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Σε ποιες πληθυσμιακές ομά-
δες καπνιστών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις 
του ΩΡΛ για τη διακοπή του 
καπνίσματος;

Ο.ωτορινολαρυγγολόγος.που.
θα.ιδρύσει.ιατρείο.διακοπής.κα-
πνίσματος.μέσα.στο.χώρο.ερ-
γασίας.του.πρέπει.να.ενημερω-
θεί.για.όλους.τους.διαθέσιμους.
τρόπους.οι.οποίοι.έχουν.χρησι-
μοποιηθεί.και.χρησιμοποιούνται.
για.τη.διακοπή.του.καπνίσματος,.
όχι.μόνο.στην.Ελλάδα,.αλλά.και.
στο.εξωτερικό..

Επίσης.πρέπει.να.γνωρίζει.και.
όλες.τις.ομάδες.καπνιστών.οι.οποί-
οι.μπορεί.να.νοσήσουν.από.το.κά-
πνισμα.σε.άλλα.συστήματα.εκτός.
από.το.ΩΡΛ,.όπως.π.χ..οι.ασθε-
νείς.με.καρδιακή.ή.αγγειακή.νό-
σο,.νόσους.των.πνευμόνων,.κ.λπ..
Είναι.σημαντικό.να.προσφέρο-
νται.οι.υπηρεσίες.διακοπής.κα-
πνίσματος.και.στις.εγκύους.γυ-
ναίκες.ή.στις.γυναίκες.που.πρό-
κειται.να.μείνουν.έγκυες..

Έχει.υπολογιστεί.ότι.κατά.τη.
διάρκεια.της.εγκυμοσύνης.κα-
πνίζει.το.12-22%.των.γυναικών.
(Haviland.L.et.al,.2004)..

Πώς μπορεί να επηρεάσει ο 
ΩΡΛ τις εγκύους να κόψουν 
το τσιγάρο;

Οι.ανεπιθύμητες.δράσεις.του.
καπνίσματος.κατά.τη.διάρκεια.
της.εγκυμοσύνης.έχουν.ανακοι-
νωθεί.εδώ.και.πολλά.έτη..Ο.στό-
χος.όλων.των.υπουργείων.Υγείας.
στον.υγειονομικά.ανεπτυγμένο.
κόσμο.είναι.να.φτάσει.η.επίπτω-
ση.του.καπνίσματος.στις.εγκύ-
ους.στο.1%.ή.και.λιγότερο,.μέ-
χρι.το.2010..

Ο.ωτορινολαρυγγολόγος.μπο-
ρεί.να.περάσει.το.μήνυμα.της.
διακοπής.του.τσιγάρου.σε.όσες.
εγκύους.τον.επισκέπτονται.για.
ΩΡΛ.προβλήματα.κατά.τη.διάρ-
κεια.της.κυήσεως..Οι.έγκυες.κα-
πνίστριες.πρέπει.να.βοηθούνται.
για.τη.διακοπή.του.καπνίσματος.
από.τον.μαιευτήρα-γυναικολόγο.
τους.και.οποιονδήποτε.άλλον.για-
τρό.προς.τον.οποίο.μπορεί.να.κα-
ταφύγουν.για.μη.μαιευτικό.πρό-
βλημα,.όπως.οι.ΩΡΛ..Υπάρχουν.

έγκυες.που.κόβουν.το.κάπνισμα.
μόνες.τους.μόλις.μάθουν.ότι.έμει-
ναν.έγκυες..

Για.άλλες.είναι.αδύνατον.να.κό-
ψουν.το.κάπνισμα,.ενώ.κάποιες.
το.κόβουν.όσο.είναι.έγκυες,.αλ-
λά.το.ξαναρχίζουν.αμέσως.μετά.
τον.τοκετό..Έχει.επιδειχτεί.ότι.οι.
βραχείες.ιατρικές.παρεμβάσεις.
και.προτροπές.διακοπής.του.κα-
πνίσματος.στις.εγκύους.αυξά-
νουν.την.αποχή.από.το.κάπνι-
σμα.μεταξύ.των.γυναικών.που.
δεν.κόβουν.το.κάπνισμα.μόνες.
τους.αυτόματα..Οι.ιατρικές.πα-
ρεμβάσεις.και.προτροπές.μετά.
τον.τοκετό.δεν.επηρεάζουν.την.
υποτροπή.στο.κάπνισμα,.ούτε.τη.
συχνότητα.καπνίσματος.(Pbert.L.
et.al,.2004)..

