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Εισαγωγή

Το κάπνισµα είναι η κυριότερη τροποποιήσιµη αιτία θανάτου. Με
βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπολογίζεται ότι περίπου το ένα τρίτο
όλων των καρκίνων, η πλειονότητα των καρκίνων των πνευµόνων καθώς και
των εµφραγµάτων του µυοκαρδίου, το ένα τρίτο των ισχαιµικών
καρδιοπαθειών και εγκεφαλικών επεισοδίων προκαλούνται από το κάπνισµα
Η βλαβερή επίδραση του καπνού στη στοµατική υγεία υποστηρίζεται
από µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών. Οι καπνιστές παρουσιάζουν
αυξηµένο τόσο τον επιπολασµό όσο και τη βαρύτητα της περιοδοντικής
νόσου, υψηλά ποσοστά αποτυχίας των οδοντικών εµφυτευµάτων, αυξηµένη
επίπτωση των προκαρκινικών καταστάσεων και του καρκίνου του στόµατος.
Ο οδοντίατρος βρίσκεται σε κατάλληλη και προνοµιούχο θέση, από την
οποία θα µπορούσε να παίξει σπουδαίο ρόλο στην προσπάθεια για τον
περιορισµό της χρήσης καπνού, καθώς υπολογίζεται ότι η πλειοψηφία των
καπνιστών επισκέπτεται τον οδοντίατρο τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. Η
οδοντιατρική οµάδα πρέπει να είναι ενηµερωµένη για τις βλαβερές συνέπειες
του καπνίσµατος στη στοµατική κοιλότητα και να προάγει το µήνυµα της
αποφυγής χρήσης καπνού. Η συµβουλευτική κατά του καπνίσµατος πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται σε όλα τα προληπτικά προγράµµατα.
Ο παρών οδηγός έχει σαν στόχο να βοηθήσει την οδοντιατρική οµάδα
να ασκήσει µε επιτυχία την επιρροή της στους καπνιστές. Αποτελεί ένα βήµα
προς την επίτευξη του σκοπού της, που είναι η προαγωγή και η βελτίωση της
στοµατικής υγείας στον Ελληνικό πληθυσµό. Η βοήθεια προς τους ασθενείς
για να διακόψουν το κάπνισµα αποτελεί ίσως την πιο σηµαντική υπηρεσία
υγείας που µπορεί να προσφέρει ο οδοντίατρος στη βελτίωση της γενικής
υγείας του οδοντιατρικού ασθενούς.
Αργυρώ Πολυχρονοπούλου
Θεσσαλία Αθανασούλη
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1.1

ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Γιατί να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα δείχνουν ότι το 1994 το
37% των ενηλίκων ήταν καπνιστές: το 46% των ανδρών και το 28% των
γυναικών.1 Τα ποσοστά καπνιστών δεν φαίνεται να εξαρτώνται από την
κοινωνικοοικονοµική τάξη ενώ κυµαίνονται ανάλογα µε την ηλικία. Η
υψηλότερη συχνότητα παρατηρήθηκε στην ηλικιακή οµάδα 25-39 ετών, στην
οποία το 70% των ανδρών και το 40% των γυναικών καπνίζουν. Η ετήσια
κατά κεφαλήν κατανάλωση καπνού στην Ελλάδα είναι 3.600 τσιγάρα, η
υψηλότερη µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το
ποσοστό των βαρέων καπνιστών είναι 17%, το οποίο είναι µε διαφορά
υψηλότερο από το αντίστοιχο των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά τους επαγγελµατίες υγείας, το 41% των ανδρών και το 45% των
γυναικών καπνίζουν. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πρόσφατης µελέτης, µόνο
το 45% των Ελλήνων οδοντιάτρων δεν έχουν κάνει χρήση καπνού.2
Εξετάζοντας τη µεταβολή διαχρονικά, έχει παρατηρηθεί ότι κατά τα
έτη 1987-1994 το ποσοστό των ανδρών καπνιστών µειώθηκε από 61% σε 46%
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες αυξήθηκε από 25% σε 28%.
Σχετικά µε τη µεταβολή της βαρύτητα του καπνίσµατος, παρατηρείται
σηµαντική µείωση στους άνδρες βαρείς καπνιστές (Εικόνα 1), ενώ αντίθετα οι
γυναίκες παρουσιάζουν τάση να αφήσουν το ελαφρύ κάπνισµα και να
περάσουν στο βαρύ κάπνισµα.3
Εικόνα 1.

Βαρύτητα καπνίσµατος κατά φύλο.
Συγκριτικά δεδοµένα 1984 και 1993.
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Πηγή: Κοκκέβη Α. και Στεφανής Κ., 1994. 3
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Ελέγχοντας τη διαχρονική µεταβολή της κατά κεφαλήν κατανάλωσης
τσιγάρων παρατηρείται συνεχής αύξηση από το 1970 (Εικόνα 2).1
Εικόνα 2.

Μέση κατά κεφαλή κατανάλωση τσιγάρων στους ενήλικες
κατά τα έτη 1970 – 1993.
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Πηγή: WHO, Tobacco or health 1997 1

Έναρξη του καπνίσµατος – νεαροί καπνιστές
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα4, τα παιδιά ξεκινούν το
συστηµατικό κάπνισµα στη ηλικία των 14-15 ετών, µε πρωιµότερη κατά µισό
χρόνο ηλικία έναρξης στα κορίτσια. Όσον αφορά τη συχνότητα του
καπνίσµατος, το 1998 το 34,5% των µαθητών µέσης εκπαιδεύσεως
χαρακτήριζαν τους εαυτούς τους καπνιστές, σε αντίθεση µε το αντίστοιχο
ποσοστό 28,7% του 1993.
Οι περισσότεροι καπνιστές ξεκινούν το κάπνισµα στην εφηβεία. Η
έναρξη του καπνίσµατος είναι αποτέλεσµα συνδυασµού περιβαλλοντικών,
συµπεριφερικών και προσωπικών προδιαθεσικών παραγόντων.
Περιβαλλοντικοί παράγοντες:
• γονείς καπνιστές (διπλασιασµός πιθανότητας έναρξης καπνίσµατος)
• φίλοι και αδέρφια καπνιστές
• διαφήµιση και εκστρατείες προώθησης που στοχεύουν στους νέους
Συµπεριφερικοί παράγοντες:
• κακή επίδοση στο σχολείο, αδικαιολόγητες απουσίες και πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου
• προβληµατική συµπεριφορά όπως κατάχρηση αλκοόλ και άλλων
ουσιών
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Γιατί να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Προσωπικοί παράγοντες:
• χαµηλή αυτοεκτίµηση
• ελλιπής πληροφόρηση για τις επιπτώσεις του καπνίσµατος
• άγχος και κατάθλιψη.
Οι καπνιστές θέλουν να διακόψουν το κάπνισµα
Η µεγάλη πλειοψηφία των καπνιστών θέλει να σταµατήσει το
κάπνισµα. Ακόµα και στις ηλικίες των 16-24 ετών, περισσότεροι από 2 στους
3 καπνιστές θέλουν να σταµατήσουν. Στις ηλικίες 25-34 ετών, οι 3 στους 4
καπνιστές θέλουν να σταµατήσουν.
Ένα µεγάλο ποσοστό καπνιστών έχει προσπαθήσει να διακόψει το
κάπνισµα. Στις ηλικίες των 16-24 ετών, το ποσοστό αυτό είναι περίπου 66%
και αυξάνεται µε την ηλικία. Το υψηλότερο ποσοστό αυτών των ατόµων είναι
για τους άνδρες 88%, στην ηλικία των 45-54 ετών, ενώ για τις γυναίκες είναι
86%, στην ηλικία των 35-44 ετών.
Εξετάζοντας την προσπάθεια διακοπής του καπνίσµατος σε συνδυασµό
µε την επιθυµία, αποκαλύπτεται ότι µόνον 1 στους 5 καπνιστές ηλικίας 16-24
ούτε ήθελε και ούτε προσπάθησε να σταµατήσει το κάπνισµα. Η αναλογία
ελαττώνεται σε λιγότερο από 1 στους 10 καπνιστές στις ηλικίες 25-34 και 1
στους 20 άνδρες καπνιστές στις ηλικίες 45-54. 5
Η διακοπή του καπνίσµατος επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες:
• οικογενειακή κατάσταση – όταν κάποιος συγκατοικεί µαζί µε
καπνιστές είναι λιγότερο πιθανό να πετύχει στην προσπάθεια διακοπής
του καπνίσµατος
• κοινωνικοοικονοµική κατάσταση – η φτώχεια συσχετίζεται µε χαµηλά
ποσοστά διακοπής καπνίσµατος, όσο πιο άσχηµη η οικονοµική
κατάσταση, τόσο µικρότερη η διάθεση να απεξαρτηθούν από τον
καπνό
• ψυχική κατάσταση – η κατάθλιψη και το άγχος συνδυάζονται µε
χαµηλά ποσοστά διακοπής
• φαρµακολογική εξάρτηση – η ηµερήσια κατανάλωση τσιγάρων και ο
χρόνος που µεσολαβεί από το πρωινό ξύπνηµα µέχρι την έναρξη του
καπνίσµατος αποτελούν ισχυρούς δείκτες της εξάρτησης: το 17% των
καπνιστών ανάβει το πρώτο τσιγάρο µέσα σε 5 λεπτά, και πάνω από το
50% µέσα σε µισή ώρα.
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1.2

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Άµεσες επιπτώσεις του καπνίσµατος

Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 4.000 χηµικές ουσίες. Πέρα
από την πίσσα και τη νικοτίνη, περιέχει µονοξείδιο του άνθρακα, αµµωνία και
αρσενικό. Τουλάχιστον οι 50 από τις χηµικές ουσίες που υπάρχουν στον καπνό
του τσιγάρου είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο των πνευµόνων, του
φάρυγγα, του στόµατος, της ουροδόχου κύστεως και των νεφρών. Αποτελούν
ερεθιστικούς παράγοντες για τους πνεύµονες, επάγοντας την παραγωγή
βλέννης, και προκαλώντας βήχα. Ο κροσσωτός βλεννογόνος των αεροφόρων
οδών καταστρέφεται και δεν µπορεί πλέον να επιτελέσει την λειτουργία του,
δηλαδή την προστασία των πνευµόνων από τα ερεθιστικά σωµατίδια, µε
αποτέλεσµα να επιτείνεται ο βήχας.
Η νικοτίνη είναι ισχυρό φάρµακο που δρα διεγερτικά και είναι
υπεύθυνη για τον εθισµό στον καπνό. Μετά την εισπνοή, η νικοτίνη του
τσιγάρου περνά στην αιµατική κυκλοφορία και µέσα σε 7δευτερόλεπτα φτάνει
από τους πνεύµονες στον εγκέφαλο µέσω του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού.
Κατά τη µάσηση ή αποµύζηση καπνού (chewing tobacco), η νικοτίνη
απορροφάται µε πιο αργό ρυθµό µέσω του στοµατικού βλεννογόνου.
Η νικοτίνη του τσιγάρου έχει τις εξής φαρµακολογικές δράσεις στον
οργανισµό:
• απελευθέρωση αδρεναλίνης στο αίµα µε συνέπεια την αύξηση της
καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης
• σύσπαση των αρτηριών: η δράση αυτή επιδεινώνεται από την σταδιακή
συγκέντρωση αθηρωµατικών πλακών, η οποία µε την σειρά της
οφείλεται εν µέρει στην επίδραση της νικοτίνης.
Το µονοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο που υπάρχει στον καπνό του
τσιγάρου και συνδέεται χηµικά µε την αιµοσφαιρίνη ελαττώνοντας έτσι την
ικανότητα µεταφοράς οξυγόνου του αίµατος. Επειδή το οξυγόνο είναι
απαραίτητο για τη λειτουργία όλων των ιστών, τα µειωµένα επίπεδα οξυγόνου
µπορεί να αποβούν επικίνδυνα. Εποµένως, οι καπνιστές φτάνουν σε
κατάσταση αναπνευστικής ανεπάρκειας πολύ πιο σύντοµα από τους µη
καπνιστές. Με τον καιρό, οι αεροφόρες οδοί στενεύουν και επιτρέπουν όλο και
λιγότερο αέρα να εισέρχεται στους πνεύµονες.
Η πίσσα, ως όρος περιγράφει το σύνολο των χηµικών ουσιών που
σχηµατίζουν το παχύρρευστο και κολλώδες συµπυκνωµένο υπόλειµµα του
καπνού του τσιγάρου. Εναποτίθεται στους πνεύµονες των καπνιστών και
προκαλεί καρκίνο. Η χρήση τσιγάρων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε πίσσα δεν
φαίνεται ασφαλέστερη καθώς οι καπνιστές συνήθως εισπνέουν βαθύτερα,
κρατούν τον καπνό περισσότερη ώρα µε συνέπεια να οδηγούν την πίσσα
βαθύτερα µέσα στους πνεύµονες.
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Μακροπρόθεσµες επιπτώσεις του καπνίσµατος
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•

Μικρότερη διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής ενός καπνιστού ελαττώνεται κατά 5 λεπτά περίπου για
κάθε τσιγάρο που καπνίζει, δηλαδή όσο περίπου διαρκεί συνήθως το κάπνισµα
ενός τσιγάρου. Κατά µέσο όρο, υπολογίζεται ότι τα άτοµα που πεθαίνουν λόγω
του καπνίσµατος έχουν χάσει 10 µε 15 χρόνια ζωής.
•

