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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ εγθπκνζύλε, πάλσ απ’ όια είλαη ε ραξά κηαο θαηλνύξηαο δσήο πνπ αξρίδεη λα 

πθίζηαηαη κέζα καο. Δπηζπκίεο, όλεηξα, ζρέδηα, αξρίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη. Έλα ηόζν 

δα κηθξάθη, αξρίδεη λα δεη θαη λα κεγαιώλεη. 

Ζ εγθπκνζύλε, είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ζηε δσή ηεο γπλαίθαο θαη ζηε 

δσή ηεο νηθνγέλεηαο. Απηό ην κηθξάθη, πνπ εκείο ζειήζακε λα ππάξμεη, αμίδεη λα λνηώζεη ηε 

ραξά καο, ηελ αγάπε καο. Αμίδεη ηώξα, ζηελ… πξώηε ηνπ θνύληα, κέζα καο, λα ηνπ 

εμαζθαιίζνπκε ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο γηα λα κεγαιώζεη.  

Ζ ηξπθεξόηεηα, ε ζηνξγή, ε ραξά πνπ λνηώζνπκε γη’ απηό, είλαη θαιό λα καο 

ζπληξνθεύεη θαη λα ην ζπληξνθεύεη ζ’ όιε ηελ εγθπκνζύλε θαη κεηά. Να λνηώζνπκε 

αζθαιείο γηα καο θαη ην κσξό καο. Δκείο ηξαγνπδάκε, λαλνπξίδνπκε από ηώξα θαη 

απνθεύγνπκε όηη ζα κπνξνύζε λα ην βιάςεη. «Γε καζηηγώλεη θαλείο ην λεξό πξηλ ςαξέςεη». 

Γεκίδνπκε ηηο ώξεο κε ρξώκαηα θαη όρη κε θαπλό θαη θίλδπλν. 

«Κοιμήσου εσύ μικράκι μου κι’ εγώ θε να σου κάμω, μαλαματένια κάμαρη και μέσα να 

σε βάνω», ιέεη έλα παξαδνζηαθό λαλνύξηζκα ηεο Κξήηεο. Γελ δείρλεη κόλνλ ηνλ πινύην, πνπ 

ζέιεη ε κεηέξα λα πξνζθέξεη ζην παηδί ηεο, αιιά θαη ην αζθαιέο πεξηβάιινλ. Μπνξνύκε λα 

ηνπ εμαζθαιίζνπκε κηα «θάκαξε» από ηώξα, ρσξίο θαπλνύο. πλζήθεο πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ηνλ πην ήξεκν εξρνκό ηνπ, ρσξίο θηλδύλνπο πεξηγελλεηηθνύο. πλζήθεο πνπ ζα ηνπ 

εμαζθαιίζνπλ θαιύηεξε αλαπλνή, θαιύηεξε θαξδηαθή ιεηηνπξγία, θαιύηεξν βάξνο 

γέλλεζεο, θαιύηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία.  

Δίλαη κηα ππεπζπλόηεηα, πνπ κεηαθέξεηαη ζηα παηδηά καο θαη ζηε δηθή ηνπο δσή. 

Ίζσο θάπνηε, αλ ξσηήζνπλ, ζα μέξνπλ πσο ε αγάπε κπνξεί λα αιιάμεη θαη ηηο ζπλήζεηεο θαη 

ηηο εμαξηήζεηο θαη ηα ιάζε. Αο πξνζπαζήζνπκε λα κε γίλνπλ απηά νη πξώηνη παζεηηθνί 

θαπληζηέο, από ην θάπληζκα ηεο κεηέξαο, ηνπ παηέξα θαη θάζε θαπληζηή, πνπ έρεη ζρέζε κε 

ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Ο νδεγόο απηνβνήζεηαο είλαη έλα εξγαιείν ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα, πνπ δελ 

αλαβάιιεηαη, γηαηί θάζε ζηηγκή απηνύ ηνπ αλείπσηνπ γεγνλόηνο ηεο δεκηνπξγίαο, είλαη ζαλ 

ηελ θσηνγξαθία, ε θάζε ζηηγκή δελ κεηαπνηείηαη.   
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1. ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΓΗΑΚΟΦΧ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ;  

 

     Όηαλ θαπλίδεη ε κεηέξα «θαπλίδεη» θαη ην έκβξπν θαζώο κέζσ ηνπ πιαθνύληα 

κεηαθέξνληαη ζε απηό όρη κόλν ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ε ληθνηίλε [1], αιιά θαη 7.000 

ρεκηθέο νπζίεο εθ ησλ νπνίσλ νη 70 έρνπλ επηβεβαησκέλε θαξθηλνγελλεηηθή ηθαλόηεηα. [2] 

 

 

 1.1 Πνηεο βιάβεο πξνθαινύληαη ζην έκβξπν από ην θάπληζκα θαη πνηέο νη δπζκελείο 

επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ εγθπκνζύλε;  

 

  

 

       Σν θάπληζκα ζηελ εγθπκνζύλε είλαη άιιε κηα κνξθή παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο, ζηελ 

έθζεζε ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ην έκβξπν, κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη όιεο ηηο 

επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο, πνπ κπνξεί λα ην νδεγήζνπλ αθόκα θαη ζην ζάλαην, 

θαζώο δελ ππάξρεη επίπεδν έθζεζεο ζην παζεηηθό θάπληζκα πνπ λα ζεσξείηαη αζθαιέο.[3] 

