Αν κόψω το κάπνισμα θα παχύνω;

ΙΑΤΡΟΣ:
Ορισμένοι καπνιστές μετά τη διακοπή αυξάνουν 3 με 5 κιλά το σωματικό τους
βάρος, γιατί αλλάζει ο μεταβολισμός τους και γιατί δεν ακολουθούν σωστή
διατροφή.
Υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπίσεις την πιθανή πρόσληψη βάρους και ο
ιατρός σου μπορεί να σε βοηθήσει στο θέμα αυτό.

Θα είναι δύσκολο να κόψω το κάπνισμα;

ΙΑΤΡΟΣ:
Το κάπνισμα είναι μια εξαρτημένη συμπεριφορά.
Επομένως, η διακοπή του καπνίσματος αφορά στη σωματική και ψυχολογική
απεξάρτηση του οργανισμού από τη νικοτίνη.

Ως εκ τούτου, απαιτείται προσπάθεια από μέρους του καπνιστή. O ιατρός σου
θα σε βοηθήσει όσο το δυνατόν καλύτερα στην πορεία της διακοπής και μαζί θα
επιλέξετε τον τρόπο που θέλεις εσύ να κόψεις το τσιγάρο.

Αν πάρω φάρμακα για να κόψω το κάπνισμα,
αυτά τα φάρμακα έχουν παρενέργειες;

ΙΑΤΡΟΣ:
Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και αυτά που χρησιμοποιούνται στην διακοπή
καπνίσματος έχουν κάποιες παρενέργειες .
Με βάση την Ιπποκράτειο ρήση «ωφελέειν ή μη βλάπτειν» μαζί με τον ιατρό
σου θα επιλέξετε την αγωγή που σου ταιριάζει.

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΙ

Ο ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΛΕΕΙ

Ο ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ:

ΔΡΑΣΗ:

«ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΑ»

«ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ

ή

ΤΟ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟ».

«ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ».

Παράδειγμα αρνητικής σκέψης

Κατάλληλη απάντηση

«Αν είχα τώρα ένα τσιγάρο,
θα ένιωθα σίγουρα καλύτερα»

«Αυτή η επιθυμία θα φύγει.
Ήδη νιώθω πιο υγιής»

«Όλοι οι άλλοι καπνίζουν»

«Εγώ ΔΕΝ καπνίζω. Και υπάρχουν
πολλοί που δεν καπνίζουν»

«Είμαι νέος και θα μπορούσα
να καπνίσω ακόμα»

« Θα είμαι πιο υγιής
αν διακόψω το κάπνισμα οριστικά»

«Μια απόλαυση είχα και εγώ στη
ζωή μου…»

«Μπορώ και θα τα καταφέρω και
σύντομα αυτά τα συναισθήματα θα
αντικατασταθούν με θετικά»

1) Να αποκτήσει ένα χόμπυ που θα απασχολεί τα χέρια του
(π.χ. πάζλ, πλέξιμο, ξύλινες κατασκευές, ζωγραφική, μαγειρική, κ.τ.λ.)
2)Να έχει τα χέρια του απασχολημένα (π.χ. μπάλα άγχους, μολύβι, στυλό, κλειδιά,
κέρματα, συνδετήρα, κοκαλάκι για τα μαλλιά, κ.τ.λ.)
3) Να απασχολήσει το μυαλό του (π.χ. να διαβάσει ένα βιβλίο ή περιοδικό, να
ακούσει
, να μπει στο διαδίκτυο, να στείλει e-mail σε φίλο αντί να του )
4) Να έχει κάτι στο στόμα (π.χ. γλυφιτζούρια, μαστίχες, καραμέλες, φρούτα και
λαχανικά κομμένα ,πολύσπορα κουλούρια, ξυλάκια κανέλας, οδοντογλυφίδα)
5) Να είναι σε εγρήγορση και να μην περνάει μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς
να κάνει κάτι…
Busy doing nothing-

Στόχος: ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΒΑΡΙΕΤΑΙ
Πολλοί καπνιστές αρχίζουν να καπνίζουν ξανά από ανία!!

