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Είναι αναµφισβήτητη αλήθεια πια ότι η
νικοτίνη (το τσιγάρο) προκαλεί ταχύτατα
εθισµό. ∆ύο στους τρεις καπνιστές
δηλώνουν ότι θέλουν να σταµατήσουν το
κάπνισµα αλλά λίγοι είναι αυτοί που το
καταφέρνουν χωρίς βοήθεια, καθώς η
εξάρτηση που προκαλεί είναι ισχυρή.







� Η νικοτίνη είναι µια ουσία εξίσου
εξαρτησιογόνος µε την ηρωίνη και την
κοκαΐνη. Η νικοτίνη είναι µια χηµική ουσία, 
ένα αλκαλοειδές που προκαλεί ποικίλες
αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό
(έχει τοξική δράση). Όταν την εισπνέουµε, 
εισέρχεται στο αίµα και πολύ γρήγορα
διαχέεται σε όλο το σώµα, στο δέρµα, 
στους µύες, στο περιφερικό νευρικό
σύστηµα και στον εγκέφαλο.



� Από 700 παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών, τα
περισσότερα εθίστηκαν στη νικοτίνη
σχεδόν αµέσως, ”µε την πρώτη µατιά”.





Οµόφωνη η ιατρική και επιστηµονική κοινότητα
έχει καταλήξει εδώ και πολλά χρόνια στο
συµπέρασµα ότι το κάπνισµα του τσιγάρου
αποτελεί έναν µεγάλο κίνδυνο για τον
ανθρώπινο οργανισµό και κατά συνέπεια, οι
επιπτώσεις του καπνίσµατος µπορεί να είναι
ακόµα και θανατηφόρες! 



� Καρκίνος του πνεύµονα ( Ευθύνεται για το 90% 
των θανάτων λόγω καρκίνου του πνεύµονα! )

� Καρκίνος του λάρυγγα

� Καρκίνος της στοµατικής κοιλότητας

� Καρκίνος του οισοφάγου



� Καρκίνος ουροδόχου κύστης (50% των
ασθενών µε καρκίνο της ουροδόχου
κύστης, είναι ή ήταν καπνιστές!)

� Καρδιακές παθήσεις (άλλη µια από τις πιο
επικίνδυνες συνέπειες του καπνίσµατος)

� Μείωση της καλής χοληστερίνης µε
συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος
αρτηριοσκλήρυνσης.

� Εµφύσηµα







� ∆ιατάραξη της όρασης (νικοτινική αµβλυωπία –
µια από τις πιο επικίνδυνες επιπτώσεις του
καπνίσµατος στην όρασή σας)

� Φαρυγγίτιδα (µια από τις πιο συχνές
επιπτώσεις του καπνίσµατος – εµφανίζεται
συχνά και σε νέα άτοµα)

� Αλλοίωση της γεύσης, της ακοής και της
όσφρησης

� Μείωση της αντοχής (µια από τις πιο γνωστές
επιπτώσεις του καπνίσµατος)

� Τρεµούλιασµα των άκρων

Λιγότερο επικίνδυνες αλλά πιο
συχνά εµφανιζόµενες) συνέπειες
του καπνίσµατος είναι:



� Ίλιγγος

� Νευραλγίες

� Εγκεφαλική υπεραιµία µε βάρος και ζάλη

� Αυξηµένους παλµούς

� Πόνους στοµάχου και εντέρων –
δυσκοιλιότητα (Πρόκειται για µια από τις
επιπτώσεις του καπνίσµατος που
εµφανίζεται περισσότερο σε νέους
καπνιστές)

� Τοπικός ερεθισµός στα χείλη, στο στόµα
και στη γλώσσα







Και οι πιο φανατικοί καπνιστές µπορούν να
κόψουν το τσιγάρο, αρκεί να το
αποφασίσουν. Είναι σηµαντικό να
γνωρίζουν τα εµπόδια που θα συναντήσουν
στην - δύσκολη- προσπάθεια τους.



� Αυτοκόλλητα νικοτίνης
Απελευθερώνουν νικοτίνη που
απορροφάται από τον οργανισµό
µειώνοντας την επιθυµία για κάπνισµα.

� Βελονισµός
Ενεργοποιεί συγκεκριµένα κέντρα, τα
οποία µετατρέπουν τον οργανισµό του
καπνιστή σε παρθένο στη νικοτίνη, 
Επιπλέον µειώνει την ένταση του
συνδρόµου στέρησης και ανακουφίζει
από το άγχος



� Τσίχλες νικοτίνης

Απελευθερώνουν µικρές ποσότητες
νικοτίνης µειώνοντας την επιθυµία για
κάπνισµα. Ενδείκνυται µία τσίχλα κάθε φορά
που θέλετε να καπνίσετε.

� Ειδικά κέντρα

Εφαρµόζουν διάφορες µεθόδους διακοπής
του καπνίσµατος και παρέχουν υποστήριξη. 
Ελέγξτε αν η µέθοδος που θα επιλέξετε είναι
εγκεκριµένη από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας.



� Ψυχολογική υποστήριξη

Ο καπνιστής συζητά µε τον ειδικό και
εντοπίζει τους λόγους που τον κάνουν να
ανάβει τσιγάρο. Επιπλέον ο ειδικός τον
βοηθά να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες
που θα προκύψουν µε τη διακοπή του. 
Κάποιοι ψυχολόγοι υποβάλλουν τον
καπνιστή σε ύπνωση. 



Κάθε συνέπεια του καπνίσµατος µπορεί
να «φάει ένα κοµµάτι από την ζωή σας»

ενώ µερικές επιπτώσεις του καπνίσµατος
είναι ικανές ακόµα και να σκοτώσουν. 

Μην στέκεστε ανήµποροι και αδρανείς –
κάντε κάτι! 

Αυτή την στιγµή το κάπνισµα είναι ο
νούµερο ένα εχθρός σας και εµείς είµαστε

εδώ για να σας δώσουµε την λύση!





Καθοριστικό

ρόλο

στην επίτευξη του
στόχου σας θα παίξουν

η ισχυρή

θέληση και η επιµονή.





� ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΓΑΡΟΥ;

NAI: 45%                 OXI: 55%

� ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΕΘΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΦΟΡΑ;

NAI: 40%                 OXI: 60%

� ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ;

ΝΑΙ: 95%                  ΟΧΙ: 5%

� ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ OΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΟΙ
ΕΦΗΒΟΙ; 

ΝΑΙ: 98%                 ΟΧΙ: 2%



� Μαγκιά

� Παρέες

� Ψυχολογικοί λόγοι

� Ερωτική απογοήτευση

� Εµπειρία

� Οικογενειακά προβλήµατα

� Μιµητισµός

� Απόλαυση

� Χαλάρωση


