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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το κάπνισμα είναι μια χρόνια ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ νόσος με 
την υψηλότερη θνησιμότητα και έτσι θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται  από τους επαγγελματίες υγείας  (όπως η 
υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης κλπ).

Η θεραπευτική αντιμετώπιση βασίζεται στην:
● Επιθυμία των ασθενών να κόψουν το κάπνισμα
● Κινητοποίηση για διακοπή
● Υποστήριξη στην περίοδο του στερητικού συνδρόμου
● Πρόληψη των υποτροπών

Η επιτυχία συχνά έρχεται μετά από αρκετές προσπάθειες



Tobacco use damages every part of the body, 
including respiratory system

Source:  WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2008.
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Ορισμός της Βραχείας Συμβουλής  
Βραχεία Συμβουλή είναι η μικρής διάρκειας παρέμβαση 
(συνήθως 30 sec μέχρι 5 min) που γίνεται στη διάρκεια της 
καθημερινής κλινικής πράξης ώστε οι ασθενείς να 
αναζητήσουν περαιτέρω βοήθεια.

Μικρότερης διάρκειας από άλλου τύπου παρεμβάσεις 

Προσπάθεια για εμπλοκή του ασθενή σε περαιτέρω 
συζήτηση για την αλλαγή του τρόπου ζωής

Παροχή πληροφοριών γύρω από τη σημασία της αλλαγής 
συμπεριφοράς αλλά και απλές συμβουλές που στηρίζουν 
αυτή την αλλαγή1

1 Powell,K and Thurston,M. (2008) “Commissioning training for behaviour change interventions. Guidelines for 
best practice”



Σκοπός της Βραχείας Συμβουλής  

Ο πρωταρχικός σκοπός της βραχείας 
συμβουλής στη διακοπή καπνίσματος είναι 
να βοηθήσει τον ασθενή:

● Να καταλάβει τους κινδύνους που διατρέχει από 
το κάπνισμα και τα οφέλη που θα έχει με το να το 
διακόψει 

● Να τον κινητοποιήσει ώστε να κάνει προσπάθεια 
διακοπής 
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Η επιτυχία μιας μεθόδου μετριέται με:
− Τον αριθμό των ατόμων που θα λάβουν την 
παρέμβαση

− Aποτελεσματικότητα (ποσοστό ατόμων που 
αλλάζουν συμπεριφορά  ως αποτέλεσμα της 
παρέμβασης) και 

− Κόστος ανά άτομο που δίνεται η παρέμβαση 

Επίπτωση στον πληθυσμό



Βραχεία συμβουλή για τη διακοπή καπνίσματος μπορεί να 
έχει σημαντική επίπτωση στον πληθυσμό εάν 
χρησιμοποιείται ευρέως και καθημερινώς από τους 
επαγγελματίες υγείας:

− Στις ανεπτυγμένες χώρες το 85% του πληθυσμού 
επισκέπτεται τον ιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 

− Αποτελεσματικότητα: 43% το ποσοστό των 
καπνιστών στην Ελλάδα -80% το ποσοστό που θα 
λάβουν βραχεία παρέμβαση- 2-3% η αύξηση του 
ποσοστού που θα διακόψει

− Κόστος: πολύ χαμηλό (λίγα μόνο λεπτά παρέμβασης 
από τον επαγγελματία υγείας ως μέρος της 
καθημερινής κλινικής πράξης)

Επίπτωση στον πληθυσμό



Σημαντική επίπτωση στον πληθυσμό στον οποίο η 
βραχεία συμβουλή ενσωματώθηκε στις 

παρεμβάσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Total population in 
Greece

11,128,404

Total adult tobacco 
smokers (ages 15+)

11,128,404x86%x43.4%
=4,153,565

80% receive simple 
advice to quit

3,322,852

Expected increase in 
quits with 80% advice rate

3,322,852 x3%
= 99,685 άτομα

Source: WHO Report on the Global Tobacco 
Epidemic, 2015
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ

Για καπνιστές που είναι έτοιμοι να 
διακόψουν - 5Α's

Για καπνιστές που δεν επιθυμούν να 
διακόψουν - 5R's
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● Για καπνιστές που είναι έτοιμοι να διακόψουν 
5Α's.

