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Ενθμερωτικό φυλλάδιο 

Δρ Ιωάννθσ Γρυπάρθσ – Μαιευτιρασ, Χειρουργόσ, Γυναικολόγοσ 

Κάπνιςμα και Κφθςθ 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ ςασ αφοροφν εάν είςτε καπνίςτρια και είτε είςτε ιδθ ζγκυοσ, είτε ςκζφτεςτε 
να προχωριςετε ςε εγκυμοςφνθ. Σασ ενδιαφζρει επίςθσ αν εκτίκεςτε ςε καπνό ςτο ςπίτι ι τθ 
δουλειά. Θα ςασ χρθςιμεφςει τζλοσ, αν είςτε ο ςφντροφοσ ι ςυγγενισ γυναίκασ που καπνίηει. 

Πολλζσ γυναίκεσ δυςκολεφονται να εγκαταλείψουν το κάπνιςμα, είναι όμωσ από τα ςθμαντικότερα 
πράγματα που μπορείτε να κάνετε ϊςτε να βελτιϊςετε τθν υγεία, τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξθ του 
παιδιοφ ςασ. Επίςθσ, είναι το μοναδικό πράγμα με το οποίο μπορείτε να βελτιϊςετε τθ δικι ςασ υγεία 
μακροπρόκεςμα. 

Το φυλλάδιο αυτό κα ςασ ενθμερϊςει για τθν επίδραςθ του καπνίςματοσ ςε εςάσ και το μωρό ςασ. 
Θα μάκετε επίςθσ για τθ βοικεια και τθν υποςτιριξθ που μπορείτε να βρείτε για να ςταματιςετε το 
τςιγάρο. Ποτζ δεν είναι αργά για να το κάνετε. Ο ιατρόσ ςασ κα ςασ υποςτθρίξει όπωσ κα κάνει ςε όλθ 
τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ ςασ. 

Τόςο εςείσ όςο και το μωρό ςασ, κα αντιλθφκείτε τα πλεονεκτιματα τθσ διακοπισ του καπνίςματοσ 
άμεςα. 

Γιατί είναι επιβλαβζσ το κάπνιςμα ςε εμζνα και το μωρό μου; 

Με τον ίδιο τρόπο που ο καπνόσ προκαλεί κακό ςτθν υγεία ςασ, ζτςι και ςτο μωρό ςασ, κακϊσ μειϊνει 
το οξυγόνο και τισ κρεπτικζσ ουςίεσ που μεταφζρονται μζςω του πλακοφντα από εςάσ ς’αυτό. 

Το κάπνιςμα κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ αυξάνει τον κίνδυνο για: 

 Αποβολι 

 Ζκτοπθ κφθςθ (εγκυμοςφνθ εκτόσ τθσ μιτρασ) 

 Θάνατο του εμβρφου ενδομθτρίωσ ι ςφντομα μετά τον τοκετό – το ζνα τρίτο των κανάτων 
εμβρφων που ςυμβαίνουν ενδομθτρίωσ ι αμζςωσ μετά τον τοκετό πιςτεφεται ότι οφείλονται 
ςτο κάπνιςμα. Ο κίνδυνοσ περιγεννθτικοφ κανάτου είναι αυξθμζνοσ κατά 20% ςε γυναίκεσ που 
καπνίηουν λιγότερα από 20 τςιγάρα τθν θμζρα και κατά 35% ςε 
γυναίκεσ που καπνίηουν περιςςότερα από 20 τςιγάρα τθν θμζρα. 

 Συγγενείσ ανωμαλίεσ ςτο μωρό ςασ – δυςμορφίεσ του προςϊπου 
όπωσ είναι το λαγϊχειλο και το λυκόςτομα είναι οι πιο ςυχνζσ, 
κακϊσ το κάπνιςμα επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο το ζμβρυο 
ςχθματίηεται 
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 Θ υγεία και θ ανάπτυξθ του παιδιοφ ςασ επθρεάηονται – όςο περιςςότερο καπνίηετε, τόςο 
λιγότερο υγιζσ κα είναι το μωρό ςασ, και ζνα παιδί που γεννιζται μικρό λόγω του τςιγάρου (θ 
κυριότερθ και πιο ςυχνι επίπτωςθ ςτο ζμβρυο/νεογνό είναι το χαμθλό βάροσ γζννθςθσ) είναι 
πολφ πιο πικανό να ζχει προβλιματα υγείασ αργότερα ςτθ ηωι του 