Ποιος ο ρόλος των ασφαλι-
στικών οργανισμών και των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης 
στη διακοπή του καπνίσμα-
τος;

Όλοι.οι.ασφαλιστικοί.οργανι-
σμοί.πρέπει.να.είναι.ευαισθητο-
ποιημένοι.στην.ύπαρξη.ιατρικών.
μεθόδων.διακοπής.του.καπνί-
σματος.και.της.ανάγκης.διακοπής.
του.καπνίσματος.στους.ασφαλι-
σμένους.τους.και.ιδιαίτερα.στις.
εγκύους..Επιπλέον.πρέπει.να.αξι-
οποιηθούν.τα.μέσα.μαζικής.ενη-
μέρωσης,.ώστε.με.συνεχείς.ενη-
μερωτικές.εκπομπές.να.πληρο-
φορούν.το.κοινό.για.την.ύπαρξη.
ιατρικών.μεθόδων.διακοπής.του.
καπνίσματος,.τα.ποσοστά.επιτυχί-
ας.τους.και.ποιοι.ειδικοί.είναι.εκ-
παιδευμένοι.στις.ιατρικές.μεθό-
δους.διακοπής.του.καπνίσματος.
(Orleans.T.et.al,.2004)..

Γιατί πρέπει να είναι εκπαι-
δευμένος ο ωτορινολαρυγ-
γολόγος στις φαρμακευτικές 
μεθόδους διακοπής του κα-
πνίσματος;

Σημαντικότατος.αριθμός.ΩΡΛ.
ασθενών.πάσχουν.από.νόσους.
του.ΩΡΛ.συστήματος.που.οφείλο-
νται.στο.κάπνισμα..Ο.ΩΡΛ,.εκτός.
από.την.ευθύνη.της.διάγνωσης.
και.θεραπείας.των.νόσων.που.
οφείλονται.στο.κάπνισμα,.είναι.
υποχρεωμένος.να.επιβάλλει.τη.

διακοπή.του.καπνίσματος.στον.
ασθενή..Δυστυχώς.η.διακοπή.του.
καπνίσματος.δεν.είναι.εύκολα.
εφικτή.για.την.πλειοψηφία.των.
ασθενών..Τούτο.οφείλεται.στο.
γεγονός.ότι.το.κάπνισμα.προκα-
λεί.εξάρτηση.παρόμοια.με.αυτή.

των.αμφεταμινών,.των.οπιοειδών.
και.της.κοκαΐνης.

Συνεπώς,.ο.ΩΡΛ.θα.πρέπει.να.
είναι.εκπαιδευμένος.και.έτοιμος.
να.θεραπεύσει.την.εξάρτηση.του.
ασθενούς.στη.νικοτίνη.και.τα.συ-
μπτώματα.που.τη.συνοδεύουν..

Ο.ωτορινολαρυγγολόγος.οφεί-
λει.να.εκπαιδεύει.τους.καπνιστές.
για.τις.καταστρεπτικές.δράσεις.
που.ασκεί.ο.καπνός.στους.ίδι-
ους,.αλλά.και.στα.άτομα.που.κα-
πνίζουν.παθητικά.στο.περιβάλ-
λον.της.κατοικίας.και.της.εργα-
σίας.τους..

Οι.χρόνιοι.καπνιστές.μπορεί.
να.χρειαστούν.θεραπεία,.η.οποία.
πρέπει.να.γίνεται.με.επανειλημ-

μένες.θεραπευτικές.παρεμβά-
σεις.που.θα.διαρκέσουν.μερι-
κούς.μήνες.

Ποιες θα είναι οι έμμεσες 
συνέπειες της δημιουργίας 
ΩΡΛ ιατρειών διακοπής του 
καπνίσματος;

Ο.εκπαιδευμένος.στη.διακοπή.
του.καπνίσματος.ΩΡΛ.δε.μπορεί.
να.συντηρεί.ιατρείο.διακοπής.κα-
πνίσματος.και.να.συνεχίζει.ο.ίδι-
ος.να.είναι.καπνιστής..Συνεπώς.
οι.καπνιστές.ΩΡΛ,.εφόσον.επιθυ-
μούν.να.θεωρούνται.θεραπευτές.
της.διακοπής.του.καπνίσματος.
θα.πρέπει.να.επωφεληθούν.και.
οι.ίδιοι,.εφαρμόζοντας.τη.θερα-
πεία.και.στον.εαυτό.τους..Εκτός.
από.την.εφαρμογή.των.ιατρικών.
μεθόδων.διακοπής.του.καπνίσμα-
τος.στους.ΩΡΛ.ασθενείς,.ο.ΩΡΛ.
εκπαιδεύει.στη.διακοπή.του.κα-
πνίσματος.και.τους.ανθρώπους.
του.άμεσου.περιβάλλοντος.του.
ασθενούς.που.δεν.έχουν.εκδη-
λώσει.ακόμη.κάποια.νόσο.

Ο.ΩΡΛ.θα.εκπαιδεύσει.κάθε.
ασθενή.του.να.αποφεύγει.χώ-
ρους.καπνιζόντων,.να.δημιουργεί.
χώρους.καπνιζόντων.(πιέζοντας.
την.εργοδοσία,.τους.χώρους.σχό-
λης.και.αναψυχής,.πλοία,.εντευ-
κτήρια,.τράπεζες.και.λοιπούς.κοι-
νωφελείς.χώρους).και.όσους.ακό-
μη.καπνίζουν.να.σταματήσουν.
να.κάνουν.τους.μη.καπνιστές.να.
καπνίζουν.παθητικά.και.ιδιαίτε-
ρα.τα.παιδιά.

