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 Κριτήρια επιλογής του καπνιστή 
υποψήφιου για διακοπή 

           

Νικολέττα Ροβίνα 
Α Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική Κλινική 

Νοσοκοµείο «η Σωτηρία» 
 

Πόσο δύσκολο είναι να διακόψει κανείς 

το κάπνισµα;  

Σύνολο  
καπνιστών 

~2–3% το 
επιτυγχάνουν µόνοι 

τους 

~70% 
Επιθυµούν να  

διακόψουν το κάπνισµα 

~30% 
Προσπαθούν να 
διακόψουν 

1. Bridgwood et al, General Household Survey 1998. 2. West, Getting serious about stopping 
smoking 1997. 3. Arnsten, Prim Psychiatry 1996. 
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Γιατί είναι τόσο δύσκολο να διακόψει 

κανείς το κάπνισµα; 

• Γιατί υπάρχει ο εθισµός στη νικοτίνη 

 

• Υπάρχουν συµπτώµατα στέρησης 

 

• Αναπτύσσονται συµπεριφορές 
(κοινωνικές/ψυχολογικές) που µαθαίνουµε να 
συνδυάζουµε µε το κάπνισµα  

    
    Κοινωνικό κάπνισµα 

    Συγκέντρωση, εγρήγορση 

    Βελτίωση αρνητικής διάθεσης, άγχους, κατάθλιψης 

    Περιορισµός αύξησης βάρους 

Οδός “ανταµοιβής” 
(ντοπαµινεργικοί νευρώνες) 

Οδός “στέρησης” 
(νοραδρενεργικοί 

νευρώνες) 

Η νικοτίνη είναι κυρίως υπεύθυνη για τον εθισµό στο 
κάπνισµα  

Οι οδοί του εθισµού 

Είναι η τρίτη πιο εθιστική ουσία µετά την κοκαϊνη και τα οπιοειδή 
 
Συνδέεται µε τους υποδοχείς νικοτίνης στο ΚΝΣ και πυροδοτεί την έκλυση 
ντοπαµίνης και νοραδρεναλίνης 
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Σύνδροµο Στέρησης: ένας Συνδυασµός Σωµατικών 
και Ψυχολογικών Καταστάσεων, ο Οποίος Καθιστά 

Δύσκολη τη Διακοπή του Καπνίσµατος1,2 

Νευρικότητα ή  
ανυποµονησία 
(<4 εβδοµάδες)2 

 

Αυξηµένη όρεξη  
ή πρόσληψη 

σωµατικού βάρους 
(>10 εβδοµάδες)2 

 

Σύνδροµο Στέρησης  

Άγχος 
(µπορεί να αυξηθεί 
ή να µειωθεί µε τη 

διακοπή του 
καπνίσµατος)1,2 

∆υσφορία ή  
καταθλιπτική 

διάθεση 
(<4 εβδοµάδες)2 

Ευερεθιστότητα,  
απογοήτευση ή 

θυµός 
(<4 εβδοµάδες)2    

∆υσκολία Συγκέντρωσης 
(<4 εβδοµάδες)2 

Αϋπνία / 
διαταραχές ύπνου 

(<4 εβδοµάδες)2 

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV-TR. Washington, DC: APA; 2006: ∆ιατίθεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://psychiatryonline.com. Πρόσβαση: 7 Νοεµβρίου 2006. 2. West RW, et al. Fast Facts: 

Smoking Cessation. 1st ed. Oxford, United Kingdom. Health Press Limited. 2004. 

 Υπάρχει αναγκαιότητα για την εφαρµογή 

προγραµµάτων διακοπής καπνίσµατος 

Γιατί: 

• Συχνά υποτροπή 

• Συνεχής και 

επαναλαµβανόµενη 

αντιµετώπιση 

• Κινητοποίηση ιατρών και 

καπνιστών 

• Θεραπεία φαρµακευτική 

και  ψυχ. υποστήριξη 

 Το κάπνισµα  θεωρείται:   

• Χρόνια νόσος 

• Εξάρτηση 

• Μπορεί να αντιµετωπισθεί 

• Χρειάζεται ιατρική 

παρέµβαση 
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Προσωπική προσπάθεια 3%  

