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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Κάπνισμα ονομάζεται η εισπνοή καπνού προερχόμενου από
την καύση φύλλων του φυτού καπνός.Η καύση γίνεται
συνήθως σε τσιγάρο, πούρο ή με άλλο τρόπο. Η πρακτική
αυτή ήταν συνήθεια των κατοίκων της Κεντρικής και Νότιας
Αμερικής.Τη δεκαετία του 1920, Γερμανοί επιστήμονες
ανακάλυψαν ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό για την υγεία,
αλλά η παγκόσμια κοινότητα αναγνώρισε το πρόβλημα
σταδιακά μόνο μετά το 1950. Στα επόμενα χρόνια, έγινε
κατανοητό ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο καθώς και άλλα
προβλήματα υγείας. Τα κράτη έλαβαν μέτρα για το κάπνισμα
και ανάλογα με τη χώρα τα μέτρα για τη συνήθεια του
καπνίσματος μπορεί να περιλαμβάνουν απαγόρευση της
διαφήμισης των προϊόντων καπνού, απαγόρευση του
καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να
αποφευχθεί το παθητικό κάπνισμα, υποχρεωτική σήμανση
στα προϊόντα καπνού και άλλα.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ



Το τσιγάρο (στην Καθαρεύουσα σιγαρέτο)
αποτελείται από μικρά κομμάτια επεξεργασμένου
καπνού που είναι τυλιγμένα σε χαρτί. Έχει
κυλινδρικό σχήμα και μπορεί να έχει στο ένα του
άκρο επιστόμιο με φίλτρο. Το τσιγάρο
χρησιμοποιείται για το κάπνισμα. Για αυτόν το
σκοπό το ένα του (άφιλτρο) άκρο αναφλέγεται
καθώς το άλλο τοποθετείται στο στόμα του
καπνιστή, από όπου εισπνέεται περιστασιακά ο
καπνός που παράγεται.

 Το τσιγάρο είναι γεμάτο δηλητήρια, τα οποία
μπαίνουν μέσα στον οργανισμό όταν το
καπνίζουμε. Τα τσιγάρα περιέχουν αρσενικό,
φορμαλδεΰδη, μόλυβδο, υδροκυάνιο, οξείδιο του
αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία και 43
γνωστά καρκινογόνα στοιχεία.

 Η ουρία, μια χημική ένωση που βρίσκεται στα
ούρα, χρησιμοποιείται για να προσθέσει «γεύση»
στα τσιγάρα.
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

Οι περισσότεροι όταν αναφέρονται στα βλαβερά συστατικά
του καπνού αναφέρονται στην πίσσα και την νικοτίνη.
Δυστυχώς, ο καπνός του τσιγάρου περιέχει περίπου 4000
συστατικά που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία μας.

1.

Νικοτίνη: Η νικοτίνη κάνει την καρδιά του ανθρώπου να
χτυπά γρηγορότερα και αυξάνει την πίεση του αίματος
από την πρώτη στιγμή που κάποιος την
εισπνεύσει.Αυτό είναι η αιτία για τις καρδιακές
παθήσεις που παρουσιάζουν συχνά οι καπνιστές. Η
νικοτίνη προκαλεί εθισμό, δηλαδή το άτομο συνηθίζει
και χρειάζεται την ουσία αυτή. Γι΄ αυτό και πολλοί
καπνιστές δυσκολεύονται να σταματήσουν το
κάπνισμα.
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2.

Πίσσα:Το πιο σημαντικό συστατικό είναι η
σκουρόχρωμη πίσσα του καπνού. Αυτή ακριβώς η
ουσία περιέχει και το άρωμα. Η πίσσα είναι το υλικό με
το οποίο φτιάχνουμε τους δρόμους. Κάθεται στις
πνευμονικές κυψελίδες, φράζοντάς τις. Έτσι η
λειτουργία της αναπνοής δυσκολεύει, με αποτέλεσμα
να μην προσλαμβάνεται επαρκής ποσότητα οξυγόνου.

3.

Μονοξείδιο του άνθρακα:Είναι ένα δηλητηριώδες αέριο
που συνδέεται με μεγαλύτερη ευκολία με την
αιμοσφαιρίνη του αίματος, απ' ότι με το οξυγόνο. Αυτό
σημαίνει ότι εάν βρεθούμε σε ένα χώρο με μεγάλη
συγκέντρωση
αυτού
του
αερίου,
τότε
δεν
προσλαμβάνουμε οξυγόνο παρά μόνο μονοξείδιο του
άνθρακα, με αποτέλεσμα να νεκρώσουν τα κύτταρα
του σώματός μας και τελικά να πεθάνουμε

4.

Φορμαλδεΰδη:Είναι το υλικό που βάζουμε τους
νεκρούς ιστούς (τα πτώματα δηλαδή) για να
διατηρηθούν και να μην αποσυντεθούν.

5.

Αρσενικό:Δηλητήριο,
ζιζανιοκτόνα.

6.

Βενζόλιο:Υλικό που περιέχεται
Δημιουργεί καρκινογόνα κύτταρα.

7.

Ραδόνιο, πολώνιο:Ραδιενεργά υλικά.

υπάρχει
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στα
στο

περισσότερα
πετρέλαιο.

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Αν και ο καθένας έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους για να
κόψει το κάπνισμα, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Το κάπνισμα
σκοτώνει! Για την ακρίβεια σκοτώνει 20.000 Έλληνες κάθε χρόνο.
Πολύ περισσότερους δηλαδή απ' όσους το αλκοόλ, οι αυτοκτονίες,
οι δολοφονίες, οι πυρκαγιές, τα ναρκωτικά και το AIDS όλα μαζί!


