Παθητικό κάπνισμα
Η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλ-

Παθητικό κάπνισμα
και εγκυμοσύνη
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και της ουροδόχου κύστης όταν τα παιδιά θα με-
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Κίνδυνοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση σε καπνό από
τσιγάρο προκαλεί περίπου 79.000 θανάτους
ετησίως στην Ευρώπη.
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Ερεθισμός στα μάτια
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Ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος,
βήχας

λές, περιγεννητική θνησιμότητα, συγγενείς ανωμαλίες και πρόωρους τοκετούς. Αξίζει να
σημειωθεί ότι σε βρέφη των οποίων οι μητέρες
κάπνιζαν κατά τη διάρκεια του θηλασμού ή της
εγκυμοσύνης έχουν ανιχνευτεί τόσες ποσότητες
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Ρινικά συμπτώματα

νικοτίνης όσες και στη μητέρα.
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Κεφαλαλγίες

Το κάπνισμα επιδρά αρνητικά και στην υγεία της
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Κρίσεις βρογχικού άσθματος

εγκύου, καθώς παρουσιάζεται αυξημένη συχνό-
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Αύξηση νοσηρότητας και θνησιμότητας από
στεφανιαία νόσο

u

Καρκίνος του πνεύμονα

u

Καρκίνος του στόματος, του φάρυγγα, του λάρυγγα, του οισοφάγου, της ουροδόχου κύστης, του μαστού κ.ά.

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα
στους κινδύνους που προκαλούνται
από το παθητικό κάπνισμα.

τητα αποκόλλησης του πλακούντα, αιμορραγιών
και πρόωρης ρήξης του θυλακίου.

Παθητικό κάπνισμα
και παιδιά
Οι συνέπειες του παθητικού καπνίσματος έχουν
συνδεθεί με προβλήματα συμπεριφοράς στην
παιδική ηλικία όπως είναι η υπερκινητικότητα
και η ελλειμματική προσοχή. Τα παιδιά που είναι
παθητικοί καπνιστές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προσβληθούν από αναπνευστικές παθήσεις και να αναπτύξουν άσθμα. Επίσης, το
παθητικό κάπνισμα στα παιδιά έχει συσχετιστεί
με μέση ωτίτιδα με υγρό, με πρόκληση οισοφαγίτιδας και βακτηριδιακής μηνιγγίτιδας. Η αύξηση του κινδύνου εμφάνισης εμφράγματος του
μυοκαρδίου, καρκίνου του πνεύμονα και χρόνιας
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας στους ενήλικες
είναι οι κύριες απώτερες επιδράσεις του παθητικού καπνίσματος.

Τριτογενές κάπνισμα
Ο καπνός από τσιγάρα δεν αφήνει μόνο άσχημη
μυρωδιά σε ένα χώρο αλλά και καρκινογόνες ουσίες που είτε επικάθονται σε διάφορες επιφάνειες είτε μεταφέρονται από τον καπνιστή με τα
μαλλιά ή με τα ρούχα του. Οι ουσίες αυτές μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στα χέρια των
ατόμων που ακουμπούν τις επιφάνειες στις
οποίες έχουν επικαθίσει και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα μικρά παιδιά και βρέφη που πολλές φορές βάζουν τα χέρια τους στο στόμα.

Παθητικό κάπνισμα

Μέτρα ελέγχου
του καπνού στην Κύπρο
Το Υπουργείο Υγείας υιοθετώντας διεθνείς πρακτικές χρησιμοποίησε τη νομοθεσία ως μέτρο
ελέγχου του καπνού. Η εισαγωγή της νομοθεσίας
που προνοεί την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους και
τους χώρους αναψυχής και η εφαρμογή της από
την 01/01/2010, έχει ως στόχο την προστασία
του πληθυσμού από το παθητικό κάπνισμα, ως
επίσης και τη μείωση της συχνότητας και της βαρύτητας του καπνίσματος.
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