Καρκίνος

Οι καπνιστές, σε σύγκριση µε τους µη καπνιστές, εµφανίζουν 10 φορές
συχνότερα καρκίνο του στόµατος, του φάρυγγα και του οισοφάγου.
Ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του πνεύµονα συσχετίζεται µε τον
αριθµό των τσιγάρων και την ηλικία έναρξης του καπνίσµατος, και
ελαττώνεται ελαφρώς στους καπνιστές τσιγάρων µε φίλτρο.6
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα τσιγάρα µε χαµηλή περιεκτικότητα
σε πίσσα ίσως ευθύνονται για τη δραµατική αύξηση του αδενοκαρκινώµατος,
µια µορφή καρκίνου που παλαιότερα σπάνια εµφανιζόταν. Οι καπνιστές πίπας
και πούρων που δεν έχουν καπνίσει ποτέ τσιγάρα διατρέχουν µικρότερο
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύµονα.7-9
Όλες οι µορφές χρήσης του καπνού προκαλούν καρκίνο.
•

Αναπνευστικά προβλήµατα

Το κάπνισµα προκαλεί χρόνια φλεγµονή και ερεθισµό του
αναπνευστικού συστήµατος µε αποτέλεσµα την καταστροφή των κυψελίδων
(εµφύσηµα) και παραγωγή αυξηµένης ποσότητας βλέννης µε συνέπεια την
απόφραξη ή στένωση του αυλού των µικρών αεραγωγών (βρογχίτιδα). Η
αναπνευστική δυσλειτουργία εγκαθίσταται σταδιακά. Η έντονη αναπνευστική
δυσχέρεια εµφανίζεται όταν έχει ήδη καταστραφεί το ήµισυ του πνευµονικού
παρεγχύµατος. Πολλές από τις µεταβολές είναι µη αναστρέψιµες.
•

Καρδιαγγειακά προβλήµατα

Η στεφανιαία νόσος αποτελεί σήµερα την κύρια αιτία θανάτου σε
πολλές χώρες. Οι καπνιστές ηλικίας κάτω των 65 ετών έχουν διπλάσια
πιθανότητα να καταλήξουν από στεφανιαία νόσο σε σύγκριση µε τους µη
καπνιστές. Οι βαρείς καπνιστές διατρέχουν υπερτριπλάσιο κίνδυνο.
Τα άτοµα που εµφανίζουν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης ή/και
υπέρταση διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου. Το
κάπνισµα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα άτοµα αυτά.
Πάνω από το 95% των ασθενών µε ανεπάρκεια των αρτηριών των
άκρων και διαλείπουσα χωλότητα είναι καπνιστές.
Υπάρχει επίσης αιτιολογική σχέση µεταξύ καπνίσµατος και
εγκεφαλικής αποπληξίας.
Το κάπνισµα µπορεί να επάγει στηθαγχική κρίση, γεγονός που
περιορίζει την ικανότητα του καπνιστή να αθλείται.

13

•

Σακχαρώδης διαβήτης

Τα άτοµα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αν καπνίζουν,
διατρέχουν τριπλάσιο κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Οι ηλικιωµένοι
διαβητικοί καπνιστές χρειάζονται πιο συχνά ινσουλίνη σε σύγκριση µε τους µη
καπνιστές.
•

Άλλα συστήµατα

Το κάπνισµα καταστέλλει το µηχανισµό άµυνας και συµβάλλει στην
αυξηµένη ευπάθεια στις λοιµώξεις (Εικόνα 3).
Εικόνα 3.

Κάπνισµα: Κίνδυνοι για την υγεία.

Εγκεφαλικό επεισόδιο
Καρκίνος στόµατος, φάρυγγα, οισοφάγου
Καρκίνος λάρυγγα
Στεφανιαία νόσος
Καρκίνος πνεύµονα
Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια
Γαστρικό έλκος
Καρκίνος παγκρέατος
Καρκίνος ουροδόχου κύστεως
Καρκίνος τραχήλου της µήτρας
Γεννήσεις ελλειποβαρών βρεφών
Περιφερική αρτηριοπάθεια

•

Εµφάνιση

Το κάπνισµα επηρεάζει τα αιµοφόρα αγγεία του δέρµατος
µεταβάλλοντας έτσι το χρώµα και την υφή του προσώπου. Οι ρυτίδες γύρω
από τα µάτια και το στόµα σχηµατίζονται σε µικρότερη ηλικία. Επίσης, η
πίσσα χρωµατίζει τα δόντια και τα δάκτυλα.
•

Επιπτώσεις στις γυναίκες – γονιµότητα, εγκυµοσύνη

Οι καπνίστριες που κάνουν χρήση αντισυλληπτικών διατρέχουν
αυξηµένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Η
οστεοπόρωση είναι πιο συχνή στις γυναίκες που καπνίζουν. Οι καπνίστριες
έχουν διπλάσια πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του τραχήλου της µήτρας
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Γιατί να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

και µπαίνουν στην εµµηνόπαυση 2 µε 3 χρόνια νωρίτερα από τις µη
καπνίστριες.
Το κάπνισµα επηρεάζει την γονιµότητα τόσο των ανδρών όσο και των
γυναικών. Οι καπνίστριες καθυστερούν περισσότερο να συλλάβουν και
παρουσιάζουν αυξηµένη συχνότητα αποβολών.
Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης βλάπτει το παιδί. Η νικοτίνη και το µονοξείδιο του άνθρακα
µπορούν να καθυστερήσουν την ανάπτυξη του εµβρύου, µε αποτέλεσµα να
γεννιούνται ελλειποβαρή βρέφη.
Τα βρέφη που γεννιούνται από µητέρες που κάπνιζαν κατά τη διάρκεια
της εγκυµοσύνης έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να γεννηθούν πρόωρα, νεκρά
ή να πεθάνουν σύντοµα µετά την γέννα. Ένα µωρό που εκτέθηκε σε καπνό
τσιγάρου διατρέχει µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης συνδρόµου αιφνίδιου
θανάτου νεογνών.10
Επιπτώσεις στους παθητικούς καπνιστές
Το τσιγάρο απελευθερώνει δύο είδη καπνού. Το πρώτο είναι το κύριο
ρεύµα καπνού που φιλτράρεται µέσω του τσιγάρου και εισπνέεται από τον
καπνιστή. Το δεύτερο είναι το παράπλευρο ρεύµα καπνού που εξέρχεται από
το αναµµένο άκρο του τσιγάρου και διαχέεται στον αέρα. Επειδή δεν
φιλτράρεται, περιέχει µεγαλύτερες συγκεντρώσεις βλαβερών ουσιών σε σχέση
µε το κύριο ρεύµα. Εποµένως είναι δυνητικά επικίνδυνο για τους µη
καπνιστές, ιδιαίτερα για όσους εκτίθενται σε αυτό µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Η παρατεταµένη έκθεση των παιδιών σε παράπλευρο ρεύµα καπνού
σχετίζεται µε αυξηµένη συχνότητα αναπνευστικών λοιµώξεων, ωτίτιδων,
ασθµατικών κρίσεων, ερεθισµών των µατιών, του φάρυγγα και του
αναπνευστικού συστήµατος καθώς και εισαγωγών σε νοσοκοµείο.
Πάνω από τα 2/3 των αιφνίδιων θανάτων νεογνών, κατά τον ύπνο, θα
µπορούσαν να αποφευχθούν αν τα µωρά δεν εκτίθονταν στον καπνό πριν και
µετά τη γέννηση.
Πολλά παιδιά στην Ελλάδα ζουν σε σπίτια όπου ο ένας τουλάχιστον
από τους γονείς καπνίζει και η πιθανότητα να γίνουν καπνιστές είναι
αυξηµένη. Επίσης τα βρέφη καπνιστών παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα
δηλητηρίασης από κατάποση καπνού, καθώς η πρόσβαση σε τσιγάρα είναι
συνήθως εύκολη στα σπίτια των καπνιστών.11
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1.3

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Υπάρχουν αναµφισβήτητα δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι η χρήση
του καπνού έχει πολλές δυσµενείς επιπτώσεις στη στοµατική κοιλότητα. Οι
επιπτώσεις ποικίλλουν από απλές αισθητικές µεταβολές µέχρι καρκινικές
βλάβες (Εικόνα 4). Τα υπάρχοντα στοιχεία τονίζουν την άµεση ανάγκη να
αναλάβει η οδοντιατρική οµάδα δράση στην προσπάθεια περιορισµού του
καπνίσµατος.12

Κάπνισµα: επιδράσεις στη στοµατική κοιλότητα 13

Εικόνα 4.

• Καρκίνος του στόµατος
• Λευκοπλακία – βλάβες δυνητικά κακοήθεις
o οµοιογενής λευκοπλακία
o µη οµοιογενής λευκοπλακία
 µυρµηκιώδης λευκοπλακία
 οζώδης λευκοπλακία
 ερυθρολευκοπλακία

• Άλλες βλάβες του βλεννογόνου
o υπερώα των καπνιστών (νικοτινική στοµατίτιδα)
o µελάγχρωση των καπνιστών
o βλάβες από την χρήση µη καπνιζόµενου καπνού
(snuff dipper pouch)

• Επιδράσεις στα δόντια και το περιοδόντιο
o
o
o
o
o

πρόωρη απώλεια δοντιών
χρωµατισµός δοντιών
αποτριβή
περιοδοντική νόσος
οξεία ελκονεκρωτική ουλίτιδα

• Άλλες επιδράσεις
o
o
o
o
o
o
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τρυγία
δυσάρεστη αναπνοή
λευκοίδηµα
χρόνια υπερπλαστική καντιντίαση
µέση ροµβοειδής γλωσσίτιδα
τριχωτή γλώσσα

Καρκίνος

Εικόνα 5.

Γιατί να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Το κάπνισµα έχει άµεση καρκινογόνο δράση στα επιθηλιακά κύτταρα
του στοµατικού βλεννογόνου. Στην Ελλάδα, το 1990, η επίπτωση του
καρκίνου του στόµατος, φάρυγγα και χειλέων ήταν 4,7 ανά 100.000 για τους
άνδρες και 1,1 ανά 100.000 για τις γυναίκες. Η θνησιµότητα του καρκίνου του
στόµατος, χείλους και του φάρυγγα ήταν το 1990 για τους άνδρες 1,4 θάνατοι
ανά 100.000 ενώ αντίστοιχα για τις γυναίκες ήταν 0,5 ανά 100.000.14 Η
πενταετής επιβίωση κυµαίνεται από 20 έως 70%, ανάλογα µε την εντόπιση και
το χρόνο διάγνωσης, δεδοµένου ότι η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει τις
πιθανότητες επιβίωσης.15 Η υπερβολική κατανάλωση καπνού και αλκοόλ
αποτελούν τις κύριες συνιστώσες αιτίες του καρκίνου του στόµατος. Το 75%90% του συνόλου των καρκίνων σχετίζονται µε την συνδυασµένη επίδραση
του καπνίσµατος και της κατανάλωσης αλκοόλ (Εικόνα 5).16 Για παράδειγµα,
οι καπνιστές που δεν καταναλώνουν αλκοόλ διατρέχουν διπλάσιο έως
τετραπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του στόµατος σε σχέση µε τους
µη καπνιστές που δεν καταναλώνουν αλκοόλ, ενώ ο αντίστοιχος κίνδυνος για
τους βαρείς καπνιστές που είναι ταυτόχρονα και βαρείς πότες είναι 6-15 φορές
µεγαλύτερος.
Σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του στόµατος και
φάρυγγα στους άνδρες ανάλογα µε την κατανάλωση καπνού
και οινοπνεύµατος.

