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1928 1928 
–– πρώτηπρώτη αναφοράαναφορά τηςτης υπόθεσηςυπόθεσης ότιότι οο καρκίνοςκαρκίνος τουτου

πνεύμοναπνεύμονα γυναικώνγυναικών μπορείμπορεί νανα οφείλεταιοφείλεται στηνστην
εισπνοήεισπνοή τουτου καπνούκαπνού τωντων συζύγωνσυζύγων τουςτους SchnSchnφφnherrnherr E. E. 
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19861986
–– US Surgeon General on US Surgeon General on ““The Health The Health 

Consequences of Involuntary SmokingConsequences of Involuntary Smoking””
–– The National Research CouncilThe National Research Council

20062006
–– Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a 

Smoke Free EuropeSmoke Free Europe ««∆ιαλύστε∆ιαλύστε τοτο προπέτασμαπροπέτασμα
καπνούκαπνού: 10 : 10 λόγοιλόγοι γιαγια μίαμία ΕυρώπηΕυρώπη ελεύθερηελεύθερη
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–– Cancer Research UK,Cancer Research UK, European Respiratory European Respiratory 
Society, Society, InstitutInstitut National du Cancer and the National du Cancer and the 
European HeartEuropean Heart NetworkNetwork
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WHY GO SMOKEWHY GO SMOKE--FREE?FREE?

ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα σκοτώνεισκοτώνει καικαι προκαλείπροκαλεί
σοβαρέςσοβαρές ασθένειεςασθένειες
100% 100% περιβάλλονπεριβάλλον ελεύθεροελεύθερο καπνούκαπνού μπορείμπορεί νανα
προστατέψειπροστατέψει πλήρωςπλήρως τουςτους εργαζόμενουςεργαζόμενους καικαι τοτο κοινόκοινό
απόαπό τιςτις βλαβερέςβλαβερές επιδράσειςεπιδράσεις τουτου καπνούκαπνού
ΤοΤο δικαίωμαδικαίωμα τουτου καθαρούκαθαρού αέρααέρα, , ελεύθερουελεύθερου καπνούκαπνού, , 
είναιείναι ανθρώπινοανθρώπινο δικαίωμαδικαίωμα
ΠαγκοσμίωςΠαγκοσμίως οιοι περισσότεροιπερισσότεροι άνθρωποιάνθρωποι είναιείναι μημη
καπνιστέςκαπνιστές καικαι έχουνέχουν τοτο δικαίωμαδικαίωμα νανα μηνμην εκτίθενταιεκτίθενται
στονστον καπνόκαπνό τωντων άλλωνάλλων ανθρώπωνανθρώπων
ΟιΟι έρευνεςέρευνες δείχνουνδείχνουν ότιότι οιοι απαγορεύσειςαπαγορεύσεις πουπου
αφορούναφορούν τοτο κάπνισμακάπνισμα γενικάγενικά υποστηρίζονταιυποστηρίζονται τόσοτόσο
απόαπό μημη καπνιστέςκαπνιστές όσοόσο καικαι απόαπό καπνιστέςκαπνιστές

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


WHY GO SMOKEWHY GO SMOKE--FREE?FREE?

ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον ελεύθεροελεύθερο καπνούκαπνού επιδράεπιδρά θετικάθετικά
στηνστην εργασίαεργασία αλλάαλλά καικαι στιςστις οικογένειεςοικογένειες μεμε
παιδιάπαιδιά. . ΟιΟι περισσότεροιπερισσότεροι μημη καπνιστέςκαπνιστές αλλάαλλά καικαι
αρκετοίαρκετοί καπνιστέςκαπνιστές προτιμούνπροτιμούν νανα πηγαίνουνπηγαίνουν σεσε
μέρημέρη όπουόπου απαγορεύεταιαπαγορεύεται τοτο κάπνισμακάπνισμα
ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον ελεύθεροελεύθερο καπνούκαπνού είναιείναι έναένα
ισχυρόισχυρό κίνητροκίνητρο γιαγια τουςτους καπνιστέςκαπνιστές πουπου θέλουνθέλουν
νανα προσπαθήσουνπροσπαθήσουν νανα κόψουνκόψουν τοτο κάπνισμακάπνισμα
ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον ελεύθεροελεύθερο καπνούκαπνού προστατεύειπροστατεύει
τουτου νέουςνέους κυρίωςκυρίως ανθρώπουςανθρώπους απόαπό τηντην έναρξηέναρξη
τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος
ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον ελεύθεροελεύθερο καπνούκαπνού κοστίζεικοστίζει λίγολίγο
καικαι είναιείναι αποδοτικόαποδοτικό
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ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα είναιείναι ηη
αναπνοήαναπνοή τουτου καπνούκαπνού τσιγάρωντσιγάρων
ήή άλλωνάλλων προϊόντωνπροϊόντων καπνούκαπνού
άλλωνάλλων ανθρώπωνανθρώπων

ΟνομάζεταιΟνομάζεται επίσηςεπίσης ακούσιοακούσιο ήή
δευτερεγενέςδευτερεγενές κάπνισμακάπνισμα ήή
έκθεσηέκθεση στονστον καπνόκαπνό τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος πουπου οφείλεταιοφείλεται
στοστο κάπνισμακάπνισμα. . 
Passive, involuntary or Passive, involuntary or 
secondsecond--hand smoking or hand smoking or 
Environmental Tobacco Environmental Tobacco 
SmokeSmoke

WHO (World Health Organization) Report: SmokeWHO (World Health Organization) Report: Smoke--Free Inside. World NoFree Inside. World No--Tobacco Day 2007. Tobacco Day 2007. 
WHO: Geneva, Switzerland, 2007 p. 3. Available atWHO: Geneva, Switzerland, 2007 p. 3. Available at http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/Smokhttp://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/Smokee--free inside free inside 



ΚατάΚατά τοτο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα τοτο 85% 85% 
τουτου εισπνεόμενουεισπνεόμενου καπνούκαπνού προέρχεταιπροέρχεται
απόαπό τοτο παράπλευροπαράπλευρο ((ήή πλάγιοπλάγιο) ) ρεύμαρεύμα
καικαι τοτο 15% 15% απόαπό τοτο κύριοκύριο..
ΟΟ καπνόςκαπνός τουτου παράπλευρουπαράπλευρου ρεύματοςρεύματος
είναιείναι πιοπιο τοξικόςτοξικός απόαπό αυτόναυτόν πουπου
συνεχώςσυνεχώς εισπνέεταιεισπνέεται ήή εκπνέεταιεκπνέεται απόαπό
τοντον καπνιστήκαπνιστή..
–– ΟιΟι συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις πολλώνπολλών επιβλαβώνεπιβλαβών

ουσιώνουσιών είναιείναι υψηλότερεςυψηλότερες στοστο πλάγιοπλάγιο ρεύμαρεύμα
αλλάαλλά οιοι τελικέςτελικές συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις τωντων
επικίνδυνωνεπικίνδυνων συστατικώνσυστατικών πουπου εισπνέονταιεισπνέονται
απόαπό τουςτους μημη καπνιστέςκαπνιστές καθορίζονταικαθορίζονται απόαπό
παράγοντεςπαράγοντες όπωςόπως είναιείναι οο αριθμόςαριθμός τωντων
καπνιστώνκαπνιστών, , οο αριθμόςαριθμός τωντων τσιγάρωντσιγάρων πουπου
καπνίζονταικαπνίζονται καικαι οο όγκοςόγκος τουτου χώρουχώρου. . 