Τι πρέπει να έχει κατά νου ο 
ωτορινολαρυγγολόγος που 
επιθυμεί να εφαρμόσει σε 
καπνιστές το πρόγραμμα δι-
ακοπής του καπνίσματος;

Σύμφωνα.με.τα.διεθνή.δεδο-
μένα,.το.κάπνισμα.δεν.είναι.συ-
νήθεια.αλλά.εξάρτηση..Οι.καπνι-
στές.θεωρούνται.εξαρτημένα.άτο-
μα.και.οι.τεχνικές.προσέγγισής.
τους.πρέπει.να.γίνονται.υπομο-
νετικά,.χωρίς.επικριτικότητα,.χω-
ρίς.επιθετικότητα.εκ.μέρους.του.
ΩΡΛ.και.με.διάλογο.που.θα.βο-
ηθήσει.στην.αποδοχή.εκ.μέρους.
του.καπνιστή.των.μεθόδων.δια-
κοπής.καπνίσματος..Ο.ΩΡΛ.επι-
δεικνύει.ανοχή,.κατανόηση,.υπο-
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Β΄.μέρος

Πολλές φορές, οι προκαρ-
κινικές καταστάσεις μικρής 
έκτασης (π.χ. λευκοπλακία) 
υποχωρούν μόλις διακοπεί 
το κάπνισμα και τούτο 
εξηγείται στον ασθενή. 
Αν ο ασθενής προσέλθει για 
εξέταση έχοντας ήδη κάποιο 
καρκίνο στις ΩΡΛ περιοχές, 
επιβάλλεται απολύτως 
η διακοπή του καπνίσματος. 
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μονή.και.επιλογή.του.καταλληλό-
τερου.λεξιλογίου.επικοινωνίας,.
ώστε.να.γίνουν.αποδεκτές.οι.λύ-
σεις.που.θα.προτείνει.στους.κα-
πνιστές.ασθενείς.του.

Οι. καπνιστές.οι.οποίοι.δεν.
έχουν.κάποια.εμφανή.οργανι-
κή.διαταραχή,.σε.ένα.ποσοστό,.
είναι.προσωπικότητες.που.εκ-
δηλώνουν.έντονη.δυσαρέσκεια.
όταν.κάποιος.παρεμβαίνει.και.
θέλει.να.τους.κάνει.να.κόψουν.
το.τσιγάρο..Πολλοί.από.αυτούς.
λένε:.«Δεν.κοιτάτε.εσείς.οι.για-
τροί.να.κόψετε.το.τσιγάρο.και.
αφήστε.με.εμένα»..Ή.μπορεί.να.
πουν:.«Εμένα.μ’.αρέσει.να.καπνί-
ζω,.διότι.με.ευχαριστεί.και.κοίτα.
τη.δουλειά.σου»..Οι.παραπάνω.
περιπτώσεις.εγωιστικής.συμπε-
ριφοράς.χρήζουν.προσεκτικής.
αντιμετώπισης.και.ειδικής.τεχνι-
κής.προσέγγισης..Τα.ίδια.αρνη-
τικά.άτομα.σπάζουν.τον.εγωισμό.
τους.μόλις.κάποιο.φιλικό.ή.συγγε-
νικό.πρόσωπο.πάθει.κάποιο.καρ-
κίνο.εκ.καπνίσματος,.γίνονται.πιο.
προσεκτικά.και.πολλές.φορές.επι-
στρέφουν.στο.γιατρό.τον.οποίον.
είχαν.επιπλήξει.για.τις.αντικαπνι-
στικές.παραινέσεις.του.

Ποιοι κυρίως δείχνουν αρνη-
τική στάση στις προσπάθειες 
διακοπής του καπνίσματος;

Σοβαρό.πρόβλημα.στην.εκ-
στρατεία.της.διακοπής.του.κα-
πνίσματος.αποτελούν.οι.γιατροί.
καπνιστές,.οι.οποίοι.προβάλλουν.
εντονότερες.αντιδράσεις.και.επι-
πλέον.είναι.ειρωνικότατοι.κατά.
οποιουδήποτε.συναδέλφου.τους.
τολμήσει.να.τους.επικρίνει.για.
την.εξάρτησή.τους..Στην.πραγ-
ματικότητα,.οι.γιατροί.καπνιστές.
έχουν.σοβαρότατο.πρόβλημα,.
διότι.γνωρίζουν.από.πρώτο.χέ-
ρι.τις.βλαπτικές.συνέπειες.του.
καπνού.και.νιώθουν.χωρίς.να.το.
δείχνουν.έντονες.ενοχές.για.την.
εξάρτησή.τους..Πολλοί.μάλιστα.
γιατροί,.ζώντας.κάτω.από.το.άγ-
χος.και.το.φόβο.των.συνεπειών.
του.καπνού,.αντί.να.το.κόψουν,.
καπνίζουν.περισσότερο..