40

Σχετικός κίνδυνος
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∆υνητικά κακοήθεις καταστάσεις όπως η λευκοπλακία εµφανίζονται 6
φορές συχνότερα στους καπνιστές σε σύγκριση µε τους µη καπνιστές. Η
διακοπή του καπνίσµατος σχεδόν εκµηδενίζει τον επιπλέον κίνδυνο ανάπτυξης
καρκίνου του στόµατος µέσα σε 5-10 χρόνια. Η λευκοπλακία του στόµατος
υποστρέφεται ή εξαφανίζεται µετά από την διακοπή του καπνίσµατος.
Περιοδοντική νόσος
Μεγάλος αριθµός ερευνών έχει αποδείξει ότι το κάπνισµα αποτελεί
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη περιοδοντικής νόσου. Οι
καπνιστές εµφανίζουν αυξηµένο επιπολασµό και βαρύτητα περιοδοντίτιδας,
όπως αυξηµένη απορρόφηση φατνιακού οστού, βαθύτερους περιοδοντικούς
θυλάκους και σοβαρότερη απώλεια πρόσφυσης. Οι επιπτώσεις αυτές του
καπνίσµατος είναι ανεξάρτητες από το επίπεδο στοµατικής υγιεινής, την
παρουσία πλάκας, τρυγίας καθώς και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο – µε
άλλα λόγια σχετίζονται µόνο µε το κάπνισµα. Οι καπνιστές διατρέχουν 2,5 έως
6 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν περιοδοντική νόσο σε σχέση µε
τους µη καπνιστές.
∆εν έχει µελετηθεί ακόµη η επίδραση της διακοπής του καπνίσµατος
στην εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η
διακοπή του καπνίσµατος αναστέλλει την εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου και
βελτιώνει τα αποτελέσµατα της περιοδοντικής θεραπείας µέσα σε µερικούς
µήνες.
Έχει αποδειχθεί επίσης ότι το κάπνισµα επιβραδύνει τη διαδικασία
επούλωσης των ιστών µετά από χειρουργική θεραπεία.
Υπερώα των καπνιστών (νικοτινική στοµατίτιδα)
Οι βαρείς καπνιστές εµφανίζουν συχνά ωχρότητα ή λευκές βλάβες στη
σκληρή υπερώα, οι οποίες µπορεί να συνδυάζονται µε πολλαπλά υπεγερµένα
οζίδια µε κεντρικά εντοπιζόµενα ερυθρά στίγµατα. Πρόκειται για βλάβες
ισχαιµικής αιτιολογίας που εξαφανίζονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά
τη διακοπή του καπνίσµατος.
Μελάγχρωση των καπνιστών
Οι βαρείς καπνιστές παρουσιάζουν συχνά εναπόθεση µελανίνης στις
παρειές και τα προσπεφυκότα ούλα. Πρόκειται για ασυµπτωµατική και
αντιστρεπτή µεταβολή, αν και συνήθως απαιτείται διάστηµα µεγαλύτερο από
ένα χρόνο από τη διακοπή του καπνίσµατος για να επανέλθει το χρώµα του
βλεννογόνου στο φυσιολογικό.
Επιπτώσεις του καπνίσµατος στην στοµατική υγεία
και κοινωνικός αντίκτυπος αυτών
Πέρα από τις παθολογικές επιδράσεις της χρήσης καπνού στη
στοµατική υγεία, το κάπνισµα σχετίζεται επίσης µε µια σειρά µορφολογικών
µεταβολών στο στόµα και τα δόντια, που µπορούν να θορυβήσουν ή να
απασχολήσουν τους καπνιστές και τους οικείους τους.
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Γιατί να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Είναι γνωστό ότι το κάπνισµα προκαλεί χρωµατισµό των δοντιών, των
οδοντικών αποκαταστάσεων και των οδοντοστοιχιών. Το αισθητήριο της
γεύσης, ιδιαίτερα του αλµυρού, επηρεάζεται από το κάπνισµα (οι βαρείς
καπνιστές απαιτούν 12-14 φορές µεγαλύτερη συγκέντρωση άλατος σε σχέση
µε τους µη καπνιστές προκειµένου να αναγνωρίσουν τη γεύση). Επίσης το
κάπνισµα αποτελεί συνήθη αιτία δυσάρεστης αναπνοής.
Όλες αυτές οι επιδράσεις έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική εικόνα του
καπνιστού. Ο αρνητικός κοινωνικός αντίκτυπος που προκαλεί το κάπνισµα
µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο κίνητρο στην προσπάθεια των ασθενών να
διακόψουν το κάπνισµα.
Οι επιπτώσεις του καπνίσµατος στην στοµατική υγεία µπορούν να
αποτελέσουν ισχυρό επιχείρηµα για την κινητοποίηση του ατόµου προς την
κατεύθυνση της διακοπής του καπνίσµατος. Επιπρόσθετα, η αναστρέψιµη και
ορατή φύση των επιπτώσεων στην στοµατική υγεία προσφέρει ένα µοναδικό
τρόπο για να παρακολουθήσει κανείς τη θετική επίδραση της διακοπής του
καπνίσµατος.

19

1.4 Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
Σε αντίθεση µε άλλους τοµείς της σύγχρονης ιατρικής όπου δεν
υπάρχουν επαρκή στοιχεία υψηλής ποιότητας που να επιτρέπουν την
διαµόρφωση συστάσεων θεραπείας/φροντίδας, τα διαθέσιµα στοιχεία για τη
διακοπή του καπνίσµατος είναι ισχυρά, ξεκάθαρα και πολύ πειστικά. Στα
πλαίσια πρόσφατων µελετών αποτελεσµατικότητας έγινε συστηµατική
εκτίµηση των στοιχείων και διαµορφώθηκε διεθνής συµφωνία όσον αφορά την
παρέµβαση για διακοπή του καπνίσµατος.17 Επίσης, τα δεδοµένα για την
αποτελεσµατικότητα των διαφόρων παρεµβατικών µεθόδων προέρχονται από
έρευνες υψηλού επιπέδου, κυρίως ελεγχόµενες τυχαιοποιηµένες δοκιµασίες.
Εικόνα 6.

Σύγκριση αποτελεσµατικότητας διαφόρων µεθόδων
παρέµβασης κατά του καπνίσµατος.17

Μέθοδος παρέµβασης

Αύξηση του ποσοστού των
ατόµων που διέκοψαν το
κάπνισµα για διάστηµα άνω
των 6 µηνών



Πολύ σύντοµη συµβουλή διακοπής (3 λεπτά)
από τον ιατρό, έναντι καµίας παρέµβασης

2



Σύντοµη συµβουλή (µέχρι 10 λεπτά) από τον
ιατρό έναντι καµίας παρέµβασης

3



Συνδυασµός ΘΥΝ και σύντοµης συµβουλής,
έναντι σύντοµης συµβουλής µόνης ή σε
συνδυασµό µε placebo.

6



Εντατική υποστήριξη (π.χ. κλινική καπνιστών),
έναντι καµίας παρέµβασης

8



Εντατική υποστήριξη συν ΘΥΝ, έναντι
εντατικής υποστήριξης µε ή χωρίς placebo

8



Συµβουλή και υποστήριξη σε νοσοκοµειακούς
ασθενείς, έναντι συµβουλής χωρίς υποστήριξη

5



Συµβουλή και υποστήριξη σε έγκυες
καπνίστριες, έναντι συνήθους αντιµετώπισης ή
καµίας παρέµβασης

7

Στην παραπάνω εικόνα συγκεντρώνονται τα κύρια ευρήµατα
πρόσφατων µελετών αποτελεσµατικότητας των µεθόδων παρέµβασης κατά
του καπνίσµατος. Τα ποσοστά που δίνονται αντιπροσωπεύουν το αποτέλεσµα
των διαφόρων µορφών παρέµβασης πέραν του αναµενόµενου ποσοστού της
διακοπής του καπνίσµατος, που εκτιµάται ότι είναι περίπου 1,5% κατ’ έτος.
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Γιατί να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Βλέπει κανείς ότι η πολύ σύντοµη συµβουλή που δίνεται από έναν
επαγγελµατία της υγείας, διαρκείας µόλις 3 λεπτών, βοηθάει ένα επιπλέον 2%
των καπνιστών να σταµατήσουν το κάπνισµα. Το ποσοστό αυτό µπορεί να
φαίνεται χαµηλό. Ωστόσο, αν κάνουµε έναν υπολογισµό, περίπου 7-9
καπνιστές ανά γενικό οδοντίατρο θα µπορούσαν να σταµατήσουν το κάπνισµα.
Σε εθνικό επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 100.000 άτοµα.
Με εντατικότερη υποστήριξη, διαρκείας το πολύ 10 λεπτών,
συµπεριλαµβανοµένης Θεραπείας Υποκατάστασης Νικοτίνης (ΘΥΝ), η
παρέµβαση του οδοντιάτρου θα µπορούσε να βοηθήσει περίπου 300.000
άτοµα να διακόψουν το κάπνισµα, ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα για την
δηµόσια υγεία.
Εποµένως η παρέµβαση για την διακοπή του καπνίσµατος είναι πολύ
αποτελεσµατική. ∆ιαθέτοντας κανείς λιγότερο από 10 λεπτά σε έναν καπνιστή,
µπορεί πραγµατικά να τον βοηθήσει να σταµατήσει το κάπνισµα. Σε µια
πρόσφατη έρευνα, µε την εφαρµογή της µεθόδου αυτής στα οδοντιατρεία,
διαπιστώθηκε ποσοστό διακοπής 11%.18
Επίσης, οι παρεµβάσεις για τη διακοπή του καπνίσµατος ενώ έχουν
χαµηλό κόστος19, συνεπάγονται σηµαντικό κέρδος για την δηµόσια υγεία και,
µακροπρόθεσµα, ελάττωση των δηµοσίων δαπανών για την θεραπεία των
νοσηµάτων που σχετίζονται µε το κάπνισµα.

21

22

Πώς θα βοηθήσετε
τους ασθενείς σας
να διακόψουν το
κάπνισµα;
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2.1

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αν επιθυµεί κανείς να βοηθήσει τους καπνιστές, πρέπει να γνωρίζει
τους πολυάριθµους παράγοντες που ενισχύουν την καπνιστική συµπεριφορά,
οι οποίοι είναι κοινωνικοί, ψυχολογικοί και φαρµακολογικοί.
Οι καπνιστές συνεχίζουν το κάπνισµα παρότι γνωρίζουν τους
κινδύνους που ενέχει για την υγεία, και σε αυτό συµβάλλει η σύνθετη και
εθιστική φύση της καπνιστικής συνήθειας. Ο καπνός προκαλεί τόσο
συναισθηµατική, όσο και σωµατική εξάρτηση.
Ο σωµατικός εθισµός
Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Μετά από την εισπνοή του καπνού, η νικοτίνη µέσα σε λιγότερο από 8
δευτερόλεπτα φτάνει στον εγκέφαλο του καπνιστή και µέσα σε 20
δευτερόλεπτα κατανέµεται σε όλο το σώµα.
Οι καπνιστές καπνίζουν για να διατηρήσουν ένα σταθερό επίπεδο
νικοτίνης στο αίµα τους. Όταν το επίπεδο νικοτίνης πέφτει, αισθάνονται την
ανάγκη να καπνίσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να ανάβουν τσιγάρα ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα, περίπου κάθε 20-45 λεπτά, ανάλογα µε τη
βαρύτητα του καπνίσµατος. Η νικοτίνη αποβάλλεται συνήθως µέσα σε 24
ώρες, όµως ο οργανισµός χρειάζεται µέρες ή και εβδοµάδες για να ξαναβρεί τη
βιοχηµική του ισορροπία.
Η αυτόµατη συνήθεια
Το αυτόµατο κάπνισµα συνδέεται µε διάφορες δραστηριότητες. Είναι
γνωστός εδώ και χρόνια ο συνδυασµός του καπνίσµατος µε την κατανάλωση
καφέ ή τσάι, την κατανάλωση οινοπνεύµατος, την οδήγηση, µε το τέλος του
γεύµατος και µε άλλες δραστηριότητες.
Το κάπνισµα συχνά γίνεται ασυναίσθητα. Πολλές φορές οι καπνιστές
συνειδητοποιούν ότι καπνίζουν χωρίς να θυµούνται πότε άναψαν το τσιγάρο.
Η ψυχολογική πλευρά
Η ψυχολογική συνιστώσα της καπνιστικής συµπεριφοράς συνδέεται µε
τη συναισθηµατική εξάρτηση. Τα τσιγάρα χρησιµοποιούνται συνήθως για την
αντιµετώπιση του στρες. Οι γυναίκες που διακόπτουν το κάπνισµα συχνά
νιώθουν επιθετικότητα και θυµό επειδή χρησιµοποιούσαν το κάπνισµα για να
αντιµετωπίσουν αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα. Επίσης οι περισσότεροι
καπνιστές χρησιµοποιούν το κάπνισµα για να διακόπτουν την καθηµερινή τους
ρουτίνα µε µικρά διαλείµµατα στο καθηµερινό τους πρόγραµµα (Εικόνα 7).
Είναι σηµαντικό να διακρίνει κανείς τη σχέση αγάπης-µίσους που
τρέφουν οι καπνιστές για την συνήθειά τους, καθώς και τον «δυαδικό» τρόπο
που χρησιµοποιούν το τσιγάρο, τόσο για διέγερση όσο και για χαλάρωση, σε
διαφορετικές στιγµές της ηµέρας.
Για να βοηθήσει κανείς τους καπνιστές να σταµατήσουν το κάπνισµα,
πρέπει να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησαν και συνεχίζουν
να καπνίζουν, καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυµούν να το
διακόψουν.
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Γιατί αρχίζει κανείς το κάπνισµα;
•

Περιέργεια
Η περιέργεια είναι έµφυτη στους νέους και στα παιδιά. Έρευνες έχουν
δείξει ότι περίπου το 1 στα 3 παιδιά δοκίµασαν το κάπνισµα πριν από την
ηλικία των 11 ετών.20 Σε πρόσφατη µελέτη σε Έλληνες µαθητές διαπιστώθηκε
ότι το 27% δοκίµασε το πρώτο τσιγάρο από περιέργεια.21
•

Παράδειγµα γονέων
Τα παιδιά γονέων καπνιστών έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να
εξελιχθούν και τα ίδια σε καπνιστές. Τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να
χρησιµοποιούν το τσιγάρο σε κάθε περίσταση για να αντιµετωπίσουν την
ένταση, ή για να χαλαρώσουν.
•

Κοινωνική αποδοχή
Μέσα στην τελευταία δεκαετία συντελέστηκε µια ριζική αλλαγή στην
κοινωνία µας: από την αποδοχή του καπνίσµατος, αρχικά, σε όλες τις
κοινωνικές εκδηλώσεις, περάσαµε στην κατάσταση όπου οι µη καπνιστές δεν
επιθυµούν πια να αναπνέουν παθητικά τον καπνό του τσιγάρου. Οι γνώσεις
γύρω από το παθητικό κάπνισµα και τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του
πνεύµονα ενίσχυσαν την νέα στάση τους.
•

∆ιαφήµιση καπνού
Πολλοί έφηβοι πέφτουν στην παγίδα του καπνίσµατος από αντίδραση
στον υπερβάλλοντα ζήλο των ενηλίκων – σύνδροµο «κάνε αυτό που σου λέω,
όχι αυτό που κάνω». Η «αντί-εξουσιαστική» φάση της ανάπτυξης του παιδιού
ανατροφοδοτείται από τη διαφήµιση των τσιγάρων, είτε άµεση είτε έµµεση
(θεσµός του σπόνσορα). Πολύ συχνά αφορµή για το κάπνισµα είναι η
προτροπή συνοµηλίκου, φίλου ή συµµαθητή. Το θεωρούν επίσης σαν βοήθηµα
για να «σπάσουν τον πάγο» ή για κοινωνική επίδειξη.
Όσον αφορά τους νέους που ξεκινούν αργότερα το κάπνισµα, φαίνεται
ότι υποκύπτουν στην πίεση των ΜΜΕ – διαφήµιση, κινηµατογραφικά πρότυπα
κλπ, ή σχηµατίζουν την πεποίθηση ότι το κάπνισµα καταπολεµά το στρες.
•

Έλεγχος του βάρους
Πολύ συχνά οι νεαρές καπνίστριες χρησιµοποιούν το κάπνισµα σαν
µέσο ελέγχου του βάρους. Η εµφάνιση και η εικόνα που έχουν για τον εαυτό
τους έχει την απόλυτη προτεραιότητα σε αυτή την ηλικία.
•

∆ιασκέδαση
Πολλά άτοµα µπορεί να σας πουν ότι, πάνω από όλα, καπνίζουν γιατί
το απολαµβάνουν (αν και αυτό που αντιλαµβάνονται σαν απόλαυση µπορεί να
είναι η ανακούφιση από στερητικά συµπτώµατα).
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Εικόνα 7.