ΤριτογενέςΤριτογενές ΚάπνισμαΚάπνισμα

ΠαθητικόΠαθητικό κάπνισμακάπνισμα ..............εξεξ
αποστάσεωςαποστάσεως!!

ΟΟ καπνόςκαπνός τουτου τσιγάρουτσιγάρου αυτώναυτών πουπου
κάπνισανκάπνισαν, , ακόμαακόμα καικαι πρινπριν απόαπό
πολλέςπολλές μέρεςμέρες, , αφήνειαφήνει υπολείμματαυπολείμματα
τουτου καπνούκαπνού πάνωπάνω σταστα ρούχαρούχα καικαι τιςτις
άλλεςάλλες επιφάνειεςεπιφάνειες σεσε έναένα δωμάτιοδωμάτιο
ΗΗ νικοτίνηνικοτίνη συνδυάζεταισυνδυάζεται μεμε μιαμια άλληάλλη
κοινήκοινή χημικήχημική ουσίαουσία, , τοτο νιτρώδεςνιτρώδες
οξύοξύ, , σχηματίζονταςσχηματίζοντας έτσιέτσι τιςτις
νιτροσαμίνεςνιτροσαμίνες τουτου καπνούκαπνού ((TSNAsTSNAs))

http://smoking-stop-help.info/wp-content/uploads/2008/12/450px-smoke-by-a-window-in-a-pub.jpg


ΟΟ καπνόςκαπνός τουτου τσιγάρουτσιγάρου περιέχειπεριέχει
περισσότερεςπερισσότερες απόαπό 4.000 4.000 
χημικέςχημικές ουσίεςουσίες πουπου βρίσκονταιβρίσκονται
υπόυπό τητη μορφήμορφή μικρώνμικρών
σωματιδίωνσωματιδίων ήή αερίωναερίων. . ΑπόΑπό
αυτέςαυτές οιοι 100 100 είναιείναι τοξικέςτοξικές γιαγια
τουςτους ανθρώπουςανθρώπους καικαι πάνωπάνω απόαπό
50 50 είναιείναι αναγνωρισμένααναγνωρισμένα
καρκινογόνακαρκινογόνα

ΕισπνέουνΕισπνέουν τιςτις ίδιεςίδιες
καρκινογόνεςκαρκινογόνες καικαι τοξικέςτοξικές ουσίεςουσίες
όπωςόπως οιοι καπνιστέςκαπνιστές



ΟΟ περιβαλλοντικόςπεριβαλλοντικός καπνόςκαπνός
τουτου τσιγάρουτσιγάρου αποτελείαποτελεί
σημαντικόσημαντικό καικαι
αναγνωρισμένοαναγνωρισμένο ρύπορύπο τουτου
αέρααέρα τωντων εσωτερικώνεσωτερικών
χώρωνχώρων

∆εν∆εν έχειέχει καθοριστείκαθοριστεί
επίπεδοεπίπεδο ασφάλειαςασφάλειας γιαγια τοντον
καπνόκαπνό τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
καικαι ηη μελλοντικήμελλοντική έρευναέρευνα δενδεν
αναμένεταιαναμένεται νανα προσδιορίσειπροσδιορίσει
τέτοιοτέτοιο επίπεδοεπίπεδο..

Figure displays Figure displays the relative ranking of outdoor the relative ranking of outdoor 
air pollution and indoor air pollution when the air pollution and indoor air pollution when the 
developing countries are shown separately from developing countries are shown separately from 
the developed countriesthe developed countries

Global burden of disease attributable to selected major risk facGlobal burden of disease attributable to selected major risk factors. tors. AdaptedAdapted fromfrom WorldWorld--HealthHealth ReportReport, 2002., 2002.

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



ΟΟ καπνόςκαπνός τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος ταξινομήθηκεταξινομήθηκε ωςως
γνωστόγνωστό καρκινογόνοκαρκινογόνο γιαγια τοντον άνθρωποάνθρωπο
–– 2002: 2002: απόαπό τοντον ΟργανισμόΟργανισμό ΠροστασίαςΠροστασίας τουτου

ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος τωντων ΗΠΑΗΠΑ (US (US Environmental Environmental 
Protection Agency)Protection Agency)

–– 1993 1993 απόαπό τοτο ΥπουργείοΥπουργείο ΥγείαςΥγείας καικαι ΚοινωνικώνΚοινωνικών
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών ((DepartmentDepartment ofof HealthHealth andand HumanHuman
ServicesServices) ) τωντων ΗΠΑΗΠΑ καικαι απόαπό ∆ιεθνές∆ιεθνές ΚέντροΚέντρο
ΈρευναςΈρευνας γιαγια τοντον ΚαρκίνοΚαρκίνο τουτου ΠΠ..ΟΟ..ΥΥ. (. (WHO WHO 
International Agency for Research on CancerInternational Agency for Research on Cancer

ΟΟ καπνόςκαπνός έχειέχει ταξινομηθείταξινομηθεί ωςως καρκινογόνοκαρκινογόνο στοστο
χώροχώρο εργασίαςεργασίας
–– 2000: 2000: κυβέρνησηκυβέρνηση τηςτης ΦινλανδίαςΦινλανδίας
–– 2001: 2001: κυβέρνησηκυβέρνηση τηςτης ΓερμανίαςΓερμανίας
ΟΟ καπνόςκαπνός έχειέχει ταξινομηθείταξινομηθεί ωςως ««τοξικόςτοξικός
ατμοσφαιρικόςατμοσφαιρικός ρύποςρύπος»»
–– 2007: 2007: ΥπηρεσίαΥπηρεσία ΠροστασίαςΠροστασίας ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος τηςτης

