια καπνιστών, να είναι μολυσμένη με 

νικοτίνη. 

 2004: Η νικοτίνη ποσοτικοποιήθηκε στη σκόνη των σπιτιών μη καπνιστών 

και σε σπίτια στα οποία οι μητέρες κάπνιζαν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των 

3 προηγηθέντων μηνών. 

 2009: Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος TΚ από τον Jonathan 
Winickoff, καθηγητή παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, σε 
εργασία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pediatrics.



• Επίπεδα κοτινίνης στα ούρα των βρεφών, των οποίων οι 

γονείς ήταν μη καπνιστές: 0,33 ng/ml.

• Επίπεδα κοτινίνης στα ούρα των βρεφών, των οποίων οι 

γονείς δεν καπνίζουν εντός του σπιτιού: 2,32 ng/ml.

• Επίπεδα κοτινίνης στα ούρα των βρεφών, των οποίων οι 

γονείς καπνίζουν εντός του σπιτιού: 15,47 ng/ml.

Matt et al, 2004

ΚΟΤΙΝΙΝΗ ΣΕ ΒΡΕΦΗ !!!



The 3 “R” definition:

• Στερεά κατάλοιπα ρυπογόνων ουσιών που εμπεριέχονται 

στον καπνό του τσιγάρου, τα οποία:

• Παραμένουν (Remain) στις επιφάνειες και στη σκόνη αφού 

καπνιστεί το τσιγάρο.

• Επανεκπέμπονται (Reemitted) στην αεριώδη φάση.

• Αντιδρούν (React) με οξειδωτικές και άλλες χημικές ενώσεις 

που υπάρχουν στο περιβάλλον δίνοντας δευτερογενείς 

ρύπους (TSNAs).

ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ



Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην έκθεση του τριτογενούς 

καπνίσματος.

Τα παιδιά μπορεί να εκτίθενται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες:

• Βάζοντας μολυσμένα αντικείμενα στο στόμα.

• Αγγίζοντας μολυσμένες

επιφάνειες και βάζοντας

τα χέρια στο στόμα.

• Εισπνέοντας μολυσμένη 

σκόνη.

ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ



Συγκριτικά με το παθητικό και το ενεργητικό κάπνισμα (ΕΚ), τα 

υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι η έκθεση το τριτογενές κάπνισμα 

χαρακτηρίζεται από:

– διαφορετικά προφίλ χρόνου έκθεσης, δηλαδή μικρή αλλά 

αθροιστική έκθεση για μεγάλες χρονικές περιόδους έναντι 

επαναλαμβανόμενων εκθέσεων σε υψηλά επίπεδα για μικρά χρονικά 

διαστήματα  που υπάρχει στο ΠΚ και ΕΚ.

– διαφορετικές συγκεντρώσεις ρυπογόνων σε διάφορα μέσα, 

δηλαδή επιφάνειες και σκόνη έναντι του αέρα όπως στο ΠΚ και στο 

ΕΚ.

– καινούρια ρυπογόνα που δεν ανευρίσκονται στο ΠΚ και το ΕΚ.

– διαφορετικούς τρόπους έκθεσης και μόλυνσης (κατάποση και 

δερματική επαφή) εκτός από την εισπνοή.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ



 Οι επιπτώσεις του TΚ στα παιδιά
υπογραμμίζουν τη σημασία της εξάλειψης του
καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους,
ακόμη και όταν τα παιδιά δεν είναι παρόντα.

 Διότι μπορούν να εκτεθούν σε τριτογενές
κάπνισμα πολύ καιρό μετά την κατανάλωση
των προϊόντων του καπνού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ



63

ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΥΠΕΡΒΟΛΗ;



Οι χώρες με τα υψηλότερα 

ποσοστά καπνίσματος είναι πιο 

ανεκτικές στο παθητικό 

κάπνισμα (Ελλάδα, Ισπανία, 

Κύπρος και οι χώρες εκτός ΕΕ).

64

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



Τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες 

καπνιζόντων, εκτίθενται στο 

παθητικό κάπνισμα:

– x3 εάν ο πατέρας είναι 

καπνιστής.