Λόγοι εξακολούθησης του καπνίσµατος.

Είµαι εξαρτηµένος
∆εν µπορώ να σταµατήσω

Μου αρέσει να καπνίζω

Όλοι οι φίλοι µου καπνίζουν

∆εν µε απασχολεί το θέµα

∆εν καπνίζω τόσο ώστε να
βλάπτω την υγεία µου

Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Καπνίζω µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις
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Συστηµατικοί καπνιστές
Περιστασιακοί καπνιστές

Πηγή: Owen L.και Bolling K., 1995 20

Γιατί σταµατάει κανείς το κάπνισµα
∆εν υπάρχει µόνο µια αιτία. Κάθε καπνιστής είναι διαφορετικός και, σε
τελευταία ανάλυση, η επιτυχία εξαρτάται από την ισχύ του προσωπικού
κινήτρου. Η επιτυχία σας στην προσπάθεια να βοηθήσετε τους καπνιστές θα
εξαρτηθεί από την ικανότητα αναγνώρισης της κατάλληλης στιγµής.
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε:
•
•
•
•
•

µια αλλαγή στην προσωπική κατάσταση (νέος σύντροφος, αλλαγή
δουλειάς, εγκυµοσύνη ή απόκτηση παιδιού)
ένα πρόβληµα υγείας
η αύξηση στην τιµή των τσιγάρων
ο θάνατος ενός συγγενή ή φίλου από αιτία που σχετίζεται µε το
κάπνισµα
η ύπαρξη ευνοϊκού κοινωνικού κλίµατος για αλλαγή, ιδιαίτερα την
ηµέρα της Πρωτοχρονιάς, την Ηµέρα κατά του καπνίσµατος κλπ.
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2.2

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ως οδοντίατρος, θα έχετε συνηθίσει να σας ζητούν συµβουλές για τη
διατροφή και την στοµατική υγιεινή. Όµως, όταν σας ζητούν συµβουλές
σχετικά µε τη διακοπή του καπνίσµατος, µήπως αισθάνεστε ότι οι προσπάθειές
σας είναι µάταιες; Μην αποθαρρύνεστε. Η διακοπή του καπνίσµατος είναι µια
ολόκληρη διαδικασία και όχι ένα στιγµιαίο γεγονός (Εικόνα 8). Ο στόχος σας
πρέπει να είναι να βοηθήσετε τον κάθε καπνιστή να κάνει το επόµενο βήµα
στην πορεία που θα τον οδηγήσει στο τελευταίο τσιγάρο. Κάθε καπνιστής
είναι διαφορετικός και η προσπάθειά σας θα είναι πιο επιτυχηµένη αν
αντιµετωπίσετε ένα-ένα τα προσωπικά του προβλήµατα.
Εικόνα 8.

Στάδια διαδικασίας διακοπής του καπνίσµατος.

“Χαρούµενος
καπνιστής”
καπνιστής”

Σκέφτεται να
διακόψει

Αποφασίζει
να
σταµατήσει
Ξαναρχίζει

Σταµατά
το κάπνισµα

∆εν καπνίζει

Προσπαθεί να
µην ξανακαπνίσει

Πολλοί από τους καπνιστές ασθενείς σας απλά δεν είναι έτοιµοι να
διακόψουν. Στην πραγµατικότητα, µερικοί από αυτούς δεν έχουν την
παραµικρή πρόθεση να σταµατήσουν το κάπνισµα. Θα ακούσουν πιθανά αυτά
που έχετε να τους πείτε για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να σταµατήσουν,
όµως όταν τους ξαναδείτε, τίποτα δεν θα φαίνεται να έχει αλλάξει. Τα άτοµα
αυτά χαρακτηρίζονται ως «χαρούµενοι καπνιστές». Ωστόσο, αν επιµείνετε,
µπορεί να κάνουν τελικά το πρώτο βήµα για τη διακοπή του καπνίσµατος.
Άλλοι καπνιστές που θα συναντήσετε σκέφτονται ήδη να σταµατήσουν
το κάπνισµα και χαρακτηρίζονται ως «προβληµατισµένοι», γιατί ήδη ζυγίζουν
τα συν και τα πλην του καπνίσµατος. Θα είναι όµως έτοιµοι να σταµατήσουν,
όταν οι λόγοι που συνηγορούν στη διακοπή του καπνίσµατος υπερισχύσουν
των λόγων που συνηγορούν στη συνέχισή του. Η δική σας παρέµβαση στους
«προβληµατισµένους» καπνιστές είναι να τους βοηθήσετε ενισχύοντας την
επιχειρηµατολογία για τη διακοπή (Παράρτηµα 1).
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Ωστόσο, θα υπάρχουν και µερικοί καπνιστές έτοιµοι να διακόψουν.
Έχετε πολλές δυνατότητες να τους βοηθήσετε να µετατρέψουν την πρόθεσή
τους σε πράξη, αν και θα διαπιστώσετε ότι ορισµένοι θα ξαναρχίσουν το
κάπνισµα. Οι περισσότεροι καπνιστές θα κάνουν αρκετές αποτυχηµένες
προσπάθειες πριν από την οριστική διακοπή. Μπορείτε να βοηθήσετε αυτούς
που υποτροπιάζουν ώστε να µην απογοητεύονται, αλλά να θεωρούν τις
προσπάθειες αυτές σαν ένα ακόµα βήµα προς την τελική επιτυχία. Αν δεν
επιτυγχάνουν µε την πρώτη φορά, υπάρχει περιθώριο να ξαναπροσπαθήσουν .
Ποτέ δεν είναι αργά να σταµατήσει κανείς το κάπνισµα

Εικόνα 9.

Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Ορισµένα άτοµα θεωρούν πιο εύκολη την προσπάθεια διακοπής από
κάποια άλλα. Ειδικότερα, τα άτοµα που αντιµετωπίζουν αντίξοες κοινωνικές
συνθήκες θεωρούν δύσκολο να ζήσουν χωρίς ένα τσιγάρο για στήριγµα
(παρηγοριά). Ωστόσο, ακόµα και στους ηλικιωµένους, η διακοπή του
καπνίσµατος µπορεί να επιφέρει βελτίωση της υγείας και παράταση της ζωής.
Τα ευεργετικά αποτελέσµατα της διακοπής του καπνίσµατος είναι πολλά και
µπορούν να δράσουν σαν κίνητρα (Εικόνα 9).

Οι ευεργετικές συνέπειες από τη διακοπή του καπνίσµατος.

Η διακοπή του καπνίσµατος έχει άµεσες και µακροπρόθεσµες συνέπειες. Όταν ένας µέσος
καπνιστής σταµατάει το κάπνισµα, µετά από:
20 λεπτά
8 ώρες
24 ώρες
48 ώρες
3 µήνες

9 µήνες
18 µήνες
5 έτη

10 έτη

Η πίεση του αίµατος και η καρδιακή συχνότητα επανέρχονται στο φυσιολογικό και η
κυκλοφορία στα άκρα βελτιώνεται
Το επίπεδο οξυγόνου στο αίµα επανέρχεται στο φυσιολογικό
Οι πιθανότητες καρδιακής προσβολής αρχίζουν να ελαττώνονται
Το µονοξείδιο του άνθρακα αποβάλλεται από τον οργανισµό
Οι πνεύµονες αρχίζουν να αποβάλουν τη βλέννη και άλλες εναποθέσεις
Η γεύση και η οσµή βελτιώνονται σηµαντικά
Η δυσάρεστη οσµή του τσιγάρου εξαφανίζεται από το στόµα και τον ιδρώτα
Η λειτουργία των πνευµόνων αυξάνει και η αναπνοή γίνεται πιο εύκολα
Εξαφανίζεται ο ενοχλητικός βήχας
Ο κίνδυνος φλεγµονής των ούλων ελαττώνεται σηµαντικά
Εξαφανίζονται λευκές πλάκες του στόµατος που σχετίζονται µε το κάπνισµα Αρχίζει να
ελαττώνεται η δυσχρωµία των δοντιών
Ο κίνδυνος για εµφάνιση εµβρυϊκού θανάτου και επιπλοκών κατά την κύηση µειώνεται
στα επίπεδα των µη καπνιστών
Ο αναπνευστικός βλεννογόνος έχει ολοκληρώσει την αποµάκρυνση της πίσσας και των
δηλητηριωδών ουσιών από τους πνεύµονες.
Η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του στόµατος, φάρυγγα και οισοφάγου ελαττώνεται
κατά 50%
Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής ελαττώνεται στο µισό περίπου σε σύγκριση µε τους
καπνιστές
Ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύµονα ελαττώνεται στο µισό περίπου σε σύγκριση µε τους
καπνιστές
Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής πέφτει στα ίδια επίπεδα µε τα άτοµα που δεν έχουν
καπνίσει ποτέ.
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2.3

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ «Α»

Υπάρχουν τέσσερα ουσιώδη βήµατα στη συµβουλευτική κατά του
καπνίσµατος. Τα βήµατα αυτά προτείνονται από τον πρόσφατα δηµοσιευµένο
επιστηµονικό οδηγό “Smoking cessation Guidelines”.17

•

9

A SK

Ρώτησε σχετικά µε το κάπνισµα µε κάθε ευκαιρία

9

ADVISE

Συµβούλεψε όλους τους καπνιστές να διακόψουν
το κάπνισµα

9

ASSIST

Βοήθησε τους καπνιστές να διακόψουν το
κάπνισµα

9

ARRANGE

Προγραµµάτισε νέα συνάντηση (Καθιέρωσε
σύστηµα παρακολούθησης)

ASK - Ρώτησε σχετικά µε το κάπνισµα µε κάθε ευκαιρία

Σε κάθε επίσκεψη, ρωτείστε όλους τους ασθενείς σχετικά µε το
κάπνισµα (ή τους άλλους τρόπους χρήσης του καπνού) ώστε να διαπιστώσετε
το µέγεθος και το βαθµό του καπνίσµατος. Είναι απαραίτητη η δηµιουργία
ενός συστήµατος καταγραφής της καπνιστικής κατάστασης (προτεινόµενο
πρότυπο υπάρχει στο Παράρτηµα 2). Ο κάθε ασθενής θα πρέπει αρχικά να
χαρακτηρισθεί ως καπνιστής, πρώην καπνιστής ή µη καπνιστής, και να
καταγραφεί στη συνέχεια το ενδιαφέρον που δείχνει για να σταµατήσει το
κάπνισµα. Η καταγραφή αυτή πρέπει να ενηµερώνεται ανά τακτικά
διαστήµατα. Το ενδιαφέρον για την διακοπή του καπνίσµατος µπορεί να
διερευνηθεί µε µια ανοιχτή ερώτηση, όπως: «Έχετε προσπαθήσει ποτέ να
κόψετε το κάπνισµα;». Μπορεί να ακολουθήσει η ερώτηση «Ενδιαφέρεστε να
το σταµατήσετε τώρα;».
Άλλες ερωτήσεις που µπορούν να γίνουν:
o Πόσα τσιγάρα καπνίζετε;
o Πόσον καιρό καπνίζετε;
o Πότε καπνίζετε;
o Προσπαθήσατε ποτέ να κόψετε το κάπνισµα;
Από τις ερωτήσεις αυτές θα διαπιστώσετε άµεσα τί µπορεί να βοηθήσει
τον καπνιστή να πάρει την απόφαση να διακόψει.

30

•

ADVISE - Συµβούλεψε όλους τους καπνιστές να διακόψουν
το κάπνισµα

Εικόνα 10.

•

Εξατοµικευµένα κίνητρα που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
για να ενισχύσετε την απόφαση των ασθενών σας για διακοπή
του καπνίσµατος. 22

Για εφήβους
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Πρέπει να ενηµερωθούν όλοι οι ασθενείς για την αξία της διακοπής του
καπνίσµατος και τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία η συνέχιση
του καπνίσµατος. Προτείνετε τη Θεραπεία Υποκατάστασης Νικοτίνης στους
ασθενείς που θέλουν να διακόψουν, και δώστε τους σαφείς πληροφορίες και
συµβουλές. Οι συµβουλές πρέπει να είναι ακριβείς, κατηγορηµατικές και
εξατοµικευµένες. Ενθαρρύνετε τους συνεργάτες σας να ενισχύσουν το µήνυµα
για διακοπή του καπνίσµατος και να υποστηρίξουν την προσπάθεια του
ασθενούς προς αυτή την κατεύθυνση (Εικόνες 10, 11).
Επειδή κάθε ασθενής έχει τους προσωπικούς του λόγους για τους
οποίους θέλει να διακόψει το κάπνισµα, πρέπει να ενισχύσετε τους λόγους
αυτούς, αφού αξιολογήσετε την ιδιαιτερότητά του.
Για παράδειγµα, ένας ασθενής που θέλει να διακόψει το κάπνισµα για
λόγους υγείας, γνωρίζει ορισµένους αλλά όχι όλους τους κινδύνους που
συνεπάγεται το κάπνισµα. Μάθετε τί γνωρίζει ήδη ο ασθενής. ∆εν χρειάζεται
να υπερβάλλετε για τους κινδύνους. Θυµηθείτε ότι δεν πεθαίνουν όλοι οι
καπνιστές εξαιτίας του καπνίσµατος.