ΚαλιφόρνιαΚαλιφόρνια ((California Environment Protection California Environment Protection 
Agency)Agency)

ΕθνικόΕθνικό ΣχέδιοΣχέδιο ∆ράσης∆ράσης γιαγια τοτο ΚάπνισμαΚάπνισμα, , 
ΥπουργείοΥπουργείο ΥγείαςΥγείας καικαι ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης,  ,  
ΑθήναΑθήνα 20082008
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ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα μπορείμπορεί νανα συμβείσυμβεί στουςστους
χώρουςχώρους όπουόπου υπάρχειυπάρχει όπουόπου υπάρχειυπάρχει ενεργητικόενεργητικό
κάπνισμακάπνισμα. . ΑυτοίΑυτοί συνήθωςσυνήθως είναιείναι οο χώροςχώρος εργασίαςεργασίας, , 
τοτο σπίτισπίτι καικαι οιοι δημόσιοιδημόσιοι χώροιχώροι. . 

ΤαΤα επίπεδαεπίπεδα συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης τουτου καπνούκαπνού στονστον
περιβάλλονταπεριβάλλοντα χώροχώρο συνδέονταισυνδέονται άμεσαάμεσα μεμε τοντον
επιπολασμόεπιπολασμό τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος..

ΣτιςΣτις δυτικέςδυτικές κοινωνίεςκοινωνίες, , όπουόπου οο επιπολασμόςεπιπολασμός είναιείναι
τηςτης τάξηςτάξης τουτου 30 30 ––50%, 50%, υπολογίζεταιυπολογίζεται ότιότι παραπάνωπαραπάνω
απόαπό τοτο 50% 50% τωντων σπιτιώνσπιτιών, , σταστα οποίαοποία υπάρχειυπάρχει
τουλάχιστοντουλάχιστον έναςένας καπνιστήςκαπνιστής, , συμβάλλουνσυμβάλλουν σημαντικάσημαντικά
στηνστην έκθεσηέκθεση τωντων παιδιώνπαιδιών καικαι άλλωνάλλων μημη καπνιστώνκαπνιστών
σταστα παράγωγαπαράγωγα τουτου καπνούκαπνού..

WHO, 2000WHO, 2000



ΈναςΈνας σημαντικόςσημαντικός αριθμόςαριθμός μημη καπνιστώνκαπνιστών
((>85% >85% σεσε κάποιεςκάποιες ΕυρωπαϊκέςΕυρωπαϊκές χώρεςχώρες) ) 
εκτίθενταιεκτίθενται σεσε παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα στοστο σπίτισπίτι ήή
στηνστην εργασίαεργασία..

ΚατάΚατά τηντην περίοδοπερίοδο 19901990--93, 93, περίπουπερίπου 7,5 7,5 εκατεκατ. . 
ΕυρωπαίοιΕυρωπαίοι εργαζόμενοιεργαζόμενοι είχανείχαν εκτεθείεκτεθεί σεσε
παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια
τουλάχιστοντουλάχιστον τουτου 75% 75% τουτου χρόνουχρόνου εργασίαςεργασίας
τουςτους..
ΤαΤα επίπεδαεπίπεδα συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης σεσε εστιατόριαεστιατόρια, , μπαρμπαρ
καικαι κλαμπκλαμπ τείνουντείνουν νανα είναιείναι πολύπολύ υψηλοτέραυψηλοτέρα, , 
ενώενώ σεσε πολύπολύ περιορισμένουςπεριορισμένους χώρουςχώρους, , όπωςόπως
γιαγια παράδειγμαπαράδειγμα τοτο αυτοκίνητοαυτοκίνητο, , είναιείναι ιδιαιτέρωςιδιαιτέρως
υψηλάυψηλά..

ΕθνικόΕθνικό ΣχέδιοΣχέδιο ∆ράσης∆ράσης γιαγια τοτο ΚάπνισμαΚάπνισμα, , ΥπουργείοΥπουργείο ΥγείαςΥγείας καικαι ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης,  ,  ΑθήναΑθήνα 20082008
JamrozikJamrozik K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in EurK. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a Smoke Free ope. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a Smoke Free 
Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels: 2006Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels: 2006 ((www.ersnet.orgwww.ersnet.org))



ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοντον παγκόσμιοπαγκόσμιο οργανισμόοργανισμό υγείαςυγείας περίπουπερίπου
τατα μισάμισά παιδιάπαιδιά τουτου κόσμουκόσμου ((700 700 εκατομμύριαεκατομμύρια) ) 
εκτίθενταιεκτίθενται σεσε παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα στοστο σπίτισπίτι

Percentage of children exposed toPercentage of children exposed to
tobacco smoke in the hometobacco smoke in the home 19991999––20032003
by WHO regionby WHO region

WHO Tobacco Free Initiative WHO Tobacco Free Initiative 
WHO/NCD/TFI/99.10. 1999WHO/NCD/TFI/99.10. 1999



ΤαΤα παιδιάπαιδιά εκτίθενταιεκτίθενται στοστο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα::

στηνστην εμβρυϊκήεμβρυϊκή τουςτους ζωήζωή

ότανόταν θηλάζουνθηλάζουν

ότανόταν κάποιοςκάποιος καπνίζεικαπνίζει στοστο περιβάλλονπεριβάλλον τουςτους
–– ΣεΣε 7070--95% 95% τωντων σπιτιώνσπιτιών επιτρέπεταιεπιτρέπεται τοτο

κάπνισμακάπνισμα σεσε έναένα ήή όλουςόλους τουςτους χώρουςχώρους
–– 40% 40% τωντων παιδιώνπαιδιών στιςστις ΗΠΑΗΠΑ εκτίθενταιεκτίθενται στοστο

κάπνισμακάπνισμα ((βιολογικόςβιολογικός δείκτηςδείκτης))

U.S. Department of Health and Human Services. (2000). Healthy peU.S. Department of Health and Human Services. (2000). Healthy peopleople 2010 (2nd ed.). Washington, DC: U.S. Government Printing 2010 (2nd ed.). Washington, DC: U.S. Government Printing 
Office.Office. Marilyn JohnsonMarilyn Johnson--KozlowKozlow, , Nicotine & Tobacco Research Volume 10, Number 12 (December 2008)Nicotine & Tobacco Research Volume 10, Number 12 (December 2008) 16771677––16901690..
PirklePirkle, J. (1996). Exposure to the U.S. population to environmental, J. (1996). Exposure to the U.S. population to environmental tobacco smoke: The Third National Health and Nutritiontobacco smoke: The Third National Health and Nutrition
Examination Survey, 1988 to 1991. Journal of the American MedicaExamination Survey, 1988 to 1991. Journal of the American Medicall Association, 275, 233Association, 275, 233––240.240.



