
Notes

Institut Català
de la Salut

Aquesta informació no pretén substituir les indicacions dels professionals sanitaris. Segueixi sempre els seus consells.
Informació adaptada a les recomanacions de l’Institut Català de la Salut.
©2002 The StayWell Company; ©2002 Ediciones Doyma. Tots els drets reservats.                                                                  R.10/08_R

Contacteu amb:

Telèfon de contacte:

MC1026AC

Deixi de fumar durant l’embaràs

Potser acaba de saber que està embarassada o fa poc temps que ho sap. O potser ja porta uns mesos
d’embaràs. De qualsevol forma, no és mai massa tard per fer el canvi. Cada cigarreta que deixi de fumar
és un avantatge per a vostè i el seu nadó. Pot ser molt difícil prendre la decisió de deixar de fumar, però 
vostè pot fer-ho. Encara que ho hagi intentat abans, no es doni per vençuda. Moltes persones que fumen
tracten de deixar l’hàbit quatre o cinc vegades abans d’aconseguir-ho.
 
 

Triï la manera de deixar de fumar
Vostè pot deixar de fumar de les maneres següents:
• Tallar en sec: ahir fumava, avui ja no. Això és difícil al començament, però el

canvi és més ràpid i la síndrome d’abstinència pot ser més curta.

• Gradualment: amb el temps, va reduint la quantitat de cigarretes que fuma
cada dia. Per fer-ho, esperi més temps entre cada un. Intenti no empassar-se
el fum.

Fixi una data per deixar de fumar
Sigui quin sigui el mètode triat, fixi una data per deixar de fumar totalment.
• Triï una data de les pròximes 2 o 4 setmanes.

• Un cop ho hagi decidit, marqui-la amb lletres grosses al calendari

Posi limitacions
Tant si decideix deixar-ho de cop com gradualment, pot ser útil posar-se
algunes limitacions.
• Limiti els llocs on hi pot fumar. Triï una habitació o un lloc exterior i fumi

només allà.

• Imposi’s com a norma general no fumar a casa. D’aquesta manera no
tindrà temptacions davant d’altres persones que fumin i mantindrà
l’ambient net de fum.

• Faci una llista dels avantatges de deixar de fumar i posi-la al lloc on
fuma. Posi’n també una còpia a la nevera i una altra davant del seu
seient del cotxe.

• Uneixi’s a un grup de conversa entre persones que també volen deixar
de fumar.

Llista de limitacions
Comenci deixant de fumar
quan menys necessiti una
cigarreta. Escrigui aquí altres
idees:
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