
Παγκόςμια θμζρα κατά του καπνίςματοσ-31 Μαΐου 2020  

Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΠΟΥ) όριςε τθν 31 Μαΐου ωσ  παγκόςμια θμζρα κατά 
του καπνίςματοσ. ε  ςχετικι ανάρτθςθ αναφζρει τα κάτωκι: 

Κφρια αιτία κανάτου, αςκζνειασ και φτϊχειασ 

Η επιδθμία χριςθσ καπνικϊν προϊόντων  είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ απειλζσ για 
τθ δθμόςια υγεία που ζχει αντιμετωπίςει ποτζ ο κόςμοσ, ςκοτϊνοντασ περιςςότερουσ από 
8 εκατομμφρια ανκρϊπουσ ετθςίωσ ςε όλο τον κόςμο. Περιςςότεροι από 7 εκατομμφρια 
από αυτοφσ τουσ κανάτουσ είναι το αποτζλεςμα τθσ άμεςθσ χριςθσ καπνοφ, ενϊ περίπου 
1,2 εκατομμφρια είναι το αποτζλεςμα τθσ ζκκεςθσ  των μθ καπνιςτϊν ςτο καπνό των 
καπνιςτϊν. Όλεσ οι μορφζσ καπνοφ είναι επιβλαβείσ και δεν υπάρχει αςφαλζσ επίπεδο 
ζκκεςθσ ςτον καπνό. Σο κάπνιςμα τςιγάρου είναι θ πιο κοινι μορφι χριςθσ καπνοφ 
παγκοςμίωσ. Διατίκενται μεγάλθ ποικιλία προϊόντων και ςυςτθμάτων  καπνοφ όπωσ 
ναργιλζσ, ποφρα,  χειροποίθτα τςιγάρα με  τυλιχτά φφλλα καπνοφ, προϊόντα  φφλλων 
καπνοφ χωρίσ ςχθματιςμό  καπνοφ κ.λ.π.  Η χριςθ του ναργιλζ  είναι επιβλαβισ για τθν 
υγεία με παρόμοιο τρόπο με το κάπνιςμα   τςιγάρου. Ωςτόςο, οι κίνδυνοι για τθν υγεία από 
τθ χριςθ αυτοφ είναι ελάχιςτα κατανοθτοί από τουσ χριςτεσ. Η χριςθ  καπνικϊν 
προϊόντων  χωρίσ παραγωγι καπνοφ είναι εξαιρετικά εκιςτικι και βλάπτει τθν υγεία. 
Εμπεριζχουν    πολλζσ τοξίνεσ που προκαλοφν καρκίνο, όπωσ  καρκίνοσ τθσ κεφαλισ , του 
λάρυγγα, του οιςοφάγου και τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
καρκίνου του ςτόματοσ, τθσ γλϊςςασ, των χειλιϊν και των οφλων), κακϊσ και διάφορεσ 
οδοντικζσ αςκζνειεσ. Πάνω από το 80% των 1,3 διςεκατομμυρίων χρθςτϊν καπνοφ 
παγκοςμίωσ ηουν ςε χϊρεσ με χαμθλό και μεςαίο ειςόδθμα, όπου οι επιπτϊςεισ  τθσ 
αςκζνειασ και του κανάτου που ςχετίηεται με τον καπνό είναι βαρφτερο. Η χριςθ καπνοφ 
ςυμβάλλει ςτθ φτϊχεια εκτρζποντασ τισ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν από τισ βαςικζσ τουσ 
ανάγκεσ, όπωσ τρόφιμα και ςτζγθ ςτον καπνό. 

Σο οικονομικό κόςτοσ  για τισ κοινωνίεσ είναι ςθμαντικό και περιλαμβάνει το 
ςθμαντικό κόςτοσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ για τθ κεραπεία των αςκενειϊν που 
προκαλοφνται από τθ χριςθ καπνοφ, κακϊσ και το χαμζνο ανκρϊπινο κεφάλαιο λόγω  
νοςθρότθτασ και  κνθςιμότθτασ που οφείλεται ςε αυτόν. ε οριςμζνεσ χϊρεσ παιδιά από 
φτωχά νοικοκυριά απαςχολοφνται ςτθν καπνοκαλλιζργεια για τθν ενίςχυςθ του 
οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. Οι καλλιεργθτζσ καπνοφ εκτίκενται επίςθσ ςε διάφορουσ 
κινδφνουσ για τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ «αςκζνειασ του χλωροφ  καπνοφ 
(green tobacco sickness)». 