ΟρισμόςΟρισμός
ΕπιπολασμόςΕπιπολασμός
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά

ΘνησιμότηταΘνησιμότητα
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά
ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις στηνστην υγείαυγεία
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά
ΝομοθεσίαΝομοθεσία
ΑποτελεσματικότηταΑποτελεσματικότητα πολιτικώνπολιτικών γιαγια έναένα περιβάλλονπεριβάλλον
ελεύθεροελεύθερο καπνούκαπνού



ΤοΤο κάπνισμακάπνισμα είναιείναι ηη
κυριότερηκυριότερη αιτίααιτία
αποτρέψιμηςαποτρέψιμης
νοσηρότηταςνοσηρότητας καικαι
θνησιμότηταςθνησιμότητας

ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα
είναιείναι ηη τρίτητρίτη κυριότερηκυριότερη
αιτίααιτία αποτρέψιμουαποτρέψιμου
θανάτουθανάτου στιςστις ΗΠΑΗΠΑ

U.S. Department of Health and Human Services. (1990). The healthU.S. Department of Health and Human Services. (1990). The health benefits of smoking cessation. A report of the surgeon general.benefits of smoking cessation. A report of the surgeon general.
Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 
GlanzGlanz, S. A., , S. A., (1991). Passive smoking and heart(1991). Passive smoking and heart disease: Epidemiology, physiology, and biochemistry. Circulationdisease: Epidemiology, physiology, and biochemistry. Circulation,, 83, 183, 1––12.12.



79.000 79.000 θάνατοιθάνατοι ετησίωςετησίως στιςστις
25 25 χώρεςχώρες--μέλημέλη τηςτης
ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης

ΠερίπουΠερίπου 72.000 72.000 είναιείναι
αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης παθητικήςπαθητικής
έκθεσηςέκθεσης στονστον καπνόκαπνό στοστο σπίτισπίτι
καικαι 7.000 7.000 στοστο χώροχώρο τηςτης
εργασίαςεργασίας..

JamrozikJamrozik K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in EurK. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a ope. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a 
Smoke Free Europe. European Respiratory Society Brussels, BrusseSmoke Free Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels: 2006ls: 2006 ((www.ersnet.orgwww.ersnet.org))

ΟΟ καπνόςκαπνός είναιείναι έναένα προϊόνπροϊόν τοτο
οποίοοποίο έχειέχει τηντην θλιβερήθλιβερή καικαι

μοναδικήμοναδική ιδιότηταιδιότητα νανα σκοτώνεισκοτώνει
ότανόταν χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται σύμφωνασύμφωνα μεμε
τιςτις οδηγίεςοδηγίες τουτου κατασκευαστήκατασκευαστή



ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα
προκαλείπροκαλεί 19000 19000 περίπουπερίπου
θανάτουςθανάτους σεσε μημη καπνιστέςκαπνιστές
τοτο χρόνοχρόνο
–– 16500 16500 θάνατοιθάνατοι αποδίδονταιαποδίδονται

στηνστην παθητικήπαθητική έκθεσηέκθεση μημη
καπνιστώνκαπνιστών στοστο σπίτισπίτι

–– 3000 3000 θάνατοιθάνατοι αποδίδονταιαποδίδονται
στηνστην παθητικήπαθητική έκθεσηέκθεση μημη
καπνιστώνκαπνιστών στοστο χώροχώρο
εργασίαςεργασίας

JamrozikJamrozik K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in EurK. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a ope. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a 
Smoke Free Europe. European Respiratory Society Brussels, BrusseSmoke Free Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels: 2006ls: 2006 ((www.ersnet.orgwww.ersnet.org))



250 250 εκατομμύριαεκατομμύρια
παιδιάπαιδιά πουπου σήμερασήμερα
είναιείναι ζωντανάζωντανά, , θαθα
πεθάνουνπεθάνουν απόαπό τοντον
καπνόκαπνό αναν οιοι
τρέχουσεςτρέχουσες τάσειςτάσεις
κατανάλωσηςκατανάλωσης
καπνούκαπνού
συνεχιστούνσυνεχιστούν



ΟρισμόςΟρισμός
ΕπιπολασμόςΕπιπολασμός
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά
ΘνητότηταΘνητότητα
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά

ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις στηνστην υγείαυγεία
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά
ΝομοθεσίαΝομοθεσία
ΑποτελεσματικότηταΑποτελεσματικότητα πολιτικώνπολιτικών γιαγια έναένα περιβάλλονπεριβάλλον
ελεύθεροελεύθερο καπνούκαπνού



∆υσφορία∆υσφορία
ΕρεθισμόΕρεθισμό σταστα μάτιαμάτια καικαι στοστο
λαιμόλαιμό
ΚεφαλαλγίαΚεφαλαλγία
ΦτάρνισμαΦτάρνισμα
ΒήχαΒήχα
ΣυνάχιΣυνάχι
ΞηρότηταΞηρότητα στηστη μύτημύτη
ΝαυτίαΝαυτία
ΖάληΖάλη
ΣυριγμόΣυριγμό
ΒράγχοςΒράγχος φωνήςφωνής

CC.. T.C. T.C. OkoliOkoli Secondhand smoke and nicotine exposure: A brief Secondhand smoke and nicotine exposure: A brief 
review Addictive Behaviors review Addictive Behaviors ((3232) ) 20072007,, 19771977––19881988



ΚαρκίνοςΚαρκίνος πνεύμοναπνεύμονα

ΚαρδιαγγειακέςΚαρδιαγγειακές παθήσειςπαθήσεις
–– ΑΕΕΑΕΕ
–– ΙσχαιμικήΙσχαιμική καρδιακήκαρδιακή νόσονόσο

ΑποφρακτικέςΑποφρακτικές παθήσειςπαθήσεις
τωντων πνευμόνωνπνευμόνων
–– ΆσθμαΆσθμα
–– ΧΑΠΧΑΠ

JamrozikJamrozik K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in EurK. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a Smoke Free ope. In: Lifting the Smokescreen: 10 Reasons for a Smoke Free 
Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels: 2006Europe. European Respiratory Society Brussels, Brussels: 2006