 Αιμορραγία κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ τθσ εγκυμοςφνθσ που προκαλείται από αποκόλλθςθ 
του πλακοφντα (όταν ο πλακοφντασ αποςπάται από το τοίχωμα τθσ μιτρασ) – μια κατάςταςθ 
απειλθτικι και για τθ δικι ςασ ηωι αλλά και του εμβρφου 

 Πρόωρο τοκετό αν γεννιςετε πριν τισ 37 εβδομάδεσ 

Τα παιδιά γυναικϊν που κάπνιηαν κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ κινδυνεφουν επίςθσ από: 

 Αιφνίδιο και ανεξιγθτο κάνατο, γνωςτό ωσ ςφνδρομο αιφνιδίου βρεφικοφ κανάτου (sudden 
infant death syndrome SIDS) – όπωσ και ςτα νεογζννθτα, ζτςι και ςε βρζφθ ακόμθ και μετά τθν 
θλικία των 12 μθνϊν, αιφνίδιοσ κάνατοσ μπορεί να ςυμβεί ιδίωσ αν εςείσ και/ι ο ςφντροφόσ 
ςασ ςυνεχίηετε το κάπνιςμα μετά τον τοκετό και ςυγκεκριμζνα αν μοιράηεςτε το ίδιο δωμάτιο 
τθ νφχτα με το νεογζννθτό ςασ 

 Άςκμα, λοιμϊξεισ του αναπνευςτικοφ με ωτίτιδεσ, ρινίτιδεσ, φαρυγγίτιδεσ, πνευμονία 

 Προβλιματα ςυμπεριφοράσ όπωσ διαταραχι ελλειμματικισ προςοχισ και υπερκινθτικότθτασ 
(attention deficit hyperactivity disorder ADHD) 

 Χαμθλζσ επιδόςεισ ςτο ςχολείο και μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

Η διακοπι του καπνίςματοσ μειϊνει αυτόματα όλουσ τουσ κινδφνουσ που αναφζρκθκαν 
παραπάνω. 

Θα ερωτθκϊ για το κάπνιςμα κατά τθν εγκυμοςφνθ μου; 

Ναι. Από τθν πρϊτθ ςασ κιόλασ επίςκεψθ, ο ιατρόσ ι θ μαία ςασ κα ςασ ρωτιςουν αν εςείσ ι κάποιοσ 
άλλοσ μζςα ςτο ςπίτι καπνίηετε. Θα ερωτθκείτε πόςο ςυχνά καπνίηετε και πόςα τςιγάρα κάκε μζρα. 
Είναι ςθμαντικό να το ξζρουμε για να ςασ παροτρφνουμε να το διακόψετε, να ςασ ενθμερϊςουμε για 
τουσ τρόπουσ που το κάπνιςμα βλάπτει τόςο εςάσ όςο και το ζμβρυο, και να ςασ προςφζρουμε τθν 
υποςτιριξθ που χρειάηεςτε προκειμζνου να το εγκαταλείψετε το ςυντομότερο δυνατό. 

Είμαι καπνίςτρια, τι να κάνω; 

Δεν υπάρχει αςφαλζσ επίπεδο καπνοφ οφτε για εςάσ, οφτε για το μωρό ςασ. Το νωρίτερο που κα το 
ςταματιςετε, το καλφτερο και για τουσ δυο ςασ, αλλά να ξζρετε πωσ οποιαδιποτε ςτιγμι και να το 
διακόψετε κα είναι ευεργετικό, ζςτω και ςε μικρότερο βακμό. 

Θ μείωςθ του αρικμοφ των τςιγάρων που κάνετε κακθμερινά είναι ζνα κετικό βιμα προσ τθ ςωςτι 
κατεφκυνςθ, όμωσ αυτό δεν βελτιϊνει τθν κατάςταςθ για το ζμβρυο. Επομζνωσ, θ ςυμβουλι τόςο για 
εςάσ, όςο και για τον ςφντροφό ςασ, κα είναι να το εγκαταλείψετε εντελϊσ, όχι απλά να το μειϊςετε. 
Ενδεχομζνωσ να χρειαςτεί να απευκυνκείτε ςε ομάδεσ υποςτιριξθσ για να το καταφζρετε. Τελευταία 
ζχουν αναπτυχκεί ιατρεία διακοπισ καπνίςματοσ. Κοιτάξτε αν υπάρχει 
κάποιο ςτθν περιοχι ςασ. 
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Εγϊ δεν καπνίηω, αλλά το κάνουν οι γφρω μου – είναι το μωρό μου ςε κίνδυνο;  

Ναι. Εφόςον εκτίκεςτε ςτον καπνό του τςιγάρου είςτε πακθτικι καπνίςτρια. Τα ζμβρυα ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ βρίςκονται ςε κίνδυνο από: 