Ενηµερωτικά έντυπα 4% 

Συµβουλή ιατρού 5%  

Συµβουλή ιατρού & NRT                                     7-9%  

ΝRT µόνο 6%    

Ειδικά Κέντρα & NRT 20%  

Βουπροπιόνη µόνο                                             21-23% 

Ειδικά Κέντρα & συνδυασµός φαρµάκων     30-50% 

% αποχή επί 1 έτος 

Parrot , 1998,  Richmond, 1999, Shiffman 2002, Hughes 2003, Hurt 1997, Tonnesen 2003   

 

Η σηµερινή πραγµατικότητα... 

Τα προγράµµατα διακοπής καπνίασµατος εκτοξεύουν τα ποσοστά 
επιτυχούς αποχής  
µακροπρόθεσµα 

Consensus Statement JAMA 2000, Russell et al BMJ1979 

Οµάδα E : 
Προγράµµατα 

διακοπής 
καπνίσµατος 

E 
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Η διακοπή του 
καπνίσµατος είναι 

µια ολόκληρη 
διαδικασία… 

 
 όχι ένα µεµονωµένο 

γεγονός 
 

…για το λόγο αυτό 
αποδίδουν καλύτερα 
οι µακροπρόθεσµες 

προσεγγίσεις 

Η διαδικασία διακοπής του καπνίσµατος 

Raw et al, Thorax 1998.                       Consensus Statement JAMA 2000 

Ask - Εκτίµησε την καπνιστική συνήθεια Advise Καθόρισε ηµεροµηνία διακοπής 

καπνίσµατος 

Arrange 
- Βοήθησε τον καπνιστή να διακόψει 

το κάπνισµα: ψυχολογική στήριξη 

και φαρµακοθεραπεία οι 

αποτελεσµατικότερες στρατηγικές 

- Παρακολούθησε 

-  Υποστήριξε και παρακολούθησε 

την πρόοδο της αποχής από το 

κάπνισµα 

A A 

- Ενηµέρωσε για τους κινδύνους 

από το κάπνισµα στην υγεία 

Assist 

A A 
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Η διαδικασία διακοπής του 
καπνίσµατος 

ASK 
Άρχισε να καταγράφεις 

 τους καπνιστές  
 
 

ADVISE 
Συµβούλευσε σε προσωπικό τόνο 

∆ώσε πληροφορίες για τα οφέλη 

 από τη διακοπή  

του καπνίσµατος   
 

Είναι διατεθειµένος 
να διακόψει  
το κάπνισµα 

Καπνίζει ο ασθενής; 

Κάπνιζε στο παρελθόν ; 

Χορήγηση 
κατάλληλων 

θεραπειών για 
τη διακοπή 
καπνισµατος 

Ενίσχυση 
κινήτρων για 
τη διακοπή 

του 
καπνίσµατος 

Πρόληψη 
υποτροπής 

Δεν 
απαιτείται 
παρέµβαση 

Ναι Όχι 

Ναι Όχι Ναι Οχι 

Η διαδικασία διακοπής του 
καπνίσµατος 
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ADVISE 
Οφέλη στην υγεία από τη διακοπή του 

καπνίσµατος 
• Οι καπνιστές που διακόπτουν σε ηλικία 30-35 έχουν 

προσδόκιµο επιβίωσης παρόµοιο µε των µη καπνιστών 

 

• Η διακοπή του καπνίσµατος σε οποιαδήποτε ηλικία 
βελτιώνει σηµαντικά το προσδόκιµο επιβίωσης 

 

• Ο κίνδυνος καρδιοπαθειών ελαττώνεται στα επίπεδα 
των µη καπνιστών µέσα σε λίγα χρόνια 

 

• Ο κίνδυνος καρκίνου σταµατά να αυξάνεται εκθετικά 

Χρόνος µετά τη 
διακοπή 

20 λεπτά 
Βελτίωση περιφερικής κυκλοφορίας 

 ΑΠ, ΚΡ 

8 ώρες     
Πτώση επιπέδων νικοτίνης & CO 

στο 50%. PaO2  - N 

24 ώρες     
Εξάλειψη νικοτίνης από την 

κυκλοφορία 
Βελτίωση γεύσης και όσφρησης 

48 ώρες     
CO κφ, βλεννοκροσσωτή 
κάθαρση, ↓κινδύνου ΕΜ 

72 ώρες     
Καλύτερη αναπνοή, 
βρογχοδιαστολή 

2-12 εβδοµάδες     

Βελτίωση κυκλοφορίας 

3-9 µήνες     
Βελτίωση βήχα, απόχρεµψης 

1 χρόνος     
Ελάττωση κινδύνου ΕΜ κατά 

50%. 