       πγθεθξηκέλα ην θάπληζκα θαηά ηελ θύεζε είλαη ε ζεκαληηθόηεξε αηηία γηα ηε 

δεκηνπξγία επηπινθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο.[4]
  

Δηδηθόηεξα απμάλεη ηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο πξνδξνκηθνύ πιαθνύληα, απνθόιιεζεο ηνπ πιαθνύληα, έθηνπεο θύεζεο θαη 

πξόσξεο ξήμεο ησλ εκβξπηθώλ πκέλσλ.[5] Δπίζεο, ην θάπληζκα ζηελ εγθπκνζύλε έρεη 

απνδεηρζεί όηη ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλα πνζνζηά εκθάληζεο: ππνιεηπόκελνπ βάξνπο 

γέλλεζεο λενγλώλ, πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκόηεηαο, κε πξόσξν ηνθεηό [6] θαη κε ην ζύλδξνκν 

ηνπ αηθληδίνπ ζαλάηνπ ησλ βξεθώλ.[7] (βι. Πίλαθα 1. Οη επηπηώζεηο ηνπ κεηξηθνύ 

θαπλίζκαηνο ζηε θύεζε, ζει. 20) 

      Δπηπιένλ, κεγαιώλνληαο απηά ηα παηδηά ηα αθνινπζνύλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο 

όπσο: αλαπλεπζηηθά (π.ρ. βξνγρηθό άζζκα, επεηζόδηα ζπξηγκνύ) [8, 9, 10], θαξδηαγγεηαθά 

(π.ρ. απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, κεησκέλα επίπεδα HDL ρνιεζηεξόιεο) [11, 12], δηαηαξαρή 

ζπκπεξηθνξάο, ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη ππεξθηλεηηθόηεηα. [13-19] Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο 

ζηε γνληκόηεηα ησλ αγνξηώλ [20], ε εκθάληζε ζπγγελώλ αλσκαιηώλ [21, 22, 23], θαζώο θαη 

ε ζύλδεζε ηνπ απηηζκνύ κε ην θαζεκεξηλό θάπληζκα ηεο κεηέξαο ζηελ αξρή ηεο 

εγθπκνζύλεο. [24, 25] (βι. Πίλαθα 2. Σα νθέιε από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ζει. 20) 
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1.2 Πνηα είλαη ηα νθέιε από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζην έκβξπν θαη ζηε κεηέξα; 

 

Α. Σα νθέιε γηα ην έκβξπν είλαη: 

 Αύμεζε ηεο πξόζιεςεο νμπγόλνπ. Αθόκα θαη ηελ πξώηε κέξα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο ην έκβξπν ζα αξρίζεη λα ιακβάλεη πεξηζζόηεξν νμπγόλν, κε ηνλ ηξόπν 

απηό βνεζείηαη ε αλάπηπμή ηνπ. 

 Αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ πλεπκόλσλ ηνπ 

εκβξύνπ. 

 Μείσζε ηνπ θηλδύλνπ γηα πξόσξν ηνθεηό.  

 Αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ απόθηεζεο ελόο πγηνύο κσξνύ κε θαλνληθό βάξνο 

(βι.Πίλαθα 3 Σα νθέιε από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαηά ηελ θύεζε, ζει. 7). 

 Αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ επηζηξνθήο ζην ζπίηη ελόο πγηνύο παηδηνύ, ρσξίο λα 

παξακείλεη γηα λνζειεία ζε θάπνηα κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο.[26, 27] (βι. Δηθόλα 

1) 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.1. Νενγλό ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. 
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  Β. Σα νθέιε γηα ηε κεηέξα είλαη: 

 Άπμεζε ηεο ελέξγεηαο θαη βειηίσζε ηεο αλαπλνήο. (βι. Πίλαθα 4. Σα νθέιε 

από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ζει.  21). 

 Απνθπγή κειινληηθώλ πξνβιεκάησλ πγείαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα, 

όπσο: κεησκέλε γνληκόηεηα, πξόσξε εκκελόπαπζε θαη νζηενπόξσζε, 

θαξδηνπάζεηεο ζρεηηδόκελεο κε ην αληηζπιιεπηηθό ράπη θαη θαξθίλν ηεο 

κήηξαο. [28] (θαη όισλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.9 Σν θάπληζκα 

θαη νη επηπηώζεηο ηνπ ζηηο γπλαίθεο, ζει. 11). 

 Θα αηζζάλεηαη θαιύηεξα, αθνύ έθαλε απηό πνπ έπξεπε ηόζν γηα ην κσξό ηεο, 

όζν θαη γηα ηελ ίδηα. 

 Γελ ζα κπξίδεη θαπλό νύηε ην ζπίηη ηεο, νύηε ε ίδηα. 

