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Δομή ΠαρουσίασηςΔομή Παρουσίασης

n Ενημέρωση/ Ψυχοεκπαίδευση για το κάπνισμα

n Η λειτουργία της ομάδας

n Τεχνικές για τη διακοπή του καπνίσματος

n Ένα δομημένο ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης για τη 
διακοπή του καπνίσματος: παρουσίαση της δομής και του 
συνοδευτικού υλικού



Μύθοι που σχετίζονται με το κάπνισμαΜύθοι που σχετίζονται με το κάπνισμα

n «Το κάπνισμα με χαλαρώνει». 
– Αυτό σχετίζεται με την εξάρτηση από την νικοτίνη. Υπάρχουν 

περισσότεροι και αποτελεσματικότεροι τρόποι για χαλάρωση. 
n «Το κάπνισμα είναι επιβαρυντικό για την υγεία, όμως εγώ 

καπνίζω πολύ λίγο». 
– Απλά, δεν ισχύει. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και όσοι 

καπνίζουν λίγα τσιγάρα διατρέχουν σημαντικότατους κινδύνους. 
n «Καπνίζω ‘ελαφρά’ τσιγάρα, άρα δεν κινδυνεύω». 

– Στην πραγματικότητα όσοι καπνίζουν ‘ελαφρά’ τσιγάρα, εισπνέουν τον 
καπνό βαθύτερα και καπνίζουν περισσότερο. 

n «Μπορώ να το κόψω όποτε το αποφασίσω». 
– Η διακοπή του καπνίσματος απαιτεί όμως στόχο, αποφασιστικότητα και 

αρκετή προσπάθεια. Είναι βέβαια εφικτή, καθώς πολλοί τα έχουν 
καταφέρει. 



Το κάπνισμα…Το κάπνισμα…

n αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία
n αποτελεί το πιο σημαντικό παράδειγμα επιλέξιμης ανθυγιεινής 

συμπεριφοράς
n αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προλαμβανόμενη αιτία 

νοσηρότητας και θνησιμότητας
n αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διάφορων νόσων
n μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης
n έχει συσχετιστεί αιτιολογικά με ένα σημαντικό αριθμό 

νοσημάτων (έστω ένα τσιγάρο την ημέρα)
n Ο κίνδυνος είναι ανάλογος με: 

– την ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων, 
– τη χρονική διάρκεια της καπνιστικής συνήθειας
– τον τύπο του τσιγάρου και το βαθμό εισπνοής του καπνού



Το κάπνισμα σε αριθμούςΤο κάπνισμα σε αριθμούς (I)(I)
n 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο είναι καπνιστές 
n Πάνω από 4 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο από το 

κάπνισμα
n Στις ΗΠΑ 46.5 εκατομμύρια, το 23.3 % του πληθυσμού, 

καπνίζουν κάποιες μέρες ή καθημερινά
n Στην Ευρώπη καπνίζει 1/3, και το 50% των ιατρών
n Μέχρι το 2030 η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει πως το 

κάπνισμα θα  σκοτώσει έναν στους έξι ενηλίκους το χρόνο, σε 
όλο τον κόσμο  

n 90% των καπνιστών ξεκινούν το κάπνισμα πριν την ηλικία των 
19 ετών

n Και οι δύο γονείς καπνιστές: 80% πιθανότητα να καπνίσουν και 
τα παιδιά τους

n Γονείς μη καπνιστές: 10% πιθανότητα να καπνίσουν τα παιδιά



Το κάπνισμα σε αριθμούςΤο κάπνισμα σε αριθμούς (II)(II)
Στην Ελλάδα… 
n Καπνίζει το 41,7% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 14 ετών και άνω, 

το 32% των γυναικών και το 52,2% των ανδρών
n Στις ηλικίες 25-54 ετών καπνίζει συνολικά πάνω από το 50%, από τα 

οποία 2 στους 3 είναι άνδρες και 1 στις 2 γυναίκες
n Όσο αυξάνεται η ηλικία μέχρι τα 54 έτη, τόσο αυξάνεται και η μέση 