■ Βήμα 1. Ρώτησε               (Ask) Ερωτώ 

■ Βήμα 2. Συμβούλευσε     (Advise)   Ενημερώνω

■ Βήμα 3. Αξιολόγησε        (Assess)   Εκτιμώ 

■ Βήμα 4. Βοήθησε             (Assist)    Επεμβαίνω 

■ Βήμα 5. Προγραμμάτισε  (Arange)  Επανεξετάζω

5  A 5  Ε



ΒΗΜΑ 1. ΡΩΤΗΣΕ

■ Συστηματικός εντοπισμός όλων των καπνιστών σε 
κάθε επίσκεψη

■ Καταγραφή των συνηθειών όσον αφορά το 
κάπνισμα(καπνιστής-πρώην καπνιστής-ποτέ)

■ Ο ιατρικός φάκελος ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνει:
√ τον αριθμό των τσιγάρων
√ τα έτη καπνίσματος
√ ηλικία έναρξης
√ ημερομηνία διακοπής



Ask

Overview of the 5A's model

Advise

Assess

Assist

Arrange

Πρέπει να ρωτάμε ΟΛΟΥΣ τους ασθενείς εάν 
καπνίζουν ή αν υπάρχει καπνιστής στο φιλικό 
ή εργασιακό τους περιβάλλον...ως ερώτηση 
ρουτίνας 

Τότε μόνο θα δούμε σημαντική αλλαγή στα 
ποσοστά των καπνιστών γύρω μας.

Η ερώτηση για το κάπνισμα πρέπει να γίνεται 
με φιλικό τρόπο - δεν κατηγορούμε τον 
ασθενή!



ΒΗΜΑ 2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕ

● Για τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία η δική 
του αλλά και των γύρω του από το κάπνισμα

● Τα οφέλη που θα έχει με το να διακόψει το 
κάπνισμα



ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ ΤΟΥ

● Όσφρηση
● Γεύση 
● Βελτίωση αναπνευστικού
● Καθημερινές δραστηριότητες
● Οικογενειακές δραστηριότητες
● ∆ιαταραχές ύπνου
● Καλύτερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική 
αγωγή

● Οικονομικά οφέλη 



Health benefits of quittingHealth benefits of quitting

Source: WHO training package: strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care



Health benefits of quitting

Source: WHO training package: strengthening health systems for treating tobacco 
dependence in primary care



Η διακοπή του καπνίσματος και το οικονομικό  
όφελος

Πόσα χρήματα θα εξοικονομίσετε αν 
κόψετε το κάπνισμα;

Χρήματα που ξοδεύετε για 1 πακέτο τσιγάρα/ημερησίως 

Χρήματα που ξοδεύετε σε ένα χρόνο

Χρήματα που ξοδεύετε σε 10χρόνια

ΤΙ θα μπορούσατε να αγοράσετε με αυτά τα χρήματα:

4,5euro
1640 eυrο

16400 euro



ΒΗΜΑ 2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕ
Οι συμβουλές θα πρέπει να είναι:
Σαφείς - Είναι σημαντικό να κόψεις το κάπνισμα τώρα και 
μπορώ να σε βοηθήσω

Έντονες - Ως ιατρός σου θέλω να ξέρεις πως το να 
διακόψεις το κάπνισμα  είναι το πιο σημαντικό πράγμα 
που μπορείς να κάνεις για να προστατέψεις την υγεία 
σου τώρα και μελλοντικά.Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω 
να το πετύχεις.

Προσωπικές - οι μελέτες δείχνουν πως οι πιο 
προσωπικές και εξατομικευμένες συμβουλές για το 
κάπνισμα είναι πιο αποτελεσματικές από τις γενικές 
πληροφορίες



Εξατομικευμένη Συμβουλή 
● Στη βραχεία παρέμβαση:

● Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ο επαγγελματίας υγείας 
θα πρέπει να σκεφτεί όταν δίνει εξατομικευμένη συμβουλή.

● Είναι αδύνατο να πείτε στους ασθενείς για κάθε πιθανή βλάβη 
που μπορεί να τους προκαλέσει το κάπνισμα γιατί είναι πάρα 
πολλές. 

