
IATPIKO ΘΕΜΑ

24   IATPIKO BHMA •  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Εισαγωγή
Η μείωση του καπνίσματος αποτελεί βα-

σικό στόχο της δημόσιας υγείας, διεθνώς, 
και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες 
έχουν επιτευχθεί εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα προς αυτήν την κατεύθυνση1-3. Ση-
μαντικό ρόλο στον αγώνα κατά του καπνί-
σματος παίζουν οι επαγγελματίες υγείας, 
είτε με την προσωπική τους στάση ως θε-
τικό παράδειγμα είτε συμβουλεύοντας και 
θεραπεύοντας τους ασθενείς προκειμένου 
να διακόψουν το κάπνισμα4. 

Επιπροσθέτως, επειδή οι κίνδυνοι που 
προέρχονται από το κάπνισμα γίνονται κα-
λύτερα γνωστοί από τους γιατρούς, έχει 

παρατηρηθεί ότι η μείωση του επιπολα-
σμού του καπνίσματος συμβαίνει νωρί-
τερα στην ιατρική κοινότητα σε σύγκριση 
με το γενικό πληθυσμό, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει τον ηγετικό ρόλο που μπο-
ρεί να διαδραματίσει η ιατρική κοινότητα 
στην προσπάθεια απαλλαγής της κοινω-
νίας από το κάπνισμα5,6. 

Ως εκ τούτου, ο επιπολασμός του κα-
πνίσματος στους γιατρούς αντικατοπτρίζει 
και την επιδημιολογική «ωριμότητα» μιας 
κοινωνίας σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση 
καπνού: Όταν σε μία χώρα ο επιπολασμός 
του καπνίσματος στους γιατρούς είναι μι-
κρότερος από αυτόν του γενικού πληθυ-

σμού, τότε η χώρα αυτή μπορεί να θεω-
ρηθεί ως επιδημιολογικά «ώριμη»7. Στην 
Ελλάδα, η συχνότητα του καπνίσματος 
στο γενικό πληθυσμό παραμένει υψηλή8 
και ελάχιστα γνωρίζουμε για το τι ακριβώς 
συμβαίνει στους ιατρούς. Γι’ αυτό το λόγο, 
αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τον επι-
πολασμό και τους παράγοντες συσχέτισης 
του καπνίσματος στη συγκεκριμένη πληθυ-
σμιακή ομάδα. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα 
αποτελέσματά μας με αυτά των προηγού-
μενων ανάλογων μελετών9,10, προσπαθή-
σαμε να διευκρινίσουμε αν υπήρξε μείω-
ση στη συχνότητα του καπνίσματος κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. 

Το κάπνισμα στους Έλληνες ιατρούς
Aνάγκη για άμεσες παρεμβάσεις 

Περίληψη
Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπολασμού και των παραγόντων συσχέτισης του καπνίσματος μεταξύ 
των Ελλήνων ιατρών. 
Υλικό και μέθοδος: Συμμετείχαν 1.284 ιατροί  (718 άνδρες και 566 γυναίκες), ηλικίας 25-68 ετών. 

Η μελέτη διεξήχθηκε κατά τη διάρκεια της διετίας 2003-
2005 και βασίσθηκε σε τυχαίο δείγμα ιατρών. Τα δεδομένα 
συλλέχθηκαν μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου. 
Αποτελέσματα: To 38,6% των ιατρών (40,3% των 
ανδρών, 36,6% των γυναικών) ήταν καπνιστές, το 13,8% 
ήταν πρώην καπνιστές και το 47,6% μη καπνιστές. Η 
πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι, μεταξύ των ιατρών, 
τη μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι καπνιστές την έχουν οι 
άνδρες, οι ανύπαντροι και διαζευγμένοι/χήροι, οι χειρουργοί/
αναισθησιολόγοι και οι ειδικευόμενοι ιατροί. Επίσης, βρέθηκε 
ότι η πιθανότητα το είναι κανείς καπνιστής ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη στους ιατρούς που είχαν γονείς καπνιστές σε σχέση με αυτούς όπου οι γονείς τους ποτέ 
δεν κάπνιζαν. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι ιατροί που καπνίζουν συμβουλεύουν σε σημαντικά 
μικρότερο βαθμό τους ασθενείς τους σχετικά με το κάπνισμα σε σύγκριση με εκείνους που δεν 
καπνίζουν. 
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός του καπνίσματος στους Έλληνες γιατρούς παραμένει υπερβολικά 
υψηλός και δεν διαφέρει από τον αντίστοιχο επιπολασμό στο γενικό πληθυσμό. Απαιτούνται 
άμεσες παρεμβάσεις που θα μειώσουν το κάπνισμα στους ιατρούς, προκειμένου να ανταποκριθούν 
καλύτερα στο ρόλο τους ως πρότυπα για το γενικό πληθυσμό. 