κατανάλωση τσιγάρων
n Πάνω από 15% των νέων μεταξύ 12 και 18 ετών καπνίζουν 

συστηματικά
n Το πρώτο τσιγάρο δοκιμάζεται στην ηλικία των 13 ετών, ενώ το 

ποσοστό των εφήβων καπνιστών αυξάνεται σημαντικά μεταξύ των 11-
13 ετών 

n Το 70-90% των εφήβων που καπνίζουν πάνω από τέσσερα τσιγάρα την 
ημέρα διατηρούν αυτή τη συνήθεια και γίνονται τακτικοί καπνιστές

n Πανελλήνια έρευνα για το κάπνισμα σε νέους 18-30 ετών (2012):
– 47% είναι καπνιστές, 9% πρώην καπνιστές, 17% εκφράζουν υψηλό κίνητρο 

διακοπής  
– Μέση ηλικία έναρξης: 17,1 έτη
– Έναρξη έως 17 ετών: 58,5%
– Έναρξη 18-22 ετών: 40% 



Συνέπειες του καπνίσματος (Ι)Συνέπειες του καπνίσματος (Ι)

n Προκαλεί περισσότερους θανάτους απ’ ό,τι αθροιστικά τα τροχαία 
ατυχήματα, το αλκοόλ, οι ουσίες, οι ανθρωποκτονίες και οι αυτοκτονίες

n 4.000.000 θάνατοι το χρόνο = 1 θάνατος κάθε 10 δευτερόλεπτα 
n Ευθύνεται για περισσότερα από 25 νοσήματα
n Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος: 

– κύρια αιτία για την εμφάνιση ΧΑΠ (85%)/ 10 φορές περισσότεροι θάνατοι 
από ΧΑΠ στους καπνιστές

n Κακοήθεις νεοπλασίες: 
– 1.500.000 νέα κρούσματα ετησίως παγκοσμίως 
– Στη χώρα μας 7.000 θάνατοι ετησίως από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικίες 

κάτω των 45 ετών
– 22 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα στους 

άνδρες και 12 στις γυναίκες σε σύγκριση με τους μη-καπνιστές
– 20-30% πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα στους παθητικούς 

καπνιστές
– 90% περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα στους άνδρες και 79% στις γυναίκες
– 40% θανάτων εξαιτίας όλων των μορφών καρκίνου μπορούν να αποδοθούν 

στο κάπνισμα



Συνέπειες του καπνίσματος (ΙΙ)Συνέπειες του καπνίσματος (ΙΙ)

n Νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος:
– 25% των θανάτων οφείλεται στο κάπνισμα

n Νοσήματα πεπτικού, μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού, 
ουροποιητικού/ γεννητικού συστήματος

n Νοσήματα νευρικού συστήματος και αισθητηρίων οργάνων/ γνωστικές 
λειτουργίες

n Ανοσοποιητικό σύστημα



Τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος: Τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος: 
μετά από…μετά από…

n 8 ώρες: τα επίπεδα νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα μειώνονται στο 
μισό, ενώ τα επίπεδα οξυγόνου επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα. Η 
κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται.

n 48 ώρες: η όσφρηση και η γεύση βελτιώνονται.
n 72 ώρες: η αναπνοή διευκολύνεται, οι βρόγχοι ηρεμούν και η ενέργεια αυξάνεται.
n 1 μήνα: βελτιώνεται η όψη του δέρματος.
n 3-9 μήνες: ο βήχας και η δυσκολία στην αναπνοή υποχωρούν και οι πνεύμονες 

αποδίδουν ως και 10% περισσότερο.
n 1 έτος: ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής μειώνεται περίπου στο μισό ενός καπνιστή.
n 5 έτη: ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του στόματος και του τραχήλου μειώνεται 

σημαντικά
n 10 έτη: ο κίνδυνος καρκίνου των πνευμόνων μειώνεται περίπου στο μισό ενός 

καπνιστή.
n 15 έτη: ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής είναι ίδιος με κάποιου που δεν κάπνισε 