∆εν θα έχεις δυσάρεστη αναπνοή
∆εν θα χρωµατίζονται τα δόντια σου
Εξοικονοµείς χρήµατα για διασκέδαση
Αυξάνεις την ανεξαρτησία σου – δεν εξαρτάσαι από το τσιγάρο
Αποφεύγεις πονόλαιµο και βήχα
Έχεις καλύτερη φυσική κατάσταση, υψηλότερες αθλητικές
επιδώσεις
∆εν θα χαµηλώσουν τα ούλα σου
∆εν κινδυνεύεις να εµφανίσεις τριχωτή γλώσσα και λευκές πλάκες
στο στόµα
∆εν θεωρείται πλέον σηµείο γοητείας το κάπνισµα
Αποδεικνύεις ισχυρή προσωπικότητα, δεν επηρεάζεσαι από
παραπλανητικές διαφηµίσεις
Μπορείς να βρεις ευκολότερα δουλειά
∆εν χρειάζεται πλέον να κρύβεσαι από τους γονείς

Για γονείς
o

Μειώνετε τη συχνότητα του βήχα, της ωτίτιδας και των λοιµώξεων
του αναπνευστικού στα παιδιά σας
o Αποτελείτε σωστότερο πρότυπο για το παιδί
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•

Για έγκυες
o Μειώνετε τον κίνδυνο αυτόµατης αποβολής και θνησιγέννησης
o Μειώνετε τον κίνδυνο γέννησης ελλειποβαρούς βρέφους
o Μειώνετε τον κίνδυνο επιπλοκών κατά τον τοκετό
o Μειώνετε τον κίνδυνο εµφάνισης προβληµάτων υγείας στο παιδί
µακροπρόθεσµα

•

Για καινούργιους καπνιστές
o
o

•

Για χρόνιους καπνιστές
o
o
o
o
o
o

•

Μην επιβαρύνετε την κληρονοµική σας προδιάθεση

Για ασυµπτωµατικούς ενήλικες
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Ελαττώνετε τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής
Ελαττώνετε τον κίνδυνο καρκίνου
Σταµατάτε την επιδείνωση της λειτουργίας των πνευµόνων
Βελτιώνετε τη φυσική κατάσταση, αποκτάτε ευεξία
Βελτιώνετε τη γεύση και την οσµή
Κερδίζετε χρόνια ζωής ώστε να απολαύσετε τις χαρές της τρίτης
ηλικίας (εγγόνια, ξεκούραση κλπ.)

Για άτοµα µε οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών και καρκίνου
o

•

Είναι πιο εύκολο να σταµατήσετε τώρα παρά αργότερα
Αποφύγετε µια συνήθεια που θα περιπλέξει τη ζωή σας

Υποδιπλασιάζετε τον κίνδυνο καρδιακού νοσήµατος
Υποδεκαπλασιάζετε τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύµονα
Ελαττώνετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
Μειώνετε τον κίνδυνο καρκίνου του στόµατος
Μειώνετε τις δαπάνες για αντιµετώπιση ασθένειας
Γίνεστε περισσότερο προσιτός και αποδεκτός κοινωνικά
Υποεξαπλασιάζετε τον κίνδυνο εµφυσήµατος
Αυξάνετε το χρόνο ζωής σας κατά 5-8 χρόνια
Μειώνετε τον κίνδυνο περιοδοντικής νόσου
Εξοικονοµείτε τα έξοδα για την αγορά τσιγάρων
Αποφεύγετε τη δυσάρεστη αναπνοή
Αποφεύγετε την πρόωρη εµφάνιση των ρυτίδων

•

Για συµπτωµατικούς ενήλικες
o
o
o
o
o
o
o
o

Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

•

Θα ελαττώσετε τις λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και του
βήχα
Θα υποχωρήσει ο πονόλαιµος
Φρενάρετε την επιδείνωση της δύσπνοιας
∆εν επιδεινώνετε το έλκος σας
Θα υποχωρήσει η στηθάγχη
Καταπολεµάτε τη φλεγµονή των ούλων
Επιβραδύνετε την οστεοπόρωση
Αποφεύγετε την εργώδη θεραπεία που συνεπάγονται τα παραπάνω
νοσήµατα

Για κάθε καπνιστή
o Εξοικονοµείτε χρήµατα µε τη διακοπή του καπνίσµατος
o Θα αισθάνεστε καλύτερα
o Θα µπορείτε να αθλείστε περισσότερο
o Παρατείνετε τη ζωή σας, ώστε να απολαύσετε τη συνταξιοδότηση,
τα εγγόνια κλπ.
o Θα µπορείτε να εργάζεστε περισσότερο και καλύτερα, και θα
αντιµετωπίζετε λιγότερες ασθένειες

Εικόνα 11.
•

•

•
•

Παράγοντες που µπορούν να ενισχύσουν τη
συµβουλευτική για τη διακοπή του καπνίσµατος.

∆ώστε έµφαση στο γεγονός ότι η διακοπή του καπνίσµατος είναι το
πιο αποτελεσµατικό βήµα που µπορεί να κάνει ο καπνιστής για την
βελτίωση της υγείας του και της υγείας των ατόµων που ζουν µαζί του.
Είναι επίσης η πιο σηµαντική απόφαση που µπορεί να πάρει για την
εξασφάλιση της υγείας του στο µέλλον.
Επισηµάνετε ότι οι παλαιότερες αποτυχίες στην πραγµατικότητα
βελτιώνουν τις πιθανότητες της τωρινής επιτυχίας. Οι καπνιστές που
συνεχίζουν την προσπάθεια διακοπής είναι πιο πιθανό να το πετύχουν
τελικά.
Ενθαρρύνετε τον καπνιστή να υπολογίσει τα έξοδα για την αγορά
τσιγάρων. Η καταγραφή τους συνήθως ενισχύει την απόφαση του
καπνιστή να σταµατήσει.
Έχετε υπόψη ότι οι καπνιστές γνωρίζουν ότι το κάπνισµα είναι
επικίνδυνο, αλλά πολύ λίγοι συνειδητοποιούν την πλήρη έκταση του
κινδύνου που διατρέχει η υγεία τους.
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•

ASSIST - Βοήθησε τους καπνιστές να διακόψουν το κάπνισµα

Αν ο ασθενής επιθυµεί να διακόψει το κάπνισµα, πρέπει να του
προσφέρετε βοήθεια. Μέσα σε 5–10 λεπτά συζήτησης µαζί του µπορείτε να
αναφερθείτε στα εξής σηµεία:
•
•
•
•
•
•

Προτρέψτε τον να ορίσει µια ηµεροµηνία διακοπής. Την ηµέρα αυτή
πρέπει να σταµατήσει τελείως το κάπνισµα
Βοηθείστε τον να ανατρέξει στις προηγούµενες εµπειρίες του: τί
βοήθησε, τί στάθηκε εµπόδιο;
Επισηµάνετε ότι πρέπει να προβλέψει τα πιθανά προβλήµατα που
µπορεί να παρουσιαστούν και να προκαθορίσει τρόπους επίλυσης
Συµβουλεύστε τον να ανακοινώσει την απόφασή του στην οικογένειά
του και στους φίλους του και να ζητήσει τη συµπαράστασή τους
Πείτε του να σκεφτεί τί θα κάνει σχετικά µε τον έλεγχο της
κατανάλωσης οινοπνεύµατος εάν πίνει
Προτείνετε να δοκιµάσει τη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης
διαλέγοντας το προϊόν που του ταιριάζει καλύτερα (όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην ενότητα 2.4).

∆ώστε πρακτικές συµβουλές για το πώς να διακόψει το κάπνισµα.
Συζητήστε µε τον καπνιστή την απόφασή του να διακόψει και αρχίστε να
προγραµµατίζετε την επίτευξη του στόχου του. Ίσως διαπιστώσετε ότι είναι
χρήσιµο να προτείνετε στον καπνιστή να τηρήσει ηµερολόγιο καπνίσµατος,
(Παράρτηµα 3). Οι πληροφορίες του ηµερολογίου θα χρησιµεύσουν στην
εντόπιση πιθανών σηµείων κινδύνου, που εξαρτώνται από διάφορους
παράγοντες, πχ. το χώρο εργασίας. Για αυτό ζητήστε από τον καπνιστή να
συµπληρώσει το ηµερολόγιο τουλάχιστον µια εργάσιµη και µια µη εργάσιµη
µέρα.
Είναι βασικό να βοηθήσετε τον ασθενή να εντοπίσει στιγµές
επιρρέπειας και να έχει έτοιµα υποκατάστατα για να αντεπεξέλθει στον
πειρασµό, π.χ. τσίχλα χωρίς ζάχαρη. Προτείνετέ του άλλες δραστηριότητες
που µπορούν να υποκαταστήσουν την επιθυµία του καπνίσµατος. π.χ. πλύσιµο
των δοντιών ή σωµατική άσκηση.
Λίγοι είναι οι καπνιστές που δεν αισθάνονται έντονες παρορµήσεις να
καπνίσουν. Είναι δύσκολο να τις αποφύγει κανείς. Οι ασθενείς πρέπει να
µάθουν να τις αντιµετωπίζουν µέχρι να σταµατήσουν (Εικόνα 12). Εκτός από
τις έντονες αυτές παρορµήσεις, µπορεί να αισθάνονται και συµπτώµατα
στέρησης, που στα αρχικά στάδια είναι αρκετά ενοχλητικά. Ο βήχας µπορεί να
αυξηθεί καθώς οι πνεύµονες προσπαθούν να αποβάλλουν τη συσσωρευµένη
βλέννη. Μπορεί να εµφανιστούν κοιλιακές διαταραχές – δυσκοιλιότητα ή
διάρροια, ζαλάδες και διαταραχές του ύπνου. Όλα αυτά θα βελτιωθούν µέσα
στις πρώτες 2-3 εβδοµάδες, και είναι σηµαντικό να διαβεβαιώσετε τους
ασθενείς για αυτό (Παράρτηµα 4).
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Εικόνα 12.
•
•
•
•

Συµβουλές άµεσης αντιµετώπισης της παρόρµησης για
κάπνισµα.

Αναβάλλετε συνεχώς την παρόρµηση να ανάψετε τσιγάρο. Μην
ανοίξετε το πακέτο και µην ανάψετε. Μετά από 5 λεπτά η
παρόρµηση εξασθενεί και η θέλησή σας ενισχύεται
Πάρτε µια βαθιά ανάσα. Κάντε µακριά, αργή εισπνοή και
εκπνεύστε αργά. Επαναλάβετε τρεις φορές
Πιείτε νερό. Καταπιείτε αργά και κρατήστε το αρκετή ώρα στο
στόµα για να απολαύσετε τη γεύση του
Ασχοληθείτε µε κάτι άλλο. Αποσπάστε την προσοχή σας από το
κάπνισµα κάνοντας κάποια δραστηριότητα: βάλτε µουσική, βγείτε
για µια βόλτα, τηλεφωνήστε σε έναν φίλο.
Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Μπορείτε να βοηθήσετε ακόµα περισσότερο τον ασθενή σας δίνοντάς του
έντυπο υλικό µε πρακτικές συµβουλές για την κατάστρωση του σχεδίου
δράσης, επιχειρήµατα για να διακόψει το κάπνισµα, να αποφύγει την υποτροπή
και να αντιµετωπίσει το στρες (Παράρτηµα 5).
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ARRANGE - Καθιέρωσε σύστηµα παρακολούθησης)

Είναι πολύ σηµαντικό να καθιερώσετε ένα σύστηµα περιοδικής
επανεξέτασης των καπνιστών ασθενών σας. Οι µελέτες δείχνουν ότι το
ποσοστό των επιτυχηµένων προσπαθειών διακοπής υπερδιπλασιάζεται όταν
υπάρχει τακτική επικοινωνία µε τους ενδιαφερόµενους ασθενείς.
Προετοιµάστε τους ασθενείς σας να περιµένουν τηλεφωνική ή ταχυδροµική
υπενθύµιση πριν από την ηµεροµηνία διακοπής (Παράρτηµα 6).
Το ιδανικό είναι να ξαναδείτε τους ασθενείς 1-2 εβδοµάδες µετά την
ηµεροµηνία διακοπής. Εφόσον ο ασθενής έχει διακόψει, τον συγχαίρετε και
προγραµµατίζετε περιοδικούς επανέλεγχους είτε σε συνεδρίες, είτε από το
τηλέφωνο. Απαιτείται συνεχής υποστήριξη του ασθενούς γιατί η διατήρηση
του αποτελέσµατος αποτελεί το δυσκολότερο στάδιο της προσπάθειας
διακοπής. Εφόσον δεν τα έχει καταφέρει, ενθαρρύνετέ τον να
ξαναπροσπαθήσει. Οι περισσότεροι καπνιστές κάνουν αρκετές αποτυχηµένες
προσπάθειες (κατά µέσο όρο 3-4) πριν από την τελική επιτυχηµένη
προσπάθεια. Εποµένως, η υποτροπή θεωρείται µέρος της διαδικασίας.
Αν ένας ασθενής έχει µεγάλο αριθµό αποτυχηµένων προσπαθειών να
σταµατήσει, εξετάστε το ενδεχόµενο να τον παραπέµψετε για πιο συστηµατική
υποστήριξη.
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Εικόνα 13

Τα τέσσερα «Α».