– x6 εάν η μητέρα είναι 

καπνίστρια. 

– x9  εάν και οι δύο γονείς 

καπνίζουν.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



Οι χώρες με τα 

υψηλότερα 

ποσοστά 

καπνίσματος είναι 

πιο ανεκτικές στο 

παθητικό κάπνισμα 

(Ελλάδα, Ισπανία, 

Κύπρος και οι 

χώρες εκτός ΕΕ).

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ



ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Από την 1η Ιουλίου 2009, είναι παράνομο το κάπνισμα σε αυτοκίνητο 

στο οποίο επιβαίνει παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών. Έξι στους δέκα (62%) 

Έλληνες επιτρέπουν το κάπνισμα συνεχώς ή μερικές φορές στο αυτοκίνητο

Tα επίπεδα των ρύπων μέσα στο αυτοκίνητο, είτε με κλειστά είτε με 
μισάνοιχτα έως δέκα εκατοστά παράθυρα είναι τριπλάσια σε σχέση με 
τα αντίστοιχα επίπεδα στο εξωτερικό περιβάλλον

Aκόμα και δέκα λεπτά παραμονής ενός παιδιού σε ένα αυτοκίνητο 
όπου κάποιος καπνίζει, αυξάνει σημαντικά, κατά 18% έως 30%, την 
έκθεσή του σε επικίνδυνους ρύπους



Αν αφουγκραστούμε τα παιδιά….

Όταν καπνίζει η μαμά 
με πιάνει βήχας….

Πηγαίνω πιο 
συχνά στο 

Νοσοκομείο παρά 
στο γήπεδο γιατί 

βήχω….

Στο αμάξι ο καπνός 
του μπαμπά με ενοχλεί 

πολύ….

Η μαμά 
τσακώνεται 

συχνά με τον 
μπαμπά γιατί 

καπνίζει…

Όταν μεγαλώσω θα 
μοιάσω της μαμάς μου και 

θα καπνίζω



70

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 
AYTOKINHTO

Eurobarometer 2010

Από την 1η Ιουλίου 2009, είναι παράνομο το κάπνισμα σε αυτοκίνητο 

στο οποίο επιβαίνει παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών. Έξι στους δέκα (62%) 

Έλληνες επιτρέπουν το κάπνισμα συνεχώς ή μερικές φορές στο αυτοκίνητο
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  
ΧΩΡΟΥΣ



Ευρωβαρόμετρο 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  
ΧΩΡΟΥΣ



Κύπρος

Βουλγαρία

Ισπανία

Ιρλανδία

Σουηδία

Σλοβενία

UK

Φινλανδία 

>95%

<15%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  
ΧΩΡΟΥΣ



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  
ΧΩΡΟΥΣ



Ευρωβαρόμετρο 2012

n=12,491

smokers: 
n=4,013

non-smokers: 
n=8,460

n=12764

Smokers:
n=4271

Non-smokers:
n=8470

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ



Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι οι περισσότερο 

εκτεθειμένοι στον εργασιακό τους χώρο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ



The Global Adult Tobacco Survey. Atlanta, GA, Centers for Disease Control and Prevention, 2009 
(http://www.cdc.gov/tobacco/global/gats/introduction/ index.htm, accessed 19 April 2011).

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

http://www.cdc.gov/tobacco/global/gats/introduction/
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΣE ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ  
ΧΩΡΟΥΣ



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Οι νόμοι για ένα περιβάλλον ελεύθερο καπνού δεν ζημιώνουν τις 

επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των επιχειρήσεων 

φιλοξενίας.

• Οι περισσότεροι εργαζόμενοι προτιμούν ένα περιβάλλον ελεύθερο 

καπνού. 
Evaluating the effectiveness of smoke-free policies. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2009 (IARC Handbooks of Cancer 
Prevention, Tobacco Control, Vol. 13: http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs online/prev/handbook13/index.php, accessed 25 May 2011).

http://www.skai.gr/player/tv/?mmid=207985
http://www.skai.gr/player/tv/?mmid=207985
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs
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Colgrove J. Nowhere Left to Hide? The Banishment of Smoking from Public Spaces. N Engl J Med 2011, May 26
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. 