 Θα απνηακηεύζεη ηα ρξήκαηα πνπ μόδεπε γηα ηζηγάξα πξνθεηκέλνπ λα πάξεη 

άιια πξάγκαηα πνπ πάληα ήζειε. [26, 27]  

 

Πίλαθαο 3. Σα νθέιε από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαηά ηελ θύεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΤΖΖ 

 

 Μείσζε ησλ πξόσξσλ ηνθεηώλ 

 Μείσζε ησλ γελλήζεσλ ιηπνβαξώλ λενγλώλ  

 Μείσζε πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη λνζεξόηεηαο 

Σα παηδηά απηά κεγαιώλνληαο έρνπλ: 

 Mηθξόηεξε αλάγθε θξνληίδαο πγείαο  

 Πάζρνπλ ιηγόηεξν από ρξόληα λνζήκαηα 

 Έρνπλ ιηγόηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
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1.3 Πνηα ηα νθέιε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ησλ 

γνλέσλ; 

 

 

 

1. Σν παηδί ζα κεγαιώλεη ζε έλα πγηεηλό πεξηβάιινλ, πνπ δελ ζα ην εθζέηεη ζε παζεηηθό 

θάπληζκα θαη επνκέλσο δελ ζα θηλδπλεύεη από άζζκα θαη ινηκώμεηο ηνπ θαηώηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνύ (π.ρ. βξνγρηνιίηηδα) [29], ζηελ ηξπθεξή απηή ειηθία ιόγσ ηνπ 

θαπλίζκαηνο ησλ γνλέσλ. [30] Γηόηη ε έθζεζε ζην παζεηηθό θάπληζκα απμάλεη ην 

βξνγρηθό άζζκα θαη ηα επεηζόδηα ζπξηγκνύ ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο θαηά 20% 

ηνπιάρηζηνλ. [31]  

 

2. Δελ ζα απνθηήζεη ιάζνο πξόηππν ην παηδί σο πξνο ην θάπληζκα, ζεσξώληαο ην 

θάπληζκα απηνλόεην, πηζηεύνληαο όηη πξόθεηηαη γηα θπζηθή θαη αλακελόκελε 

ζπλήζεηα ησλ ελειίθσλ. Πξόζθαηε έξεπλα έδεημε όηη ην θάπληζκα ηόζν ηεο κεηέξαο, 

όζν θαη ηνπ παηέξα είλαη ηζρπξνί παξάγνληεο πξόβιεςεο γηα ην εάλ ζα θαπλίζεη ην 

παηδί ζην κέιινλ. [32] Πξόζθαηε έξεπλα ζηελ Διιάδα έδεημε όηη ζην 62% ησλ 

λνηθνθπξηώλ έλαο από ηνπο δύν γνλείο θαπλίδεη, ελώ ζην 26% ησλ λνηθνθπξηώλ 

θαπλίδνπλ θαη νη δύν γνλείο. Βάζεη απηνύ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πόζν πνιύ 

θηλδπλεύνπλ ηα Διιελόπνπια θαη πόζν επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε ηεο δηαθνπήο ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζηελ εγθπκνζύλε θαη από ηνπο δύν γνλείο, εάλ είλαη δπλαηόλ, κε ζηόρν 

πάληα ηελ απνθπγή ηεο ππνηξνπήο. [33]  
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1.4 Πόηε είλαη ε πην θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα δηαθόςσ ην θάπληζκα; 

 

 

 

    Όζν πην λσξίο δηαθνπεί ην θάπληζκα ηόζν πην θαιά γηα ην έκβξπν θαη γηα ηε κεηέξα. Αιιά 

νπνηεδήπνηε θαη αλ ζπκβεί απηό θαηά ηελ εγθπκνζύλε είλαη πξνηηκόηεξν από ηε ζπλέρηζε 

ηνπ θαπλίζκαηνο. Πνηέ δελ είλαη αξγά λα δηαθόςεη θαλείο ην θάπληζκα ζηελ εγθπκνζύλε. 

[26] Σα κεγαιύηεξα νθέιε όκσο γηα ην έκβξπν απνθνκίδνληαη όηαλ ε κεηέξα δηαθόςεη ην 

θάπληζκα όζν ην δπλαηόλ πην λσξίο, ώζηε ην έκβξπν λα ιακβάλεη πεξηζζόηεξν νμπγόλν.[1] 

Αλ νη έγθπεο πνπ θαπλίδνπλ δηαθόςνπλ ην θάπληζκα θαηά ην πξώην ηξίκελν ηεο 

εγθπκνζύλεο, ηόηε ηα λενγλά ηνπο ζα έρνπλ παξόκνην βάξνο κε εθείλα ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο 

δελ θάπληζαλ πνηέ. [34]  

 

 

 

 

 

1.5 Eαλ κεηώζσ αξθεηά ην θάπληζκα δελ αξθεί; Γηαηί πξέπεη λα δηαθόςσ ηειείσο ην 

θάπληζκα; 

 

     Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηζηγάξσλ, αληί ηεο πιήξνπο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, δελ 

παξνπζηάδεη θακία αύμεζε ζην βάξνο γέλλεζεο ηνπ λενγλνύ. [35] Δλώ ζρεδόλ άκεζα είλαη ηα 

νθέιε από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ εγθπκνζύλε όζνλ αθνξά ην βάξνο γέλλεζεο 

ηνπ λενγλνύ. [34] 
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1.6 Σα κσξά ησλ εγθύσλ πνπ θαπλίδνπλ ζπλήζσο δπγίδνπλ ιηγόηεξν. Άξα είλαη πην 

εύθνινο ν ηνθεηόο γηα ηηο κεηέξεο ηνπο;                                                                ΜΤΘΟ  1 

 

 

 

     Τπάξρεη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε όηη ην απμεκέλν βάξνο ηνπ λενγλνύ ζα  δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηνθεηό θαη γηα ην ιόγν απηό νξηζκέλεο έγθπεο, θαπλίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζύλεο πξνθεηκέλνπ λα κελ απμεζεί ην βάξνο ηνπ λενγλνύ γηα λα έρνπλ θαηά ηελ 

