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Tupakasta vieroitus
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Savuton Helsinki

• Laajapohjainen työryhmä laati vuoteen 2015
ulottuvan Savuton Helsinki –ohjelman

• Helsinki julistautui 1.1.2007 savuttomaksi
kaupungiksi

• Ensimmäisenä toimenpiteenä perustettiin
Helsingin terveyskeskuksen Kallion
terveysaseman yhteyteen Helsingin kaupungin
tupakkaklinikka, joka aloitti toimintansa
maaliskuussa 2007
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Tupakkaklinikan tavoitteet
• antaa asiantuntevaa neuvoa ja ohjausta tupakoinnin

lopettamiseen
• toimia asiantuntijana tupakka-asioissa muulle

terveydenhuoltohenkilöstölle
• ohjata, koordinoida ja tukea terveysasemien tupakasta

vieroitusryhmien toimintaa ja tupakkayhdyshenkilöiden
työtä

• koordinoida terveysasemien vieroitusryhmien
ohjaajakoulutusta

• huolehtia terveysasemien itsehoitopisteiden
tupakkamateriaaleista

• luoda yhteistyöverkostoja muiden vieroitustyötä tekevien
tahojen kanssa

• huolehtia tiedonkulusta erikoissairaanhoitoon
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Tupakkaklinikan toiminta
• Tupakkaklinikan toiminnan päämääränä on

edistää ja koordinoida tupakasta
vieroitustoimintaa Helsingissä

• palvelut tarkoitettu helsinkiläisille ja Helsingin
kaupungin työntekijöille

• palvelut ovat asiakkaille maksuttomia
• asiakkaaksi voi hakeutua itse tai

aloitteentekijänä voi toimia mm.
terveydenhuoltohenkilöstö

• terveydenhoitaja toteuttaa yksilö- ja
ryhmävieroitusta
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Yksilöneuvonta
• asiakas on oman elämänsä ja tupakointinsa

paras asiantuntija, siksi ohjaus pyritään
räätälöimään henkilökohtaisesti asiakkaalle
sopivaksi

• asiakasta tuetaan suunnittelemaan ja
toteuttamaan ”omannäköinen”
vieroittamisohjelma

• kannustetaan asiakasta ymmärtämään, että
lopettaminen on valmentautumista
savuttomuuteen, mikä vie aikaa 1-2 v.

• asiakastapaamisia on alussa 4-6 kertaa 1-2
viikon välein, jatkossa  sopimuksen mukaan
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• asiakkaan kanssa voidaan käydä
vieroittumiskeskusteluja myös puhelimitse tai
tupakkaklinikan sähköpostin kautta

• asiakkaalle kerrotaan, että hän voi saada
halutessaan nikotiinikorvaushoidon
aloituspakkauksen tai uusista
tupakkavieroituslääkkeistä reseptin
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Mitä yksilövastaanotoilla tapahtuu?

• ensimmäinen vastaanotto alkaa asiakkaan
kertomuksella omasta tupakoinnistaan,
lopetusyrityksistään ja kokemuksistaan eri
tukimuodoista.

• nuoren asiakkaan kohdalla selvitetään yhdessä
nuoren kanssa tupakointiin liittyviä tunnetiloja ja
tilanteita (missä, milloin, kenen kanssa, miltä
tuntui jne.)

• asiakas täyttää myös alkuhaastattelu-
kaavakkeen ja erityisesti fyysistä
nikotiiniriippuvuutta mittaavan Fagerströmin
kuuden kysymyksen testin
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Kysymys Pisteet
1. Kuinka pian heräämisen jälkeen tupakoit
ensimmäisen kerran?

Alle 5
minuuttia 3 p

6-30 minuuttia 2 p
31-60
minuuttia 1 p

yli 60 minuuttia 0 p
2. Onko sinusta vaikeaa olla tupakoimatta
tiloissa, joissa se on kiellettyä Kyllä 1 p

Ei 0 p
3. Mistä tupakointikerrasta olisi vaikeinta
luopua?