Ποιες ομάδες ΩΡΛ ασθενών 
μπορούν να επωφεληθούν 
από την εφαρμογή του προ-
γράμματος διακοπής του 
καπνίσματος;

1. Ασθενείς που επισκέπτονται 
τον ΩΡΛ για πάθηση που δεν 
οφείλεται στο κάπνισμα.

Ο.ασθενής.έχει.προσέλθει.στον.

ΩΡΛ.για.την.επίλυση.κάποιου.ΩΡΛ.
προβλήματος.που.δεν.οφείλεται.
στο.κάπνισμα..Ο.ΩΡΛ.εστιάζει.την.
προσοχή.του.στο.υπάρχον.πρό-
βλημα,.χωρίς.να.επιδείξει.ενδια-
φέρον.για.το.κάπνισμα.του.ασθε-
νούς..Παίρνει.λεπτομερές.ιστο-
ρικό,.όχι.μόνο.για.την.παρούσα.
νόσο.αλλά.για.το.όλο.ΩΡΛ.σύ-
στημα.συνολικά,.χωρίς.να.μιλή-
σει.ακόμη.για.το.κάπνισμα..

Ακολουθεί.πλήρης.ΩΡΛ.εξέ-
ταση,.η.οποία.περιλαμβάνει.τη.
λεπτομερή.εξέταση.της.στομα-
τοφαρυγγικής.κοιλότητας,.της.
γλώσσας,.των.ούλων,.των.αμυ-
γδαλών..Γίνεται.επιμελής.εξέτα-
ση.του.λάρυγγα.και.του.ρινο-
φάρυγγα.με.το.κλασικό.καθρε-
πτάκι,.αλλά.οπωσδήποτε.και.με.
άκαμπτο.λαρυγγοσκόπιο..Με.το.
άκαμπτο.λαρυγγοσκόπιο.η.εξέ-
ταση.γίνεται.με.γυμνό.το.μάτι.
του.γιατρού,.αλλά.και.με.προ-
σαρμογή.κάμερας,.ώστε.να.γί-
νει.καταγραφή.των.ευρημάτων.
στο.βίντεο..Η.εξέταση.μπορεί.να.
ολοκληρωθεί.με.τη.χρήση.του.εύ-
καμπτου.ρινο-φαρυγγο-λαρυγ-
γοσκοπίου.και.την.καταγραφή.
των.ευρημάτων.σε.βιντεοταινία..
Αφού.γίνει.η.βιντεολαρυγγοσκό-
πηση.και.η.βιντεορινοφαρυγγο-
λαρυγγοσκόπηση,.επιδεικνύονται.
τα.ευρήματα.στον.ασθενή..Σ’.αυ-
τήν.τη.φάση.ερωτάται.ο.ασθε-
νής.αν.καπνίζει,.πόσα.καπνίζει,.
αν.προσπάθησε.ποτέ.να.κόψει.
το.κάπνισμα..Σπανίως.στους.κα-
πνιστές.δεν.υπάρχουν.απαρχές.
βλάβης.στο.βλεννογόνο.των.φω-
νητικών.χορδών..Σπανίως.στους.
καπνιστές.το.επιθήλιο.του.λάρυγ-
γα.λειτουργεί.απόλυτα.φυσιολο-
γικά..Αν.υπάρχουν.ερεθισμοί.του.
λάρυγγα,.ερευνάται.η.συνύπαρ-
ξη.γαστροοισοφαγικής.παλινδρό-
μησης..Τα.ευρήματα.επιδεικνύ-
ονται.στους.ασθενείς,.οι.οποίοι.
καθησυχάζονται.ότι.δεν.πάσχουν.
από.κάποια.νόσο,.αλλά.ενημερώ-
νονται.ότι.ήδη.οι.βλάβες.από.τον.
καπνό.έχουν.αρχίσει.και.συνεπώς.
θα.πρέπει.να.βάλουν.στο.μυαλό.
τους.την.ιδέα.της.διακοπής.του.
καπνίσματος..Κατά.τη.διάρκεια.
της.επίδειξης.των.ευρημάτων.της.
εξέτασης,.γίνεται.εισήγηση.από.
τον.ΩΡΛ.στον.ασθενή.ότι.ίσως.
ήλθε.η.ώρα.να.κόψει.το.τσιγά-
ρο.και.πως.αν.το.επιθυμεί.υπάρ-
χουν.και.ιατρικοί.τρόποι.που.βο-
ηθούν.στο.κόψιμο..Αυτό.λέγεται.
ασφαλής.ενημέρωση.και.προει-
δοποίηση.του.ασθενούς.που.δεν.