10 χρόνια     
Ελάττωση κινδύνου 
καρκίνου κατά 50%. 
Κίνδυνος για ΕΜ στα 
επίπεδα πληθυσµού 

15 χρόνια     
Κίνδυνος εγκεφαλικού στα 
επίπεδα του πληθυσµού 

ADVISE 
Οφέλη στην υγεία από τη διακοπή του 

καπνίσµατος 
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Η διαδικασία διακοπής του 
καπνίσµατος 

 

ASK 
Άρχισε να καταγράφεις 

 τους καπνιστές  
 
 

 

 

 

ADVISE 
Συµβούλευσε σε προσωπικό τόνο 
Δώσε πληροφορίες για τα οφέλη 

 από τη διακοπή  
του καπνίσµατος   

 
 
 

Εκτίµησε 
την κινητοποίηση για διακοπή 

Εκτίµησε την κινητοποίηση για διακοπή 

• Θέλει να διακόψει το κάπνισµα ο καπνιστής; 

 

• Πόσο σηµαντικό είναι για αυτόν να διακόψει; 

 

• Είναι έτοιµος να ξεκινήσει την προσπάθεια στις 
επόµενες 2 εβδοµάδες; 
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Εκτίµηση κινητοποίησης 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
καπνιστών 



10 

Κινητοποίηση 
  

Για να βοηθηθεί ο καπνιστής να περάσει από τη φάση προετοιµασίας 
στη φάση δράσης πρέπει: 

 
• Να πειστεί ότι είναι σηµαντικό να το κάνει 
• Να νοιώσει την αυτοπεποίθηση ότι µπορεί να το πετύχει µόνος 

του 
 
Οι γιατροί/ψυχολόγοι 
 
• Συµβουλεύουν και ενηµερώνουν για τους κινδύνους στην υγεία 
• Τονίζουν το προσωπικό/ατοµικό όφελος του καπνιστή από τη 

διακοπή 
• Υποδεικνύουν τρόπους εκπαίδευσης για να αποσυνδεθούν από 

κάποιες συνήθειες 
 

Δώστε πληροφορίες σε σχέση µε 
τις βλαπτικές δράσεις του 
καπνίσµατος σε σχέση  

•Με το ατοµικό αναµνηστικό 

•Το οικογενειακό ιστορικό 

•Την κοινωνική κατάσταση 

•Άλλα χαρακτηριστικά 

Βρες τι ικανοποιεί τον καπνιστή και 
τόνισέ το 

•Φυσική δραστηριότητα 

•Ρυτίδες/γήρανση 

•Προσωπική εικόνα 

 

 

Κινητοποίηση 
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Η διαδικασία διακοπής του 
καπνίσµατος 

 

ASK 
Άρχισε να καταγράφεις 

 τους καπνιστές  
 

 

ADVISE 
Συµβούλευσε σε προσωπικό τόνο 
Δώσε πληροφορίες για τα οφέλη 

 από τη διακοπή  
του καπνίσµατος   

 
 

Εκτίµησε 
Την κινητοποίηση για διακοπή 

Assist 
Βοήθησε 

τον καπνιστή να διακόψει το κάπνισµα  

Πρόγραµµα διακοπής καπνίσµατος 

• Στόχοι προγράµµατος 

 

   - Ενηµέρωση και κινητοποίηση των καπνιστών 

   - Επιλογή τρόπου θεραπευτικής παρέµβασης 

  - Υποστηρικτική ψυχολογική αγωγή 

    - Πρόληψη υποτροπής 
 

   Fiore MC, Resp Care 2000, West R, Thorax 2000, Simon JA, Am J Med, 

2003 
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Η διαδικασία διακοπής του καπνίσµατος 
στην κλινική πράξη 