Aamun
ensimmäisestä 1 p

Jostain muusta 0 p
4. Kuinka monta savuketta poltat
vuorokaudessa? Alle 10 0 p

11-20 1 p

21-30 2 p

yli 31 3 p

5. Poltatko aamun ensimmäisinä tunteina
enemmän kuin loppupäivän aikana? Kyllä 1 p

Ei 0 p

6. Tupakoitko, jos olet niin sairas, että joudut
olemaan vuoteessa suurimman osan päivää? Kyllä 1 p

Ei 0 p

Pisteet yhteensä:

Tulkinta:

alle 2 pistettä =
vähäinen
riippuvuus

2-6 pistettä =
keskisuuri
riippuvuus

7-10 pistettä =
voimakas
riippuvuus

Fagerströmin
nikotiiniriippuvuustesti

ja riippuvuuden
luokittelu (6 kysymystä)



14.11.08   Lilja-Marita Kiviaho,
terveydenhoitaja

10

• häkämittarilla mitataan uloshengityksen ja veren
punasoluihin sitoutunut häkäpitoisuus, mikä kertoo
poltettujen savukkeiden määrästä 24 tunnin ajalta

• aikuisen asiakkaan oma työskentely alkaa tupakka-
päiväkirjan pitämisellä yhdeltä tyypilliseltä työpäivältä ja
yhdeltä vapaapäivältä.

• nuoren ollessa kyseessä häntä kannustetaan asettamaan
oma tavoite, joka voisi olla esim. oman tupakoinnin
tarkkailu pitämällä viikkopäiväkirja eli kirjaamaan muistiin
kaikki viikon aikana poltetut savukkeet

• kun asiakas on täyttänyt pyydetyn tupakkapäiväkirjan, hän
voi aloittaa savuttomuuteen tähtäävän harjoittelun
polttamalla seuraavaksi vain ”makoisat tupakat” ja
koettamalla keksiä toimivia vaihtoehtoja tilalle
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Tupakointipäiväkirja

Nautinto
asteikolla 1 - 10

Miltä tuntui ja miltä
tupakka maistui?

Miksi tupakoin?Missä ja kenen kanssa?Kellonaika

Nimi ____________________________Tupakointipäivä ______________

Tärkeimmät tupakoinnin laukaisijat:

1. _____________________________________________________________

Väistösuunnitelmani: ___________________________________________

2. _____________________________________________________________

Väistösuunnitelmani: ___________________________________________

3. _____________________________________________________________

Väistösuunnitelmani: ___________________________________________
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• aikuinen asiakas voi tässä vaiheessa
halutessaan myös kokeilla suun kautta otettavaa
nikotiinikorvaushoitoa harkiten annetuin ohjein

• nuoren ollessa kyseessä kannattaa kysyä, minkä
savukkeen hän voisi päivittäin tai viikoittain jättää
pois ja mitä hän ehdottaa tilalle, tässä vaiheessa
vielä ei tarjota korvaushoitoa ensisijaisena
asiana

• kun asiakas päättää lopettaa kokonaan, käydään
hänen kanssaan keskustelu vieroitusoireista ja
miten asiakas on ajatellut niistä selvitä
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VieroitusoireetVieroitusoireet
-- pahimman vaiheen keskimpahimman vaiheen keskimäääärrääinen kesto ja yleisyysinen kesto ja yleisyys --

Oire                                          KestoOire                                          Kesto YleisyysYleisyys
Ärtyneisyyden lisääntyminenÄrtyneisyyden lisääntyminen 22 viikkoa                80 %viikkoa                80 %
Ahdistuneisuus                        1 viikkoAhdistuneisuus                        1 viikko 87 %87 %
Levottomuus                           1 viikkoLevottomuus                           1 viikko 73 %73 %
KeskittymisvaikeudetKeskittymisvaikeudet 11--2 viikkoa             73 %2 viikkoa             73 %
KärsimättömyysKärsimättömyys 11--2 viikkoa             76 %2 viikkoa             76 %
TupakanhimoTupakanhimo 22--3 viikkoa             80 %3 viikkoa             80 %
AlakuloisuusAlakuloisuus 3 päivää                 39 %3 päivää                 39 %
Päänsärky                               3 päivääPäänsärky                               3 päivää 33 %33 %
HuimausHuimaus 1 viikko                  11 %1 viikko                  11 %

