
Tupakoimattomana 
leikkaukseen 
Tietoja leikkaukseen meneville tai äskettäin leikatuille  
 

Finska  
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Tupakointi vaikuttaa leikkaustulokseen 
Leikkaustulokseen vaikuttaa monta tekijää. Tupakointi on negatiivinen 

tekijä, joka voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita. 

Lopeta tupakointi leikkauksen yhteydessä 
Lopettamalla tupakoinnin ennen leikkausta, voit puolittaa 

komplikaatioiden riskin. Niiden riski pienenee myös, mikäli lopetat 

tupakoinnin akuutin leikkauksen yhteydessä. 

Tupakoijille aiheutuu leikkauksen jälkeen muita useammin 

komplikaatioita kuten:  

 pitkittynyt ja heikentynyt haavojen paraneminen 

 arpien syntyminen 

 infektiot  

 veritulpat  

 luunmurtuman parantuminen viivästyy tai murtuma jää parantumatta  

 sydän- ja keuhkokomplikaatiot. 

 

Komplikaatioriskin vähentämiseksi suositellaan, että olet tupakoimatta 6-

8 viikkoa sekä ennen leikkausta että sen jälkeen.  

Nuuska  
Nuuskan vaikutusta kehoon ei ole tutkittu yhtä hyvin kuin tupakan 

vaikutusta, mutta kuitenkin kylliksi, jotta sen käytön lopettamista 

suositellaan. Tiedetään, että nikotiini vaikuttaa verenkiertoon suonia 

supistavasti, mikä puolestaan heikentää haavojen paranemista. Nuuskassa 

on enemmän nikotiinia kuin savukkeissa.  

Tupakasta vierotus 
Tupakasta vierotus sairaanhoidon puitteissa tapahtuu keskustelutukena 

yksilöllisesti tai ryhmissä, yhdessä nikotiiniriippuvuuden lääkityksellä. 

Keskustelutuki on hoidon tärkeä osa, jonka aikana saat tietää kuinka voit 

valmistautua tupakoinnin tai nuuskaamisen lopettamiseen ja mitkä keinot 

voivat olla käyttökelpoisia.  

Käytä mahdollisuutta vaikuttaa leikkauksesi tulokseen - keskeytä 

tupakointisi. 
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Ohjeita lopettaessasi tupakoinnin tai nuuskauksen  
 

Valmistaudu 

 Mieti miksi haluat lopettaa tupakoinnin tai nuuskauksen - se lisää 

motivaatiota. 

 Päätä päivämäärä, jolloin lopetat. 

 Huolehdi, ettei tupakkaa ole jäljellä lopettamispäivänä. 

 Nikotiininkorvike on hyvä apu lopettaessasi tupakoinnin. Kysy apteekista 

mikä lääke sopii sinulle parhaiten.  

 

Ensimmäiset viikot 

 Voit tuntea vierotusoireita kuten huimaus, väsymys, ärtymys ja 

heikentynyt keskittymiskyky. Nämä vaivat tuntuvat epämiellyttäviltä, 

mutta ovat vaarattomia ja menevät nopeasti ohi. 

 Aloita pienin askelin alussa - ”Nyt on selviydyttävä aamupäivästä”.  

 Syö ja juo säännöllisesti - alhainen verensokeri saatetaan sekoittaa 

nikotiininhimoon. 

 Odota kunnes himo häipyy - se kestää useimmiten vain muutamia 

minuutteja. Järjestä itsellesi tekemistä.    

 Liiku, ole fyysisesti aktiivinen, tämä voi lievittää epämiellyttäviä 

tuntemuksia ja ehkäistä painon nousua.  

 

Vältä retkahduksia 

 Muuta rutiineitasi ja vältä tilanteita joissa sinulla on tavallisesti tapana 

tupakoida tai nuuskata. 

 Harkitse strategiasi. Mitä teet, kun ajatus "maistaa" yksi savuke tai panna 

nuuska huuleen nousee esiin. Mitä teet silloin? 

 Ole varuillasi muiden tupakoitsijoiden ja nuuskaajien seurassa. 

 Kerro muille lopettaneesi hiljattain. 

 Toista itsellesi motiivit miksi haluat lopettaa tupakoinnin tai 

nuuskaamisen.  

 

Helpottaaksemme vieroitustasi, voimme lähettää sinut 

tupakanvieroittajalle.  
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Täältä saat neuvoja ja tukea 
 

Terveyskeskuksesi 
Voi antaa sinulle neuvoja ja tukea halutessasi lopettaa tupakoinnin. 

Useimmissa Länsi-Götanmaan alueen terveyskeskuksissa on koulutettu 

tupakasta vieroittaja.  

 
Apteekki 
Apteekista voit saada apua valita nikotiininkorvikkeen, joka sopii sinulle 

vieroituksen aikana.  

 
Tupakoinninlopetuspäivystys 
www.slutarokalinjen.org 

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvää ilmaista neuvontaa ja tukea.  

Puhelin 020-84 00 00. 

 
Tupakointia vastustavat psykologit 
www.psychologistsagainsttobacco.org 

Koulu, josta saa apua tupakoinnin/nuuskauksen lopettamiseen.  

 

Tupakkaneuvonnan vastaanotot sairaaloissa 

Angeredin lähisairaala (ANS)  
Keuhkovastaanotto 031-332 67 00  

NU-sairaanhoito 
Tupakoinninvieroitushoitaja 010-435 04 45 

Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala (SU)  

Kontaktpunkten 031-342 24 00 

Skaraborgin sairaala (SkaS) 
Lidköping: Tupakkavieroitusvastaanotto 0510-855 25 (puh.aika maan-torst 8–9) 

Skövde: Tupakkavieroitusvastaanotto 070-082 30 33 (puh.aika tiist 8–9) 

Eteläisen Älvsborgin sairaala (SÄS) 
SÄS tupakanvieroitustuki, Keuhko- ja allergiavastaanotto 033-616 23 06 

 

Käytä tilaisuutta ja luovu tupakasta lopullisesti! 
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