Λέξεις ευρετηρίου: κάπνισμα, παράγοντες κινδύνου, ιατροί. 
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πληθυσμός μελέτης 
και μέθοδος

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.284 ιατροί (718 
άνδρες και 566 γυναίκες), ηλικίας 25-68 
ετών (μέση ηλικία: 38,4±9 έτη). Το δείγμα 
επιλέχθηκε τυχαία μεταξύ ιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων, οι οποίοι εργαζόντουσαν σε 
διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας 
(πίνακας 1). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2003 και 
Ιουνίου 2005. Η συλλογή πληροφοριών 

έγινε μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου. 
Το έντυπο συμπληρωνόταν επιτόπου από 
τους ιατρούς, μετά από προσωπική επα-
φή με τους ερευνητές, στο χώρο εργασίας 
τους ή στους χώρους διεξαγωγής διαφό-
ρων επιστημονικών εκδηλώσεων. Το πο-
σοστό ανταπόκρισης ήταν 97%.  

Πρωτίστως, έγινε συλλογή των παρακά-
τω πληροφοριών: έτος γέννησης, φύλο, 
τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, ειδικό-
τητα και επαγγελματική σχέση. Στη συνέ-
χεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις που αφορού-
σαν στις καπνιστικές τους συνήθειες. Με 
βάση αυτές τις πληροφορίες, οι συμμετέ-
χοντες ιατροί κατατάχθηκαν ως εξής: κα-
πνιστές (αυτοί που κάπνιζαν έστω και ένα 
τσιγάρο την ημέρα), μη καπνιστές (αυτοί 
που δεν κάπνιζαν ποτέ στη ζωή τους) και 
πρώην καπνιστές (αυτοί που είχαν διακό-
ψει το κάπνισμα τουλάχιστον τους τελευ-
ταίους 6 μήνες). 

Συμπληρωματικά, οι καπνιστές απάντη-
σαν σε ένα ερωτηματολόγιο εκτίμησης της 
εξάρτησης από τη νικοτίνη (ερωτηματολό-
γιο Fagerstrοm), το οποίο περιελάμβανε 
6 ερωτήσεις11.

Στο τέλος, από κάθε ιατρό, ζητήθηκε να 
δηλώσει πόσο συχνά συμβουλεύει τους 
ασθενείς του στο να διακόψουν το κάπνι-
σμα. Ο κάθε συμμετέχων έπρεπε να επιλέ-
ξει μία εκ των προκαθορισμένων απαντή-
σεων: ποτέ, σπάνια, συχνά ή πάντα.

ςτατιστική ανάλυση
Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατι-

στικό πρόγραμμα SPSS. Αρχικά, οι διαφο-
ρές στα ποσοστά του καπνίσματος μεταξύ 
των διαφόρων υποομάδων των μεταβλη-
τών της μελέτης ελέγχθηκαν με τη δοκι-
μασία χ2. Στη συνέχεια, προκειμένου να 
εκτιμηθεί η επίδραση διαφόρων παραγό-
ντων στην πιθανότητα στο να είναι κάποι-
ος ιατρός καπνιστής ή πρώην καπνιστής, 
χρησιμοποιήθηκε η λογιστική παλινδρο-
μική ανάλυση. Αυτό έγινε με την εφαρ-
μογή δύο ξεχωριστών μοντέλων λογιστι-
κής παλινδρόμησης: το πρώτο, συνέκρινε 
τους καπνιστές με τους μη καπνιστές, και 
το δεύτερο, τους πρώην καπνιστές με τους 
μη καπνιστές. Ως στατιστικά σημαντικές θε-
ωρήθηκαν οι τιμές των p <0,05.

Αποτελέσματα
Καπνιστικές συνήθειες των ιατρών

Συνολικά, το 38,6% του πληθυσμού 
μελέτης ήταν καπνιστές, το 13,8% πρώ-
ην καπνιστές και το 47,6% μη καπνιστές. 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, το ποσο-
στό των καπνιστών μειωνόταν με την αύ-
ξηση της ηλικίας, ενώ, ταυτόχρονα αυξα-
νόταν σημαντικά το ποσοστό των πρώην 
καπνιστών.

