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Tupakka vaikuttaa hoitotulokseen 
Tupakointi on suuri terveysriski ja tupakointi syövän ja sädehoidon yhteydessä merkitsee lisäriskejä.  

Lopettaessasi tupakoinnin sädehoidon yhteydessä hoidosta tulee tehokkaampi, sivuvaikutukset vähenevät 

ja hyvinvointi paranee.  

 

Kuinka tupakointi vaikuttaa hoitotuloksiin? 

Tupakansavussa oleva hiilimonoksidi syrjäyttää hapen soluissa, jonka vuoksi tupakoivan hapensaanti 

heikkenee. Kudoksen hapetus on edellytyksenä sädehoidon hyvälle hoitotulokselle.  

Tätä hiilimonoksidia on kehossa 24 tuntia tupakoinnin jälkeen. Tämän vuoksi vain savukkeiden määrän 

pienentäminen ei auta. 

Sivuvaikutukset sädehoidetulla alueella, kuten esimerkiksi ihossa, limakalvoissa ja keuhkoputkissa 

lisääntyvät. Esimerkiksi tupakoitsijalla, jonka sädehoito kohdistuu päähän ja kaulan alueelle, on 

lisääntynyt riski saada vakavahkoja sivuvaikutuksia suuonteloon, kuten kipu, nielemisvaikeudet, 

alentunut makuaisti ja syljentuotanto sekä huonontunut äänen laatu. 

Tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa myönteisesti monella tavalla 

 Hapenottokyky paranee.  

 Syövän uusiutumisriski ja uuden syövän kehittymisriski pienenevät. 

 Sydän-, verisuoni- ja keuhkosairauksien riski pienenee. 

 Elämänlaatu ja hyvinvointi paranevat. 

Tupakoinnin lopettaminen hoidon aikana 

Tänään tupakoinnin lopettamiseen on tehokkaita keinoja ja tarjoamme sinulle neuvoja ja tukea 

tupakoinnin lopettamisen helpottamiseksi.  

Myönteinen vaikuttaminen hoitotuloksiin edellyttää tupakoinnin lopettamista kokonaan.  

 

Tupakasta vieroittaminen 

Sairaanhoidossa vieroittaminen tupakasta tapahtuu keskustelutuen avulla joko yksityisesti tai ryhmässä 

yhdessä nikotiiniriippuvuutta vähentävien lääkkeiden kanssa. Keskustelutuki on tärkeä osa hoitoa.  

Neuvoja tupakointia ja nuuskausta lopettavalle  
Vain sinä voit päättää, haluatko lopettaa ja vain sinä voit onnistua siinä. Mieti miksi haluat eroon 

tupakasta - se lisää motivaatiota. Päätä päivämäärä ja huolehdi, että kotona ei ole enää tupakkaa, kun 

lopetat.  

Jos vieroitusoireet tuntuvat liian vaikeilta, ota nikotiinitabletteja, jotka lievittävät tupakanhimoa. Käytä 

mielellään kahden nikotiinilääkkeen yhdistelmää hyvän tuloksen saavuttamiseksi. 

 

Ensimmäiset viikot 

 Voit tuntea vieroitusoireita. 

 Syö ja juo säännöllisesti - alhainen veren sokeri saatetaan sekoittaa tupakanhimoon.  

 Odota kunnes tupakanhimo loppuu - se kestää useimmiten vain muutaman minuutin. 

 Liiku, ole fyysisesti aktiivinen, se voi vähentää tupakanhimoa.  

 

Vinkkejä tupakoinnin lopettamiseen 

 Muuta rutiineitasi ja vältä tilanteita, joissa olet tottunut tupakoimaan tai nuuskaamaan. 

 Mieti itsellesi strategia. Mitä teet, kun ajatukset tupakoinnista tai nuuskaamisesta nousevat mieleen. 

Mitä teet silloin? 

 Kerro muille lopettaneesi hiljattain 
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 Toista itsellesi lopettamisen motiiveja. 

 
Täältä saat apua ja tukea 
 

Terveyskeskuksesi 

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

vieroitushoitajia. 

 

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/