Πακθτικό  κάπνιςμα 

• Σο πακθτικό κάπνιςμα είναι θ ειςπνοι του καπνοφ ζμμεςα από κάποιον που 
καπνίηει δίπλα μασ ι άμεςα από τον καπνό των τςιγάρων του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

• Δεν υπάρχει αςφαλζσ επίπεδο ζκκεςθσ ςτο πακθτικό κάπνιςμα, που προκαλεί 
περιςςότερουσ από 1,2 εκατομμφρια πρόωρουσ κανάτουσ ετθςίωσ και ςοβαρζσ 
καρδιαγγειακζσ και αναπνευςτικζσ πακιςεισ. 

• χεδόν τα μιςά παιδιά αναπνζουν τακτικά αζρα μολυςμζνο από καπνό ςε 
δθμόςιουσ χϊρουσ και 65.000 πεκαίνουν κάκε χρόνο από αςκζνειεσ που οφείλονται ςτο 
πακθτικό κάπνιςμα. 

• τα βρζφθ, αυξάνει τον κίνδυνο αιφνίδιου παιδικοφ κανάτου. ε ζγκυεσ γυναίκεσ, 
προκαλεί επιπλοκζσ ςτθν εγκυμοςφνθ και χαμθλό βάροσ γζννθςθσ του νεογζννθτου. 



• Οι νόμοι για το κάπνιςμα που προςτατεφουν τθν υγεία των μθ καπνιςτϊν από το 
πακθτικό κάπνιςμα είναι δθμοφιλείσ, κακϊσ δεν επθρεάηουν τισ επιχειριςεισ εςτίαςθσ και 
ενκαρρφνουν τουσ καπνιςτζσ να ςταματιςουν. 

Βαςικά μζτρα για τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ καπνικϊν προϊόντων 

1.Η επιτιρθςθ είναι το κλειδί.  

Μόνο 1 ςτισ 3 χϊρεσ, που αντιπροςωπεφει το 38% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, 
επιτθρεί τθ χριςθ των καπνικϊν προϊόντων επαναλαμβάνοντασ αντιπροςωπευτικζσ εκνικζσ 
ζρευνεσ για νζουσ και ενιλικεσ τουλάχιςτον μία φορά κάκε 5 χρόνια. 

2.Η εικονογραφικι προειδοποίθςθ για τθν υγεία λειτουργεί. 

Μελζτεσ δείχνουν ότι οι εικονογραφικζσ προειδοποιιςεισ αυξάνουν ςθμαντικά τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των ανκρϊπων για τισ βλάβεσ από τθ χριςθ καπνοφ. 

3.Απαγόρευςθ διαφιμιςθσ καπνοφ 

Η απόλυτθ απαγόρευςθ διαφιμιςθσ, προϊκθςθσ και χορθγίασ καπνικϊν προϊόντων 
μποροφν να μειϊςουν τθν κατανάλωςθ καπνοφ. 

4.Οι φόροι είναι αποτελεςματικοί ςτθ μείωςθ τθσ χριςθσ καπνοφ 

Οι φόροι καπνικϊν προϊόντων είναι ο πιο αποδοτικόσ οικονομικά τρόποσ για τθ 
μείωςθ τθσ χριςθσ καπνοφ και του κόςτουσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, ιδίωσ μεταξφ 
των νζων και των ατόμων με χαμθλό ειςόδθμα. 

5.Οι καπνιςτζσ χρειάηονται βοικεια για να ςταματιςουν 

Χωρίσ υποςτιριξθ μόνο το 4% των προςπακειϊν διακοπισ καπνίςματοσ κα πετφχει. 
Η επαγγελματικι υποςτιριξθ και τα εγκεκριμζνα φάρμακα μπορεί να υπερδιπλαςιάςουν 
τθν πικανότθτα επιτυχίασ διακοπισ καπνίςματοσ. 