UnivaikeudetUnivaikeudet muutamia öitä        80 %muutamia öitä        80 %
Painonnousu                            1Painonnousu                            1-- 3 kuukautta        80 %3 kuukautta        80 %
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NIKSEJÄ VIEROITUSOIREIDEN NUJERTAMISEEN

• Vieroitusoireet johtuvat pääasiassa nikotiiniriippuvuudesta
ja siitä, että tupakoinnin loppuessa keho kaipaa nikotiinia.
Vieroitusoireet alkavat yleensä parin päivän sisällä
lopettamisesta ja kestävät noin 3-4 viikkoa.

• Vieroitusoire :Mitä voit tehdä?
• Tupakanhimo (yleisyys 62 %)    - Keskeytä se, mitä teit ja

vaihda paikkaa- imeskele karamelliä- pese hampaasi-
vedä syvään ja hitaasti henkeä ja sano    itsellesi ” älä tee
sitä”.

• Ahdistus (yleisyys 87 %) ja masennus- hengitä syvään-
vältä kofeiinipitoisia juomia (kahvi,    coca- cola- mene
elokuviin, harrasta, liiku rentoudu
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NIKSEJÄ VIEROITUSOIREIDEN NUJERTAMISEEN

• Ärtyvyys (yleisyys 80 %), hermostuneisuus ja stressi -
lähde kävelylle- hengitä syvään ja yritä rentoutua.

• Univaikeudet (yleisyys 80 %)- älä juo illalla
kofeiinipitoisia juomia- lue jotakin rentouttavaa ennen
nukkumaanmenoa

• Keskittymisvaikeudet (yleisyys 73 %)-lähde kävelylle -
siivoa

• Päänsärky (yleisyys 33 %)- rentoudu ja ulkoile- ota
tarvittaessa päänsärkylääkettä

• Ummetus - juo paljon vettä- syö kuitupitoista ruokaa
• Näläntunne ja painonnousu- juo kylmää vettä- syö

tasapainoisia aterioita ja vähäkalorisia välipaloja- liiku
(muista hyötyliikunta)



14.11.08   Lilja-Marita Kiviaho,
terveydenhoitaja

16

Asiakkaan tupakasta vieroituksen tueksi
voidaan tarpeen niin vaatiessa käyttää

1) nikotiinikorvaushoitoa
2) uusia tupakasta vieroituksen tueksi

kehitettyjä lääkkeitä
3) alunperin muuhun tarkoitukseen

kehitettyjä lääkkeitä
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Nikotiinikorvaushoito
• Fagerströmin testin kysymysten pisteytyksen

perusteella valitaan yhdessä asiakkaan kanssa
hänelle mieluisin ja sopivin muoto.

• nikotiinikorvaushoitotuotteita voi käyttää yhtä
tuotetta kerrallaan tai yhdistelmähoitoa

• tärkeää on, että käytetään riittävää annostusta
riittävän kauan eli 3-6 kk

• voimakkaasti nikotiiniriippuvainen nuori hyötyy
nikotiinikorvaushoidoista, esim. purukumista.
(KH-suositus, päivitetty versio).
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Nikotiinikorvaushoito

•Happamien juomien, esim. tuoremehun,
virvoitusjuomien tai kahvin nauttimista
samaan aikaan nikotiinipurukumin tai –
tablettien kanssa tulisi välttää, sillä
nikotiinin imeytyminen suun limakalvojen
kautta voi vähentyä. Näiden juomien
nauttimista tulisi siksi välttää noin 15
minuuttia ennen purukumin pureskelua ja
sen aikana
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Tupakka