ΟξείεςΟξείες επιπτώσειςεπιπτώσεις τουτου
παθητικούπαθητικού καπνίσματοςκαπνίσματος στηνστην
πνευμονικήπνευμονική λειτουργίαλειτουργία καικαι
στηνστην παραγωγήπαραγωγή κυτοκινώνκυτοκινών
–– ΈκθεσηΈκθεση στοστο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα

σεσε συνθήκεςσυνθήκες μπαρμπαρ--εστιατορίωνεστιατορίων
γιαγια μίαμία ώραώρα

–– ΣπιρομέτρησηΣπιρομέτρηση
–– ΚοτινίνηΚοτινίνη ούρωνούρων καικαι ορούορού
–– ILIL--4, IL4, IL--5, IL5, IL--6 (TNF)6 (TNF)--alphaalpha

καικαι IFNIFN--gammagamma

FlourisFlouris ADAD,, Am J Am J RespirRespir CritCrit Care Med. 2009Care Med. 2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Flouris AD"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


ΟιΟι καρδιακέςκαρδιακές παθήσειςπαθήσεις πουπου
προκαλούνταιπροκαλούνται απόαπό τοτο παθητικόπαθητικό
κάπνισμακάπνισμα είναιείναι ηη τρίτητρίτη αιτίααιτία θανάτουθανάτου
πουπου μπορείμπορεί νανα προληφθείπροληφθεί στιςστις ΗΠΑΗΠΑ
μετάμετά τοτο ενεργητικόενεργητικό κάπνισμακάπνισμα καικαι τηντην
κατάχρησηκατάχρηση αλκοόλαλκοόλ

ΗΗ πραγματικήπραγματική αιτίααιτία θανάτουθανάτου απόαπό τοτο
παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα φαίνεταιφαίνεται νανα είναιείναι οιοι
καρδιακέςκαρδιακές παθήσειςπαθήσεις καικαι όχιόχι οο καρκίνοςκαρκίνος
τουτου πνεύμοναπνεύμονα

ΟιΟι παθήσειςπαθήσεις τηςτης καρδιάςκαρδιάς σκοτώνουνσκοτώνουν 10 10 
φορέςφορές περισσότερουςπερισσότερους ανθρώπουςανθρώπους απόαπό
τοντον καρκίνοκαρκίνο τουτου πνεύμοναπνεύμονα

Circulation 1991, (81): 1Circulation 1991, (81): 1--1212

JAMA 1995, 273(13): 1047JAMA 1995, 273(13): 1047--10531053



ΑκόμηΑκόμη καικαι οξείαοξεία ((μιαμια μικρήςμικρής διάρκειαςδιάρκειας
παροδικήπαροδική) ) έκθεσηέκθεση στονστον καπνόκαπνό τουτου
τσιγάρουτσιγάρου μπορείμπορεί νανα προκαλέσειπροκαλέσει::
–– ∆υσλειτουργία∆υσλειτουργία τουτου ενδοθηλίουενδοθηλίου τωντων

στεφανιαίωνστεφανιαίων αγγείωναγγείων

–– ∆υσλειτουργία∆υσλειτουργία τωντων μικρώνμικρών περιφερικώνπεριφερικών

αγγείωναγγείων

–– ΑύξησηΑύξηση τηςτης αρτηριακήςαρτηριακής πίεσηςπίεσης

–– ΑύξησηΑύξηση καρδιακήςκαρδιακής συχνότηταςσυχνότητας

–– ΠρόκλησηΠρόκληση οξέοςοξέος περιορισμούπεριορισμού τωντων

ελαστικώνελαστικών ιδιοτήτωνιδιοτήτων τηςτης αορτήαορτήςς

JAMA JAMA 2001;286:4362001;286:436--4141

Hypertension 2008; 51:1506Hypertension 2008; 51:1506--15111511

Br J Br J ClinClin PharmacolPharmacol 2003; 57: 372003; 57: 37--4343

IntInt J J EpidemiolEpidemiol 2007; 36: 8342007; 36: 834--840840

Ann Intern Med 1998; 128:426Ann Intern Med 1998; 128:426--434434



ΤοΤο παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα αυξάνειαυξάνει τοντον
κίνδυνοκίνδυνο γιαγια καρδιακήκαρδιακή νόσονόσο κατάκατά
30%30%

ΣχετικόςΣχετικός κίνδυνοςκίνδυνος γιαγια στεφανιαίαστεφανιαία
νόσονόσο::
–– 1,78: 1,78: ενεργητικόενεργητικό κάπνισμακάπνισμα
–– 1,31: 1,31: παθητικόπαθητικό κάπνισμακάπνισμα

ΟιΟι επιδράσειςεπιδράσεις τουτου παθητικούπαθητικού
καπνίσματοςκαπνίσματος είναιείναι σχεδόνσχεδόν τόσοτόσο
μεγάλεςμεγάλες (80(80--90%) 90%) όσοόσο τουτου χρόνιουχρόνιου
ενεργητικούενεργητικού καπνίσματοςκαπνίσματος

JJ. . BarnoyaBarnoya, , Cardiovascular Effects of Secondhand Smoke: Nearly as Large as SCardiovascular Effects of Secondhand Smoke: Nearly as Large as Smokingmoking Circulation 2005;111;2684Circulation 2005;111;2684--26982698
KK.. NarkiewiczNarkiewicz, , NephrolNephrol Dial Transplant 2007 22: 1508Dial Transplant 2007 22: 1508––15111511



ΑγγειακάΑγγειακά ΕγκεφαλικάΕγκεφαλικά ΕπεισόδιαΕπεισόδια
ΜεταξύΜεταξύ τωντων ατόμωνατόμων πουπου δενδεν κάπνισανκάπνισαν ποτέποτέ στηστη ζωήζωή
τουςτους αλλάαλλά είχανείχαν σύζυγοσύζυγο καπνιστήκαπνιστή υπήρχευπήρχε 42% 42% 
αυξημένοςαυξημένος κίνδυνοςκίνδυνος γιαγια ΑΕΕΑΕΕ σεσε σύγκρισησύγκριση μεμε ζευγάριαζευγάρια
πουπου κανείςκανείς δενδεν ήτανήταν καπνιστήςκαπνιστής

ΣεΣε πρώηνπρώην καπνιστέςκαπνιστές μεμε σύζυγοσύζυγο καπνιστήκαπνιστή καταγράφηκεκαταγράφηκε
72% 72% αύξησηαύξηση τουτου κινδύνουκινδύνου γιαγια ΑΕΕΑΕΕ σεσε σύγκρισησύγκριση μεμε
πρώηνπρώην καπνιστέςκαπνιστές τωντων οποίωνοποίων οο σύζυγοςσύζυγος δενδεν είχεείχε
καπνίσεικαπνίσει ποτέποτέ

