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Potilas pitää vieroittaa tupakasta ennen
kirurgisia toimenpiteitä
Tupakointi on yleistä, työikäisistä suomalaisista säännöllisesti tupakoi joka viides. Vaikka useimmat
haluaisivat lopettaa, lopettaminen ilman tukea on vaikeaa. Potilaita opastetaan ja motivoidaan harvoin
tupakasta vieroittautumiseen, ja vieroittautumiseen motivoituneille ei aina määrätä vieroituslääkkeitä,
vaikka niille olisi selkeä tarve. Tupakointi lisää merkittävästi leikkauksiin liittyviä komplikaatioita, joiden
riskiä tupakoinnin lopettaminen vähentäisi ainakin 30–40 %. Tärkeimpiä tupakoinnin aiheuttamia riskejä
ovat hengityselimistön komplikaatiot ja haavainfektiot, vatsaelinkirurgiassa suolisauman pettäminen
ja ortopediassa ja traumatologiassa syvät haavatulehdukset ja huono luutuminen. Kun potilaalle
suunnitellaan elektiivistä leikkausta, hänet pitää vieroittaa tupakasta. Vieroitus pitää aloittaa heti
perusterveydenhuollossa ja tehokkailla menetelmillä. Osa potilaista tarvitsee tiivistä tukea ja seurantaa.
Nikotiiniriippuvaisille pitää määrätä vieroituslääke.

S

äännöllinen tupakointi on yleistä, vuonna
2015 työikäisistä miehistä 19 % ja naisista
15 % tupakoi päivittäin. Lisäksi 7 % tupakoi satunnaisesti (1). Suurin osa aikuisikäisistä
suomalaisista on tupakoinut, kaksi kolmesta
on polttanut vähintään sata tupakkaa (2). Sosioekonomiset erot tupakoinnin yleisyydessä
ovat edelleen merkittäviä, ja varsinkin nuorten
päivittäisen tupakoinnin yleisyydessä on suuria
alueellisia eroja (1–3).
Neljä viidestä tupakoijasta on huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta omaan terveyteensä,
ja kaksi kolmesta haluaa lopettaa. Tupakoijista
40 % on yrittänyt lopettaa tupakoinnin viimeksi
kuluneen vuoden aikana, mutta vuosittain vain
3 % ilmoittaa onnistuneensa (2). Leikkaukseen
joutuminen on tupakkavieroitukselle otollinen
hetki. Kun tupakoivalle potilaalle on sovittu
tehtäväksi leikkaus, mahdollisuus onnistua lopettamisessa kaksinkertaistuu (4). Leikkaukseen tulevat potilaat eivät usein kuitenkaan tiedä, minkälaisia toimenpideriskejä tupakoinnin
jatkaminen aiheuttaa (5). Potilaan kanssa käytävä motivoiva keskustelu tupakoinnin riskeistä
ja sen lopettamisen hyödyistä sekä selkeät ohArtikkeli on avoin kaikille

jeet tarjolla olevasta avusta tarjoavat paremman
mahdollisuuden onnistua vieroittautumisessa
(6).

