
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Καπνιστικές συνήθειες και εξάρτηση από την νικοτίνη 
ψυχιατρικών ασθενών: το παράδειγμα του ψυχιατρικού 

τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Θεοδώρα Πλιάκα 

 

Επιβλέπων Καθηγητής 

Κυριάκος Σουλιώτης 

 

Τριμελής επιτροπή 

Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής 

Δήμητρα Λατσού, Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής 

Αικατερίνη Τόσκα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Κόρινθος, Ιανουάριος 2022 



ii 
 

 

Copyright © Θεοδώρα Πλιάκα, 2022. 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 
ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 
αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 
φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 
παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό 
σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα 
συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν την συγγραφέα και 
μόνο. 

  



iii 
 

Ευχαριστίες 

 

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μεταπτυχιακών μου σπουδών, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής μου εργασίας, Καθηγητή κ. 

Σουλιώτη Κυριάκο, για την ανάθεση του συγκεκριμένου θέματος και την πολύτιμη 

βοήθεια και καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.  

Επίσης, ευχαριστώ την κα Λατσού Δήμητρα, Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής και την κα 

Τόσκα Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τις 

εποικοδομητικές τους υποδείξεις και την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση 

της εργασίας, ως μέλη της τριμελούς επιτροπής. 

Επιπλέον, ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στην κα Σαρίδη Μαρία, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη συνεχή υποστήριξη και 

βοήθειά της καθ΄ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. 

Τέλος, ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τον σύζυγό μου, για την 

αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών 

μου. 

 

Θεοδώρα Πλιάκα 

 

 



iv 
 

Περίληψη 

 

Εισαγωγή: Οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν ζήτημα βαρύνουσας σημασίας για την 

δημόσια υγεία. Ο επιπολασμός του καπνίσματος στους ψυχικά ασθενείς είναι 

μεγαλύτερος από τα αντίστοιχα επίπεδα του γενικού πληθυσμού ενώ το κάπνισμα 

θεωρείται παράγοντας κινδύνου για τις περισσότερες ψυχικές διαταραχές. 

Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των καπνιστικών 

συνηθειών ασθενών που νοσηλεύονται ή επισκέπτονται το ψυχιατρικό τμήμα του 

Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας. 

Υλικό και μέθοδος: Έγινε χρήση ερωτηματολογίου όπου καταγράφηκαν οι στάσεις, 

οι απόψεις και οι αντιλήψεις που σχετίζονται με το κάπνισμα και μετρήθηκε η 

εξάρτηση από την νικοτίνη ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκαν δημογραφικά και κλινικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με την 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 25. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα κατέγραψε ποσοστό καπνιστών 98,3% ανάμεσα στους 

ψυχικά ασθενείς που συμμετείχαν, με το 87,9% αυτών να είναι πολύ ή μέτρια 

εξαρτημένο από την νικοτίνη. Το 44,7% των ασθενών δήλωσε την πρόθεση του να 

διακόψει το κάπνισμα ενώ το 73,7% ανέφερε ότι έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να 

διακόψει. Εντυπωσιακό εύρημα αποτελεί ωστόσο η αντίληψη του 48,7% των ψυχικά 

ασθενών ότι το κάπνισμα δεν είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία τους. Το 53,7% των 

ασθενών θεωρεί ότι θα χρειαζόταν βοήθεια για την διακοπή του καπνίσματος με την 

συμβουλευτική (38,7%) και τα υποκατάστατα καπνίσματος (35,5%) να αποτελούν τα 

πιθανότερα βοηθήματα ενώ θεωρούν ένα περιβάλλον με καπνό και άλλα άτομα που 

καπνίζουν ως εμπόδιο στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος.  

Συμπεράσματα: Η έρευνα επιβεβαιώνει τον υψηλό επιπολασμό του καπνίσματος 

στους ψυχικά ασθενείς. Το φύλο καθορίζει μια σειρά στάσεων, απόψεων και 

αντιλήψεων σχετικά με το κάπνισμα. Τέλος η εξάρτηση από την νικοτίνη μπορεί να 

προβλεφθεί ικανοποιητικά από παράγοντες όπως η φαρμακευτική αγωγή, η αντίληψη 

για την επικινδυνότητα του τσιγάρου και η κατανάλωση καφέ. 

 

Λέξεις κλειδιά: κάπνισμα, ψυχική ασθένεια, εξάρτηση από την νικοτίνη, διακοπή.
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Abstract 

 

Background: Mental disorders consists a major public health issue. The prevalence 

of smoking in the mentally ill patients is higher than the corresponding levels of the 

general population while smoking is considered as a risk factor for the majority of 

mental disorders. 

Purpose: The main purpose of this study is to investigate the smoking habits of 

patients who are hospitalized or visit the psychiatric ward of the General Hospital of 

Argolida. 

Material and Methods: A questionnaire was used to record attitudes, views and 

perceptions related to smoking and nicotine dependence was measured while at the 

same time demographic and clinical characteristics of patients were recorded. The 

collected data were analyzed using the statistical package SPSS 25. 

Results: The research recorded a percentage of smokers 98.3% among the mentally ill 

who participated, with 87.9% of them being very or moderately addicted to nicotine. 

44.7% of patients stated their intention to quit smoking while 73.7% said they had 

tried to quit in the past. An impressive finding, however, is the perception of 48.7% of 

mentally ill people that smoking is not very dangerous for their health. The 53.7% of 

patients thinks that they need help in order to quit smoking. Smoking substitutes 

(35.5%) and counseling (38.7%) considered as the most likely auxiliaries while 

patients think that a smoky environment and other people who smoke are obstacles in 

their attempt to quit smoking. 

Conclusions: The present research confirms the high prevalence of smoking among 

mentally ill patients. Gender defines a range of attitudes, views and perceptions about 

smoking. Finally, nicotine addiction can be satisfactorily predicted by factors such as 

medication, the perception of the dangers of smoking and coffee consumption. 

 

Keywords: smoking, mental illness, nicotine addiction, smoking cessation. 
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Εισαγωγή 
 

Οι ψυχιατρικές διαταραχές, γνωστές και ως ψυχικές διαταραχές ή ψυχική ασθένεια, 

αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στον χώρο της δημόσιας υγείας λόγω 

του υψηλού κινδύνου νοσηρότητας και θνησιμότητας που παρουσιάζουν (Sullivan & 

Geschwind, 2019). Ως ψυχική διαταραχή, εννοείται κάποια κατάσταση η οποία 

επηρεάζει την σκέψη, το συναίσθημα, την διάθεση ή την συμπεριφορά ενός ατόμου 

όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία εκτιμάται ότι περισσότερο από το 8% του 

παγκόσμιου πληθυσμού έχει τουλάχιστον μια ψυχική διαταραχή (WHO, 2017), ενώ  

οι ψυχικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 11% στα έτη ζωής 

προσαρμοσμένα στην αναπηρία  (Gurillo et al., 2015). 

Το κάπνισμα θεωρείται παράγοντας κινδύνου για την πλειοψηφία των ψυχιατρικών 

διαταραχών (Vigo et al., 2016). Έρευνες έχουν δείξει ότι το κάπνισμα σχετίζεται με 

αυξημένο κίνδυνο για μια σειρά διαταραχών συμπεριλαμβανομένου της κατάθλιψης, 

της διπολικής διαταραχής και της αυτοκτονίας (Evins et al., 2017).  Παρόλα αυτά, 

παραμένει ασαφές κατά πόσο οι συσχετίσεις που έχουν παρατηρηθεί περιέχουν 

αιτιώδη σχέση καθώς τα ευρήματα στις μελέτες αυτές είναι επιρρεπή ως προς την 

αντίστροφη αιτιότητα, καθώς η εξάρτηση από την νικοτίνη είναι σύνηθες φαινόμενο 

στους ψυχιατρικούς ασθενείς. 

Οι μηχανισμοί που καθορίζουν την σχέση μεταξύ των ψυχικών διαταραχών και του 

καπνίσματος είναι πολύπλοκοι και διαφέρουν ανάλογα με την διαταραχή (Cahill et 

al., 2013). Η επίπτωση του καπνίσματος στους ψυχικά ασθενείς είναι σχεδόν τρεις 

φορές υψηλότερη από τον γενικό πληθυσμό, ενώ συχνά τα άτομα αυτά έχουν την 

αντίληψη ότι το κάπνισμα τους βοηθάει στην διαχείριση των ψυχιατρικών 

συμπτωμάτων όπως είναι τα συναισθήματα της κατάθλιψης και του άγχους ενώ 

ταυτόχρονα αισθάνονται ανακούφιση από αυτά. Διάφοροι ερευνητές και 

επαγγελματίες υγείας έχουν αναδείξει κατά καιρούς ότι η πιθανή διακοπή του 

καπνίσματος στα άτομα αυτά μπορεί να επιφέρει επιδείνωση της ψυχικής ασθένειας η 

οποία μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί από την ευεργετική επίδραση της νικοτίνης 

στη νοητική λειτουργία  και στην συναισθηματική διάθεση που επιφέρει (Adler et al., 

1998). Ωστόσο, με πιο πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία αποδεικνύεται ότι η άποψη 

αυτή είναι λάθος καθώς στην πραγματικότητα ισχύει το αντίστροφο: η διακοπή του 
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καπνίσματος για τουλάχιστον έξι εβδομάδες βελτιώνει την ψυχική υγεία, την διάθεση 

του ατόμου καθώς και την ποιότητα ζωής, εύρημα το οποίο βρίσκει εφαρμογή τόσο 

στον γενικό πληθυσμό όσο και στα άτομα με κάποια ψυχιατρική διαταραχή (Fix et 

al., 2011). 

Είναι ωστόσο γεγονός ότι τα ενήλικα άτομα με κάποια ψυχική διαταραχή καπνίζουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν κάποια 

διαταραχή (Lipari & Struther, 2017). Έχει αποδειχθεί ότι η εξάρτηση από την 

νικοτίνη είναι περισσότερο έντονη σε άτομα που πάσχουν από ψυχιατρικές 

διαταραχές. Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα στην βιβλιογραφία έως 

σήμερα, αποτελεί το γεγονός ότι τα άτομα με κάποια ψυχική διαταραχή ζουν 

τουλάχιστον 5 χρόνια λιγότερο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ενώ ένα σημαντικό 

μερίδιο αυτών των θανάτων προκαλείται από το κάπνισμα (Druss et al., 2011). 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το κάπνισμα εντός των ψυχιατρικών κλινικών –παρά 

την αυστηρή απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και τους 

χώρους παροχής φροντίδας υγείας- αποτελεί έναν αποδεκτό από τον νόμο ή ακόμα 

και αναμενόμενο πολιτιστικό κανόνα, καθώς ακόμα και στις δομές όπου δεν 

επιτρέπεται άτυπα, δύναται να επιτραπεί με μια απλή έγγραφη γνωμάτευση του 

θεράποντα ιατρού επικαλούμενη θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτή η εγκαθιδρυμένη 

κουλτούρα καπνίσματος στους ψυχιατρικούς ασθενείς, έχει αμφισβητηθεί έντονα 

κατά τα τελευταία χρόνια και πολλές χώρες έχουν εισάγει πολιτικές αυστηρής 

απαγόρευσης του καπνίσματος ακόμα και για τις ψυχιατρικές κλινικές (Britton, 

2015). Για τον λόγο αυτόν, μεγάλος όγκος της ερευνητικής δραστηριότητας σήμερα, 

αποσκοπεί στην διακοπή του καπνίσματος στους ψυχιατρικούς ασθενείς, κάτι που 

αποτυπώνεται και στην παρούσα έρευνα. 

H παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις, τις απόψεις και τις 

αντιλήψεις των καπνιστών ασθενών που νοσηλεύονται ή επισκέπτονται το 

ψυχιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (ενδονοσοκομειακό τμήμα, 

νοσοκομείο ημέρας, τακτικά ιατρεία ψυχιατρικής), σχετικά με το κάπνισμα και την 

εξάρτηση τους από την νικοτίνη. Για τον λόγο αυτό, διανεμήθηκε στους ασθενείς που 

δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των 

γενικών καπνιστικών συνηθειών τους. Επιπλέον τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε 

ερωτήματα σχετικά με το κάπνισμα στον χώρο νοσηλείας, την πρόθεση για την 

διακοπή του καπνίσματος και των εμποδίων που θεωρούν ότι θα συναντήσουν, την 

εξάρτηση τους από την νικοτίνη και την ταυτόχρονη κατανάλωση καφέ, ενώ επιπλέον 
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συμπληρώθηκαν ορισμένα χρήσιμα για την έρευνα κλινικά δεδομένα από τον ιατρικό 

φάκελο των ασθενών. 

Η δομή της παρούσας εργασίας, αποτελείται από το θεωρητικό (κεφάλαια 1-3) και το 

ερευνητικό (κεφάλαια 4-6) μέρος. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του, στο 

δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τις ψυχικές διαταραχές ενώ στο τρίτο 

κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση για την συσχέτιση μεταξύ 

καπνίσματος και ψυχικών διαταραχών. Περνώντας στο ερευνητικό μέρος, στο 

τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την 

υλοποίηση της έρευνας. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω των 

ερωτηματολογίων (δημογραφικά χαρακτηριστικά, περιγραφική στατιστική και 

στατιστική συμπερασματολογία) όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η συζήτηση των βασικών συμπερασμάτων, 

των περιορισμών της μελέτης και των προτάσεων με σκοπό τα αποτελέσματα να 

συμβάλουν στην κατανόηση των αναγκών των ψυχιατρικών ασθενών σχετικά με το 

κάπνισμα ώστε να ληφθούν υπόψη για την χάραξη πιο αποτελεσματικών 

παρεμβάσεων και πολιτικών στους χώρους των δομών αυτών και κατ’ επέκταση στην 

βελτίωση της υγείας των ψυχικά ασθενών και την άμβλυνση των ανισοτήτων στον 

χώρο της υγείας.  
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Κεφάλαιο 1 

Το κάπνισμα και οι επιπτώσεις του 
 

Εισαγωγή 
 

Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, εισάγει τον αναγνώστη σε ζητήματα που 

αφορούν το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 

παρουσιάζεται ο επιπολασμός του καπνίσματος παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. 

Στην συνέχεια αναδεικνύεται η εξάρτηση που δημιουργείται από την νικοτίνη μέσω 

του καπνίσματος και οι επιπτώσεις που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό και την 

λειτουργία του ατόμου. Τέλος, καταγράφονται οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας 

σχετικά με το κάπνισμα καθώς και οι πολιτικές που ακολουθούνται σχετικά με την 

πρόθεση διακοπής του τσιγάρου. 

 

Το κάπνισμα και ο επιπολασμός του στην Ελλάδα και τον Κόσμο 
 

Σύμφωνα με τον Άτλαντα του καπνίσματος που αποτελεί την πιο έγκυρη διαθέσιμη 

πηγή παγκοσμίως σχετικά με το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του, “το κάπνισμα 

βλάπτει την υγεία, το ταμείο και το πνεύμα της Ελλάδας” (Drope & Schluger, 2018; 

p.22). Σε στοιχεία που παρουσιάζει ο άτλαντας και αναφέρονται στο έτος 2015, κάθε 

χρόνο στην χώρα μας, περισσότεροι από 22.700 άτομα πεθαίνουν εξαιτίας του 

καπνίσματος. Οι καθημερινοί καπνιστές στην χώρα υπολογίζονται συνολικά σε 

2.571.000 από τους οποίους οι 12.000 αναφέρονται σε παιδιά ηλικίας 10-14 ετών. 

Από το σύνολο του πληθυσμού άνω των 15 ετών, καπνίζει το 33.5% των αντρών και 

το 21.6% των γυναικών. Στις ηλικίες 10-14 καταγράφεται ποσοστό καπνιζόντων στο 

2.1% των αγοριών και το 2.5% των κοριτσιών. Το οικονομικό κόστος του 

καπνίσματος στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4.663 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό 

περιλαμβάνει τόσο το άμεσο κόστος που σχετίζεται με τις δαπάνες υγειονομικής 

περίθαλψης όσο και το έμμεσο κόστος που σχετίζεται με απώλεια παραγωγικότητας 

λόγω πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η 
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Ελλάδα –μέχρι πολύ πρόσφατα τουλάχιστον- κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες 

θέσεις παγκοσμίως στον επιπολασμό του καπνίσματος σε όλες τις διεθνής εκθέσεις. 

Σύμφωνα πάντως με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την έρευνα που διενήργησε 

για την Επιδημιολογία του Καπνίσματος στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Δημόσιας 

Υγείας ACG σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ο επιπολασμός 

του καπνίσματος στον ενήλικα πληθυσμό της χώρας παρουσιάζει σημαντική πτώση 

κατά την τελευταία πενταετία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Μάιο του  2019 ο 

επιπολασμός ανέρχεται στον ενήλικο πληθυσμό της χώρας σε 27,5%, ποσοστό 

μειωμένο κατά 25% περίπου σε σχέση με τα αντίστοιχα νούμερα του 2015 (ACG, 

2019). Επιπλέον καταγράφεται αύξηση της ηλικίας έναρξης του καπνίσματος (7,9% 

και 9,9% το ποσοστό καπνίσματος στις ηλικίες 18-24 και 25-34 αντίστοιχα), καθώς 

επίσης και υψηλά ποσοστά διακοπής (7,4% στις ηλικίες άνω των 65 ετών). Στην 

εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατάσταση των ενηλίκων σε σχέση με το 

κάπνισμα στην Ελλάδα. 

Εικόνα 1: Ο πληθυσμός της Ελλάδας σε σχέση με το κάπνισμα 

 
Πηγή: ΚΑΠΑ research, Η Επιδημιολογία του Καπνίσματος στην Ελλάδα 2019 

 

Όσον αφορά τον επιπολασμό του καπνίσματος σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με 

τα πιο έγκυρα δεδομένα που προέρχονται από έρευνα περιόδου των 30 τελευταίων 

ετών (1990-2019) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό The Lancet, ο αριθμός 

των καπνιστών παγκοσμίως αυξήθηκε σε 1.1 δισεκατομμύρια συνολικά κατά το 

2019, με το κάπνισμα να προκαλεί 7.7 εκατομμύρια θανάτους (Reitsma et al., 2021). 

Από το 1990, ο επιπολασμός του καπνίσματος μειώνεται σταθερά σε όλο τον κόσμο, 

ωστόσο καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία, αυξάνεται και ο συνολικός αριθμός 

των ατόμων που καπνίζουν. Το 2019, εκτιμάται ότι υπήρχαν 155 εκατομμύρια 

καπνιστές ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, που ισοδυναμούν με το 20.1% των νεαρών 
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ανδρών και το 5% των νέων γυναικών, παγκοσμίως. Επιπλέον, ο επιπολασμός του 

καπνίσματος μεταξύ των νέων μειώθηκε μεταξύ 1990 και 2019 τόσο στους άνδρες 

όσο και στις γυναίκες. Παρόλα αυτά, σε πολλές χώρες η μείωση του επιπολασμού του 

καπνίσματος δεν συμβαδίζει με την αύξηση  του πληθυσμού κάτι που έχει ως 

αποτέλεσμα την σημαντική άνοδο του αριθμού των νέων καπνιστών. 

 

Οι επιπτώσεις του καπνίσματος 
 

Αναρίθμητο πλήθος εκθέσεων και αναφορών από διεθνείς οργανισμούς έχουν 

δημοσιευθεί σχετικά με τους κινδύνους που προκαλεί το κάπνισμα στην υγεία του 

ανθρώπου, ενώ για αυτές τις βλαβερές συνέπειες, το κάπνισμα έχει χαρακτηριστεί ως 

επιδημία. Σύμφωνα με το αρμόδιο για την επιστημονική ιατρική πληροφόρηση τμήμα 

στις ΗΠΑ (Office of the Surgeon General-OSG) “το κάπνισμα παραμένει η κύρια 

αιτία πρόωρης νόσου και θανάτου που μπορεί να προληφθεί” (US Department of 

Health and Human Services, 2014). Η έκθεση για το 2014 του OSG, συνοψίζει τις 

επιπτώσεις του καπνίσματος σε τέσσερα γενικά συμπεράσματα: 

 Το κάπνισμα βλάπτει σχεδόν κάθε όργανο του ανθρώπινου σώματος, 

προκαλεί πλήθος ασθενειών και μειώνει το επίπεδο υγείας των καπνιστών 

γενικότερα. 

 Η διακοπή του καπνίσματος έχει άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη, 

μειώνοντας τους κινδύνους για ασθένειες που προκαλούνται από το κάπνισμα 

και βελτιώνοντας την υγεία γενικότερα. 

 Το κάπνισμα τσιγάρων με χαμηλότερες τιμές πίσσας και νικοτίνης δεν 

προσφέρει κανένα σαφές όφελος για την υγεία. 

 Ο κατάλογος των ασθενειών που προκαλούνται από το κάπνισμα έχει 

διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: καρκίνο του πνεύμονα, 

ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, οξεία μυελογενή λευχαιμία, καταρράκτη, 

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καρκίνο των νεφρών, καρκίνο του 

παγκρέατος, πνευμονία, περιοδοντίτιδα, καρκίνο του στομάχου, σακχαρώδη 

διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα και καρκίνο του παχέος εντέρου. 

Επιπλέον, έχει τεκμηριωθεί ότι ο καπνός προκαλεί σοβαρές ασθένειες και στους 

παθητικούς καπνιστές μεταξύ των οποίων, η στεφανιαία νόσος, ο καρκίνος του 

πνεύμονα καθώς και μια σειρά από αναπνευστικές επιπτώσεις σε βρέφη, παιδιά και 
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ενήλικες. Επιπλέον το σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου έχει συνδεθεί με το 

παθητικό κάπνισμα (Adams & Schwarzenegger, 2009). Τέλος, πρόσφατες έρευνες 

συνδέουν το παθητικό κάπνισμα με την εμφάνιση ορισμένων ψυχικών διαταραχών 

στα άτομα που εκτίθενται σε αυτό (Zeng & Li, 2016). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι 

τα άτομα μικρότερης ηλικίας είναι περισσότερο εκτεθειμένα και κινδυνεύουν 

περισσότερο από το παθητικό κάπνισμα καθώς συνήθως δεν έχουν τον έλεγχο του 

περιβάλλοντος τους είτε αυτό πρόκειται για την οικία ή οποιοδήποτε άλλο μέρος 

(Banks et al., 2015).  

Στην εικόνα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά οι σοβαρότερες επιπτώσεις 

του καπνίσματος στον άνθρωπο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι διαφορετικοί 

τύποι καρκίνου καθώς και οι χρόνιες ασθένειες που αυτό προκαλεί.  