6) Να πίνει πολύ νερό
7) Να πίνει φυσικό χυμό πορτοκάλι και γενικά να προτιμά τροφές πλούσιες
σε βιταμίνη C (π.χ. μπρόκολα, κόκκινες πιπεριές, φράουλες, ακτινίδια,
μανταρίνια, κ.τ.λ.)
8) Να κοιμάται 8 ώρες κάθε βράδυ
9) Να επιδιώκει να εκτίθεται καθημερινά στον ☼ που φτιάχνει την διάθεση
10) Να γυμνάζεται 2-3 φορές την εβδομάδα και να προτιμά το περπάτημα
11) Να αναγνωρίζει άτομα και καταστάσεις που τον αγχώνουν και να μάθει
πώς να συμπεριφέρεται απέναντι τους
12) Να κάνει ένα κρύο ντους ή ένα ζεστό αφρόλουτρο
13) Να βουρτσίζει συχνά τα δόντια του και να χρησιμοποιεί στοματικό
διάλυμα.

14) Να αλλάξει το καθημερινό του πρόγραμμα
(π.χ. αν ξυπνάει, πίνει καφέ, καπνίζει και μετά φεύγει για δουλειά…
ας δοκιμάσει να ξυπνήσει, να πιει χυμό, να διαβάσει εφημερίδα ή να ακούσει
μουσική, να πιει τσάι και να φάει τοστ)

15) Να τρώει μικρά και συχνά γεύματα
16) Η έλλειψη βιταμίνης Β μπορεί να δημιουργήσει κατάθλιψη
(πολλά φρούτα, λαχανικά, φασόλια, κοτόπουλο, αυγά μπορεί να βοηθήσουν)
17) Τροφές πλούσιες σε Ωμέγα-3 ανεβάζουν τη διάθεση
(π.χ. σολωμός, σαρδέλες, αμύγδαλα, σόγια, κ.τ.λ.)
18) Να μειώσει ή και να απέχει από καφέ και αλκοόλ το πρώτο διάστημα.
Άν δεν αντέχει χωρίς καφέ,να επιλέξει κάποια μάρκα καφέ που δεν έπινε
όταν κάπνιζε)
Cross & Hopwood, 2007

19) Αντί για τσιγάρο να ανάβει αρωματικά κεριά
20) Σε έντονη επιθυμία, να πάρει 10 βαθιές αναπνοές και να κρατήσει την
τελευταία αναπνοή του όσο ανάβει ένα σπίρτο… να εκπνεύσει αργά και να
σβήσει το σπίρτο…
(να προσποιηθεί δηλ. πως άναψε ένα τσιγάρο και το έσβησε)
21) Να είναι προετοιμασμένος όταν πάει σε ραντεβού ή σε κάποια υπηρεσία και
περιμένει ώστε να εκνευριστεί λιγότερο με την αναμονή.
(ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό, να λύσει ένα σταυρόλεξο, να πιάσει κουβέντα
με κάποιον που περιμένει κλπ)
22) Αν καπνίζουν άλλοι στο σπίτι, να ζητήσει να μην καπνίζουν μπροστά του,
ειδικά στην αρχή.

23) Να μάθει να λέει «όχι» όταν πιέζεται προσωπικά και επαγγελματικά
(όπως έχει δικαίωμα στην αποδοχή έχει δικαίωμα και στην άρνηση).

