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Παθητικό Κάπνισμα 
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Παθητικό κάπνισμα είναι η εισπνοή καπνού από τα τσιγάρα που καπνίζουν άλλοι άνθρωποι 

γύρω μας. 

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα πραγματοποιείται κυρίως: 

 στο σπίτι (καπνιστής γονιός, σύζυγος, αδερφός, κλπ) 
 σε χώρους εργασίας (γραφεία, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, 

κλπ) 
 σε χώρους διασκέδασης (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, νυχτερινά 

κέντρα, κλπ) 
 σε οχήματα (μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιωτικά αυτοκίνητα, κλπ). 

 

Η ρύπανση από το κάπνισμα σε έναν κλειστό χώρο παράγεται από: 

 Την εκπνοή του καπνιστή (mainstream smoke) 
 Το ίδιο το τσιγάρο που καίγεται (sidestream smoke) 
 Το “Τριτογενές Παθητικό Κάπνισμα” ή “καπνός …από τρίτο χέρι” (third-hand smoke) δηλαδή 

το αόρατο τοξικό μίγμα που προσκολλάται στα μαλλιά, στα ρούχα των καπνιστών και στα 
αντικείμενα ενός χώρου καπνίσματος (έπιπλα, χαλιά, κουρτίνες). Το τοξικό αυτό μείγμα 
περιέχει βαρέα μέταλλα, καρκινογόνες ουσίες και ραδιενεργά στοιχεία, ικανά να μολύνουν ένα 
παιδί που ανυποψίαστο μπουσουλάει στο πάτωμα και κατόπιν βάζει τα χέρια του στο στόμα. Το 
τριτογενές κάπνισμα παραμένει, έστω και αν ο χώρος αυτός αεριστεί. 

Επιπτώσεις του Παθητικού Καπνίσματος 

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που διεξήχθη σε 192 χώρες, η έκθεση των 
μη καπνιστών στο παθητικό κάπνισμα προκαλεί 600.000 θανάτους ετησίως Aπό αυτούς το 1/3 των 
θανάτων αυτών είναι παιδιά. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στις εγκυμονούσες 
γυναίκες. Στις εγκυμονούσες γυναίκες που εκτίθενται συστηματικά στον καπνό του τσιγάρου μπορεί 

να παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου, που κυοφορούν …  Το παθητικό 
κάπνισμα έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με γέννηση νεογνών χαμηλού σωματικού βάρους, το 
σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου στα βρέφη και προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία, όπως 
υπερκινητικότητα, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. 

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

Baby monitor 

http://www.youtube.com/watch?v=YMJxTjYkNDU 

Τ                                           

http://www.youtube.com/watch?v=02BdeqXHZQc 

«Όχ   γώ...» - Γυμ      Αγ    υ Λέ β υ  

http://www.youtube.com/watch?v=0kCH7UzNZlc#t=212 

Μ θ ί ω       ήθ   , Λέω  χ         γ ρ   

http://www.youtube.com/watch?v=riPCbnLiCcQ 
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ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ:  

https://www.youtube.com/watch?v=tWrX6hBdUIE 
https://www.youtube.com/watch?v=568v9AUrcqc 
 
 
ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
https://www.youtube.com/watch?v=P2z2mBwO58I 
 
 
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
https://www.youtube.com/watch?v=ByCIz69MSjA 
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