Πολυσύνθετα ιατρεία 

• Γιατρός 

– Πνευµονολόγος 
– Γενικός γιατρός 
– Καρδιολόγος 
– Ψυχίατρος 

 

• Νοσοκόµα 

• Ψυχολόγος 

• Γραµµατειακή 
υποστήριξη  

Κάπνισµα: Μία χρόνια νόσος 

Θεραπευτική παρέµβαση 

•Φάρµακα  

•Συµβουλευτική παραίνεση και/ή  

 ψυχολογική υποστήριξη 

 

Καλύτερα αποτελέσµατα µε το συνδυασµό  

των δυο προσεγγίσεων 

Fiore MC, Resp Care 2000, West R, Thorax 2000, Simon JA, Am J Med, 2003 
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Η διαδικασία διακοπής του καπνίσµατος 
στην κλινική πράξη 

Πολυσύνθετα ιατρεία 

Πρώτη επίσκεψη 
• Ειδική ενηµέρωση   
    (έντυπο υλικό-video) 

 
• Ερωτηµατολόγια 
  Εξάρτηση (Fagerström) 
      Κινητοποίηση  
  Στέρηση (Wisconsin) 
 

  

Έντυπο υλικό µε συµβουλές και 
πληροφορίες 
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Διαγνωστική Εκτίµηση Καπνιστών 
 

      
      Βαρύτητα καπνίσµατος (πακέτα/έτη) 
 
   Εξάρτηση (Fagerström) 
    score 1-3, 4-6, 7-10, χρόνος 1ου τσιγάρου 
        
   Στέρηση (Wisconsin) 
  Άγχος-αϋπνία-ευερεθιστότητα-κατάθλιψη 

  

Ερωτηµατολόγιο εξάρτησης 
Fagerström 

0-2 χωρίς εξάρτηση 

3-6 µέτρια εξάρτηση 

7-10 µεγάλη εξάρτηση 
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Κλίµακα στέρησης από το κάπνισµα Wisconsin, 

ικανοποίησης από το τσιγάρο και DSM IV  

Nico-hosp-ad. 5.5Smoke-free hospital  European Training guide

� Αν υπάρχουν 4 κριτήρια από τα παρακάτω:

- καταθλιπτική διάθεση

- αϋπνία

- ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, θυµός

- άγχος, ανυποµονησία

- δυσκολία συγκέντρωσης

- επιβράδυνση του σφυγµού

- αύξηση της όρεξης και/ή γρήγορη πρόσληψη βάρους

� Αυτά τα σηµεία προκαλούν κλινική επιβάρυνση και

µερικές φορές κοινωνική ή οικογενειακή διαφοροποίηση
προς τη συµπεριφορά

� Αυτά τα σηµεία δεν εξηγούνται από ψυχιατρικές νόσους

Συµπτώµατα στέρησης σύµφωνα µε 
το DSM  IV 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Λήψη λεπτοµερούς ιστορικού, κατά σύστηµα 
(αναπνευστικό, καρδιαγγειακό κ.λ.π.), µε έµφαση 
στο νευρολογικό και ψυχιατρικό ιστορικό (ιστορικό 
σπασµών, επιληπτικών κρίσεων, κατάθλιψης 
κ.λ.π.) 
 

• Καταγραφή φαρµακευτικών σκευασµάτων που 
πιθανά να λαµβάνονται για κάποιες παθήσεις και 
προσοχή στη χρήση ψυχοενεργών φαρµάκων (π.χ. 
αναστολείς ΜΑΟ, φλουοξετίνη κ.λ.π.) 
 

• Καταγραφή ιστορικού αλκοολισµού ή  
χρήσης/εξάρτησης από άλλες ουσίες (χασίς, 
κοκαϊνη, ηρωϊνη κ.λ.π.) 