του.επιτρέπει.ούτε.να.ειρωνευτεί.
το.γιατρό,.ούτε.να.τον.επιπλήξει.
για.την.τάχα.παρέμβαση.στην.
προσωπική.του.ζωή..Συνιστάται.
στους.καπνιστές.να.αποφεύγουν.
την.ταυτόχρονη.λήψη.οινοπνευ-
ματωδών.ποτών.ενώ.καπνίζουν,.
διότι.ο.καπνός.και.το.οινόπνευ-
μα.δρουν.συνεργικά.όσον.αφο-
ρά.την.καρκινογένεση..Οι.ασθε-
νείς.δεν.πιέζονται.και.δεν.τρομο-
κρατούνται.και.τους.συνιστάται.
να.επανεξεταστούν.σε.δύο.μήνες,.
οπότε.στους.περισσοτέρους.έχει.
ωριμάσει.η.ιδέα.της.ανάγκης.δια-
κοπής.του.καπνίσματος..Οι.παρο-
τρύνσεις.για.διακοπή.του.καπνί-
σματος.δεν.πρέπει.να.ξεπερνούν.
τα.τρία.λεπτά..Αυτό.το.χρονικό.
διάστημα.οδηγίας.κάνει.τη.δου-
λειά.του,.ιδίως.όταν.έχει.προηγη-
θεί.η.επίδειξη.των.ενδοσκοπικών.
ευρημάτων..Ο.ΩΡΛ.γίνεται.απο-
τελεσματικότερος.αν.επαναλαμ-
βάνει.τη.σύσταση.διακοπής.του.
καπνίσματος.στις.επισκέψεις.που.
θα.ακολουθήσουν,.μετά.τρίμηνο.
ή.εξάμηνο.ή.ανάλογα.με.το.πρό-
βλημα.του.ασθενούς..

2. Ασθενείς με βράγχος φω-
νής, προκαρκινικές καταστά-
σεις στοματικού βλεννογόνου, 
του βλεννογόνου του φάρυγ-
γος και του λάρυγγος.

Εφόσον.προσέλθει.ασθενής.με.
οποιαδήποτε.αλλοίωση.της.ποιό-
τητας.της.φωνής.του,.θα.ληφθεί.
πάλι.το.ιστορικό,.θα.γίνει.η.κλι-
νική.εξέταση.και.ο.ενδοσκοπικός.
έλεγχος,.όπως.αναφέρθηκε.πιο.
πάνω..Στα.άτομα.με.προβλήμα-
τα.φωνής,.ο.ΩΡΛ.τηρεί.πιο.απο-
φασιστική.στάση.και.εξηγεί.στον.
ασθενή.ότι.για.τη.διαταραχή.της.
φωνής.από.λειτουργικά.ή.οργα-
νικά.αίτια.σημαντικό.ρόλο.έπαι-
ξε.το.κάπνισμα..Αν.ανακαλυφθεί.
μια.ύποπτη.εστία.για.καρκίνο,.
στην.οποία.μάλιστα.επιβάλλεται.
να.γίνει.βιοψία,.ο.ΩΡΛ.είναι.απο-
φασιστικά.απαγορευτικός.για.το.
κάπνισμα..

Πολλές.φορές,.οι.προκαρκινι-
κές.καταστάσεις.μικρής.έκτασης.
(π.χ..λευκοπλακία).υποχωρούν.
μόλις.διακοπεί.το.κάπνισμα.και.
τούτο.εξηγείται.στον.ασθενή..Αν.
ο.ασθενής.προσέλθει.για.εξέτα-
ση.έχοντας.ήδη.κάποιο.καρκί-
νο.στις.ΩΡΛ.περιοχές,.επιβάλλε-
ται.απολύτως.η.διακοπή.του.κα-
πνίσματος..

Στις.παραπάνω.καταστάσεις.
ασθενών,.ο.ΩΡΛ.βεβαίως.κάνει.

τις.συστάσεις.για.διακοπή.του.κα-
πνίσματος..Πλην.όμως.πρέπει.να.
έχει.κατά.νου.ότι.δεν.είναι.όλοι.
οι.ασθενείς.έτοιμοι.να.δεχτούν.
την.απαγόρευση.και.κυρίως.ότι.
είναι.τόσο.ισχυρή.η.εξάρτηση.
που.αδυνατούν.να.το.κόψουν,.
ανεξάρτητα.από.τη.βαρύτητα.
της.κατάστασης..Πολλοί.ασθε-
νείς.ισχυρίζονται.ότι.δεν.κόβουν.
το.τσιγάρο.διότι.τους.ευχαριστεί,.
τους.χαλαρώνει.και.ενισχύει.την.
αυτοσυγκέντρωσή.τους..Αν.ο.γι-
ατρός.υποδείξει.στον.ασθενή.να.
κόψει.το.τσιγάρο,.αυτός.ίσως.με.
κάθετο.τρόπο.αποκλείσει.από.το.
γιατρό.να.συνεχίσει.να.του.περ-
νάει.το.μήνυμα.διακοπής.του.κα-
πνίσματος,.παρά.την.επίδειξη.της.
παθολογικής.οντότητας,.η.οποία.
μπορεί.να.βάλει.σε.κίνδυνο.τη.
λειτουργία.της.φωνής.του.ή.τη.
ζωή.του..Αν.ο.ΩΡΛ.διαπιστώσει.
ότι.ο.ασθενής.του.έχει.επιθυμία.
να.κόψει.το.τσιγάρο,.αλλά.δεν.
μπορεί.από.μόνος.του,.οφείλει.
να.τον.βοηθήσει.εξηγώντας.του.
τους.τρόπους.διακοπής..

