
 גמילה מעישון בתא המשפחתי
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 מומחית ברפואת משפחה ומנחת סדנאות לגמילה מעישון

ר החברה לגמילה מעישון"יו  

 מנהלת מינהלת קריות שירותי בריאות כללית

 בחסות פיזר
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 חולה במחלת לב איסכמית 2+נ 70בן  משה•

אשתי והבת כל ...אני לא יכול יותר: "מגיע אלי בוכה•

 "היום מעשנות בבית וכבר אין לי אוויר

נשוי ואב לבת , כעת בפנסיה, משה נגר במקצועו •

 .12,9,5נכדים בני  3+נ 35בת 
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 שאלות
 ? מה ההשפעה של העישון על המשפחה •

 ?בכלל ועל המשפחה הזאת ספיציפית•

 ?על הבריאות•

 ?המצב הכלכלי•

 

 ?מה ההשפעה על המחלה האיסכמית•

 ?עישון כפוי•

 ?מי המטופל שלי•

 ?ההשפעה על הנכדים•

 ?מה אני יכולה לעשות כדי לעזור•

 

 ?מה התפקיד שלי•

 



...על מה נדבר  

 עישון ועישון כפוי בישראל  •

 עישון בבני נוער•

 גמילה מעישון בסל הבריאות•

 המשאבים העומדים לרשות הרופא•

 השוואת יעילות הטיפולים השונים•

 הבדלים בין נשים גברים•

 המעשן הקרדיאלי•

•CODEPENDENT  התמכרות וגמילה  במשפחה 

 המטופל הדיכאוני•

 הצמדות לטיפול•

 גמילה מעישון בבני נוער•

 



2015פורסם מאי  2014דוח שר הבריאות   

 שכיחות העישון 



 



 השלכות העישון הכפוי



 היבטים כלכליים
אין מעשן שהפסיק לעשן שלא כועס על עצמו בדיעבד על כמות  •

 .הכסף שהוא שרף על סיגריות

ח  "מיליארד ש 8.2-מעל ל 2014משקי הבית בישראל הוציאו בשנת •

 על רכישת מוצרי טבק ועישון

בעוד שהעלות ההוצאה על מוצרי חלב הכוללים חלב וגבינות עמדה •
₪ מיליון  600-שוק החיתולים לתינוקות גלגל כ, ₪מיליארד  7.5

 .  ₪מיליון  619-שוק דגני הבוקר הסתכם בכ, בשנה

,  שקלים בחודש 700סך ההוצאה הביתית הממוצעת של מעשן היא •

 (שני בני זוג מעשנים עלות כפולה. )ח בשנה"ש 8,000מעל 

ההוצאה המשפחתית על מוצרי טבק ועישון עלולה להגיע    •

מדובר . במשפחות מעוטות יכולת לרבע מכלל ההוצאה הביתית

בפגיעה בביטחון התזונתי ובהגדלת הפערים בבריאות ובחברה  

 .בכלל



 הסיכוי של ילד להורים מעשנים להפוך למעשן



 שכיחות העישון בקרב בני נוער



 (EBM)טיפול תרופתי לגמילה מעישון 

 

 קו ראשון

 פותחה במיוחד לגמילה מעישון(  :(Vareniclineמפיקס'צ•

 תרופה אנטי דיכאונית(:(Buproprionזייבן•

 קו שני 

   תחליפי ניקוטין  (:(NRTלכסניות/משאף/מדבקות/מסטיקים•

 

Silagy C, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD000146. Stead L, et al. Int J Epidemiol. 2005;34:1001–
1003.  Henningfield JE, et al. CA Cancer J Clin. 2005;55:281-299.  Hughes JR et al. Cochrane Database Syst Rev. 
2004;(4):CD000031.  
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 סל הבריאות

 מותנה בהשתתפות בסדנה לגמילה מעישון



 EFFICACYיעילות 
Cochrane collaboration 

Cahill etal. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2.  

Hughes etal. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1.  

Tead etal. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1.  

 נהוג לסכם כי הטיפול התרופתי מכפיל את הסיכוי לגמילה מעישון
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 הטיפול התרופתי



 גמילה מעישון בנשים

 נשים עושות יותר ניסיונות מגברים להיגמל מעישון•

 שיעור ההצלחה של נשים נמוך מזה של גברים•

במטאנליזה שבדקה הצלחה בגמילה מעישון •

שיעור ההצלחה של נשים היה  , בקבוצת הפלסבו

 מזה של גברים 50%נמוך ב 

שיעור הנשים אשר נשארו גמולות לאחר שנה  •
 relapseשיעור ה)נמצא אף הוא נמוך יותר מגברים 

 (  גבוה מזה של גברים 44%היה 

 

 גמילה מעישון בנשים

Wetter DW, Kenford SL, Smith SS, Fiore MC, Jorenby DE, Baker TB. Gender differences in smoking 

cessation. J Consult Clin Psychol. 1999;67(4):555–562. doi:10.1037/0022-006X.67.4.555. 
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מפיקס ההצלחה של נשים זהה לזו של גברים  'בעזרת צ 

