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Contacteu amb:

Telèfon de contacte:

Durant els primers dies després de deixar de fumar, és possible que senti irritació, ansietat, depressió 
falta d’energia. Són símptomes normals de l’abstinència. És la manera com el cos es recupera del tabac.
Aquests símptomes disminuiran al cap de pocs dies.
 

Com fer front a la síndrome d’abstinència del tabac

Com combatre el desig de fumar
• Respiri profundament. Inhali l’aire a través del nas.

Compti fins a 5. Expulsi lentament l’aire per la boca.

• Begui aigua. Intenti beure com a mínim vuit gots
d’aigua cada dia.

• Mantingui les mans ocupades. Renti el cotxe.
Dibuixi. Faci trencaclosques.

• Retardi’l. El desig de fumar només dura de 3 a 5
minuts.

Controli l’estrès
Després de deixar de fumar, és possible que se senti
irritat. Intenti prendre un bany o una dutxa calents.
Escolti música. Faci ioga o meditació. Truqui als seus
amics o uneixi’s a un grup de recolzament per deixar de
fumar.

Faci exercici
L’exercici ajuda el cos i la ment a sentir-se millor. Hi ha
moltes maneres d’augmentar el nivell d’activitat. Trobi
alguna cosa que li agradi fer. Pregunti a un amic o amiga
si vol acompanyar-lo a fer una passejada caminant o en
bicicleta.

Dormi millor
És possible que se senti cansat però tingui dificultat per
dormir. Intenti relaxar-se abans d’anar al llit. Faci alguns
exercicis d’estiraments. Llegeixi una estona.
Eviti la cafeïna durant unes hores abans d’anar a dormir.

Millori la seva forma física
sense augmentar de pes
És possible que senti més gana. Moltes persones que
deixen de fumar guanyen uns quilos de pes. Per limitar
l’augment de pes, intenti controlar el que menja.
Redueixi els greixos de la seva dieta diària. Si necessita
menjar alguna cosa, mengi aliments baixos en calories,
com fruita fresca i verdures. Begui líquids baixos en
calories. L’exercici freqüent també l’ajudarà a
mantenir-se en forma. Recordi: el seu objectiu principal
és no fumar. Concentri’s en aquest objectiu.


	notas: 
	telefono: 
	nombre: 