Αν.ο.καπνιστής.παρά.την.κατά-
στασή.του.δεν.θέλει.ή.δεν.μπορεί.
να.κόψει.το.κάπνισμα,.θα.πρέπει.
να.τον.παροτρύνει.να.το.σκεφτεί.
και.να.το.αποφασίσει.στο.εγγύς.
μέλλον,.εξηγώντας.του.ταυτόχρο-
να.τη.δυνατότητα.της.διακοπής.
του.καπνίσματος.με.ιατρικά.μέσα..
Η.επιμονή.του.ΩΡΛ.ότι.μπορεί.να.
βοηθήσει.τον.ασθενή.να.κόψει.το.
τσιγάρο.με.ιατρικούς.τρόπους.εί-
ναι.πολύτιμη..Στις.περισσότερες.
περιπτώσεις,.ο.άρρωστος.ακούει.
προσεκτικά.και.αποφασίζει.εκεί-
νη.τη.στιγμή.ή.μετά.από.παρέ-
λευση.ολίγων.ημερών..Σύμφωνα.
με.τους.Garces.YI.et.al..(2004),.οι.
θεραπείες.εξάρτησης.από.τη.νικο-
τίνη.ήταν.αποτελεσματικές.μετα-
ξύ.των.ασθενών.με.καρκίνο.της.
κεφαλής.και.του.τραχήλου,.ιδίως.
όταν.εφαρμόζονται.αμέσως.με-
τά.την.αρχική.διάγνωση,.καθώς.
και.για.τους.ασθενείς.που.δέχτη-
καν.τη.χειρουργική.επέμβαση.ως.
κύρια.θεραπεία.

3. Ασθενείς οι οποίοι γνωρί-
ζουν ή κατανοούν ότι το ΩΡΛ 
πρόβλημά τους οφείλεται στο 
κάπνισμα.

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο 
ΩΡΛ τον άρρωστο στη δια-
κοπή του καπνίσματος;

Ο.ΩΡΛ.ασθενής.μπορεί.να.κρύ-
βει.και.άλλες.παθολογικές.κατα-
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στάσεις.ή.να.παίρνει.και.άλλα.
φάρμακα.ή.εξαρτησιογόνες.ου-
σίες..Από.το.ιστορικό.ερευνάται.
αν.έπαιρνε.ποτέ.ή.αν.παίρνει.ψυ-
χοφάρμακα..Σ’.αυτήν.την.περί-
πτωση,.ο.ΩΡΛ.θα.πρέπει.να.συ-
νεργαστεί.με.τον.ψυχίατρο.του.
ασθενούς..

Υπάρχουν.ασθενείς.που.μπορεί.
να.έχουν.ψυχολογικό.πρόβλημα.
αδιάγνωστο,.όπως.λανθάνουσα.
κατάθλιψη,.που.μπορεί.να.εκδη-
λωθεί.με.σωματικά.συμπτώματα.
(π.χ..φαρυγγικός.κόμβος).ή.από.
διαταραχή.πανικού..Εφόσον.ο.
ΩΡΛ.υποψιαστεί.κρυμμένη.ψυ-
χολογική.διαταραχή.οφείλει.να.
συστήσει.στον.ασθενή.να.πάρει.
τη.γνώμη.και.ψυχιάτρου..Στις.πε-
ρισσότερες.όμως.περιπτώσεις,.οι.
ΩΡΛ.ασθενείς.είναι.ψυχικά.υγιείς.
και.καπνιστές..Σ’.αυτές.τις.ομά-
δες.ο.ΩΡΛ.μπορεί.να.προτείνει.
διακοπή.του.καπνίσματος.με.ια-
τρικές.μεθόδους...Όμως.καλό.θα.
ήταν,.κατά.τη.διάρκεια.της.εκπαί-
δευσής.τους.στη.διακοπή.του.κα-
πνίσματος,.οι.ΩΡΛ.να.διδαχθούν.
τις.μεθόδους.της.διάκρισης.της.
κατάθλιψης.και.των.καταστάσε-
ων.άγχους.και.διαταραχής.πανι-
κού,.όχι.για.να.θεραπεύσουν.τον.
ασθενή,.αλλά.για.να.μπορούν.πει-
στικότερα.να.τον.παραπέμπουν.
στον.ψυχίατρο..