ποτέ.
Ακόμα, η διακοπή του καπνίσματος
n μειώνει τον κίνδυνο ιώσεων και λοιμώξεων
n καθιστά την τροφή πιο εύγευστη
n βελτιώνει τα οικονομικά
n βελτιώνει αισθητά τη μυρωδιά που το κάπνισμα αφήνει στα ρούχα και στα 

αντικείμενα



ΦαρμακολογίαΦαρμακολογία

n Η νικοτίνη (ένα κίτρινο-λαδί υγρό), αποτελεί την κύρια ουσία στα τσιγάρα 
που ευθύνεται για τις οξείες ψυχο-φυσιολογικές συνέπειες του 
καπνίσματος, κυρίως στο κυκλοφορικό σύστημα.

n Αποτελεί το μοναδικό συστατικό του τσιγάρου που αποδεδειγμένα μπορεί 
να προκαλέσει φαρμακολογική εξάρτηση  

n Οδηγεί σε: επιβράδυνση των σφυγμών, αύξηση της πίεσης του αίματος, 
εξασθένηση της ηλεκτρικής αντίστασης του δέρματος, μείωση της 
θερμοκρασίας στα χέρια και αποδυνάμωση των αντανακλαστικών της 
επιγονατίδας 

n Ο καπνιστής βιώνει: τόνωση ή ηρεμία (ανάλογα με την ποσότητα της 
νικοτίνης και την αρχική κατάσταση του οργανισμού), αύξηση της 
προσοχής και βελτίωση της μνήμης, υποχώρηση του αισθήματος του 
πόνου και της πείνας, επιθυμητές αλλαγές στην κοινωνικότητα, όπως 
μεγαλύτερη ευκολία στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και επιτυχής 
αντιμετώπιση του άγχους και της επιθετικότητας. 

n Η υπερβολική ποσότητα νικοτίνης μπορεί να προκαλέσει: ζαλάδα, αύξηση 
της θερμοκρασίας του σώματος, φουσκάλες στο δέρμα, τάση για εμετό, 
κατακράτηση ιδρώτα, ανορεξία, αρρυθμία, τρεμούλα, ναυτία και πτώση 
της πίεσης 



Η δράση της νικοτίνης (Ι)Η δράση της νικοτίνης (Ι)

n Μέσω των πνευμόνων και του κυκλοφορικού συστήματος φτάνει σε λιγότερο 
από 10 δευτερόλεπτα στο μέρος δράσης της στον εγκέφαλο, περνώντας από 
τον αιματεγκεφαλικό φραγμό. 

n Εκεί ενεργοποιεί ειδικούς υποδοχείς της νικοτίνης και απελευθερώνει 
νευροδιαβιβαστές, όπως η νοραδρεναλίνη, η ακετυλοχολίνη, η σεροτονίνη και 
η ντοπαμίνη. 

n Η νικοτίνη δρα σε δύο φάσεις, δηλαδή οι μικρές δόσεις ενεργούν τονωτικά, οι 
μεγάλες χαλαρωτικά, ενώ η δράση της επηρεάζεται και από την αρχική 
κατάσταση του οργανισμού.

n Στον καπνό του τσιγάρου περιλαμβάνονται περίπου άλλες 4000 χημικές 
ενώσεις, μεταξύ των οποίων 40 περίπου καρκινογόνες ουσίες (φορμαλδεΰδη, 
ολικά οξειδωμένο άζωτο, υδροκυάνιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) 



Η δράση της νικοτίνης (ΙΙ)Η δράση της νικοτίνης (ΙΙ)
n Ο καπνιστής νιώθει έντονη επιθυμία να καπνίσει το επόμενο τσιγάρο 30-45 

λεπτά αφού τελειώσει το προηγούμενο. 

n Οφείλεται στον γρήγορο μεταβολισμό της νικοτίνης από τον οργανισμό και 
στη μείωση των επιπέδων της στον εγκέφαλο.

