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Η αυξητική τάση του καπνίσματος και της κατανάλωσης
αλκοόλ μεταξύ των νέων αποτελεί φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία τόσο στους κοινωνικούς φορείς όσο και
στην επιστημονική κοινότητα. Η στάση των νέων απέναντι στις δύο αυτές συνήθειες είναι χρήσιμο να κατανοηθεί, προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη συγκεκριμένων
μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

AIM This research examined the attitudes of under-graduate and post-graduate students of the University of Athens about cigarette smoking and alcohol consumption.
MATERIAL-METHOD An exploratory survey was
employed that contained a combination of 37 semantic-items and open-ended questions. 136 under- and
post-graduate students aged 18–27 years who study in

524

Μ. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ και συν

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των στάσεων φοιτητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών όσον αφορά στο κάπνισμα και
την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων αυτών.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 37 κλειστές
και ανοικτές ερωτήσεις, το οποίο επιδόθηκε σε 136 φοιτητές και φοιτήτριες ηλικίας 18–27 ετών που φοιτούν
στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 74% του δείγματος θεωρούσε
ότι το κάπνισμα υπήρξε προσωπική επιλογή, σε αντίθεση με το 26%, που ανέφερε ότι υπήρξε αποτέλεσμα έντονης πίεσης από το φιλικό περιβάλλον. Όσον αφορά στην
κατανάλωση αλκοόλ, το 49% των φοιτητών και το 37%
των φοιτητριών ανέφερε ότι η κατανάλωση αλκοόλ ήταν
μια κοινή συνήθεια. Το 49% από αυτούς υποστήριξε ότι
ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να σταματήσει την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ ένα ποσοστό 47% ανέφερε ότι δεν
παρουσίασε ποτέ κανένα πρόβλημα υγείας από τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών. Οι καπνιστές εμφανίστηκαν να κάνουν περισσότερη χρήση αλκοόλ από τους μη
καπνιστές.

the Faculty of Nursing, University of Athens, completed the questionnaire.
RESULTS The data indicated that smoking status was
a personal selection for 74% of the respondents; meanwhile 26% reported that peer pressure was the primary
reason to start smoking. Regarding alcohol, 80% of the
students reported that alcohol consumption was a common habit; meanwhile 49% of them reported that they
never felt the need to stop drinking alcohol. 47% of the
students reported no problems from alcohol consumption; meanwhile smokers reported higher alcohol consumption than non smokers.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ότι οι φοιτητές με άσθμα καπνίζουν περισσότερο από
τους υγιείς συμφοιτητές τους. Η συχνότητα, πάντως,
του καπνίσματος στο γενικό πληθυσμό και κυρίως ανάμεσα στους νέους έχει αρχίσει να μειώνεται στις αναπτυγμένες χώρες.5

Τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τις συνήθειες του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοόλ
ενδέχεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Μια σειρά
μελετών διερευνά τις μελλοντικές τάσεις εμφάνισης
προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τις παραπάνω
συμπεριφορές.1,2 Αν και το κάπνισμα είναι μια παθογόνος συνήθεια, λίγες είναι οι μελέτες στον ελλαδικό
χώρο που ασχολούνται με την καπνισματική συμπεριφορά των νέων και ειδικά των φοιτητών. Οι Kyrlesi
et al3 διαπιστώνουν ότι το κάπνισμα μεταξύ μαθητών
ηλικίας 13–15 είναι ανησυχητικά υψηλό, με 1 στους 3
νέους να έχουν δοκιμάσει τσιγάρο και το 16% να είναι
εν ενεργεία καπνιστές. Οι Κρομμύδας και συν,4 σε μελέτη μεταξύ φοιτητών επιστημών υγείας, επισημαίνουν