Ποιες είναι οι κατηγορίες των 
εξαρτημένων καπνιστών;

Σύμφωνα.με.έρευνα.των.Boyle.
και.συν..(2000),.προκειμένου.να.
κατανοηθούν.οι.στάσεις.των.κα-
πνιστών,.ταξινομήθηκαν,.σύμφω-
να.με.το.κίνητρό.τους.να.κόψουν.
το.τσιγάρο.και.το.επίπεδο.εξάρτη-
σής.τους.από.τη.νικοτίνη,.σε.τέσ-
σερις.κατηγορίες:

•.Ομάδα.1:.«Σοβαρά.εξαρτη-
μένοι..Επιθυμούν.να.το.κόψουν»..
Καπνιστές.που.επιθυμούν.να.το.
κόψουν.και.είναι.σοβαρά.εξαρτη-
μένοι,.είτε.βαρείς.καπνιστές.(≥.30.
τσιγάρα.την.ημέρα).ή.αυτοί.που.
καπνίζουν.10-29.τσιγάρα.ημερη-
σίως.και.καπνίζουν.τα.πρώτα.τσι-
γάρα.τους.μέσα.σε.30.λεπτά.από.

τη.στιγμή.που.ξυπνήσανε..
•.Ομάδα.2:.«Λιγότερο.σοβα-

ρά.εξαρτημένα.άτομα..Επιθυμούν.
να.το.κόψουν»..Καπνιστές.οι.οποί-
οι.θέλουν.να.κόψουν.το.τσιγάρο,.
αλλά.είναι.λιγότερο.εξαρτημένοι.
και.είναι.είτε.ελαφρείς.καπνιστές.
(<10.τσιγάρα.ημερησίως).ή.εκεί-
νοι.που.καπνίζουν.10-29.τσιγά-
ρα.ημερησίως,.αλλά.καπνίζουν.τα.
πρώτα.τσιγάρα.τους.πολύ.αργό-
τερα.από.30.λεπτά.από.την.πρω-
ινή.τους.αφύπνιση..

•.Ομάδα.3:.«Σοβαρά.εξαρτη-
μένοι..Δεν.επιθυμούν.να.το.κό-
ψουν»..Καπνιστές.οι.οποίοι.δεν.
επιθυμούν.να.κόψουν.το.τσιγάρο.
και.είναι.σοβαρά.εξαρτημένοι,.εί-
τε.είναι.βαρείς.καπνιστές.(≥.30.τσι-
γάρα.ημερησίως).ή.αυτοί.που.κα-
πνίζουν.10-29.τσιγάρα.ημερησίως.
και.καπνίζουν.τα.πρώτα.τους.τσι-
γάρα.μέσα.σε.30.λεπτά.από.την.
αφύπνισή.τους...

•.Ομάδα.4:.«Λιγότερο.σοβα-
ρά.εξαρτημένα.άτομα..Δεν.επιθυ-
μούν.να.το.κόψουν»..Καπνιστές.οι.
οποίοι.δεν.επιθυμούν.να.κόψουν.
το.τσιγάρο.και.είναι.λιγότερο.σο-
βαρά.εξαρτημένοι,.είτε.ελαφρείς.
καπνιστές.(<.10.τσιγάρα.ημερη-
σίως).ή.εκείνοι.που.καπνίζουν.10-
29.τσιγάρα.ημερησίως,.αλλά.κα-
πνίζουν.τα.πρώτα.τσιγάρα.τους.
μετά.από.30.λεπτά.από.την.αφύ-
πνισή.τους.

Σε τι ενέργειες μπορεί να 
προβεί ο ΩΡΛ εφόσον ο 
ασθενής δεχθεί να εφαρμό-
σει το ΩΡΛ πρόγραμμα δια-
κοπής του καπνίσματος;

Εφόσον.ο.ασθενής.δεχθεί.να.
εφαρμόσει.το.ΩΡΛ.πρόγραμ-
μα.διακοπής.του.καπνίσματος,.
ο.ΩΡΛ.μπορεί.να.προβεί.στις.
εξής.ενέργειες:

1..Να.βοηθήσει.τον.ασθενή.
να.αποφασίσει.την.ημέρα.δι-
ακοπής.

2..Να.τον.εφοδιάσει.με.το.κα-
τάλληλο.ενημερωτικό.υλικό.

3..Να.μετρήσει.το.βαθμό.εξάρ-
τησης.του.ασθενούς.με.την.κλί-
μακα.του.Fargestrom..Χονδρικά.

τα.εξαρτημένα.άτομα.αδυνα-
τούν.να.ξεκινήσουν.την.ημέ-
ρα.τους.αν.δεν.καπνίσουν.2-
3.τσιγάρα.μαζεμένα.μόλις.ξυ-
πνήσουν..Άλλος.χρειάζεται.7-9.
τσιγάρα,.μαζεμένα..Δεν.υπάρ-
χει.άτομο.με.τέτοια.βαριά.εξάρ-
τηση.που.να.μην.παρουσιάζει.
κάποια.αλλοίωση.της.ποιότητας.
της.φωνής.του.ή.να.μην.έχει.κά-
ποια.μικροσκοπική.αλλοίωση.
του.βλεννογόνου.των.φωνητι-
κών.χορδών.