Το ποσοστό των ανδρών που κάπνιζαν 
για κάποιο διάστημα της ζωή τους (νυν και 
πρώην καπνιστές) ήταν σημαντικά υψη-
λότερο σε σχέση με αυτό των γυναικών 

πΙνΑκΑς 1. ΧΑρΑκΤηρΙςΤΙκΑ 
Των 1.284 ΙΑΤρων πΟυ 

ςυμμΕΤΕΙΧΑν ςΤην ΕρΕυνΑ 

Χαρακτηριστικά	 N	 (%)	

Ηλικία
 <35 589 (45,9)
 35-44 363 (28,3) 
 >44 332 (25,8)

Φύλο
Γυναίκες 566 (44,1)
Άνδρες 718 (55,9)

Οικογενειακή κατάσταση
Παντρεμένοι 564 (43,9)
Ανύπαντροι 656 (51,1)
Διαζευγμένοι/χήροι 64 (5,0)

Τόπος γέννησης
Μεγάλη πόλη 875 (68,1) 
Μικρή πόλη 267 (20,8)  
Χωριό 142 (11,1)  

Τόπος κατοικίας 
Αττική 827 (64,4)
Βόρεια Ελλάδα 156 (12,1) 
Κεντρική Ελλάδα 106 (8,3)
Νοτιοδυτική Ελλάδα 113 (8,8)
Κρήτη και άλλα νησιά 82 (6,4)

Ειδικότητα
Γενική Ιατρική 370 (28,8)
Εσωτερική Παθολογία* 499 (38,9)
Χειρουργική/Αναισθ. 220 (17,1) 
Εργαστηριακή ειδικότητα 104 (8,1)
Χωρίς ειδικότητα 91 (7,1) 

Επαγγελματική σχέση
Ιατροί του ΕΣΥ 457 (35,6)  
Ειδικευόμενοι 565 (44,0)
Ιδιώτες ιατροί 171 (13,3)
Αγροτικοί ιατροί 91 (7,1) 

*Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες όπως: Παθο-
λογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία κ.ά., κα-
θώς και Παιδιατρική, Ψυχιατρική.

Εικόνα 1. Ποσοστά συμβουλής κατά του καπνίσματος ανάλογα με την καπνιστική συ-
νήθεια των ιατρών.
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(59,3% έναντι 43,7%, p<0,0001). Επιπρο-
σθέτως, με βάση τη μονοπαραγοντική ανά-
λυση, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές σε 
ό,τι αφορά στις καπνιστικές συνήθειες με-
ταξύ των υποομάδων της οικογενειακής 
κατάστασης, του τόπου γέννησης, της ει-
δικότητας, της επαγγελματικής σχέσης και 
του οικογενειακού ιστορικού καπνίσμα-
τος. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τόπος κατοι-

κίας όπου δεν παρατηρήθηκαν σημαντι-
κές διαφορές.

Το 83% των καπνιστών ανέφεραν ότι 
άρχισαν να καπνίζουν πριν από την ηλικία 
των 25 ετών: το 33% κατά τη διάρκεια του 
λυκείου (13-18 ετών) και το 50% κατά τη 
φοίτηση στην ιατρική σχολή (19-24 ετών). 
Ο μέσος αριθμός κατανάλωσης τσιγάρων 
ήταν 21±12, με το 89% των καπνιστών να 

καταναλώνουν >10 τσιγάρα/ημέρα. 
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο Fager-

strom για την εξάρτηση από την νικοτίνη, 
το 42% των καπνιστών παρουσίαζαν ήπια 
εξάρτηση, το 33% μέτρια και το 15% σο-
βαρή εξάρτηση. 

Περισσότεροι από τους μισούς καπνιστές 
(το 57%) δήλωσαν ότι είχαν κάνει τουλά-
χιστον μία προσπάθεια διακοπής του κα-
πνίσματος, ενώ το 11% των ανδρών και 
το 8% των γυναικών είχαν κάνει 4 ή πα-
ραπάνω προσπάθειες.

Ανεξάρτητοι παράγοντες που 
σχετίζονται με το κάπνισμα

Η πολυπαραγοντική λογιστική παλιν-
δρόμηση (πίνακας 3) αποκάλυψε ότι το 
κάπνισμα σχετίζεται ισχυρά με το φύλο, 
την οικογενειακή κατάσταση, την ειδικό-
τητα και την επαγγελματική σχέση των ια-
τρών. Με άλλα λόγια, διαπιστώθηκε ότι οι 
άνδρες, οι ανύπαντροι -ιδιαίτερα οι χωρι-
σμένοι/χήροι-, οι χειρουργοί/αναισθησιο-
λόγοι και οι ειδικευόμενοι ιατροί εμφάνιζαν 
τη μεγαλύτερη πιθανότητα στο να καπνί-
ζουν σε σχέση με τις αντίστοιχες ομάδες 
αναφοράς. Ενώ, η ηλικία, ο τόπος γέννη-
σης και ο τόπος κατοικίας δεν βρέθηκε να 
ασκούν σημαντική επίδραση στις καπνιστι-
κές συνήθειες των ιατρών.