•sisältää tuhansia kemikaaleja, joilla voi olla
vaikutusta lääkkeiden imeytymiseen,
vaikutukseen ja eliminaatioon

•tiettyjen lääkeaineiden pitoisuudet
plasmassa voivat muuttua tupakoinnin
lopettamisen yhteydessä ja silloin
lääkeannos tulisi tarkistaa, mm.
insuliinihoitoisen diabeetikon kohdalla
insuliiniannostukset
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LAASTARI
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PURUKUMI
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MICROTAB-
kielenalustabletti
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Imeskelytabletti

IMESKELYTABLETTI
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Inhalaattori
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Vieroitushoidossa kVieroitushoidossa kääytetyt lytetyt lääääkkeetkkeet
Valmiste Varoitukset, kontra-

indikaatio
Sivuvaikutukset Annostelu Hoidon

kesto

Nikotiini-
purukumi

Ei varsinaisia vasta-
aiheita Huom. akuutti
sydäniskemia

Suun ja nielun
arkuus

jos <10 savuk/vrk tai < 3
pistettä FGNT 2mg (ad 24
palaa/vrk) muut: 4 mg (ad
24 palaa/vrk)

3-6 kk

Nikotiinilaastari kuten edellä Ihon ärsytys
Unettomuus

15 mg/16h annosta
pienentäen
tai 21 mg/24 h

3 kk, josta
pienennetään
asteittain

Nikotiini-
inhalaattori

kuten edellä Suun ja nielun
ärsytys

4-12
inhalaattorikapselia/vrk

3-6 kk

Microtab-
kielenalus-
tabletti

kuten edellä Suun ja nielun
ärsytys

2 mg kielenalustabletti 1-2
tunnin välein (max 30
kpl/vrk)

3-6 kk

Nikotiini-
imeskelytabletti

kuten edellä Suun ja nielun
ärsytys

1 ja 2 mg imeskelytabletti:
8-12 kpl/vrk (max 25
kpl/vrk)

3-6 kk

Bupropioni Kouristelutaipumus
Syömishäiriö

Unettomuus
Suun kuivuminen

150 mg aamuisin 7 pv,
sitten 150 mgx2
(aloitetaan 1-2 vk ennen
tupakoinnin lopettamista)

7-12 viikkoa

Varenikliini Vaikea munuaisten
vajaatoiminta

Pahoinvointi
Univaikeudet

1-3 pv 0,5mg/vrk,
4-7 pv,0.5mg/2 x vrk,
sitten 1 mg/2 x vrk

12 viikkoa
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Lääkehoito

Bupropioni, kauppanimeltään Zyban
•vaikuttaa oletettavasti aivojen dopamiinin

ja noradrenaliinin aineenvaihduntaan ja
sitä kautta vähentää tupakanhimoa ja
vieroitusoireita

•voidaan käyttää nikotiinikorvaushoitoon
yhdistettynä tai ilman
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Annostus:
•ensimmäisen viikon ajan 150 mg

aamuisin, sitten 150 mg aamuin illoin,
annosväli vähintään 8 tuntia

•tupakoinnin lopetus viikon kuluttua
Zybanin aloituksesta

•hoidon kesto:
•7-9 viikkoa Lääkelaitoksen ohje
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EI bupropionia, jos

• taustalla kouristuksia ja käytössä
kouristuskynnystä alentava lääkitys, bulimia,
anoreksia, diabetes, johon liittyen
hypoglykemiataipumusta

• ei unilääkkeitä bupropionin kanssa
• verenpaineen seuranta, jos nikotiinikorvaushoito

+bupropioni sekä myös pelkän bupropionin
kanssa, jos asiakkaalla verenpainetauti
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Varenikliini, kauppanimeltään Champix
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•vaikuttava aine varenikliini  sitoutuu
aivoissa tiettyihin nikotiinireseptoreihin ja
aktivoi niitä vapauttamaan vähemmän
dopamiinia kuin nikotiini