 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Καταγραφή 
προηγούµενων 
αποτυχηµένων 
προσπαθειών για 
διακοπή καπνίσµατος στο 
παρελθόν 
 

• Καταγραφή χρήσης 
θεραπείας 
υποκατάστασης µε 
νικοτίνη, χρήσης 
βουπροπιόνης, 
βαρενικλίνης ή άλλης 
µεθόδου για τη διακοπή 
του καπνίσµατος στο 
παρελθόν 

 

 

 

 



17 

Βήµατα παρέµβασης 
για τη Διακοπή του Καπνίσµατος 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

• Επιλογή θεραπευτικού προγράµµατος που ταιριάζει στο 

συγκεκριµένο καπνιστή 

• Καθορισµός της ηµεροµηνίας διακοπής καπνίσµατος 7-14 

ηµέρες από την ηµεροµηνία ένταξης στο πρόγραµµα  

• Ενηµέρωση για συµπτώµατα στέρησης 

• Εργαστηριακός λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής, 

µέτρηση εκπνεόµενου CO, καταγραφή βάρους, 

αρτηριακής πίεσης) 

 

Φαρµακοθεραπεία για την Εξάρτηση  

από τον Καπνό 

• Θεραπεία υποκατάστασης 

νικοτίνης (NRT)1 

– Μακράς δράσης1-3 

• Επίθεµα  

– Βραχείας δράσης1-3 

• Τσίκλα  

• Συσκευή εισπνοών  

• Ρινικό εκνέφωµα  

• Υπογλώσσια 

δισκία/παστίλιες 

• Αντικαταθλιπτικά4 

– Βουπροπιόνη SR4  

• Αναστολείς νικοτινικών 

υποδοχέων 

        - Βαρενικλίνη 
1. Silagy C, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD000146. 2. Stead L, et al. Int J Epidemiol. 2005;34:1001–1003. 3. 

Henningfield JE, et al. CA Cancer J Clin. 2005;55:281-299.  

4. Hughes JR et al. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(4):CD000031.  
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

• Μια φορά την εβδοµάδα, τον πρώτο µήνα 
θεραπείας 

    (µέτρηση εκπνεόµενου CO, καταγραφή βάρους, 
αρτηριακής πίεσης, συµπλήρωση ερωτηµατολογίου 
Wisconcin, συµβουλευτική υποστήριξη, συζήτηση 
τυχόν προβληµάτων από τη θεραπεία) 

  
• Κάθε 3 εβδοµάδες µέχρι την ολοκλήρωση της 

θεραπείας 
     (Όλα τα παραπάνω) 
  
• Κάθε τρεις µήνες, µέχρι τη συµπλήρωση ενός 

έτους 
    (Όλα τα παραπάνω συν επανάληψη του 

λειτουργικού ελέγχου µε σπιροµέτρηση) 
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! 
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Φύλο Ηλικία 

Ηλικία έναρξης του καπνίσµατος Κατάθλιψη 

Ιστορικό προηγούµενων προσπαθειών 
διακοπής καπνίσµατος 

Άγχος 

Βαθµός εξάρτησης από τη νικοτίνη Αλκοολισµός 

Καπνιστές στο χώρο εργασίας Οικογενειακή κατάσταση 

Kαπνιστές στο σπίτι Κινητοποίηση 
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Πολλές µελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες έχουν 
καλύτερα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα 
συγκριτικά µε τις γυναίκες, στο επίπεδο της 
αποχής από το κάπνισµα 
 
 
 

Φύλο 

Οι γυναίκες διακόπτουν δυσκολότερα το κάπνισµα 
από τους άνδρες  

(OR = 0.77; 0.66–0.89) 
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Αποχή από το κάπνισµα: 
Η πραγµατικότητα από τα ιατρεία διακοπής  

Chatkin et al.  Int J Tuberc Lung Dis. 2006 May;10(5):499-503  

Άνδρες 
  6 µήνες: OR=1.98 (95%CI=1.51–2.60) 
12 µήνες: OR=1.86 (95%CI=1.39–2.50) 
VS 
Γυναίκες: 
  6 µήνες: OR=1.52 (95%CI=1.17–1.98) 
12 µήνες: OR=1.63 (95%CI=1.22–2.18) 

DOMAIN Factor Practical Suggestions 

Personal 

Socio-Demographic 

Female 

gender 

Special considerations to 
bodyweight gain concerns, the 
question of medication use in 
pregnant smokers, and influences 
on mood and withdrawal must be 
often given when assisting women 
to quit smoking. 