 
Εικόνα 2: Οι βασικότερες επιπτώσεις του καπνίσματος στον άνθρωπο 

 
Πηγή: US Department of Health and Human Services. The health consequences of 
smoking (2014) – Μετάφραση από την ερευνήτρια 
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Τα κάπνισμα, ευθύνεται για ένα σημαντικό μερίδιο θανάτων και ασθενειών, καθώς 

προκαλεί περίπου έναν στους δέκα θανάτους παγκοσμίως. Κατά το έτος 2017 

υπολογίζεται ότι περισσότεροι από οκτώ εκατομμύρια θάνατοι οφείλονται στο 

κάπνισμα. Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια από αυτούς τους θανάτους 

προκλήθηκαν από άμεση χρήση καπνού, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο θάνατοι 

προκλήθηκαν από έκθεση σε παθητικό κάπνισμα (Global Health Data Exchange, 

2018). Έχει υπολογιστεί με βάση τα ποσοστά έναρξης και διακοπής του καπνίσματος, 

ότι το κάπνισμα -το οποίο ευθύνεται για 100 εκατομμύρια θανάτους περίπου σε 

ολόκληρο τον 20ό αιώνα- θα σκοτώσει περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους κατά 

την διάρκεια του 21ο αιώνα. (Jha et al., 2013) Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 

περισσότερες από 7.000 χημικές ουσίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 

69 γνωστοί καρκινογόνοι παράγοντες. Οι βλάβες που προκαλεί το τσιγάρο ξεκινούν 

ακόμα και πριν τη γέννηση του ατόμου μέσω του παθητικού καπνίσματος, καθώς 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πολλαπλά δυσμενή αποτελέσματα, όπως ο 

πρόωρος τοκετός και η θνησιγένεια. Η πιο πρόσφατη έκθεση του OSG κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το κάπνισμα προκαλεί περισσότερες ασθένειες από ότι υπολογιζόταν 

έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον τύπων καρκίνου. Ένα άτομο το 

οποία είναι καπνιστής για όλη του την ενήλικη ζωή, χάνει κατά μέσο όρο μια 

δεκαετία ζωής εξαιτίας του καπνίσματος. 

 

Η εξάρτηση από την νικοτίνη 
 

Η νικοτίνη αποτελεί την ουσία που περιέχεται στο φυτό του καπνού και προκαλεί την 

εξάρτηση στους καπνιστές (US Department of Health and Human Services, 2014). Το 

όνομα της προέρχεται από τον Γάλλο διπλωμάτη Jean Nicot ο οποίος εισήγαγε τον 

καπνό στην γαλλική βασιλική αυλή κατά το τέλος του 15ου αιώνα. Το όνομα, το 

έδωσαν Γερμανοί επιστήμονες οι οποίοι απομόνωσαν την καθαρή μορφή της 

νικοτίνης κατά το 1828 ωστόσο πέρασε ένας ολόκληρος αιώνας μέχρι να κατανοηθεί 

ο εθιστικός χαρακτήρας της (Royal College of Physicians of London, 2000). Κατά το 

1942, ο Johnston μέσω πειραμάτων που πραγματοποίησε όπου ενέσεις καθαρής 

νικοτίνης απάλειψαν την ανάγκη για κάπνισμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “Το 

κάπνισμα αποτελεί ουσιαστικά ένα μέσο χορήγησης της νικοτίνης όπως συμβαίνει 

αντίστοιχα και με την μορφίνη” (Johnston, 1942; p 742). 
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Κατά την δεκαετία του 1960, τεκμηριώνεται από σειρά ερευνητικών άρθρων ο ρόλος 

της νικοτίνης ως αιτία για την συνέχιση του καπνίσματος. Παρόλα αυτά, η 

επικρατούσα άποψη της εποχής αντιμετωπίζει το κάπνισμα με όρους κοινωνικής 

συμπεριφοράς όπου τα άτομα την “μαθαίνουν” και συνεπώς σε αυτό 

αντικατοπτρίζεται μια ψυχολογική συνήθεια και όχι ένας σωματικός εθισμός. Κατά 

συνέπεια για την διακοπή του καπνίσματος επιλέγονταν ψυχολογικά μοντέλα που 

τροποποιούσαν την συμπεριφορά, κάτι που θα αλλάξει στα επόμενα χρόνια όπου και 

αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για τον ρόλο της νικοτίνης στον εθισμό των ατόμων 

από το τσιγάρο (Mars & Ling, 2008). 

Κατά το 1980, η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θα κατατάξει το κάπνισμα ως 

διαταραχή κατάχρησης ουσιών υπογραμμίζοντας τις ψυχολογικές επιδράσεις της 

νικοτίνης. Η έκθεση του OSG αναφέρει την εξάρτηση από το τσιγάρο ως μια χρόνια 

ασθένεια και συνεπώς την σπουδαιότητα να αναγνωριστεί ο εθισμός στην νικοτίνη ως 

ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα (US Department of Health and Human Services, 

2014). Σήμερα είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι η νικοτίνη αποτελεί μια ναρκωτική 

ουσία η οποία δημιουργεί εξάρτηση σε περισσότερα άτομα από ότι το σύνολο των 

σκληρών ναρκωτικών όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη (Royal College of Physicians of 

London, 2000). 

 

Η πρόθεση διακοπής του καπνίσματος και τα οφέλη 
 

Η πρόθεση για την διακοπή του καπνίσματος συναντάται σε μεγάλο ποσοστό των 

καπνιστών. Μεγάλος όγκος μελετών, διερευνούν τους λόγους για τους οποίους το 

άτομο με δηλωμένη πρόθεση διακοπής του καπνίσματος συνεχίζει να καπνίζει. Κοινή 

παραδοχή των καπνιστών σε όλες σχεδόν τις έρευνες, αποτελεί η αίσθηση ότι το 

τσιγάρο βοηθάει στην ψυχική τους υγεία. Πιο συγκεκριμένα, οι καπνιστές αναφέρουν 

ότι το κάπνισμα ανακουφίζει από συναισθήματα όπως το άγχος και η κατάθλιψη και 

γενικότερα σταθεροποιεί την διάθεση τους ενώ ταυτόχρονα το χρησιμοποιούν ως 

μέσο χαλάρωσης και ευχαρίστησης. Επιπροσθέτως, οι καπνιστές δηλώνουν ότι η 

συναισθηματική στήριξη που προσλαμβάνουν από το κάπνισμα αποτελεί την κύρια 

αιτία για την αναβολή της προσπάθειας διακοπής του καπνίσματος. Οι πιο πάνω 

αναφορές, αποτελούν κοινές πεποιθήσεις μεταξύ των καπνιστών όλων των ηλικιών 
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ενώ συναντώνται τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε άτομα με κάποια ψυχιατρική 

διαταραχή (Kerr et al., 2006). 

Υπάρχει σειρά ερευνών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, οι οποίες επιβεβαιώνουν 

τα παραπάνω. Στην έρευνα των Fidler & West (2009), παραπάνω από τους μισούς 

καπνιστές που εκδήλωσαν πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος δήλωσαν ότι 

συνεχίζουν να καπνίζουν για την απόλαυση που τους προσφέρει καθώς και για την 

ανακούφιση τους από το άγχος. Παρομοίως στην έρευνα των McEwen et al. (2008) 

ανάμεσα σε άλλα κίνητρα για την συνέχιση του καπνίσματος ξεχωρίζει η 

αντιμετώπιση του άγχους που τους προσφέρει. Επιπλέον στην έρευνα των Lerman et 

al. (1996) τόσο οι καπνιστές με ψυχολογικές διαταραχές όσο και οι υπόλοιποι 

τονίζουν την διαχείριση μέσω του καπνίσματος των ανεπιθύμητων συναισθημάτων. 

Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα των Ferguson et al. 

(2005): όσοι καπνίζουν για να “ανταπεξέλθουν” σε κάποια δυσκολία (π.χ. 

συναισθηματική) σημειώνουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος 

έναν χρόνο μετά την έναρξη της έρευνας σε σύγκριση με εκείνους που καπνίζουν για 

ευχαρίστηση. Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι οι καπνιστές αναφέρουν πολύ μειωμένη 

ικανότητα διακοπής ή αποχής από το κάπνισμα σε περιόδους έντονου άγχους. Εν 

τέλει, η διακοπή του καπνίσματος από άτομα που κάπνιζαν για να διαχειριστούν 

κάποια κατάσταση, αποτελεί τον μόνο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα 

υποτροπής για τα άτομα που ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες όλων των 

ηλικιών (Ng & Jeffery, 2003). 

Τέλος, σε έρευνα που έγινε από την Taylor (2014), αποδεικνύεται ότι η διακοπή του 

καπνίσματος συσχετίζεται με την βελτίωση σε καταστάσεις όπως η κατάθλιψη ή το 

άγχος και εν γένει συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων. Οι 

παραπάνω συσχετίσεις, επιβεβαιώνονται τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε 

άτομα με κλινικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των ψυχικών διαταραχών. 

 

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στο κάπνισμα και την διακοπή 
του 
 

Οι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την 

εφαρμογή θεραπειών για την διακοπή του καπνίσματος καθώς οι απόψεις και οι 

στάσεις τους σχετικά με τους κινδύνους από την συνέχιση του καπνίσματος και τα 
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πιθανά οφέλη από την διακοπή του, δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή της 

θεραπείας που θα ακολουθήσει το άτομο που επιθυμεί την διακοπή του καπνίσματος 

στην πράξη (Prochaska, 2011). Οι πεποιθήσεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με 

την ανταπόκριση των ατόμων σε θεραπείες για την διακοπή του καπνίσματος 

φαίνεται να επηρεάζουν την απόφαση τους να προτείνουν κάποια συγκεκριμένη 

θεραπεία από αυτές και ακολούθως να την αποδεχθεί το άτομο που θεωρεί τον 

επαγγελματία υγείας ως τον πλέον αρμόδιο που πρέπει να εκφράσει άποψη για την 

υγεία του (Vogt et al., 2006). 

Διάφορες μελέτες έχουν διερευνήσει τις στάσεις των επαγγελματιών υγείας σε 

διαφορετικά υγειονομικά περιβάλλοντα σχετικά με την προώθηση της προσπάθειας 

διακοπής του καπνίσματος. Σε έρευνα των Sarna et al. (2001) διαπιστώθηκε ότι οι 

νοσηλευτές σε ογκολογικά τμήματα θεωρούν ότι η διακοπή του καπνίσματος από 

τους ογκολογικούς ασθενείς μπορεί να είναι επιβλαβής διότι θα αυξήσει το άγχος των 

ατόμων αυτών. Παρόλα αυτά, νεότερες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η διακοπή του 

καπνίσματος σε οποιαδήποτε στιγμή της νόσου, βελτιώνει την πρόγνωση της πορείας 

του καρκίνου (Parsons et al., 2010). 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας μελέτης, σε ιατρικά 

περιβάλλοντα που αφορούν ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές όπως είναι η 

ψυχιατρική κλινική, ισχύουν πολλές φορές διαφορετικοί κανόνες σε σχέση με την 

απαγόρευση του καπνίσματος από αυτές που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό. 

Ωστόσο, οι απόψεις ότι το κάπνισμα μπορεί να προσφέρει οφέλη στην ψυχική υγεία 

ιδιαίτερα για τους ψυχιατρικούς ασθενείς είναι ευρέως διαδεδομένες (Mendelsohn & 

Montebello, 2013). 

Αρκετές μελέτες έχουν εξάγει το συμπέρασμα ότι πολλοί επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας θεωρούν ότι το κάπνισμα ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στον ασθενή και τον 

επαγγελματία υγείας, ενώ η διακοπή του κατά την διάρκεια της ψυχικής διαταραχής 

μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση των ασθενών και να τους απομονώσει 

κοινωνικά. Επιπλέον, ορισμένοι επαγγελματίες υγείας πιστεύουν ότι με την διακοπή 

του καπνίσματος στους ασθενείς αφαιρούν μια από τις λίγες απολαύσεις που τους 

έχει απομείνει στη ζωή. Οι πεποιθήσεις αυτές, προφανώς αποτελούν εμπόδια στη 

προσπάθεια για θεραπεία διακοπής του καπνίσματος σε ασθενείς με προβλήματα 

ψυχικής υγείας και πιθανώς συμβάλλουν στην ύπαρξη ανισοτήτων υγείας και στην 

αύξηση του επιπολασμού του καπνίσματος (Parker et al., 2012). 
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Κεφάλαιο 2 

Ψυχικές διαταραχές 
 

Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι πιο κοινές ψυχικές διαταραχές οι οποίες 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία εμφανίζουν κάποια συσχέτιση με το κάπνισμα. Για πιο 

εύκολη ανάγνωση του κεφαλαίου, έχει γίνει κατηγοριοποίηση του κεφαλαίου σε τρεις 

γενικές κατηγορίες διαταραχών: διαταραχές διάθεσης, αγχωτικές διαταραχές και 

ψυχωτικές διαταραχές. 

 

Διαταραχές διάθεσης 
 

Η εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης όπως είναι η δυστυχία ή η αίσθηση 

απογοήτευσης αποτελούν πολύ συχνό φαινόμενο στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων του δυτικού κόσμου και σύμφωνα με εκτιμήσεις επηρεάζει το 1/3 των 

ενηλίκων ατόμων (WHO, 2001). Το αίσθημα της ευφορίας είναι επίσης κοινό στην 

καθημερινή ζωή. Δεδομένου λοιπόν ότι η διάθεση του ανθρώπου αλλάζει, ως 

“φυσιολογική” κατάσταση της διάθεσης θεωρείται μια μέση διάθεση –ούτε ευφορίας 

ούτε λύπης- η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τα εσωτερικά και εξωτερικά 

ερεθίσματα (Akiskal, 2000). 

Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των φυσιολογικών διακυμάνσεων στη 

διάθεση του ατόμου και καταστάσεων στις οποίες οι αλλαγές της διάθεσης γίνονται 

διάχυτες, διαταράσσουν την καθημερινότητα και παρεμβαίνουν στη λειτουργία ενός 

ατόμου. Ορισμένοι ερευνητές αναφέρονται στις διαταραχές της διάθεσης ως 

διαταραχές που “μεγεθύνουν τις ανθρώπινες εμπειρίες σε μεγαλύτερες από τις 

αναλογίες της ζωής”. Ανάμεσα στα συμπτώματα των διαταραχών διάθεσης 

περιλαμβάνονται υπερβολικές αντιδράσεις θλίψης, κόπωσης, χαράς, αισθησιασμού, 

σεξουαλικότητας, ευερεθιστότητας, οργής, ενέργειας και δημιουργικότητας 

(Fountoulakis, 2010). 
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Σύμφωνα με το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition - DSM5), ο 

όρος “διαταραχές διάθεσης” αναφέρεται σε διαταραχές στις οποίες το κύριο 

χαρακτηριστικό τους αποτελεί μια διάχυτη διαταραχή της διάθεσης του ατόμου, η 

οποία επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του να επιτελέσει τους καθημερινούς του 

ρόλους. Αυτή η διαταραχή μπορεί να συνεπάγεται την ισοπέδωση της διάθεσης του 

ατόμου ή την απώλεια ενδιαφέροντος για τους περισσότερους τομείς της ζωής του. Οι 

κύριες διαταραχές της διάθεσης και τα βασικά χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται 

στην λίστα που ακολουθεί (American Psychiatric Association, 2013): 

 Μείζων καταθλιπτική διαταραχή: Αναφέρεται και ως μείζων ή κλινική 

κατάθλιψη. Περιλαμβάνει περιόδους ακραίας θλίψης, απελπισίας και 

κενότητας οι οποίες συνοδεύονται από πλήθος σωματικών, γνωστικών και 

συναισθηματικών συμπτωμάτων. 

 Διπολική διαταραχή τύπου Ι: Στο παρελθόν αναφερόταν ως 

“μανιοκατάθλιψη”. Η μανία χαρακτηρίζεται από κατάσταση ευφορίας, 

ευερέθιστη διάθεση και αυξημένη ενέργεια ή δραστηριότητα. Κατά τη 

διάρκεια μανιακών επεισοδίων, τα άτομα με διπολική διαταραχή τύπου Ι 

συχνά εμπλέκονται σε δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε 

οδυνηρές συνέπειες για τον εαυτό τους ή τους άλλους. 

 Διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ: Προκειμένου να διαγνωστεί με διπολική 

διαταραχή τύπου ΙΙ ένα άτομο, πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα επεισόδιο 

υπομανίας (μια λιγότερο σοβαρή μορφή μανίας) και τουλάχιστον ένα 

επεισόδιο μείζονος κατάθλιψης, χωρίς να έχει εμφανίσει κάποιο μανιακό 

επεισόδιο. 

 Κυκλοθυμική διαταραχή: Η διάγνωση απαιτεί τουλάχιστον διετές ιστορικό 

επεισοδίων που δεν δύναται να καταγραφούν ως υπομανία ή κατάθλιψη. 

 Διασπαστική διαταραχή λόγω δυσρυθμισμένης διάθεσης: Η συγκεκριμένη 

καταθλιπτική διαταραχή, προστέθηκε στην λίστα DSM-V για να περιγράψει 

περιπτώσεις παιδιών ηλικίας έως 18 ετών που εμφανίζουν επίμονη 

ευερεθιστότητα και θυμό και συχνά επεισόδια ακραίων εκρήξεων 

ιδιοσυγκρασίας χωρίς καμία σημαντική πρόκληση. 

 Επίμονη καταθλιπτική διαταραχή: Η διαταραχή αυτή, περιλαμβάνει τόσο 

την χρόνια μείζονα καταθλιπτική διαταραχή που διήρκεσε δύο ή περισσότερα 
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χρόνια όσο και αυτό που ήταν παλαιότερα γνωστό ως δυσθυμική διαταραχή ή 

δυσθυμία, δηλαδή μορφή χαμηλότερου βαθμού κατάθλιψης. 

 Προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή: Αυτή η διαταραχή βασίζεται 

στην εμφάνιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων την εβδομάδα πριν από την 

έναρξη της εμμήνου ρύσεως, ακολουθούμενη από την εξαφάνιση αυτών των 

συμπτωμάτων μετά την έναρξη της. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν 

μεταβολές της διάθεσης, ευερεθιστότητα, θυμό, καταθλιπτική διάθεση, 

απελπισία, άγχος και ένταση. 

 

Οι διαταραχές της διάθεσης βρίσκονται ανάμεσα στις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές. 

Για παράδειγμα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι το 10% 

περίπου του πληθυσμού ικανοποιούσε τα κριτήρια για να καταγραφεί ως περίπτωση 

μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής ενώ το 1% πληρούσε τα κριτήρια μανιακού 

επεισοδίου και το 2,5% τα κριτήρια της δυσθυμίας (Kessler & Walters 2002). 

Από επιδημιολογικά ευρήματα, έχει αποδειχθεί ότι η διαταραχή της μείζονος 

κατάθλιψης είναι πιο πιθανό να παρουσιασθείς σε γυναίκες σε σχέση με τους άντρες 

(Van de Velde et al., 2010) ενώ οι διπολικές διαταραχές δεν φαίνεται να διαφέρουν 

ανάλογα με το φύλο (Diflorio & Jones, 2010). Στο σύνολο τους, οι διαταραχές της 

διάθεσης φαίνεται ότι έχουν μια τάση μείωσης των ποσοστών εμφάνισης στα άτομα 

μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων (da Costa Lane Valiengo et al., 2016). 

Υπάρχουν ορισμένα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται 

με την πιθανότητα εμφάνισης κάποιας διαταραχής της διάθεσης. Άτομα από 

χαμηλότερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και άτομα με χαμηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης κ εμφανίζουν συχνότερα διαταραχές της διάθεσης (German, 2019). 

Επιπλέον, η εργασιακή κατάσταση φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

εμφάνιση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής καθώς εμφανίζεται σε πολύ 

υψηλότερα επίπεδα στους άνεργους σε σύγκριση με τους εργαζόμενους (Akhtar-

Danesh & Landeen 2007). Τέλος, η οικογενειακή κατάσταση συσχετίζεται με την 

πιθανότητα εμφάνισης μείζονος κατάθλιψης και διπολικής διαταραχής καθώς τα 

ποσοστά εμφάνισης τους είναι υψηλότερα μεταξύ των ατόμων που είναι χωρισμένοι, 

διαζευγμένοι ή χήροι (Giannelis et al., 2021). 

Στην βιβλιογραφία καταγράφονται διάφορες προσεγγίσεις για να διερευνηθεί η 

αιτιολογία των διαταραχών της διάθεσης, ανάμεσα στις οποίες συναντώνται οι 

βιολογικές, οι συμπεριφορικές, οι γνωστικές και οι περιβαλλοντικές θεωρίες 
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(DeRubeis & Strunk 2017). Οι βιολογικές θεωρίες υπογραμμίζουν τις νεύρο-

βιολογικές διεργασίες που διέπουν την υποκειμενική εμπειρία της διαταραγμένης 

διάθεσης. Οι συμπεριφορικές θεωρίες δίνουν έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει το άτομο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

και τη διατήρηση δυσλειτουργικών επιπτώσεων. Οι γνωστικές θεωρίες τονίζουν τα 

διαφορετικά μοντέλα σκέψης που μεσολαβούν μεταξύ του πλαισίου και των 

συναισθημάτων που προκύπτουν. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση αυτών των διαταραχών. 

 

Αγχώδεις διαταραχές 
 

Πολλές φορές στον άνθρωπο είναι δύσκολο να διακριθεί το άγχος από τον φόβο. Ο 

φόβος μπορεί να περιγραφεί ως η αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα το οποίο 

θεωρείται απειλητικό για το άτομο και για το οποίο η εστίαση της προσοχής του είναι 

συγκεκριμένη και σταματάει να υφίσταται όταν παύει να υπάρχει το ερέθισμα αυτό 

(Maier & Watkins, 1998). Από την άλλη πλευρά, το άγχος ερμηνεύεται ως μια 

αρνητική επίδραση ενός αισθήματος ανησυχίας, στην αναμονή ενός απειλητικού 

αλλά αόριστου γεγονότος. Το άγχος είναι λιγότερο διακριτό συναίσθημα και για τον 

λόγο αυτόν είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί και η παρουσία του θεωρείται 

περισσότερο επίμονη (Rachman, 1998). 

Σύμφωνα με το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών (DSM-

5), ο όρος αγχώδης διαταραχή, αναφέρεται σε μια σειρά ψυχολογικών διαταραχών 

κατά τις οποίες το κεντρικό χαρακτηριστικό αποτελεί η εμπειρία του υπερβολικού 

άγχους. Αυτό το υπερβολικό άγχος μπορεί να αποτελεί επαναλαμβανόμενο επεισόδιο 

έντονου φόβου, με απότομη έναρξη και σχετικά μικρή διάρκεια (όπως στην 

περίπτωση της διαταραχής πανικού), ή μπορεί να χαρακτηρίζεται από μια πολύ πιο 

διάχυτη, επίμονη και λιγότερο καθορισμένη κατάσταση συνεχούς ανησυχίας και 

άγχους (όπως γενικευμένη διαταραχή άγχους). Το DSM-5 έχει κατηγοριοποιήσει τους 

τύπους και τα κύρια χαρακτηριστικά της αγχώδους διαταραχής, όπως παρατίθενται 

στην λίστα που ακολουθεί (American Psychiatric Association, 2013): 

 Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή: Είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται 

από χρόνιο άγχος, υπερβολική ανησυχία και ένταση ακόμα και κατά την 

απουσία οποιουδήποτε ερεθίσματος που να μπορεί να τα προκαλέσει. 
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 Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD): Είναι μια διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες, ανεπιθύμητες σκέψεις, 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή ταυτόχρονη συνύπαρξη και των δύο. 

