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 עדכון לרופאי משפחה
 גמילה מעישוןטיפול תחליפי ניקוטין ל - 5102הבריאות כניסה לסל 

 
 שלום רב,

 
לטיפול בגמילה תחליפי הניקוטין , וכיום הוא כולל גם את /902לאחרונה עודכן סל הבריאות לשנת 

ורינקלין או בופרופיון  כחלופה למטופלים המשתתפים בסדנאות ולא יכולים לקבל את התרופותמעישון, 
 מסיבה כלשהיא )התווית נגד, תופעות לוואי(.

 
 ההמלצות לטיפול התרופתי בגמילה מעישון:

 

 Varenicline 1 mg bid for 3-6 months 

 Bupropion 150 mg bid for 3-6 months 

 Nicotine Patch combined with Nicotine gum or lozenge (Patch plus) for 3-6 months 

 
מרשם לאותם מטופלים המשתתפים בסדנה, שאינם יכולים לקבל ורינקלין או בופרופיון, ניתן כיום לתת 

 . במסגרת סל התרופותעל מנת שיוכלו לקבל אותם  לתחליפי הניקוטין
 

 יעילות
 

היעילות של ורינקלין גבוהה  דומה מאוד. Patch Plusושל  Vareniclineמחקרים מראים כי היעילות של 
היעילות של בופרופיון הינה מעט נמוכה יותר בהשוואה לשני ר בהשוואה לכל תחליף ניקוטין בנפרד. יות

 הטיפולים האחרים.
 

היעילות של טיפול משולב במדבקה )תחליף ניקוטין ארוך טווח( ומסטיק4לכסנית )תחליף ניקוטין קצר 
כן באופן עקרוני יש להעדיף טיפול טווח( הינה גבוהה בהרבה בהשוואה ליעילות של כל תחליף בנפרד, ול

 20 -משולב על פני טיפול בתחליף בודד. עם זאת, במטופלים המעשנים כמות נמוכה של סיגריות )מתחת ל
 ליום( ניתן להתחיל בטיפול בתחליף בודד.  

 
 התאמת המינון

שר בהערכה של המעשן, כאהתאמת המינון של תחליפי הניקוטין נעשית לפי רמת ההתמכרות הפיזיולוגית 
לפי כמות הסיגריות שאדם מעשן, והזמן שחולף מהרגע שקם בבוקר ועד שמעשן את זאת גסה ניתן לעשות 

 בהמשך.כמוסבר , הסיגריה הראשונה
 

 בישראל המינונים הקיימים של תחליפי הניקוטין:
 מ"ג 7מ"ג או  /2מ"ג או  92מדבקות במינונים של 

 מ"ג 9מ"ג או  /מסטיק במינון 
 מ"ג 2או  מ"ג 9מינון לכסנית ב

 

  רגע שהתעורר מדקות  00ומעשן את הסיגריה הראשונה תוך  ביוםסיגריות  /2לאדם המעשן מעל- 
, ולשלב יחד עם לחודש הראשון של הטיפולמ"ג(  92)של המדבקה  הגבוהיש להתחיל במינון 

 מסטיק או לכסנית. 
o  דקות מרגע  /תוך סיגריות ליום, מעשן  90אם רמת ההתמכרות מאוד גבוהה )מעל

 מ"ג.  9מ"ג או לכסנית  /שהתעורר( יש לשלב עם מסטיק 



 

 
 

o  דקות מרגע  00-/סיגריות ליום, ומעשן את הסיגריה הראשונה בין  90-/2אם מעשן בין
 מ"ג. 2מ"ג, או לכסנית במינון  9שהתעורר, מומלץ לשלב עם מסטיק במינון 

 

 מרגע דקות  00ומעשן את הסיגריה הראשונה לאחר ביום סיגריות  /2 -לאדם המעשן מתחת ל
 מ"ג 2מ"ג או לכסנית  9מ"ג, בשילוב מסטיק  /2 הבינונית יש להתחיל במדבקה  - שהתעורר

 

 2מ"ג או לכסנית  9סיגריות ביום, ניתן לשקול מתן טיפול רק במסטיק  20 -לאדם המעשן מתחת ל 
 מ"ג. 7 מ"ג. במידה ועדיין מתעורר קושי ניתן להוסיף מדבקה

 
 

 /-0 -תעשה בהדרגה, לאחר כמ"ג וכו'(  /2מ"ג למדבקה  92)ממדבקה הירידה במינון תחליפי הניקוטין 
 תדירות ובעוצמת החשק לסיגריה.שבועות מהתחלת הטיפול, ובהנחה שהמטופל אכן חווה ירידה ב

 
 בטיחות

א מרשם, ואף כתרופות באופן עקרוני תחליפי הניקוטין בטוחים מאוד ולכן נמכרים גם כתרופות לל
שאינן מחייבות קנייה אצל רוקח )כאשר קונים אותם מחוץ לסל הבריאות  –( generalized salesכלליות )

 .בבית מרקחת מסחרי(
 

יש לזכור כי ספיגת הניקוטין מתחליפי הניקוטין ברוב המוחלט של המקרים תהיה נמוכה יותר בהשוואה 
 בדם שלו תהיה נמוכה בהשוואה לתקופה בה עישן. ולכן רמת הניקוטין ,לספיגה מהסיגריה

 
ט משנה זהירות לט למתן תחליפי הניקוטין. יש לנקואי לכך, אין מצבים שבהם קיים איסור מוח

לא , ובמטופלים עם עודף פעילות )לדוגמא שבועיים לאחר ארוע לבבי( במטופלים לא יציבים קרדיאלית
 .חריג לא מאוזןשל בלוטת התריס, ו4או יתר לחץ דם מאוזנת 

 
ת נגד יחסית למתן בנשים בהריון ובבני נוער. באוכלוסיות אלו יש לנסות קודם כל יבנוסף, קיימת הורי

 גמילה ללא טיפול תרופתי.
 

יש לזכור כי הטיפול היעיל ביותר הוא שילוב של ייעוץ התנהגותי )ניתן במסגרת הסדנאות ו4או הקו 
רופתי. עם זאת חלק מהמטופלים אינם מעוניינים מסיבות שונות הטלפוני* בשירותי הבריאות( וטיפול ת

בייעוץ ההתנהגותי וניתן עדיין להמליץ להם על רכישת תחליפי הניקוטין, ללא מרשם רופא, שלא דרך סל 
 הבריאות, כעזר בנסיון גמילה עצמי.

 *קיים בחלק מהקופות

 
תר החברה הרפואית למניעה ולגמילה במידת הצורך, ניתן להפנות שאלות הנוגעות לגמילה מעישון בא

 :מעישון )דרך לשונית "צור קשר"( בלינק המצ"ב

isramensa-http://isramensa.doctorsonly.co.il/contact4 
 

 נשמח לעמוד לרשותכם,
 
 

 זאב-ד"ר יעל בר
 למניעה ולגמילה מעישוןיו"ר החברה הרפואית 

 אורחות חיים, איגוד רופאי המשפחה חברת ועד, החוג לרפואת

http://isramensa.doctorsonly.co.il/contact-isramensa/