•tämä vähentää tupakanhimoa ja
vieroitusoireita

•tupakan polttaminen ei tuo enää
samanlaista tyydytyksen tunnetta kuin
ilman lääkitystä
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Annostus

Hoidon aloitusvaihe
• Champix- hoitoon kuuluu hoidon aloituspakkaus sekä

hoidon ylläpitopakkaus
• aluksi asiakas päättää viikolta 2 tupakoinnin

lopettamispäivän ja merkitsee sen aloituspakkaukseen
• sitten hän aloittaa hoidon 8-14 vrk ennen lopetuspäivää;

näin elimistö totutetaan pienellä hoitoannoksella
Champixiin

• aloitus: päivät 1-3: 0.5 mg tabletti kerran vrk:ssa
päivät     4-7: 0.5mg tabletti kaksi kertaa vrk:ssa

• tupakoida saa ensimmäisen viikon aikana
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Ylläpitohoito
•annostus on 1 mg tabletti kaksi kertaa

vrk:ssa
•tupakointi lopetetaan toisen viikon aikana

ennalta päätettynä päivänä

Hoidon kesto 12 viikkoa, voidaan myös
käyttää pidempään tarpeen vaatiessa
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Haittavaikutukset

• yleisin pahoinvointi
• muita yleisiä päänsärky, unettomuus ja poikkeavat unet
• lääkkeellä voi olla vähäinen tai kohtalainen vaikutus

ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn erityisesti hoidon
alussa

• jos haittavaikutukset hankalia, annos voidaan tilapäisesti
tai pysyvästi pienentää annokseksi 0,5mg kahdesti
vrk:ssa

Hinta n.4 euroa/vrk, voidaan ostaa kahden viikon erinä
• jos ostaa aloituspakkauksen 4 viikon erissä, saa nyt

alennusta- 15%
• 8 viikon jatkopakkauksesta saa alennusta nyt -15%
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Nortriptyliini, kauppanimeltään Noritren
• vuosia käytetty pääasiassa masennuksen

hoitoon, mutta sen on osoitettu tehoavan
tupakasta vieroituksessa yhtä hyvin kuin
bupropioni tai nikotiinikorvaushoito

• Tutkimuksissa käytetty annosta 25 mgx3
• Nuorille ja yli 60-vuotiaille lääkitys tulee aloittaa

25mgx1 pari päivää, sitten annoksen nosto joka
toinen päivä

• Ei: äsken sairastettu sydäninfarkti tai käytössä
MAO-inhibiittori

• Lääkäri arvioi tarkkaan ennen hoidon aloittamista
haitat ja hyödyt
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Ryhmävieroitus
• asiakas voi hakeutua oma-aloitteisesti, lähetettä ei tarvita
• tupakkaklinikan ryhmän ohjelma sisältää samoja asioita kuin

yksilövastaanotoillakin, tupakkaklinikan ryhmissä vierailee
fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti

• ryhmistä tiedotetaan mm.netissä kaupungin kotisivuilla,
intrassa, ja paikallislehti Vartissa keväisin ja syksyisin

• tupakkaklinikalla ryhmä kokoontuu 6 kertaa viikon välein ja
seurantavaiheessa 1-2 kuukauden välein puolen vuoden ajan

• ryhmiä ohjataan tupakkaklinikalla keväisin 3-4 ja syksyisin 2-3
• ryhmiä ohjataan myös 2-3 terveysasemalla Helsingissä
• sopiva ryhmäkoko on 8 –12 henkilöä ja kokoontumiskerran

pituus 1,5 –2 tuntia
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Ryhmän ohjelma
I VALMISTAUTUMISVAIHE