Υπάρχουν αρκετές άλλες μελέτες διεθνώς, οι οποίες
έχουν επικεντρωθεί αφενός στις στάσεις των φοιτητών
υγείας αναφορικά με το κάπνισμα και το αλκοόλ6 και
αφετέρου στην ανεύρεση της σχέσης μεταξύ καπνίσματος, ανθυγιεινών συμπεριφορών και διαφόρων τρόπων
ζωής,7 καθώς και στη γενικότερη κατανόηση των αντιλήψεων μεταξύ καπνιστών, πρώην καπνιστών και μη
καπνιστών.8
Όσον αφορά στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, έχουν γίνει στο παρελθόν ορισμένες
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έρευνες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ στο γενικό
πληθυσμό9 και την επίδραση της οικογένειας στη χρήση
αλκοόλ και ναρκωτικών τόσο στους νέους όσο και το
γενικό πληθυσμό,10,11 καθώς επίσης και με τη συχνότητα του αλκοολισμού στην Ελλάδα.12 Σε διεθνές επίπεδο,
έχει μελετηθεί το πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ
μεταξύ των φοιτητών των πανεπιστημίων, καθώς και οι
στάσεις φοιτητών πανεπιστημίων και των γονέων τους
ως προς την κατανάλωση αλκοόλ.13 Ενδιαφέρον μάλιστα
παρουσιάζει η διαπολιτισμική μελέτη των στάσεων Γάλλων και Αμερικανών φοιτητών απέναντι στο αλκοόλ.14
Οι αντιλήψεις και συνήθειες των φοιτητών του πανεπιστημίου όσον αφορά στο κάπνισμα15,16 έχουν επίσης
διερευνηθεί. Στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, υπήρξαν
αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα στα πανεπιστήμια,
τα οποία είχαν ως στόχο να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση αναφορικά με τις βλαπτικές
επιπτώσεις του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Παρόμοια προγράμματα δεν έχουν
πραγματοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο.
Δεν υπήρξε ποτέ συστηματικός έλεγχος της συνήθειας του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών των φοιτητών και φοιτητριών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και μάλιστα των σχολών των
επαγγελμάτων υγείας. Οι στάσεις και τα πιστεύω των
Ελλήνων φοιτητών των ιατρικών και νοσηλευτικών
σχολών όσον αφορά στο κάπνισμα και στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών είναι παντελώς άγνωστες.
Η έλλειψη της γνώσης αυτής μας οδήγησε στην προσπάθεια διερεύνησης των στάσεων και των πιστεύω
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφορικά
με το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούσαν τα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και εκείνοι που παρακολουθούσαν τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος (ιατροί, νοσηλευτές, οικονομολόγοι, φιλόλογοι,
μαθηματικοί κ.λπ.), αποτέλεσαν τον πληθυσμό-στόχο
της παρούσας έρευνας, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε τυχαία επιλογή δείγματος αποτελούμενου από
136 φοιτητές/φοιτήτριες, ηλικίας 18–27 ετών. Οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο με 37 ερωτήσεις κατά την περίοδο Απριλίου 2006 – Ιουνίου 2006.

Το ερωτηματολόγιο επιδόθηκε στους φοιτητές κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων, συνοδευόμενο από ένα επεξηγηματικό γράμμα τον Απρίλιο του 2006. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ανώνυμα
χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση ή συμβουλή. Φοιτητές οι οποίοι δεν ήταν παρόντες στα μαθήματα εξαιρέθηκαν από την έρευνα. Μετά τη συλλογή των στοιχείων
έγινε στατιστική ανάλυση και χρησιμοποιήθηκε το test
x2, το Fischer test και η ανάλυση πολυμεταβλητότητας
για τις κατηγορικές μεταβλητές, ενώ το t-test χρησιμοποιήθηκε για τις συνεχείς μεταβλητές. Μια τιμή της Ρ
πιθανότητας Ρ≤0,05 για την t-αμφίπλευρη δοκιμασία
θεωρήθηκε αποδεκτή και σημαντική.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείτο από 63 (46,3%)
προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής
και 73 (53,7%) μεταπτυχιακούς φοιτητές, που ήταν απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμημάτων Ιατρικής,
Νοσηλευτικής, Οικονομικών Επιστημών και Φιλολογίας) (πίνακας 1). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν
24,2±5,3 έτη. Το 34,6% (n=47) των συμμετεχόντων ήταν
άνδρες, ενώ το 65,4% (n=89) ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία των ανδρών (26,5±5,5 έτη) ήταν στατιστικά μεγαλύτερη από τη μέση ηλικία (23±4,8) των γυναικών (t=–3,8,
df=134, Ρ<0,00). Η μέση ηλικία των μεταπτυχιακών φοιτητών (27±3,7 έτη) ήταν στατιστικά μεγαλύτερη από
τη μέση ηλικία (20,8±4,8) των προπτυχιακών (t=8,5,
Ρ<0,001). Το 89,7% (n=122) των ερωτηθέντων ήταν
άγαμοι, ενώ το 10,3% (n=14) ήταν έγγαμοι. Το 34,6%