γλώκε ηνπο πην εύθνιν ηνθεηό. Όκσο αγλννύλ όηη δελ είλαη πάληνηε εύθνινο ν ηνθεηόο ελόο 

ιηπνβαξνύο λενγλνύ θαη όηη ηα λενγλά απηά αληηκεησπίδνπλ ηόζα πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο, 

πνπ πνιύ ζπρλά ρξεηάδεηαη λα λνζειεπηνύλ ζε κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο.[1] 

 

 

1.7 Θα παρύλσ αλ θόςσ ην θάπληζκα;                                                                  ΜΤΘΟ  2 

 

 

 

     Ζ αύμεζε ηνπ βάξνπο θαηά ηελ εγθπκνζύλε είλαη θπζηνινγηθή. Ούησο ή άιισο θαηά ηελ 

εγθπκνζύλε ζα κεηξάηαη ην βάξνο θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαηξνθή, άξα κέζα ζε απηό ην πιαίζην 

κπνξεί λα ειέγρζεί θαη ην θάπληζκα. [1] Αλ ινηπόλ ππάξρεη αλεζπρία γηα ηα επηπιένλ θηιά 

πνπ κπνξεί λα πάξεη ε έγθπνο δηαθόπηνληαο ην θάπληζκα, ηώξα είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα 

δηαθνπεί ην θάπληζκα, θαζώο ην βάξνο πνπ ζα πάξεη δελ είλαη ηόζν θνβεξό, όζν νη θίλδπλνη 
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από ηελ ζπλέρηζε ηνπ θαπλίζκαηνο.[26] Δμάιινπ, αλ πξνζερζεί ε δηαηξνθή θαη απνθεπρζνύλ 

ηα γιπθά θαη νη ηξνθέο ηύπνπ fast food, ηo βάξνο πνπ ζα πάξεη ζα είλαη ειάρηζην. [1] 

 

 

1.8 Mεηξηθόο Θειαζκόο θαη παζεηηθό θάπληζκα βξέθνπο.   

 

 

 

     Ζ αμία ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ είλαη αλαληηθαηάζηαηε, γηα ηνλ ιόγν απηό έρεη επαλέιζεη 

ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ, σζηόζν έλα ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη είλαη ην 

παζεηηθό θάπληζκα ηνπ κσξνύ πνπ ζειάδεη. Μηθξέο πνζόηεηεο ληθνηίλεο εηζέξρνληαη ζην 

κεηξηθό γάια, πνπ πξνζιακβάλεη ην βξέθνο. [36] Οη κεηέξεο πνπ θαπλίδνπλ ζπλεζίδνπλ λα 

απνγαιαθηίδνπλ ηα λενγλά ηνπο λσξίηεξα. O πξόσξνο απηόο απνγαιαθηηζκόο ζπζρεηίδεηαη 

κε δηαθνξέο ζηε κεηξηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ λενγλώλ, ελώ 

πηζαλνινγείηαη όηη ην θάπληζκα επζύλεηαη γηα ηνλ πξόσξν απνγαιαθηηζκό ιόγσ ηεο 

κεησκέλεο πνζόηεηαο γάιαθηνο. [37]   

 

 

1.9 Σν θάπληζκα θαη νη επηπηώζεηο ηνπ ζηηο γπλαίθεο. 

 

      Δθηόο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην έκβξπν θαη ζηελ έθβαζε ηνπ ηνθεηνύ, ην 

θάπληζκα έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο θαη ζηελ πγεία ηεο κεηέξαο. Θεσξείηαη πιένλ όηη νη 

θαπλίζηξηεο θηλδπλεύνπλ όρη κόλν από ηηο ίδηεο αζζέλεηεο κε ηνπο άλδξεο θαπληζηέο, όπσο 

ρξόληεο αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, θαξδηνπάζεηεο θαη θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, [38] θαη από 

κείσζε ηεο γνληκόηεηάο ηνπο [39],  αιιά θαη από πξόσξε εκκελόπαπζε, ε νπνία είλαη 

δπλαηόλ λα απνθεπρζεί αλ γίλεη δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θάπνηα ρξόληα λσξίηεξα. [40]   

     Δπίζεο, νη θαπλίζηξηεο θηλδπλεύνπλ από κείσζε ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο κεηά ηελ 

εκκελόπαπζε κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαηαγκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο κε θαπλίζηξηεο. 
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Σα πνζνζηά εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαζώο θαη άιισλ θαξθίλσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ιάξπγγα, ηνπ θάξπγγα, ηνπ παγθξέαηνο, ηνπ 

νηζνθάγνπ, ησλ λεθξώλ θαη ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα. [41]  

 

 

2. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΕΟΜΑΗ ΝΑ ΓΗΑΚΟΦΧ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ  

 

2.1 θέθηνκαη γηα πνηνπο ιόγνπο ζέισ λα δηαθόςσ ην θάπληζκα θαη ηνπο ζεκεηώλσ, ώζηε 

λα ηνπο ζπκάκαη, όηαλ ζα είκαη έηνηκε (π.ρ. γηα λα κε γελλεζεί ην παηδί κνπ πξόσξα). [42]    

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

 

2.2 θέθηνκαη πνηα ηζηγάξα ζεσξώ πεξηζζόηεξν απαξαίηεηα θαη κε πνηεο ζπλήζεηεο 

ζπλδένληαη (π.ρ. κεηά ην θαγεηό, όηαλ λεπξηάδσ), απηό ζα κε βνεζήζεη όηαλ ζα είκαη έηνηκε 

λα δηαθόςσ ην θάπληζκα, ώζηε λα θάλσ θάηη άιιν εθείλεο ηηο ζηηγκέο. [26]   

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

2.3 Αιιάδσ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηέο κνπ πνπ ηηο ζπλδύαδα κε ην θάπληζκα. 