Συμπεριφορές όπως το πλύσιμο των χεριών, το μέτρημα, ο έλεγχος ή ο 

καθαρισμός πραγματοποιούνται συχνά με την ελπίδα να αποτρέψουν τις 

εμμονικές σκέψεις ή να τις απαλείψουν. Η εκτέλεση ωστόσο αυτών των 

«τελετουργιών» παρέχει μόνο προσωρινή ανακούφιση ενώ η μη εκτέλεσή 

τους αυξάνει σημαντικά το άγχος. 

 Διαταραχή πανικού: Η διαταραχή πανικού χαρακτηρίζεται από απροσδόκητα 

και επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονου φόβου τα οποία συνοδεύονται από 

σωματικά συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πόνο στο 

στήθος, αύξηση των καρδιακών παλμών, δύσπνοια, ζάλη ή κοιλιακή 

δυσφορία. 

 Διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD): Είναι μια διαταραχή άγχους 

που μπορεί να αναπτυχθεί μετά από έκθεση του ατόμου σε ένα τρομακτικό 

γεγονός ή σε κατάσταση στην οποία υπέστη ή απειλήθηκε με σοβαρή 

σωματική βλάβη. Τα τραυματικά γεγονότα που μπορεί να προκαλέσουν PTSD 

περιλαμβάνουν βίαιες προσωπικές επιθέσεις, φυσικές καταστροφές, 

ατυχήματα ή πολεμικές μάχες. 

 Διαταραχή κοινωνικού άγχους ή κοινωνική φοβία: Είναι μια αγχώδης 

διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αφόρητο άγχος και υπερβολική 

αυτοσυνείδηση σε καθημερινές καταστάσεις. Η κοινωνική φοβία μπορεί να 

περιοριστεί μόνο σε έναν τύπο καταστάσεων -όπως ο φόβος του ατόμου να 

μιλήσει σε επίσημες και ανεπίσημες καταστάσεις ή να φάει και να πιει 

μπροστά σε άλλους- ή στην πιο σοβαρή μορφή του, μπορεί να είναι τόσο 

εκτεταμένη ώστε το άτομο να βιώνει συμπτώματα σχεδόν ανά πάσα στιγμή 

βρίσκεται κοντά σε άλλους ανθρώπους. 

 

Οι αγχώδης διαταραχές είναι από τις πιο συνήθης διαταραχές που εμφανίζονται στον 

γενικό πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι περίπου το 18% των ατόμων στις ΗΠΑ πληρούν 

τα κριτήρια ένταξης σε κάποια από τις αγχώδης διαταραχές. Στις πιο διαδεδομένες 

στον γενικό πληθυσμό διαταραχές, περιλαμβάνονται η κοινωνική φοβία, η διαταραχή 

πανικού και η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή (Skarl, 2015). Επιπλέον, ο 
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επιπολασμός της διαταραχής μετατραυματικού στρες φθάνει στο 7% περίπου των 

ατόμων που έχουν υποστεί κάποιο ψυχικό τραύμα (Gradus, 2007). Διαδεδομένη 

θεωρείται και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης 

με επιπολασμό που φθάνει το 1,5% των ατόμων του γενικού πληθυσμού (Ruscio et 

al., 2010). 

Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, διαπιστώνεται ότι οι αγχώδης διαταραχές 

συσχετίζονται με το φύλο, καθώς εμφανίζονται πιο συχνά σε γυναίκες σε σχέση με 

τους άντρες, κάτι που ωστόσο δεν βρίσκει εφαρμογή στην κοινωνική φοβία όπου το 

φύλο δεν φαίνεται να διαδραματίζει κάποιον ρόλο (Bandelow & Michaelis, 2015). 

Επιπλέον, οι αγχώδης διαταραχές είναι πιο συχνές ανάμεσα στα νεαρά άτομα σε 

σύγκριση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για παράδειγμα, ανάμεσα στα άτομα που 

έχουν εκτεθεί σε κάποιο τραύμα, τα άτομα μικρότερης ηλικίας είναι πιο πιθανό να 

εμφανίσουν μετά-τραυματικό στρες (Goodwin et al., 2020). Η οικογενειακή 

κατάσταση συσχετίζεται επίσης με την εμφάνιση αγχώδους διαταραχής, καθώς τα 

άτομα που είναι χωρισμένα ή χήροι παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

εμφάνισης (Hart et al., 1999). Τέλος, το εκπαιδευτικό επίπεδο έχει ισχυρή συσχέτιση 

με την εμφάνιση κάποιας αγχώδους διαταραχής καθώς τα άτομα με χαμηλότερο 

επίπεδο εκπαίδευσης έχουν πολύ υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης κάποιας 

διαταραχής (German, 2019). 

Όσον αφορά την εμφάνιση των αγχωδών διαταραχών, υπάρχουν τρεις κυρίαρχες 

θεωρίες κατά την διερεύνηση τους. Η πρώτη αφορά την ερμηνεία τους σε σχέση με 

τις βιολογικές δυσλειτουργίες του ατόμου. Η δεύτερη, προσεγγίζει το άγχος με όρους 

ψυχολογικών διαδικασιών όπως είναι η μάθηση και οι γνωστικές λειτουργίες. Η τρίτη 

και τελευταία, αφορά τους περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούν και 

αυτοί αντικείμενο έρευνας ως προς τις επιπτώσεις τους στις αγχώδης διαταραχές του 

ατόμου (Bystritsky et al., 2013). 

 

Ψυχωτικές διαταραχές 
 

Οι ψυχωτικές διαταραχές καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της σχετικής 

βιβλιογραφίας εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Οι πρώτες αναφορές για άτομα με 

ψύχωση προέρχονται μάλιστα από την αρχαιότητα και χρονολογούνται μερικές 

χιλιάδες χρόνια πριν. Οι πιο γνωστές ψυχωτικές διαταραχές είναι η σχιζοφρένεια και 
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η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Ο όρος σχιζοφρένεια –δηλαδή διάσπαση του νου- 

χρησιμοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Bleuler (1911), προκειμένου να 

περιγράψει την διαταραχή στην οποία οι φυσιολογικές συσχετίσεις του εγκεφάλου 

δεν ήταν παρούσες ή όπως σχηματικά περιέγραψε “το ύφασμα της σκέψης και του 

συναισθήματος σχίστηκε” (Andreasen, 1997).  

Το κύριο χαρακτηριστικό των διαταραχών αυτών, είναι ένας συνδυασμός 

συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν μια σειρά γνωστικών και συναισθηματικών 

δυσλειτουργιών και επηρεάζουν την κίνηση, την αντίληψη, τη συμπερασματική 

σκέψη, τη γλώσσα, την επικοινωνία, το συναίσθημα και την προσοχή.  Το DSM-5 

έχει κατηγοριοποιήσει τους τύπους και τα κύρια χαρακτηριστικά των ψυχωτικών 

διαταραχών, σύμφωνα με την λίστα που ακολουθεί (American Psychiatric 

Association, 2013): 

 Σχιζοφρένεια: Τα άτομα με αυτήν την διαταραχή παρουσιάζουν αλλαγές στη 

συμπεριφορά τους και συμπτώματα όπως παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις 

που διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες. Σύνηθες φαινόμενο στα άτομα που 

παρουσιάζουν αυτή την διαταραχή, είναι η πτώση της κοινωνικής λειτουργίας 

τους που επηρεάζει την εργασία και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 

 Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (Schizoaffective disorder): Τα άτομα που 

φέρουν αυτή την διαταραχή έχουν συμπτώματα τόσο σχιζοφρένειας όσο και 

διαταραχής της διάθεσης, όπως είναι η κατάθλιψη ή η διπολική διαταραχή. 

 Σχιζοφρενικόμορφη Διαταραχή (Schizophreniform disorder): Σε αυτή την 

διαταραχή εντάσσονται τα άτομα τα οποία έχουν τα συμπτώματα της 

σχιζοφρένειας αλλά αυτά διαρκούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 

μηνών. 

 Σύντομη ψυχωτική διαταραχή: Τα άτομα με αυτήν τη διαταραχή, 

εμφανίζουν μια ξαφνική –σύντομη- περίοδο ψυχωτικής συμπεριφοράς, συχνά 

ως απάντηση σε ένα πολύ αγχωτικό γεγονός, όπως είναι για παράδειγμα ένας 

θάνατος σε κοντινό οικογενειακό κύκλο. Η επάνοδος σε φυσιολογική 

κατάσταση είναι συνήθως γρήγορη καθώς το άτομο χρειάζεται λιγότερο από 

ένα μήνα για να επανέλθει. 

 Παραληρηματική διαταραχή (delusional disorder): Τα άτομα με αυτή την 

διαταραχή παρουσιάζουν ως βασικό σύμπτωμα την ύπαρξη αυταπάτης που 

περιλαμβάνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να είναι αληθινή αλλά δεν 
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είναι, όπως να ακολουθείται, ή να έχει μια ασθένεια. Το παραλήρημα διαρκεί 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. 

 Επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή (folie à deux): Πρόκειται για μια 

διαταραχή που καλλιεργεί αυταπάτες και παραισθήσεις, οι οποίες 

μεταδίδονται ανάμεσα σε δύο άτομα, που συνήθως μοιράζονται τον ίδιο χώρο. 

Οι περισσότερες των περιπτώσεων αφορούν συντρόφους, μέλη οικογενειών ή 

συνεργάτες. Ο γαλλικός όρος της διαταραχής “folie à deux” σημαίνει “τρέλα 

που μοιράζεται στα δύο”. 

 Ψυχωτική διαταραχή που προκαλείται από ουσίες: Αυτή η κατάσταση 

προκαλείται από τη χρήση ή την διακοπή ναρκωτικών ουσιών, όπως 

παραισθησιογόνα και κοκαΐνη, τα οποία προκαλούν στα άτομα παραισθήσεις, 

ψευδαισθήσεις και σύγχυση ομιλίας. 

 Ψυχωτική διαταραχή λόγω άλλης ιατρικής κατάστασης: Ψευδαισθήσεις, 

παραισθήσεις και άλλα συμπτώματα δύναται να εμφανιστούν εξαιτίας μιας 

άλλης ασθένειας που επηρεάζει την λειτουργία του εγκεφάλου όπως ένας 

τραυματισμός στο κεφάλι ή ένας όγκος στον εγκέφαλο. 

 Παραφρένεια: Αυτή η διαταραχή έχει συμπτώματα παρόμοια με της 

σχιζοφρένειας και εμφανίζεται σε προχωρημένο ηλικιακό στάδιο των ατόμων. 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο επιπολασμός της σχιζοφρένειας κυμαίνεται από 1 έως 

10 περιστατικά ανά 1.000 άτομα με την διάμεσο τιμή να φθάνεις το 4,6/1.000. 

Μάλιστα, ενώ στους άντρες εμφανίζεται νωρίτερα ηλικιακά σε σχέση με τις γυναίκες, 

η συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες είναι μεγαλύτερη. Η περίοδος στην οποία 

εμφανίζεται περισσότερο η σχιζοφρένεια είναι η πρώιμη έως και η μέση ηλικία ενός 

ενήλικου ατόμου (Saha et al., 2005). Τόσο η σχιζοφρένεια όσο και οι λοιπές 

ψυχωτικές διαταραχές, συσχετίζονται με υψηλά ποσοστά εμφάνισης αναπηρίας ή 

ανικανότητας του ατόμου (Chaudhury et al., 2006).  

Όσον αφορά τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 

εμφάνιση ψυχωτικών διαταραχών, αρχικά αναφέρεται το επίπεδο εκπαίδευσης. Τα 

άτομα με κάποια ψυχωτική διαταραχή είναι πιο πιθανό να έχουν ολοκληρώσει 

λιγότερα έτη εκπαίδευσης συνολικά στην ζωή τους. Επιπλέον, τα άτομα αυτά, είναι 

πιο πιθανό να προέρχονται από νοικοκυριό χαμηλότερου εισοδηματικού επιπέδου, να 

είναι άνεργα και να μην έχουν παντρευτεί  (Allen  et al., 2014). 
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Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 

διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό επίπτωσης στον πληθυσμό ψυχωτικών διαταραχών 

ήταν παρόμοιο ανεξάρτητα από την χώρα και την περιοχή διαμονής. Δεδομένων των 

διαφορετικών κοινωνικών παραγόντων που υφίστανται στις αναπτυσσόμενες χώρες 

(λιγότερη ζήτηση για το άτομο και μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη της 

κοινότητας), το εύρημα αυτό έχει ερμηνευτεί ως η απόδειξη ότι οι ψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της νόσου αλλά όχι την αιτιολογία και την 

προέλευση της διαταραχής αυτής καθεαυτής (McGrath  et al., 2004).  
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Κεφάλαιο 3 

Κάπνισμα και ψυχική ασθένεια 
 

Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται η σχέση καπνίσματος και ψυχικής ασθένειας. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται αναφορά στα στοιχεία που αποδεικνύουν την 

συσχέτιση του καπνίσματος και ψυχικής ασθένειας καθώς και καταγραφή των λόγων 

που υπάρχει η σχέση αυτή. Στην συνέχεια, αναφέρονται οι επιπτώσεις του 

καπνίσματος στην ψυχική υγεία. Επιπλέον παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με το 

κάπνισμα και την χρήση άλλων ουσιών καθώς κα την σχέση του με τα ψυχοτρόπα 

φάρμακα. Στην συνέχεια συζητείται το κάπνισμα στο περιβάλλον νοσηλείας και 

τέλος η προσπάθεια για την διακοπή του καπνίσματος στα άτομα με κάποια ψυχική 

διαταραχή. 

 

Η σχέση του καπνίσματος με τις ψυχικές διαταραχές 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί από την εισαγωγή της παρούσας εργασίας, τα άτομα με 

κάποια ψυχική ασθένεια είναι πιο πιθανό να καπνίζουν και μάλιστα περισσότερο από 

τον γενικό πληθυσμό. Το κάπνισμα συσχετίζεται με αυξημένο επιπολασμό σε όλες τις 

βασικές ψυχικές διαταραχές (Prochaska et al., 2017) ενώ η πιθανότητα να υπάρχει 

οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή είναι σχεδόν διπλάσια για τους καπνιστές σε 

σύγκριση με τους μη καπνιστές (22,4% και 12,2% αντίστοιχα). Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποδείχθηκε ότι το 64% των ατόμων που 

έπασχαν από ψύχωση ήταν καπνιστές ενώ στα άτομα χωρίς ψύχωση το ποσοστό των 

καπνιστών έφθανε στο 29% (Shiers et al., 2009). Επιπλέον, έχει καταγραφεί σε 

πολλές έρευνες ότι οι καπνιστές με κάποια ψυχική ασθένεια, καπνίζουν περισσότερο 

σε σχέση με τους καπνιστές του γενικού πληθυσμού ενώ ταυτόχρονα είναι 

περισσότερο εξαρτημένοι από την νικοτίνη (Lê Cook et al., 2014).  

Τα υψηλότερα επίπεδα καπνίσματος καταγράφονται μεταξύ ασθενών σε ψυχιατρικές 

μονάδες, όπου καπνίζει έως και το 70% των ατόμων που νοσηλεύονται. Το 50% 



22 
 

αυτών, θεωρούνται βαριά καπνιστές ενώ τα ποσοστά είναι σημαντικά χαμηλότερα για 

τα άτομα που έχουν κάποια ψυχική διαταραχή και ζουν στο σπίτι αντί για κάποια 

ψυχιατρική δομή (Campion et al., 2008). Πράγματι, σύμφωνα με μελέτες η 

ψυχιατρική νοσηλεία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και τους μη καπνιστές να 

ξεκινήσουν το κάπνισμα (Lores et al., 2018). Το βαρύ κάπνισμα, σχετίζεται με 

αυξημένη σοβαρότητα ψυχωτικών διαταραχών, μειωμένα θεραπευτικά αποτελέσματα 

των διαταραχών αυτών και συχνότερες εισαγωγές στο νοσοκομείο (Quigley & 

MacCabe, 2019). Έχει αποδειχθεί εξάλλου ότι οι καπνιστές με σχιζοφρένεια ή 

κατάθλιψη αναγνωρίζουν εξίσου τους κινδύνους του καπνίσματος, ωστόσο υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το βρίσκουν περισσότερο ελκυστικό σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό 

(Spring et al, 2003). 

 

Οι λόγοι που τα άτομα με κάποια ψυχική διαταραχή καταγράφουν μεγαλύτερα 

ποσοστά καπνίσματος από τον γενικό πληθυσμό, έχουν διερευνηθεί εκτεταμένα κατά 

τα τελευταία χρόνια και μπορούν να συνοψισθούν στην παρακάτω λίστα (Campion et 

al., 2008): 

Αιτιολογικός παράγοντας: Το κάπνισμα μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα 

ψυχικής υγείας όπως διαταραχές άγχους. Συνεπώς εδώ υπάρχει αντιστροφή της αιτίας 

όπου το άτομο που καπνίζει αποκτάει κάποια ψυχική διαταραχή εξαιτίας του 

καπνίσματος. 

Ανακούφιση από το στρες: Οι καπνιστές συχνά αναφέρουν την ανακούφιση από το 

στρες και την απόλαυση ως τους βασικούς λόγους για τους οποίους καπνίζουν. 

Αυτοθεραπεία: Τα άτομα με κάποια ψυχική διαταραχή θεωρούν ότι το κάπνισμα 

μπορεί να βελτιώσει τις επιπτώσεις των προβλημάτων στην ψυχική τους υγεία. 

Αυξημένη ευπάθεια στο κάπνισμα: Τα άτομα που έχουν κάποια ψυχική διαταραχή 

είναι πιθανό να βιώσουν υψηλότερα επίπεδα δυσφορίας και ως εκ τούτου είναι πιο 

δύσκολο να σταματήσουν μια συμπεριφορά όπως το κάπνισμα που έχει άμεσο 

αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι είναι επιβλαβής μακροπρόθεσμα. 

Μη προσβασιμότητα μηνυμάτων υγείας: Τα άτομα με κάποια ψυχική διαταραχή 

μπορεί να είναι πιο ευάλωτα σε παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με το κάπνισμα 

(διαφημίσεις κ.λπ.) ενώ ταυτόχρονα είναι πιο δύσκολη για αυτούς η πρόσβαση στην 

ιατρική πληροφόρηση. 

Στέρηση: Η έλλειψη του τσιγάρου ή η διακοπή του καπνίσματος δημιουργεί στέρηση 

η οποία είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμη από τα άτομα με κάποια ψυχική διαταραχή.  
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Κοινωνικοί λόγοι: Το κάπνισμα βοηθάει τα άτομα με ψυχικές διαταραχές να 

αισθανθούν ανακούφιση από την πλήξη και διευκολύνουν τις προσπάθειες τους για 

κοινωνική επαφή. 

Τέλος, θεσμικοί και πολιτιστικοί παράγοντες: 

- Υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος καταγράφονται στα άτομα που 

νοσηλεύονται σε κάποια ψυχιατρική κλινική σε σχέση με εκείνα τα άτομα που 

ζουν στο σπίτι. Εξάλλου, η ψυχιατρική νοσηλεία οδηγεί κάποιους μη 

καπνιστές να ξεκινήσουν το κάπνισμα. 

- Τόσο οι ασθενείς όσο και ορισμένοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχιατρικές 

δομές, θεωρούν ότι το κάπνισμα ανακουφίζει από την ταλαιπωρία και τις 

παρενέργειες της θεραπείας και θεωρούν λανθασμένη τη διακοπή της 

νικοτίνης ως συμπτώματα ψυχιατρικής ασθένειας 

- Η ενίσχυση της συμπεριφοράς του καπνίσματος συμβαίνει όταν τα τσιγάρα 

χρησιμοποιούνται για την επιβράβευση ή την τιμωρία των ασθενών στις 

ψυχιατρικές δομές. 

 

Επιπτώσεις του καπνίσματος στην ψυχική υγεία 
 

Δεδομένων των βλαβερών επιπτώσεων του καπνίσματος όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας και τον αυξημένο επιπολασμό του ανάμεσα στους 

ψυχικά ασθενείς όπως καταγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος 

κεφαλαίου, η συσχέτιση μεταξύ ψυχικής ασθένειας και χαμηλού επιπέδου υγείας δεν 

προκαλεί έκπληξη (Phelan et al., 2001). Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση όπου 

εξετάστηκαν τα αποτελέσματα σε περισσότερες από 200 μελέτες που προέρχονται 

από όλο τον κόσμο, ο κίνδυνος θανάτου των ατόμων με κάποια ψυχική ασθένεια 

είναι δύο φορές μεγαλύτερος ενώ επιπλέον υπολογίζεται ότι πεθαίνουν 10 χρόνια 

νεότερα κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (Walker et al., 2015). Ο 

βασικότερος λόγος που εμφανίζεται τόσο υψηλή θνησιμότητα στα άτομα αυτά, είναι 

το ποσοστό των χρόνιων προβλημάτων υγείας και ασθενειών που μπορούν να 

προληφθούν. Σε έρευνα καταγράφηκε ότι η πλειοψηφία των ατόμων με κάποια 

ψυχική ασθένεια, πεθαίνει από αίτια παρόμοια με τον γενικό πληθυσμό. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται καρδιακές παθήσεις, καρκίνοι, εγκεφαλικά ενώ ως πιο συχνή αιτία 

εμφανίζεται η καρδιαγγειακή νόσος (Colton & Manderscheid, 2006). 
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Αξιοσημείωτο είναι  επιπλέον το γεγονός πως ενώ στον γενικό πληθυσμό το 

προσδόκιμο επιβίωσης για τους καπνιστές μειώνεται κατά 10 χρόνια περίπου (US 

Department of Health and Human Services, 2014), η αντίστοιχη μείωση για τους 

ψυχιατρικά ασθενείς και καπνιστές φθάνει τα 25 χρόνια. Αυτή η τεράστια μείωση στο 

προσδόκιμο ζωής καταγράφεται τόσο σε μελέτες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ 

(Prochaska et al., 2017) όσο και σε αντίστοιχες έρευνες στην Αυστραλία και τον 

Καναδά (Lawrence et al., 2013). Σε πρόσφατη έρευνα αποδείχθηκε ότι το κάπνισμα 

διπλασίασε τον κίνδυνο θανάτου στα άτομα με ψυχική ασθένεια και το προσδόκιμο 

ζωής τους μειώθηκε σχεδόν κατά 15 χρόνια σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, 

ενώ το προσδόκιμο ζωής ψυχικά ασθενών που δεν καπνίζουν ήταν περίπου 5 χρόνια 

μικρότερο από τον γενικό πληθυσμό. Το παραπάνω εύρημα υποδηλώνει ότι το 

κάπνισμα μπορεί να ευθύνεται έως και για τα 2/3 της διαφοράς που παρουσιάζεται 

στον προσδόκιμο ζωής ανάμεσα στα άτομα με ψυχική ασθένεια και τον γενικό 

πληθυσμό (Tam et al., 2016). 