Toimenpiteisiin ohjattavat potilaat
pitää vieroittaa tupakasta
Suomessa toteutuu vuosittain 340 000 elektiivistä kirurgista hoitojaksoa. Kolme suurinta
leikkaustoimenpideryhmää ovat tuki- ja liikuntaelimiin, ruuansulatuskanavaan ja rintaonteloon kohdistuvat toimenpiteet (7). Tupakoinnin jatkaminen lisää leikkauksiin liittyvää
komplikaatioriskiä. Haittatapahtuman saaneen
potilaan hoito on kallista ja aikaa vievää, ja lopputulos on usein huono. Kaikkien kannalta on
ikävää, jos tupakoinnista johtuva haittatapahtuma pilaa teknisesti onnistuneen hoidon. Tupakoinnin lopettaminen on yksi tärkeimmistä ja
helposti hallittavissa olevista komplikaatioriskiä vähentävistä tekijöistä.
Suomalaiset lääkärit kysyvät tupakoinnista
kohtalaisen usein ja kirjaavat tiedon potilasasiakirjoihin, mutta harva kysyy potilaan omaa
motivaatiota lopettaa, opastaa potilaitaan tupa-
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kasta vieroittautumisessa tai määrää vieroituslääkkeitä (8). Tilanne ei ole sen lohdullisempi
hammaslääkäreiden osalta (9) tai kansainvälisestikään: Australiassa 200 tupakoivasta päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tulevasta potilaasta vain 19 muisti saaneensa kehotuksen lopettaa tupakointi (10).
Nikotiiniriippuvuuden diagnosointi ja vieroitushoidon aloittaminen ovat kiinteä osa leikkausta edeltävää arviointia ja leikkaukseen valmistautumista. Potilaan sitouttaminen ja motivointi tupakoinnin lopettamiseen on tärkeää.
Viestin tupakointiin liittyvistä riskeistä pitää
olla selkeä ja potilaalle helposti ymmärrettävä,
ja vieroittautumisen onnistumista pitää tukea
ja seurata.
Vieroitus voidaan toteuttaa kohtuullisella
ajankäytöllä sekä perusterveydenhuollossa että
erikoissairaanhoidossa (11,12). Lääkärin lyhyt
neuvonta, jossa kysytään potilaan tupakoinnista ja hänen motivaatiostaan lopettaa, neuvotaan potilasta tupakoinnin lopettamisessa ja
sitoutetaan potilas yhdessä sovittuun toimintamalliin, voidaan toteuttaa 5–10 minuutissa
(12). Lääkärin lyhytneuvontaa tukee hoitajalta,
apteekista ja internetistä saatava tuki. Vahvasti
nikotiiniriippuvaisten tehokas hoito yhdistelmälääkityksellä tai intensiivisellä tukiohjelmalla parantaa onnistumisen todennäköisyyden
2–4-kertaiseksi verrattuna yhden vieroituslääkkeen käyttöön tai lyhyeen tukiohjelmaan
(13,14).

Tupakoinnin vaikutus leikkauksen
lopputulokseen
Tupakoinnin aiheuttamista leikkauksen huonon lopputuloksen riskeistä on julkaistu yhdysvaltalaiseen laajaan American College of
Surgeons National Surgical Quality Improvement ‑tietokantaan perustuva aineisto, jossa
tupakoijien vakavien komplikaatioiden riski
oli 1,7-kertainen verrattuna tupakoimattomiin
(15). Ero säilyi, kun sekoittavat tekijät kuten
ikä huomioitiin. Tupakoivat joutuvat toimenpiteisiin nuorempina kuin tupakoimattomat.
Lisäksi tupakoivilla on leikkauksen jälkeen
suurempi sairaalakuolleisuus, sepsiksen ja leikkausalueen pinnallisen ja syvän tulehduksen
H. Kokki ja S. Porela-Tiihonen

riski, enemmän keuhkokuumeita sekä suurempi riski saada sydän- tai aivotapahtuma, syvä
laskimotukos tai munuaisten vajaatoiminta
(15–18). Ponnekas vieroitus kuitenkin tehoaa.
Meta-analyysin mukaan tukea saaneilla on yli
puolet vähemmän haavainfektioita kuin pelkän
lopettamiskehotuksen saaneilla (19).
Tupakointi lisää komplikaatioita kaikissa
tutkituissa leikkaustyypeissä (TAULUKKO 1)
(10,15,17–38). Mitä vaativampaa kirurgiaa
tehdään, sitä vakavampia tupakointiin liittyvät
haitat ovat, mutta ongelmia ilmenee myös pientoimenpiteiden yhteydessä. Kun koehenkilöille
tehtiin ihoviilto ristiluun viereen neljästi kuukauden välein kudosnäytteen ottamista varten,
ilmeni haavan tulehduksia ja repeämisiä enemmän tupakoivilla (molempia 12 %) kuin tupakoimattomilla tai vähintään neljä viikkoa aikaisemmin tupakoinnin lopettaneilla (tulehduksia
2 %, ei haavan repeämisiä) (20).
Rintasyöpäkirurgian jälkeen haavainfektion
riski on tupakoivilla 3,5-kertainen ja riski haavan kuolioon jopa 9,2-kertainen tupakoimattomiin verrattuna (21).
Lonkan tekonivelleikkauksia koonneessa meta-analyysissa syviä haavainfektioita oli
tupakointia jatkaneilla potilailla 4,6 kertaa
useammin kuin potilailla, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet (22). Tuoreessa 7 900 potilaan etenevässä seurantatutkimuksessa syvien
infektioiden riskisuhde oli tupakoivilla 2,4-kertainen ja uusintaleikkauksien 1,8-kertainen verrattuna tupakoinnin lopettaneisiin tai niihin,
jotka eivät olleet koskaan tupakoineet (23).
Tupakointi heikentää myös luutumista, ja tupakoivilla lonkan tekonivelen irtoamisen riski on
3,1-kertainen. Samoin luudutettu selkä luutuu
huonommin, jos potilas jatkaa tupakointia toipuessaan leikkauksesta (24).
Vatsaonteloon kohdistuvissa leikkauksissa
tupakointi on uhka suolisauman pitävyydelle
(25). Kun potilaalle suunnitellaan kiireetöntä
ruuansulatuskanavan leikkausta, toimenpidettä
kannattaa lykätä, kunnes potilas on lopettanut
tupakoinnin. Saksalaisessa seurantatutkimuksessa tupakoijien suolisauman todettiin pettävän seitsemän kertaa useammin ja yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa neljä kertaa useammin
kuin tupakoimattomien, ja lisäksi tupakointi
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TAULUKKO 1. Leikkauksiin liittyvien komplikaatioiden esiintyvyys tupakoivilla, tupakoinnin lopettaneilla ja tupakoimattomilla eri toimenpideryhmissä (10,15,17–38).
Kirurgian
tyyppi