Το μοντέλο της λογιστικής παλινδρό-
μησης που συνέκρινε τους πρώην καπνι-
στές με τους μη καπνιστές αποκάλυψε ότι 
οι ιατροί μεγαλύτερης ηλικίας, οι άνδρες 
και αυτοί που είχαν γεννηθεί σε αγροτι-
κή περιοχή, είχαν μεγαλύτερες πιθανότη-
τες να ήταν πρώην καπνιστές. Επιπλέον, 
ο πίνακας 3 δείχνει ότι η πιθανότητα στο 
να είναι καπνιστής κάποιος ιατρός ήταν 
σχεδόν τετραπλάσια στους ιατρούς με οι-
κογενειακό ιστορικό καπνίσματος σε σύ-
γκριση με εκείνους δεν είχαν κανένα γο-
νέα που να κάπνιζε.

Συχνότητα ιατρικής συμβουλής για τη 
διακοπή του καπνίσματος

Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται τα δεδο-
μένα που αφορούν στη σχέση ανάμεσα 
στις καπνιστικές συνήθειες του ιατρών και 
της συχνότητας συμβουλής για τη διακο-
πή του καπνίσματος στους ασθενείς τους. 
Συγκεκριμένα, το 74,4 % των ιατρών που 
κάπνιζαν δήλωσαν ότι συμβουλεύουν συ-
χνά ή πάντα τους ασθενείς τους να διακό-
ψουν το κάπνισμα σε αντιδιαστολή με το 
85,3% και το 84,7% των μη και πρώην 
καπνιστών, αντίστοιχα (p <0,0001).

πiνΑκΑς 2. ΔΙΑΦΟρΕς ςΤΑ πΟςΟςΤΑ ΤΟυ κΑπνΙςμΑΤΟς 
μΕΤΑξυ Των υπΟΟμΑΔων Των μΕΤΑΒληΤων 

Της μΕλΕΤης: ΑπΟΤΕλΕςμΑΤΑ μΟνΟπΑρΑΓΟνΤΙκης ΑνΑλυςης

 Καπνιστική	συνήθεια

	 Καπνιστές	 Πρώην		 Μη		 P	(χ2)	
	 	 καπνιστές	 καπνιστές
	 N	(%)	 N	(%)	 N	(%)

Ηλικία
<35 248 (42,1) 47 (8,0) 294 (49,9) 0,000
35-44 147 (40,5) 46 (12,7) 170 (46,8) 
>44 101 (30,4) 84 (25,3) 147 (44,3) 

Φύλο
Γυναίκες 207 (36,6) 40 (7,1) 319 (56,4) 0,000
Άνδρες 289 (40,2) 137 (19,1) 292 (40,7) 

Οικογενειακή κατάσταση
Παντρεμένοι 216 (32,9) 125 (19,1) 315 (48,0) 0,000
Ανύπαντροι 248 (44,0) 45 (8,0) 271 (48,0) 
Διαζευγμένοι/χήροι 32 (50,0) 7 (10,9) 25 (39,1) 

Τόπος γέννησης
Μεγάλη πόλη 350 (40,0) 100 (11,4) 425 (48,6) 0,000
Μικρή πόλη 106 (39,7) 37 (13,9) 124 (46,4) 
Χωριό 40 (28,2) 40 (28,2) 62 (43,6) 

Διαμονή στην Αττική
Ναι 326 (39,4) 111 (13,4) 390 (47,2) 0,71
Όχι 170 (37,2) 66 (14,4) 221 (48,4) 

Ειδικότητα
Γενική Ιατρική 138 (37,3) 41 (11,1) 191 (51,6) 0,000 
Εσωτερική Παθολογία 200 (40,1) 64 (12,8) 235 (47,1) 
Χειρουργική/Αναισθ, 94 (42,7) 45 (20,5) 81 (36,8) 
Εργαστηριακή ειδικότητα 31 (29,8) 21 (20,2) 52 (50,0) 
Χωρίς ειδικότητα 33 (36,3) 6 (6,6) 52 (57,1) 

Επαγγελματική σχέση
Ιατροί του ΕΣΥ 148 (32,4) 97 (21,2) 212 (46,4) 0,000 
Ειδικευόμενοι  259 (45,8) 55 (9,7) 251 (44,4) 
Ιδιώτες ιατροί  56 (32,7) 19 (11,1) 96 (56,1) 
Αγροτικοί ιατροί 33 (36,3) 6 (6,6) 52 (57,1) 

Γονείς καπνιστές
Όχι 139 (24,8) 60 (10,7)  361 (64,5) 0,000
Ναι 357 (49,3) 117 (16,2)  250 (34,5)  
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ςυζήτηση
Αυτό το άρθρο αναφέρεται στα αποτε-

λέσματα μιας περιγραφικής μελέτης που 
αφορά τις καπνιστικές συνήθειες των Ελ-
λήνων ιατρών. 

Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώ-
τη έρευνα του είδους της που πραγματο-
ποιήθηκε σε πανελλήνια κλίμακα και με 
ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος. Αν και η 

παρούσα μελέτη είναι πιθανό να υποεκτι-
μά τον επιπολασμό του καπνίσματος λό-
γω του ότι στηρίζεται σε προσωπική ανα-
φορά των ερωτηθέντων, το γεγονός ότι το 
ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο υποστηρί-
ζει την πιθανότητα οι απαντήσεις να ήταν 
αληθείς. Επίσης, παρόλο που το τυχαία επι-
λεγμένο δείγμα ήταν σε σημαντικό βαθμό 
αντιπροσωπευτικό του φύλου και της γε-

ωγραφικής κατανομής της ιατρικής κοινό-
τητας, εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι 
ήταν λιγότερο αντιπροσωπευτικό σε σχέ-
ση με την ειδικότητα και την επαγγελμα-
τική σχέση των ιατρών, γεγονός το οποίο 
αποτελεί ένα άλλο αδύναμο σημείο της 
μελέτης. Ο συνολικός επιπολασμός του 
καπνίσματος μεταξύ των Ελλήνων ιατρών 
βρέθηκε να είναι περίπου 39%, ο οποί-
ος δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά με 
αυτόν του γενικού πληθυσμού (45% το 
2001)8. Συγκρίνοντας ξεχωριστά τα δύο 
φύλα, ο επιπολασμός του καπνίσματος 
στους άνδρες και στις γυναίκες ιατρούς 
(40% και 37%) ήταν παρόμοιος με αυτόν 
των αντίστοιχων ομάδων -ιδίου μορφω-
τικού επίπεδου- του γενικού πληθυσμού 
(39% και 37%, αντίστοιχα)12. 

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν, σε ό,τι 
αφορά στην «ωριμότητα»7, ότι η Ελληνική 
κοινωνία παραμένει ακόμη επιδημιολογι-
κά στην «ανώριμη» φάση. Αυτό πρακτι-
κά σημαίνει ότι ο επιπολασμός του κα-
πνίσματος στον Ελληνικό πληθυσμό δεν 
προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική 
πτώση στο άμεσο μέλλον, χωρίς να λη-
φθούν δραστικά μέτρα. 

Παρόλο που τα ποσοστά του καπνίσμα-
τος παρουσιάζουν εντυπωσιακή μείωση στις 
περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες1-3, η κα-
τανάλωση καπνού στην Ελλάδα αποτελεί 
ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας 
λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική αύξη-
ση των ασθενειών που σχετίζονται με το 
κάπνισμα τις τελευταίες δεκαετίες8,13. Τα 
μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
τον περιορισμό του καπνίσματος στη χώρα 
μας φαίνεται να μην είναι αποτελεσματικά. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι προσδο-
κίες από τους επαγγελματίες υγείας, προ-
κειμένου να προβάλουν ένα θετικό πρό-
τυπο που θα οδηγήσει την κοινωνία σε μια 
υγιή συμπεριφορά σε σχέση με το κάπνι-
σμα, είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα της μελέ-
της αυτής καταδεικνύουν ότι ένα σημαντι-
κό ποσοστό των Ελλήνων ιατρών αδυνατεί 
να ανταποκριθεί στο ρόλο του πρότυπου 
για τους ασθενείς αλλά και για την κοι-
νωνία γενικότερα. Επιπλέον, η επιβεβαί-
ωση των αποτελεσμάτων των άλλων με-
λετών10,14,15 ότι οι ιατροί που καπνίζουν 
είναι λιγότερο πιθανό να συμβουλεύουν 
τους ασθενείς τους να διακόψουν το κά-
πνισμα σε σύγκριση με τους μη καπνιστές 
συναδέλφους τους, υποστηρίζει περισσό-
τερο την τελευταία διαπίστωση. 