A S K - ΡΩΤH
ΡΩΤHΣΤΕ
Ρωτήστε όλους τους ασθενείς και καταγράψτε την καπνιστική τους κατάσταση σε κάθε επίσκεψη
• Καπνίζετε;
• Έχετε προσπαθήσει να κόψετε το κάπνισµα;
• Ενδιαφέρεστε να το σταµατήσετε;
Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον
Αν υπάρχει ενδιαφέρον

Σηµειώστε να ξαναρωτήσετε την επόµενη φορά

Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Καταγράψτε την καπνιστική κατάσταση

Καταγράψτε την καπνιστική κατάσταση

A D V I S E – ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΤΕ
Συµβουλέψτε όλους τους καπνιστές να σταµατήσουν το κάπνισµα
• ∆ώστε ξεκάθαρες, σαφείς και εξατοµικευµένες συµβουλές
• Προτείνετε στους ασθενείς ΘΥΝ, εκτός αν αντενδείκνυται
• Συνδέστε το κάπνισµα µε τις άµεσες επιδράσεις στην στοµατική υγεία

A S S I S T – ΒΟΗΘΗΣΤΕ
Βοηθήστε τον ασθενή να σταµατήσει το κάπνισµα
•
•
•
•
•

Βοηθήστε τον να ορίσει µια ηµεροµηνία διακοπής
∆ώστε του σχετικό έντυπο υλικό για να ενηµερωθεί
Προετοιµάστε το περιβάλλον (αποµακρύνετε τα τσιγάρα)
Συζητήστε τις εµπειρίες του από προηγούµενες προσπάθειες
Τονίστε του τις θετικές επιδράσεις από την διακοπή του καπνίσµατος

A R R A N G E – ΚΑΘΟ∆ΗΓH
ΚΑΘΟ∆ΗΓHΣΤΕ
Καθιερώστε ένα σύστηµα παρακολούθησης
Μετά από 1-2 εβδοµάδες µετά από την διακοπή
Σταµάτησε ο ασθενής το κάπνισµα;
Ναι

Συγχαρείτε τον
Ξαναδείτε τον τακτικά

Όχι

•
•
•
•
•

Αν υποτροπίασε, ζητήστε του να προσπαθήσει ξανά
Χρησιµοποιείστε την υποτροπή σαν άσκηση
Εντοπίστε τα προβλήµατα
Προκαλέστε τον
Συζητήστε το ενδεχόµενο χρήσης της ΘΥΝ
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2.4

Θεραπεία Υποκατάστασης Νικοτίνης (ΘΥΝ)

Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

Μερικά άτοµα διακόπτουν πιο εύκολα το κάπνισµα από άλλα, αν και ο
βαθµός δυσκολίας δεν εξαρτάται πάντα από τη βαρύτητα του καπνίσµατος.
Παράγοντες, όπως η ωριµότητα, η ικανότητα αντιµετώπισης του στρες και η
αυτοπεποίθηση, είναι εξίσου σηµαντικοί (Εικόνα 14).
Η ΘΥΝ σχεδόν διπλασιάζει τα ποσοστά διακοπής σε σύγκριση µε τις
οµάδες ελέγχου.23 Τα τέσσερα προϊόντα (τσίχλα, επίθεµα, ρινικό εκνέφωµα
(spray), εισπνοές) έχουν παρόµοια ποσοστά επιτυχίας και δεν υπάρχουν προς
το παρόν στοιχεία που να δείχνουν ότι το ένα προϊόν υπερτερεί έναντι των
άλλων. Επειδή η ΘΥΝ είναι ασφαλής µέθοδος, µερικοί πρώην καπνιστές
µπορούν να τη χρησιµοποιούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.24
Η ΘΥΝ κοστίζει σχεδόν όσο το κάπνισµα (περίπου 4.000 δραχµές την
εβδοµάδα). Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα για το ότι οι
καπνιστές µπορούν να αντεπεξέλθουν στη δαπάνη της.25
Ποιό είναι το προϊόν επιλογής;
Τα τέσσερα προϊόντα της ΘΥΝ έχουν παρόµοια ποσοστά επιτυχίας,
εποµένως η επιλογή είναι προσωπικό και πρακτικό ζήτηµα. Το επίθεµα είναι
πιο εύκολο στην χρήση, και σε ορισµένους δεν αρέσει να µασούν τσίχλα. Η
τσίχλα, το ρινικό εκνέφωµα και οι εισπνοές επιτρέπουν καλύτερα τον έλεγχο
της δόσης και την ταχύτητα επίτευξής της. Το ρινικό εκνέφωµα, στις χώρες
που διατίθεται, χορηγείται µόνο µε ιατρική συνταγή. Το επίθεµα, η τσίχλα και
οι εισπνοές νικοτίνης πωλούνται ελεύθερα στα φαρµακεία και κοστίζουν όσο
περίπου 20 τσιγάρα την ηµέρα.
Το δερµατικό επίθεµα νικοτίνης είναι το ευκολότερο στη χρήση
προϊόν: διαρκεί 16-24 ώρες, χρησιµοποιείται καθηµερινά και διατίθεται σε
διάφορες δόσεις. Ο καπνιστής το χρησιµοποιεί στην υψηλότερη δόση, εκτός
αν καπνίζει λιγότερα από 10 τσιγάρα την ηµέρα. Σε περίπτωση που εµφανιστεί
ερεθισµός του δέρµατος από την κολλητική ουσία του επιθέµατος, πρέπει να
επιλεγεί µια άλλη µορφή ΘΥΝ.
Η τσίχλα νικοτίνης διατίθεται σε δόσεις 2mg και 4mg και σε γεύση
κλασική, µέντας και φρούτων. Η γεύση στην αρχή µπορεί να φαίνεται
δυσάρεστη, αλλά οι περισσότεροι καπνιστές τη συνηθίζουν µέσα σε µια
εβδοµάδα. Πρέπει να µασιέται αργά, έτσι ώστε να απορροφάται η µέγιστη
ποσότητα νικοτίνης από το βλεννογόνο του στόµατος, δεδοµένου ότι η
νικοτίνη που καταπίνεται δεν είναι δραστική. Στους βαρείς καπνιστές
συνιστάται η τσίχλα των 4mg.
Το ρινικό εκνέφωµα (spray) νικοτίνης αποτελείται από ένα φιαλίδιο µε
διάλυµα νικοτίνης. Με την πίεση του καλύµµατος, απελευθερώνεται µια δόση
νικοτίνης. Το γεγονός ότι η νικοτίνη απορροφάται πιο γρήγορα συγκριτικά µε
τις άλλες µορφές, µπορεί να είναι επιθυµητό για τους πιο εθισµένους
καπνιστές. Ωστόσο, το σπρέι είναι πιο δύσχρηστο γιατί είναι ερεθιστικό για τη
µύτη. Πρέπει να χρησιµοποιείται από τους καπνιστές που εξακολουθούν να
αισθάνονται συµπτώµατα στέρησης παρά τη χρήση των άλλων προϊόντων. Το
ρινικό εκνέφωµα δεν διατίθεται προς το παρόν στην Ελλάδα.
Οι εισπνοές νικοτίνης αποτελούνται από µια πλαστική µάσκα
προσώπου και ένα εξάρτηµα στο οποίο προσαρµόζονται δοχεία νικοτίνης. Οι
καπνιστές τα χρησιµοποιούν όπως το τσιγάρο. Παρά την ονοµασία τους, η
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νικοτίνη δεν φτάνει στους πνεύµονες, αλλά σταµατά στο στόµα και στο
φάρυγγα. Οι εισπνοές απελευθερώνουν νικοτίνη όπως οι τσίχλες. Οι εισπνοές
νικοτίνης δεν διατίθενται προς το παρόν στην Ελλάδα.
Τα υπογλώσσια δισκία νικοτίνης (micro tabs) διαλύονται αργά
απελευθερώνοντας ποσότητα νικοτίνης όµοια µε εκείνη της τσίχλας των 2mg.
∆εν πρέπει να αποµυζούνται, να µασιόνται ή να καταπίνονται γιατί τότε η
νικοτίνη δεν απορροφάται µέσω του στόµατος. Τα υπογλώσσια δισκία
νικοτίνης δεν διατίθενται προς το παρόν στην Ελλάδα.
Ποιοί πρέπει να χρησιµοποιούν ΘΥΝ;
Η ΘΥΝ µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλους τους καπνιστές, εκτός αν
υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που το απαγορεύουν. Αν και οι περισσότερες έρευνες
για τη ΘΥΝ έγιναν σε άτοµα που κάπνιζαν τουλάχιστον 15 τσιγάρα την ηµέρα,
το επίθεµα και η τσίχλα των 2mg είναι το ίδιο αποτελεσµατικά και σε
ελαφρύτερους καπνιστές.
Ποιοί δεν πρέπει να χρησιµοποιούν ΘΥΝ;
Η πρόσφατη άποψη των ειδικών είναι ότι η ΘΥΝ κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης είναι ασφαλέστερη από το κάπνισµα.26 Ωστόσο, η ισχύουσα
άποψη είναι ότι η εγκυµοσύνη αποτελεί αντένδειξη για τη ΘΥΝ, και τα
προϊόντα που κυκλοφορούν επισηµαίνουν στη συσκευασία ότι δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται από έγκυες γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και για τους καπνιστές
µε καρδιαγγειακά νοσήµατα.
9 Εικόνα 14.
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Ενηµέρωση για τα υποκατάστατα νικοτίνης.

•

Η ΘΥΝ διπλασιάζει την πιθανότητα επιτυχίας των προσπαθειών
διακοπής του καπνίσµατος.

•

Η ΘΥΝ δεν αποτελεί µαγική συνταγή. ∆εν είναι πλήρες υποκατάστατο
του τσιγάρου, ούτε υποκαθιστά τη δύναµη της θελήσεως. Θα βοηθήσει
όµως τους καπνιστές που απέχουν να αντιµετωπίσουν τα συµπτώµατα
στέρησης και τις έντονες παρορµήσεις τους.

•

Αν και η ΘΥΝ απελευθερώνει νικοτίνη, δεν περιέχει πίσσα και
µονοξείδιο του άνθρακα, όπως ο καπνός του τσιγάρου και είναι
ασφαλέστερη και λιγότερο εθιστική από το τσιγάρο.

•

Πολύ λίγα άτοµα εθίζονται στη ΘΥΝ. Μερικοί πρώην καπνιστές
συνεχίζουν τη χρήση της για ένα χρόνο ή και περισσότερο, αλλά αυτό
γίνεται περισσότερο από φόβο µήπως ξαναρχίσουν το κάπνισµα.

•

Για καλύτερη αποτελεσµατικότητα, η ΘΥΝ πρέπει να χρησιµοποιείται
σε επαρκείς ποσότητες και για αρκετό χρονικό διάστηµα. Οι καπνιστές
πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της συσκευασίας και να
απευθύνονται στο φαρµακοποιό για περισσότερες λεπτοµέρειες.

2.5

ΑΞΙΖΕΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ;

Η βοήθεια προς τους καπνιστές να διακόψουν το κάπνισµα απαιτεί
αναµφισβήτητα χρόνο και προσπάθεια, για αυτό να θυµάστε τα εξής:
Κάθε χρόνο τουλάχιστον 20.000 άτοµα στην Ελλάδα πεθαίνουν
πρόωρα (πριν την ηλικία των 70) από νοσήµατα που σχετίζονται µε το
κάπνισµα. Σταµατώντας κανείς το κάπνισµα παρατείνει την ζωή του,
ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία βρίσκεται.

•

Επτά στις δέκα περιπτώσεις χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας
(χρόνια βρογχίτιδα και εµφύσηµα) αποδίδονται στο κάπνισµα.

•

Οι καπνιστές που σταµατούν το κάπνισµα, και ιδιαίτερα πριν από την
ηλικία των 45, µπορούν να αποφύγουν τα συµπτώµατα της
περιορισµένης πνευµονικής λειτουργίας για το υπόλοιπο της ζωής τους.

•

Οι καπνιστές ηλικίας κάτω των 65 ετών έχουν διπλάσια πιθανότητα
από τους µη καπνιστές να πεθάνουν από καρδιαγγειακά νοσήµατα. Οι
βαρείς καπνιστές έχουν τριπλάσιο κίνδυνο. Ο επιπλέον κίνδυνος
ελαττώνεται σύντοµα µετά την διακοπή του καπνίσµατος και
εξαφανίζεται τελείως 10 χρόνια µετά το τελευταίο τσιγάρο.

•

Κάθε χρόνο νοσηλεύονται πάνω από 1.500 περιπτώσεις καρκίνου του
στόµατος, χειλέων και φάρυγγα. Οι οδοντίατροι διαδραµατίζουν ζωτικό
ρόλο στην πρόληψη και την έγκαιρη εντόπιση του καρκίνου του
στόµατος.

•

Το κάπνισµα στην εγκυµοσύνη υπολογίζεται ότι προκαλεί την απώλεια
4.000 φυσιολογικών εµβρύων κάθε χρόνο. Οι έγκυοι που διακόπτουν
το κάπνισµα µέσα στο πρώτο τρίµηνο ελαττώνουν σηµαντικά την
πιθανότητα αποβολής, θνησιγενούς, πρόωρου ή ελλειποβαρούς
βρέφους.

Πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς
σας να διακόψουν το κάπνισµα;

•
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Πού µπορείτε να
βρείτε χρήσιµες
πληροφορίες;
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3.1

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία
http://www.addgr.com/org/hc

•

Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας
http://www.elikar.gr

•

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
http://www.who.ch

•

FDI ∆ιεθνής Οδοντιατρική Οµοσπονδία
http://www.fdi.org.uk/worldental

•

British Dental Association
http://bda-dentistry.org.uk

•

American Dental Association
http://www.ada.org

•

Lifesaver
http://www.lifesaver.co.uk
Υποστήριξη και κίνητρα που χρειάζονται οι καπνιστές για να
σταµατήσουν.