Komplikaatio

Komplikaation ilmeneminen
(riskisuhde tai kerroinsuhde)

Viitteet

Tupakoiva vs Lopettanut vs
tupakoimaton tupakoimaton
Kaikki kirurgia

Vakavat komplikaatiot

1,7

Muut komplikaatiot

1,4

15
15

Leikkauksenjälkeinen kuolleisuus (30 vrk)

1,3–1,4

1,0–1,2

15,17,18

Sepelvaltimotapahtuma

1,2–2,1

1,3–1,4

15,17,18

Aivoverenkiertohäiriö

1,2–1,7

1,1–1,3

17,18

Hengitystiekomplikaatio

1,3–5,5

1,2–2,9

10,30,31

Keuhkokuume

1,2–2,0

1,2–1,3

15,17, 18

Haavakomplikaatio, viivästynyt paraneminen,
repeäminen tai kuolio

2,1–4,0

Haavainfektio

1,2–6,2

Syvä leikkausalueen infektio

1,4–3,5

15,19,20,21,30

Sepsis

1,3–1,6

15

Tuki- ja liikunta Haavakomplikaatio
elinkirurgia
Pinnallinen haavainfektio

3,1–6,2

19,34

Ruuansulatuskanavan
kirurgia

Sydän- ja rintaontelokirurgia
Rintarauhas- ja
plastiikka
kirurgia

19
1,1–4,3

1,1–3,7

15,18, 19

19,23

Syvä infektio tekonivelleikkauksen jälkeen

2,4–4,6

1,0–3,0

22,23,24

Proteesin irtoaminen tai uusintaleikkaus tekonivelleikkauksen jälkeen

1,8-3,3

1,0

22,23,24

Luudutus- tai murtumaleikkauksen jälkeinen
luutumattomuus

1,7–3,4

1,2–1,6

19,24,25

Suolisauman pettäminen

1,3–6,4

1,0–1,5

19,20,25, 26–29

Haavakomplikaatio

1,2–3,5

1,0–1,5

19,35

1,0–1,5

19

Haavainfektio
Hengitystiekomplikaatio

1,6–3,4

31,32,34

Haavainfektio

1,0–3,0

1,2–1,6

19

Syvä haavainfektio

2,4–3,6

2,1–2,4

19

Hengitystiekomplikaatio

1,8–2,9

1,5–2,4

33

Haavakomplikaatio

1,4–9,2

1,0–2,7

19, 21

Haavainfektio

1,2–7,5

2,2

19, 21

Siirteen komplikaatio

1,4–6,0

1,1–1,5

19,36

Siirteen menetys

3,6–5,5

3,3

19,36

Gynekologinen
ja obstetrinen
kirurgia

Haavakomplikaatio

3,3–4,2

1,0

19

Haavainfektio

1,2–1,5

KNK- ja leuka
kirurgia

Haavan viivästynyt paraneminen

1,8

Infektio

1,7

pidensi sairaalahoidon keston kolminkertaiseksi viidestä vuorokaudesta 15:een (26,27,39).
Tanskalaisesta syöpärekisteristä tehdyssä analyysissa riski suolisauman pettämiseen oli pienin (6,7 %) potilailla, jotka eivät polttaneet ja
erityisen suuri (17 %) potilailla, jotka jatkoivat
tupakointia leikkaukseen asti. Tupakoinnin lopetus vähensi riskin 13 %:iin (28).