1. Kokoontuminen
• kurssin sisältö, aikataulut ja ”pelisäännöt”
• tutustuminen - aikaisemmat kokemukset, odotukset kurssilta jne.
• motivaation vahvistaminen
• häkämittaus
• alkuhaastattelukaavakkeiden jako
• Kotitehtävä: Tupakointipäiväkirjan pito
• Tänään on oikea päivä-opas

2. Kokoontuminen
• punttijumppa+ rentoutumisharjoitus fysioterapian tiloissa, ota mukavat

vaatteet  mukaan
• tupakointipäiväkirjojen ”purku”
• riippuvuus, vieroitusoireet , nikotiiniriippuvuustesti ja korvaushoidot
• motivaation vahvistaminen
• lopettamispäätös ( yhteinen, jos niin halutaan )
• häkämittaus
• Kotitehtävä: Henkilökohtainen motivaatiolista- tärkeimmät

henkilökohtaiset syyt tupakoinnin lopettamiseen
• Ohjeet nikotiinikorvaushoidosta
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II LOPETTAMISVAIHE

3. Kokoontuminen
• motivaatiolistojen ”purku”
• tilannekartoitusta –kokemuksia tupakoimattomuudesta
• lopettamisen  välittömät myönteiset / kielteiset vaikutukset
• vieroitusoireet ja niiden hallinta
• pohdintaa : kullekin sopivia vaihtoehtoisia toimintoja tupakoinnin tilalle
• mielialan hallinnasta: ajattelu> tunne>  toiminta
• häkämittaus

4. Kokoontuminen
• kokemuksia
• tupakoinnin lopettamisen terveysvaikutukset
• häkämittaus

Ryhmän ohjelma
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III      TUPAKOIMATTOMANA PYSYMINEN

5. Kokoontuminen
• kokemukset, riskitilanteet, huolenaiheet
• painonhallinta-asioista ravitsemusterapeutti
• tietoa tupakoinnin terveyshaitoista, passiivisesta tupakoinnista

6. Kokoontuminen
• kokemusten jako
• itsepetostekniikat, kumman tien valitsen
• häkämittaus
• seurannasta sopiminen
• arviointikaavakkeiden täyttö

Ryhmän ohjelma



14.11.08   Lilja-Marita Kiviaho,
terveydenhoitaja

39

Nuuskasta
• ”biitti, köntti, prilla, mälli”
• myynti Suomessa kielletty
• Suomessa miehistä päivittäin nuuskaa käyttää

1,3%,satunnaisesti 2,7%
• naisista päivittäin nuuskaa käyttää 0.6%, satunnaisesti

1.3%
• nuuska sisältää jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin

tupakka
• 15g nuuskaa=20 sav/vrk, mälli on suussa keskimäärin

11-14h/vrk
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• Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu suun
limakalvoilla syövän esiasteita, leukoplakioita, suun
limakalvon valkotäpläisyyttä jopa puolella nuuskan
käyttäjistä. N. 5-10% syövän esiasteista muuttuu vuosien
kuluessa syöpäkasvaimiksi

• nuuskan haitat näkyvät suun lisäksi koko elimistössä
• monet urheilijat eivät tiedä, että nuuskan sisältämä

korkea nikotiinipitoisuus lisää urheiluvammojen ja
vaarallisten rytmihäiriöiden riskiä

• uusi ruotsalaistutkimus 7/08: nuuska aiheuttaa kohonnen
syöpäriskin, mm. haimasyövän kohdalla (H.Vierola,
Päihdepäivät 17.9.08 Kuopio)

• Yrttinuuska Smokey Mountain Snus ei sisällä
tupakkakasvia
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Eroon nuuskasta

• nuuskasta pääsee eroon  halutessaan jopa 2-4 viikossa
käyttämällä esim. nikotiinipurukumia tai
kielenalustabletteja. (Hannu Vierola: Tupakkamiehen
tietokirja)

• useimmilla nuuskasta eroon pyrkivillä on kuitenkin ollut
myös tupakointi mukana ja yhteiskäytön seurauksena on
syntynyt voimakas nikotiiniriippuvuus