ΜηΜη καπνιστέςκαπνιστές δενδεν παρουσίασανπαρουσίασαν αυξημένοαυξημένο κίνδυνοκίνδυνο γιαγια
ΑΕΕΑΕΕ αναν οο σύζυγοςσύζυγος ήτανήταν πρώηνπρώην καπνιστήςκαπνιστής

ΌτανΌταν καικαι οιοι δύοδύο ήτανήταν καπνιστέςκαπνιστές δενδεν δημιουργούντανδημιουργούνταν
περαιτέρωπεραιτέρω αύξησηαύξηση τουτου κινδύνουκινδύνου γιαγια ΑΕΕΑΕΕ

n= 16225 n= 16225 παντρεμένουςπαντρεμένους εθελοντέςεθελοντές
ΜέσηΜέση χρονικήχρονική διάρκειαδιάρκεια παρακολούθησηςπαρακολούθησης=9,1 =9,1 έτηέτηSpousal smoking and incidence of first stroke: The health Spousal smoking and incidence of first stroke: The health 

and retirement study. J and retirement study. J PrevPrev Med, 2008 35(3)Med, 2008 35(3)



ΕμφάνισηΕμφάνιση νέωννέων
περιπτώσεωνπεριπτώσεων άσθματοςάσθματος

ΕπιδείνωσηΕπιδείνωση ήδηήδη
υπάρχοντοςυπάρχοντος άσθματοςάσθματος

ΕμφάνισηΕμφάνιση νέωννέων
περιπτώσεωνπεριπτώσεων ΧΑΠΧΑΠ

ΕπιδείνωσηΕπιδείνωση ήδηήδη
υπάρχουσαςυπάρχουσας ΧΑΠΧΑΠ



ΕπιδείνωσηΕπιδείνωση άσθματοςάσθματος

ΑύξησηΑύξηση τουτου αριθμούαριθμού
παροξύνσεωνπαροξύνσεων
ΑύξησηΑύξηση τουτου αριθμούαριθμού επισκέψεωνεπισκέψεων
στοστο τμήματμήμα επειγόντωνεπειγόντων
ΑύξησηΑύξηση τουτου αριθμούαριθμού απουσιώναπουσιών
απόαπό τηντην εργασίαεργασία
ΑύξησηΑύξηση τηςτης παρεντερικήςπαρεντερικής
χρήσηςχρήσης βρογχοδιασταλτικώνβρογχοδιασταλτικών καικαι
στεροειδώνστεροειδών
ΜείωσηΜείωση τουτου λόγουλόγου FEVFEV11/FVC%/FVC%
ΕπιδείνωσηΕπιδείνωση δύσπνοιαςδύσπνοιας, , βήχαβήχα καικαι
περιορισμόπεριορισμό τηςτης δραστηριότηταςδραστηριότητας

ΝέεςΝέες περιπτώσειςπεριπτώσεις άσθματοςάσθματος

ΑυξάνειΑυξάνει τοντον κίνδυνοκίνδυνο
εμφάνισηςεμφάνισης άσθματοςάσθματος
κατάκατά 4040--60%60%

ΣεΣε κάποιεςκάποιες μελέτεςμελέτες
βρέθηκεβρέθηκε
δοσοεξαρτώμενηδοσοεξαρτώμενη σχέσησχέση
μεμε τητη χρονικήχρονική διάρκειαδιάρκεια
τηςτης έκθεσηςέκθεσης
((ώρεςώρες/24/24ώροώρο))

D.B. D.B. CoultasCoultas,,Thorax 1998; 53:381Thorax 1998; 53:381--387387
Greer et al. J Greer et al. J OccupOccup Med 1993;35:909Med 1993;35:909--1515
LeuenbergerLeuenberger et al.  Am J et al.  Am J RespirRespir CritCrit Care MedCare Med 1994;150:12221994;150:1222--88

JindalJindal et al.et al. Chest 1994;106:746Chest 1994;106:746--99
OstroOstro et al.et al. Am J Am J RespirRespir CritCrit Care Med 1994;149:1400Care Med 1994;149:1400--66



ΕπιδείνωσηΕπιδείνωση ΧΑΠΧΑΠ
αύξησηαύξηση τηςτης βαρύτηταςβαρύτητας τηςτης
νόσουνόσου
επιδείνωσηεπιδείνωση τηςτης δύσπνοιαςδύσπνοιας
επιδείνωσηεπιδείνωση τηςτης ποιότηταςποιότητας
ζωήςζωής
ΣεΣε ασθενείςασθενείς μεμε έλλειψηέλλειψη αα1 1 
αντιθρυψίνηςαντιθρυψίνης τοτο παθητικόπαθητικό
κάπνισμακάπνισμα::

αυξάνειαυξάνει τηντην επίπτωσηεπίπτωση τωντων
συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων
προάγειπροάγει τηντην έκπτωσηέκπτωση τηςτης
αναπνευστικήςαναπνευστικής λειτουργίαςλειτουργίας

ΝέεςΝέες περιπτώσειςπεριπτώσεις ΧΑΠΧΑΠ

ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες μεμε
συζύγουςσυζύγους καπνιστέςκαπνιστές
είχανείχαν αυξημένοαυξημένο
κίνδυνοκίνδυνο γιαγια εμφάνισηεμφάνιση
ΧΑΠΧΑΠ

D.B. D.B. CoultasCoultas,,Thorax 1998; 53:381Thorax 1998; 53:381--387387
KalandidiKalandidi et al.  Lancet 1987;1325et al.  Lancet 1987;1325--66

M.D. Eisner et M.D. Eisner et al.BMCal.BMC Pulmonary Medicine 2006, 6:12Pulmonary Medicine 2006, 6:12
SennSenn O O , , EurEur RespirRespir J 2005 Nov; 26(5): 909J 2005 Nov; 26(5): 909--17.17.