19
1,2

37
38

Käypä hoito ‑suosituksen mukaan tupakoimattoman ajan ennen leikkausta pitäisi olla
mahdollisimman pitkä, vähintään 1–2 kuukautta (29). Tupakointi lisää leikkauksenjälkeisiä
hengitysongelmia merkittävästi, ja hengitystiekomplikaatiot ovat tärkein syy tupakoivien leikkauksen jälkeiseen ylikuolleisuuteen (29,30).
Keuhkojen immunologisen toiminnan toipu-
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Ydinasiat
88 Suomalaisista miehistä 19 % ja naisista
15 % tupakoi päivittäin, minkä lisäksi 7 %
tupakoi satunnaisesti.
88 Neljä viidestä tupakoijasta on huolissaan
tupakoinnin terveysvaikutuksista, mutta
vuosittain vain 3 % onnistuu lopettamaan.
88 Tupakointi lisää leikkauksiin liittyvää
komplikaatioriskiä, jota tupakoinnin lopettaminen pienentäisi vähintään kolmanneksen.
88 Leikkausta päätettäessä on oivallinen tilaisuus auttaa potilasta lopettamaan tupakointi, sillä leikkaukseen joutuminen kaksinkertaistaa lopettamisen onnistumisen
todennäköisyyden.

miseen kuluu kuusi kuukautta tupakoinnin lopettamisen jälkeen (40). Leikkauksenjälkeisen
keuhkokuumeen riski suurenee erityisesti, jos
tupakointi on jatkunut vähintään 20 askivuotta
(17,18). Hengitystiekomplikaatiot ovat yleisiä
erityisesti ylävatsan leikkauksien jälkeen, sillä
niissä leikkaus ja anestesia samoin kuin leik
kauksen jälkeinen makuuasento ja leikkaushaavan kipu huonontavat hengitystoimintaa (31).
Tutkimuksessa, jossa potilaat saivat tehostettua
fysioterapiaa sekä ennen leikkausta että sen jälkeen, tupakoivista 20 % ja tupakoimattomista
11 % sai vakavan hengitystiehaitan (32).

Vieroituksen aikataulu ja
intensiivisyys
Mitä raskaampi tupakointihistoria ja mitä vahvempi nikotiiniriippuvuus potilaalla on, sitä
ponnekkaampaa vieroitusta tarvitaan (13,14).
Potilaalle tulee käyttää tehokkainta hänelle sopivaa vieroitusmenetelmää, ja mikäli potilaan
riippuvuus on vahva, pitää vieroituslääke aloittaa saman tien (33). Nikotiiniriippuvuuden arviointi on helppo tehdä Fagerströmin kahden
kysymyksen testillä (TAULUKKO 2) (41,42).
Vieroituksen tavoite on tupakoinnin lopettaminen, pelkkä tupakoinnin vähennys ei vaiH. Kokki ja S. Porela-Tiihonen