ΕΜΦΥΣΗΜΑ:Το εμφύσημα καταστρέφει αργά τους
πνεύμονες κάνοντας την αναπνοή τόσο δύσκολη που
ακόμη κι ένας απλός περίπατος στο γωνιακό μαγαζί
είναι αδύνατος.



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
ΚΑΡΚΙΝΟΙ:Ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλείται από
τη πίσσα και τη νικοτίνη στο καπνό του τσιγάρου.
Πολλοί καρκίνοι του πνεύμονα δεν μπορούν να
αφαιρεθούν με χειρουργική επέμβαση και τα θύματα
συνήθως πεθαίνουν λίγους μήνες μετά τη διάγνωση.
Το κάπνισμα επίσης προκαλεί καρκίνους στα χείλη, τη
στοματική κοιλότητα, το λαιμό, το λάρυγγα και την
κύστη και είναι πάντα παράγων κινδύνου για καρκίνους
στο πάγκρεας, το στομάχι, τη μήτρα και τα νεφρά.



ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:Οι καρδιοαγγειακές
ασθένειες προκαλούνται από τη νικοτίνη και το
μονοξείδιο του άνθρακα στα τσιγάρα. Η
πολυδουλεμένη καρδιά έχει να δουλέψει ακόμα
5

σκληρότερα για να διεκπεραιώσει τις καθημερινές
δραστηριότητες. Οι καρδιοαγγειακές παθήσεις
απομυζούν την ενέργειά και κάνουν την αναπνοή πολύ
δύσκολη.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:Οι
περιφερειακές αγγειακές παθήσεις αναπτύσσονται
όταν λιγότερο αίμα και οξυγόνο κυκλοφορεί στα χέρια
και στα πόδια. Αυτό αρχίζει σαν μούδιασμα ή
οδυνηρός πόνος και μπορεί να καταλήξει σε
γάγγραινα.

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ



ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ:Πολλές γυναίκες που
καπνίζουν είναι λιγότερο γόνιμες από τις μη
καπνίστριες. Τους παίρνει περισσότερο καιρό για να
συλλάβουν και είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν
αποβολή.



ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΜΟΝΗΣ:Το κάπνισμα μειώνει
το σύνολο της ορμόνης των οιστρογόνων στο σώμα.



ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:Τα μωρά που
γεννιούνται από μητέρες οι οποίες κάπνιζαν κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι πιο πιθανό να έχουν
βάρος κάτω του φυσιολογικού ή να γεννηθούν με
πρόωρο τοκετό. Επίσης έχουν την τάση να
αρρωσταίνουν συχνότερα, να κλαίνε περισσότερο και
να κοιμούνται λιγότερο από τα μωρά που γεννιούνται
από μη καπνίστριες μητέρες.



ΠΑΙΔΙΑ:Τα παιδιά των οποίων οι γονείς καπνίζουν είναι
πολύ πιθανό να πάθουν πνευμονία και βρογχίτιδα
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στον πρώτο χρόνο της ζωής τους από τα παιδιά των
μη καπνιστών γονέων. Επίσης είναι πολύ πιθανό να
υποφέρουν από πολύ συχνές και σοβαρές κρίσεις
άσθματος. Και τα μεγαλύτερα παιδιά είναι πολύ πιθανό
να δοκιμάζουν το τσιγάρο ή να γίνουν καπνιστές αν
ένας ή και οι δύο γονείς καπνίζουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κάπνισμα δεν προκαλεί κακό μόνο στον
καπνιστή αλλά και στον περίγυρο του, χωρίς αυτό να γίνεται
αντιληπτό!
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ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ
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 Όταν σταματήσει το κάπνισμα, θα ανακτήσει τη γεύση
και την όσφρηση μέσα σε λίγες μέρες.
 Όταν σταματήσει το κάπνισμα, θα ανακτήσει μια ομαλή
και φυσική και δροσερή αναπνοή.

 Όταν σταματήσει το κάπνισμα, θα ανακτήσει έναν
σταθερότερο ρυθμό ζωής, έναν πραγματικά
αναζωογονητικό ύπνο.
 Όταν σταματήσει το κάπνισμα, θα ανακτήσει γαλήνη
και μια ξεχασμένη όρεξη για ζωή: το άγχος, η ανησυχία
και η αψιθυμία που προκαλούνται από το κόψιμο του
καπνίσματος θα ατονήσουν ταχύτατα (θεραπευτικές
μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν) και τα σχετικά
πλεονεκτήματα θα πάρουν σύντομα το πάνω χέρι,
ξεπερνώντας τη δυσφορία.
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 Όταν σταματήσει το κάπνισμα, θα ξοδεύει λιγότερα
χρήματα
 Όταν σταματήσει το κάπνισμα, το δέρμα και τα μαλλιά
θα αποκτήσουν μια πιο υγιή όψη, όπως τα δάχτυλα, τα
δόντια και η αναπνοή.

 Τέλος όταν σταματήσει το κάπνισμα, διασφαλίζετε μια
καλύτερη υγεία στο μέλλον, για εσάς αλλά και όσους
ανθρώπους σας περιβάλλουν.
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ΠΗΓΕΣ: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF
%80%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://www.bestrong.org.gr/el/health/nosmoking/faqaboutsmo
king/
http://www.nosmoke.gr/smokingandconsequences/smokingc
onditions.html
http://www.bestrong.org.gr/el/cancer/basicdetails/whatcauses
cancer/chemicalfactors/tobaccosmoking/
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