Πίνακας 1. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου.
Ν

(%)

Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα

47
89

34,6
65,4

Φοιτητές
Προπτυχιακοί
Μεταπτυχιακοί

63
73

46,3
53,7

Καπνιστές
Ναι
Όχι

50
86

36,8
63,2

Κατανάλωση αλκοόλ
Ναι
Όχι

56
80

41,2
58,8
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(n=47) δήλωσε πως η μόνιμη κατοικία των γονέων του
βρίσκεται στην επαρχία, ενώ το 65,4% (n=89) δήλωσε
ως μόνιμη κατοικία των γονέων του την Αθήνα.
Κάπνισμα
Το 63,2% (n=86) των ερωτηθέντων δήλωσε πως
δεν καπνίζει, ενώ το 36,8% (n=50) δήλωσε ότι καπνίζει. Η μέση ηλικία έναρξης του καπνίσματος ήταν τα
18,8±4,1 έτη. Ο μέσος αριθμός τσιγάρων ανά ημέρα
ήταν 13,2±10,3. Το 49% (n=23) των ανδρών ήταν καπνιστές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες ήταν
μικρότερο (30%, n=27) (πίνακας 2). Οι άνδρες ήταν
συχνότερα καπνιστές σε σχέση με τις γυναίκες (x2=4,6,
Ρ=0,03). Η μέση ηλικία (25,5±5,2 έτη) των καπνιστών
ήταν στατιστικά μεγαλύτερη (t=2,23, df=134, Ρ=0,027)
από τη μέση ηλικία των μη καπνιστών (23,4±5,2 έτη).
Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο
επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και
στο κάπνισμα (x2=0,6, Ρ=0,4). Έτσι, το 39,7% (n=29) των
μεταπτυχιακών φοιτητών και το 33,3% (n=21) των προπτυχιακών φοιτητών ήταν καπνιστές. Δεν διαπιστώθηκε
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της οικογενειακής
κατάστασης και του καπνίσματος (x2=0,007, Ρ=0,9). Το
36,9% (n=45) των άγαμων ήταν καπνιστές και το αντίστοιχο ποσοστό στους έγγαμους ήταν 35,8% (n=5). Το
34% (n=16) εκείνων που οι γονείς τους διέμεναν μόνιμα
στην επαρχία ήταν καπνιστές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνους που οι γονείς τους διέμεναν μόνιμα
στην Αθήνα ήταν 38,2% (n=34), χωρίς όμως η σχέση αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (x2=0,23, Ρ=0,63).
Αναφορικά με τους 50 καπνιστές, το 74% (n=37) ανέφερε πως το κάπνισμα αποτέλεσε προσωπική τους επιλογή, ενώ το 26% (n=13) δήλωσε ότι το φιλικό τους
περιβάλλον ήταν εκείνο που τους επηρέασε σημαντικά
στην έναρξη του καπνίσματος.
Το 88,2% (n=44) των καπνιστών δήλωσε πως αισθάνεται την ανάγκη να διακόψει το κάπνισμα. Στις γυναίκες,
μάλιστα, η ανάγκη αυτή ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με
τους άνδρες (Ρ=0,006, ακριβής έλεγχος Fisher). Πιο συ-