n Ακόμα και η χρήση μικρού αριθμού τσιγάρων δημιουργεί εξάρτηση. 

n Με την έναρξη της χρήσης, σταδιακά η ποσότητα αυξάνεται μέχρι να 
εγκατασταθεί ένα σταθερό μοτίβο κατανάλωσης. 

n Στον καπνιστή που έχει εξαρτηθεί από την νικοτίνη παρουσιάζεται στερητικό 
σύνδρομο μέσα σε λίγες ώρες μετά την τελευταία δόση καπνού, με  
συμπτώματα όπως: έντονη επιθυμία για κάπνισμα, νευρικότητα, άγχος, οργή, 
μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, αυξημένη όρεξη, μειωμένος καρδιακός 
ρυθμός, πονοκέφαλοι και διαταραχές ύπνου. 

n Η επιθυμία κορυφώνεται στις 24 ώρες και μειώνεται σταδιακά σε περίοδο 
κάποιων εβδομάδων. 

n Η επιθυμία κατά την περίοδο αυτή μπορεί να διεγερθεί από ερεθίσματα που 
συνδέονται με τις παλιές συνήθειες του καπνίσματος.



n Περίπου το 70 % των αμερικανών καπνιστών θα 
επιθυμούσαν να διακόψουν το κάπνισμα, 

n Το 30% κάνει μια σοβαρή προσπάθεια κάθε χρόνο 
(το κόβει για τουλάχιστον μια μέρα). 

n Μόνο το 3% των καπνιστών καταφέρνουν να 
διακόψουν το κάπνισμα κάθε χρόνο. 



Η  χρησιμότητα των ομαδικών παρεμβάσεωνΗ  χρησιμότητα των ομαδικών παρεμβάσεων

n Γίνεται καλύτερη εκμάθηση των νέων δεξιοτήτων μέσα από 
την διάδραση της ομάδας

n Αναπτύσσεται η συνεργατικότητα ανάμεσα στα μέλη της 
ομάδας με στόχο την επίλυση προβλημάτων

n Αλληλοϋποστήριξη και ενίσχυση



Στόχος των ομαδικών παρεμβάσεωνΣτόχος των ομαδικών παρεμβάσεων

n Να βοηθήσει τα μέλη να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν 
δεξιότητες και λειτουργίες που σχετίζονται με το 
συγκεκριμένο θέμα της ομαδικής παρέμβασης. 

n Προσφέρουν πληροφόρηση και χρησιμοποιούν στρατηγικές 
αυτοελέγχου και αυτοδιαχείρισης. Πρόκειται κυρίως για 
ψυχοεκπαιδευτικές, αλλά και ομάδες ψυχοθεραπευτικές που 
απευθύνονται σε άτομα που έχουν αναπτύξει κάποια 
διαταραχή

n Σημαντικές εδώ είναι οι στρατηγικές της ψυχοεκπαίδευσης, 
της αυτοδιαχείρισης, της τροποποίησης του γνωσιακού 
μηχανισμού, και της πρόληψης της υποτροπής.   



Χαρακτηριστικά των Γ/Σ ομάδων (Ι)Χαρακτηριστικά των Γ/Σ ομάδων (Ι)

n Πληροφόρηση γύρω από την αιτιολογία και ερμηνεία της 
προβληματικής συμπεριφοράς, σύμφωνα γνωσιακό-
συμπεριφοριστικό μοντέλο (ψυχοεκπαιδευτικός χαρακτήρας) 

n Κατανόηση του ψυχολογικού μηχανισμού που οδηγεί στην 
εμφάνιση του προβλήματος (Σύνδεση της προβληματικής 
συμπεριφοράς με τον ατομικό γνωσιακό μηχανισμό)

n Επικέντρωση στο εδώ και τώρα



Χαρακτηριστικά των Γ/Σ ομάδων (ΙΙ)Χαρακτηριστικά των Γ/Σ ομάδων (ΙΙ)

n Τροποποίηση του γνωσιακού μηχανισμού που 
συνδέεται με την προβληματική συμπεριφορά 

n Εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση

n Πρόληψη της υποτροπής



Βασικές αρχές Γ/Σ ΘεραπείαςΒασικές αρχές Γ/Σ Θεραπείας

n Η γνωσιακή λειτουργία επηρεάζει την συμπεριφορά

n Η γνωσιακή λειτουργία μπορεί να ελεγχθεί

n Οι επιθυμητές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να 
επηρεαστούν από τις γνωσιακές αλλαγές