Παράγοντες  που πιθανά ευθύνονται για 
τη διαφορά µεταξύ των φύλων  
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Η έναρξη του καπνίσµατος σε µικρή ηλικία συσχετίζεται µε 
µεγαλύτερη κατανάλωση, µεγαλύτερη διάρκεια καπνίσµατος 
και µεγαλύτερο βαθµό εξάρτησης από τη νικοτίνη 
 
 
Για το λόγο αυτό, στην οµάδα αυτή των καπνιστών 
συστήνεται πιο επιθετική θεραπευτική προσέγγιση από την 
αρχή της θεραπείας   

Η ηλικία έναρξης του καπνίσµατος είναι σηµαντικός 
παράγοντας για την επιτυχία της διακοπής του 

καπνίσµατος 

Kuder S.A. et al. Addictive Behaviors 1999; 24(5):673–677. 
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Η έναρξη του καπνίσµατος σε µικρή ηλικία 
συσχετίζεται µε µικρότερη περίοδο αποχής από το 

κάπνισµα 

Kuder S.A. et al. Addictive Behaviors 1999; 24(5):673–677. 

Εξάρτηση 
 Ο βαθµός εξάρτησης από τη νικοτίνη 

περιγράφεται ως σηµαντικός 
παράγοντας πρόγνωσης της 
επιτυχίας διακοπής του καπνίσµατος. 

 
  
 Οι καπνιστές µε σκορ FTND ≥ 7 

θεωρούνται ως καπνιστές µε σοβαρό 
βαθµό εξάρτησης από τη νικοτίνη 

 
   Κάπνισµα στα πρώτα 30 λεπτά µετά 

το πρωινό ξύπνηµα αποτελεί δείκτη 
σοβαρής εξάρτησης από τη νικοτίνη 
και µικρής πιθανότητας για διακοπή 

     OR of 0.40 (95%CI=0.25-0.62) 
 
   Για το λόγο αυτό, στις οµάδες αυτές 

των καπνιστών συστήνεται πιο 
επιθετική θεραπευτική προσέγγιση 
από την αρχή της θεραπείας 
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Εξάρτηση από τη νικοτίνη και επιτυχία 
διακοπής του καπνίσµατος µε βουπροπιόνη 

Κατάθλιψη 

 Είναι γνωστή η σχέση που υπάρχει µεταξύ 
εξάρτησης από τη νικοτίνη και 
συναισθηµατικών διαταραχών, ιδιαίτερα µε 
τη µείζονα κατάθλιψη 

 
 Η βαρύτητα της κατάθλιψης εκτιµάται µε το 

ερωτηµατολόγιο Beck Depression 
Inventory (BDI)  

 
 Οι καπνιστές µε βαθµολογία BDI ≥ 10 

χαρακτηρίζονται από σοβαρή καταθλιπτική 
διάθεση και µικρή πιθανότητα αποχής από 
το κάπνισµα (OR of 1.35 (95%CI=1.01-
1.81)  
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Η καταθλιπτική διάθεση πριν την έναρξη της 
προσπάθειας διακοπής αποτελεί προγνωστικό 

παράγοντα αποτυχίας  

Berlin I & Covey LS. Addiction 2006; 101: 1814-1821. 

Κατάθλιψη 

DOMAIN Factor Practical Suggestions 

Psychological 
and 

Physiological 

Depression Smokers with depressive mood are likely 
to experience intense withdrawal 
symptoms and will benefit from 
intensive pharmacological treatment. 

Judicious use of antidepressants should 
be considered and a referral to a 
specialist may be advised. 