Εκτός όμως από την αυξημένη θνησιμότητα που εμφανίζουν οι ψυχιατρικοί ασθενείς 

που καπνίζουν, καταγράφονται επιπλέον προβλήματα συν-νοσηρότητας στα άτομα 

αυτά. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης βρογχίτιδας, 

πνευμονίας και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας σε ασθενείς με κάποια 

σοβαρή ψυχιατρική νόσο (Partti et al., 2015). Επιπλέον, σε άλλη έρευνα 

διαπιστώνεται ότι οι ενήλικες ψυχιατρικοί ασθενείς είναι πιθανότερο να εμφανίσουν 

και κάποια άλλη ασθένεια με τα ποσοστά εμφάνισης διαβήτη και προβλήματα στο 

ήπαρ να παρουσιάζονται συχνότερα (Sokal et al., 2004). 

Όλες οι ασθένειες που αναφέρονται παραπάνω, τις διέπει αιτιώδης συσχέτιση με το 

κάπνισμα (US Department of Health and Human Services, 2014) κάτι που 

συνεπάγεται ότι τα κάπνισμα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στους ψυχιατρικούς 

ασθενείς η οποία μπορεί να αποφευχθεί ενώ ταυτόχρονα είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας στα άτομα αυτά (Harker & Cheeseman, 

2016). Εκτιμάται ότι το κάπνισμα ευθύνεται για περισσότερους από 200 χιλιάδες 

θανάτους ετησίως σε ψυχικά ασθενείς στις ΗΠΑ (Prochaska et al., 2017) ενώ στο 

Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπολογιστεί ότι τα προβλήματα που προκαλεί το τσιγάρο 

στους ψυχικά ασθενείς ως άμεσο και έμμεσο κόστος, επιβαρύνουν με περισσότερα 

από 700 εκατομμύρια λίρες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας (Harker & 

Cheeseman, 2016). 
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Το κάπνισμα και η χρήση άλλων ουσιών 
 

Οι καπνιστές εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν προβλήματα με 

ναρκωτικά και αλκοόλ σε σχέση με τους μη καπνιστές, ενώ η συσχέτιση του 

καπνίσματος και του αλκοόλ θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή. Οι διαταραχές χρήσης 

αλκοόλ έχουν συσχετιστεί σημαντικά με το συχνό και βαρύ κάπνισμα (Grucza & 

Bierut, 2006). Επιπλέον, το κάπνισμα σε μικρότερες ηλικίες σχετίζεται με κατάχρηση 

άλλων ουσιών ενώ οι συστηματικοί καπνιστές είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν 

κάποια διαταραχή χρήσης συννοσηρών ουσιών σε σχέση με άτομα που δεν έχουν 

καπνίσει ποτέ (Weinberger et al., 2017). Εκτιμάται ότι περίπου το 50% των ατόμων 

με σχιζοφρένεια κάνουν κατάχρηση παράνομων ουσιών και αλκοόλ κάποια στιγμή 

κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους. Μάλιστα, τα άτομα αυτά καταγράφουν σαφώς 

χειρότερα αποτελέσματα κατά την διαχείριση και την θεραπεία της διαταραχής τους 

(Winklbaur et al., 2006). 

Επιπροσθέτως, η κατανάλωση καφέ έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζεται με το κάπνισμα. 

Τα άτομα που καπνίζουν καταναλώνουν περισσότερο καφέ κατά μέσο όρο σε 

σύγκριση με τα άτομα που δεν καπνίζουν ενώ ακόμα και η ποσότητα των τσιγάρων 

έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με την κατανάλωση καφέ. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

αποδειχθεί ότι όσο περισσότερο καπνίζει το άτομο, τόσο αυξάνεται η πρόσληψη 

καφέ. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί εξαιτίας του ταχύτερου μεταβολισμού 

της καφεΐνης που πραγματοποιεί ο οργανισμός των καπνιστών. Θα μπορούσε ωστόσο 

να αντικατοπτρίζει μια συμπεριφορική επίδραση του καπνίσματος στην επιπλέον 

κατανάλωση καφέ (Bjørngaard et al., 2017). Τα άτομα που πάσχουν από 

σχιζοφρένεια, καταγράφουν πολύ υψηλότερα επίπεδα πρόσληψης καφεΐνης σε σχέση 

με το γενικό πληθυσμό. Οι πιθανές ερμηνείες για τα υψηλότερα επίπεδα καφεΐνης  

περιλαμβάνουν την μεταβολική αλληλεπίδραση της καφεΐνης με τα ψυχιατρικά 

φάρμακα και η κατανάλωση της προκειμένου να περιοριστούν οι ηρεμιστικές 

παρενέργειες των φαρμάκων (Gandhi et al., 2010).  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι μερικές από τις σημαντικότερες επιδράσεις της 

νικοτίνης και της καφεΐνης προέρχονται από τη συνύπαρξή τους. Η νικοτίνη και η 

καφεΐνη είναι από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ουσίες στη σχιζοφρένεια και η 

κατανάλωσή τους συχνά χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη χρήση (Gandhi et al., 

2010). Σε έρευνες που έχουν γίνε σε ζώα, έχει παρατηρηθεί ότι η καφεΐνη ενισχύει τις 

διεγερτικές επιδράσεις της νικοτίνης (Gasior et al., 2002). Αυτό υποδηλώνει ότι η 
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κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην 

εμφάνιση, την διατήρηση ή την υποτροπή της εξάρτησης από το κάπνισμα (Jones & 

Griffiths, 2003). 

 

Κάπνισμα και ψυχοτρόπα φάρμακα 
 

Η φαρμακευτική αγωγή σε κάποιο άτομο με ψυχική διαταραχή μπορεί να επηρεάσει 

την καπνιστική συμπεριφορά του. Πιο συγκεκριμένα, η αλοπεριδόλη έχει συσχετιστεί 

με αυξημένα επίπεδα καπνίσματος ενώ η κλοζαπίνη συνδέεται με μειωμένα επίπεδα 

καπνίσματος (Addy & Levin, 2002). Σε αντίθεση με τα τυπικά αντιψυχωσικά 

φάρμακα, τα άτυπα αντιψυχωσικά ή αντιψυχωσικά δεύτερης γενιάς έχουν 

συσχετιστεί με μειωμένα επίπεδα καπνίσματος, ελαττωμένη επιθυμία για κάπνισα και 

υψηλότερα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος (Matthews et al., 2011). Έχει 

παρατηρηθεί μάλιστα, ότι η αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής σε άτομα με 

σχιζοφρένεια από τυπικά σε άτυπα αντιψυχωσικά, μειώνει τα ποσοστά του 

καπνίσματος και συνεπώς βοηθάει τους καπνιστές με ψυχική διαταραχή στην 

προσπάθεια τους να διακόψουν το κάπνισμα (Wu et al., 2013). Αυτό μπορεί να 

ερμηνευθεί από τη μεγαλύτερη ικανότητα των τυπικών αντιψυχωσικών φαρμάκων να 

μπλοκάρουν τους υποδοχείς ντοπαμίνης D2. Μια άλλη πιθανή εξήγηση αποτελεί το 

υψηλότερο επίπεδο αντιχολινεργικών παρενεργειών των τυπικών αντιψυχωσικών 

φαρμάκων, οι οποίες μειώνονται με το κάπνισμα (Minzenberg et al, 2004). 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι επιδράσεις του καπνίσματος στην 

φαρμακευτική αγωγή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Για παράδειγμα, σύμφωνα 

με τις έρευνες, στους καπνιστές συνταγογραφούνται υψηλότερες δόσεις 

αντιψυχωσικών φαρμάκων σε σχέση με τους μη καπνιστές. Αυτό συμβαίνει επειδή το 

κάπνισμα προκαλεί τη δραστηριότητα των ανθρώπινων κυτοχρωμάτων P450 (CYP) 

1A2 και 2B6. Αυτά τα ένζυμα μεταβολίζουν πολλά από τα πιο σημαντικά κλινικά 

φάρμακα των ψυχικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της κλοζαπίνης, της 

ολανζαπίνης και της μεθαδόνης. Η μειωμένη δραστηριότητα του CYP1A2 μετά τη 

διακοπή του καπνίσματος αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων παρενεργειών των 

φαρμάκων, με αναφορές αυξημένης τοξικότητας από την κλοζαπίνη και την 

ολανζαπίνη (Lucas & Martin, 2013). 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, η συσχέτιση του καπνίσματος και των φαρμάκων 

που δίνονται για τις ψυχικές διαταραχές θεωρείται ισχυρή και στα άτομα με κάποια 

ψυχική διαταραχή πάντα λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της θεραπείας τους 

εάν καπνίζουν. 

 

Το κάπνισμα στο περιβάλλον νοσηλείας 
 

Όσον αφορά το κάπνισμα στο περιβάλλον νοσηλείας των ψυχιατρικών ασθενών, 

υπάρχει εγκαθιδρυμένη μια κουλτούρα καπνίσματος τόσο εκ μέρους των ασθενών 

όσο και των επαγγελματιών υγείας στους χώρους αυτούς. Η πολιτική αυτή που 

ακολουθείται στις περισσότερες ψυχιατρικές δομές, πιθανόν αντικατοπτρίζει τα 

παλαιότερα μοντέλα νοσηλείας και ταυτόχρονα να ερμηνεύει εν μέρει τα μεγάλα 

ποσοστά καπνίσματος τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων σε ψυχιατρικές 

δομές. Αυτό επιβεβαιώνεται από σειρά μελετών που έχουν διενεργηθεί σχετικά με το 

κάπνισμα στο περιβάλλον νοσηλείας ατόμων με ψυχικές διαταραχές. 

Σε μελέτη ατόμων που εργάζονταν σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στις ΗΠΑ, το 60% του 

προσωπικού απάντησε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται να καπνίζουν μαζί με τους 

ασθενείς, καθώς περισσότεροι από τους μισούς θεωρεί ότι το από κοινού κάπνισμα 

μεταξύ προσωπικού και ασθενών δημιουργεί θεραπευτικές σχέσεις ενώ πάνω από το 

20%  δήλωσε ότι θα πρέπει να δίνονται τσιγάρα στους ασθενείς ως μέσο επίτευξης 

των θεραπευτικών στόχων (Prochaska et al., 2017). Σε άλλη μελέτη που διενεργήθηκε 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετείχαν περισσότεροι από 2.500 επαγγελματίες της 

ψυχικής υγείας, σχεδόν ένας στους τρεις τάχθηκε σθεναρά κατά της απαγόρευσης του 

καπνίσματος ενώ ταυτόχρονα τα άτομα αυτά ήταν επιφυλακτικά ως προς τον ρόλο 

του προσωπικού στις δομές ψυχικής υγείας σχετικά με την υποστήριξη παρεμβάσεων 

διακοπής του καπνίσματος (McNally et al., 2006). 

Οι δυσκολίες που σχετίζονται με την απαγόρευση του καπνίσματος στο περιβάλλον 

νοσηλείας των ψυχικά ασθενών, μπορούν να γίνουν έντονα ορατές όταν η συζήτηση 

περιστρέφεται γύρω από ασθενείς με κάποια οξεία διαταραχή. Συνεπώς το 

προσωπικό των δομών ψυχικής υγείας, πολλές φορές βρίσκεται σε δίλλημα ανάμεσα 

στην εφαρμογή μιας πολιτικής απαγόρευσης του καπνίσματος για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα στην προσπάθεια του να ανταποκριθεί στις 

εξατομικευμένες ανάγκες που έχουν οι ασθενείς με κάποια ψυχική διαταραχή 
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(Campion et al., 2008). Τέτοιες “συγκρούσεις” ανάμεσα στους επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας, μπορεί να είναι διχαστικές και να έχουν ισχυρό συναισθηματικό 

αντίκτυπο στο προσωπικό, το οποίο πολλές φορές καλείται να λειτουργήσει εκτός 

των πλαισίων που οι κανόνες –τυπικοί ή άτυποι- υπαγορεύουν. Ταυτόχρονα, σε 

πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας των 

ασθενών ή επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας εξαιτίας των πολιτικών απαγόρευσης, 

πρόβλημα που φαίνεται να μεγεθύνεται σε δομές όπου δεν έχει προβλεφθεί κάποιος 

εξωτερικός χώρος που να μπορούν οι ασθενείς να καπνίζουν (Woodward & 

Richmond, 2019). 

Στον αντίποδα των παραπάνω, είναι αποδεδειγμένο τόσο από τις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί όσο και από την καθημερινή πρακτική εφαρμογή, ότι οι υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας στις οποίες τα άτομα με ψυχικές διαταραχές δεν καπνίζουν, 

αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τα άτομα αυτά. Τα σημαντικότερα από τα οφέλη 

αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

 Μείωση των ανισοτήτων υγείας: Τα άτομα με ψυχική ασθένεια 

αντιμετωπίζουν ήδη ανισότητες στην υγεία και το κάπνισμα την επιδεινώνει. 

Υπολογίζεται ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της διαφοράς στην 

επιβίωση που παρουσιάζεται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές σε σύγκριση με 

τον γενικό πληθυσμό οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα καπνίσματος των 

ατόμων αυτών (Royal College of Physicians, 2013). 

 Προαγωγή της υγείας και αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων αναγκών: Οι 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας χωρίς κάπνισμα, μπορούν να βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση θεμάτων σωματικής υγείας και προαγωγής υγείας για άτομα με 

προβλήματα ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα σε μια δομή χωρίς κάπνισμα, 

μπορούν να αντιμετωπισθούν άλλα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, όπως 

είναι η παχυσαρκία (WHO, 2004). 

 Βελτίωση της ευημερίας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές: Πλήθος 

μελετών συνηγορούν στην βελτίωση της ευημερίας των ατόμων με ψυχικές 

διαταραχές μετά την διακοπή του καπνίσματος. Σε άτομα με ψυχολογικά 

προβλήματα, καταγράφεται σημαντική βελτίωση μετά την διακοπή του 

καπνίσματος για 6 μήνες. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί μειωμένα επίπεδα 

άγχους μετά τη διακοπή του καπνίσματος ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται 

διαρκής βελτίωση της διάθεσης (Taylor et al., 2014). Τα άτομα με ψυχικές 
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διαταραχές μπορεί επίσης να εμφανίσουν αυξημένη αυτοεκτίμηση μετά τη 

διακοπή του καπνίσματος (Cocks et al., 2019). 

 Μακροπρόθεσμη διακοπή του καπνίσματος: Σε μια ανασκόπηση ερευνών 

για τις  απαγορεύσεις του καπνίσματος στο χώρο εργασίας διαπιστώθηκε ότι 

το 15% των καπνιστών σταμάτησε εντελώς το κάπνισμα ενώ η πλειοψηφία 

μείωσε σημαντικά το κάπνισμα (European Commission, 2013). Οι 

απαγορεύσεις σε περιβάλλοντα ψυχικής υγείας είχαν μικρή επίδραση στη 

διακοπή του καπνίσματος μακροπρόθεσμα, αν και αυτό εν μέρει μπορεί να 

εξηγηθεί από τον κακό συντονισμό μεταξύ των ασθενών, των εξωτερικών 

ασθενών και των ασαφών πολιτικών διακοπής του καπνίσματος στις δομές 

αυτές (Huddlestone et al., 2018). Οι ειδικές υπηρεσίες για καπνιστές με 

ψυχικές ασθένειες έχουν επιτύχει ποσοστά αποχής τόσο υψηλά όσο αυτά για 

τον γενικό πληθυσμό (Gilbody et al., 2019). Με βελτιωμένη διαθεσιμότητα 

και συντονισμό της θεραπείας διακοπής καπνίσματος, η μακροπρόθεσμη 

διακοπή είναι πιθανό να αυξηθεί, γεγονός που θα αποφέρει τεράστια οφέλη 

τόσο για την υγεία όσο και για την οικονομία της υγείας. 

 

 

Η διακοπή του καπνίσματος στους ψυχικά ασθενείς 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλάκις στην παρούσα εργασία, ο επιπολασμός του 

καπνίσματος στους ψυχιατρικούς ασθενείς είναι κατά πολύ υψηλότερος σε σχέση με 

τον γενικό πληθυσμό (Royal College of Physicians, 2013). Επιπλέον τα άτομα με 

ψυχιατρικές διαταραχές σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά εξάρτησης από την 

νικοτίνη (Forman–Hoffman et al., 2016). Επίσης, τα άτομα με κάποια ψυχική 

διαταραχή τα οποία καπνίζουν, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε θεραπείες διακοπής 

του καπνίσματος και σημειώνουν χαμηλότερα ποσοστά διακοπής. Ενδιαφέρον 

στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι τα άτομα με κάποια ψυχική διαταραχή που 

καπνίζουν είναι περισσότερο πιθανό να πεθάνουν από ασθένεια που έχει προκληθεί 

εξαιτίας του καπνίσματος παρά ως αποτέλεσμα της ψυχιατρικής τους κατάστασης 

(Williams et al., 2013). 

Οι καπνιστές με ψυχικές διαταραχές έχουν τα ίδια κίνητρα με τον γενικό πληθυσμό 

για να διακόψουν το κάπνισμα και παρά τα χαμηλότερα συνολικά ποσοστά διακοπής, 
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μπορούν να το κάνουν με επιτυχία (Prochaska, 2010). Η ενσωμάτωση των 

παρεμβάσεων διακοπής του καπνού στη συνήθη θεραπεία ψυχικής υγείας και η 

παροχή πιο εντατικής παρέμβασης όταν απαιτείται, αποτελεί σημαντικό μέρος της 

επιτυχίας για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. (Taylor et al., 2014). Αν και κατά 

κανόνα, τα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος στους ψυχιατρικούς ασθενείς 

σημειώνουν χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, έρευνες 

έχουν δείξει ότι άτομα με κατάθλιψη σημειώνουν ποσοστά διακοπής στο 38% 

περίπου (Lasser et al., 2000) ενώ για άτομα με σχιζοφρένεια τα ποσοστά κυμαίνονται 

ανάμεσα στο 10% και το 30% (Baker et al., 2006). Μάλιστα, σε περιπτώσεις όπου η 

παρέμβαση για την διακοπή του καπνίσματος ήταν προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένη 

διαταραχή των ασθενών τότε τα ποσοστά αποχής από το κάπνισμα 1,5 χρόνο μετά 

την παρέμβαση ήταν τα ίδια που σημειώνονται και στις παρεμβάσεις του γενικού 

πληθυσμού (Hall et al., 2006). Εξάλλου, οι θεραπείες που λειτουργούν στον γενικό 

πληθυσμό έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν και σε άτομα με σοβαρές ψυχικές 

ασθένειες και είναι αποτελεσματικές σχεδόν στον ίδιο βαθμό (Banham & Gilbody, 

2010). 

Πέρα από τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος τα οποία παρουσιάστηκαν στο 

πρώτο κεφάλαιο, τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι η διακοπή του καπνίσματος 

των ψυχιατρικά ασθενών δεν βλάπτει την αποκατάσταση της ψυχικής τους υγείας 

(Morozova et al., 2015) ενώ αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να την 

ενισχύει (Taylor et al., 2014). Σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη 

διακοπή του καπνίσματος σε ασθενείς με σοβαρές ψυχικές διαταραχές διαπιστώθηκε 

ότι η θεραπεία για την απεξάρτηση από τον καπνό δεν επιδείνωσε την ψυχική 

κατάσταση των ασθενών με σταθερές ψυχιατρικές καταστάσεις (Banham & Gilbody, 

2010). Σε μια άλλη ανασκόπηση 26 μελετών εξήχθη το συμπέρασμα ότι η διακοπή 

του καπνίσματος σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και στρες και 

βελτιωμένη εν γένη διάθεση και ποιότητα ζωής τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε 

άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές. Επιπροσθέτως, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η 

διακοπή του καπνίσματος είναι εξίσου αποτελεσματική με τη φαρμακευτική αγωγή 

όσον αφορά τη βελτίωση της διάθεσης των ψυχιατρικών ασθενών καθώς όσοι 

διέκοψαν το κάπνισα σημείωσαν παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα από τους 

ασθενείς που έλαβαν κάποια αντικαταθλιπτική θεραπεία για την διαταραχή της 

διάθεσης ή του άγχους (Taylor et al., 2014). 
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Εν κατακλείδι, η εισαγωγή πολιτικών διακοπής του καπνίσματος στις υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας θα βελτιώσει σημαντικά την υγεία και την ευημερία σε πληθυσμούς 

με δυσανάλογα επίπεδα ανισότητας όπως είναι τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Ως 

εκ τούτου, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αναγκών 

σωματικής υγείας των ατόμων αυτών.  

 

Η διερεύνηση του παραπάνω σκοπού, αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο για την 

διενέργεια της παρούσας μελέτης. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα παρουσιαστούν 

τα αποτελέσματα της ποσοτικής  έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε άτομα με 

ψυχικές διαταραχές που επισκέπτονται την ψυχιατρική κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Αργολίδας. 
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Κεφάλαιο 4 

Στόχοι και μεθοδολογία της έρευνας 
 

Εισαγωγή 
 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών «Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας», του τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο τίτλος της έρευνας είναι 

“Καπνιστικές συνήθειες και εξάρτηση από την νικοτίνη ψυχιατρικών ασθενών: το 

παράδειγμα του ψυχιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας” και 

διεκπεραιώθηκε από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεοδώρα Πλιάκα, με εισηγητή τον 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κυριάκο Σουλιώτη. 