Πίνακας 2. Καπνιστές-μη καπνιστές ανά φύλο.
Καπνιστές

Μη καπνιστές

Φύλο

n

(%)

n

(%)

Άνδρας
Γυναίκα

23
27

16,9
19,9

24
62

17,6
45,6

γκεκριμένα, το 100% (n=27) των γυναικών δήλωσε πως
αισθάνεται την ανάγκη να διακόψει το κάπνισμα, ενώ
στους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 73,9% (n=17).
Επιπλέον, η ανάγκη για διακοπή του καπνίσματος ήταν
μεγαλύτερη στους προπτυχιακούς σε σχέση με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Ρ=0,033, ακριβής έλεγχος Fisher).
Πιο συγκεκριμένα, το 100% (n=21) των προπτυχιακών
φοιτητών που κάπνιζαν δήλωσε πως αισθάνεται την ανάγκη να διακόψει το κάπνισμα, ενώ στους μεταπτυχιακούς
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 79,3% (n=23).
Από τους 44 φοιτητές που δήλωσαν ότι αισθάνονται
την ανάγκη να διακόψουν το κάπνισμα, οι 34 (77,3%)
ανέφεραν πως αυτό οφείλεται σε λόγους υγείας και οι 8
(18,2%) ότι οφείλεται στο οικογενειακό και φιλικό τους
περιβάλλον.
Από τους 50 καπνιστές, οι 27 (54%) δήλωσαν πως δεν
είχαν ενοχλήματα υγείας από το κάπνισμα, ενώ οι υπόλοιποι 23 (46%) ανέφεραν τέτοια προβλήματα.
Το 98% (n=49) των καπνιστών δήλωσε πως ποτέ δεν
ζήτησε βοήθεια για να διακόψει το κάπνισμα.
Κατανάλωση αλκοόλ
Το 58,8% (n=80) των ερωτηθέντων ανέφερε πως
δεν καταναλώνει αλκοόλ, ενώ χρήστες αλκοόλ δήλωσαν πως είναι 56 άτομα (41,2%). Η μέση κατανάλωση
αλκοόλ ήταν 3,2 ποτά ανά εβδομάδα. Η μέση ηλικία
έναρξης χρήσης του αλκοόλ ήταν 16,5±1,6 έτη. 39 άτομα (69,6%) δήλωσαν ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι
προσωπική τους επιλογή, ενώ 7 (12,5%) ανέφεραν ότι
παρακινούνται από το φιλικό τους περιβάλλον. 49 άτομα (87,5%) δήλωσαν πως δεν αισθάνθηκαν ποτέ την
ανάγκη να σταματήσουν την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ
7 (12,5%) ανέφεραν ότι έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη. 47 άτομα (83,9%) δήλωσαν πως δεν είχαν προβλήματα υγείας από την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ 9 άτομα
(16,1%) ανέφεραν τέτοια προβλήματα. Όλοι όσοι δήλωσαν χρήστες αλκοόλ ανέφεραν ότι δεν έχουν ζητήσει
ποτέ βοήθεια για να σταματήσουν την κατανάλωση.
Το 49% (n=23) των ανδρών κατανάλωναν αλκοόλ,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες ήταν αρκετά μικρότερο, φθάνοντας το 37% (n=33) (πίνακας 3).
Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική
(x2=1,8, Ρ=0,18).
Αναφορικά με το επίπεδο φοίτησης, το 43,8% (n=32)
των μεταπτυχιακών φοιτητών κατανάλωναν αλκοόλ,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους προπτυχιακούς ήταν
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Πίνακας 3. Κατανάλωση αλκοόλ ανά φύλο.
Κατανάλωση
αλκοόλ

Μη κατανάλωση
αλκοόλ

Φύλο

n

(%)

n

(%)