 Αυξθμζνθ περιγεννθτικι κνθςιμότθτα 

 Προωρότθτα 

 Μικρό βάροσ γζννθςθσ και προβλιματα υγείασ 

Ηθτιςτε από τουσ καπνιςτζσ να ςεβαςτοφν εςάσ και το μωρό ςασ καπνίηοντασ ςε άλλο χϊρο και όχι 
κοντά ςασ. Αυτό περιλαμβάνει και τισ μετακινιςεισ με το αυτοκίνθτο. Προςπακιςτε να αποφεφγετε 
χϊρουσ που βρίςκονται καπνίηοντεσ, αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ καπνιςτζσ. 

Τι είναι το μονοξείδιο του άνκρακα (CO); 

Το μονοξείδιο του άνκρακα αποτελεί βλαπτικι ουςία που περιζχεται ςτον καπνό του τςιγάρου. 
Κακϊσ ζχει μεγαλφτερθ ςυγγζνεια ωσ προσ τθν πρόςδεςι του ςτθν αιμοςφαιρίνθ από ότι το οξυγόνο, 
εμποδίηει τθ μεταφορά οξυγόνου από τουσ πνεφμονεσ ςτο αίμα και κατ’ επζκταςθ τθ μεταφορά 
οξυγόνου ςε όλουσ τουσ ιςτοφσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Ταυτόχρονα, δυςχεραίνει και τθν αποβολι 
του διοξειδίου του άνκρακα από τον οργανιςμό μασ μζςω τθσ αναπνοισ, με παρόμοιο μθχανιςμό. 
Ζτςι, προκαλοφνται χρόνιεσ βλάβεσ ςτουσ ιςτοφσ. Θ ποςότθτα μονοξειδίου του άνκρακα που 
περιζχεται ςτον καπνό του τςιγάρου είναι τουλάχιςτον τόςο υψθλι, όςο εκείνθ ενόσ μθ καταλυτικοφ 
βενηινοκινθτιρα. 

Οι γυναίκεσ που καπνίηουν, αλλά και αυτζσ που εκτίκενται ςε πακθτικό κάπνιςμα, ζχουν αυξθμζνα 
επίπεδα μονοξειδίου του άνκρακα ςε ςχζςθ με τισ μθ καπνίςτριεσ. Το μονοξείδιο του άνκρακα μαηί με 
τθν νικοτίνθ περνοφν τον φραγμό του πλακοφντα, προκαλοφν ςτζνωςθ των αγγείων του πλακοφντα 
και μείωςθ τθσ μεταφοράσ του οξυγόνου και των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν ςτο ζμβρυο, το οποίο για να 
ανταπεξζλκει ςτθ χρόνια υποξία, αναγκάηεται να αυξιςει υπερβολικά τθν αιμοςφαιρίνθ του, να 
αυξιςει τον καρδιακό του ρυκμό και τθν πίεςθ του αίματόσ του. Νεογνά εκτεκειμζνα ςε υψθλζσ 
δόςεισ μονοξειδίου του άνκρακα ανζπτυξαν ςυγγενείσ ανωμαλίεσ και εγκεφαλικζσ κακϊςεισ. Θ 
μειωμζνθ οξυγόνωςθ του εμβρφου επιβαρφνεται κατά τον τοκετό όπου κατά τισ ςυςτολζσ μειϊνεται 
ακόμα περιςςότερο θ αιμάτωςθ τθσ μιτρασ (εξ’ου και τα αυξθμζνα ποςοςτά περιγεννθτικισ 
κνθςιμότθτασ). 

Υπάρχουν ςυςκευζσ που μετράνε τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνκρακα ςτθν εκπνοι. Αυξθμζνα 
επίπεδα μποροφν επίςθσ να βρεκοφν αν πάςχετε από δυςανεξία ςτθ λακτόηθ, αν ηείτε ςε περιβάλλον 
με πολλοφσ ρφπουσ, αλλά και από ελαττωματικζσ ςυςκευζσ γκαηιοφ ςτο ςπίτι. Θ δθλθτθρίαςθ από 
μονοξείδιο του άνκρακα μπορεί να οδθγιςει ςτο κάνατο. 