 

Ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο αληηθαηάζηαζεο θαπλίζκαηνο: 

1. Δάλ ζπλεζίδσ λα θαπλίδσ κεηά ην θαγεηό, ζα πξνζπαζήζσ λα ζεθώλνκαη 

ακέζσο από ην ηξαπέδη, λα πεγαίλσ ζε άιιν δσκάηην ή λα θάλσ κηα βόιηα. 

2. Δάλ ζπλεζίδσ λα θαπλίδσ κε ηνλ θαθέ, ζα πξνζπαζήζσ λα πίλσ άιια ξνθήκαηα 

(π.ρ. ζνθνιάηα, ηζάη). 

3. Δάλ ζπλεζίδσ λα θαπλίδσ βιέπνληαο ηειεόξαζε, ζα πξνζπαζήζσ λα θάλσ θάηη 

άιιν κε ηα ρέξηα (βι. παξάγξαθν 2.4.), θαη ην ζηόκα (π.ρ. ζα καζήζσ κηα ηζίρια, 

ζα θάσ κηα θαξακέια ή έλα θαξόην). 

4. Δάλ ζπλεζίδσ λα θαπλίδσ όηαλ ζέισ λα ραιαξώζσ ή λα θάλσ έλα δηάιιεηκα, ζα 

πξνζπαζήζσ λα θάλσ έλα ραιαξσηηθό αθξόινπηξν, λα θάλσ έλα πεξίπαην ζηε 
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θύζε, λα πεξηπνηεζώ ηνλ εαπηό κνπ, λα θνπβεληηάζσ κε θίινπο, λα δηαβάζσ έλα 

βηβιίν, λα αθνύζσ απαιή κνπζηθή,[26] λα πάξσ βαζηέο αλαπλνέο (αξγή εηζπλνή 

από ηε κύηε θαη αξγή εθπλνή από ην ζηόκα). [43]  

 

   Δηαιέγσ πνηεο από ηηο παξαπάλσ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο αληηθαηάζηαζεο θαπλίζκαηνο 

κε αληηπξνζσπεύνπλ πεξηζζόηεξν θαη ηηο ζεκεηώλσ. 

 

     Αληί λα θαπλίδσ όηαλ..…  Θα …: 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 

2.4 Απαζρνιώ ηα ρέξηα θαη ην ζηόκα κνπ 

    ηελ πξνζπάζεηα κνπ λα δηαθόςσ ην θάπληζκα ζα ληώζσ πηζαλόλ ηελ αλάγθε, ιόγσ 

ηεο ζπλήζεηαο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη από λεπξηθόηεηα λα απαζρνιήζσ ηα ρέξηα θαη ην 

ζηόκα κνπ. Μπνξεί επίζεο λα ληώζσ έληνλε επηζπκία γηα 5-6 ιεπηά λα θαπλίζσ ιόγσ ηεο 

εμάξηεζεο από ηε ληθνηίλε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απαζρνιήζσ ηα 

ρέξηα κνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ αλάςσ ηζηγάξν. [26] 

 

Ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο : 

1. Όηαλ ζειήζσ λα απαζρνιήζσ ηα ρέξηα κνπ: ζα θξαηήζσ έλα ζηπιό, ζα 

δσγξαθίζσ, ζα θξαηήζσ έλα ιαζηηρέλην κπαιάθη, ζα θάλσ καζάδ ζηα ρέξηα 

κνπ, ζα δηαθνζκήζσ ην παηδηθό δσκάηην, ζα κάζσ πιέμηκν ή θέληεκα. 

2. Όηαλ ζειήζσ λα απαζρνιήζσ ην ζηόκα κνπ: ζα καζήζσ κηα ηζίρια, ζα θάσ 

θάπνην θξνύην, ζα πηώ λεξό ή ρπκό, ζα θάσ κηα θαξακέια ή έλα θαξόην. [26]  

 

   Δηαιέγσ πνηεο από ηηο παξαπάλσ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κε αληηπξνζσπεύνπλ 

πεξηζζόηεξν θαη ηηο ζεκεηώλσ 

 

Αληί λα θξαηάσ θαη λα βάδσ ζην ζηόκα κνπ έλα ηζηγάξν …  Θα …: 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 
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2.5 Αληηκεησπίδσ ηα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο από ηελ έιιεηςε ληθνηίλεο 

 

    Σν ζηεξεηηθό ζύλδξνκν από ηε ληθνηίλε αξρίδεη ηηο πξώηεο 24 ώξεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο θαη ζηαδηαθά κεηώλεηαη ζε έληαζε κεηά από κεξηθέο κέξεο έσο θάπνηεο 

εβδνκάδεο. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πνλνθέθαινο, επεξεζηζηόηεηα, αλεζπρία, άγρνο θαη 

