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Tupakka6etoa ne6stä?
• Youtube: ”no smoking
pregnancy”
• www.stumppi.ﬁ
• www.fressis.ﬁ
• www.vau.ﬁ
• www.tuhkalapset.ﬁ
• www.imetys.ﬁ
• hDp://röökikroppa.ﬁ
• www.hengitysliiDo.ﬁ
• www.thl.ﬁ
• www.tupakkaverkko.ﬁ
• www.mll.ﬁ

Kirjallinen materiaali

Mitä tehdä paremmin?
•

“Osassa neuvoloita tupakoinnin riskeihin saatetaan suhtautua vähäDeleväs6” (THL,
2013)

•

Neuvontaa pitäisi kohdistaa naisille jo ennen raskauDa erikoises6 riskiryhmille
(Räisänen, 2012).

•
•

Neuvoloiden toimintamalleja tulee kiirees6 parantaa (Reijula, 2014)

•

Tulisi laa6a tupakasta vieroituksen hoitopolku (Reijula, 2014).

•

Tupakoinnin käsiDely terveydenhuollossa on liian saDumanvaraista eikä hoitoketju toimi
sujuvas6 (Paavola M, STM, 2014)

•

HOIDA MASENNUSTA! Matala D-vitamiini masennuksen riskitekijä: D25 < 50 nmol/l
masennus 50 % yleisempää alkuraskaudessa (Brandenbarg, 2012).
Kuopiolaisäideillä 43 %:lla D-25 Alle tai enintään 50 nml/l vain 10 %:lla taso yli 80
nmol/l (Mihalache, 2014).

Puoliso auDaa lopeDamaan
• Tutkimuksessa
tupakoinnin
lopeDamisessa onnistui
50 prosenSa miehistä ja
naisista, joiden puolisot
aloiSvat tupakkalakon
samaan aikaan.
• Jos puoliso jatkoi
tupakoin6a, tupakoinnin
onnistui lopeDamaan
vain 8 prosenSa.

www.hengitysliiDo.ﬁ
The Inﬂuence of Partner’s Behavior on Health Behavior Change
The English Longitudinal Study of Ageing
Sarah E. Jackson, JAMA Internal Medicine Published online January 19, 2015

www.nicoreDe.ﬁ

Tupakka6etoa myös isälle
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Hanki tupakkamateriaalia neuvolaan
• ” johtava lääkäri on sanonut eDei meille 6lata
maksullisia esiDeitä neuvolaan..” (kä6lö
eteläsuomalaisesta terveyskeskuksesta)
• Nimetään ”tupakkavastaava”

Varoituskuvat tulossa vasta kesällä 2016 (Paaso,STM)
Suomi, 2016

Apua älypuhelimella: The smoking 6me machine
• Nuorille tupakoijille on
saatavana vielä ilmainen
sovellutus ”The smoking
6me machine”. Siinä voi
nähdä oman kasvokuvansa
nyt ja miten naama
vanhenee, jos tupakoi 10 tai
20 vuoDa.

Lääkärit Tupakkaa Vastaan esiRää: HäkämiRarit
kaikkiin neuvoloihin.
•
•
•
•

Unkari, 2014

Uloshengityksen CO miDaus tulee kuulua
äi6yshuollon ru6ineihin.
Häkäpitoisuuden näkeminen kertoo
tupakoivalle äidille sikiöriskin
konkreeSsuudesta.
Löytää tupakoivat ja runsaalle
passiivitupakoinnille al6stuvat äidit.
Englannissa kaikki odoDajat
puhallutetaan (Käypä Hoito-suositus
vuodesta 2010)

Spira: Baby CO 750 e

Lähde: Bailey, prof of Family Medicine.
East Tennessee State University, 2014.
Kelly,NICE, 2010.