•

The Quit Guide to Stopping Smoking
http://healthnet.org.uk/quit/guide.htm
Συµβουλές και πρακτικές οδηγίες για να σταµατήσει κανείς το
κάπνισµα.

•

Quit now
http://quitnow.info.au
Συµβουλές και πληροφορίες για την διακοπή.

•

How to Quit Smoking
http://www.cdc.gov/nccdphp/osh/tobacco.htm
To τµήµα πληροφοριών και παρέµβασης κατά του καπνίσµατος του
Κέντρου Ελέγχου Λοιµώξεων των ΗΠΑ.

Πού αλλού µπορείτε να
βρείτε πληροφορίες;

•
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

•

Ελληνική Αντικαρκινική Eταιρία
Α.Τσόχα 18-20, 11521 Αθήνα
Τηλ. 6456713-5
Φαξ 6410011
e-mail: hellas-cancer@ath.forthnet.gr

•

Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας
Βας.Σοφίας 133, 11521 Αθήνα
Τηλ. 6401477-6450118
e-mail: elikar@elikar.gr

•

Ελληνική Αντικαπνιστική Εταιρία
Α.Τσόχα 18-20, 11521 Αθήνα
Τηλ. 6456713-5
Φαξ 6410011

•

Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρία
Μεσογείων 152, Αθήνα
Τηλ. 7487723

•

Ελληνική Εταιρία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
Αλεξανδρουπόλεως 25, 11527 Αθήνα
Τηλ. 7482015
Φαξ. 7485872
e-mail: ispm@compulink.gr

•

Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία
Θεµιστοκλέους 38, 10678, Αθήνα
Τηλ. 3813380, 3803816
Φαξ 3834385
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4.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Συνήθεις ερωτήσεις
1. Θα παχύνω αν σταµατήσω το κάπνισµα;
∆εν παχαίνει κάθε άτοµο που σταµατά το κάπνισµα. Το µέσο βάρος
που παίρνει κανείς είναι 2 κιλά. Ο κύριος λόγος που παίρνει κανείς
βάρος είναι γιατί τρώει περισσότερο. Πρέπει να αποφεύγετε τα
µικρογεύµατα µε πολλές θερµίδες, όπως τα µπισκότα και τα γλυκά.
Τρώτε ωµά λαχανικά (π.χ. καρότο) και φρούτα ή µασήστε τσίχλα
χωρίς ζάχαρη. Βρείτε µια αποτελεσµατική τεχνική για να
αντιµετωπίσετε τα στερητικά συµπτώµατα και για να αποφύγετε να
πάρετε βάρος. Πίνετε πολύ νερό. Θυµηθείτε τέλος ότι το κάπνισµα
είναι πολύ πιο βλαβερό για την υγεία από ό,τι τα παραπάνω κιλά.
2. Καπνίζω τσιγάρα light, γιατί να σταµατήσω;
∆εν υπάρχει ασφαλές τσιγάρο. Οι περισσότεροι καπνιστές τσιγάρων
light παίρνουν συχνότερες και βαθύτερες ρουφηξιές για να
αντισταθµίσουν την χαµηλότερη περιεκτικότητά τους σε νικοτίνη.
3. Πότε θα εξαφανιστούν οι κηλίδες από το στόµα µου;
Πολλές λευκές κηλίδες, µερικές από τις οποίες µπορεί να αποτελούν
προκαρκινικές βλάβες, εξαφανίζονται µετά την διακοπή του
καπνίσµατος. Οι περισσότερες εξαφανίζονται µέσα σε λίγες
εβδοµάδες.
4. Είναι καλύτερα να σταµατήσω «µια κι έξω» ή σταδιακά;
∆εν υπάρχει «καλύτερος τρόπος» να σταµατήσει κανείς. Υπάρχουν
πολλοί πρώην καπνιστές που σταµάτησαν «µια κι έξω».
5. Πώς θα αντιµετωπίσω την αϋπνία;

Παραρτήµ ατα

Πολλοί καπνιστές αναφέρουν ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα ύπνου
αν σταµατήσουν το κάπνισµα. Εφόσον τα συµπτώµατα αυτά
οφείλονται στην νικοτίνη, θα πρέπει να σταµατήσουν µέσα σε 2 µε 3
εβδοµάδες.
6. Θα βήχω περισσότερο αν σταµατήσω το κάπνισµα;
Το 20% περίπου των πρώην καπνιστών αναφέρουν ότι ο βήχας τους
επιδεινώθηκε µετά την διακοπή του καπνίσµατος. Πρόκειται για µια
προσωρινή αντίδραση που πιστεύεται ότι οφείλεται στην αυξηµένη
προσπάθεια των πνευµόνων να αποµακρύνουν την βλέννη, εποµένως
αντιστοιχεί στην επάνοδο στο φυσιολογικό των αµυντικών µηχανισµών
των πνευµόνων.
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7. Ποιά άλλα στερητικά συµπτώµατα µπορεί να αντιµετωπίσω;
Πολύ µικρό είναι το ποσοστό των καπνιστών που δεν αντιµετωπίζουν
συµπτώµατα στέρησης. Τα πιο συνηθισµένα είναι νευρικότητα,
ευερεθιστότητα, ελαφρύς πονοκέφαλος και γαστρεντερικές διαταραχές
όπως δυσκοιλιότητα.
8. Είναι αλήθεια ότι οι καπνιστές χάνουν νωρίτερα τα δόντια τους;
Εφόσον οι καπνιστές είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη
περιοδοντικής νόσου, ορισµένοι θα χάσουν τα δόντια τους νωρίτερα
από τους µη καπνιστές.
9. Πότε θα επανέλθει πλήρως ο οργανισµός µου από τις επιδράσεις του
καπνίσµατος;
Ορισµένες από τις βλάβες είναι µόνιµες, όπως η καταστροφή του
πνευµονικού ιστού στην περίπτωση εµφυσήµατος. Άλλες λειτουργίες
επανέρχονται στο φυσιολογικό, όπως η ικανότητα των πνευµόνων να
αποµακρύνει την βλέννη. Η πιθανότητα καρδιακού νοσήµατος
ελαττώνεται ήδη από τον πρώτο χρόνο και επανέρχεται στα επίπεδα
των µη καπνιστών µέσα σε 5 περίπου χρόνια.
10. Πρέπει να ανακοινώσω στους άλλους ότι προσπαθώ να σταµατήσω το
κάπνισµα;
Ναι. Πρέπει να ζητήσετε την συµπαράσταση της οικογένειας, των
φίλων και των συναδέλφων.
11. Τί πρέπει να κάνω όταν αισθανθώ επιτακτική ανάγκη να καπνίσω;
Μερικά άτοµα το αντιµετωπίζουν µασώντας τσίχλα χωρίς ζάχαρη ή
τρώγοντας κάτι µε λίγες θερµίδες. Η επιθυµία του τσιγάρου είναι
φυσιολογικό µέρος του συνδρόµου στέρησης, όµως διαρκεί µόνο λίγα
λεπτά και µετά υποχωρεί.
12. Μπορώ εγώ που είµαι καπνιστής να δίνω συµβουλές για την διακοπή
του καπνίσµατος;
Το ότι είναι καπνιστής κάποιος δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να
βοηθήσει τους άλλους να διακόψουν το κάπνισµα. Ωστόσο, ορισµένες
φορές θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
διάφορους τρόπους για να αποπροσανατολίσετε τη συζήτηση.
Εξηγήστε στον ασθενή ότι είστε εκεί για να τον βοηθήσετε να διακόψει
το κάπνισµα, ρωτήστε τον κατά πόσο θα βοηθούσε την προσπάθεια η
γνώση του αν είστε ο ίδιος καπνιστής ή όχι. Εξηγήστε του ότι για να
επιτύχει κανείς στην προσπάθειά του πρέπει να είναι έτοιµος να
διακόψει: ότι ο ίδιος δεν είστε έτοιµος αλλά χαίρεστε που ο άλλος έχει
ήδη φτάσει ένα βήµα µακρύτερα. Στρέψτε τη συζήτηση στη δική του
πρόοδο, όχι στη δική σα
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4.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Προτεινόµενο ερωτηµατολόγιο χρήσης καπνού
Ονοµατεπώνυµο

Ηµ/νια ___________
______________________________

∆ιεύθυνση
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Τηλέφωνο

•
•
•
•
•
•
•
•

•

__________________
__________________
__________________

Πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ηµέρα; ___________________________
Τί είδους τσιγάρα καπνίζετε; _________________________________
Πόσο καιρό καπνίζετε µε αυτόν τον ρυθµό;
___________________
Το σηµαντικότερο για σας άτοµο είναι καπνιστής; ναι __ όχι __
Προσπαθήσατε ποτέ να κόψετε το κάπνισµα;
ναι __ όχι __
Πόσες φορές; _____________________________________________
Ποιά είναι η µεγαλύτερη περίοδος που διακόψατε το κάπνισµα;
____ ηµέρες
____ εβδοµάδες
____ µήνες
____ χρόνια
Ποιοί είναι οι κύριοι λόγοι που θέλετε να σταµατήσετε το κάπνισµα;

Λόγοι υγείας
ναι __ όχι __

Τα έξοδα
ναι __ όχι __

∆εν είναι δίκαιο για τους άλλους
ναι __ όχι __

∆εν µου άρεσε να νιώθω εξαρτηµένος ναι __ όχι __

Άλλος λόγος (αναφέρατε):
___________________________
______________________________________________________
Ποιό πιστεύετε ότι θα είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα στην προσπάθεια
σας να διακόψετε το κάπνισµα;
___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Αν αποφασίσετε να σταµατήσετε το κάπνισµα µέσα στις επόµενες δύο
εβδοµάδες, κατά πόσο πιστεύετε ότι θα το πετύχετε;
Καθόλου __
Λίγο __ Αρκετά __ Πολύ __

Παραρτήµ ατα

•

Οικίας
Εργασίας
Κινητό
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Προτεινόµενο έντυπο καταγραφής των συναντήσεων
µε τον καπνιστή
Ηµ/νια 1ης
επαφής
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Ρωτήθηκε ο
ασθενής
(Ν/Ο)

∆όθηκαν
συµβουλές
(Ν/Ο)

Υποστήριξη
Περιγραφή της
Ηµ/νια
υποστήριξης
διακοπής

Προγραµµατισµός νέας
συνάντησης

4.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ηµερολόγιο καπνίσµατος
•
•

Τηρήστε το ηµερολόγιο καπνίσµατος για 2 τουλάχιστον ηµέρες, µια
εργάσιµη και µια µη εργάσιµη.
Στην συνέχεια, κάντε στον εαυτό σας τις εξής ερωτήσεις:
o Ποιές δραστηριότητες µε προκαλούν να ανάψω τσιγάρο;
(π.χ. ο καφές, όταν απαντώ στο τηλέφωνο)
o Ποιά άτοµα µε προκαλούν να ανάψω τσιγάρο;
o Ποιά τσιγάρα θεωρώ πιο απολαυστικά και γιατί;
o Ποιά τσιγάρα θα µπορούσα να τα είχα αποφύγει και γιατί;
o Ποιά τσιγάρα πιστεύω ότι θα τα κάπνιζα οπωσδήποτε και
γιατί;

Ώρα

Τί κάνατε;

Με ποιούς
ήσαστε;

Πώς
αισθανθήκατε;

Πόσο το
απολαύσατε;

Πόσο το
χρειαστήκατε;

Παραρτήµ ατα
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4.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Πίνακας συµπτωµάτων που ενδέχεται να
εµφανιστούν κατά τη διακοπή του καπνίσµατος
Σύµπτωµα
Έντονη
επιθυµία για
τσιγάρο
Βήχας

Πείνα

Επίδραση στον
οργανισµό

Τρόπος
αντιµετώπισης

Έντονη παρόρµηση για
κάπνισµα, που
ελαττώνεται σε
συχνότητα µέσα σε 4
εβδοµάδες
Αρχικά επιδεινώνεται.
Οφείλεται στον
καθαρισµό του
αναπνευστικού σωλήνα
Μπορεί να είναι έντονη

Απόσπαση της
προσοχής: π.χ. βαθιές
αναπνοές, πίνοντας
νερό, κάνοντας κάτι
άλλο, µάσηµα τσίχλας
Ελαττώνεται µέσα σε 23 εβδοµάδες

∆ιάρροια ή
δυσκοιλιότητα
Αλλαγή των συνηθειών
ύπνου που
εκλαµβάνεται σαν
αϋπνία και κούραση

Ζαλάδα

Προκαλείται από την
βελτίωση της
οξυγόνωσης των ιστών
Αντανακλάσεις του
πόνου

Κακή διάθεση
ευερεθιστότητα, ανικανότητα συγκέντρωσης

Παραρτήµ ατα

Εντερικές
διαταραχές
∆ιαταραχές
ύπνου

Ελαφρύ φαγητό, π.χ.
σνακ λίγων θερµίδων.
Η αυστηρή δίαιτα
πρέπει να αναβάλλεται
µέχρι να περάσει η
περίοδος του στρες
Παρέρχονται µόνα τους
µέσα 2-3 εβδοµάδες
Υποχωρεί αυτόµατα
µέσα σε 2-4 εβδοµάδες.
Η σωµατική άσκηση
και η αποφυγή του
καφέ µπορεί να
βοηθήσει
Υποχωρεί αυτόµατα
Χάθηκε ένα παλαιό
σύστηµα στήριξης.
Πρέπει να βρείτε νέους
τρόπους για να
αντιµετωπίσετε το
στρες, π.χ. µιλήστε µε
έναν φίλο.
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4.5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Πρακτικές συµβουλές για τη διακοπή του
καπνίσµατος
Οι παρακάτω συµβουλές, όπως και άλλο πληροφοριακό υλικό που
διατίθεται από διάφορους φορείς (κεφάλαιο 3) µπορούν να δοθούν στον
ασθενή σαν υλικό αυτοβοηθείας, ώστε να το προσαρµόζει στο δικό του
τρόπο ζωής
1. Πρακτικές συµβουλές για την προετοιµασία για διακοπή