Τι βοικεια κα βρω για να κόψω το κάπνιςμα;  

Αν είςτε καπνίςτρια μπορεί να ςασ φαίνεται δφςκολο ζωσ αδφνατο να εγκαταλείψετε το τςιγάρο, 
ακόμθ και αφοφ ενθμερωκείτε για τισ βλάβεσ που προκαλεί. Μπορείτε να 
απευκυνκείτε ςε ομάδεσ υποςτιριξθσ και ιατρεία διακοπισ καπνίςματοσ. 
Οι αρμόδιοι κα ςασ βοθκιςουν με τρόπουσ για να αντεπεξζλκετε ςτα 
ςυμπτϊματα ςτζρθςθσ που ενδεχομζνωσ να ςασ παρουςιαςτοφν. 

Το χρονικό διάςτθμα για το οποίο κα χρειαςτείτε βοικεια διαφζρει από 
γυναίκα ςε γυναίκα και εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, όμωσ 
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ςυνικωσ ζνα πρόγραμμα 12 εβδομάδων είναι αρκετό. Μπορεί να είναι δφςκολα ςτθν αρχι, όμωσ να 
γνωρίηετε ότι 4 από τισ 5 γυναίκεσ που κατάφεραν να διακόψουν το τςιγάρο για περιςςότερεσ από 28 
ςυνεχείσ θμζρεσ, το εγκατζλειψαν οριςτικά. 

Ο ςφντροφόσ ςασ ι άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ και φίλοι που καπνίηουν, μποροφν να δείξουν τθν 
υποςτιριξι τουσ ςταματϊντασ και οι ίδιοι. Μια ςυλλογικι προςπάκεια αυξάνει τισ πικανότθτεσ για 
επιτυχι διακοπι του καπνίςματοσ. Μποροφν να αναηθτιςουν και οι ίδιοι βοικεια και να ζχουν 
ανάγκθ για εμψφχωςθ. Ο ιατρόσ και θ μαία ςασ κα ςασ υποςτθρίξουν επίςθσ. 

Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω υποκατάςτατα νικοτίνθσ ςτθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ μου; 

Θ κεραπεία με υποκατάςτατα νικοτίνθσ ξεκινάει με τθ διακοπι του καπνίςματοσ και βαςίηεται ςτθ 
χοριγθςθ νικοτίνθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυμπτωμάτων του ςτερθτικοφ ςυνδρόμου. Αποτελεί  
αποδεδειγμζνα αποτελεςματικι κεραπεία για τθ διακοπι του καπνίςματοσ, αυξάνοντασ τθν 
πικανότθτα μακροχρόνιασ διακοπισ 1,5 – 2 φορζσ. 

Τα υποκατάςτατα νικοτίνθσ είναι αςφαλι και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκυμοςφνθ. Δεν 
περιζχουν δθλθτθριϊδεισ ουςίεσ όπωσ πίςςα και μονοξείδιο του άνκρακα, όμωσ παρζχουν ςτον 
οργανιςμό ςασ όςθ νικοτίνθ χρειάηεται για να ανταπεξζλκει ςτο ςφνδρομο ςτζρθςθσ και τθ λαχτάρα 
για τςιγάρο που εμφανίηεται μόλισ το διακόψετε. 

Οι μορφζσ που κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα είναι: τςίχλεσ, αυτοκόλλθτα, ειςπνεόμενθ νικοτίνθ, ρινικό 
ςπρζι και ςε χάπια (lozenge). Ο επαγγελματίασ υγείασ που κα ςασ τα χορθγιςει κα ςασ εξθγιςει με 
περιςςότερθ λεπτομζρεια τισ επιλογζσ αλλά και το ακριβζσ ςχιμα που κα προτείνει για εςάσ. 

Μπορϊ να κάνω θλεκτρονικό τςιγάρο; 

Το άτμιςμα αρχίηει να γίνεται αρκετά δθμοφιλζσ και να αντικακιςτά το παραδοςιακό κάπνιςμα. Το 
πλεονζκτθμα του θλεκτρονικοφ τςιγάρου είναι ότι προςφζρει μια δόςθ νικοτίνθσ χωρίσ το άκρωσ 
επιηιμιο κοκτζιλ χθμικϊν ουςιϊν που βρίςκονται ςτα τςιγάρα. Για το λόγο αυτό κεωροφνται ωσ μια 
πιο υγιεινι εναλλακτικι λφςθ για τουσ καπνιςτζσ οι οποίοι δεν ζχουν τθ κζλθςθ να ςταματιςουν το 
κάπνιςμα ι ζνα βοικθμα για όςουσ προςπακοφν να απεξαρτθκοφν από το τςιγάρο. 