Australia, 2014
•

Suomi: AloiDeentekijät: Lääkärit
Tupakkaa Vastaan (DAT),
Gynekologiyhdistys, 2015.Kä6löliiDo,
TerveydenhoitajaliiDo

Medkit: Bedfont Pico Baby 450 e

Forssan leh6

Iisalmi

Kiuruvesi

Oulu

HäkämiDari löytää tupakoivat
"En tupakoi" äidit”
• HäkämiDari antaa tupakastavieroituksen
ammaSlaisille objek6ivisen työkalun, joka
tarjoaa arvokasta 6etoa löytää, kannustaa
ja hoitaa tupakkariippuvaisia asiakkaita
• HäkämiDari on tupakasta
vieroitusammaSlaisen stetoskooppi
(BiDoun, 2006)
• 10-22 % raskaana olevista tupakoivista
väiDää olevansa ei-tupakoijia (Dietz, 2011,
Pärna, 2005, Tong, 2015)
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Tupakkalait vähentävät sikiö-ja
lapsi kuolemia

Rahaa tupakoinnin lopeDaneille äideille
• Uudessa Seelannissa Coun6es
Manukaussa maoriäideille
yhteensä 300 dollarin voucher
bensiiniin, puhelinlaskuihin,
ruokaan ja vauvan tarvikkeisiin.
• Ilmainen NRT
• Kontrolli häkämiDarilla 1,4,8 ja
12 viikoilla-maksu viikoDain 12
viikolle as6.

- Tupakoinnin kieltäminen julkisilla paikoilla vähensi
Englannissa kuolleena syntyneiden lasten määrää ja
kohtukuolemia 8 % mikä merkitsee 1500 kuoleman
välDämistä
- Tupakkalakien ansiosta 5000 lasta välS alipainoisena
syntymisen

Lähde: hDp://
www.coun6esmanukau.health.nz/
AchievingBalance/BeDer-Health-Outcomes/
smokefree2025/PregnancyServices/SPShome.htm

(Been, Mackay, Scien6ﬁc Reports 5, 13.8.2015)
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Imetys suojaa tupakoinnin
aloiDamiselta synnytyksen jälkeen

Sähkötupakka-susi lampaan
vaaDeissa

- 70 % raskauden ajaksi lopeDaneista aloiDaa
tupakoinnin uudestaan vuoden kukuessa(67 %
3 kk kuluessa ja 90 % 6 kk kuluessa)
- YlläDävä 6eto, eDä imetys oli tehokkain
tupakoin6a ehkäisevä tekijä
- TUPAKOINNIN LOPETTANEEN ÄIDIN TULISI
IMETTÄÄ AINAKIN 3 KUUKAUTTA
- Shisler,2015

- propyleeniglykolia, jota jäänestona käytetään
- metallihiukkasia, PAH hiiliyhdisteita, kromia, nikkeliä, nitrosoamiineja, silikaaShiukkasia ja
nanopar6kkeleita,glyserolia, kadmium, nikkeli, lyijy, ksyleeni, p-tolueeni (Wlliams,2013,
Saﬀari, 2014)
- Glyserolin kuumetessa syntyy akroleiinia, joka aiheuDaa syöpää (Hajeck, 2014)
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Raskaana oleva äi6: "poltan vain e-tupakkaa
ilman niko6inia.."

Sähkötupakan turvallisuudesta ei varmuuDa
- Amerikkalaisessa tutkimuksessa noin puolet raskaana olevista
äideistä arveli eDei sähkötupakassa ole niko6inia
- 40 % pi6 niitä turvallisempina kuin savuavia tupakoita
- Jopa USA:n Sähkötupakkayhdistys (American Vaping Associa6on) ei
suosiDele niko6inia sisältäviä sähkötupakoita raskauden aikana

- pol6n ennen raskauDa Marlboroa ja siirryin niko6inia
sisältävään e-tupakkaan. Nyt raskauden aikana poltan
vain yrDejä ja mkuaineita sisältävää
e-tupakkaa.."
Mitä vastaat?
a.
b.
c.
d.

Lopeta sähkötupakoin6kin
Siirry niko6inikorvaustuoDeisiin
Jatka niko6iniDoman e-tupakan polDamista
En osaa vastata ennen terveysviranomaisten
suosituksia

May 2-6, 2015, presenta6on, American Congress of Obstetricians and
Gynecologists, San Francisco, Calif.
hDp://www.abc.net.au/news/2015-08-21/vaping-may-not-be-a-saferop6on-to-smoking-adelaide-researcher/6713864
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Tupakkarahoilla saa lastenhuoneen
tape6t, raDaat, iPadin, auton….

Marlboro 5,50 e
x365= 2000 e/v

JärjeDömyys on sitä, kun toistaa
samoja asioita yhä uudelleen ja
uudelleen ja odoDaa eri tuloksia.
Albert Einstein.

KIITOS

Sidonnaisuudet: 6 lastenlasta 1-14 v
hannu.vierola@terveystalo.com
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