kuta esimerkiksi leikkauksenjälkeisiin keuhkokomplikaatioihin (31). Aktiivisen vieroituksen
(viikoittaiset tapaamiset tai lopettamista tukeva
puhelinneuvonta ja ilmainen nikotiinikorvaushoito) hyödyn on havaittu olevan suurin potilailla, jotka lopettivat tupakoinnin vähintään
neljä viikkoa ennen tekonivelen asennusta tai
ruuansulatuskanavan toimenpidettä (42).
Vastoin aiempaa käsitystä tupakoinnin lopettaminen juuri ennen leikkausta ei lisää
keuhkokomplikaatioita (31). Keuhkosyövän
takia lei
katuilla tupakoimattomilla potilailla
havaittiin keuhkokomplikaatioita kolme kertaa
vähemmän kuin tupakointia jatkaneilla (43).
Tupakoinnin lopettaminen lähellä leikkausta
ei lisännyt eikä vähentänyt komplikaatioiden
ilmaantumista. Tupakointi kannattaa siis aina
lopettaa saman tien, vaikka toimenpidettä ei
voisi lykätä.
Jos tupakoinnin lopettaminen ei onnistu ennen leikkausta, yhdeksän kymmenestä jatkaa
tupakointia myös leikkauksen jälkeen. Toisaalta jos tupakoinnin lopetus onnistuu, tuskin
kukaan tupakoi kuukauden kuluttua ja vain
yksi kolmesta tupakoi puoli vuotta leikkauksen jälkeen – luvut onnistuneen vieroituksen
pitkäaikaisista hyödyistä ovat siis vakuuttavia
(24). Jos potilas on jatkanut tupakointia leikkaukseen asti, häntä pitää kannustaa ja tukea lopettamaan tupakointi heti leikkauksen jälkeen.
Esimerkiksi välitöntä leikkaushoitoa vaatineille
ranne- ja nilkkamurtumapotilaille toteutettu
kuuden viikon vieroitusohjelma puolitti komplikaatioiden riskin verrattuna niihin potilaisiin,
joita ei kehotettu lopettamaan eikä tuettu tupakasta vieroittautumisessa (44). Näissäkin tilanteissa vieroituksen onnistumista pitää seurata.
Vähäisen riippuvuuden yhteydessä pelkkä neuvonta voi riittää, mutta jos potilas on tupakoinut kauan ja polttaa paljon, hänelle pitää tarjota
myös lääkehoitoa (24,33).
Intensiivisyydeltään erilaisten vieroitusohjelmien vaikutusta tupakointiin ennen leikkausta
selvittäneen Cochrane-katsauksen mukaan
ponnekas vieroitusohjelma parantaa merkittävästi mahdollisuutta onnistua vieroituksessa
verrattuna lyhyeen vieroitukseen. Lyhyeenkin
vieroitukseen ennen leikkausta osallistuneet
onnistuvat tupakoinnin lopettamisessa useam-
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min kuin pelkän lopetuskehotuksen saaneet,
ja merkittävä osa onnistuneesti vieroitetuista
potilaista pidättäytyy tupakoinnista myös jatkossa. Ponnekas vieroitus pienentää kaikkien
komplikaatioiden riskin alle puoleen ja haavakomplikaatioiden riskin kolmasosaan tupakoiviin verrattuna (14).

TAULUKKO 2.   Fagerströmin kahden kysymyksen nikotiini
riippuvuustesti (42).
Määrä
Pisteet
Kuinka pian herättyäsi poltat ≤ 5 minuuttia
3
ensimmäisen savukkeen?
6–30 minuuttia
2
31–60 minuuttia
1
≥ 61 minuuttia
0
Kuinka monta savuketta
≤ 10
0
poltat päivittäin?
11–20
1
21–30
2
≥ 31
3

Keinoja tupakasta vieroitukseen
Käypä hoito ‑suosituksen mukaan tupakkavieroituksessa pitää käyttää tehokkainta potilaalle sopivaa hoitoa, usein lääkehoidon ja tuen
yhdistämistä (33). Vieroitukseen voidaan käyttää nikotiinikorvaushoitoa ja reseptilääkkeistä
bupropionia ja varenikliinia. Myös nortriptyliiniä käytetään, vaikka tupakasta vieroitus ei
ole sen virallinen käyttöaihe (33). Jos vieroitus
aloitetaan nikotiinivalmisteella eikä se onnistu,
hoidoksi kannattaa vaihtaa tehokkaampi vieroituslääke.
Varenikliini on tehokkain vieroituslääke, jolla
vieroitus onnistuu yli kolme kertaa lumehoitoa
useammin (33,45,46). Bupropionin avulla vieroitus onnistuu yli kaksi kertaa useammin kuin
lumeella, ja nortriptyliini puolestaan on noin
kaksi kertaa lumetta tehokkaampi (33,45).
Nikotiinikorvausvalmisteet vähentävät tupakoinnin lopettamisen vieroitusoireita. Pitkällä,
useiden kuukausien mittaisella nikotiinikorvaushoidolla voidaan saavuttaa vieroituksessa
lisähyötyä, mutta ennen leikkaushoitoa riittämättömäksi osoittautunutta nikotiinikorvaus
hoitoa kannattaa tehostaa jo aikaisemmin,
muutaman viikon hoitokokeilun jälkeen (47).
Toistuva henkilökohtainen neuvonta yhdistettynä lääkehoitoon parantaa vieroituksen onnistumista merkittävästi (44). Kolmen kuukauden hoidon jälkeen joka kolmas varenikliinia ja
neuvontaa saanut onnistui lopettamaan. Myös
bupropioni- ja nikotiinikorvaushoito olivat lumetta tehokkaampia. Niitä käyttäneistä yksi
neljästä lopetti, kun taas lumetta ja henkilökohtaista neuvontaa saaneista vain yksi kahdeksasta onnistui lopettamaan tupakoinnin. Hoidon
jälkeen vieroituksen teho vähentyi, mutta varenikliiniryhmässä useampi kuin joka neljäs
onnistui vieroittautumaan pysyvästi, kahdessa
muussa aktiiviryhmässä yksi kuudesta ja lume-

