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ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής
καπνού προερχόμενου από την καύση φύλλων του
φυτού καπνός. Η καύση γίνεται συνήθως σε τσιγάρο, 
πούρο ή με άλλο τρόπο. 



Λόγοι που ωθούν τους ενήλικους
στο κάπνισμα

Η επιρροή που ασκεί στο νέο ο σύγχρονος
τρόπος ζωής.
Η αμηχανία των ανθρώπων, όταν βρίσκονται
σε παρέες.
Η εσφαλμένη εντύπωση ότι το κάπνισμα ή και
η χρήση ουσιών κόβεται εύκολα.
Ο κορεσμός από τα καταναλωτικά αγαθά.



Λόγοι που καπνίζουν οι έφηβοι
Καπνίζει ο καλύτερος φίλος ή φίλη τους.
Το κάνουν για να δείχνουν ότι είναι μεγάλοι.
Θέλουν να κάνουν επίδειξη δύναμης με τα ρίσκα που
παίρνουν.
Καπνίζει ο γονιός ή τα αδέλφια.
Δεν έχουν πεισθεί για τις βλαβερές διαστάσεις του
καπνίσματος.
Έχουν φίλους που πιστεύουν ότι το τσιγάρο αδυνατίζει.
Δεν τα πηγαίνουν καλά στο σχολείο.
Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Μπορεί να έχουν κατάθλιψη.



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Στο στόμα

Στο αναπνευστικό σύστημα

Στο πεπτικό σύστημα

Κάπνισμα και κύηση

Στο κυκλοφορικό σύστημα

Στην καρδιά

Στο δέρμα

Στα μάτια



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι μισοί θάνατοι που προκαλούνται από το
κάπνισμα και οφείλονται στη χρήση καπνού
συμβαίνουν κατά τα πλέον παραγωγικά χρόνια
της ζωής.
Οι καπνιστές έχουν και μεγαλύτερη
νοσηρότητα.
Στις περισσότερες χώρες, οι άνθρωποι από τα
χαμηλότερα κοινωνικό‐οικονομικά στρώματα
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι
καπνιστές, αλλά και να νοσήσουν ή να
πεθάνουν από αιτίες που σχετίζονται με το
κάπνισμα. 



ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Οι πρώτες προληπτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν την παροχή
πληροφοριών για τους κινδύνους του
καπνίσματος είτε μέσω των μέσων μαζικής
ενημέρωσης είτε μέσω συνεδρίων και
ερευνητικών μελετών για την ψυχική υγεία. 
Τα σύγχρονα προληπτικά μέτρα
απευθύνονται σε τρεις τομείς πρόληψης: 
την πρωτογενή, τη δευτερογενή και την
τριτογενή. 



Συμβουλές για να κόψετε το
τσιγάρο:

1. Κόψτε το τσιγάρο με το μαχαίρι. 
2. Μην κουβαλάτε μαζί σας τσιγάρα. 
3. Απασχοληθείτε με το κόψιμο του τσιγάρου την τρέχουσα

ημέρα. 
4. Αναπτύξτε την ιδέα ότι κάνετε μια χάρη για τον εαυτό σας που

δεν καπνίζετε. 
5. Άφθονοι χυμοί φρούτων τις πρώτες τρεις ημέρες. Θα

βοηθήσουν στον καθαρισμό του σώματός σας από τη νικοτίνη. 
6. Για να αποφύγετε την αύξηση βάρους, τρώτε λαχανικά και

φρούτα αντί των γλυκών.
7. Εάν αντιμετωπίζετε μια κρίση επιθυμίας τσιγάρου θυμηθείτε

ότι το κάπνισμα δεν προσφέρει καμία λύση. 
8. Δεχτείτε ότι είστε εξαρτημένος.
9. Η τεχνική βαθιάς αναπνοής βοηθά όταν θα έχετε επιθυμία για

τσιγάρο. 



ΑΛΚΟΟΛ
Το αλκοόλ είναι ναρκωτικό. Απλά είναι νόμιμο.
Αλκοολισμός ονομάζεται η παθολογική σχέση που μπορεί να αναπτύξει το

άτομο με το αλκοόλ. Ο συγκεκριμένος όρος υποδηλώνει την πλήρη εξάρτηση
του ατόμου στο αλκοόλ.



Είδη κατανάλωσης αλκοόλ.

Επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ.
Επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ.
Bαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ
«BINGE DRINKING».



ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ

Οι δυσκολίες προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον.
Οι συγκρούσεις στα πλαίσια του στενότερου περίγυρου.
Δυσαρέσκεια.
Η μοναξιά.
Η έλλειψη κατανόησης, η κόπωση.
Η συναίσθηση ότι το άτομο μειονεκτεί σε κάτι.
Για να διασκεδάσουν.
Για να μιμηθούν τους ενήλικες.
Γιατί έχουν υποστεί κακοποίηση από το οικογενειακό
τους περιβάλλον.
Γιατί έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και
αυτοπεποίθηση.



Κοινωνικοί παράγοντες
φαντασίωση της ενηλικίωσης. 
γοητεύει και απεικονίζει την περιέργειά τους για την
ενήλικη ζωή και συμπεριφορά. 
αποτελούν παράδειγμα μίμησης για τους εφήβους. 
αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους.

Γενετικοί παράγοντες
Οικογενειακό ιστορικό αλκοολισμού. Μελέτες σε όλο τον
κόσμο, εστιάζουν στη δομή της οικογένειας και στην
κληρονομική προδιάθεση του αλκοολισμού από τη μια
γενιά στην επόμενη. 

Ψυχολογικοί παράγοντες
σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση.
τραυματικές εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία.
παιδιά πληγωμένα και θυμωμένα.



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Εξάρτηση και αλκοολισμός
Νευρικό σύστημα
Αλκοόλ και καρκίνος
Επιδράσεις κατά την κύηση



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τα κοινωνικά προβλήματα που προκαλεί το αλκοόλ μπορεί να

είναι οικογενειακά δηλαδή χωρισμοί, τσακωμοί ,μεγάλες ζημίες. 
Οι κοινωνικές επιπτώσεις δεν αφορούν όμως μόνο τον χρήστη
αλλά και άλλους ανθρώπους για παράδειγμα επιβάτες
εμπλεκόμενους σε τροχαία ατυχήματα, μέλη της οικογένειας
του χρήστη που επηρεάζονται από την ανικανότητα του να
εκπληρώσει τις κοινωνικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις
ή που υφίστανται τις συνέπειες της βίας στην οικογένεια
εργοδότες, υπάλληλοι, συνάδελφοι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Την επαγγελματική δραστηριότητα
Το σύστημα Υγείας
Τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας



ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΛΚΟΟΛ

Διαμόρφωση μιας θετικής στάσης ζωής, σύμφωνα με την
οποία τα άτομα ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες και
προσαρμόζονται στις αλλαγές, αναπτύσσοντας υγιείς και
δημιουργικούς τρόπους συμπεριφοράς στην καθημερινότητά
τους – μένοντας έτσι μακριά από τις εξαρτήσεις.



ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Η θεραπεία ξεκινάει από τον ίδιο τον ασθενή. Η αποδοχή του προβλήματος είναι το

σημαντικότερο βήμα.
Οι βασικές παράμετροι που θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά σε οποιοδήποτε

θεραπευτικό πρόγραμμα είναι οι εξής :
1. Αναγνώριση και αξιολόγηση του προβλήματος
2. Κατάρτιση θεραπευτικού προγράμματος
3. Αποτοξίνωση
4. Αντιμετώπιση οργανικών ή και ψυχιατρικών διαταραχών
5. Θεραπευτικό πρόγραμμα
6. Διαχρονική παρακολούθηση. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας, ενώ πολύτιμη ψυχολογική υποστήριξη
παρέχεται από κοινωνικές ομάδες, π.χ. Ανώνυμοι Αλκοολικοί.
Η ψυχοθεραπεία (ατομική ή ομαδική) για την εξάρτηση από το αλκοόλ ή από άλλες

ουσίες έχει ως βασικούς στόχους:
Να παρέχει έναν ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον όπου τα άτομα που υποφέρουν
μπορούν να συζητήσουν για τα τωρινά θέματα που τους απασχολούν.
Να παρέχει έναν ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον όπου τα άτομα που υποφέρουν
μπορούν να μιλήσουν για το πώς έφτασαν στο σημείο που είναι τώρα (διερεύνηση της
πρότερης εμπειρίας).



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

www.wikipedia
www.neolaia.gr
www.aa‐greece.gr (ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ)
Οδηγός αγωγής και προαγωγής Υγείας. Κ. 
Σώκου.
Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ
<<Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία>>
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