Πρόςφατεσ μελζτεσ όμωσ αποκαλφπτουν ότι εκτόσ του ότι θ νικοτίνθ δεν είναι από μόνθ τθσ ακίνδυνθ, 
ςε πολλά θλεκτρονικά τςιγάρα βρζκθκαν επιβλαβείσ πτθτικζσ ουςίεσ. Τα πρϊτα ςυμπεράςματα, 
ζδειξαν ότι θ ζκκεςθ ςε πτθτικζσ χθμικζσ ουςίεσ από τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ διαταράςςει τθ 
δραςτθριότθτα χιλιάδων γονιδίων ςτον αναπτυςςόμενο μετωπιαίο λοβό, τθν περιοχι του εγκεφάλου 
που ευκφνεται για τισ ανϊτερεσ νοθτικζσ λειτουργίεσ. 

Συνεπϊσ, ζγκυεσ γυναίκεσ που ατμίηουν, μπορεί να βλάψουν τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου των 
μωρϊν τουσ. Και κακότι τα μακροπρόκεςμα αποτελζςματα δεν είναι ακόμθ ςαφι, το θλεκτρονικό 
τςιγάρο δεν επιτρζπεται ςτθν εγκυμοςφνθ.  

Υπάρχει κάτι άλλο που πρζπει να γνωρίηω; 

 Γυναίκεσ που καπνίηουν αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν επίτευξθ 
εγκυμοςφνθσ. Το κάπνιςμα επθρεάηει επίςθσ και τισ ιδιότθτεσ του 
ςπζρματοσ (ςυνολικό αρικμό και ποιότθτα). Τα ηευγάρια κα πρζπει 
να ςταματιςουν το κάπνιςμα 3 – 4 μινεσ πριν προγραμματίςουν 
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εγκυμοςφνθ ϊςτε να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα του ςπζρματοσ και των ωαρίων κακϊσ και τισ 
πικανότθτεσ ςφλλθψθσ 

 Θ διακοπι του καπνίςματοσ, όχι μόνο βελτιϊνει τθν ποιότθτα του μθτρικοφ γάλακτοσ, αλλά 
αυξάνει και τθν ποςότθτά του 

Συμπεράςματα 

 Το κάπνιςμα ςτθν εγκυμοςφνθ είναι επιβλαβζσ και για εςάσ και για το μωρό ςασ 

 Το πακθτικό κάπνιςμα είναι επίςθσ επιβλαβζσ και για τουσ δφο 

 Ζνα μωρό με χαμθλό βάροσ γζννθςθσ λόγω του τςιγάρου δεν είναι ζνα υγιζσ μωρό 

 Το καλφτερο που μπορείτε να κάνετε ςε περίπτωςθ που καπνίηετε είναι να το διακόψετε. 
Παρότι οφζλθ υπάρχουν ςτθν εγκυμοςφνθ ςε οποιαδιποτε ςτιγμι και αν ςταματιςετε, όςο 
νωρίτερα τόςο καλφτερα 

 Θα πρζπει να το εγκαταλείψετε εντελϊσ (όχι απλά να το μειϊςετε) ιδανικά προτοφ μείνετε 
ζγκυοσ 

 Θα προςφερκεί βοικεια, ςυμβουλζσ και υποςτιριξθ τόςο ςε εςάσ όςο και ςτον ςφντροφό ςασ 
για να ςταματιςετε το κάπνιςμα 

 Στθν αρχι τθσ εγκυμοςφνθσ ςασ μπορείτε να κάνετε test για μονοξείδιο του άνκρακα 

 Θεραπεία με υποκατάςτατα νικοτίνθσ είναι αςφαλισ ςτθν εγκυμοςφνθ 

 Προσ το παρϊν τουλάχιςτον δεν ςυνίςταται θ χριςθ του θλεκτρονικοφ τςιγάρου κατά τθν 
κφθςθ 

 

Λαμβάνοντασ τθν απόφαςθ 

Κοινι λιψθ απόφαςθσ 
Αν ςασ ζχει ηθτθκεί να κάνετε κάποια επιλογι κα ζχετε πικανότατα πολλζσ       

απορίεσ. Συηθτιςτε τισ ςκζψεισ ςασ με οικογζνεια και φίλουσ. Καταγράψτε             

τουσ ενδοιαςμοφσ ςασ και φζρτε τθ λίςτα ςτο ραντεβοφ ςασ. 
 

 Κάντε τισ 3 ερωτιςεισ 
Βεβαιωκείτε ότι κα πάρετε ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ ςε 3 

βαςικά ερωτιματα: 

1. Ποιεσ είναι οι επιλογζσ μου; 

2. Ποια τα υπζρ και τα κατά τθσ κάκε επιλογισ για μζνα; 

3. Ποιοσ/ποιοι με ςτθρίηουν ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ; 

? ? 
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