Παραρτήµ ατα

Πάρτε την απόφαση ότι θέλετε να σταµατήσετε το κάπνισµα.
Προσπαθήστε να αποφύγετε αρνητικές σκέψεις για πιθανές δυσκολίες.
Οι σκέψεις µπορεί να είναι χειρότερες από την ίδια την προσπάθεια
διακοπής.
Καταγράψτε όλους τους λόγους για τους οποίους θέλετε να σταµατήσετε.
Κάθε βράδυ πριν κοιµηθείτε επαναλάβατε 10 φορές έναν από τους
λόγους.
Αναπτύξτε ισχυρούς προσωπικούς λόγους για διακοπή του καπνίσµατος.
Για παράδειγµα, σκεφτείτε όλο το χρόνο που σπαταλήσατε κάνοντας
διαλείµµατα για να καπνίσετε, βγαίνοντας για να αγοράσετε τσιγάρα,
ψάχνοντας για φωτιά κλπ. Σκεφτείτε πόσο κακό παράδειγµα είστε για
τους άλλους.
Αρχίστε να φροντίζετε για τη φυσική σας κατάσταση: ξεκινήστε ένα
ελαφρύ πρόγραµµα γυµναστικής, πίνετε περισσότερα υγρά,
ξεκουραστείτε, αποφύγετε την κόπωση.
Καθορίστε τις προσδοκίες σας:
∆είτε τα πράγµατα ρεαλιστικά – το να διακόψετε το κάπνισµα δεν είναι
εύκολο, αλλά ούτε αδύνατο.
Κατανοήστε ότι τα συµπτώµατα στέρησης είναι παροδικά και
αποτελούν υγιή σηµεία ότι ο οργανισµός επανέρχεται στο φυσιολογικό
µετά από την µακρόχρονη έκθεσή του στην νικοτίνη. Μέσα σε 24 ώρες
από την διακοπή, µπορεί να εµφανιστούν συµπτώµατα στέρησης,
καθώς ο οργανισµός αρχίζει να αναλαµβάνει.
Μάθετε ότι οι περισσότερες υποτροπές εµφανίζονται µέσα στην
πρώτες δύο εβδοµάδες. Την περίοδο αυτή τα συµπτώµατα στέρησης
είναι πιο έντονα και ο οργανισµός σας είναι ακόµα εξαρτηµένος από
την νικοτίνη. Να γνωρίζετε ότι αυτή θα είναι η πιο δύσκολη περίοδος
για σας και θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε όλα σας τα εφόδια – την
δύναµη της θελήσεώς σας, την οικογένεια, τους φίλους, τις πρακτικές
συµβουλές – για να την αντιµετωπίσετε επιτυχώς.
Ανακοινώστε σε κάποιον άλλο στην προσπάθειά σας και φανείτε συνεπείς.
Υποσχεθείτε σε έναν φίλο ή στην οικογένειά σας ότι µπορείτε να
σταµατήσετε την ηµεροµηνία που βάλατε σαν στόχο.
Ζητήστε από τον/την σύντροφό σας ή έναν φίλο να διακόψει µαζί σας.
Θα δηµιουργήσετε έτσι µια οµάδα που θα σας στηρίξει στην όλη
προσπάθεια.
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Μην παίρνετε τα τσιγάρα µαζί σας πάντα. Κάντε δύσκολη την εύρεσή τους.
Μην αδειάζετε τα τασάκια. Θα σας υπενθυµίζουν πόσο πολύ καπνίζετε κάθε
µέρα και επιπλέον, η θέα και η οσµή τους είναι πολύ δυσάρεστη.
2. Πρακτικές συµβουλές για την ηµεροµηνία διακοπής
Πετάξτε όλα τα τσιγάρα, τους αναπτήρες, τα τασάκια και τα άλλα αντικείµενα
που σχετίζονται µε το κάπνισµα..
Πλύνετε όλα τα ρούχα σας, ώστε να αποµακρυνθεί η οσµή του καπνού, που
µπορεί να παραµείνει για πολύ χρόνο.
∆ηµιουργήστε ένα καθαρό και ελεύθερο από καπνό περιβάλλον στο χώρο σας,
στο σπίτι και στη δουλειά. Αγοράστε λουλούδια – θα εκπλαγείτε για το
πόσο πολύ µπορείτε τώρα να απολαύσετε το άρωµά τους.
Κλείστε ένα ραντεβού για καθαρισµό των δοντιών.
Κάντε έναν κατάλογο µε τα πράγµατα που θέλετε να αγοράσετε για τον εαυτό
σας ή για τους άλλους. Υπολογίστε το κόστος των τσιγάρων και βάλτε
στην άκρη τα χρήµατα για να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας.
Προγραµµατίστε πολλές δραστηριότητες για την συγκεκριµένη µέρα..
Πηγαίνετε στον κινηµατογράφο, ασκηθείτε, περπατείστε.
Κάντε κάτι για να το γιορτάσετε.
Προσπαθήστε να µην είστε αυτή την ηµέρα κοντά σε καπνιστές, γιατί µπορεί
να εξασθενίσουν την απόφασή σας.
Θυµηθείτε ότι ένα τσιγάρο µπορεί να καταστρέψει µια επιτυχηµένη
προσπάθεια.
Θυµηθείτε ότι το αλκοόλ εξασθενεί την θέλησή σας, γι’ αυτό καλύτερα να το
αποφύγετε.
Μην επιτρέπετε σε τίποτα να τροποποιήσει την απόφασή σας.
3. Πρακτικές συµβουλές για να αντιµετωπίζετε τις παροδικές
παρορµήσεις να καπνίσετε
Αρχικά, υπενθυµίστε στον εαυτό σας ότι έχετε διακόψει το κάπνισµα.
Στη συνέχεια, εξετάστε αναλυτικά την παρόρµησή σας και σκεφτείτε:
Πού βρισκόµουν όταν ένιωσα την παρόρµηση;
Τί έκανα την ώρα εκείνη;
Με ποιόν ήµουν;
Τί σκεφτόµουν;
Θυµηθείτε γιατί διακόψατε:
Επαναλάβετε στον εαυτό σας τους τρεις κύριους λόγους που διακόψατε.
Γράψτε τους τρεις κύριους λόγους που διακόψατε και στη συνέχεια τρεις
λόγους να µην διακόψετε.
Προετοιµαστείτε να αποφύγετε τις δύσκολες στιγµές
Έχετε τα χέρια σας απασχοληµένα
Αποφύγετε τα άτοµα που καπνίζουν και περνάτε περισσότερο χρόνο µε
φίλους που δεν καπνίζουν.
Ασχοληθείτε µε δραστηριότητες που δεν επιτρέπουν το κάπνισµα
(κηπουρική, άσκηση, πλύσιµο αυτοκινήτου, µπάνιο).
Βάλτε κάτι άλλο στο στόµα σας . Να έχετε πρόχειρα υποκατάστατα όπως:
τσίχλα χωρίς ζάχαρη, ηλιόσπορους, µήλα. Χρησιµοποιείστε ένα στοµατικό
διάλυµα.
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Κάνετε αλλαγές στο περιβάλλον σας όταν αισθάνεστε παρόρµηση να
καπνίσετε : σηκωθείτε και µετακινήστε πράγµατα ή κάντε κάτι άλλο.
Αποφεύγετε χώρους όπου επιτρέπεται το κάπνισµα. Στους δηµόσιους
χώρους (εστιατόρια, µέσα µεταφοράς) προτιµήστε την περιοχή των µη
καπνιστών.
Κοιτάξτε το ρολόι σας όταν αισθανθείτε παρόρµηση. Θα διαπιστώσετε ότι
διαρκεί µόνο λίγα λεπτά.
Προετοιµαστείτε για την «πρώτη φορά» που θα αντιµετωπίσετε διάφορες
καταστάσεις ως µη καπνιστής: τις πρώτες διακοπές, την πρώτη φορά που
θα βρεθείτε µόνος στο σπίτι, το πρώτο µακρύ ταξίδι µε αυτοκίνητο. Αν
γνωρίζετε ότι θα βρεθείτε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου,
προγραµµατίστε ή εξασκηθείτε στο πώς θα την αντιµετωπίσετε χωρίς να
καπνίσετε.
Αλλάξτε το καθηµερινό σας πρόγραµµα ώστε να αποφύγετε τις παλιές
συνήθειες και πρότυπα:
Σηκωθείτε αµέσως από το τραπέζι µετά το φαγητό. Πλύνετε τα δόντια σας
ή κάντε µια βόλτα.
Αλλάξτε τη σειρά µε την οποία κάνετε τα πράγµατα.
Κάντε θετικές σκέψεις:
Αν αρχίζουν να σας διακατέχουν απαισιόδοξες σκέψεις, υπενθυµίστε στον
εαυτό σας ότι είστε µη καπνιστής, δεν θέλετε να γίνετε καπνιστής και
έχετε σοβαρούς λόγους για αυτό.
Ονειροπολείστε. Για παράδειγµα, ξεκινήστε να προγραµµατίζετε τις
τέλειες διακοπές. Ασχοληθείτε µε αυτό το σχέδιο κάθε φορά που αρχίζει
να σας περιτριγυρίζει η σκέψη του καπνίσµατος.
Παρατηρείστε γύρω σας τους ανθρώπους που δεν καπνίζουν και τα παιδιά.
Υπενθυµίστε στον εαυτό σας ότι αισθάνονται φυσιολογικοί και υγιείς
χωρίς να καπνίζουν, και εποµένως µπορείτε και εσείς να αισθάνεστε έτσι.
Χρησιµοποιήστε τεχνικές χαλάρωσης:
Εισπνεύσατε βαθιά και αργά, µετρώντας µέχρι το πέντε. Εκπνεύστε αργά,
µετρώντας ξανά µέχρι το πέντε.
4. Πρακτικές συµβουλές για την αντιµετώπιση της υποτροπής.

Παραρτήµ ατα

Σταµατήστε αµέσως το κάπνισµα.
Απαλλαγείτε από κάθε προϊόν καπνού που έχετε.
Αναγνωρίστε ότι είχατε ένα ολίσθηµα.. Ωστόσο, δεν γίνατε καπνιστής µε το
πρώτο σας τσιγάρο, και ούτε θα ξαναγίνετε καπνιστής µε ένα µικρό
ολίσθηµα.
Μην είστε πολύ σκληρός µε τον εαυτό σας. Ένα ολίσθηµα δεν σηµαίνει
αποτυχία, αλλά είναι σηµαντικό να επανέρθετε αµέσως.
Αναλογιστείτε ότι πολλοί πρώην καπνιστές σταµάτησαν τελείως µετά από
αρκετές προσπάθειες.
Αναγνωρίστε τις αφορµές. Τί ακριβώς σας έκανε να καπνίσετε; Μάθετε τους
παράγοντες κινδύνου και αποφασίστε από πριν πώς θα τους
αντιµετωπίσετε όταν ξαναεµφανιστούν.
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4.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Παράδειγµα επιστολής υπενθύµισης για διακοπή
του καπνίσµατος
_____________ (Ηµεροµηνία)
_________________________ (∆ιεύθυνση)
Αγαπητέ/ή ________________ (όνοµα ασθενούς),
Χαίροµαι ιδιαίτερα που αποφάσισες να διακόψεις το κάπνισµα.. Είναι
το πιο σηµαντικό βήµα που µπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις την
στοµατική αλλά και την γενική σου υγεία. Θα διαπιστώσεις ότι η διακοπή του
καπνίσµατος θα σου προσφέρει και πολλά άλλα ευεργετήµατα, πέρα από την
καλυτέρευση της υγείας σου. Ξέρω ότι η διακοπή µιας συνήθειας δεν είναι
πάντοτε εύκολη, όµως είµαι σίγουρος ότι εσύ µπορείς να την σταµατήσεις και
θα το κάνεις.
Πιστεύω ότι θα σταµατήσεις το κάπνισµα στις ___________, την
ηµεροµηνία που συµφώνησες κατά την διάρκεια της τελευταίας σου επίσκεψη
στο ιατρεία, και ότι θα τηρήσεις το πρόγραµµα που ορίσαµε. Στο έντυπο υλικό
που πήρες θα βρεις πολλές χρήσιµες πρακτικές συµβουλές και στρατηγικές
που θα σε βοηθήσουν να αντιµετωπίσεις τις δυσκολίες που θα έχεις στα
αρχικά στάδια της διακοπής. Μερικά άτοµα παρουσιάζουν συµπτώµατα όπως
έντονη παρόρµηση να καπνίσουν, ευερεθιστότητα, πονοκεφάλους και άλλα
συµπτώµατα στέρησης, ενώ άλλα άτοµα δεν παρουσιάζουν σχεδόν κανένα
σύµπτωµα. Αν έχεις συµπτώµατα, θυµήσου ότι αυτό είναι κάτι το σύνηθες και
ότι θα σταµατήσουν σταδιακά µέσα σε δύο περίπου εβδοµάδες. Τα
συµπτώµατα στέρησης είναι σηµάδι ότι ο οργανισµός σου επανέρχεται στο
φυσιολογικό µετά από την έκθεσή του στην νικοτίνη. Η διαδικασία αυτή
αρχίζει µέσα σε 24 ώρες από την διακοπή.
Αν έχεις ερωτήµατα ή αντιµετωπίζεις κάποιο πρόβληµα, µην διστάσεις
να απευθυνθείς σε µένα για βοήθεια. Θα σε δω στην επόµενη συνάντησή µας
στις _________.
Παραρτήµ ατα

Με εκτίµηση
______________________
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