πiνΑκΑς 3. ΑνΕξaρΤηΤΟΙ πΑρaΓΟνΤΕς πΟυ ςΧΕΤiζΟνΤΑΙ 
μΕ ΤΟ κaπνΙςμΑ ςΤΟυς ΙΑΤρΟyς: 

ΑπΟΤΕλeςμΑΤΑ πΟλυπΑρΑΓΟνΤΙκhς Ανaλυςης

 Καπνιστές	έναντι		 Πρώην	καπνιστές	έναντι
	 Μη	καπνιστές		 Μη	καπνιστές

	 ΛΠ	(95%ΔΕ)	 P	 ΛΠ	(95%ΔΕ)	 P

Ηλικία  
<35* 1,00 1,00
35-44 1,35 (0,94-1,95) 0,11 1,60 (0,87-2,94)  0,13
>44 1,20 (0,73-1,97) 0,48 2,97 (1,41-6,24) 0,004

Φύλο  
Γυναίκες* 1,00 1,00
Άνδρες 1,52 (1,16-1,98) 0,002 2,92 (1,90-4,49) 0,000

Οικογενειακή κατάσταση  
Παντρεμένοι* 1,00 1,00
Ανύπαντροι 1,40 (1,05-1,86) 0,023 0,77 (0,47-1,26) 0,29
Διαζευγμένοι/χήροι 2,15 (1,21-3,79) 0,009 0,59 (0,22-1,54) 0,28

Τόπος γέννησης  
Μεγάλη πόλη* 1,00  1,0
Μικρή πόλη 1,18 (0,86-1,63) 0,30  1,44 (0,89-2,33) 0,13
Χωριό 0,87 (0,55-1,38) 0,55 2,26 (1,34-3,82) 0,002

Διαμονή στην Αττική  
Ναι*  1,00 1,00
Όχι  0,99 (0,75-1,31) 0,95 1,52 (0,99-2,33) 0,056

Ειδικότητα  
Γενική Ιατρική* 1,00 1,00
Εσωτερική Παθολογία 1,23 (0,91-1,66) 0,19 1,18 (0,71-1,96) 0,52 
Χειρουργική/Αναισθ, 1,56 (1,06-2,32) 0,025 1,62 (0,89-2,96) 0,12
Εργαστηριακή ειδικότητα 0,94 (0,56-1,57) 0,82 1,82 (0,91-3,67) 0,09
Χωρίς ειδικότητα 0,75 (0,45-1,25) 0,27  0,76 (0,51-1,25) 0,28

Επαγγελματική σχέση  
Ιατροί του ΕΣΥ* 1,00 1,00
Ειδικευόμενοι 1,50 (1,02-2,22) 0,041 1,13 (0,61-2,10) 0,71
Ιδιώτες ιατροί 0,84 (0,55-1,28) 0,43 0,56 (0,30-1,04) 0,06
Αγροτικοί ιατροί 0,91 (0,50-1,67) 0,77 0,66 (0,22-1,96) 0,45

Γονείς καπνιστές   
Όχι* 1,00 1,00
Ναι  3,59 (2,76-4,67) 0,000 3,47 (2,34-5,13) 0,000
 
