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Tupakoinnin lopettaminen 
– elintärkeä päätös 
Ohjeita ja neuvoja sinulle, joka haluat päästä eroon tupakasta  
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Näin hyödyt tupakan käytön lopettamisesta 

Tupakoinnin ja nuuskaamisen lopettamisella on suuria terveysetuja.  
 Muun muassa, sydän- ja verisuonitautien ja keuhkoahtaumataudin riski pienenee.  

 Vaikka olisit jo sairastunut, tupakoinnin ja nuuskaamisen lopettamisesta on silti suuri terveydellinen hyöty.  

 Et vilustu enää yhtä usein ja pääset eroon tupakkayskästä. 

 Maku- ja hajuaistisi palautuvat. Hengityksesi haju paranee, hampaasi valkaistuvat ja ihosi raikastuu.  

 Kuntosi paranee 

 
Useimmat tänään tupakoitsevat haluavat lopettaa, oletko yksi heistä? 
Tupakoinnin lopettaminen ei ole koskaan liian myöhäistä! Kehollasi on fantastinen kyky palautua tupakan 

haittavaikutuksista. Älä luovuta, vaikka olisit epäonnistunut aikaisemmin. Joka yrittämällä 

onnistumismahdollisuutesi paranevat.  

Valitse oikea tapa lopettaa tupakan käyttö 

Tupakoinnin lopettaminen saattaa olla vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että tupakassa oleva nikotiini on yksi 

eniten riippuvuutta aiheuttavista aineista. Jotkut pystyvät lopettamaan tupakoinnin ja nuuskaamisen itse, 

mutta monet tarvitsevat ammattimaista apua. Jos olet epäonnistunut yrittäessäsi lopettaa, suosittelemme 

sinulle vieroitushoitajan tukea. Käänny hoidonantajasi puoleen. 

Passiivinen tupakointi  
Tupakoidessasi inhaloit noin 25 % savusta ja 75 % päätyy ympäristöösi, jossa on muita ihmisiä. Pitkään ja 

toistuvasti passiiviselle tupakoinnille altistuvat henkilöt altistuvat samoille terveysriskeille kuin tupakoitsija 

itse riskin lisääntymisen ollessa kuitenkin pienempi. Lapset ovat aikuisia herkempiä myrkyllisille aineille, 

kuten tupakansavulle ja he sairastuvat useammin.  

Neuvoja tupakoinnin lopettamiseksi 
Lopettaminen heti täysin on useimmille paras keino. Onnistuminen vaatii päättäväisyyttä ja 

motivaatiota. Mieti, miksi haluat päästä eroon tupakasta. Päätä päivämäärä, heitä pois tupakka ja poimi 

pois kaikki mikä muistuttaa sinua tupakoinnista. 

 

Nikotiinilääke on hyvä apukeino vieroitusoireiden lieventämiseksi halutessasi lopettaa tupakoinnin tai 

nuuskauksen. Kysy apteekista mikä lääke sopii sinulle parhaiten. Vieroitusoireet ovat normaaleja ja ne 

tuntuvat eniten ensimmäisinä päivinä ja häviävät sitten.  

Alkuaika 

 Syö ja juo säännöllisesti – alhainen veren sokeri saatetaan sekoittaa tupakanhimoon 

 Liiku ja pidä itsesi toiminnassa – se saattaa vähentää jonkin verran epämiellyttävää tunnetta ja ehkäistä painon 

lisääntymistä.  

 Odota kunnes tupakanhimo loppuu – se kestää useimmiten vain pari minuuttia.  

 

Strategiat lipsahdusten välttämiseksi  

Toista itsellesi miksi haluat päästä eroon tupakasta. Mieti itsellesi selviytymisstrategia vaikeita tilanteita 

varten. Kerro muille, että olet lopettanut hiljattain. Muuta rutiineitasi ja vältä tilanteita ja paikkoja, joissa 

sinulla on tapana tuntea tupakan- ja nuuskanhimoa. Älä testaa voitko polttaa yhden savukkeen tai nuuskata 

kerran, koska tällöin useimmat lipsahtavat uudelleen.  
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Miten käsitellä tupakanhimoa – 4 keinoa  

Täältä saat apua ja tukea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveyskeskuksesi 

Voi antaa sinulle neuvoja ja tukea halutessasi lopettaa tupakoinnin. Jokaisessa terveyskeskuksessa on 

koulutettuja vieroitushoitajia. 

  

Häiritse 
– Keksi jotakin tekemistä ja yritä välttää  

ajatuksia tupakoinnista, tupakanhimo kestää 

 vain muutamia minuutteja 

 

Juo 
– Lasillinen vettä voi vähentää tupakanhimoa. 

 

Hengitä syvään 
– Keskity hengitykseen, vedä henkeä 

 syvään 10 kertaa. 

 

Viivyttele 
– Jos sinua kohtaa voimakas tupakanhimo: 

 "odotan vielä vähän aikaa". 
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Maaliskuu 2016. Terveyttä edistävä terveyden- ja sairaanhoidon verkosto, Länsi-Götanmaan alue. 

Tupakoinnin vieroitusvastaanotto sairaaloissa  

Angeredin lähisairaala 

Keuhkovastaanotto 031-332 67 00  

Frölundan erikoissairaala 

Yleislääkärin vastaanotto 031-342 50 92, puhelinaika ma - pe 8:30–11:00 

NU-sairaanhoito 

Tupakoinnin vieroitushoitaja 010- 435 04 45 

Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala  

Yhteyskeskus 031-342 24 00 

Skaraborgin sairaala  

Lidköping: Tupakoinnin vieroitusvastaanotto 0510-855 25 

Eteläisen Älvsborgin sairaala 

Keuhko- ja allergiavastaanotto 033-616 23 06 

 

Apteekit 

Apteekissa voit saada apua sinulle sopivan nikotiinikorvikkeen valinnassa vieroitusjakson aikana. 

 

1177 
www.1177.se  

Savuton, maksuton tupakoinnin lopettamisohjelma matkapuhelimeen tai tietokoneeseen. 

http://rokfri.1177.se  

   

Lopeta tupakointi -linja 

www.slutarokalinjen.se    

Puhelin 020-84 00 00 

Maksutonta neuvontaa ja tukea. 

 

http://www.1177.se/
http://rokfri.1177.se/
http://www.slutarokalinjen.se/