• tällaisille asiakkaille laastarin ja suun kautta otettava
nikotiniikorvaushoitotuotteen yhdistelmä on hyvä ratkaisu
tai varenikliini Champix
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Tupakoinnin lopettamisen hyTupakoinnin lopettamisen hyöötyjtyjää (1)(1)

AIKA           HYÖTYAIKA           HYÖTY

20 min20 min Verenpaine  laskee, pulssi rauhoittuuVerenpaine  laskee, pulssi rauhoittuu

1 vrk1 vrk Käsien ja jalkojen lämpötila paraneeKäsien ja jalkojen lämpötila paranee
Veren happipitoisuus paraneeVeren happipitoisuus paranee
Elimistössä olevan nikotiinin määrä puolittuuElimistössä olevan nikotiinin määrä puolittuu
Häkä on jo poistunut elimistöstäHäkä on jo poistunut elimistöstä
Keuhkot alkavat puhdistuaKeuhkot alkavat puhdistua
Sepelvaltimotautikohtauksen riski alkaaSepelvaltimotautikohtauksen riski alkaa
vähentyävähentyä
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Tupakoinnin lopettamisen hyTupakoinnin lopettamisen hyöötyjtyjää (2)(2)

AIKA            HYÖTYAIKA            HYÖTY

22--3 vrk3 vrk Nikotiini on poistunut elimistöstäNikotiini on poistunut elimistöstä
HajuHaju-- ja makuaisti alkavat parantuaja makuaisti alkavat parantua
Hermonpäätteet alkavat uusiutuaHermonpäätteet alkavat uusiutua
Keuhkoputken supistustila lakkaaKeuhkoputken supistustila lakkaa
Hengittäminen helpottuuHengittäminen helpottuu
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Tupakoinnin lopettamisen hyTupakoinnin lopettamisen hyöötyjtyjää (3)(3)

AIKA                 HYÖTYAIKA                 HYÖTY

22--12 viikkoa12 viikkoa Elimistön verenkierto paraneeElimistön verenkierto paranee
Käveleminen ja juokseminen helpottuvatKäveleminen ja juokseminen helpottuvat

33--9 kk9 kk Yskä ja hengitysvaikeudet vähentyvätYskä ja hengitysvaikeudet vähentyvät
Keuhkojen toiminta paranee edelleenKeuhkojen toiminta paranee edelleen

11--2 v2 v Todennäköisyys saada sepelvaltimotautiTodennäköisyys saada sepelvaltimotauti--
kohtaus väheneekohtaus vähenee
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Tupakoinnin lopettamisen hyTupakoinnin lopettamisen hyöötyjtyjää (4)(4)

AIKA         HYÖTYAIKA         HYÖTY

5 v5 v Sepelvaltimokohtauksen riski vähenee puoleenSepelvaltimokohtauksen riski vähenee puoleen

10 v10 v Sepelvaltimokohtauksen riski väheneeSepelvaltimokohtauksen riski vähenee
tupakoimattoman tasolletupakoimattoman tasolle
Vuosien tupakoimattomuus parantaaVuosien tupakoimattomuus parantaa
verenkiertoa kokonaisuudessaanverenkiertoa kokonaisuudessaan

Rahaa säästyy parempiin harrastuksiinRahaa säästyy parempiin harrastuksiin
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Mitä haluaisit nyt kysyä ?
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LÄMMIN KIITOS
MIELENKIINNOSTANNE!
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Lähteet
• Diat 13,23 vieroitusohjaaja Karin

Iivonen, Helsingin
kaupungin työterveyshoitajien luento
25.9.2008

• Diat 14,15 ja 24-26  Meilahden sairaalan
tupakkaklinikan
asiakaskansion aineistosta

• Diat 28-31 Eroon tupakasta Champixin
avulla, Pfizerin asiakasesite

• Dia  32      Nyt Vapaaksi! Tupakasta
vieroittamisen opas ryhmäohjaajalle
KTOL, Helsinki 2006, s48