Σχέση σκέψηςΣχέση σκέψης--συναισθήματος και συμπεριφοράςσυναισθήματος και συμπεριφοράς

Συναισθήματα

Συμπεριφορά

Γνωσίες



Θεωρίες της μάθησης (Ι)Θεωρίες της μάθησης (Ι)

n Συντελεστική μάθηση

n Ερέθισμα                   Συμπεριφορά (Κάπνισμα)

Θετικές συνέπειες

Επανάληψη της συμπεριφοράς



Θεωρίες της μάθησης (ΙΙ)Θεωρίες της μάθησης (ΙΙ)

n Κλασσική εξαρτημένη μάθηση

n Ουδέτερα ερεθίσματα                        
(φαγητό, καφές, θέα κουτιού τσιγάρων)

n Συμπεριφορά καπνίσματος





Φαύλος κύκλοςΦαύλος κύκλος

Ερέθισμα εξωτερικό

Ερέθισμα εσωτερικό

Ενεργοποίηση πεποιθήσεων γύρω από το 
κάπνισμα

Αυτόματες σκέψεις

Συμπεριφορά καπνίσματος



Διατήρηση της καπνιστικής συμπεριφοράςΔιατήρηση της καπνιστικής συμπεριφοράς

Α. Βιολογικοί παράγοντες που βοηθούν στη διατήρηση
n η αποφυγή των συμπτωμάτων στέρησης από τη νικοτίνη 
n η επιθυμία βίωσης των άμεσων και έμμεσων αποτελεσμάτων της 

δράσης της νικοτίνης 
n η προσμονή για συνέπειες της εξαρτημένης ενίσχυσης που σχετίζονται 

με το κάπνισμα
Β. Αξιολόγηση της βιολογικής εξάρτησης
n Η δυσκολία που το άτομο μπορεί να έχει συναντήσει σε προηγούμενες 

προσπάθειες να διακόψει το κάπνισμα 
n Ο βαθμός εξάρτησης από τη νικοτίνη 
Γ. Αξιολόγηση συμπεριφοράς
n προηγούμενες προσπάθειες να διακόψει το κάπνισμα 
n πηγές στήριξης που βοήθησαν
n εμπόδια 
n αλλαγές στη συμπεριφορά σε άλλους τομείς που μπορεί να συνέβαλαν 

στην υποτροπή 
n στιγμές που χρειάζεται περισσότερο, καθώς και αυτές που χρειάζεται 

λιγότερο, να καπνίσει



n Το κάπνισμα στους συστηματικούς καπνιστές θεωρείται 
ότι αυξάνει τη συγκέντρωση, την ικανότητα ανάκλησης 
πληροφοριών και την ψυχοκινητική ετοιμότητα του 
ατόμου. Παράλληλα μειώνει την ένταση και το άγχος. 

n Όταν αντίθετα οι καπνιστές απέχουν από το κάπνισμα 
μειώνεται η συγκέντρωση, η ψυχοκινητική ετοιμότητα, οι 
μνημονικές λειτουργίες και η υπομονή, και αυξάνονται το 
άγχος, η ένταση και η δυσφορία. 

n Πρώην καπνιστές μπορεί μάλιστα να επιστρέψουν στο 
κάπνισμα γιατί έχουν συνηθίσει στην ιδέα ότι η νικοτίνη 
τους βοηθάει.



