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INTRODUCTION:
The project Stop Smoking Before Surgery was introduced in the hospital in August 2016.
The urology and surgery departments were involved in the project.

PROJECT´S GOALS:
• to educate patients about smoking related risk factors while in contact with healthcare professionals
• to motivate and support patients to quit (or interrupt) smoking before elective surgery
• to reduce surgery complications related to smoking

METHODS
Patient education was provided in the outpatient department during a pre-surgery session (usually 6 weeks before a surgery).
Education was provided by nurses who handed out useful written materials. These materials contained information about
relations between smoking and surgery complications, recommendations related to smoking cessation, and contacts for
further advice. Patients were encouraged to visit the clinical pharmacologist within the hospital to get information about
tobacco substitution treatment. Part of the substitution treatment cost (10%) was covered from the project budget.
RESULTS
The project lasted 5 months. More than 200 patients obtained written information about smoking risk factors and potential
complications related to planned surgery. Only 3 patients actively seeked clinical pharmacologist advice, and showed an
interest in smoking cessation. The project outcomes were very poor and provoke further discussion about different strategies
how to approach smokers.
DISCUSSION ABOUT FACTORS WITH NEGATIVE INPUT ON THE PROJECT OUTCOMES
Elective surgery is a big stress for patients. To quit smoking at the same time can increase the level of stress. From the patient
perspective, it is not suitable to combine both stress factors; and that is why they are not willing to cease smoking before
surgery.
Written information didn´t have any strong impact on the patients’ decision process. Direct consultation with professionals
(adictologist) could be more effective.
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KOUŘENÍ
JE RIZIKOVÝ
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PRO VZNIK
PROLEŽENIN

8

7

6

Závislost na tabáku

aktivita
nálada
potřeba
čas
aktivita

KOUŘENÍ
ZHORŠUJE
OBRANYSCHOPNOST
DÝCHACÍCH CEST,
KUŘÁCI ČASTĚJI
TRPÍ KOMPLIKACEMI
PŘI NARKÓZE
KOUŘENÍ ZUŽUJE
CÉVY, TÍM SE ZHORŠUJE
PROKRVENÍ TKÁNÍ.
NEDOSTATEK ŽIVIN
A KYSLÍKU VÝZNAMNĚ
KOMPLIKUJE HOJENÍ
RAN.
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Fytoterapie

nálada

Léky na lékařský předpis omezí touhu si zapálit,
cigareta Vám přestane chutnat, odstraní nepříjemné
abstinenčních příznaky.

potřeba

Náhradní terapie nikotinem (žvýkačky, pastilky,
inhalátor, ústní sprej a film) – zmírní abstinenční
příznaky, s její pomocí snadno překonáte neodolatelnou chuť si zapálit (ta trvá max. 5minut). Náplasti
dodávají do organismu čistý nikotin po celý den
(16–24h).

Vážená paní,
vážený pane,
dovolte,
abychom Vás
a Vaše blízké
informovali
o léčbě závislosti
na tabáku.

čas

Na trhu jsou k dispozici volně prodejná léčiva
(tzv. náhradní terapie nikotinem) a léčiva vázaná
na lékařský předpis. Léčiva Vám v odvykání mohou
významně pomoci, zásadní je ale změna životního stylu – naučit se jinak reagovat v situacích, kdy
člověk běžně kouří.

KDY kouřím

JAK MOHOU
POMOCI LÉKY?

Co vás nutí kouřit? Zapisujte si u každé cigarety:

SUMMARY
Recent experience with the project made us to change the strategy. We will try to incorporate an intervention of an
adictologist into the pre surgery time. We assume that direct professional interaction will have bigger impact than handing
out written materials.

Léčivé rostliny mohou
pomoci při čištění
dýchacích cest, zlepšit
spánek, zmírnit
abstinenční
příznaky

KOUŘENÍ
SNIŽUJE ÚČINEK
LÉKŮ NA TLAK,
CUKROVKU,
CHOLESTEROL
I ÚČINEK
CHEMOTERAPIE

„Na úspěšné operaci se podílí široký tým zdravotníků. Aby se
operace povedla, je nezbytná spolupráce pacienta. U kuřáků
se rány hojí déle, hrozí větší riziko komplikací. Pacient může
zvýšit šanci na úspěšnou operaci tím, že přestane před operací kouřit, nejlépe 1-2 měsíce.“

Domluvte se se svým lékařem, lékárníkem
či sestrou, která možnost pro vás bude
nejvhodnější.
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přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM
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