● Αν δεν είναι εμφανής η εξατομικευμένη συμβουλή που πρέπει 
να δώσουμε σε κάποιον ασθενή,τότε αυτό που ρωτάμε τον 
ασθενή είναι το εξής:

● Τί είναι αυτό που δε σου αρέσει στο να είσαι καπνιστής;
● H απάντηση του ασθενή σε αυτή την ερώτηση θα δώσει στον 

επαγγελματία υγείας τις πληροφορίες για μια εξατομικευμένη 
συμβουλή   



ΒΗΜΑ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ-ΕΚΤΙΜΗΣΕ 

Αξιολόγησε το κίνητρο

■ Θέλει ο καπνιστής να διακόψει το κάπνισμα;

■ Πόσο σημαντική είναι για τον καπνιστή η διακοπή του 
καπνίσματος;

■ Είναι πρόθυμος να προσπαθήσει να διακόψει το 
κάπνισμα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες;  



Αυτο-εκτίμηση

Σχετίζεται με την εμπιστοσύνη του ατόμου στις 
ικανότητές του να πετύχει κάποιο στόχο.

Είναι η πεποίθηση του ατόμου όσον αφορά την 
δυνατότητα και την ικανότητά του να εκτελέσει 
ένα έργο ή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
ζωής

Σημασία

Αυτό-εκτίμηση

● Για να είμαστε έτοιμοι να διακόψουμε 
χρειάζεται:

● Nα πιστεύουμε πως η “διακοπή είναι 
σημαντική
Nα νοιώθουμε βέβαιοι πως θα τα 

καταφέρουμε (αυτο-εκτίμηση)

Ετοιμότητα 
διακοπής

Πότε κάποιος είναι έτοιμος να διακόψει το 
κάπνισμα;



ΝΑΙ
∆εν είμαι 
σίγουρος Όχι

ΝΑΙ ∆εν είμαι 
σίγουρος

Όχι

Θα θέλατε να είστε μη-
καπνιστής;

Πιστεύετε πως έχετε 
πιθανότητες να τα 
καταφέρετε;

Εκτίμηση της ετοιμότητας διακοπής-Κινητοποίησης

Οποιαδήποτε απάντηση στη λευκή ζώνη δείχνει πως ο καπνιστής δεν είναι 
έτοιμος να διακόψει

Σε αυτές τις περίπτωσεις(λευκή ζώνη) θα χρησιμοποιήσουμε τα 5R’s



Eκτίμηση της Εξάρτησης

Tο Fagerstrom test για την εξάρτηση από τη νικοτίνη 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματικά για να 
εκτιμήσει την ένταση της φαρμακολογικής εξάρτησης 
από τη νικοτίνη. 

Στην πράξη: Μπορεί και να χρησιμοποιείται η 
απλοποιημένη έκδοση (δηλ.μόνο η ερώτηση 1 και 4)

Grade A



Ερωτηματολόγιο εξάρτησης Fagerström

0-3 μικρή εξάρτηση

4-6 μέτρια εξάρτηση

7-10 μεγάλη εξάρτηση



Ask

Advise

Assess

Assist

Arrange

Εάν ο ασθενής είναι έτοιμος να 
διακόψει θα χρειαστεί κάποια βοήθεια 
από εμάς

Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον καπνιστή 
να φτιάξει ένα πλάνο διακοπής ή να τον 
παραπέμψουμε  σε κάποιο ιατρείο 
διακοπής καπνίσματος

ΒΗΜΑ 4. ΒΟΗΘΗΣΕ



ΒΗΜΑ 4. ΒΟΗΘΗΣΕ

■ Φαρμακευτική Αγωγή 

■ Συμβουλευτική και

■ Ψυχολογική υποστήριξη

■ Συνδυασμός



Ask

Advise

Assess

Assist

Arrange

Εάν ο ασθενής είναι έτοιμος να κάνει 
προσπάθεια διακοπής,τότε θα πρέπει 
να του προγραμματίσουμε ένα 
ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα ή 
να τον παραπέμψουμε σε κάποιο 
ιατρείο διακοπής καπνίσματος

ΒΗΜΑ 5.Προγραμμάτισε 
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΙΑΚΟΨΟΥΝ 

● Συχνά οι ασθενείς δεν είναι έτοιμοι να διακόψουν. Είτε 
θέλουν να καπνίζουν, είτε είναι σίγουροι πως δε μπορούν 
να τα καταφέρουν. 

● Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τους δώσουμε μια 
βραχεία κινητοποιητική παρέμβαση πριν τελειώσει η 
επίσκεψη. Η παρέμβαση ονομάζεται 5R's.



ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ 
∆ΙΑΚΟΨΟΥΝ - 5R's

Oι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει μέσω της βραχείας 
συμβουλής να προάγουν την κινητοποίηση για διακοπή

– Relevance (Συνάφεια-Πόσο τον αφορά προσωπικά η 
διακοπή καπνίσματος -ποιος θα ήταν γι'αυτόν ο 
καλύτερος τρόπος διακοπής)

– Risks (Κίνδυνοι-βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
κίνδυνοι που διατρέχει καπνίζοντας)

– Rewards (Ανταμοιβές-οφέλη της διακοπής)
– Roadblocks (∆υσκολίες-φραγμοί για τη 
διακοπή:κατάθλιψη,αύξηση βάρους κλπ)

– Repetition (Επανεκτίμηση-αν δεν είναι έτοιμος για 
διακοπή η κινητοποιητική παρέμβαση πρέπει να 
επαναλαμβάνεται σε επόμενες επισκέψεις)



Ask

Advise

Assess

Assist

Arrange

Ασθενής που δεν είναι έτοιμος για 
διακοπή

Not Ready to Quit Five R’s

Not Ready to Quit

End 
positively

Ready to Quit



● Άφησε τον ασθενή να μιλήσει. Μην δίνεις διάλεξη !!!

● Εάν ο ασθενής θέλει να είναι καπνιστής - εστίασε περισσότερο 

στους κινδύνους που διατρέχει από το κάπνισμα και τα οφέλη 

που θα έχει από τη διακοπή-‘Risks’ and ‘Rewards’.

● Εάν δε θέλει να είναι καπνιστής,αλλά πιστεύει πως δε θα 

καταφέρει να διακόψει εστίασε περισσότερο στο τί τον 

δυσκολεύει στο να το κόψει - ‘Roadblocks’.

● Ακόμα και αν ο ασθενής δε θελήσει να διακόψει το κάπνισμα η 

συνάντηση πρέπει να τελειώσει θετικά και να τον προσκάλεσεις 

να ξαναέρθει σε σένα αν αλλάξει γνώμη.

Tips στην εφαρμογή των 5R’s



Πόσο εφαρμόζεται ??
Μελέτη  σε ιατρούς Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):248-54.

Από όσους Ρώτησαν (78/126)

■ 61% εκτίμησαν την κινητοποίηση
■ 50% πρόσφεραν Βοήθεια
■ Απο όλους 73% δεν τήρησαν τα  5A's επαρκώς 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ανάγκη για εκπαίδευση κυρίως όσον αφορά τον 

παράγοντα 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ  και ΒΟΗΘΕΙΑ 



∆ΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΒΡΑΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ορισμός και Σκοπός
Επίπτωση στον πληθυσμό
Αποτελεσματικά Μοντέλα

Για καπνιστές που είναι έτοιμοι να διακόψουν 5As

Για καπνιστές που δεν επιθυμούν να διακόψουν 5Rs
Αποτελέσματα



Η βραχεία συμβουλή αυξάνει τον απόλυτο αριθμό 
αποχής από το κάπνισμα  2.5% πάνω από τη συνήθη 
φροντίδα(OR 1.69, 95% CI 1.45-1.98)

Silagy C. Physicians advise for smoking cessation.
Cochrane Database Syst Rev 2001(2)
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Το ποσοστό της αποχής αυξάνεται με την αύξηση της 
έντασης της συμβουλευτικής καθώς και με την τακτική 
παρακολούθηση των καπνιστών 

(OR 1.44 vs 2.66)
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Αποτελέσματα Βραχείας Συμβουλής



Αποτελέσματα Βραχείας Συμβουλής

• Η συμβουλή από τον ιατρό αυξάνει σημαντικά το 
ποσοστό αποχής από το κάπνισμα

(level of evidence A).

• Η αποτελεσματικότητα της συμβουλής από τον ιατρό 
είναι μεγαλύτερη όταν έχει διάρκεια 3-10min και 
οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας 
διακοπής από το κάπνισμα (level of evidence A).

• Το ποσοστό διακοπής χωρίς βοήθεια είναι μόνο 3-5%
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