 

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις 
 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις, οι απόψεις 

και οι αντιλήψεις ασθενών που νοσηλεύονται ή επισκέπτονται το Ψυχιατρικό τμήμα 

του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας σχετικά με το κάπνισμα. Στο ψυχιατρικό τμήμα 

του ΓΝ Αργολίδας περιλαμβάνονται το ενδονοσοκομειακό τμήμα, το νοσοκομείο 

ημέρας και τακτικά ιατρεία ψυχιατρικής Πρόθεση της ερευνήτριας ήταν να γίνει 

καταγραφή των γενικών καπνιστικών συνηθειών των ασθενών, του καπνίσματος στον 

χώρο νοσηλείας, της πρόθεσης για διακοπή του καπνίσματος και των εμποδίων που 

θεωρούν ότι θα συναντήσουν, της εξάρτησης τους από την νικοτίνη και την 

κατανάλωση καφέ, καθώς επίσης και συγκεκριμένων κλινικών δεδομένων που 

αφορούν την ψυχική νόσο, την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν και την 

συμμόρφωση σε αυτήν. Βασικός στόχος της έρευνας είναι τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν, να συμβάλουν στην κατανόηση των αναγκών των ψυχιατρικών ασθενών 

ώστε να ληφθούν υπόψη για την χάραξη πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων και 

πολιτικών στις ψυχιατρικές κλινικές και άλλες αντίστοιχες δομές όπου νοσηλεύονται 

ασθενείς με ιδιαίτερη ευαισθησία στο κάπνισμα. 
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Τα σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η έρευνα 

είναι τα εξής: 

 Ο επιπολασμός του καπνίσματος ανά τύπο ψυχικής ασθένειας 

 Η πρόθεση διακοπής του καπνίσματος των ψυχικά ασθενών και οι παράγοντες 

που κατά την γνώμη τους θα συνεισφέρουν στην επίτευξη της διακοπής 

 Ο εθισμός από το κάπνισμα ανάλογα με δημογραφικά και ιατρικά 

χαρακτηριστικά 

 Η σχέση του καπνίσματος με την πορεία της ψυχικής νόσου 

 

Μεθοδολογία 
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια περιγραφική μη πειραματική έρευνα και διεξάγεται 

με την χορήγηση ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς. Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων έγινε εν μέρη από τα ίδια τα υποκείμενα που συμμετείχαν στην 

έρευνα -όπου αυτό ήταν δυνατόν- και εν μέρη από την ερευνήτρια. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η συμπλήρωση έγινε εξολοκλήρου από την ερευνήτρια λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών του συγκεκριμένου πληθυσμού –δηλαδή άτομα με ψυχικές 

διαταραχές. Η δειγματοληψία έγινε με την μέθοδο του δείγματος ευκολίας (καθώς η 

συμμετοχή στην έρευνα ήταν προαιρετική) από ασθενείς της προσήλθαν στο 

ψυχιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας –διεύθυνση εργασίας της 

ερευνήτριας. Ο συνολικός χρόνος που διήρκησε η συλλογή δεδομένων ανήλθε λόγω 

της ιδιομορφίας της έρευνας σε 4 μήνες και πιο συγκεκριμένα από τον Ιούνιο έως και 

τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο τελικός αριθμός των ερωτηματολογίων που 

συγκεντρώθηκαν αντιστοιχεί σε 120 ψυχιατρικούς ασθενείς από τους οποίους οι 39 

νοσηλεύτηκαν στην ψυχιατρική κλινική (η οποία διαθέτει συνολικά 10 κλίνες και 4 

επικουρικές), οι 27 έλαβαν ημερήσια νοσηλεία ενώ οι 54 επισκέφθηκαν τα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε σε 55,8% με την 

μεγαλύτερη ανταπόκριση να σημειώνεται στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν 

στην ψυχιατρική κλινική. Αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετοί ασθενείς δεν δέχθηκαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα είτε επειδή θεώρησαν ότι δεν τους αφορά καθώς δεν ήταν 

καπνιστές είτε επειδή δεν πείστηκαν για την διασφάλιση της ανωνυμίας τους. 
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Ερευνητικά εργαλεία 
 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τις έρευνας, έγινε χρήση έτοιμων 

εργαλείων από την βιβλιογραφία για την καταγραφή των καπνιστικών συνηθειών και 

την μέτρηση του βαθμού εξάρτησης των ψυχιατρικών ασθενών από την νικοτίνη σε 

συνδυασμό με ερωτήσεις που σχεδιαστήκαν για την συγκεκριμένη μελέτη και που 

αφορούν τόσο τα δημογραφικά στοιχεία όσο και στοιχεία καταγραφής που 

σχετίζονται με την ψυχιατρική νόσο και την φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείται. 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή δεδομένων τέσσερις 

ξεχωριστές ενότητες όπως παρουσιάζονται στην συνέχεια: 

 

Smoking questionnaire (Dickens et al., 2015) όπως αυτό μεταφράστηκε, 

εμπλουτίσθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην διδακτορική διατριβή του Κουράκος, Μ. 

(2015):  Οι ερωτήσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στηρίχθηκαν σε 

ανάλογες έρευνες που αφορούσαν στη διερεύνηση των καπνιστικών συνηθειών των 

ψυχιατρικών ασθενών, τόσο των ενδονοσοκομειακών όσο και των 

εξωνοσοκομειακών ψυχιατρικών δομών, καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν 

στη διακοπή του καπνίσματος (Rasul et al., 2001; Montoya et al., 2005; Dickens et 

al., 2006). Έτσι, η τελική μορφή του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκε ως εξής: 

 Δημογραφικά στοιχεία: Διερευνήθηκαν η ηλικία, το φύλο, ο τόπος γεννήσεως, 

ο τόπος διαμονής, η οικογενειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών, το επίπεδο 

εκπαίδευσης, το επάγγελμα και οι οικονομική κατάσταση των ασθενών. 

Επίσης καταγράφηκαν στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς όπως η 

πρωτοπαθής ψυχική νόσος, η ημερομηνία 1ης διάγνωσης, ο αριθμός 

προηγούμενων νοσηλειών, η νομική κατάσταση, η φαρμακευτική αγωγή και 

συμμόρφωση καθώς και το τμήμα νοσηλείας. 

 Ιστορικό καπνιστικών συνηθειών: Ελήφθησαν δεδομένα για το ιστορικό της 

καπνιστικής συνήθειας και την τυχόν διακοπή του καπνίσματος. 

Περιγράφηκαν επίσης οι λόγοι που βοηθούν ή αποτρέπουν τη διακοπή του 

καπνίσματος καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο νοσηλείας τους 

σχετικά με το κάπνισμα. 
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 Απόψεις και στάσεις καπνιστών: Διερευνήθηκαν οι απόψεις και αντιλήψεις 

των ασθενών σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο τμήμα που 

νοσηλεύονται και η σχέση με τον νοσηλευτή αναφοράς. 

 Κάπνισμα και υγεία: Διερευνήθηκαν η ηλικία έναρξης του καπνίσματος, οι 

λόγοι που οδήγησαν στην έναρξη του, ο αριθμός των τσιγάρων /ημέρα, ο 

τύπος τσιγάρων, η γνώση του ασθενή για τις βλαβερές συνέπειες από το 

κάπνισμα καθώς και η συννόσηση με οργανική νόσο. 

 Ανοικτή ερώτηση: Στην τελευταία ενότητα δινόταν η ευκαιρία στον 

συμμετέχοντα να αναπτύξει ελεύθερα δικές του παρατηρήσεις και 

επισημάνσεις σε σχέση με το κάπνισμα. 

Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (Heatherton, et al., 1991): Το Fagerstrom  

Test  (Heatherton  et  al.,  1991),  αποτελεί την αναθεωρημένη  έκδοση  του  

Fagerström  Tolerance  Questionnaire  (FTQ) και  είναι  ένα εργαλείο το οποίο 

μετράει το βαθμό εξάρτησης ενός ατόμου από την νικοτίνη. Η μετάφραση του 

ερωτηματολογίου έγινε από τους Τζιάλλα και συν (2006) σύμφωνα με τις οδηγίες από 

το  International  Society  for  Quality-of-Life  (ISQOL).  Το  ερωτηματολόγιο  

διατίθεται ελεύθερα προς χρήση και εφαρμόζεται ευρέως σε μελέτες της Ελλάδας 

(Saridi  et  al.,  2017; Νταντουλάς,  2018). Αποτελείται  από  έξι  ερωτήσεις  και  δίνει  

ένα  τελικό  σκορ  που χαρακτηρίζει  το  μέγεθος  της  εξάρτησης.  Το  αποτέλεσμα  

του  τεστ  αξιολογείται  ως  εξής:  

 βαθμολογία < 4 βαθμούς υποδεικνύει χαμηλή εξάρτηση 

 βαθμολογία 4-6 υποδεικνύει μέτρια εξάρτηση  

 βαθμολογία ≥ 7 υψηλή   

 

Στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο του ασθενή: καταγράφονται στοιχεία από τον 

ιατρικό φάκελο του ασθενή όπως η πρωτοπαθής ψυχική νόσος, η ημερομηνία 1ης 

διάγνωσης, ο αριθμός προηγούμενων νοσηλειών, η  νομική κατάσταση, η 

φαρμακευτική αγωγή και συμμόρφωση  καθώς και το τμήμα νοσηλείας. 

 

Στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση καφέ: Η κατανάλωση του καφέ συσχετίζεται με 

το κάπνισμα, συνεπώς καταγράφεται η ποσότητα καφέ που καταναλώνει κάθε 

ασθενής προκειμένου να εξεταστεί σε συνάρτηση με την ψυχική νόσο. 



36 
 

Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 
 

Τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ανωνυμίας και της 

εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την δεοντολογία των ερευνών καθώς και η αρχή της 

ελεύθερης και οικειοθελούς αποχώρησης από αυτήν. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

προορίζονται μόνο για την διενέργεια της παρούσας έρευνας, την υλοποίηση της 

διπλωματικής εργασίας της ερευνήτριας καθώς και όποιας πιθανής δημοσίευσης 

προκύψει στα πλαίσια αυτής. 

 

Στατιστική ανάλυση 
 

Η ψηφιακή καταγραφή και η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

πραγματοποιήθηκε με την χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics 

Version 25. Με την χρήση του SPSS έλαβε χώρα η κατάλληλη κωδικοποίηση των 

απαντήσεων, ο υπολογισμός των συνολικών σκορ των ερωτηματολογίων όπου αυτό 

απαιτήθηκε και η εξαγωγή των πινάκων και των γραφημάτων που χρησιμοποιούνται 

στην παρούσα ενότητα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

       Για την καλύτερη και πιο εύρυθμη αποτύπωση των αποτελεσμάτων, αρχικά 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού καθώς επίσης και τα 

δημογραφικά στοιχεία που τον αποτελούν. Στην συνέχεια, γίνεται χρήση μέτρων 

περιγραφικής στατιστικής για να παρουσιασθούν οι υπό διερεύνηση μεταβλητές. 

Τέλος, γίνεται χρήση μεθόδων επαγωγικής στατιστικής (x2 test, Student’s t-test, 

Mann-Whitney test, Kruskal Wallis test και μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης) για 

την διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν, 

ώστε να οδηγηθεί η έρευνα σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και ταυτόχρονα έγκυρα 

συμπεράσματα. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p= 0,05. Με άλλα λόγια η πιθανότητα σφάλματος των 

αποτελεσμάτων από την ανάλυση του συγκεκριμένου δείγματος είναι 5% (επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95%). 
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Κεφάλαιο 5 

Αποτελέσματα 
 

Χαρακτηριστικά του δείγματος 
 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης των 

δεδομένων που προήλθαν από τους 120 ψυχιατρικούς ασθενείς. Είναι χωρισμένη σε 5 

υπό-ενότητες, μια για κάθε ξεχωριστή ενότητα του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας. 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που 

ακολουθεί ενώ για την συνεχή μεταβλητή της ηλικίας παρουσιάζεται και το 

ιστόγραμμα συχνοτήτων στο γράφημα 1. 

 

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Φύλο  

 Άνδρες 76 (63,3%) 

 Γυναίκες 44 (36,7%) 

Ηλικία 46,4 (11,65) α 

Τόπος γέννησης & διαμονής έως 18 ετών  

 Αγροτική 44 (36,7%) 

 Ημιαστική 32 (26,6%) 

 Αστική 44 (36,7%) 

Τόπος διαμονής  

 Αγροτική 39 (32,5%) 

 Ημιαστική 34 (28,3%) 

 Αστική 47 (39,2%) 
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Οικογενειακή κατάσταση  

 Άγαμος 69 (57,5%) 

 Έγγαμος 27 (22,5%) 

 Χήρος-α  2  (1,7%) 

 Διαζευγμένος 17 (14,2%) 

 Σε διάσταση  3  (2,5%) 

 Συζεί  2  (1,7%) 

Τέκνα  

 Ναι 48 (41%) 

 Όχι 69 (59%) 

Αριθμός μελών οικογένειας που ζουν μαζί 2,5 (1,249) α 

Μορφωτικό επίπεδο  

 Δημοτικό 28 (23,5%) 

 Γυμνάσιο - Λύκειο 67 (55,8%) 

 ΑΕΙ - ΤΕΙ 20 (16,7%) 

 Χωρίς εκπαίδευση   4  (3,3%) 

Επάγγελμα  

 Ανειδίκευτος εργάτης 24 (20,2%) 

 Ειδικευμένος 10 (8,4%) 

 Ελεύθερος επαγγελματίας 17 (14,3%) 

 Υπάλληλος μέσος 10 (8,4%) 

 Ανώτερος/Ανώτατος υπάλληλος 2 (1,7%) 

 Συνταξιούχος 7 (5,9%) 

 Οικιακά 13 (10,9%) 

 Σπουδαστής / Φοιτητής 3 (2,5%) 

 Άνεργος 23 (19,3%) 

 Κανένα λόγω ψυχικής νόσου 10 (8,4%) 

Εισόδημα  

 Χωρίς Εισόδημα 39 (32,8%) 

 Μέχρι 999 ευρώ 61 (51,3%) 

 1000 - 2500 ευρώ 16 (13,4%) 

 > 2500   3 (2,5%) 
α Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 
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Γράφημα 1: Ιστόγραμμα συχνοτήτων Ηλικίας 

 
 
Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1, σχεδόν 2 στους 3 ασθενείς που συμμετείχαν 

στην έρευνα ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 1/3 γυναίκες. Η μέση ηλικία κυμαίνεται 

στα 46,4 έτη με τον μικρότερο ασθενή να είναι 23 και τον μεγαλύτερο 70 ετών. Όσον 

αφορά τον τόπο γέννησης και διαμονής έως 18 ετών, οι απαντήσεις είναι 

μοιρασμένες, με την αγροτική και την αστική διαμονή να λαμβάνουν από περίπου 

37% των απαντήσεων ενώ σε ημιαστική περιοχή γεννήθηκε το 27% περίπου. Ο τόπος 

διαμονής των ασθενών παρουσιάζεται επίσης μοιρασμένος, καθώς οι ασθενείς που 

διαμένουν σε αγροτική περιοχή είναι 32,5%, σε ημιαστική είναι 28,3% και σε αστική 

είναι το 39,2%.Η πλειοψηφία των ασθενών είναι άγαμοι (57,5%) ενώ ακολουθούν οι 

έγγαμοι (22,5%) και οι διαζευγμένοι (14,2%). Οι 4 στους 10 έχουν παιδιά ενώ οι 

υπόλοιποι 6 στους 10 δεν έχουν. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα διαμένουν σε οικία 

μαζί με ακόμα 2,5 άτομα κατά μέσο όρο. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των 

ασθενών, η πλειοψηφία είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο – 

λύκειο 56,3%), απόφοιτοι δημοτικού είναι το 23,5%, απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) είναι το 16,8% ενώ χωρίς καθόλου εκπαίδευση είναι το 

3,4%. Στο επάγγελμα των συμμετεχόντων ασθενών, συναντάται μια πληθώρα 

απαντήσεων με πρώτες απαντήσεις να είναι ο ανειδίκευτος εργάτης (20,2%), άνεργος 

(19,3%) και ελεύθερος επαγγελματίας (14,3%). Τέλος, χωρίς εισόδημα είναι το  

32,8% του δείγματος, μέχρι 999 € εισόδημα έχει το 51,3%, μέχρι 2.500 € το 13,4% 

και μεγαλύτερο των 2.500 € το 2,5%. 
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Κλινικά χαρακτηριστικά 
 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος είναι τα δεδομένα που προέρχονται από 

τον ιατρικό φάκελο του ασθενή και αφορούν την ψυχική νόσο, την φαρμακευτική 

αγωγή και συμμόρφωση και άλλες παραμέτρους, παρουσιάζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 2: Κλινικά χαρακτηριστικά (i) 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Πρωτοπαθής Ψυχική Νόσος βάση ταξινόμησης κατά ICD-10  

Σχιζοφρένεια, σχιζοτυπικές και παραληρηματικές διαταραχές  

 F20  Σχιζοφρένεια 29 (24,2%) 

 F21  Σχιζοτυπικές διαταραχές 3 (2,5%) 

 F22  Εμμένουσες παραληρηματικές διαταραχές 5 (4,2%) 

 F23  Οξείες και παροδικές ψυχωτικές διαταραχές 3 (2,5%) 

 F25  Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές 2 (1,7%) 

 F28  Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές 3 (2,5%) 

 F29  Μη καθορισμένη μη - οργανική ψύχωση 5 (4,2%) 

Συναισθηματικές διαταραχές  

 F30  μανιακό επεισόδιο 1 (0,8%) 

 F31  Διπολική συναισθηματική διαταραχή 24 (20%) 

 F32  Καταθλιπτικό επεισόδιο 9 (7,5%) 

 F33  Υποτροπιάζοντα καταθλιπτικά επεισόδια 5 (4,2%) 

 F34  Εμμένουσες συναισθηματικές διαταραχές 1 (0,8%) 

 F38  Άλλες εμμένουσες συναισθηματικές διαταραχές 6 (5%) 

 F39  Μη καθορισμένες συναισθηματικές διαταραχές 7 (5,8%) 

Νευρωσικές, σχετιζόμενες με stress και σωματόμορφες διαταραχές   

 F41  Άλλες αγχώδεις διαταραχές 3 (2,5%) 

 F42  Ψυχαναγκαστική διαταραχή 2 (1,7%) 

Άλλη ψυχική νόσος  

 F01 Αγγειακή άνοια 1 (0,8%) 

 F06 Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική 
βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματικές νόσους 

2 (1,7%) 
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 F10 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
λόγω χρήσης αλκοόλ 

1 (0,8%) 

 F12 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
λόγω χρήσης κανναβινοειδών 

1 (0,8%) 

 F19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς από 
χρήση πολλαπλών φαρμάκων και άλλων ψυχοδραστικών 
ουσιών 

1 (0,8%) 

 F60 Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας 2 (1,7%) 

 F61 Μικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας 3 (2,5%) 

 F70 Ελαφρά νοητική υστέρηση 1 (0,8%) 

 F71 Μέτρια νοητική υστέρηση 1 (0,8%) 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η πρωτοπαθής ψυχική νόσος για κάθε ασθενή που 

συμμετείχε στην έρευνα. Από ένα μεγάλο εύρος ψυχικών διαταραχών που απάντησαν 

οι ασθενείς, ξεχωρίζει η σχιζοφρένεια (24,2% των ασθενών του δείγματος) και η 

διπολική συναισθηματική διαταραχή (20% των ασθενών του δείγματος). Πιο γενικά 

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ασθενών πάσχει είτε από κάποια συναισθηματική 

διαταραχή (44,2% του δείγματος) ή από σχιζοφρένεια, σχιζοτυπικές και 

παραληρηματικές διαταραχές (41,7% του δείγματος). 

 

Πίνακας 3: Κλινικά χαρακτηριστικά (ii) 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Έτη από πρώτη διάγνωση 9,9 (10,1)α 

Αριθμός προηγούμενων νοσηλειών 1,48 (1,481)α 

Νομική κατάσταση  

 Ακούσια νοσηλεία 21 (38,2%) 

 Εκούσια νοσηλεία 34 (61,8%) 

Φαρμακευτική αγωγή  

 Νευροληπτικά 101 (86,3%) 

 Αντικαταθλιπτικά 14 (12%) 

 Αντιμανιακά 1 (0,9%) 

 Άλλα 1 (0,9%) 

Φαρμακευτική συμμόρφωση  

 Χωρίς πρόβλημα 71 (59,7%) 

 Με διακοπές 20 (16,8%) 
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 Προβληματική 22 (18,5%) 

 Διακοπή χωρίς ιατρική έγκριση 6 (5%) 

Τμήμα νοσηλείας  

 Ενδονοσοκομειακό τμήμα 60 (50%) 

 Νοσοκομείο Ημέρας 34 (28,3%) 

 Τακτικά ιατρεία ψυχιατρικής 26 (21,7%) 

Χρόνος νοσηλείας (σε ημέρες) 49,4 (31,246)α 

α Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3, για τους ασθενείς του δείγματος έχουν περάσει 

σχεδόν 10 χρόνια από την πρώτη διάγνωση και σημειώνουν 1,5 νοσηλεία κατά μέσο 

όρο. Για την πλειοψηφία των ασθενών που απάντησα υπάρχει εκούσια νοσηλεία 

(61,8%) ενώ για τους υπόλοιπους ακούσια (38,2%), θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο 

ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενών για τους οποίους είναι άγνωστη η νομική 

κατάσταση. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς του δείγματος λαμβάνουν ως 

φαρμακευτική αγωγή νευροληπτικά (86,3%) ή αντικαταθλιπτικά (12%).  Η 

συμμόρφωση τους στην φαρμακευτική αγωγή γίνεται χωρίς προβλήματα για το 

59,7% των ασθενών, με διακοπές για το 16,8%, είναι προβληματική για το 18,5% ενώ 

ένα ποσοστό 5% έχει διακόψει την αγωγή χωρίς ιατρική έγκριση. Τέλος, οι μισοί 

ασθενείς νοσηλεύονται στο ενδονοσοκομειακό τμήμα, το 28,3% στο νοσοκομείο 

ημέρας και το 21,7% στα τακτικά ιατρεία της ψυχιατρικής με τον μέσο χρόνο 

νοσηλείας να είναι οι 49,4 ημέρες. 

 

Καπνιστικές συνήθειες, ιστορικό, στάσεις και απόψεις 
 

Τα περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις καπνιστικές συνήθειες και 

το ιστορικό των ασθενών, τις απόψεις και τις στάσεις των ασθενών σχετικά με το 

κάπνισμα, καθώς και οι αντιλήψεις τους σε σχέση με το κάπνισμα των υγειονομικών 

υπαλλήλων παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Για την καλύτερη 

οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα για τα 

χαρακτηριστικά παρουσιάζονται ομαδοποιημένα ανά κατηγορία και όχι με απόλυτη 

σειρά των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 
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Πίνακας 4: Καπνιστικές συνήθειες και διακοπή του καπνίσματος 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Ιστορικό καπνίσματος  

 Ναι 118 (98,3%) 

 Όχι     2 (1,7%) 

Συχνότητα καπνίσματος   

 Καθημερινά 112 (94,9%) 

 Κάποιες φορές     4 (3,4%) 

 Καθόλου     2 (1,7%) 

Έναρξη του καπνίσματος στο νοσοκομείο  

 Ναι   4 (3,9%) 

 Όχι 99 (96,1%) 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασθενών σχετικά με τις καπνιστικές τους συνήθειες 

(πίνακας 4), σχεδόν το σύνολο τους καπνίζουν ή έχουν καπνίσει (98,3%), με την 

συντριπτική πλειοψηφία τους να καπνίζει καθημερινά (94,9%) ενώ πολύ μικρό είναι 

το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι ξεκίνησαν το κάπνισμα στο νοσοκομείο (3,9%). 

