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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θετική εξέλιξη για τη Δηµόσια Υγεία η ενεργοποίηση του Αντικαπνιστικού 
Νόµου από το Υπουργείο Υγείας - ανάγκη για εκπαίδευση των Νέων για 
την αποτροπή της έναρξης του καπνίσµατος 

 Σηµαντική εξέλιξη για την προστασία της δηµόσιας 
υγείας των πολιτών αποτελεί η πρωτοβουλία της ενεργο-
ποίησης της ισχύουσας αντικαπνιστικής νοµοθεσίας που 
επιβάλλει την απαγόρευση του καπνίσµατος στους δηµό-
σιους χώρους, από το Υπουργείο Υγείας.  
 Το κάπνισµα ευθύνεται για µεγάλο αριθµό προλή-
ψιµων θανάτων ετησίως, ενώ αποτελεί κύριο παράγοντα 
κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσηµάτων, της 1ης 
αιτίας θανάτου στον αναπτυγµένο κόσµο, σύµφωνα µε τον 
Π.Ο.Υ. Οι πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις του στην αν-
θρώπινη υγεία αλλά και στην παραγωγικότητα των εργα-
ζοµένων είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες, ωστόσο η χώρα 

µας εξακολουθεί να κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργών καπνιστών 
στην Ε.Ε και διαρκώς, από ότι φαίνεται, η έναρξη της καπνιστικής συνήθειας αφο-
ρά όλο και µικρότερες ηλικίες. 
 Εποµένως, ως Νέοι Ιατροί, κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου για την 
προστασία των µελλοντικών γενεών από το κάπνισµα, και τονίζουµε πως, εκτός 
από την τήρηση του Νόµου, που είναι επιβεβληµένη, απαιτείται η απόκτηση 
“πραγµατικής” παιδείας, µέσω δηµιουργίας και εκτέλεσης ειδικών προγραµµά-
των Αγωγής Υγείας σε όλους τους µαθητές δηµοτικών σχολείων, σε συνεργασία-
σύµπραξη Υπουργείου Υγείας και Παιδείας. Προγράµµατα µε µετρήσιµους στόχους, 
που πρέπει να υλοποιηθούν πανελλαδικά - και όχι πιλοτικά - όπως δυστυχώς συµ-
βαίνει τα τελευταία χρόνια. 
 Ως Νέοι επαγγελµατίες της Υγείας, δηλώνουµε το ΠΑΡΟΝ σε όποια δράση 
προληπτικής ιατρικής για το Καπνισµα διοργανωθεί από τους θεσµικούς φορείς 
της πολιτείας, τους ιατρικούς συλλόγους, τον ΠΙΣ, και τις ΜΚΟ και θα αφορά το 
κάπνισµα στους νέους ανθρώπους. Άλλωστε, πολλοί εξ’ηµών, ως φοιτητές ιατρι-
κής χαιρόµαστε που είχαµε συµβάλλει στην ανάπτυξη αντικαπνιστικής νοοτροπίας 
στην νέα γενιά, συµµετέχοντας στη διαµόρφωση του “Ευρωπαϊκου Μανιφέστου 
Νέων για το Κάπνισµα” το 2006, αλλά και στην ανάπτυξη της Αντικαπνιστικής Εκ-
στρατείας των Φοιτητών Ιατρικής της χώρας µας “Εµείς δεν Καπνίζουµε-Εµείς 
Ζούµε” την προηγούµενη δεκαετία 2006-2016 στις 7 ιατρικές σχολές της Ελλάδας, 
που συντόνισε η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής - HelMSIC. 
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