24) Να εξοικειωθεί με τη μέθοδο «διάσπαση προσοχής».
25) Να ελέγχει το περιβάλλον του και να αποφεύγει δυσάρεστες συνήθειες
(π.χ. να βλέπει ειδήσεις στην τηλεόραση, να οδηγεί στο κέντρο της πόλης σε
ώρα αιχμής και να ψάχνει για πάρκινγκ)
26) Να κάνει καλή διαχείριση του χρόνου
27) Να βλέπει την θετική πλευρά των πραγμάτων
28) Να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα
29) Να είναι πρόθυμος να συμβιβαστεί με πράγματα που δεν μπορεί να αλλάξει
30) Να βρίσκει χρόνο καθημερινά για να κάνει κάτι που τον ευχαριστεί και τον
χαλαρώνει
31) Να συναναστρέφεται με άτομα θετικά που συμβάλλουν στην μείωση του
άγχους του.

32) Να δοκιμάσει άλλη διαδρομή για τις συχνές μετακινήσεις του,
για να μην συνδέει γνώριμα ερεθίσματα με το τσιγάρο.
33) Να αποφεύγει να ακούει  στο αυτοκίνητο που μπορεί να τον φορτίσει
συναισθηματικά.
34) Να επιλέγει να ακούει σταθμούς που δεν άκουγε ως καπνιστής.
35) Να παίρνει χρόνο για να χειριστεί μια κατάσταση και να μην βιάζεται
36) Κάθε πρόβλημα έχει τη δική του λύση.
37) Επειδή η σκέψη είναι στο τσιγάρο δεν σημαίνει πως η σκέψη πρέπει να γίνει
και πράξη! ‘Ο,τι σκέφτεται ο καπνιστής το κάνει; ‘Αρα, γιατί πρέπει και να
καπνίσει;
38) Να υπενθυμίζει στον εαυτό του, ότι έχει τον έλεγχο και τα πάει καλά μέχρι
τώρα
39) Να μιλάει στο  με το χέρι που καπνίζει, να έχει πάντα κοντά στο  ένα
μπλοκ και ένα στυλό για να απασχολείται όσο μιλάει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
EXEI TETOIEΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑ
ΤΣΙΓΑΡΟ?

1 τσιγάρο δεν ισοδυναμεί με αποτυχία
(‘Αν και το 1 τσιγάρο γρήγορα γίνεται πακέτο,

οι πρώτες αντιδράσεις του καπνιστή στην υποτροπή είναι καθοριστικές
για την μετέπειτα άκαπνη ή μη πορεία του)

1) Να μην νιώσει ένοχος και να μην νιώσει ότι απέτυχε!!!
2) Αν κάπνισε από δικό του πακέτο, να το πετάξει
3) Αν πήρε τσιγάρο από φίλο, να αποφύγει αυτό το άτομο για λίγο καιρό και
τις συνθήκες που συνέβαλλαν στο να καπνίσει ξανά
4) Να εντοπίσει ακριβώς τον «πειρασμό» που τον έκανε να καπνίσει και να
σκεφτεί τρόπους για να αντιμετωπίσει στο μέλλον μια παρόμοια κατάσταση
5) Να ανατρέξει στο προσωπικό του ημερολόγιο διακοπής καπνίσματος και να
θυμηθεί πόσο καλά τα πήγε μέχρι τώρα
6) Να επικοινωνήσει με τον ιατρό του αν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή
7) Να βρει, αν δεν το έχει ήδη κάνει, έναν «φίλο διακοπής καπνίσματος»
(quit buddy or support buddy)…
πρόβλημα που μοιράζεσαι είναι πρόβλημα μισολυμένο!

Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να βοηθήσουν τον καπνιστή
να κάνει μια νέα προσπάθεια!!



Ποιος ήταν ο πειρασμός που σε έκανε να καπνίσεις ξανά;



Πότε κάπνισες ξανά;



Πώς ήταν τα πράγματα στη ζωή σου όταν κάπνισες ξανά, τί συνέβαινε
τότε;



Είχες κάποιον δικό σου κοντά που θα μπορούσε να σε αποτρέψει από
το να καπνίσεις ξανά;



Χρησιμοποίησες κάποια μέθοδο για να αντιμετωπίσεις τον πειρασμό;
Ποια μέθοδο;



Θέλεις να ορίσεις μια νέα ημερομηνία διακοπής;