 

Πίνακας 5: Διακοπή του καπνίσματος 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος  

 Ναι 51 (44,7%) 

 Όχι 63 (55,3%) 

Προηγούμενη προσπάθεια για διακοπή του καπνίσματος  

 Ναι 42 (73,7%) 

 Όχι 15 (26,3%) 

Ύπαρξη εμποδίου για διακοπή καπνίσματος  

 Ναι 19 (35,2%) 

 Όχι 35 (64,8%) 

Θα χρειαζόταν βοήθεια για διακοπή καπνίσματος  

 Ναι 29 (53,7%) 

 Όχι 25 (46,3%) 
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Πιθανό βοήθημα για την διακοπή  

 Υποκατάστατα νικοτίνης -  μαστίχες, αυτοκόλλητα 11 (35,5%) 

 Συνεδρίες διακοπής καπνίσματος   4 (12,9%) 

 Βοήθεια και συμβουλευτική 12 (38,7%) 

 Οτιδήποτε άλλο  4 (12.9%) 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασθενών σχετικά με την διακοπή του καπνίσματος 

όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 6, περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν την 

πρόθεση να διακόψουν το κάπνισμα (55,3%) σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 

(44,7%) που δήλωσαν ότι την έχουν. Το 73,7% των ασθενών δηλώνει ότι έχει 

επιχειρήσει να διακόψει το κάπνισμα ενώ το 64,8% θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάποιο 

εμπόδιο για να διακόψει. Από εκείνους τους ασθενείς που δήλωσαν ότι υπάρχει 

κάποιο εμπόδιο, καταγράφηκαν διάφορες απαντήσεις όπως η αλλαγή στη ψυχολογική 

κατάσταση λόγω έντονου  άγχους, η έλλειψη δύναμης, η έλλειψη ισχυρής θέλησης, η 

εξάρτηση, η ανάγκη καπνίσματος για συντροφιά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

και τέλος από κάποιους έγινε αναφορά και στην ίδια την ψυχική ασθένεια ως 

εμπόδιο. Το 53,7% δηλώνει ότι θα χρειαζόταν βοήθεια για την διακοπή του 

καπνίσματος, ενώ καταγράφηκαν ως πιθανά βοηθήματα διακοπής η συμβουλευτική 

(38,7%), τα υποκατάστατα νικοτίνης (35,5%) και οι συνεδρίες διακοπής του 

καπνίσματος (12,9%). 

 

Πίνακας 6: Κάπνισμα στο νοσοκομείο 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Κάπνισμα του προσωπικού στην εργασία  

 Ναι 40 (35,7%) 

 Όχι 72 (64,3%) 

Χώρος όπου καπνίζει το προσωπικό  

 Καπνιστήριο 0 

 Γραφείο 5 (13,9%) 

 Έξω 31 (86,1%) 

 

Σχετικά με το κάπνισμα στο νοσοκομείο (πίνακας 6), οι ασθενείς απάντησαν ότι 

βλέπουν το προσωπικό να καπνίζει εν ώρα εργασίας σε ποσοστό 35,7% ενώ σχετικά 
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με τον χώρο καπνίσματος του προσωπικού απάντησαν σε εξωτερικό χώρο (86,1%) ή 

στο γραφείο (13,9%). 

 

Πίνακας 7: Κάπνισμα και πρόσωπο αναφοράς 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Γνωστό πρόσωπο αναφοράς  

 Ναι 118 (98,3%) 

 Όχι 2 (1,7%) 

Καπνίζει το πρόσωπο αναφοράς  

 Ναι 23 (19,2%) 

 Όχι 24 (20%) 

 Δεν γνωρίζω 73 (60,8%) 

Θα εμπιστευόμουν περισσότερο ένα πρόσωπο αναφοράς 

που δεν καπνίζει παρά ένα που καπνίζει 

 

 Διαφωνώ απόλυτα 19 (16%) 

 Διαφωνώ 47 (39,5%) 

 Δεν έχω γνώμη 43 (36,1%) 

 Συμφωνώ 7 (5,9%) 

 Συμφωνώ απόλυτα 3 (2,5%) 

Μπορώ να συνεργαστώ καλύτερα με πρόσωπο αναφοράς 

που καπνίζει παρά με κάποιον που δεν καπνίζει 

 

 Διαφωνώ απόλυτα 20 (16,7%) 

 Διαφωνώ 37 (30,8%) 

 Δεν έχω γνώμη 40 (33,3%) 

 Συμφωνώ 19 (15,8%) 

 Συμφωνώ απόλυτα 4 (3,3%) 

 

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς γνωρίζουν ποιο είναι το πρόσωπο αναφοράς τους (98,3%).   

Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν εάν το πρόσωπο 

αναφοράς καπνίζει (60,8%), το 20% απάντησε ότι το πρόσωπο αναφοράς δεν 

καπνίζει ενώ το 19,2% απάντησε ότι καπνίζει. Μόλις το 8,4% των ασθενών απάντησε 

ότι θα εμπιστευόταν περισσότερο ένα πρόσωπο αναφοράς που δεν καπνίζει, το 36,1% 

δεν είχε γνώμη ενώ το 55,5% απάντησε ότι διαφωνεί ότι θα εμπιστευόταν 
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περισσότερο πρόσωπο αναφοράς που δεν καπνίζει. Τέλος, το 19,1% των ασθενών 

απάντησε ότι συμφωνεί πως θα μπορούσε να συνεργαστεί καλύτερα με πρόσωπο 

αναφοράς που καπνίζει, το 47,5% διαφωνεί ενώ το 33,3% δεν έχει γνώμη. 

 

Πίνακας 8: Στάσεις ασθενών σχετικά με την διακοπή του καπνίσματος 

Παράγοντας Διαφωνώ 

απόλυτα 

% 

Διαφωνώ 

% 

Δεν έχω 

γνώμη 

% 

Συμφωνώ 

% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

% 

Μ.Ο

. 

Δεν υπάρχουν αρκετές 

πληροφορίες για να 

σταματήσω το κάπνισμα 

 

26,4 

 

47,2 

 

11,3 

 

15,1 

 

0 

 

2,15 

Δεν υπάρχει αρκετή 

ενθάρρυνση από το 

προσωπικό για να 

σταματήσω το κάπνισμα 

 

27,3 

 

40,9 

 

18,2 

 

13,6 

 

0 

 

2,18 

Η ατμόσφαιρα με καπνό 

θα με δυσκολέψει να 

σταματήσω το κάπνισμα 

 

4,4 

 

28,9 

 

6,7 

 

46,7 

 

13,3 

 

3,36 

Βλέποντας άλλους 

ασθενείς να καπνίζουν 

θα με δυσκολέψει να 

σταματήσω το κάπνισμα 

 

6,7 

 

17,8 

 

8,9 

 

37,8 

 

28,9 

 

3,64 

Βλέποντας το 

προσωπικό να καπνίζει 

θα με δυσκολέψει να 

σταματήσω το κάπνισμα 

 

8,9 

 

22,2 

 

13,3 

 

33,3 

 

22,2 

 

3,38 

Είναι πολύ δύσκολο να 

σταματήσω το κάπνισμα 

5,7 3,8 9,4 41,5 37,7 4,08 

 

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι στάσεις των ασθενών σχετικά με την διακοπή του 

καπνίσματος. Η μέτρηση έχει γίνει με την χρήση της κλίμακας Likert ενώ για κάθε 

στοιχείο του ερωτηματολογίου έχει υπολογιστεί και ο μέσος όρος των απαντήσεων ο 

οποίος προκύπτει από την ταξινόμηση της κλίμακας από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 5 

(συμφωνώ απόλυτα). Φαίνεται λοιπόν πως οι περισσότεροι ασθενείς διαφωνούν ότι 
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δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να σταματήσουν το κάπνισμα (διαφωνώ 

απόλυτα / διαφωνώ 73,6%, μέσος όρος απαντήσεων 2,15). Ομοίως διαφωνούν πως 

δεν υπάρχει αρκετή ενθάρρυνση από το προσωπικό για να σταματήσουν το κάπνισμα 

(διαφωνώ απόλυτα / διαφωνώ 68,2%, μέσος όρος απαντήσεων 2,18). Οι περισσότεροι 

συμφωνούν στο ότι η ατμόσφαιρα με καπνό θα τους δυσκολέψει να σταματήσουν το 

κάπνισμα (συμφωνώ / συμφωνώ απόλυτα 60%, μέσος όρος απαντήσεων 3,36). 

Ομοίως οι περισσότεροι συμφωνούν ότι βλέποντας άλλους ασθενείς να καπνίζουν θα 

τους δυσκολέψει να σταματήσουν το κάπνισμα (συμφωνώ / συμφωνώ απόλυτα 

66,7%, μέσος όρος απαντήσεων 3,64). Επιπροσθέτως οι περισσότεροι συμφωνούν ότι 

βλέποντας το προσωπικό να καπνίζει θα τους δυσκολέψει να σταματήσουν το 

κάπνισμα (συμφωνώ / συμφωνώ απόλυτα 55,5%, μέσος όρος απαντήσεων 3,38).  

Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών δηλώνει ότι είναι πολύ δύσκολο για 

αυτούς να σταματήσουν το κάπνισμα (συμφωνώ / συμφωνώ απόλυτα 79,2%, μέσος 

όρος απαντήσεων 4,08). 

 

Πίνακας 9: Απόψεις των ασθενών σχετικά με την πολιτική καπνίσματος του 

νοσοκομείου 

Παράγοντας Διαφωνώ 

απόλυτα 

% 

Διαφωνώ 

% 

Δεν έχω 

γνώμη 

% 

Συμφωνώ 

% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

% 

Μ.Ο

. 

Πρέπει να επιτρέπεται 

στο προσωπικό να 

καπνίζει στην εργασία 

 

13,4 

 

27,7 

 

32,1 

 

25 

 

1,8 

 

2,74 

Πρέπει να επιτρέπεται 

στο προσωπικό να 

καπνίζει μαζί με τους 

ασθενείς 

 

18,9 

 

30,6 

 

32,4 

 

14,4 

 

3,6 

 

2,53 

Θα πρέπει να 

επιτρέπεται στους 

επισκέπτες να καπνίζουν 

μαζί με τους ασθενείς 

 

4,5 

 

16,1 

 

30,4 

 

43,8 

 

5,4 

 

3,29 

Οι κανόνες για το 

κάπνισμα στο τμήμα 

είναι σωστοί 

 

2,7 

 

10 

 

25,5 

 

44,5 

 

17,3 

 

3,64 
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Το προσωπικό θα πρέπει 

τα ενθαρρύνει τα άτομα 

που καπνίζουν να 

σταματήσουν ή να 

μειώσουν το κάπνισμα 

 

1,8 

 

2,7 

 

25,9 

 

54,5 

 

15,2 

 

3,79 

Είναι σημαντικό τα 

μέλη του προσωπικού να 

δίνουν το καλό 

παράδειγμα στους 

ασθενείς αποφεύγοντας 

οι ίδιοι να καπνίζουν 

 

 

2,7 

 

 

3,6 

 

 

19,6 

 

 

51,8 

 

 

22,3 

 

 

3,88 

 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι απόψεις των ασθενών σχετικά με την πολιτική 

καπνίσματος του νοσοκομείου. Φαίνεται ότι το 41,1% των ασθενών διαφωνεί με τι 

ότι πρέπει να επιτρέπεται στο προσωπικό να καπνίζει στην εργασία ενώ το 26,8% 

συμφωνεί (μέσος όρος 2,74). Επίσης το 49,5% διαφωνεί με το ότι πρέπει να 

επιτρέπεται στο προσωπικό να καπνίζει μαζί με τους ασθενείς ενώ το 18% συμφωνεί 

(μέσος όρος 2,53). Ωστόσο το 49,2% συμφωνεί να επιτρέπεται στους επισκέπτες να 

καπνίζουν μαζί με τους ασθενείς κάτι με το οποίο διαφωνεί το 20,6% (μέσος όρος 

3,29). Επιπλέον, η πλειοψηφία των ασθενών θεωρεί ότι οι κανόνες για το κάπνισμα 

στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου είναι σωστοί (συμφωνώ / συμφωνώ απόλυτα 

61,8%, μέσος όρος 3,64). Ομοίως, η πλειοψηφία των ασθενών θεωρεί ότι το 

προσωπικό θα πρέπει τα ενθαρρύνει τα άτομα που καπνίζουν να σταματήσουν ή να 

μειώσουν το κάπνισμα (συμφωνώ / συμφωνώ απόλυτα 69,7%, μέσος όρος 3,79). 

Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα μέλη του 

προσωπικού να δίνουν το καλό παράδειγμα στους ασθενείς αποφεύγοντας οι ίδιοι να 

καπνίζουν (συμφωνώ / συμφωνώ απόλυτα 74,1%, μέσος όρος 3,88). 

 

Κάπνισμα και υγεία 
Επιπλέον ερωτήσεις που αφορούν τις καπνιστικές συνήθειες των ψυχιατρικών 

ασθενών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία ακολουθούν σε αυτή την ενότητα. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν, παρουσιάζονται στον πίνακα 10 που ακολουθεί ενώ οι 

συνεχής μεταβλητές παρουσιάζονται και στα γραφήματα 2 και 3. 
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Πίνακας 10: Κάπνισμα και υγεία 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Έτη καπνίσματος 25,95 (10,645)α 

Ηλικία έναρξης καπνίσματος 19,98 (5,604) α 

Λόγος έναρξης καπνίσματος  

 Από περιέργεια 37 (31,4%) 

 Κάπνιζαν οι περισσότεροι φίλοι μου 30 (25,4%) 

 Λόγω έντονου άγχους και προσωπικών προβλημάτων 34 (28,8%) 

 Ήταν «της μόδας» 14 (11,9%) 

 Άλλο   3 (2,5%) 

Αριθμός τσιγάρων ανά ημέρα 21,02 (7,885) α 

Είδος τσιγάρων  

 Φίλτρου 90 (76,9%) 

 Άφιλτρα   1 (0,9%) 

 Στριφτά 26 (22,2%) 

Συμβουλή άμεσης διακοπής από ιατρό  

 Ναι 28 (23,7%) 

 Όχι 90 (76,3%) 

Το κάπνισμα βλάπτει την υγεία  

 Πολύ 61 (51,3%) 

 Λίγο 54 (45,4%) 

 Καθόλου 4 (3,4%) 

Χρόνιες ασθένειες  

 Ναι 31 (26,1%) 

 Όχι 88 (73,3%) 

Ποιες χρόνιες ασθένειες  

 Καρδιαγγειακά νοσήματα 12 (38,7) 

 Σακχαρώδη διαβήτη   1 (3,2%) 

 Χρόνια αναπνευστικά νοσήματα   7 (22,6%) 

 Μυοσκελετικές παθήσεις   4 (12,9%) 

 Άλλη   7 (22,6%) 
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Κατανάλωση καφέ (αριθμός καφέδων ανά ημέρα) 2,45 (0,823) α 

Κάπνισμα κατά την κατανάλωση καφέ  

Ναι 110 (91,7%) 

Όχι   10 (8,3%) 

α Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

 

Γράφημα 2: Έτη καπνίσματος 

 
 
Γράφημα 3: Κατανάλωση καφέ 
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Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα 10, οι ασθενείς 

του δείγματος καπνίζουν κατά μέσο όρο σχεδόν 30 χρόνια, με μέση ηλικία έναρξης 

να είναι τα 20 έτη. Σαν λόγο έναρξης του καπνίσματος, το 31,4% απάντησε από 

περιέργεια, το 25,4% επειδή κάπνιζαν οι περισσότεροι φίλοι του, το 28,8% λόγω 

έντονου άγχους και προσωπικών προβλημάτων, το 11,9% απάντησε ότι ξεκίνησε το 

κάπνισμα επειδή ήταν της μόδας ενώ ένα ποσοστό 2,5% απάντησε για άλλον λόγο. 

Επιπλέον, οι ασθενείς του δείγματος καπνίζουν κατά μέσο όρο 21 τσιγάρα την ημέρα, 

ενώ οι περισσότεροι προτιμούν βιομηχανικά τσιγάρα με φίλτρο (76,9%) ενώ το 

22,2% προτιμάει τα στριφτά τσιγάρα. Το 76,3% απάντησε ότι δεν έχει λάβει σύσταση 

από κάποιον γιατρό για άμεση διακοπή του καπνίσματος. Παρόλα αυτά, το 51,3% 

θεωρεί ότι το κάπνισμα βλάπτει πολύ την υγεία του, το 45,4% θεωρεί ότι την βλάπτει 

λίγο ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 3,4% που πιστεύει ότι το κάπνισμα δεν βλάπτει 

καθόλου την υγεία του. Το 26,1% των ασθενών δήλωσε πως έχει και κάποια χρόνια 

ασθένεια με τα καρδιαγγειακά νοσήματα (38,7%) και τα χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα (22,6%) να ξεχωρίζουν. Τέλος, όλοι ασθενείς απάντησαν ότι πίνουν 

τουλάχιστον έναν καφέ κάθε ημέρα με τον μέσο όρο να κυμαίνεται στους 2,5 

καφέδες ανά ημέρα ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών απάντησε ότι πάντα 

καπνίζει κατά την κατανάλωση καφέ (91,7%). 

 

Εξάρτηση από την νικοτίνη 
 

Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου, αποτελείται από το εργαλείο Fagerström  

Test  for  Nicotine  Dependence  (FTND), στο οποίο κάθε άτομο λαμβάνει μια 

συγκεκριμένη βαθμολογία με βάση τις απαντήσεις του. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να 

είναι από 0 έως 10, όπου 0-3 συνεπάγεται σε ελάχιστα εξαρτημένο άτομο, από 4-6 σε 

μέτρια εξαρτημένο και για 7-10 σε πολύ εξαρτημένο άτομο. Σύμφωνα με τους 

κατασκευαστές του ερωτηματολογίου (Heatherton et al 1991), οι υψηλότερες 

βαθμολογίες υποδηλώνουν ότι η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης, 

συνήθως με κάποια μορφή θεραπείας υποκατάστασης νικοτίνης, θα αποτελέσει έναν 

σημαντικό παράγοντα στη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή κατά την διακοπή 

του καπνίσματος. Στον πίνακα 11, παρουσιάζονται τόσο οι απαντήσεις για κάθε 

ερώτηση όσο και η συνολική βαθμολογία των ασθενών του δείγματος. 
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Πίνακας 11: Εξάρτηση από την νικοτίνη 

Χαρακτηριστικό Ν (%) 

Πόσο σύντομα μετά το πρωινό ξύπνημα καπνίζετε το πρώτο  

σας τσιγάρο 

 

 Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά 55 (47%) 

 Μέσα στα πρώτα 6 - 30 λεπτά 47 (40,2%) 

 Μετά από 31 - 60 λεπτά 12 (10,3%) 

 Μετά από 60 λεπτά   3 (2,6%) 

Σας είναι πολύ δύσκολο να μην καπνίσετε σε μέρη όπου το 

κάπνισμα απαγορεύεται 

 

 Ναι 64 (54,2%) 

 Όχι 54 (45,8%) 

Ποιο τσιγάρο της ημέρας είναι πιο δύσκολο να μην καπνίσετε  

 Το πρώτο της ημέρας 100 (86,2%) 

 Οποιοδήποτε άλλο   16 (13,8%) 

Πόσα τσιγάρα καπνίζετε κάθε ημέρα  

 Μέχρι 10 11 (9,4%) 

 11-20 55 (47%) 

 21-30 42 (35,9%) 

 Περισσότερα από 31   9 (7,7%) 

Καπνίζετε πιο πολύ το πρωί από ότι το απόγευμα  

 Ναι 51 (43,6%) 

 Όχι 66 (56,4%) 

Καπνίζετε ακόμη και όταν είσθε ασθενής   

 Ναι 49 (41,9%) 

 Όχι 68 (58,1%) 

Συνολική βαθμολογία ερωτηματολογίου 6,03 (1,963) α 

Βαθμός εξάρτησης ασθενών  

 0-3: Ελάχιστα εξαρτημένος 14 (12,1%) 

 4-6: Μέτρια εξαρτημένος 47 (40,5%) 

 7-10: Πολύ εξαρτημένος 55 (47,4%) 

α Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 
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Γράφημα 4: Βαθμολογία ερωτηματολογίου FTND & κατηγοριοποίηση ανάλογα με 
το επίπεδο εξάρτησης 

 
 

 
 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 11 καθώς και στο γράφημα 4, ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των ασθενών του δείγματος στο εργαλείο FTND που μετράει την 

εξάρτηση από την νικοτίνη ξεπερνάει τις 6 μονάδες (6,03) γεγονός που υποδηλώνει 

μέτρια έως πολύ εξάρτηση. Πιο συγκεκριμένα, το 12,1% των ασθενών μπορούν να 

θεωρηθούν ως ελάχιστα εξαρτημένο από την νικοτίνη, το 40,5% ως μέτρια 

εξαρτημένο ενώ το 47,4% των ασθενών είναι πολύ εξαρτημένο από την νικοτίνη. 
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Επαγωγική στατιστική 
 

Στην ενότητα αυτή λαμβάνει χώρα η στατιστική συμπερασματολογία που προκύπτει 

από την ανάλυση των δεδομένων του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 

οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών όπου αυτές επιβεβαιώνονται από τους 

στατιστικούς ελέγχους καθώς και οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν τις 

καπνιστικές συμπεριφορές και τις απόψεις των ψυχιατρικών ασθενών σχετικά με το 

κάπνισμα. Αρχικά εξετάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και 

στην συνέχεια οι παράγοντες που επηρεάζουν τις καπνιστικές συμπεριφορές των 

ασθενών. 

Συσχέτιση δημογραφικών χαρακτηριστικών 
 

Αρχικά διερευνήθηκε ποια από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

συσχετίζονται με τις καπνιστικές συμπεριφορές των ψυχιατρικών ασθενών. Η 

επιλογή των δημογραφικών χαρακτηριστικών που διερευνήθηκαν βασίστηκε στην 

υφιστάμενη βιβλιογραφία (π.χ. Κουράκος, 2015 κ.λπ.) αλλά και σε λογικές υποθέσεις 

που κατέληξε η ερευνήτρια έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των 

δεδομένων. Έτσι από το σύνολο των δημογραφικών χαρακτηριστικών, το φύλο των 

ασθενών αποδείχθηκε ότι εμφανίζει μεγάλο αριθμό συσχετίσεων με τις προς 

διερεύνηση μεταβλητές, κάτι με το οποίο συμβαδίζει με την προϋπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος των μεταβλητών που 

παρουσιάζονται ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση της ενότητα, οι πίνακες 

παρουσιάζουν μόνο τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που προκύπτουν από την 

στατιστική ανάλυση. 