αύμεζε ηεο όξεμεο. [44]  Θα αληηκεησπίδσ απηά ηα ζπκπηώκαηα πξνζπαζώληαο λα εξεκίζσ 

παίξλνληαο αξγά βαζηέο αλαπλνέο θαη αθνύγνληαο απαιή κνπζηθή. Θα θαηαπνιεκήζσ ηελ 

πείλα πίλνληαο αξθεηό λεξό θαη ηξώγνληαο αξθεηά θξνύηα θαη ιαραληθά. [45]  

 

 

2.6 Αληηκεηώπηδσ ηελ έθζεζε ζην παζεηηθό θάπληζκα          

 

  

 

1. Zεηώ από όζνπο θαπλίδνπλ γύξσ κνπ λα κελ θαπλίδνπλ γηαηί είκαη έγθπνο.  

2. Εεηώ από ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο κνπ λα κελ θαπλίδνπλ ζην ζπίηη θαη 

ζην απηνθίλεην. [27]  

3. Όηαλ βγαίλσ έμσ ζα θάζνκαη ζε ρώξν γηα ηνπο κε θαπλίδνληεο. [26]  

 

     Ζ έθζεζε ησλ εγθύσλ κε θαπληζηξηώλ ζηνλ θαπλό κεηώλεη ην κέζν βάξνο γέλλεζεο ηνπ 

λενγλνύ θαηά 33 gr ή πεξηζζόηεξν, θαη απμάλεη θαηά 22% ηνλ θίλδπλν βάξνπο γέλλεζεο 

λενγλνύ θάησ ησλ 2.500 gr. [46] Δπίζεο, ε παζεηηθή έθζεζε ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ θαηά 

ηελ θύεζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε ην ζύλδξνκν ηνπ αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ησλ βξεθώλ. [47] 
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2.7  Εεηώ ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζπληξόθνπ κνπ 

 

 

 

1. πδεηώ ην ζέκα κε ηνλ ζύληξνθό κνπ είηε είλαη θαπληζηήο, είηε δελ είλαη, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλεξγαζηεί θαη λα ζηεξίμεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηελ απόθαζή κνπ. 

2. Θα δηαβάζνπκε καδί απηό ηνλ νδεγό απηνβνήζεηαο γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο έηζη 

ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη εθείλνο ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πώο κπνξεί λα 

βνεζήζεη. Ζ θαπληζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπληξόθνπ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζην αλ ε έγθπνο 

ζα δηαθόςεη ηειηθά ην θάπληζκα. [48] 

 

 

2.8 Εεηώ βνήζεηα από ην πεξηβάιινλ κνπ                                   H E L P    M E !!! 

 

 Αλαθνηλώλσ ηελ απόθαζή κνπ ζην νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ κνπ, 

ώζηε λα  ζεβαζηνύλ ηελ απόθαζή κνπ θαη λα κελ θαπλίδνπλ κπξνζηά κνπ, 

αιιά θαη γηα λα αηζζάλνκαη δεζκεπκέλε απέλαληη ζηελ απόθαζή κνπ, ώζηε λα 

κελ ππνθύςσ ζε θάπνηα ζηηγκή αδπλακίαο. 

 Σνπο  δεηώ λα κε επηβξαβεύνπλ γηα ηελ πξνζπάζεηά κνπ θαη λα είλαη 

ππνκνλεηηθνί καδί κνπ.  

 Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δεηήζσ ηε ζπκπαξάζηαζε θάπνηνπ γλσζηνύ κνπ, 

πνπ είηε θαηάθεξε λα δηαθόςεη ην θάπληζκα είηε δελ έρεη θαπλίζεη πνηέ. Θα 

ήηαλ θαιό λα κηιάκε ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα απηό ην ζέκα ή 

όηαλ αληηκεησπίδσ θάπνηα δπζθνιία. [26,42]  
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2.9 Κάλσ ηνλ εαπηό κνπ λα αηζζάλεηαη θαιύηεξα επηβξαβεύνληαο ηνλ. 

 

 

 

   Θα αγνξάζσ έλα θνπκπαξά θαη ζα ηνλ νλνκάζσ «θνπκπαξά επηβξάβεπζεο». Θα 

ππνινγίζσ ηα ρξήκαηα πνπ ζα ζπγθεληξώζσ ζε έλα κήλα πνιιαπιαζηάδνληαο ηα 

ρξήκαηα πνπ έδηλα ηελ εκέξα γηα ηζηγάξα επί 30 κέξεο (π.ρ. 3,80 € x 30 = 114 €). Αλ 

απηό ην πνζό δελ κνπ θαίλεηαη αξθεηό γηα επηβξάβεπζε, ην πνιιαπιαζηάδσ επί 12 κήλεο 

γηα λα βξσ ην πνζό πνπ ζα έρσ απνηακηεύζεη ζε έλα ρξόλν (114 € x 12 = 1.368 €). Με ηα 

ρξήκαηα απηά πνπ ζα έδηλα γηα ηζηγάξα ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ κπνξώ είηε λα θάλσ ζηνλ 

εαπηό κνπ έλα αθξηβόηεξν δώξν, πνπ αιιηώο δελ ζα κπνξνύζα πρ. λα πάσ έλα ηαμίδη, είηε 