ΠαιδιάΠαιδιά: : ευπαθήςευπαθής ομάδαομάδα
–– ΥψηλότεροςΥψηλότερος μεταβολικόςμεταβολικός
ρυθμόςρυθμός ηρεμίαςηρεμίας καικαι ρυθμόςρυθμός
κατανάλωσηςκατανάλωσης οξυγόνουοξυγόνου ανάανά
μονάδαμονάδα βάρουςβάρους σώματοςσώματος

–– ΠιοΠιο στενοίστενοί αεραγωγοίαεραγωγοί

–– ΣημαντικήΣημαντική ανάπτυξηανάπτυξη τωντων
πνευμόνωνπνευμόνων μετάμετά τητη γέννησηγέννηση

–– ΛόγωΛόγω ύψουςύψους αναπνέουναναπνέουν πιοπιο
κοντάκοντά στοστο έδαφοςέδαφος

Ruth A. Ruth A. EtzelEtzel, , IntInt J J HygHyg Environ Health, 2007Environ Health, 2007



ΑποδεδειγμένεςΑποδεδειγμένες συσχετίσειςσυσχετίσεις
ΑυξημένηΑυξημένη επίπτωσηεπίπτωση μαιευτικώνμαιευτικών επιπλοκώνεπιπλοκών
ΕλαττωμένοΕλαττωμένο βάροςβάρος γέννησηςγέννησης
ΕλαττωμένηΕλαττωμένη περίμετροςπερίμετρος κεφαλήςκεφαλής κατάκατά τητη γέννησηγέννηση
ΑυξημένηΑυξημένη επίπτωσηεπίπτωση τουτου συνδρόμουσυνδρόμου αιφνίδιουαιφνίδιου θανάτουθανάτου
τωντων νεογνώννεογνών
ΑυξημένηΑυξημένη επίπτωσηεπίπτωση μηνιγγιτιδοκοκκικώνμηνιγγιτιδοκοκκικών λοιμώξεωνλοιμώξεων
ΑυξημένηΑυξημένη επίπτωσηεπίπτωση τωντων οξέωνοξέων λοιμώξεωνλοιμώξεων τουτου
κατώτερουκατώτερου αναπνευστικούαναπνευστικού (0(0--3 3 ετώνετών))
ΑυξημένηΑυξημένη επίπτωσηεπίπτωση νόσουνόσου τουτου μέσουμέσου ωτόςωτός
ΑυξημένηΑυξημένη επίπτωσηεπίπτωση συριγμούσυριγμού (0(0--5 5 ετώνετών))
ΣυχνότεραΣυχνότερα αναπνευστικάαναπνευστικά συμπτώματασυμπτώματα (5(5--16 16 ετώνετών))
ΕμμένουσαΕμμένουσα ελαττωμένηελαττωμένη αναπνευστικήαναπνευστική λειτουργίαλειτουργία
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ΠιθανέςΠιθανές συσχετίσειςσυσχετίσεις
ΕλαττωμένηΕλαττωμένη καικαι επηρεασμένηεπηρεασμένη ενδομήτριαενδομήτρια
ανάπτυξηανάπτυξη τωντων πνευμόνωνπνευμόνων
ΑυξημένηΑυξημένη επίπτωσηεπίπτωση περιγενντικώνπεριγενντικών
επιπλοκώνεπιπλοκών
ΠαράγονταςΠαράγοντας κινδύνουκινδύνου γιαγια προβλήματαπροβλήματα
συμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαι ανάπτυξηςανάπτυξης τουτου ΝΝ. . ΣΣ. . 
ΠαιδικόςΠαιδικός καρκίνοςκαρκίνος

ΚαμίαΚαμία συσχέτισησυσχέτιση
ΑλλεργικήΑλλεργική ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση

ΕπιπρόσθετοιΕπιπρόσθετοι κίνδυνοικίνδυνοι
ΤραύματαΤραύματα καικαι εγκαύματαεγκαύματα εξαιτίαςεξαιτίας φωτιάςφωτιάς
προκαλούμενηςπροκαλούμενης απόαπό τσιγάροτσιγάρο
ΜακροχρόνιαΜακροχρόνια τοτο παιδίπαιδί έχειέχει μεγαλύτερεςμεγαλύτερες
πιθανότητεςπιθανότητες νανα αποκτήσειαποκτήσει τηντην ίδιαίδια
συνήθειασυνήθεια
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ΌΌτανταν καπνίζουνκαπνίζουν καικαι οιοι 2 2 
γονείςγονείς, , τοτο 80% 80% τωντων
παιδιώνπαιδιών καπνίζεικαπνίζει

ΌΌτανταν καπνίζεικαπνίζει οο έναςένας
γονιόςγονιός, , τοτο 50% 50% τωντων
παιδιώνπαιδιών καπνίζκαπνίζειει

ΌΌτανταν κανείςκανείς απόαπό τουςτους
γονείςγονείς δενδεν καπνίζεικαπνίζει, , τοτο 10% 10% 
τωντων παιδιώνπαιδιών καπνίζεικαπνίζει



ΗΗ επίδρασηεπίδραση τουτου παθητικούπαθητικού καπνίσματοςκαπνίσματος στοστο
βάροςβάρος γέννησηςγέννησης είναιείναι ανεξάρτητηανεξάρτητη απόαπό τητη
διάρκειαδιάρκεια τηςτης κύησηςκύησης καικαι τητη διάρκειαδιάρκεια καικαι
βαρύτηταβαρύτητα τουτου ΠΠ ΚΚ
–– ΕπίδρασηΕπίδραση τηςτης νικοτίνηςνικοτίνης καικαι άλλωνάλλων συστατικώνσυστατικών τουτου

καπνούκαπνού::
στιςστις αρτηρίεςαρτηρίες τουτου πλακούνταπλακούντα καικαι τηςτης μήτραςμήτρας ((χρόνιοχρόνιο
υποξικόυποξικό στρεςστρες τουτου εμβρύουεμβρύου))
στονστον εμβρυϊκόεμβρυϊκό μεταβολισμόμεταβολισμό τηςτης λεπτίνηςλεπτίνης
στηστη θρέψηθρέψη καικαι στηστη μεταφοράμεταφορά ενέργειαςενέργειας στοστο έμβρυοέμβρυο
εξαιτίαςεξαιτίας καταστολήςκαταστολής τηςτης όρεξηςόρεξης καικαι αναστολήςαναστολής τηςτης
λήψηςλήψης βάρουςβάρους στηστη μητέραμητέρα

–– ΤοΤο ελαττωμένοελαττωμένο βάροςβάρος γέννησηςγέννησης τωντων νεογνώννεογνών
σχετίζεταισχετίζεται μεμε::

ΑυξημένοΑυξημένο κίνδυνοκίνδυνο βρεφικήςβρεφικής θνησιμότηταςθνησιμότητας
ΑναπτυξιακάΑναπτυξιακά προβλήματαπροβλήματα
ΑυξημένοΑυξημένο κίνδυνοκίνδυνο χρόνιαςχρόνιας νόσουνόσουJ J LeonardiLeonardi--BeeBee, , Arch. Dis. Child. Fetal Arch. Dis. Child. Fetal 