 

Πίνακας 12: Συσχέτιση φύλου με κατηγορικές κλινικές μεταβλητές 

 

Μεταβλητή ελέγχου 

Άνδρες 

Ν (%) 

Γυναίκες 

Ν (%) 

 

x2 

 

DF 

 

P 

 

 

 

Διαγνωστική 

κατηγορία 

Σχιζοφρένεια, 

σχιζοτυπικές και 

παραληρηματικές 

διαταραχές 

 

39 

(52%) 

 

10 

(22,7%) 

 

 

 

 

13,364 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0,004 Συναισθηματικές 25 28 
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διαταραχές (33,3%) (63,6%) 

Νευρωσικές 

διαταραχές 

2 

(2,7%) 

3 (6,8%) 

Άλλες διαταραχές 9 (12%) 3 (6,8%) 

 

Νομική 

κατάσταση 

Ακούσια νοσηλεία 17 

(50%) 

4  

(19%) 

 

5,269 

 

1 

 

0,022 

Εκούσια νοσηλεία 17 

(50%) 

17  

(81%) 

 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου του ασθενούς και της 

πρωτοπαθούς ψυχικής νόσου καθώς και της νομικής κατάστασης του ασθενούς. Δεν 

προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και την φαρμακευτική 

αγωγή, την φαρμακευτική συμμόρφωση και το τμήμα νοσηλείας.  

 

Πίνακας 13: Συσχέτιση φύλου με ποσοτικές κλινικές μεταβλητές 

 

Μεταβλητή ελέγχου 

Άνδρες 

(Ν=66) 

Γυναίκες 

(Ν=38) 

Mann-

Whitney U 

 

Z 

 

P 

Αριθμός 

προηγούμενων 

νοσηλειών 

Μέσος 

όρος 

1,7 

 

1,1  

915 

 

-2.366 

 

0.018 

Mean rank 57,64 43,58 

 

Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του φύλου και των ποσοτικών κλινικών 

μεταβλητών, πραγματοποιήθηκε με την χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-

Whitney U Test, καθώς οι υπό έλεγχο ποσοτικές μεταβλητές δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανομή. Επιπλέον υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 

φύλου και του αριθμού προηγούμενων νοσηλειών. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 

13, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και του αριθμού των 

προηγούμενων νοσηλειών. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι άντρες έχουν 

νοσηλευτεί περισσότερες φορές κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τις γυναίκες (1,7 και 

1,1 αντίστοιχα). Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και 

στα έτη από την πρώτη διάγνωση και του χρόνου νοσηλείας των ασθενών. 
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Πίνακας 14: Συσχέτιση του φύλου με τις καπνιστικές συνήθειες των ασθενών 

(συνεχής ποσοτικές μεταβλητές) 

 

Μεταβλητή ελέγχου 

Άνδρες 

(Ν=66) 

Γυναίκες 

(Ν=38) 

Mann-

Whitney U 

 

Z 

 

P 

Ηλικία έναρξης 

καπνίσματος 

Μέσος 

όρος 

18,7 

 

22,4  

883 

 

-4.098 

 

0.000 

Mean rank 76,47 49,77 

 

Η μόνη στατιστικά σημαντική συσχέτιση που εντοπίστηκε ανάμεσα στο φύλο και τις 

καπνιστικές συνήθειες των ασθενών, είναι αυτή που αφορά την ηλικία έναρξης του 

καπνίσματος όπου φαίνεται ότι οι άντρες ξεκινούν το κάπνισμα σε μικρότερη ηλικία 

κατά μέσο όρο από τις γυναίκες (18,7 έναντι 22,4). Δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στο φύλο και τον λόγο έναρξης του καπνίσματος, του 

είδους των τσιγάρων που προτιμούν, την κατανάλωση καφέ μαζί με το κάπνισμα, των 

ετών καπνίσματος και του αριθμού των τσιγάρων που καπνίζουν κάθε ημέρα. 

 

Πίνακας 15: Συσχέτιση του φύλου με τις απαντήσεις σχετικά με την διακοπή του 

καπνίσματος 

 

Μεταβλητή ελέγχου 

Άνδρες 

Ν (%) 

Γυναίκες 

Ν (%) 

 

x2 

 

DF 

 

P 

 

Αντίληψη για την 

επικινδυνότητα 

του καπνίσματος 

Πολύ 30 

(39,5%) 

31 

(72,1%) 

 

 

13,364 

 

 

3 

 

 

0,004 Λίγο 44 

(57,9%) 

10  

(23,3%) 

Καθόλου 2 

(2,6%) 

2  

(4,7%) 

 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και την αντίληψη του 

ατόμου για την επικινδυνότητα του καπνίσματος, καθώς φαίνεται ότι οι γυναίκες 

θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι τα κάπνισμα είναι πολύ επικίνδυνο σε σύγκριση 

με τους άντρες. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στο φύλο 

και την πρόθεση διακοπής του καπνίσματος, την προηγούμενη προσπάθεια για 

διακοπή του καπνίσματος, την ύπαρξη κάποιου εμποδίου για την διακοπή του 



57 
 

καπνίσματος, το αν θα χρειαζόταν βοήθεια για την διακοπή του καπνίσματος, το 

είδος της βοήθειας, την συμβουλή γιατρού για την διακοπή του καπνίσματος. 

 

Επιπλέον, μετά από την εφαρμογή μη παραμετρικών ελέγχων Mann-Whitney U test,  

δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς 

τις απαντήσεις τους σχετικά με τη στάση τους για τη διακοπή του καπνίσματος (Δεν 

υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να σταματήσω το κάπνισμα, Δεν υπάρχει αρκετή 

ενθάρρυνση από το προσωπικό για να σταματήσω το κάπνισμα, Η ατμόσφαιρα με 

καπνό θα με δυσκολέψει να σταματήσω το κάπνισμα, Βλέποντας άλλους ασθενείς να 

καπνίζουν θα με δυσκολέψει να σταματήσω το κάπνισμα, Βλέποντας το προσωπικό 

να καπνίζει θα με δυσκολέψει να σταματήσω το κάπνισμα, Είναι πολύ δύσκολο να 

σταματήσω το κάπνισμα). 

Στην συνέχεια, εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι για την διερεύνηση της 

συσχέτισης μεταξύ του φύλου με τις στάσεις των ασθενών σχετικά με την πολιτική 

του καπνίσματος στο χώρο του νοσοκομείου. Τα στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τους ελέγχους παρουσιάζονται στον πίνακα 16 

που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 16: Συσχέτιση του φύλου με τις στάσεις των ασθενών σχετικά με την 

πολιτική του καπνίσματος στο χώρο του νοσοκομείου 

 

Μεταβλητή ελέγχου 

Άνδρες 

(Mean 

rank) 

Γυναίκες 

(Mean  

Rank) 

Mann-

Whitney U 

 

Z 

 

P 

Πρέπει να επιτρέπεται στο 

προσωπικό να καπνίζει μαζί 

με τους ασθενείς 

 

61,89 

 

46,37 

 

1044,5 

 

-2,554 

 

0,011 

Θα πρέπει να επιτρέπεται 

στους επισκέπτες να 

καπνίζουν μαζί με τους 

ασθενείς 

 

61,66 

 

47,90 

 

1109 

 

-2,308 

 

0,021 

Οι κανόνες για το κάπνισμα 

στο τμήμα είναι σωστοί 

50,83 63,68 1073 -2,155 0,031 
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Σύμφωνα με τους ελέγχους, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο 

φύλο και ορισμένες από τις στάσεις των ασθενών: “Πρέπει να επιτρέπεται στο 

προσωπικό να καπνίζει μαζί με τους ασθενείς”, “Θα πρέπει να επιτρέπεται στους 

επισκέπτες να καπνίζουν μαζί με τους ασθενείς” και “Οι κανόνες για το κάπνισμα στο 

τμήμα είναι σωστοί”. Αντίθετα, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 

στο φύλο και τις στάσεις “Πρέπει να επιτρέπεται στο προσωπικό να καπνίζει στην 

εργασία”, “Το προσωπικό θα πρέπει τα ενθαρρύνει τα άτομα που καπνίζουν να 

σταματήσουν ή να μειώσουν το κάπνισμα” και “Είναι σημαντικό για τα μέλη του 

προσωπικού να δίνουν το καλό παράδειγμα στους ασθενείς αποφεύγοντας οι ίδιοι να 

καπνίζουν”. 

Τέλος, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του βαθμού εξάρτησης από την 

νικοτίνη των ψυχιατρικά ασθενών.  

 

Πρόθεση διακοπής του καπνίσματος 
 

Λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς του δείγματος δήλωσαν ότι έχουν την πρόθεση 

να διακόψουν το κάπνισμα (44,7%). Ωστόσο όπως είναι γνωστό από την 

βιβλιογραφία, η πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος αποτελεί ίσως τον 

σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη της διακοπής. Συνεπώς, στην συνέχεια 

παρουσιάζονται οι μεταβλητές οι οποίες συσχετίζονται σημαντικά με την πρόθεση 

διακοπής του καπνίσματος. 

 

Πίνακας 17: Συσχέτιση της πρόθεσης διακοπής του καπνίσματος με τις κατηγορικές 

μεταβλητές της έρευνας 

 

Μεταβλητή ελέγχου 

Ναι 

Ν (%) 

Όχι 

Ν (%) 

 

x2 

 

DF 

 

P 

 

 

 

Φαρμακευτική 

συμμόρφωση 

 
Χωρίς πρόβλημα 

 

38 

(74,5%) 

 

28 

(45,2%) 

 

 

 

 

10,489 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0,015 

 
Με διακοπές 

6 

(11,8%) 

14 

(22,6%) 

 
Προβληματική 

5 

(9,8%) 

17 

(27,4%) 



59 
 

Διακοπή χωρίς 
ιατρική έγκριση 

2 

(3,9%) 

3 

(4,8%) 

Πόσο 

πιστεύετε ότι 

το κάπνισμα 

βλάπτει την 

υγεία σας 

Πολύ 33 

(64,7%) 

24 

(38,1%) 

 

8,574 

 

2 

 

0,014 

Λίγο 16 

(31,4%) 

37 

(58,7%) 

Καθόλου 2 

(3,9%) 

2 

(3,2%) 

 

Χρόνιες 

ασθένειες 

Ναι 20 

(39,2%) 

11 

(17,7%) 

6,482 1 0,011 

Όχι 31 

(60,8%) 

51 

(82,3%) 

 

Όπως προκύπτει από τους ελέγχους που παρουσιάζονται στον πίνακα 17, η πρόθεση 

διακοπής τους καπνίσματος συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την φαρμακευτική 

συμμόρφωση καθώς οι ασθενείς οι οποίοι σκέφτονται να διακόψουν είναι εκείνοι που 

λαμβάνουν την φαρμακευτική αγωγή χωρίς προβλήματα σε ποσοστό 74,5% σε 

αντίθεση με εκείνους οι οποίοι δεν σκέφτονται να διακόψουν και παρουσιάζουν 

προβλήματα στην λήψη της φαρμακευτικής αγωγής σε ποσοστό 54,8%. Επιπλέον, η 

πρόθεση διακοπής συσχετίζεται με την άποψη των ασθενών για την βλαβερότητα του 

καπνίσματος καθώς εκείνοι που θεωρούν το κάπνισμα πολύ βλαπτικό σκέφτονται να 

διακόψουν σε ποσοστό 64,7% σε αντίθεση με όσους θεωρούν το κάπνισμα λίγο ή 

καθόλου βλαπτικό οι οποίοι δεν έχουν πρόθεση να διακόψουν σε ποσοστό 61,9%. 

Ομοίως, οι ασθενείς με κάποια χρόνια ασθένεια σκέφτονται να διακόψουν τον 

κάπνισμα σε ποσοστό 39,2% σε αντίθεση με εκείνους που δεν έχουν κάποια χρόνια 

ασθένεια και δεν έχουν την πρόθεση να διακόψουν (82,3%). 

 

Πίνακας 18: Συσχέτιση της πρόθεσης διακοπής του καπνίσματος με τις ποσοτικές 

μεταβλητές της έρευνας 

 

Μεταβλητή ελέγχου 

Ναι 

(Mean 

rank) 

Όχι 

(Mean  

Rank) 

Mann-

Whitney 

U 

Z P 

Το προσωπικό θα πρέπει τα      
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ενθαρρύνει τα  άτομα που 

καπνίζουν να σταματήσουν ή 

να μειώσουν το κάπνισμα 

62,13 48,10 1029 -2,564 0,01 

Πόσους καφέδες πίνετε κάθε 

ημέρα 

 

44,26 

 

66,37 

 

938 

 

-3,828 

 

0,000 

 

Από τους επιπλέον ελέγχους που παρουσιάζονται στον πίνακα 18, προκύπτει ότι οι 

ασθενείς οι οποίοι έχουν την πρόθεση να διακόψουν το κάπνισμα θεωρούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό ότι το προσωπικό θα πρέπει τα ενθαρρύνει τα  άτομα που 

καπνίζουν να σταματήσουν ή να μειώσουν το κάπνισμα ενώ επίσης είναι τα άτομα τα 

οποία καταναλώνουν λιγότερους καφέδες σε σύγκριση με εκείνους που δεν 

σκέφτονται να διακόψουν το κάπνισμα. 

 

Βαθμός εξάρτησης από την νικοτίνη 
 

Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα -με την χρήση του εργαλείου 

Fagerström  Test  for  Nicotine  Dependence  (FTND)- υπολογίστηκε ο βαθμός 

εξάρτησης των ασθενών στην νικοτίνη όπου για το συγκεκριμένο δείγμα είναι 

ιδιαίτερα υψηλό (Μ.Ο.=6,03). Αυτό με βάση την ερμηνεία του εργαλείου 

συνεπάγεται ότι το 12,1% του δείγματος είναι ελάχιστα εξαρτημένο, το 40,5% είναι 

μέτρια εξαρτημένο ενώ το 47,4% των ασθενών είναι πολύ εξαρτημένο από την 

νικοτίνη. Προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στον 

βαθμό εξάρτησης στην νικοτίνη των ψυχιατρικά ασθενών, χρησιμοποιήθηκε ένα 

μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης. Η πολλαπλή παλινδρόμηση είναι μια επέκταση 

της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη μιας τιμής 

μιας μεταβλητής με βάση την άλλων μεταβλητών οι οποίες την επηρεάζουν. Η 

πολλαπλή παλινδρόμηση επιτρέπει επίσης τον προσδιορισμό της συνολικής 

προσαρμογής του μοντέλου και τη σχετική συμβολή καθενός από τους 

προγνωστικούς παράγοντες στη συνολική διακύμανση. 

Αφού ελέγχθηκαν και πληρούνται όλα τα κριτήρια για την εφαρμογή της πολλαπλής 

παλινδρόμησης (η εξαρτημένη μεταβλητή είναι συνεχής, υπάρχουν περισσότερες από 

δύο ανεξάρτητες μεταβλητές, ικανοποιείται η ανεξαρτησία των παρατηρήσεων, 

υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ της εξάρτησης από την νικοτίνη και κάθε μιας 
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από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, στα δεδομένα παρατηρείται ομοιοσκεδαστικότητα 

και δεν παρατηρούνται ακραίες τιμές), έγινε ο υπολογισμός του μοντέλου της 

πολλαπλής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης που 

υπολογίστηκε, οι παράγοντες που εξηγούν καλύτερα τον βαθμό εξάρτησης από την 

νικοτίνη είναι τα φάρμακα που λαμβάνουν, η θεώρηση ότι το κάπνισμα βλάπτει, ο 

αριθμός των τσιγάρων που καπνίζουν και ο αριθμός των καφέδων που πίνουν. 

 

Πίνακας 19: Σύνοψη του μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης 

Model Summary 
Mod
el 

R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .739a .547 .530 1.365 
a. Predictors: (Constant), Πόσους καφέδες πίνετε σε μια 
ημέρα, Φάρμακα που παίρνει τώρα , Πόσο πιστεύετε ότι 
το κάπνισμα βλάπτει την υγεία σας, Πόσα τσιγάρα 
καπνίζετε την ημέρα 

 

Πίνακας 20: Μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, επίπεδο σημαντικότητας 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regressio
n 

240.499 4 60.125 32.253 .000b 

Residual 199.466 107 1.864   

Total 439.964 111    

a. Dependent Variable: Βαθμολογία ερωτηματολογίου - Εξάρτηση από την 
νικοτίνη 

b. Predictors: (Constant), Πόσους καφέδες πίνετε σε μια ημέρα, Φάρμακα που 
παίρνει τώρα , Πόσο πιστεύετε ότι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία σας, Πόσα 
τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα 

 
Η στήλη R αντιπροσωπεύει τον πολλαπλό συντελεστή συσχέτισης  και μπορεί να 

θεωρηθεί ότι είναι ένα μέτρο της ποιότητας της πρόβλεψης της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Το R2, δηλώνει την αναλογία διακύμανσης στην εξαρτημένη μεταβλητή 
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που μπορεί να ερμηνευθεί από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Με πιο απλά λόγια, οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου, εξηγούν κατά 54,7% της μεταβλητότητας της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Επιπλέον, το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης είναι 

στατιστικά σημαντικό (p<0,05), ενώ ο λόγος F= 32,253 δείχνει ότι οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές προβλέπουν την εξαρτημένη μεταβλητή με ιδιαίτερα καλή προσαρμογή 

(πίνακας 20). 

 

Πίνακας 21: Εκτίμηση συντελεστών του μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient
s 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

B 
Std. 

Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) 1.590 .644  2.467 .015 .312 2.868 

Φάρμακα που 
παίρνει τώρα 

-.616 .250 -.162 -
2.466 

.015 -1.111 -.121 

Πόσα τσιγάρα 
καπνίζετε την 
ημέρα 

.152 .018 .589 8.634 .000 .117 .187 

Πόσο πιστεύετε 
ότι το κάπνισμα 
βλάπτει την υγεία 
σας 

.522 .248 .141 2.101 .038 .030 1.014 

Πόσους καφέδες 
πίνετε σε μια 
ημέρα 

.462 .164 .194 2.811 .006 .136 .788 

a. Dependent Variable: Βαθμολογία ερωτηματολογίου - Εξάρτηση από την νικοτίνη 
Τέλος, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 21, οι μεταβλητές οι οποίες μπορούν να 

εκτιμήσουν ικανοποιητικά τον βαθμό εξάρτησης των ατόμων από την νικοτίνη είναι 

εξής: 

 Τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής, καθώς φαίνεται ότι η λήψη 

νευροληπτικών φαρμάκων οδηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης. 

 Ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζει κάθε ημέρα, μεταβλητή αναμενόμενη 

καθώς είναι γνωστός ο βαθμός εξάρτησης της νικοτίνης για τον άνθρωπο. 

Έτσι όσο περισσότερο καπνίζει κάποιος, τόσο πιο μεγάλη εξάρτηση στην 

νικοτίνη σημειώνει. 
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 Η άποψη ότι το κάπνισμα είναι βλαπτικό για την υγεία, καθώς τα άτομα που 

δεν θεωρούν το κάπνισμα πολύ βλαπτικό σημειώνουν μεγαλύτερο βαθμό 

εξάρτησης από την νικοτίνη. 

 Ο αριθμός των καφέδων που καταναλώνει κάθε ημέρα, καθώς όσο 

περισσότερους καφέδες καταναλώνει τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός εξάρτησης 

από την νικοτίνη. 
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Κεφάλαιο 6 

Συζήτηση – Συμπεράσματα - Προτάσεις 
 

Σύνοψη των αποτελεσμάτων και συζήτηση 
 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις, τις απόψεις και τις 

αντιλήψεις ψυχιατρικών ασθενών σε σχέση με το κάπνισμα. Το δείγμα που 

συμμετείχε στην έρευνα ανήλθε σε 120 άτομα, ασθενείς που νοσηλεύονται ή 

επισκέπτονται το ψυχιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας. Το 

μέγεθος του δείγματος κρίνεται ικανοποιητικό εάν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι τα 

άτομα που μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην έρευνα κατέχονται από διάφορες 

ιδιαιτερότητες εξαιτίας της ψυχικής τους νόσου. 

Από το σύνολο των δημογραφικών χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα, το φύλο είναι ο παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο μια 

σειρά παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, συσχετίζεται με κλινικούς παράγοντες όπως η 

διαγνωστική κατηγορία που ανήκει ο ασθενής (σχιζοφρένεια συχνότερη σε άντρες 

και συναισθηματικές διαταραχές σε γυναίκες) και νομική κατάσταση της νοσηλείας 

(εκούσια νοσηλεία για το σύνολο σχεδόν των γυναικών ενώ οι άντρες μόνο κατά το 

ήμισυ). Επίσης, επηρεάζει τον αριθμό νοσηλειών καθώς οι άντρες σημειώνουν 

περισσότερες κατά μέσο όρο νοσηλείες. Επιπρόσθετα, τις καπνιστικές συνήθειες 

καθώς η ηλικία έναρξης καπνίσματος είναι αρκετά μικρότερη για τους άντρες (18,7 

έτη) σε σχέση με τις γυναίκες (22,4 έτη). Επιπλέον επηρεάζει τις αντιλήψεις σχετικά 

με το κάπνισμα καθώς οι γυναίκες αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό την 

επικινδυνότητα του καπνίσματος. Τέλος, επηρεάζουν τις στάσεις σχετικά με το 

κάπνισμα καθώς οι άντρες θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι πρέπει να 

επιτρέπεται στο προσωπικό να καπνίζει μαζί με τους ασθενείς, ότι θα πρέπει να 

επιτρέπεται στους επισκέπτες να καπνίζουν μαζί με τους ασθενείς ενώ θεωρούν σε 

μικρότερο ποσοστό από τις γυναίκες ότι οι κανόνες για το κάπνισμα στο τμήμα είναι 

οι σωστοί. Τα παραπάνω ευρήματα είναι παρόμοια με εκείνα που προκύπτουν από τις 

έρευνες των Johnson et al. (2010) και Torchalla et al., (2011). 
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Όσον αφορά τα κλινικά χαρακτηριστικά, οι ασθενείς κατατάσσονται ως προς την 

πρωτοπαθή ψυχική νόσο σε σχιζοφρένεια, σχιζοτυπικές και παραληρηματικές 

διαταραχές σε ποσοστό 41,8 (με την σχιζοφρένεια να ξεχωρίζει), σε συναισθηματικές 

διαταραχές σε ποσοστό 44,1% (με την διπολική συναισθηματική διαταραχή να 

ξεχωρίζει), καθώς και σε νευρωσικές και άλλες ψυχικές νόσους.  Το ποσοστό των 

ασθενών που καπνίζει και συμμετείχε στην έρευνα ήταν εντυπωσιακά υψηλό και 

έφθασε το 98,3%. Σε αντίστοιχες διεθνείς έρευνες, το ποσοστό καπνιστών  με 

ψυχικές διαταραχές ποικίλλει από 39% (Morris et al., 2006) έως και 77,1% 

(Lineberry et al., 2009), ενώ σε αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα σημειώθηκε ποσοστό 

85,7% (Δημόπουλος, 2017). Αν και ο επιπολασμός του καπνίσματος σε ψυχιατρικούς 

ασθενείς είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον γενικό πληθυσμό, το ποσοστό που 

σημειώθηκε στην παρούσα έρευνα πιθανόν να οφείλεται και στην αδιαφορία για 

συμμετοχή στην έρευνα για ορισμένους μη καπνιστές ασθενείς. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών καπνίζουν καθημερινά (94,9%), ποσοστό 

που επιβεβαιώνει αντίστοιχο εύρημα της ελληνικής βιβλιογραφία (Κουράκος, 2015) 

όπου σημειώνεται ποσοστό 97,5% ψυχιατρικά ασθενών με καθημερινό κάπνισμα. 

