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Radyoterapi ile bağlantılı 
sigarayı bırakma  
Radyoterapi göreceklere öneriler ve yararlı bilgiler  
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Tütün tedavi sonucunu etkiler  
Sigara sağlık açısından büyük bir tehlike teşkil eder. Sigaranın kanser ve radyoterapi üzerindeki 

olumsuz etkisi ise daha tehlikeli boyutlardadır.   

Radyoterapi nedeni ile sigara içmeyi bıraktığınız zaman tedavi daha etkili, tedavinin yan etkileriyse 

daha az olur ve kendinizi daha iyi hissetmeye başlarsınız.  

 

Sigara tedavi sonucunu nasıl etkiler?  

Sigara dumanı, hücrelerde oksijen yerine bağlanan karbon monoksit molekülü içerir ve böylece sigara 

içenlerin kandaki oksijen düzeyi daha düşük olur. Radyoterapide başarılı sonuç elde etmenin ön 

koşulu oksijenden zengin dokulara sahip olmaktır.  

Sigara içtikten 24 saat sonra bile hala vücutta, dokularda karbon monoksit mevcuttur. Bu nedenle 

sadece içtiğiniz sigara miktarını azaltmak yetmez.   

Radyoterapi gören bölgede, deri, mukoza ve nefes borusu gibi, yan etkiler artar. Örneğin sigara içen 

biri baş ve boyun bölgesinden radyo terapi görüyorsa, ağız boşluğunda acı, yutkunma zorluğu, tat 

alma duyusunun ve tükürük salgılarının azalması ve ses tellerinin etkilenmesi nedeni ile konuşma 

zorluğu  yaşamak gibi  daha ciddi yan etkilerle karşılaşılabilir.  

Sigarayı bırakmanın üzerinizdeki diğer olumlu etkileri  

 Oksijen alımı daha iyi hale gelir  

 Kanserin tekrarlama ve yeniden kanser olma tehlikesi azalır  

 Kalp, damar ve akciğer hastalığı tehlikesi azalır  

 Yaşam kalitesinde artış gözlenir, kendini iyi hissetme duygusu artar  

Tedavi sırasında sigarayı, tütün kullanımını bırakmak için  

Günümüzde tütün kullanmayı bırakmak için oldukça etkili metotlar bulunmaktadır. Biz de size tütün 

kullanmayı bırakmanıza yardımcı olması için gerekli danışma ve desteği sunuyoruz.  

Tedavi sonucunu olumlu etkilemek için sigara içmeyi tamamen bırakmalısınız.  

 

“Tobaksavvänjning” denen tütün ve sigarayı bırakma yardımı  

Sağlık hizmetleri arasında yer alan “Tobaksavvänjning”, nikotine karsı ilaç tedavisi ile birlikte 

sunulan bireysel ya da grup içinde sohbetle danışmanlık hizmetini [samtalsstöd] içermektedir. 

sohbetle danışmanlık hizmeti [samtalsstöd], tedavinin önemli bir bölümünü teşkil eder.  

Sigarayı veya tütün kullanmayı bırakmak isteyenlere öneriler  
Bırakıp bırakmayacağınıza, başarıp başaramayacağınıza sadece siz karar verebilirsiniz. Neden sigara 

ve tütünden kurtulmak istediğinizi düşünün – bu bırakma isteğinizi canlı tutmanızı sağlayacaktır. Bir 

tarih saptayın ve o gün geldiğinde evde hiç sigara ve tütün bulundurmayın.  

Yokluk krizi dayanılmaz olursa emerek kullanılan nikotin tableti alın, sigara içme isteğini azaltacaktır. 

Daha etkili olması için iki nikotin tabletini birden alabilirsiniz.  

 

İlk haftalar  

 Alışkanlık yapan maddenin yokluğu nedeniyle bazı şikayetleriniz olacak 

 Düzenli olarak yiyin ve sıvı alın – zira düşük kan şekeri nikotine duyulan yoğun istekle 

karıştırılabilir  

 Yoğun nikotin isteğinin geçmesini bekleyin – genellikle birkaç dakikadan fazla sürmez  

 Hareket edin, fiziksel olarak aktif olun, nikotine duyulan istek azaltacaktır   
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Tütün alışkanlığından tamamen kurtulmak için öneriler  

 Alışkanlıklarınızı değiştirin, genellikle sigara içme veya tütün kullanma isteğinizi arttıran 

durumlardan kaçının  

 Yönteminiz üzerinde bir kez daha düşünün. Sigara içme veya tütün kullanma düşüncesi aklınıza 

geldiği zaman ne yapıyorsunuz, bu durumda ne yapacaksınız?  

 Etrafınızdakilere daha yeni bıraktığınızı söyleyin  

 Neden bıraktığınızı kendi kendinize tekrarlayın  
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Öneri ve destek alabileceğiniz yerler 

Sağlık Merkeziniz  

Sigarayı bırakmak istediğiniz zaman önerilerde bulunarak size destek olabilir.  Tüm sağlık merkezlerinde 

“tobaksavvänjare” denen ve sigaranın bırakılmasını sağlayan, bu konuda eğitim almış kişiler bulunmaktadır. 

 

Hastanenin “tobaksavvänjning” denen sigarayı bıraktırma kliniği   

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Kontaktpunkten [Temas noktası]  031-342 24 00 

Angereds Närsjukhus 

Lungmottagningen [Akciğer hastalıkları kliniği] 031-332 67 00  

Frölunda Specialistsjukhus 

Medicinmottagningen [Medikal klinik]  031-342 50 92, tfn saatleri pazartesi-cuma 8:30-11:00 

NU-sjukvården 

Rökavvänjningssjuksköterska [Sigara bırakmada yardımcı hemşire]  010- 435 04 45 

Skaraborgs sjukhus 

Lidköping: Mottagning för rökavvänjning [Sigara bırakmada yardımcı klinik] 0510-855 25 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Lung- och allergimottagningen [Akciğer- ve alerji kliniği] 033-616 23 06 

 

Eczane 

Eczaneden nikotin yerine kullanılabilecek size en uygun ilaç ve malzemelerin hangisi olduğu konusunda bilgi 

edinebilirsiniz 

 

1177 
www.1177.se  

Rökfri, cep telefonu veya bilgisayar için hazırlanmış ücretsiz bir sigara bırakma programıdır   

 http://rokfri.1177.se  

   

Sigarayı bırak hattı  

www.slutarokalinjen.se    

Telefon 020-84 00 00 

Ücretsiz danışma ve destek  

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

