
 

 
Γιατί πρέπει να κόψετε το 
κάπνισμα; 

 Το κάπνισμα οδηγεί με διάφορους 

τρόπους σε καρδιακές παθήσεις 

κυρίως εμφράγματα. 

Το κάπνισμα καταστρέφει την 

εσωτερική επιφάνεια των αγγείων 

σας και από λεία την κάνει 

ανώμαλη και σκληρή με 

αποτέλεσμα την δημιουργία της 

αθηρωματικής πλάκας που σιγά-

σιγά μεγαλώνει και στενεύει την 

διάμετρο του αγγείου οδηγώντας 

τελικά σε στεφανιαία νόσο. 

Το κάπνισμα κάνει το αίμα πιο 

γλοιώδες προκαλώντας έτσι πιο 

εύκολα τη δημιουργία θρόμβων 

που είναι υπεύθυνοι για τα 

εγκεφαλικά επεισόδια και τα 

εμφράγματα. 

Το κάπνισμα προκαλεί ταχυκαρδία 

και αυξάνει την αρτηριακή πίεση. 

Από τη στιγμή που θα 

σταματήσετε το κάπνισμα ο 

κίνδυνος για καρδιακά επεισόδια 

αρχίζει να μειώνεται. 

 

Διαχείρηση βάρους 

 
Πολλοί φοβούνται ότι θα πάρουν 

βάρος όταν διακόψουν το 

κάπνισμα. Η αλήθεια είναι ότι οι 

περισσότεροι παίρνουν 2-5 κιλά. Οι 

κυρίες αιτίες της αύξησης βάρους 

είναι α) η μείωση των καύσεων, β) 

η αύξηση της όρεξης και γ) η 

αύξηση του τσιμπολογήματος, 

εφόσον το φαγητό χρησιμοποιείται 

συχνά ως υποκατάστατο του 

τσιγάρου.  

Με την κατάλληλη επιστημονική 

καθοδήγηση μπορείτε να 

αποφύγετε το ανθυγιεινό 

τσιμπολόγημα, να ακολουθήσετε 

ένα υγιεινό τρόπο διατροφής, ενώ 

βρίσκεστε σε διαδικασία διακοπής 

καπνίσματος, και να ρυθμίσετε το 

βάρος σας σε επιθυμητά επίπεδα.  

Επιπλέον, διατηρώντας ένα υγιές 

βάρος ή χάνοντας το 5 - 10% του  

βάρους σας, εφόσον είναι 

αυξημένο, μειώνετε περαιτέρω τον 

κίνδυνο για καρδιακά επεισόδια.  

 

Διαχείρηση άγχους 

 
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε βιώσει άγχος: 

μια διάχυτη, δυσάρεστη και ακαθόριστη 

αίσθηση ανησυχίας. Όταν, το άγχος είναι 

πολύ έντονο και διαρκεί καιρό γίνεται 

παθολογικό και αναστατώνει το τμήμα 

του νευρικού συστήματος που ελέγχει 

την καρδιά.  

 

 

Όταν έχετε άγχος μπορεί να αισθάνεστε 

συχνά: ένταση και εκνευρισμό, 

υπερβολική λύπη, ζάλη, κόπωση, 

δύσπνοια, πόνο στο στήθος, δυσκολία 

στη συγκέντρωση, προβλήματα ύπνου 

αίσθημα παλμών (ταχυκαρδίας), και να 

καταναλώνετε αλκοόλ ή να καπνίζετε. 

Έχει μεγάλη σημασία για την υγεία σας 

να καταφέρνετε να ελέγχετε το άγχος 

σας και να αντιδράτε σ’αυτό με τρόπους 

που προάγουν και την ψυχική και την 

σωματική σας υγεία.   

Η εξάρτηση από το τσιγάρο αποτελεί  

στην ουσία τροχοπέδη για την 

καθημερινότητα σας.  Οι συνήθειες και οι 

συμπεριφορές που συνδέονται με το 

κάπνισμα μπορούν να αλλάξουν: 

μπορείτε να περάσετε από την εξάρτηση 

του καπνίσματος στην συνήθεια του μη 

καπνίσματος. 


