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Gevinster ved rygestop
Gevinster i forhold til røgfri tid:
20 minutter
Blodtryk og puls er normal.
1 døgn
Risiko for blodpropper er mindsket.
Der kommer mere blod til huden og bedre varme i fingre og tæer.
Lungerne begynder at rense sig (det kan give hoste).
2 døgn
Smags- og lugtesanserne er bedre.
Kulilten er ude af kroppen, og konditionen er derfor bedre.
3 døgn
Bronkierne begynder at slappe af.
Vejrtrækningen bliver bedre.
2-12 uger
Kredsløbet forbedres gradvist.
39 måneder
Huden ældes i normalt tempo (rynker).
Der er mindre hoste, og vejrtrækningen er forbedret med 10%.
Frugtbarheden er forbedret.
12 år
Risikoen for blodpropper er halveret.

510 år
Risikoen for blodpropper tilsvarer dem, som aldrig har røget.
10 år
Risikoen for lungekræft er halveret i forhold til rygere.
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Pres på Sundhedsvæsenet
Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplever i denne tid ekstra stort pres på ressourcer, bemanding og pladskapacitet og vil
derfor i en periode være nødt til at nedprioritere ikkekritiske aktiviteter.

NYHED18. januar 2022

Narsaq Sundhedscenter er igen åbent for henvendelser
Narsaq Sundhedscenter er igen åbent for almindelige og ikkeakutte henvendelser – dog ikke for besøgende.
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