• Το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει πάνω από 600.000 ανθρώπους 
ετησίως. 

• Παγκοσμίως τα παιδιά εκτείθονται περισσότερο στο παθητικό 
κάπνισμα από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. 

• Οι θάνατοι και η νοσηρότητα λόγω παθητικού καπνίσματος είναι 
περισσότεροι στις γυναίκες και τα παιδιά. 

• Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προστατεύσουν τους πολίτες από 
τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος με τη θέσπιση 
νόμων απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους εργασίας 
και στους δημόσιους χώρους. 



Environmental tobacco smoke (ETS) 

H E L P

EHT

LLAMS



• Αποτελεί ίσως το μοναδικό 
παράγοντα που μπορεί να 
ελεγχθεί και να προληφθεί.

– Διακοπή καπνίσματος.

– Απαγόρευση του 
καπνίσματος στους 
δημόσιους χώρους.

– Κατάργηση της ενδο-
οικιακής έκθεσης.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ



 <50 years 50-59 years 60-69 years 70-79 years 80 years 

 Men 
n=1139 

Wome

n 
n=112 

Men 
n=1372 

Wome

n 
n=167 

Men 
n=1778 

Wome

n 
n=492 

Men 
n=986 

Wome

n 
n=534 

Men 
n=479 

Wome

n 
n=374 

In-hospital 

mortality rates 
3 16 5 5 8 10 14 19 28 33 

Smoking  93* 78* 87 51 78 30 68 10* 62 4 

Diabetes 10 27 16 39 24 44* 29* 43 26 40 

Hyperchole-

sterolaemia 
39* 30 37 47 33 49* 25 44 18 29 

Hypertension 21 43 35 53 44 62 52* 69* 52 68 

Heredity 37* 36 34 37* 26 28 20 23 14 16 

History of  MI 10 4 19 11 21 14 23* 17* 23 13 

Thrombolysi

s 
66* 54* 57 53 54 46 36 28 16 13 

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Himonas Ε, Andrikopoulos G, Richter D, et al. ACC 1999



Μην ξεχνάτε ότι …….. 

• Ο καπνός «ταξιδεύει» σε όλο το 

σπίτι ακόμα και αν καπνίζετε σε 

δωμάτιο με κλειστή την πόρτα.



100% περιβάλλον ελεύθερο καπνού

• Το δικαίωμα του καθαρού αέρα, 
ελεύθερου καπνού, είναι ανθρώπινο 
δικαίωμα.

• Επιδρά θετικά στην εργασία αλλά 
και στις οικογένειες με παιδιά.

• Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τους 
καπνιστές που θέλουν να 
προσπαθήσουν να κόψουν το 
κάπνισμα.



100% περιβάλλον ελεύθερο καπνού

• Προστατεύει τους νέους κυρίως 
ανθρώπους από την έναρξη του 
καπνίσματος.

• Κοστίζει λίγο και είναι αποδοτικό.

• Οι έρευνες δείχνουν ότι οι 
απαγορεύσεις που αφορούν το 
κάπνισμα γενικά υποστηρίζονται 
τόσο από μη καπνιστές όσο και από 
καπνιστές.



Συνοψίζοντας……

• Υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι 
η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα 
προκαλεί θάνατο, νόσο και 
αναπηρία.

• Θα πρέπει να υιοθετηθούν και να 
εφαρμοστούν μέτρα προστασίας
από την έκθεση στον καπνό στους 
χώρους εργασίας, στους δημόσιους 
χώρους και  στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς.

• Αποδεδειγμένα, ο μόνος τρόπος 
προστασίας των ανθρώπων από το 
παθητικό κάπνισμα είναι ένα 
περιβάλλον 100% ελεύθερο 
καπνού, χωρίς εξαιρέσεις.

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011. http://www.who.int/tobacco/



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

http://www.dailyone.gr/wp-content/uploads/2013/11/dont_be_passive_about_smoking_dailyone.jpg
http://www.dailyone.gr/wp-content/uploads/2013/11/dont_be_passive_about_smoking_dailyone.jpg