4..Να.του.προτείνει.τεχνάσμα-
τα.αντιμετώπισης.της.επιθυμίας.
για.κάπνισμα,.π.χ..μόλις.του.έλθει.
η.επιθυμία.για.κάπνισμα.μπορεί.
να.αλείψει.την.άκρης.της.γλώσ-
σας.του.με.ένα.μείγμα.από.αιθέ-

ρια.έλαια.(Good-Night.drops)..
H.πικρίλα.των.αιθέριων.ελαίων.
αποτρέπει.το.άναμμα.του.τσιγά-
ρου..Έτσι,.κάποιος.που.καπνί-
ζει.3.πακέτα.τσιγάρα.ημερησί-
ως.μπορεί.με.αυτόν.τον.τρόπο.
να.τα.κάνει.μισό.πακέτο.

5..Ενθάρρυνση.του.ασθενούς.
να.δημιουργήσει.γύρω.του.πε-
ριβάλλον.που.αποθαρρύνει.το.
κάπνισμα,.π.χ..αποφυγή.χώρου.
καπνιζόντων,.καφενείων.κ.λπ..
και.ενθάρρυνση.των.οικείων.να.
αποθαρρύνουν.τον.ασθενή.από.
το.να.καπνίζει.

6..Εφαρμογή.κατάλληλης.φαρ-
μακευτικής.αγωγής,.την.οποία.ο.
ΩΡΛ.θα.μάθει.στα.μετεκπαιδευ-
τικά.σεμινάρια,.ταυτόχρονα.με.
τη.θετική.παρακίνηση.και.συναι-
σθηματική.υποστήριξη,.τη.χο-
ρήγηση.εντύπων.γύρω.από.τη.
διακοπή.του.καπνίσματος,.την.

ένταξη.σε.ομάδες.κοινωνικής.
υποστήριξης.(Gomez-Zamudio.
M,.2004).

Πώς αντιμετωπίζονται από 
τον ΩΡΛ οι καπνιστές που 
θέλουν να κόψουν το κάπνι-
σμα αλλά έχουν προβλήμα-
τα ψυχικής υγείας;

Η.νικοτίνη.ανήκει.στις.ουσί-
ες.που.προκαλούν.εξάρτηση..Η.
θεραπεία.απεξάρτησης.από.τη.
νικοτίνη.μοιάζει.με.τη.θεραπεία.
υποκατάστασης.που.χρησιμο-
ποιείται.και.για.τις.άλλες.εξαρ-
τησιογόνες.ουσίες..

Ποτέ.ο.καπνιστής.δεν.αντιμε-
τωπίζεται.από.τον.ΩΡΛ.ως.ψυ-
χολογικά.άρρωστος.ή.ως.ψυχο-
παθής,.εκτός.αν.είναι.δεδηλωμέ-
νος.ψυχικά.άρρωστος,.οπότε.θα.
αντιμετωπιστεί.από.τον.ψυχίατρό.
του.και.τον.ΩΡΛ..Ποτέ.ο.ΩΡΛ.δεν.
αφήνει.να.ε.ννοηθεί.ότι.το.κάπνι-
σμα.οφείλεται.σε.ψυχολογικά.αί-
τια.ή.ότι.όσοι.καπνίζουν.έχουν.
ψυχολογικό.πρόβλημα..

Υπάρχει.πιθανότητα,.όμως,.με-
ρικοί.καπνιστές.να.έχουν.κάποιο.
ψυχιατρικό.ιστορικό.ή.να.έχουν.
ιστορικό.κατάθλιψης.ποικίλης.βα-
ρύτητας.και.να.το.αποκρύπτουν.
από.τον.ΩΡΛ..Τα.άτομα.με.σο-
βαρό.ψυχικό.πρόβλημα.έχουν.
υψηλή.επίπτωση.καπνίσματος..
Απαιτείται.πληροφόρηση.των.
συμπεριφορών.τους,.ενόσω.κα-
πνίζουν.και.κατά.τη.διάρκεια.της.
διαδικασίας.διακοπής.του.καπνί-
σματος.(Lucksted.A.et.al.,.2004)..
Γι’.αυτό.ποτέ.δεν.είναι.βιαστικός.
ο.ΩΡΛ.να.αρχίσει.βεβιασμένα.
το.πρόγραμμα.της.θεραπείας..
Συστήνει.στον.άρρωστο.να.τον.
επισκεφτεί.δυο-τρεις.φορές.μέ-
σα.σε.μια.εβδομάδα,.όπου.θα.
συζητήσουν.διεξοδικά.τη.δράση.
των.φαρμάκων,.τις.παρενέργει-
ές.τους.και.τις.προσπάθειες.που.
πρέπει.να.κάνει.ο.ασθενής.για.να.
αντιμετωπίσει.το.σύνδρομο.στέ-
ρησης,.τα.συμπτώματα.του.οποί-
ου.ποικίλουν.σε.ένταση.και.διάρ-
κεια.από.άτομο.σε.άτομο.