Tulkinta: yhteispisteet 0–1 = vähäinen nikotiiniriippuvuus,
2 = kohtalainen riippuvuus, 3 = vahva riippuvuus,
4–6 = hyvin vahva riippuvuus

ryhmässä vain joka kymmenes (44). Toimenpiteisiin tulevien potilaiden osalta saadaan tätäkin parempi vaste vieroituslääkkeisiin: vuoden
seurannan jälkeen henkilökohtaista tukea ja
lumetta saaneista joka neljäs oli tupakoimattomia, mutta varenikliini paransi tehoa siten, että
tupakoimattomana pysyi joka kolmas (34).
Vieroituslääkettä saava potilas kokee usein
haittavaikutuksia. Vieroituslääkkeisiin liitetyistä haittavaikutuksista osa, kuten päänsärky,
ahdistus, ärtymys, keskittymisvaikeus, levottomuus ja unihäiriöt, saattaa johtua nikotiinin
vieroitusoireista. Varenikliinihoidon alkuvaiheessa yleisenä haittavaikutuksena ilmenee
pahoinvointia. Bupropioni ja nortriptyliini
aiheuttavat suun kuivuutta, ja lisäksi edellinen
aiheuttaa osalle unettomuutta ja jälkimmäinen
väsymystä (33). Hoitomyöntyvyyttä ja lääkkeiden käytön turvallisuutta parantavat vieroituksen seuranta ja potilaan selkeä ohjaus mahdollisten haittojen osalta.

Lopuksi
Siitä hetkestä, kun potilaan arvioidaan hyötyvän kirurgisesta toimenpiteestä, kuluu useita
viikkoja elektiivisen toimenpiteen tekemiseen.
Tämä aika pitää hyödyntää potilaan toimenpidekelpoisuuden parantamiseen, perussairauksien hoidon optimointiin, fyysisen suorituskyvyn parantamiseen, ravitsemustilan optimointiin ja päihteistä vieroittamiseen. Tupakoinnin
lopettamisella on tässä suuri merkitys. Osalle
potilaista voi riittää asiallinen informaatio ja
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kehotus lopettaa tupakointi, mutta vahvasti nikotiiniriippuvaisille potilaille tulee tarjota lääkehoitoa ja henkilökohtaista tukea.
Kaikkien potilaiden, joille suunnitellaan
leikkausta, vieroituksen onnistumista pitää
seurata, ja kiireettömiä toimenpiteitä kannattaa lykätä, kunnes potilas lopettaa tupakoinnin.
Jos tupakoinnin lopetus ei kuitenkaan onnistu,

leikkausta edeltävässä arviossa on huolellisesti
harkittava leikkauksesta saatavat hyödyt suhteessa tupakoinnin aiheuttamaan riskien lisääntymiseen. Joskus leikkauksesta voi olla järkevää
luopua, jos lopettaminen ei onnistu ja potilaan
tilaa voidaan kohentaa konservatiivisella hoidolla.
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SUMMARY

Patients must quit smoking before surgical procedures
Smoking rates are declining, but one fifth of Finnish people continued to smoke daily in 2015. Many smokers are worried
about the health effects of smoking and most are motivated to quit. However, annually only 3% succeed with stopping
smoking. Smoking increases the risks of perioperative and postoperative complications in surgical patients. Both anaesthesia
and surgery related complications are more common among smokers than among those who either never smoked or who
quit smoking before surgery. Support is required to augment the self-motivation to cease smoking. If the patients succeed
with efforts to stop smoking, the risk for serious perioperative complications can be reduced by 30–40%.
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Potilas pitää vieroittaa tupakasta ennen kirurgisia toimenpiteitä