λα θάλσ απιά θαζεκεξηλά πξάγκαηα πνπ κνπ θηηάρλνπλ ηε δηάζεζε, όπσο λα πάσ γηα 

ςώληα, λα πάσ ζην θνκκσηήξην, λα κνπ θάλνπλ καζάδ, λα αγνξάζσ ηα αγαπεκέλα κνπ 

ινπινύδηα, λα πάσ θηλεκαηνγξάθν θηι. Ο, ηη θαη λα επηιέμσ ην αμίδσ![42]  

 

Κάλσ ηελ δηθή κνπ ιίζηα επηβξάβεπζεο   

 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
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2.10. θέθηνκαη πόζεο κέξεο ρξεηάδνκαη γηα λα πξνεηνηκαζηώ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 

δίλσ ζηνλ εαπηό κνπ ην αλάινγν πεξηζώξην, όρη πεξηζζόηεξν από κία εβδνκάδα. ε απηό ην 

ρξνληθό δηάζηεκα αξρίδσ λα κεηώλσ ζηαδηαθά ηνλ αξηζκό ησλ ηζηγάξσλ πνπ θάπληδα θαη λα 

κεγαιώλσ θαηά κηζή ώξα ηα δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία θάπληδα. [43] 

 

 

 

3. ΣΧΡΑ ΔΗΜΑΗ ΔΣΟΗΜΖ ΝΑ ΓΗΑΚΟΦΧ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ 

 

Ζ πγεία ηνπ παηδηνύ κνπ θαη ε δηθή κνπ εμαξηώληαη από εκέλα.  

 

θέπηνκαη θαη απνθαζίδσ ππεύζπλα. 

 

Ζ  απόθαζε  είλαη  δηθή  κνπ !   

 

ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΣΑ ΚΑΣΑΦΔΡΧ ! !  

 

Ζ αγάπε κνπ γηα ην παηδί κνπ θαη ε ζέιεζή κνπ λα είκαη πγηήο ζην κέιινλ είλαη πην 

δπλαηέο από κηα ζπλήζεηα πνπ έγηλε εμάξηεζε. 

 

 

 

Μπνξώ λα δηαθόςσ ην θάπληζκα θαη ζα ην δηαθόςσ. 
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3.1. Οξίδσ εκεξνκελία δηαθνπήο: 

 

 

 

 

 

Σελ πξνεγνύκελε κέξα από απηή πνπ απνθάζηζα λα δηαθόςσ ην θάπληζκα ζα πεηάμσ ηα 

ηζηγάξα θαη ηνλ αλαπηήξα θαη ζα μαλαδηαβάζσ ηνλ νδεγό απηνβνήζεηαο ππελζπκίδνληαο 

ζηνλ εαπηό κνπ ηα εμήο: 

 

1. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζέισ λα δηαθόςσ ην θάπληζκα. 

2. Πώο ζα αιιάμσ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηέο κνπ, πνπ ηηο ζπλδύαδα κε ην θάπληζκα. 

3. Πώο ζα απαζρνιήζσ ηα ρέξηα θαη ην ζηόκα κνπ. 

4. Πώο ζα αληηκεησπίζσ ηα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο από ηελ έιιεηςε ηεο ληθνηίλεο. 

5. Πώο ζα αληηκεησπίζσ ην θάπληζκα ησλ άιισλ. 

6. Θα δεηήζσ βνήζεηα από ην πεξηβάιινλ κνπ θαη ζα βξσ θάπνηνλ δηθό κνπ πξώελ 

θαπληζηή ή κε θαπληζηή, πνπ ζα κε ζηεξίδεη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

7. Θα θάλσ ηνλ εαπηό κνπ λα αηζζάλεηαη θαιύηεξα επηβξαβεύνληαο ηνλ.[26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Θα θάλσ θάηη πνιύ επράξηζην ηε κέξα απηή! 

 Θα θξνληίζσ λα είκαη ραιαξή απηή ηε κέξα, λα πίλσ αξθεηό λεξό, λα 

ηξώσ θξνύηα θαη ιαραληθά. Να κελ πηώ θαθέ θαη όηη πεξηέρεη θαθεΐλε 

(πρ. αλαςπθηηθά ηύπνπ cola) [43] θαη λα κελ επηζθεθηώ κέξε ή 

αλζξώπνπο πνπ θαπλίδνπλ.  

 

 

Θα δηαθόςσ ην θάπληζκα ζηηο _________/________/_______________ 



 

 

19 

4. ΤΠΟΣΡΟΠΖ 

 

    Αθόκα θαη αλ ηπρόλ κεηά από απηή κνπ ηελ απόθαζε ππνθύςσ ζηνλ πεηξαζκό θαη 

θαπλίζσ, δελ ζα απνγνεηεπηώ, δελ απέηπρα, έρσ ήδε θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα θαη δελ ζα 

ηελ εγθαηαιείςσ. Δμάιινπ πνιινί από εθείλνπο νη νπνίνη επηηπρώο έρνπλ δηαθόςεη ην 

θάπληζκα απέηπραλ ζηελ πξώηε ηνπο πξνζπάζεηα θαη όκσο πεξηγξάθνπλ απηέο ηηο 

«απνηπρίεο» ηνπο σο αμηόινγεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ηνπο βνήζεζαλ λα 

επηηύρνπλ ζηελ επόκελή ηνπο πξνζπάζεηα. [49] 

    Γηα απηό, πξώηα από όια ζα πεηάμσ ηα ηζηγάξα θαη ζα ζθεθηώ όηη θαηάθεξα ήδε λα 

δηαθόςσ ην θάπληζκα έζησ θαη γηα ιίγν, άξα αλ ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηα κνπ ζα ηα 

θαηαθέξσ. 