Επιπλέον, η μέση ηλικία έναρξης του καπνίσματος για τους ψυχιατρικούς ασθενείς  

είναι τα 20 έτη, ηλικία μεγαλύτερη από αυτή στην διεθνή βιβλιογραφία όπου η ηλικία 

έναρξης ήταν παρόμοια με αυτή του γενικού πληθυσμού δηλαδή σχεδόν 17 έτη 

(Kelly & McCreadie, 1999). Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε από τους Kourakos et al., 

(2016), η μέση ηλικία έναρξης είναι τα 19 έτη. Ο μέσος αριθμός τσιγάρων ανά ημέρα 

στην παρούσα έρευνα είναι τα 21, αριθμός χαμηλότερος από τα 34,6 τσιγάρα ανά 

ημέρα που σημειώνουν στην αντίστοιχη έρευνα οι Kourakos et al., (2016) καθώς και 

τα 30 τσιγάρα ανά ημέρα που καταγράφει η έρευνα των Baker et al. (2007). Τα 21 

τσιγάρα ανά ημέρα ωστόσο, αποτελούν τον μέσο όρο που καταγράφεται και στον 

γενικό πληθυσμό της Ελλάδας –ο μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TNS 

Opinion & Social, 2010). Επίσης, το 76,9% των ασθενών της έρευνας καπνίζουν 

βιομηχανικά τσιγάρα, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από την έρευνα την αντίστοιχη 

έρευνα των Kourakos et al., (2016) όπου σημειώνεται ποσοστό 89,5%. Είναι γεγονός 

ωστόσο ότι κατά τα τελευταία έτη σημειώνεται μια συνεχής μείωση του ποσοστού 

των καπνιστών βιομηχανικών τσιγάρων με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού των 

στριφτών. 

Οι ασθενείς της έρευνας που δήλωσαν ότι έχουν την πρόθεση να διακόψουν το 

κάπνισμα φθάνει το 44,7%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από αντίστοιχες έρευνες 
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τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Οι Kourakos et al., (2017) κατέγραψαν πρόθεση 

διακοπής σε ποσοστό 90% ενώ στην έρευνα των Dickens et al. (2005) το ποσοστό 

αυτό είναι ακόμα υψηλότερο και φθάνει το 97,1%. Στη βιβλιογραφία εξάλλου 

καταγράφονται πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα  με ψυχικές νόσους 

στην πρόθεση διακοπής του καπνίσματος, είτε θετικά είτε αρνητικά (Solway, 2011). 

Αυτοί οι παράγοντες επιβεβαιώνονται και από την παρούσα μελέτη, καθώς τα άτομα 

που έχουν την πρόθεση να διακόψουν είναι εκείνα που συμμορφώνονται με την 

φαρμακευτική αγωγή, θεωρούν ότι το κάπνισμα είναι πολύ βλαπτικό για την υγεία 

τους, έχουν χρόνιες ασθένειες, αναζητούν ενθάρρυνση από το υγειονομικό 

προσωπικό και πίνουν λιγότερους καφέδες. Μάλιστα, το 73,7% των ασθενών δήλωσε 

ότι έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να διακόψει το κάπνισμα, ποσοστό ελαφρώς 

υψηλότερο σε σχέση με τα ευρήματα των Kourakos et al., (2016) όπου το ποσοστό 

ήταν 67,8% αλλά σημαντικά χαμηλότερο από το 97,1% που κατέγραψε η έρευνα των 

Dickens et al. (2005). 

Ακολούθως, το ποσοστό των ασθενών που δήλωσαν ότι το κάπνισμα είναι πολύ 

επικίνδυνο για την υγεία τους φθάνει το 51,3%, σαφώς χαμηλότερο τόσο από τα 

ευρήματα των Kourakos et al., (2016) όπου σημειώνεται 62,3% όσο και από την 

έρευνα των Carosella et al. (1999) όπου καταγράφεται ποσοστό 68%. Σημαντικά 

υψηλό είναι το ποσοστό των ψυχιατρικά ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα και 

θεωρούν το κάπνισμα λίγο ή καθόλου βλαβερό για την υγεία καθώς φθάνει το 48,7%, 

εντυπωσιακά υψηλότερο από αντίστοιχα ευρήματα της βιβλιογραφίας (Pattanayak et 

al., 2012). 

Στην παρούσα έρευνα, το 53,7% των ασθενών δήλωσε ότι θα χρειαζόταν βοήθεια για 

την διακοπή του καπνίσματος, ποσοστό παρόμοιο με την έρευνα των Ratschen et al. 

(2010) και ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με το 62,8% που σημειώθηκε στην έρευνα 

από τους Kourakos et al., (2016). Ως πιθανό βοήθημα για την διακοπή οι 

περισσότεροι ανέφεραν είτε την συμβουλευτική (38,7%) ή τα υποκατάστατα 

νικοτίνης (35,5%). Τα ποσοστά που σημειώθηκαν από τους Kourakos et al., (2016) 

είναι 42,8% και 25,3% αντίστοιχα ενώ στην έρευνα των Dickens et al. (2005) είναι 

17,6% και 70,6% αντίστοιχα.  

Επιπλέον,  ασθενείς στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ως εμπόδιο για την διακοπή του 

καπνίσματος την ατμόσφαιρα με καπνό και να βλέπουν άλλους ασθενείς ή το 

προσωπικό να καπνίζει. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με το αντίστοιχο 

εύρημα της έρευνας των Dickens et al. (2005) έρχεται ωστόσο σε αντίθεση με το 
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αποτέλεσμα στην έρευνα των Kourakos et al., (2017) όπου περισσότεροι από τους 

μισούς ασθενείς διαφωνούν. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών (79,2%) 

παραδέχεται ότι είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει το κάπνισμα, ποσοστό παρόμοιο 

με  το 84,2% στην έρευνα των Kourakos et al., (2016) και το 73,5% στην έρευνα των 

Dickens et al. (2005). Χαμηλό είναι το ποσοστό των ασθενών που δήλωσε ότι δεν 

υπάρχει αρκετή ενθάρρυνση από το προσωπικό για να σταματήσει το κάπνισμα 

(μόλις 13,6%) χαμηλότερο ακόμα και από το 21,7% στην έρευνα των Kourakos et al., 

(2016) και το 29,4% στην έρευνα των Dickens et al. (2005). 

Σχετικά με την πολιτική του καπνίσματος στο νοσοκομείο,  τέσσερις στους δέκα  

ασθενείς διαφωνούν στο να επιτρέπεται στο προσωπικό να καπνίζει στο νοσοκομείο, 

ενώ ελαφρώς περισσότεροι συμφωνούν στο να επιτρέπεται στο προσωπικό να 

καπνίζει μαζί με τους ασθενείς καθώς και  στο να επιτρέπεται στους επισκέπτες να 

καπνίζουν μαζί με τους ασθενείς  

Σχετικά με την πολιτική καπνίσματος που ακολουθεί το νοσοκομείο, 6 στους 10 

θεωρούν  ότι οι κανόνες για το κάπνισμα στο τμήμα είναι σωστοί ενώ το 74,1% 

θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα μέλη του προσωπικού να δίνουν το καλό παράδειγμα 

στους ασθενείς αποφεύγοντας οι ίδιοι να καπνίζουν. Στην έρευνα των Kourakos et al., 

(2016) πάνω από το ήμισυ των ασθενών είχαν επιτρεπτικές απόψεις, συμφωνώντας 

ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται και στο προσωπικό και στους επισκέπτες να καπνίζουν 

μαζί με τους ασθενείς και  ότι «Το προσωπικό θα πρέπει τα ενθαρρύνει τα άτομα που 

καπνίζουν να σταματήσουν το κάπνισμα». Λίγο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό  των 

ασθενών που συμφωνούν ότι «Οι κανόνες για το κάπνισμα στο τμήμα είναι σωστοί», 

ενώ με την δήλωση «Είναι σημαντικό για τα μέλη του προσωπικού να δίνουν το καλό 

παράδειγμα στους ασθενείς αποφεύγοντας οι ίδιοι να καπνίζουν» συμφωνούν περίπου 

4 στους 10  συμμετέχοντες  

Τέλος, όσον αφορά τον βαθμό εξάρτησης από την νικοτίνη στην έρευνα 

σημειώθηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εξάρτησης των ψυχιατρικά ασθενών. Πιο 

συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση του 

εργαλείου Fagerström  Test  for  Nicotine  Dependence, σχεδόν το ήμισυ των 

ασθενών δηλώνει σημαντικά εξαρτημένο από την νικοτίνη. Το ποσοστό  αυτό είναι 

υψηλότερο σε σχέση με παρόμοια έρευνα από την Τσιρνάρη (2018) όπου τα ποσοστά 

πλήρους εξάρτησης που σημειώθηκαν ήταν 36%. 

Προκειμένου να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό εξάρτησης 

από την νικοτίνη, για λογαριασμό της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε ένα μοντέλο 
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πολλαπλής παλινδρόμησης όπου έπειτα από επαναλαμβανόμενες δοκιμές κατέληξε 

σε τέσσερις σημαντικούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες είναι τα φάρμακα που 

λαμβάνει ο ασθενής (η λήψη νευροληπτικών φαρμάκων οδηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό 

εξάρτησης από την νικοτίνη), ο αριθμός των τσιγάρων που το άτομο καπνίζει κάθε 

ημέρα (όσο περισσότερο καπνίζει κάποιος, τόσο πιο μεγάλη εξάρτηση στην νικοτίνη 

σημειώνει), η άποψη ότι το κάπνισμα είναι επικίνδυνο για την υγεία (τα άτομα που 

δεν θεωρούν το κάπνισμα πολύ επικίνδυνο σημειώνουν μεγαλύτερο βαθμό 

εξάρτησης) και τέλος ο αριθμός των καφέδων που καταναλώνει το άτομο κάθε ημέρα 

(όσο περισσότερους καφέδες καταναλώνει τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός εξάρτησης 

από την νικοτίνη). Η σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και τα νευροληπτικά φάρμακα 

επιβεβαιώνεται από αρκετές έρευνες όπως των Uzun et al. (2003) και των Ziedonis & 

Williams (2003). Επιπλέον, υπάρχει η άποψη ότι τα νευροληπτικά φάρμακα 

αυξάνουν την ευχαρίστηση που λαμβάνεται από τους ασθενείς με σχιζοφρένεια τόσο 

από το ίδιο το κάπνισμα όσο και από την ψυχοκινητική δραστηριότητα που συνοδεύει 

την πράξη του καπνίσματος (Barr et al., 2008). Τέλος, η σχέση μεταξύ κατανάλωσης 

καφέ και καπνίσματος των ψυχικά ασθενών επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνώ όπως 

είναι η μελέτη των Treloar at al. (2014) και η αντίστοιχη έρευνα των Topyurek et al. 

(2020). 

 

 

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας 
 

Η έρευνα επιβεβαιώνει τον πολύ υψηλό επιπολασμό του καπνίσματος στους ψυχικά 

ασθενείς καθώς και την εθιστικότητα που δημιουργεί. Το φύλο του ψυχικά ασθενή, 

φαίνεται ότι επηρεάζει μια σειρά παραγόντων συμπεριλαμβανομένων καπνιστικών 

συνηθειών όπως η ηλικία έναρξης του καπνίσματος (μικρότερη για τους άνδρες), 

αντιλήψεων που σχετίζονται με το κάπνισμα όπως η επικινδυνότητα του (οι γυναίκες 

αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό το κάπνισμα ως επικίνδυνο) και στάσεων 

απέναντι στις πολιτικές του καπνίσματος στους χώρους του νοσοκομείου (οι άντρες 

είναι πιο επιτρεπτικοί σχετικά με τις πολιτικές του καπνίσματος). 

Επιπλέον, λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν 

την πρόθεση να διακόψουν το κάπνισμα, συνήθως είναι αυτοί οι ασθενείς που 

συμμορφώνονται με την φαρμακευτική αγωγή, έχουν κάποια χρόνια ασθένεια, 
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θεωρούν το κάπνισμα ιδιαίτερα βλαπτικό, αναζητούν την ενθάρρυνση του 

προσωπικού και καταναλώνουν λιγότερους καφέδες σε ημερήσια βάση. 

Ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι σχεδόν οι μισοί ψυχικά ασθενείς θεωρούν το 

κάπνισμα λίγο έως καθόλου επικίνδυνο για την υγεία τους ενώ ταυτόχρονα δεν 

θεωρούν ότι θα χρειαζόταν κάποια βοήθεια για να διακόψουν. Από εκείνους που θα 

αναζητούσαν κάποια βοήθεια για την διακοπή αυτή θα ήταν είτε η συμβουλευτική ή 

υποκατάστατα νικοτίνης. 

Στα εμπόδια που θεωρούν οι ψυχικά ασθενείς ότι θα συναντήσουν σε μια πιθανή 

προσπάθεια για την διακοπή του καπνίσματος, ξεχωρίζουν η ατμόσφαιρα με καπνό 

καθώς και να βλέπουν άλλους ασθενείς ή το προσωπικό να καπνίζει ενώ την ίδια 

στιγμή θεωρούν ότι δεν υπάρχει αρκετή ενθάρρυνση από το προσωπικό του 

νοσοκομείου. Ούτως ή άλλως βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία παραδέχεται ότι απλά 

είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει το κάπνισμα. 

Όσον αφορά τις πολιτικές του καπνίσματος στο νοσοκομείο, η πλειοψηφία των 

ασθενών θεωρεί ότι οι κανόνες για το κάπνισμα που ισχύουν είναι οι σωστοί. 

Πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στο προσωπικό να καπνίζει μαζί με τους 

ασθενείς και εν γένει να καπνίζει στους χώρους του νοσοκομείου, καθώς θεωρούν ότι 

είναι σημαντικό να δίνει το καλό παράδειγμα στους ασθενείς. Από την άλλη πλευρά 

ωστόσο, επιθυμούν να επιτρέπεται στους επισκέπτες να καπνίζουν μαζί με τους 

ασθενείς. 

Τελευταίο και ίσως σημαντικότερο των συμπερασμάτων είναι ο βαθμός εξάρτησης 

από την νικοτίνη ο οποίος παρουσιάζεται εξαιρετικά αυξημένος στους ψυχικά 

ασθενείς. Στα πλαίσια της έρευνας, αναζητήθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που 

επηρεάζουν τον βαθμό εξάρτησης των ασθενών από την νικοτίνη και αποδείχθηκε ότι 

αυτοί συνοψίζονται κυρίως στην φαρμακευτική αγωγή (η λήψη νευροληπτικών 

αυξάνει τον βαθμό εξάρτησης), στον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν κάθε 

ημέρα (προφανής η εν λόγω συσχέτιση), η θεώρηση που έχουν οι ασθενείς για την 

επικινδυνότητα του καπνίσματος (όσοι δεν θεωρούν το κάπνισμα επικίνδυνο ή 

βλαβερό τείνουν να έχουν μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης) και τέλος ο αριθμός των 

καφέδων που καταναλώνονται ημερησίως (περισσότεροι καφέδες συνδέονται με 

μεγαλύτερα επίπεδα εξάρτησης). Αν και είναι γνωστή η σχέση μεταξύ καπνίσματος 

και κατανάλωσης καφέ τόσο εμπειρικά όσο και από προηγούμενες έρευνες στην 

βιβλιογραφία, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αποτύπωση της συσχέτισης για τους 
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ψυχικά ασθενείς ως ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν τον βαθμό εξάρτησης 

από την νικοτίνη. 

 

 

Προτάσεις και μελλοντική έρευνα 
 

Με την πολιτική του καπνίσματος να αλλάζει ριζικά κατά την τελευταία δεκαετία 

στην χώρα μας, τις απαγορεύσεις να επεκτείνονται σε όλους σχεδόν του κλειστούς 

χώρους και μια πολύ μεγάλη  προσπάθεια ενημέρωσης για την βλαβερότητα του 

τσιγάρου να λαμβάνει χώρα (μηνύματα στα πακέτα των τσιγάρων, ενημερωτικές 

εκστρατείες, απαγόρευση διαφημίσεων για καπνικά προϊόντα κ.λπ.), μοιάζει σχεδόν 

αδιανόητο να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ψυχικά ασθενών που θεωρεί το 

κάπνισμα λίγο έως καθόλου επικίνδυνο. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι τα 

άτομα αυτά στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία οι ίδιοι 

αξιολογούν ως σημαντικότερα σε σχέση με τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις του 

τσιγάρου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια συντονισμένη εθνική προσπάθεια σε όλες τις 

δομές ψυχικά ασθενών, όπου στα άτομα αυτά θα αναφέρονται τα οφέλη για την υγεία 

τους με σαφείς και εξατομικευμένες οδηγίες χωρίς το στοιχεία ηθικολογίας. Αυτού 

του είδους η θετική προσέγγιση έχει αποδειχθεί ότι επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα 

σε σχέση με μια πολιτική αυστηρών απαγορεύσεων για την συγκεκριμένη ομάδα 

ασθενών. Επιπλέον, στους χώρους των ψυχιατρικών κλινικών, οι ενδείξεις 

απαγόρευσης του καπνίσματος μπορούν να αντικατασταθούν από αφίσες με θετικά 

μηνύματα όπως ‘’Έχεις σκεφτεί να διακόψεις το κάπνισμα;’’ ή ‘’Τι γνωρίζεις σχετικά 

με το κάπνισμα και την ψυχική ασθένεια‘’. Η λογική πίσω από αυτό βρίσκεται στο 

γεγονός ότι ο ψυχικά ασθενής δεν χρειάζεται επίπληξη αλλά παραίνεση και 

καθοδήγηση. 

Ακόμα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους για πρόσβαση σε δωρεάν παροχή 

συμβουλευτικής για την διακοπή του καπνίσματος και συμμετοχή του σε ομάδες 

διακοπής, με ταυτόχρονη δωρεάν δυνατότητα πρόσβασης σε υποκατάστατα νικοτίνης 

όπως τσίχλες ή διαδερμικό έμπλαστρο νικοτίνης. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να 

αναδειχθεί και το μεγάλο κόστος –οικονομικό και κοινωνικό- που επιφέρει η 

συνέχιση του. Θα πρέπει η παροχή φροντίδας να επικεντρώνεται στον ψυχικά ασθενή 
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έχοντας ως κέντρο τις γνώσεις και τις ανάγκες πληροφόρησης που έχει κάθε άτομο 

ξεχωριστά. 

Σε κάθε προσπάθεια ή δράση που υλοποιείται θα πρέπει πάντα να υπάρχει 

επανεκτίμηση της κατάστασης και επανασχεδιασμός της δράσης. Η ψυχική ασθένεια 

είναι μια χρόνια ή μόνιμη κατάσταση που έχει ο ασθενής. Για τον λόγο αυτό η 

αλλαγή μιας τόσο μεγάλης συνήθειας όπως είναι το κάπνισμα θα απαιτήσει υπομονή 

από τον ίδιο τον ασθενή και επιμονή από την ακολουθούμενη πολιτική.  

Είναι σημαντικό να ενταχθεί ένα  πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος στα πλαίσια 

της παρακολούθησης των ασθενών και να γίνεται ανατροφοδότηση κάθε φορά π ου 

οι ασθενείς επισκέπτονται την ψυχιατρική κλινική. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτή 

την προσπάθεια μπορεί να διαδραματίσει το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο πρώτα 

πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να προσεγγίσει σωστά και να επιλέγει την κατάλληλη 

μέθοδο διακοπής του καπνίσματος η οποία είναι ιατρικά αποδεκτή  και σέβεται τις 

προτιμήσεις των ασθενών.  

Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί η κρισιμότητα της καθολικής απαγόρευσης του 

καπνίσματος για το προσωπικό σε όλους τους χώρους της ψυχιατρικής κλινικής, 

εσωτερικούς και εξωτερικούς. Το “καλό παράδειγμα” αποτελεί το καλύτερο όπλο 

στην μάχη ενάντια του καπνίσματος για όλους, ιδιαίτερα όμως για άτομα τόσο 

ευάλωτα όσο οι ψυχικά ασθενείς.  

Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος του καφέ στις καπνιστικές 

συνήθειες των ψυχικά ασθενών. Η αυτονόητη πρόσβαση σε καφέ στους χώρους του 

νοσοκομείου, ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί για τους ψυχικά ασθενείς, καθώς η 

κατανάλωση καφέ αποδεικνύεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για 

την αύξηση του βαθμού εξάρτησης από την νικοτίνη των ατόμων αυτών. 
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Θέμα: Σχετικά με αίτημα χορήγησης Άδειας για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων 

Σχετ 1) Τo από 25/11/2021 αίτημα της κ. Πλιάκα Θεοδώρας 
2) Το από 23/04/2021 έγγραφο του Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους με τη διαβίβαση 

της υπ’ αριθμ. πράξη 15/20.04.2021 γνωμοδότησης Ε.Σ  του  Γ.Ν.  Αργολίδας  –  
Ν.Μ. Άργους 

3) H υπ΄αρ.Γ4β/Γ.Π.οικ.66159/18.09.2019  (ΦΕΚ  761/19-09-2019,Τεύχος  ΥΟΔΔ), 
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το άρθρο δέκατο έβδομο του ν.4812/2021(ΦΕΚ 110/Α΄/30.06.2021). 

 
 

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού (1) εγγράφου και λαμβάνοντας υπόψη τη 

σχετική γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. 

Άργους, εγκρίνουμε στην μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου κ. ΠΛΙΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων με τη 

χρήση ερωτηματολογίου με θέμα: «Καπνιστικές συνήθειες και εξάρτηση από την 

νικοτίνη ψυχιατρικών ασθενών: το παράδειγμα του ψυχιατρικού τομέα του 

Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας», με την υποχρέωση της τήρησης των αρχών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών κανόνων ηθικής, 

επιστημονικής και ερευνητικής δεοντολογίας. Επίσης προτείνεται   η   εξ’ 

αποστάσεως συλλογή των ερευνητικών και όπου αυτή δεν είναι εφικτή, να γίνεται 

δια ζώσης, εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. 
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