Οι βαρείς καπνιστές που λαµβάνουν θεραπεία για την κατάθλιψη 
είναι πιθανότερο να επιτύχουν τη διακοπή του καπνίσµατος από 

εκείνους που κάνουν µόνο συµπεριφορική θεραπεία  
OR 2.62 (95%CI=1.18-5.83) 
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Οι καπνιστές µε προβλήµατα αλκοολισµού 
δυσκολεύονται πολύ να διακόψουν το κάπνισµα 

Breslau N. et al. Am J Public Health 1996 

Ποσοστά επιτυχούς αποχής από το κάπνισµα σε 
άτοµα που καταναλώνουν αλκοόλ σε σύγκριση µε 

άτοµα που δεν πίνουν 

Humfleet G. et al. Addictive Behaviors, Vol. 24, No. 1, pp. 149–154, 1999 

Point prevalence 
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Αλκοολισµός 

 Ο αλκοολισµός είναι αρνητικός 
προγνωστικός παράγοντας της επιτυχούς 
διακοπής του καπνίσµατος   

 
 Οι µελέτες δείχνουν ότι το αλκοόλ αυξάνει 

την ανάγκη για κάπνισµα 
 
     Δεν είναι σαφές, ποια είναι η καλύτερη 

θεραπευτική στρατηγική για αυτή την 
οµάδα καπνιστών 

 
   Συστήνεται ωστόσο, παραποµπή των 

καπνιστών αυτών σε ειδικά κέντρα για την 
αποχή από το αλκοόλ 

Alcohol  

Use  

DOMAIN Factor Practical Suggestions 

Cognitive Low 

motivation 

to stop 

smoking 

Motivational interviewing may be required to 

boost motivation (particularly for those with low 

motivation scores). 

A positive history of previous quit attempts should 

be also exploited to boost motivation.  

Κινητοποίηση    
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DOMAIN Factor Odds Ratios  

Personal 

Socio-
Demographic 

Previous 
quit 
attempt  

  Longest previous quit attempts 
(≥ 5 days) were associated with 
an OR of 1.23 (95%CI=1.11-1.39) 
for smoking cessation at 1 year 

Προηγούµενες προσπάθειες διακοπής καπνίσµατος 

Kuder S.A. et al. Addictive Behaviors 1999; 24(5):673–677. 

Οικογενειακή κατάσταση 
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Διακοπή καπνίσµατος και περιβάλλον του 
καπνιστή  

Borland R et al. Tobacco Control 2006;15(Suppl III):iii42–iii50. doi: 10.1136/tc.2005.012492 

Η απουσία άλλου καπνιστή στο σπίτι αυξάνει την 
πιθανότητα επιτυχούς διακοπής  

OR of 1.43 (95%CI= 1.25-1.65) 

 

Επίσης, µειώνει την πιθανότητα υποτροπής  

Οι καπνιστές που εργάζονται σε περιβάλλον όπου απαγορεύεται το 
κάπνισµα έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχουν τη διακοπή του 

καπνίσµατος 

Moskowitz JM et al. Am J Public Health. 2000; 90: 757–761. 
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Άνδρας 

Χωρίς κατάθλιψη 

Με κινητοποίηση 

Με έναρξη του καπνίσµατος σε µεγαλύτερη 
ηλικία 

Με µικρή ή µέσης βαρύτητας εξάρτηση από τη 
νικοτίνη 

Με µεγαλύτερα διαστήµατα διακοπής του 
καπνίσµατος στο παρελθόν 

Χωρίς άλλους καπνιστές στο σπίτι/δουλειά 

Χωρίς ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ 

Ανύπανδρος 

Ποιο είναι το προφίλ του καπνιστή που θα επιτύχει µέσα από 
ένα πρόγραµµα διακοπής καπνίσµατος να διακόψει το κάπνισµα; 

Η διαδικασία διακοπής του καπνίσµατος 
στην κλινική πράξη 

 
�Τα προγράµµατα διακοπής καπνίσµατος βοηθούν 

πολύ αποτελεσµατικά τους καπνιστές στην 

προσπάθειά τους (2 σους 3 διακόπτουν το 

κάπνισµα στο τέλος της θεραπείας, 1 στους 3 

εξακολουθεί να µην καπνίζει µετά από ένα χρόνο) 

 

�Οι επισκέψεις παρακολούθησης µετά την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος είναι εξαιρετικά 

σηµαντικές για την πρόληψη των υποτροπών! 
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Το κάπνισµα προκαλεί σοβαρή εξάρτηση… 

… και είναι κάτι περισσότερο από µια «κακή 
συνήθεια» 

Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! 