*Ομάδα αναφοράς, ΛΠ=Λόγος Πιθανοτήτων, ΔΕ=Διάστημα Εμπιστοσύνης.
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Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να 
αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι ιατροί που 
καπνίζουν όχι μόνο επηρεάζουν αρνητικά 
την προαγωγή υγείας των ασθενών τους, 
αλλά επίσης βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο 
στο να πεθάνουν οι ίδιοι από την εν λόγω 
βλαβερή συνήθεια16. Το μόνο ενθαρρυντι-
κό είναι ότι ο επιπολασμός του καπνίσμα-
τος στους Έλληνες ιατρούς μειώθηκε την 
τελευταία 20ετία: από 62,5% το 19839 στο 
περίπου 50% το 199210 και στο 39% κατά 
τη χρονική στιγμή της παρούσας μελέτης. 
Ωστόσο, ο επιπολασμός του καπνίσματος 
μεταξύ των Ελλήνων ιατρών είναι αρκε-
τά υψηλότερος από αυτόν των συναδέλ-
φων τους σε πολλές άλλες ανεπτυγμένες 
χώρες όπως στις ΗΠΑ (άνδρες: 10%, γυ-
ναίκες: 2%), Ιαπωνία (άνδρες: 27%, γυναί-
κες: 7%), Γαλλία (άνδρες: 34%, γυναίκες: 
25%), Ιταλία (άνδρες: 24,5%, γυναίκες: 
23%), Φινλανδία (άνδρες: 7%, γυναίκες: 
4%) και Εσθονία (άνδρες: 25%, γυναίκες: 
11%)14,18-22. Επίσης, φαίνεται ότι οι Έλλη-
νες ιατροί καπνίζουν σε μεγαλύτερο βαθ-
μό ακόμη και σε σχέση με τους ιατρούς 
των αναπτυσσόμενων χωρών όπως είναι 
η Βραζιλία (με επιπολασμό 7%), η Σενε-
γάλη (28%) και η Ινδία (13%)22-24. Είναι 
προφανές ότι ο επιπολασμός του καπνί-
σματος στη μελέτη μας είναι ένας από τους 
υψηλότερους που έχουν αναφερθεί μέχρι 
τώρα στη διεθνή βιβλιογραφία. Ανάμεσα 
στις άλλες χώρες με υψηλό ποσοστό κα-
πνίσματος -στους ιατρούς- συγκαταλέγο-
νται η Αρμενία (με επιπολασμό 57%), η 
Γεωργία (55%), η Ρουμανία (43%) και η 
Τουρκία (42%)25. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύ-
ρημα ότι οι μισοί από τους ιατρούς που 
καπνίζουν είχαν αρχίσει το κάπνισμα στο 
προπτυχιακό επίπεδο, το οποίο ταιριά-
ζει με τα αποτελέσματα της μελέτης των 
Μάμμα και συν,26 που βρήκαν ότι ο επι-
πολασμός του καπνίσματος στους Έλληνες 
φοιτητές της ιατρικής είναι αρκετά υψηλός 
(33% στους άνδρες, 28% στις γυναίκες). 
Επομένως, τα ευρήματά μας τονίζουν την 
ανάγκη για ειδική διδασκαλία και προώθη-
ση της αντικαπνιστικής συμπεριφοράς κα-
τά τη διάρκεια της βασικής ιατρικής εκπαί-
δευσης των μελλοντικών ιατρών. 

Εκτός των παραπάνω ευρημάτων, σχετι-
κών με τον επιπολασμό του καπνίσματος, 
από τη μελέτη μας προέκυψαν και άλλα 
δεδομένα τα οποία αφορούν στην επίδρα-
ση διαφόρων παραγόντων στις καπνιστι-
κές συνήθειες των ιατρών. 

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της πο-
λυπαραγοντικής ανάλυσης, βρέθηκε ότι 
το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κα-
τάσταση, η ειδικότητα, η επαγγελματική 
σχέση και το οικογενειακό ιστορικό κα-
πνίσματος αποτελούν ανεξάρτητους προ-
διαθεσικούς παράγοντες για το κάπνισμα 
στους ιατρούς. Πιο συγκεκριμένα, διαπι-
στώθηκε ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα να καπνίζουν σε σχέση με 
τις γυναίκες, κάτι που είναι σε συμφωνία 
με τα αποτελέσματα άλλων μελετών που 
έγιναν σε ιατρούς6,14,17,18,20 και στο γενικό 
πληθυσμό27. Η αυξημένη ηλικία βρέθη-
κε να σχετίζεται με τη διακοπή του καπνί-
σματος, πιθανώς γιατί οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία ιατροί -όπως και σε ανάλογες ηλι-
κιακές ομάδες εκτός ιατρικού επαγγέλμα-
τος- εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα 
υγείας, τα οποία λειτουργούν ως ισχυρά 
κίνητρα για να διακόψουν το κάπνισμα6. 
Επίσης, οι ανύπαντροι και ιδιαίτερα οι δι-
αζευγμένοι/χήροι βρέθηκε να καπνίζουν 
σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους 
παντρεμένους28.Το ότι οι χειρουργοί και οι 
αναισθησιολόγοι καπνίζουν περισσότερο 
από τους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων φαί-
νεται να αποτελεί διεθνές φαινόμενο αφού 
το εύρημα αυτό έχει διαπιστωθεί σε αρκε-
τές ανάλογες μελέτες10,25,29-31. Ενώ, ο υψη-
λότερος επιπολασμός καπνίσματος στους 
ειδικευόμενους ιατρούς ίσως να αποτελεί 
ελληνικό φαινόμενο, αν και υπάρχουν λί-
γες ανάλογες μελέτες με συγκρίσιμα στοι-
χεία32. Πιθανώς, τα τελευταία ευρήματα 
αντικατοπτρίζουν τη στρεσογόνο φύση των 
χειρουργικών ειδικοτήτων και το μεγάλο 
φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν οι ει-
δικευομένοι ιατροί, παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν αρνητικά κάθε προσπάθειά 
τους να διακόψουν το κάπνισμα33. Ωστό-
σο, αξίζει να αναφερθεί ότι μεταξύ των 
ιατρικών υποειδικοτήτων, το υψηλότερο 
ποσοστό καπνιστών βρέθηκε στους ψυχί-
ατρους (53%). Αν και παρόμοιο αποτέλε-
σμα αναφέρεται σε δύο μικρές ξένες με-
λέτες25,32, το μικρό μέγεθος του δείγματος 
(n=32) αυτής της κατηγορίας των ιατρών 
δεν προσφέρει τη δυνατότητα γενίκευσης 
του συγκεκριμένου ευρήματος. 

