
Ameliyatla bağlantılı 
olarak tütün ürünlerini 
kullanmaktan kurtulmak    
Ameliyat olacak veya yeni ameliyat olmuş olan kişiler için 
bilgi notu. 
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Tütün ameliyat sonucunu etkiler  
Ameliyat olduğunuz zaman ameliyatın sonucunu etkileyen birçok faktör vardır. Tütün 
kullanımı, ciddi komplikasyonlara yol açması mümkün olumsuz bir faktördür.  

Ameliyatla bağlantılı olarak sigara içmeyi bırakınız   
Ameliyat öncesinde sigara içmeyi bırakmak suretiyle komplikasyonlar çıkması risklerini 
yarı yarıya azaltmış olursunuz. Acil bir ameliyatla bağlantılı olarak sigarayı bırakmanız 
halinde de komplikasyon riski azalır.  

Sigara içenler bir ameliyattan sonra başkalarına kıyasla daha sık örnekleri aşağıda 
belirtilen komplikasyonlara maruz kalır. :  

 Yaranın geç veya kötü iyileşmesi  

 İz kalması  

 Enfeksiyonlar 

 Tromboz  

 Kırığın geç kaynaması veya hiç iyileşmemesi  

 Kap ve akciğer komplikasyonları  

 
Komplikasyon riskini azaltmak için ameliyattan önce ve sonra 6-8 hafta boyunca sigara 
içmemeniz tavsiye olunur.   

Snus (Tütün)   
Tütün (snus) kullanmanın vücut üzerinde yaptığı etkiler sigaranın etkileri kadar iyi 
araştırılmış değildir. Bununla birlikte elde tütünün kullanılmamasını tavsiye edecek kadar 
yeterli bilgi vardır.  Damarları büzme etkisi yüzünden nikotinin kan dolaşımını etkilediği 
bilinmektedir. Bu ise yaraların kötü iyileşmesi sonucunu doğurur.  Tütün (snus) sigaradan 
daha fazla nikotin içerir.  

Tütün kullanmaktan vazgeçirme  
Sağlık kurumlarında tütünden vazgeçirmek için kişiyle bireysel veya toplu konuşma 
terapisi yapılır.  Aynı zamanda ise kişiye nikotin bağımlılığından kurtulması için ilaç verilir. 
Sigarayı veya tütünü (snus) bırakmaya ne şekilde hazırlanmanız gerektiğiniz ve ne gibi 
hilelerin yararlı olabileceği öğretildiği için konuşma terapisi önem taşır.   . 

Ameliyatınızın sonucunu etkilemek için elinizdeki imkanları 
kullanınız. Tütün kullanımına ara veriniz.  

Sigarayı veya tütünü (snus) bırakacağınız zaman yapmanız 
gerekenlerle ilgili tavsiyeler. 

 

Kendinizi hazırlayınız 
 Sigarayı veya tütünü (snus) neden bırakmak istediğinizi iyice düşününüz. Bu 

takdirde motivasyonunuz artar.  

 Sigarayı veya tütünü hangi tarihte bırakacağınıza karar veriniz.   
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 Sigarayı veya tütünü bırakacağınız tarihte elinizde tütün ürünleriniz 
kalmasın  

 Sigarayı bırakacağınız zaman nikotinin yerini alan bir şey kullanmak 
iyidir. Nikotin yerine kullanacağınız hangi ilacın size en uygun 
olabileceğini eczaneye danışınız.  

 

Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk haftalar  
 İlk haftalar içinde  baş dönmesi, yorgunluk, sinirlilik ve konsantrasyon 

bozukluğu gibi abstinens belirtileri hissetmeniz mümkündür. Bu belirtiler 
rahatsız edici olarak algılanabilir. Ancak tehlikeli değildir. Kısa bir süre 
sonra kaybolur.    

 İlk başlarda attığınız adımlar küçük olsun. ’’Şimdi öğleden önce bunun 
üstesinden geleceğim’’. 

 Düzenli olarak yemek yiyin ve bir şey için. Kan şekeri düşmesi nikotin 
arzusu ilen karıştırılabilir. 

 Nikotin arzusu geldiğinde bekleyin. İstek çoğunlukla bir kaç dakikadan 
fazla sürmez. Bir şeyler yaparak kendinizi meşgul ediniz.      

 Hareket ediniz. Fiziksel olarak aktif olunuz. Bu takdirde duyduğunuz 
rahatsızlık hissi azalır. Kilo almanızı önlemiş olursunuz.  

 

Yeniden başlamaktan kaçınınız 

 Her zamanki rutinlerinizi değiştiriniz. Genellikle sigara içtiğiniz ve tütün 
(snus) kullandığınız durumlara düşmekten kaçınınız.  . 

 Takip edeceğiniz stratejiyi iyice düşününüz. Aklınıza bir sigaranın veya 
bir tütünün (snus) ’’tadına’’ bakmak geldiği zaman  ne yapacaksınız?  

 Sigara içen veya tütün kullanan kişilerle birlikteyken dikkatli olun  

 Yanınızdakilere yeni olarak sigarayı bıraktığınızı anlatınız.   

 Sigara içmeyi veya tütünü (snus) bırakma sebebini kendi kendinize 
tekrarlayınız.    

 

Sigarayı bırakmaya alışmanıza yardımcı olmak için sizi bir 
sigara bıraktırma uzmanına sevk edebiliriz.  
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Size yardımcı olacak ve tavsiyelerde bulunabilecek yerler  
 

Sağlık Ocağınız  
Sigarayı bırakmak istediğiniz takdirde sağlık ocağı bu konuda size yardımcı olabilir ve 

tavsiyelerde bulunabilir. Batı Götaland bölgesindeki sağlık ocaklarının çoğunda tütün ürünlerinden 
vazgeçirme konusunda eğitim görmüş personel vardır.  

 

Eczaneler  
Eczanelerde sigaradan vazgeçme döneminde kullanacağınız size uygun nikotinin yerini alacak 

madde konusunda size yardımcı olunabilir.   

 

Sluta röka linjen (Sigarayı bırak hattı)  
www.slutarokalinjen.org 

Sigaranın bırakılması için ücretsiz tavsiyelerde bulunulur ve yardım edilir.  
Telefon 020-84 00 00. 

 

Psykologer mot tobak (Tütün karşıtı psikologlar)  
www.psychologistsagainsttobacco.org 

Sigarayı ve tütün (snus) kullanmayı bırakmanız için size yardımcı olacak bir okul.  

 

Hastanelerdeki tütünle ilgili danışılması mümkün klinikler  

Angered Hastanesi (ANS)   

Akciğer Hastalıkları Kliniği 031-332 67 00  

NU-sjukvården ( NU- Hastalık Bakımı) 

Sigaradan vazgeçirme uzmanı hemşire 010-435 04 45 

Sahlgrenska Universite Hastanesi (SU)  
Kontaktpunkten (İrtibat Noktası) 031-342 24 00 

Skaraborg Hastanesi (SkaS) 
Lidköping: Sigaradan Vazgeçirme Kliniği 0510-855 25 (Telefon Saatleri Pazartesi-Perşembe 8–9) 

Skövde: Sigaradan Vazgeçirme Kliniği 070-082 30 33 (Telefon Saatleri Salı 8–9) 

Güney  Älvsborg Hastanesi (SÄS) 
SÄS ’ün sigaradan vazgeçirme yardımı, Akciğer Hastalıkları ve Alerji Kliniği  

033-616 23 06 

 

Tütün kullanmaktan tamamen kurtulmak için elinize geçen 
fırsattan yararlanınız  
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