Συνήθεις σκέψεις καπνιστών (Ι)Συνήθεις σκέψεις καπνιστών (Ι)

n Το κάπνισμα με βοηθά να λύνω τα προβλήματά μου

n Αφού δεν έχω καταφέρει να κόψω το κάπνισμα, άρα δεν το 
θέλω πραγματικά

n Αν προσπαθήσω να το σταματήσω και δεν τα καταφέρω, θα 
ντρέπομαι στους φίλους μου

n Φοβάμαι να κόψω το κάπνισμα μήπως παχύνω

n Η Πολιτεία πρέπει να κάνει περισσότερα έτσι ώστε να μην 
καπνίζει ο κόσμος



Συνήθεις σκέψεις καπνιστών (ΙΙ)Συνήθεις σκέψεις καπνιστών (ΙΙ)
n Με φοβίζει αυτό που μπορεί να μου κάνει το κάπνισμα

n Ακόμη και αν το κόψω οι άλλοι θα με πείσουν να το 
ξαναρχίσω

n Δεν είμαι ακόμη έτοιμος να κόψω το κάπνισμα

n Αν κόψω το κάπνισμα δεν θα απολαμβάνω μικροχαρές, όπως 
ο καφές, ή η παρέα

n Αν κόψω το κάπνισμα θα είμαι υγιής

n Κινδυνεύω περισσότερο από την μόλυνση του περιβάλλοντος 
παρά από το κάπνισμα



Παρεμβάσεις για τη διακοπή του καπνίσματοςΠαρεμβάσεις για τη διακοπή του καπνίσματος

n Βιβλία αυτοβοήθειας
n Υποστήριξη, συμβουλές ή/και κινητοποίηση από το ιατρικό 

προσωπικό
n Ομάδες διακοπής του καπνίσματος 
n Γνωσιακές-συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις, σε συνδυασμό και 

με τη χρήση υποκατάστατων νικοτίνης (συνηθέστερα τσίχλα, 
έμπλαστρο ή φαρμακευτικές ουσίες) 
– οι πλέον αποτελεσματικές, με ποσοστά αποχής έως 40% 
– τα αποτελέσματα διατηρούνται και 12 μήνες από τη διακοπή (το 

μεγαλύτερο ποσοστό των υποτροπών εμφανίζεται μέσα στους 6 πρώτους 
μήνες)

– θεραπεία επιλογής για τη διακοπή του καπνίσματος, βάσει ερευνών.



ΓνωσιακέςΓνωσιακές--συμπεριφοριστικές τεχνικέςσυμπεριφοριστικές τεχνικές

n Ομαδικά προγράμματα, με συγκεκριμένη δομή και περιεχόμενο.
n Εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών διαχείρισης του άγχους: 

απαραίτητες λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του άγχους με την 
εμφάνιση και τη διατήρηση της καπνιστικής συμπεριφοράς. 

n Προγράμματα δομημένα αλλά και ευέλικτα, αφού συχνά οι 
παρεμβάσεις προσαρμόζονται και στις ανάγκες του κάθε 
θεραπευόμενου/ συμμετέχοντα 
– Οι στόχοι της παρέμβασης τροποποιούνται ανάλογα με το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καπνιστής (π.χ. ενίσχυση του 
κινήτρου για τη διακοπή του καπνίσματος ή διαχείριση μίας 
ενδεχόμενης υποτροπής) 



Το ομαδικό πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος Το ομαδικό πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος 

n Γνωσιακού – συμπεριφοριστικού τύπου
n 12 άτομα maximum
n 8 - 10 Συνεδρίες των 120 λεπτών
n 1 φορά/ εβδομάδα
n Συνολική διάρκεια 2 - 3 μήνες

Η δυναμική που αναπτύσσεται στην ομάδα συντελεί σε: 
n Βελτίωση
n Πρόληψη υποτροπής
n Διατήρηση της νέας συμπεριφοράς (συναντήσεις της 

ομάδας και μετά τη λήξη του προγράμματος)