Neonatal Ed. 2008;93;F351Neonatal Ed. 2008;93;F351--F361F361



ΠαιδιάΠαιδιά τωντων οποίωνοποίων ηη μητέραμητέρα καπνίζεικαπνίζει
κατάκατά τηντην εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη, , έχουνέχουν διπλάσιοδιπλάσιο
κίνδυνοκίνδυνο νανα προσβληθούνπροσβληθούν απόαπό τοτο ΣΑΘΒΣΑΘΒ

ΗΗ έκθεσηέκθεση στοστο κάπνισμακάπνισμα ((καικαι απόαπό τουςτους δύοδύο
γονείςγονείς) ) μετάμετά τητη γέννησηγέννηση είναιείναι σημαντικόςσημαντικός
επιβαρυντικόςεπιβαρυντικός παράγονταςπαράγοντας

ΠιθανοίΠιθανοί μηχανισμοίμηχανισμοί
–– ∆ιαταραχές∆ιαταραχές στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη τουτου εγκεφάλουεγκεφάλου

εμβρύουεμβρύου ((τάσητάση γιαγια κεντρικέςκεντρικές άπνοιεςάπνοιες))
–– ∆ιαταραχές∆ιαταραχές στηνστην κεντρικήκεντρική ρύθμισηρύθμιση τηςτης

αναπνοήςαναπνοής ((μειωμένημειωμένη απάντησηαπάντηση στηνστην
υποξίαυποξία))

–– ΑνώμαληΑνώμαλη ανάπτυξηανάπτυξη τωντων πνευμόνωνπνευμόνων
W W HofhuisHofhuis, , Arch Arch DisDis Child 2003;88:1086Child 2003;88:1086––10901090



ΥπάρχειΥπάρχει μικρήμικρή αύξησηαύξηση
τουτου κινδύνουκινδύνου γιαγια όλουςόλους
τουςτους καρκίνουςκαρκίνους

ΗΗ σύνδεσησύνδεση τουτου
παθητικούπαθητικού καπνίσματοςκαπνίσματος
μεμε τοντον παιδικόπαιδικό καρκίνοκαρκίνο
παραμένειπαραμένει έναένα
αμφιλεγόμενοαμφιλεγόμενο θέμαθέμα μεμε
αντιφατικάαντιφατικά
αποτελέσματααποτελέσματα

W W HofhuisHofhuis, , Arch Arch DisDis Child 2003;88:1086Child 2003;88:1086––10901090



ΟρισμόςΟρισμός
ΕπιπολασμόςΕπιπολασμός
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά
ΘνητότηταΘνητότητα
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά
ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις στηνστην υγείαυγεία
–– ΕνήλικεςΕνήλικες
–– ΠαιδιάΠαιδιά

ΝομοθεσίαΝομοθεσία
ΑποτελεσματικότηταΑποτελεσματικότητα πολιτικώνπολιτικών γιαγια έναένα
περιβάλλονπεριβάλλον ελεύθεροελεύθερο καπνούκαπνού



ΑπαγόρευσηΑπαγόρευση τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε δημόσιουςδημόσιους
χώρουςχώρους όπωςόπως θέατραθέατρα, , ανελκυστήρεςανελκυστήρες καικαι
καταστήματακαταστήματα λιανικήςλιανικής πώλησηςπώλησης ((όχιόχι σεσε
εστιατόριαεστιατόρια, , μπαρμπαρ))

•• 15901590: : 11οςος ΝόμοςΝόμος κατάκατά τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος
•• 19411941--1945: 1945: ΑπαγόρευσηΑπαγόρευση τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε

δημόσιουςδημόσιους χώρουςχώρους απόαπό τουςτους ΝαζίΝαζί..
ΑπαγόρευσηΑπαγόρευση τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε χώρουςχώρους
εργασίαςεργασίας ((όχιόχι σεσε εστιατόριαεστιατόρια, , μπαρμπαρ))

•• 1975: 1975: ‘’‘’Clean Indoor Air ActClean Indoor Air Act’’’’, , ΜινεσσόταΜινεσσότα, , 
ΗΠΑΗΠΑ

•• 2004: 2004: ΙρλανδίαΙρλανδία, , θέσπισηθέσπιση νόμουνόμου γιαγια τηντην
απαγόρευσηαπαγόρευση τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος στουςστους χώρουςχώρους
εργασίαςεργασίας. . 

ΑπαγόρευσηΑπαγόρευση τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε εστιατόριαεστιατόρια
καικαι μπαρμπαρ

•• 2009: 2009: ΕφαρμογήΕφαρμογή τουτου νόμουνόμου στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα, 1, 1ηη
ΙουλίουΙουλίου



ΠροστασίαΠροστασία μημη καπνιστώνκαπνιστών απόαπό
τουςτους κινδύνουςκινδύνους τουτου παθητικούπαθητικού
καπνίσματοςκαπνίσματος

ΑποθάρρυνσηΑποθάρρυνση τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος
–– ΜείωσηΜείωση επιπολασμούεπιπολασμού τουτου

καπνίσματοςκαπνίσματος
–– ΜείωσηΜείωση τηςτης ημερήσιαςημερήσιας κατανάλωσηςκατανάλωσης

τσιγάρωντσιγάρων
–– ΑύξησηΑύξηση τωντων προσπαθειώνπροσπαθειών διακοπήςδιακοπής

τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος

ΤοΤο κάπνισμακάπνισμα είναιείναι κοινωνικάκοινωνικά
ανεπιθύμητηανεπιθύμητη συμπεριφοράσυμπεριφορά



ΜείωσηΜείωση επιπολασμούεπιπολασμού
τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος κατάκατά
10%10% ότανόταν ηη νομοθεσίανομοθεσία
πουπου αφοράαφορά τηντην
απαγόρευσηαπαγόρευση τουτου
καπνίσματοςκαπνίσματος είναιείναι
εκτεταμένηεκτεταμένη

ΤαΤα ποσοστάποσοστά διακοπήςδιακοπής
αυξάνονταιαυξάνονται μεμε τοτο
πέρασμαπέρασμα τουτου χρόνουχρόνου

StrengthStrength ofof SmokeSmoke--freefree AirAir PoliciesPolicies andand
AdultAdult SmokingSmoking PrevalencePrevalence, 2003 , 2003 toto 2004. 2004. 

Longo DR. A prospective investigation of the impact of smoking bans on tobacco cessation and relapse. Tob Control 2001; 267–272.
M Eriksen, F Chaloupka,CA Cancer J Clin 2007;57:367–378


