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Aν δεν τα καταφέρετε από µόνοι σας, µπορείτε να απευθυνθείτε για
βοήθεια στα προγράµµατα διακοπής καπνίσµατος που οργανώνει το
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Υψηλάντου 63, 115
21 Αθήνα, τηλ.: 210 7222727, Fax: 210 7487658, e-mail: info@ispm.gr).

www.neahygeia.gr

Kαι µην ξεχνάτε πως κανείς σχεδόν δεν τα κατάφερε µε την πρώτη.

Γιάννης Τούντας
Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής

∆ιευθυντής του Ινστιτούτου
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

Το τσιγάρο δεν είναι απλά µία ανθυγιεινή συνήθεια. Αποτελεί τη δεύ-
τερη µεγαλύτερη αιτία αρρώστιας και θανάτων σε όλο τον κόσµο µετά
τη φτώχεια. Για την αντιµετώπιση της επιδηµίας του καπνίσµατος, η
καλύτερη λύση είναι η πρόληψη. Να µην αρχίσει κανείς να καπνίζει.
Όταν όµως ήδη καπνίζετε, ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας πε-
ριέχει χρήσιµες συµβουλές για να σταµατήσετε το κάπνισµα. Πα-
ρουσιάζονται λύσεις και απαντήσεις για πολλά από τα προβλήµατα
που µπορεί να αντιµετωπίσετε στην προσπάθεια σας να σταµατήσετε
το κάπνισµα, καθώς και όλες οι σηµαντικές πληροφορίες για τις βλα-
βερές επιδράσεις του καπνίσµατος.

Βέβαια, δεν υπάρχουν σίγουροι τρόποι και εξασφαλισµένες συντα-
γές, για να σταµατήσει κάποιος το κάπνισµα. Κάθε άνθρωπος έχει
διαφορετική προσωπικότητα, συνήθειες και τρόπο ζωής, εποµένως
στον κάθε καπνιστή αντιστοιχεί και διαφορετικό σχέδιο δράσης.
Όµως, τα όσα περιέχονται στον οδηγό αυτό έχουν βοηθήσει εκατοµ-
µύρια καπνιστές σε όλο τον κόσµο να διακόψουν το κάπνισµα. Tα δε
φάρµακα για τη διακοπή του καπνίσµατος, καθιστούν την όλη προ-
σπάθεια ακόµα πιο εύκολη.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

(Κλίμακα Fagerström)

Σύνολο Βαθμών       

Το άθροισμα των βαθμών κάθε ερώτησης υποδεικνύει το βαθμό 

εξάρτησης.

Σύνολο Βαθμών:

7 – 10   Καπνιστής πολύ εξαρτημένος       

4 – 6     Καπνιστής μέτρια εξαρτημένος

0 – 3     Καπνιστής λίγο εξαρτημένος

1.Πόσο γρήγορα, αφού ξυπνήσετε, 

καπνίζετε το πρώτο σας τσιγάρο;

Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά (3 βαθμοί)  

6 – 30 λεπτά 
(2 βαθμοί)

31 – 60 λεπτά 
(1 βαθμός)

Μετά από 60 λεπτά (0 βαθμοί)                           

2.Σας είναι δύσκολο να μην 

καπνίσετε, σε μέρη όπου το κάπνισμα 

απαγορεύεται;

(π.χ. εκκλησία, βιβλιοθήκες, σινεμά)

Ναι 
(1 βαθμός)

Όχι 
(0 βαθμοί)

            

3.Ποιο τσιγάρο σας είναι πιο δύσκολο 

να μην το καπνίσετε;

Το πρώτο της ημέρας (1 βαθμός)

Οποιοδήποτε άλλο (0 βαθμοί)

4.Πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζετε;

10 ή λιγότερα 
(0 βαθμοί)

11 – 20 
(1 βαθμός)  

21 – 30 
(2 βαθμοί)

31 ή περισσότερα (3 βαθμοί)

5.Καπνίζετε πιο πολύ το πρωί απ’ ότι το 

απόγευμα;

Ναι 
(1 βαθμός)

Όχι 
(0 βαθμοί)

6.Καπνίζετε ακόμη και όταν μία 

ασθένεια σας αναγκάζει να μείνετε 

στο κρεβάτι;     

Ναι 
(1 βαθμός)

Όχι 
(0 βαθμοί) 
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