
Οφέλη Διακοπής Καπνίσματος 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το κάπνισμα έχει ταξινομηθεί επίσημα σαν 

ιατρική ασθένεια. 

Το κάπνισμα προκαλεί εθισμό και αυτό οφείλεται στην νικοτίνη.                                              

Γνωρίζετε ότι το κάπνισμα προκαλεί τουλάχιστον 25 απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ; 

Καρκίνος 

• Του πνεύμονα 

• Στόματος, λάρυγγα, οισοφάγου 

• Τραχήλου της μήτρας 

• Ουροδόχου κύστεως 

• Παγκρέατος 

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)                                                                                         

Στεφανιαία Νόσος                                                                                                                                 

Αγγειακά  εγκεφαλικά επεισόδια                                                                                                   

Περιφερική αγγειακή νόσος                                                                                                                 

Επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό                                                                                

Πρόωρη γήρανση (ρυτίδες, άσπρα μαλλιά) 

Γνωρίζετε ότι οι μισοί από τους σημερινούς καπνιστές θα πεθάνουν τελικά από νόσο που 

σχετίζεται με το κάπνισμα ;  

 

Η διακοπή του καπνίσματος είναι η πιο αποτελεσματική παρέμβαση για την πρόληψη 

πολλών νοσημάτων. 

 Τα οφέλη της διακοπής του καπνίσματος αρχίζουν να γίνονται αισθητά από την πρώτη 

κιόλας ώρα 

• 20 λεπτά 
Η αρτηριακή πίεση και οι σφυγμοί σας επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα. 

• 8 ώρες 
Τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα και τα επίπεδα 
της νικοτίνης και του μονοξειδίου του άνθρακα μειώνονται στο μισό. 

• 24 ώρες 
Το μονοξείδιο του άνθρακα αποβάλλεται από το σώμα. Οι πνεύμονες αρχίζουν να 
αποβάλλουν τα κατάλοιπα του τσιγάρου μέσω της βλέννης. 



• 48 ώρες 
Δεν υπάρχει πλέον νικοτίνη στο σώμα σας. Η αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης 
βελτιώνονται σημαντικά. 

• 72 ώρες 
Η αναπνοή γίνεται ευκολότερη. Οι βρόγχοι χαλαρώνουν και τα επίπεδα ενέργειας 
αυξάνονται. 

• 2 έως 12 εβδομάδες 
Βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα. 

• 3 έως 9 μήνες 
Ο βήχας, η δύσπνοια και τα αναπνευστικά προβλήματα υποχωρούν αισθητά, καθώς η 
πνευμονική λειτουργία αυξάνεται μέχρι και 10%. 

• 5 χρόνια 
Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής μειώνεται σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με τον 
κίνδυνο που διατρέχει ένας καπνιστής. 

• 10 χρόνια 
Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα μειώνεται στο μισό σε σύγκριση με 
τον κίνδυνο που διατρέχει ένας καπνιστής. Οι πιθανότητες καρδιακής προσβολής 
είναι ίδιες με αυτές ενός ανθρώπου που δεν έχει καπνίσει ποτέ. 

 

Στο ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ του Ιατρικού Κέντρου ¨Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ¨ μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κόψετε το κάπνισμα. 
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