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Τ     ο κάπνισμα αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες νοσηρό-

τητας και θανάτου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (WHO, 2002). Οι θάνατοι 
ετησίως που οφείλονται στη χρήση 
καπνού ξεπερνούν το μισό εκατομ-
μύριο, ενώ είναι πλέον γνωστό και 
το γεγονός ότι το κάπνισμα αποτε-
λεί κίνδυνο και για τους παθητικούς 
καπνιστές, επιφέροντας πολλές αρ-
νητικές συνέπειες στην υγεία τους. 
Στην Ευρώπη, το κάπνισμα αποτελεί 
το δεύτερο κατά σειρά παράγοντα 
κινδύνου για την υγεία δεδομένου 
ότι συνδέεται με το 12.3% του συ-
νόλου των ετών ζωής που χάνονται 
εξαιτίας πρόωρων θανάτων (WHO 
2007). Παγκοσμίως ένας στους τρεις 
ενήλικες καπνίζει. 

Η Ελλάδα κατέχει την πέμπτη θέση 
στο κάπνισμα στην Ευρώπη με ποσο-
στό καπνιστών 38% στις ηλικίες άνω 
των 15 ετών. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη 
του μεγέθους του προβλήματος του κα-
πνίσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
περιγράφονται κάποιες παρατηρήσεις 
που έλαβαν χώρα στον πληθυσμό των 
ατόμων που έκαναν συστηματική χρήση 

καπνού. Ο επιπολασμός του καπνίσμα-
τος έχει μειωθεί δραστικά στις Ηνωμένες 
Πολιτείες κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων 30 ετών. Μελετήσαμε την έκτα-
ση της από άτομο σε άτομο διάδοσης 
του καπνίσματος και το βαθμό στον ο-
ποίο ομάδες ανθρώπων διέκοπταν το 
κάπνισμα από κοινού. 

Μέθοδοι

Μελετήσαμε ένα πυκνά διασυνδεμέ-
νο κοινωνικό δίκτυο 12.067 ατόμων 
που αξιολογήθηκε επανειλημμένα από 
το 1971 ως το 2003 στα πλαίσια της 
καρδιολογικής μελέτης Framingham. 
Χρησιμοποιήσαμε αναλυτικές μεθό-
δους δικτύων και διαμήκη στατιστικά 
πρότυπα. 

Ευδιάκριτες ομάδες καπνιστών και μη 
καπνιστών ήταν παρούσες στο κοινωνι-
κό δίκτυο που μελετήθηκε.

Παρά τη μείωση του αριθμού των κα-
πνιστών στο γενικό πληθυσμό, το μέ-
γεθος των ομάδων των καπνιστών πα-
ρέμεινε το ίδιο με την πάροδο του χρό-
νου, πράγμα που σημαίνει ότι ολόκλη-
ρες ομάδες ανθρώπων εγκατέλειπαν το 
κάπνισμα ομαδικά. Οι καπνιστές επί-
σης σταδιακά βρέθηκαν στην περιφέ-

ρεια του κοινωνικού δικτύου. Η διακο-
πή καπνίσματος από έναν σύζυγο μεί-
ωσε τις πιθανότητες του συντρόφου στο 
να καπνίζει κατά 67% (διάστημα εμπι-
στοσύνης 95% [CI], 59 έως 73). Η δι-
ακοπή καπνίσματος από έναν αδελφό 
μείωσε τις πιθανότητες κατά 25% (95% 
CI, 14 έως 35) ενώ η διακοπή καπνί-
σματος από ένα φίλο μείωσε τις πιθα-
νότητες κατά 36% (95% CI, 12 έως 55). 
Μεταξύ ατόμων που εργάζονται σε μι-
κρές εταιρείες, η διακοπή καπνίσματος 
από ένα συνάδελφο μείωσε τις πιθα-
νότητες κατά 34% (95% CI, 5 έως 56). 
Φίλοι με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευ-
σης επηρέασαν τους άλλους περισσό-
τερο σε σχέση με εκείνους με χαμηλό-
τερο επίπεδο εκπαίδευσης. Παρόμοια 
αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν με-
ταξύ γειτόνων που ζούσαν στην ίδια γε-
ωγραφική περιοχή.

Συμπέρασμα

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή κα-
πνίσματος είναι κοινωνικά μεταδοτικό 
φαινόμενο. Το κάπνισμα ως συμπερι-
φορά διαδίδεται μέσω στενών και α-
πώτερων κοινωνικών δεσμών, διασυν-
δεμένες ομάδες ανθρώπων διακόπτουν 

το κάπνισμα ομαδικά, και οι καπνιστές 
περιθωριοποιούνται όλο και περισσό-
τερο κοινωνικά. Τα συμπεράσματα αυτά 
έχουν κλινική σημασία σε θέματα δημό-
σιας υγείας ως προς την πρόληψη και 
τη διακοπή χρήσης καπνού.

Σχόλιο

Οι στρατηγικές μείωσης της χρήσης κα-
πνού στο γενικό πληθυσμό αποτελούν 
την τελευταία δεκαετία κοινό στόχο τό-
σο της ιατρικής κοινότητας όσο και της 
επίσημης πολιτικής δημόσιας υγείας. 
Πρόκειται για στρατηγικές που στοχεύ-
ουν αφενός στη μείωση του αριθμού των 
νέων καπνιστών, απευθυνόμενες σε ε-
φήβους, όσο και στη διακοπή της χρή-
σης καπνού από ήδη καπνιστές. Η πα-
ραπάνω μελέτη διαλευκάνει αρκετά το 
φαινόμενο της χρήσης καπνού ως κοι-
νωνική συνήθεια και επιβεβαιώνει τη δι-
άσταση αυτή τόσο ως προς τη διάδοση 
όσο και ως προς τη διακοπή του. Κατά 
συνέπεια τα αποτελέσματα της ενίσχυ-
σης της διακοπής του καπνίσματος από 
ιατρούς πολλαπλασιάζονται και επηρεά-
ζουν έμμεσα εκτός των ιδίων των ασθε-
νών και τον κοινωνικό, οικογενειακό και 
επαγγελματικό περίγυρο τους. 
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