    Θα ηειεθσλήζσ ζηνλ ζπκπαξαζηάηε κε θαπληζηή ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα δηαθόςσ ην 

θάπληζκα θαη  ζα ην ζπδεηήζσ καδί ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κε βνεζήζεη. Έπεηηα  ζα 

μαλαδηαβάζσ ηνλ νδεγό απηνβνήζεηαο θαη ζα επαλαιάβσ όπνηα νδεγία κε βνεζά 

πεξηζζόηεξν. Σέινο, ζα ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά κνπ αθάζεθηε ζαλ λα κελ θάπληζα. 

[42]   

 

Αμίδεηο λα κελ θαπλίδσ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Πίλαθαο 1. Οη επηπηώζεηο ηνπ κεηξηθνύ θαπλίζκαηνο ζηε θύεζε. 

 

 

Πίλαθαο 2. Οη επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ηεο κεηέξαο θαηά ηελ θύεζε ζην παηδί πνπ ζα 

γελλεζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ  

ΣΖΝ ΚΤΖΖ 

 

 

 Απμεκέλε Πεξηγελλεηηθή ζλεζηκόηεηα (150%) 

 Πξόσξνο ηνθεηόο (απμεκέλνο θαηά 15%) 

 Αλσκαιίεο Πιαθνύληα 

 Έθηνπε Κύεζε 

 Απνθόιιεζε  Πιαθνύληα 

 Πξνδξνκηθόο Πιαθνύληαο 

 Πξόσξε Ρήμε Δκβξπηθώλ Τκέλσλ 

 

ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ 

 ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΤΖΖ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΟΤ ΘΑ ΓΔΝΝΖΘΔΗ 

 

 Eλδνκήηξηα θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο 

 Υακειό βάξνο γέλλεζεο λενγλνύ 

 ύλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ησλ βξεθώλ 

 Βξνγρηθό άζζκα 

 Γηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη 

ππεξθηλεηηθόηεηα 

 Απηηζηηθέο δηαηαξαρέο 

 Τπνγνληκόηεηα ζηα αγόξηα 

 πγγελείο αλσκαιίεο 

 Απμεκέλε λνζνθνκεηαθή λνζειεία  

 Αύμεζε θαξδηαγγεηαθνύ θίλδπλνπ 
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Πίλαθαο  4. Σα νθέιε από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

 

 

 

Μέζα ζε 20 ιεπηά αθόηνπ δηαθόςεηο ην θάπληζκα…… 
 

 

Μέζα ζε 20 ιεπηά αθόηνπ δηαθόςεηο ην θάπληζκα μεθηλά κηα ζεηξά από αιιαγέο ζην 

ζώκα ζνπ νη νπνίεο ζπλερίδνληαη γηα ρξόληα. 

 

20 ιεπηά κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο… 
Οη ζθπγκνί ζνπ κεηώλνληαη θαη επαλέξρνληαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα. 

 

12 ώξεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο… 
Σα επίπεδα ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηώλνληαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα. 

 

2 εβδνκάδεο κε 3 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο… 
Μεηώλεηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη αξρίδεη λα βειηηώλεηαη 

ε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκόλσλ. 

 

1 - 9 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο… 
Ο βήραο θαη ε δύζπλνηα αξρίδνπλ λα κεηώλνληαη. 

 

1 ρξόλν κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο…. 
Ο θίλδπλνο εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ κεηώλεηαη ζην κηζό ζε ζρέζε κε απηόλ πνπ έρεη 

έλαο θαπληζηήο. 

 

5 ρξόληα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο…. 
Έπεηηα από 5-15 ρξόληα δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ν θίλδπλνο εγθεθαιηθνύ είλαη ίδηνο κε 

απηόλ ησλ κε θαπληζηώλ. 

 

10 ρξόληα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο… 
Ζ πηζαλόηεηα ζαλάηνπ από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα είλαη ε κηζή από απηή πνπ έρεη έλαο 

θαπληζηήο. Ο θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ ζηόκαηνο, ηνπ ιάξπγγα ηνπ νηζνθάγνπ, 

ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο, ησλ λεθξώλ θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παγθξέαηνο κεηώλεηαη. 

 

15 ρξόληα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο…. 
Ο θίλδπλνο εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ είλαη ίδηνο κε ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη θάπνηνο 

πνπ δελ θάπληζε πνηέ. 

 

 

 

http:// www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/sgr_2004/posters/20mins.htm 

 

 

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/sgr_2004/posters/20mins.htm
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ΥΡΖΗΜΑ LINKS 

 

1. http://smokefreegreece.gr/ 

2. http://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/smokehaz/home 

3. http://www.erswhitebook.org/ 

4. http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/50-years-of-

progress-by-section.html 

5. https://www.acog.org/~/media/Departments/Tobacco%20Alcohol%20and%20Substan

ce%20Abuse/SCDP.pdf 

 

 

 

 

Όιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ νδεγό απηνβνήζεηαο πξνέξρνληαη από ην 

δηαδίθηπν.    Ζ θσηνγξαθία ηνπ εμσθύιινπ πξνέξρεηαη από ην site boomsbeat.com 
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