Νζα και αναδυόμενα προϊόντα νικοτίνθσ και καπνοφ 

Προϊόντα κερμαινόμενου καπνοφ (HTPs) είναι όπωσ όλα τα άλλα προϊόντα καπνοφ, 
εγγενϊσ τοξικά και περιζχουν καρκινογόνεσ ουςίεσ. Θα πρζπει να αντιμετωπίηονται όπωσ 
οποιοδιποτε άλλο προϊόν καπνοφ.  

 

Ηλεκτρονικά τςιγάρα 

υνικωσ αναφζρονται ωσ θλεκτρονικά τςιγάρα, τα θλεκτρονικά ςυςτιματα 

διανομισ νικοτίνθσ (ENDS) και τα θλεκτρονικά ςυςτιματα διανομισ ελεφκερων νικοτίνθσ 

καπνικϊν προϊόντων (ENNDS). Είναι ςυςκευζσ που κερμαίνουν ζνα υγρό για να 

δθμιουργιςουν αεροηόλ το οποίο ςτθ ςυνζχεια ειςπνζεται από τον χριςτθ. Σα κφρια 

ςυςτατικά του διαλφματοσ κατ όγκο είναι θ προπυλενογλυκόλθ, με ι χωρίσ γλυκερίνθ, και 

με ι χωρίσ αρωματικοφσ παράγοντεσ. Σα θλεκτρονικά τςιγάρα δεν περιζχουν φφλλα 

καπνοφ, αλλά είναι επιβλαβι για τθν υγεία και δεν είναι αςφαλι. Η χριςθ ENDS αυξάνει 

τον κίνδυνο καρδιακϊν πακιςεων και πνευμονικϊν διαταραχϊν. Ωςτόςο, είναι πολφ νωρίσ 

για να δοκεί μια ςαφισ απάντθςθ ςχετικά με τισ μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ τθσ χριςθσ 

τουσ ι τθσ ζκκεςισ  ς αυτά . Σα θλεκτρονικά τςιγάρα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν 

χρθςιμοποιοφνται από παιδιά και εφιβουσ και ζχουν αναφερκεί περιςτατικά οξείασ 



αναπνευςτικισ ανεπάρκειασ και πνευμονίασ ςτθν θλικιακι αυτι ομάδα. Επί πλζον θ 

νικοτίνθ είναι εξαιρετικά εκιςτικι και ο εγκζφαλοσ των νζων αναπτφςςεται ζωσ τα 25 ζτθ. 

Ενζχουν επίςθσ ςθμαντικοφσ κινδφνουσ για τισ ζγκυεσ γυναίκεσ που τισ χρθςιμοποιοφν, 

κακϊσ μποροφν να βλάψουν το αναπτυςςόμενο ζμβρυο. 

Μζτρα του  Π.Ο.Υ. 

Σα 6 μζτρα (MPOWER) που προτείνει ο ΠΟΤ είναι: 
•Παρακολουκιςτε τισ πολιτικζσ πρόλθψθσ και χριςθσ του καπνοφ 
•Προςτατζψτε τουσ ανκρϊπουσ από τθ χριςθ καπνοφ 
•Προςφζρετε βοικεια για να ςταματιςετε τθ χριςθ καπνοφ 
•Προειδοποιιςτε για τουσ κινδφνουσ του καπνοφ 
•Επιβολι απαγορεφςεων για διαφιμιςθ, προϊκθςθ και χορθγία καπνοφ ιδιαίτερα ςτουσ 
εφιβουσ  
• Αυξιςτε τουσ φόρουσ για τον καπνό. 

Ιδιαίτερα ωσ αιχμι του δόρατοσ είναι το ςφνκθμα: «Προςτατεφςτε  τουσ νζουσ 

από τθ χειραγϊγθςθ τθσ βιομθχανίασ καπνικϊν προϊόντων και αποτρζψτε τουσ 

από τθ χριςθ καπνοφ και νικοτίνθσ» 

 

Βιβλιογραφία: https://www.who.int/en/ 
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