Άνδρας
Γυναίκα

23
27

16,9
19,9

24
62

17,6
45,6

μικρότερο (38,1%, n=242). Η σχέση αυτή επίσης δεν
ήταν στατιστικά σημαντική (x2=0,46, Ρ=0,50).
Δεν βρέθηκε συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης με την κατανάλωση αλκοόλ.
Οι καπνιστές κατανάλωναν αλκοόλ σε μεγαλύτερο
βαθμό σε σχέση με τους μη καπνιστές (x2=3,8, Ρ=0,05).
Πιο συγκεκριμένα, το 52% (n=26) των καπνιστών κατανάλωναν αλκοόλ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
τους μη καπνιστές ήταν 34,9% (n=30).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής μια συγκριτική μελέτη των συνηθειών του καπνίσματος μεταξύ
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σχολών επιστημών υγείας.
Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, οι άνδρες καπνιστές μεταπτυχιακοί φοιτητές καπνίζουν και πίνουν περισσότερο απ’ ό,τι οι γυναίκες προπτυχιακές φοιτήτριες
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, η πλειονότητα των φοιτητών ανέφερε ότι
το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
υπήρξε δική τους προσωπική επιλογή και δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας επιρροής ή πίεσης από το φιλικό περιβάλλον. Ο έγγαμος βίος δεν αποδείχθηκε να αποτελεί
σημαντικό παράγοντα περιορισμού της συνήθειας του
καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, ο τόπος διαμονής των γονέων των φοιτητών δεν φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στη συνήθεια του καπνίσματος και στην κατανάλωση αλκοόλ,
αν και οι φοιτητές με γονείς που διέμεναν στην περιοχή
του λεκανοπεδίου Αττικής ανέφεραν ότι κάπνιζαν και
έπιναν περισσότερα αλκοολούχα ποτά, εύρημα που
όμως έρχεται σε αντίθεση με άλλες μελέτες.17,18 Περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές της παρούσας μελέτης ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας
λόγω του καπνίσματος, ιδιαίτερα βήχα και δύσπνοια,
ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό ανέφερε ότι αντιμε-

τώπισε κάποια προβλήματα υγείας λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
ανέφερε ότι μια από τις άμεσες προτεραιότητές τους
είναι η διακοπή του καπνίσματος.
Αντιθέτως, ένα πολύ μικρότερο ποσοστό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ανέφερε ότι είχε
ως σκοπό στο άμεσο μέλλον τη διακοπή του αλκοόλ,
γεγονός που υποδεικνύει ότι ενώ οι φοιτητές έχουν
συνειδητοποιήσει τις βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος, δεν συμβαίνει κατά κανόνα το ίδιο και για την
κατανάλωση αλκοόλ.
Επιθετική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε τακτά
χρονικά διαστήματα απαιτείται19 στους φοιτητές των
σχολών επαγγελμάτων υγείας και ιδιαίτερα τους γιατρούς και νοσηλευτές, που επί του παρόντος παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά καπνίσματος και κατανάλωσης
αλκοόλ. Αυτό το μέτρο είναι τελείως απαραίτητο, γιατί από τη φύση του επαγγέλματός τους οι λειτουργοί
υγείας αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς της ομαλής
λειτουργίας του συστήματος για τον υπόλοιπο πληθυσμό και ιδιαίτερα για τη νεολαία. Βεβαίως, περαιτέρω
έρευνες θα χρειαστεί να διεξαχθούν με στόχο την ανεύρεση ενδεχόμενης διαφοροποίησης της στάσης μεταξύ
των γιατρών, των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, όπως φαρμακοποιών, κλινικών ψυχολόγων
κ.ά., καθώς και μεταξύ φοιτητών των σχολών υγείας
και άλλων σχολών θετικής και θεωρητικής κατεύθυνσης.
Συμπερασματικά, η συνειδητοποίηση των βλαπτικών
επιπτώσεων του καπνίσματος και της κατανάλωσης
αλκοολούχων ποτών και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν οι φοιτητές των επαγγελμάτων υγείας,
μαζί με τη δραστηριοποίηση των ιθυνόντων της πολιτείας, είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που απορρέουν τόσο από την αύξηση της
συνήθειας του καπνίσματος, όσο και από την υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
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