Τέλος, τα στοιχεία της μελέτης μας ανέ-
δειξαν την ισχυρή σχέση ανάμεσα στο κά-
πνισμα και το οικογενειακό ιστορικό κα-
πνίσματος, υποδεικνύοντας ότι οι ιατροί 
που καπνίζουν, κατά κάποιο τρόπο, είναι 
«θύματα» μιας κοινωνίας όπου το κάπνι-
σμα είναι σύνηθες φαινόμενο, δεδομέ-

νου ότι από πολύ νωρίς «κληρονομούν» 
τη χρόνια πάθηση του καπνίσματος, η 
οποία, στη μετέπειτα επαγγελματική τους 
πορεία, τους παρεμποδίζει στο σημαντικό 
έργο της πρόληψης και προαγωγής υγεί-
ας των ασθενών.

ςυμπεράσματα
Ο επιπολασμός του καπνίσματος στους 

Έλληνες ιατρούς παραμένει υπερβολικά 
υψηλός και είναι παρόμοιος με τον αντί-
στοιχο επιπολασμό που παρατηρείται στο 
γενικό πληθυσμό. Επομένως, απαιτούνται 
άμεσες παρεμβάσεις που θα μειώσουν το 
κάπνισμα στην ιατρική κοινότητα, προκει-
μένου οι ιατροί να ανταποκριθούν καλύ-
τερα στο ρόλο τους ως πρότυπα για το γε-
νικό πληθυσμό. 

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υπο-
στηρίζουν περαιτέρω την ανάγκη οι πα-
ρεμβάσεις αυτές να ξεκινούν νωρίς κα-
τά τη βασική ιατρική εκπαίδευση και να 
επαναλαμβάνονται συνεχώς κατά τη δι-
άρκεια της ιατρικής σταδιοδρομίας, λαμ-
βάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την καπνιστική 
συμπεριφορά των ιατρών. Καθοριστικό 
ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση μπο-
ρούν να παίξουν οι ιατρικοί σύλλογοι και 
οι επαγγελματικές ενώσεις, υποστηρίζοντας 
τα μέλη τους να διακόψουν το κάπνισμα 
και, ταυτόχρονα, παροτρύνοντας τους για 
μια πιο ενεργή συμμετοχή στη μάχη κατά 
του καπνίσματος. 

Ευχαριστίες 
Οι συγγραφείς επιθυμούν να εκφράσουν 

τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς όλους τους 
συμμετέχοντες συναδέλφους για την ευγε-
νική τους προθυμία και συνεργασία.

Summary
Smoking habits among Greek physicians: 
more effective interventions should be 
implemented immediately
Gikas A, Sotiropoulos A, Dimitrelos D, 
Spanou H, Karakostas F, Skliros E, Apostolou 
O, Politakis P, Lanaras L, Pappas S

Objective: To investigate the smoking 
habits and associated risk factors among 
Greek physicians. 

Methods: A randomly selected sample 
of 1,284 physicians (718 men, 566 wom-
en) participated in the study, which was 
conducted between September 2003 
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and June 2005. Data were collected 
through an anonymous self-completed 
questionnaire. 

Results: Overall, 38,6% of the physi-
cians (40% of men; 37% of the women) 
currently smoked, 13,8% were former 
smokers, and 47,6% had never smoked. 
Multivariate analyses revealed that, male 
physicians, unmarried and divorced/wid-
owed, surgeons/anesthesiologists, and 
residents were more likely to be current 
smokers. Moreover, the odds of being a 
current smoker or former smoker were 
significantly higher among physicians with 
a history of parents who smoked. In par-
allel, the physicians who smoke are less 
likely to counsel their patients to stop 
smoking in comparison with their non-
smoking colleagues. 

Conclusions: Smoking prevalence among 
Greek physicians is exceedingly high and 
similar with that of the general popula-
tion. More effective interventions that 
reduce smoking in the medical commu-
nity should be implemented immediately 
so that the physicians will better be able 
to fulfill their function as role models for 
the general population.

Key words: smoking habits, risk factors, 
physicians.
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