ΜέθοδοςΜέθοδος

n Εφικτή και εφαρμόσιμη από πολλούς καπνιστές (χαμηλό 
κόστος & σχετικά λίγος χρόνος)

n Έμφαση στην αντιμετώπιση της ψυχικής εξάρτησης και του 
αυτοματισμού που οδηγούν τα άτομα στο κάπνισμα

n Διαχείριση υποτροπής



Τεχνικές Ι Τεχνικές Ι –– Συμπεριφοριστικές Συμπεριφοριστικές 

n Αυτοπαρατήρηση (τήρηση ημερολογίου)

n Αυτοενίσχυση & αυτοτιμωρία (σύναψη «στοιχημάτων» τόσο 
για τους επιμέρους όσο και για τον τελικό στόχο)

n Συστηματική απευαισθητοποίηση (άσκηση στην 
πραγματικότητα)



Τεχνικές ΙΙ Τεχνικές ΙΙ –– Γνωσιακές Γνωσιακές 

n Λογικοθυμική θεραπεία: τροποποίηση των μη ρεαλιστικών 
πεποιθήσεων που συντηρούν την καπνιστική συμπεριφορά 
(«πρέπει», αποκαταστροφοποίηση, χαμηλή ανεκτικότητα στη 
ματαίωση)

n Γνωσιακή αναδόμηση (διατύπωση αντεπιχειρημάτων)
n Ασκήσεις χαλάρωσης
n Άσκηση στη φαντασία



Τεχνικές ΙΙΙ Τεχνικές ΙΙΙ –– Φαρμακοθεραπεία Φαρμακοθεραπεία 

n Χρήση εμπλάστρου νικοτίνης κατά τη θεραπεία και 
μέχρι τα άτομα να διακόψουν τελείως το κάπνισμα
ή

n Χρήση νεώτερων αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 
(Bupropion) <= Απαραίτητη η αναπροσαρμογή του 
προγράμματος, μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 
μεταξύ των συνεδριών, μεγαλύτερο κόστος



1η Συνεδρία1η Συνεδρία

Σκοπός: 
n επίτευξη της συνοχής της ομάδας
n ενίσχυση του κινήτρου για τη διακοπή του 

καπνίσματος 
n ενίσχυση των προσδοκιών επιτυχίας
n παρουσίαση των πρώτων δραστηριοτήτων.



11ηη ΣυνεδρίαΣυνεδρία

n Χαιρετισμός και παρουσίαση του συντονιστή
n Συζήτηση γνωριμίας σε ζεύγη
n Εισαγωγική ομιλία και συζήτηση
n Το συμβόλαιο δέσμευσης και συμμετοχής
n Κίνητρα για τη διακοπή του καπνίσματος
n Μέθοδος ‘μια κι έξω’ ή σταδιακά;            
n Δέσμευση
n Το στοίχημα του μη καπνιστή
n Καθημερινή καταγραφή αριθμού τσιγάρων



2η Συνεδρία2η Συνεδρία
Σκοπός: ενίσχυση των κινήτρων, ενίσχυση των πρώτων 

επιτυχιών, εκμάθηση και νέων δεξιοτήτων 

n Συζήτηση των εργασιών για το σπίτι/ ανταλλαγή 
εμπειριών

n Ενημέρωση φίλων σχετικά με τη διακοπή του 
καπνίσματος 

n Καμπύλη επιτυχίας 
n Ατομική ανάλυση της συμπεριφοράς σχετικά με το 

κάπνισμα 
n Το στοίχημα της εβδομάδας



3η Συνεδρία3η Συνεδρία
Σκοπός: ενίσχυση των μέχρι τώρα επιτυχιών. Εισαγωγή 

στο θέμα «μη ρεαλιστικές προσδοκίες» 

n Συζήτηση των εργασιών για το σπίτι/ ανταλλαγή 
εμπειριών 

n Διάγνωση για τις συνήθειες του καπνίσματος στις 
καθημερινές μέρες /τα σαββατοκύριακα

n Παρουσίαση και συζήτηση: ο ρόλος των σκέψεων 



4η Συνεδρία4η Συνεδρία

Σκοπός: ενίσχυση των μέχρι τώρα επιτυχιών. Εισαγωγή 
στο θέμα «Διαχείριση των μη ρεαλιστικών 
πεποιθήσεων» 

n Συζήτηση των ασκήσεων για το σπίτι/ Ανταλλαγή 
εμπειριών 

n Αντιμετώπιση των μη ρεαλιστικών πεποιθήσεων



5η Συνεδρία5η Συνεδρία

Σκοπός: να εντοπιστούν οι ανάγκες που δικαιολογούν 
και στηρίζουν την καπνιστική συμπεριφορά, να γίνει 
επεξεργασία εναλλακτικών δυνατοτήτων για την 
ικανοποίηση των αναγκών αυτών. 

n Συζήτηση των ασκήσεων για το σπίτι/ Ανταλλαγή 
εμπειριών 

n Ανάγκες και εναλλακτικές λύσεις 
n Εναλλακτικές λύσεις 



6η Συνεδρία6η Συνεδρία

Σκοπός: ενίσχυση των επιτυχιών που έχουν μέχρι 
εκείνη τη στιγμή σημειωθεί. Ανάπτυξη και άλλων 
δεξιοτήτων διαχείρισης (στρεσογόνων) καταστάσεων 

n Συζήτηση των ασκήσεων για το σπίτι/ Ανταλλαγή 
εμπειριών 

n Άσκηση χαλάρωσης και άσκηση στη φαντασία 



7η Συνεδρία7η Συνεδρία

Στόχος: πρόληψη υποτροπής 

n Συζήτηση των ασκήσεων για το σπίτι/ Ανταλλαγή 
εμπειριών 

n Αντιμετώπιση μίας υποτροπής 
n Άσκηση στη φαντασία και πρόληψη υποτροπής



8η Συνεδρία8η Συνεδρία
Στόχος: πρόληψη υποτροπής, προώθηση της ιδέας να 

συναντώνται οι συμμετέχοντες και μετά το πέρας του 
προγράμματος 

n Συζήτηση των ασκήσεων για το σπίτι/ Ανταλλαγή 
εμπειριών 

n Πρόληψη υποτροπής 
n Κριτική ανασκόπηση 



Υλικό Υλικό –– Φύλλα εργασιών ΙΦύλλα εργασιών Ι

n Συμβόλαιο δέσμευσης και συμμετοχής
n Ερωτηματολόγιο για τα κίνητρα διακοπής του 

καπνίσματος
n Το στοίχημα του μη καπνιστή
n Το στοίχημα της εβδομάδας
n Ημερήσιο πρωτόκολλο καταγραφής τις εργάσιμες 

ημέρες/ Σαββατοκύριακα
n Ερωτηματολόγιο στάσεων για καπνιστές



Υλικό Υλικό –– Φύλλα εργασιών ΙΙΦύλλα εργασιών ΙΙ

n Διάγνωση για τις συνήθειες του καπνίσματος 
(εργάσιμες και Σαβ/κα)

n Άσκηση χαλάρωσης και άσκηση στη φαντασία
n Ανάγκες και εναλλακτικές λύσεις
n Άσκηση στη φαντασία για την πρόληψη υποτροπής
n Ασκήσεις για το σπίτι - Φυλλάδια 1-7



Είναι αποτελεσματικό ?Είναι αποτελεσματικό ?

n Δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι έως και 55% 
των συμμετεχόντων διακόπτουν το κάπνισμα με τη 
λήξη του προγράμματος. 

n Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό για μια 
ομάδα που ασχολείται με κάποιον εθισμό.



Διαχείριση δυσκολιών στην ομάδαΔιαχείριση δυσκολιών στην ομάδα

n Μειωμένο κίνητρο
n Έλλειψη δέσμευσης στην ομάδα και τους στόχους
n Αμφισβήτηση της μεθόδου και της 

αποτελεσματικότητας
n Διαχείριση του οικογενειακού και φιλικού 

περιβάλλοντος
n Πισωγύρισμα και υποτροπή
n Παρουσία συννοσηρότητας



Ευχαριστούμε πολύΕυχαριστούμε πολύ

για την προσοχή σας!για την προσοχή σας!

kefthim@psych.uoa.gr

ansofian@psych.uoa.gr