 נשים מתקשות להפסיק לעשן בעזרת פלסבו•

Adapted from, Sherry A, et al , Sex Differences in Varenicline Efficacy for Smoking Cessation: A Meta-Analysis, 

Nicotine & Tobacco Research Advance Access published October 6, 2015 

 גמילה מעישון בנשים



 מטופלת שמתקשה להיגמל
 

  2מעשנת , 45הילה בת •
,  סיגריות ביום' חפ

משתתפת בסדנה לגמילה  
 מעישון

 3אמפיקס לפני כ 'החלה צ•
 שבועות

מדווחת שכמעט כולם  •
בסדנה נגמלו וממשיכה  

שואלת האם  , לעשן כרגיל
 ?יתכן שהכדור לא עוזר לה

 המטופל שלא מגיב



?מה הגישה הנכונה להילה  

סביר , שבועות 3אם המטופלת לא הגיבה לאחר 1.
להניח שהכדור לא משפיע עליה ויש לשנות את 

 הטיפול התרופתי

רמת המוטיבציה שלה להפסיק לעשן נמוכה ולכן היא  2.
 ממשיכה לעשן כרגיל

יש . קיימת סבירות שהיא תגיב לטיפול מאוחר יותר3.
לעודד אותה להמשיך בטיפול התרופתי ולזמנה 

 .לפגישת מעקב נוספת

היא  , שבועות 3לא יתכן שהכדור לא משפיע אחרי 4.
יש לדרבן . אמביוולנטית ולכן טרם הפסיקה לעשן
 .אותה להפסיק לעשן בימים הקרובים

 המטופל שלא מגיב



?מה הגישה הנכונה להילה  

סביר , שבועות 3אם המטופלת לא הגיבה לאחר 1.
להניח שהכדור לא משפיע עליה ויש לשנות את 

 הטיפול התרופתי

רמת המוטיבציה שלה להפסיק לעשן נמוכה ולכן היא  2.
 ממשיכה לעשן כרגיל

יש . קיימת סבירות שהיא תגיב לטיפול מאוחר יותר3.
לעודד אותה להמשיך בטיפול התרופתי ולזמנה 

 .לפגישת מעקב נוספת

היא  , שבועות 3לא יתכן שהכדור לא משפיע אחרי 4.
יש לדרבן . אמביוולנטית ולכן טרם הפסיקה לעשן
 .אותה להפסיק לעשן בימים הקרובים

 המטופל שלא מגיב



Methods: RTQ Study Design 

Primary efficacy endpoint (CAR Weeks 15– 24) 

Subjects may  

set own 

schedule ahead 

of targets 
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*Varenicline up-titration: 0.5 mg QD for 3 days, 0.5 mg BID for 4 days, then 1 mg BID for the following 23 weeks 

BL=baseline; CAR=continuous abstinence rate; T=telephone contact; V=clinic visit; W=week  

 

JAMA. 2015;313(7):687-694. doi:10.1001/jama.2015.280 

 המטופל שלא מגיב



Results Champix vs. Placebo 
 

32.10% 

27.80% 27.00% 

6.90% 

12.50% 

9.90% 

Weeks 15–24 Weeks 21–24 Weeks 21–52 

Varenicline
(Champix)

Placebo

OR=8.74,  
P<0.0001 

OR=5.66,  
P<0.0001 

OR=4.02,  
P<0.0001 

JAMA. 2015;313(7):687-694. doi:10.1001/jama.2015.280 

 המטופל שלא מגיב



?כיצד ניתן לעזור למטופל המתקשה להיגמל  

מפיקס ועדיין לא מצליחים להיגמל  'מטופלים שנוטלים צ1.
תוספת זייבן ( סיגריות ביום 20מעל , מעשנים כבדים )

  3)להצליח להיגמל בתום טיפול  50%יעילה ומאפשרת ל 
 (  חודשים

שבועות להפסיק   8מעשנים כבדים שלא הצליחו לאחר 2.
ג  'מ3ל )מפיקס 'תוספת של כדור אחד ביום של צ, לעשן
 .מהם להיגמל 50%עזרה ל ( ביום

הוספת מדבקות של תחליפי ניקוטין לטיפול בצאמפיקס  3.
 מעלה את שיעורי ההצלחה בגמילה מעישון

צאמפיקס נמצא יעיל בשימוש חוזר במטופלים שלא הגיבו  4.
 .או שחזרו לעשן לאחר סיום הטיפול

 

 

 המטופל שלא מגיב



?כיצד ניתן לעזור למטופל המתקשה להיגמל  

מפיקס ועדיין לא מצליחים להיגמל  'מטופלים שנוטלים צ1.
תוספת זייבן ( סיגריות ביום 20מעל , מעשנים כבדים )

  3)להצליח להיגמל בתום טיפול  50%יעילה ומאפשרת ל 
 (  חודשים

שבועות להפסיק   8מעשנים כבדים שלא הצליחו לאחר 2.
ג  'מ3ל )מפיקס 'תוספת של כדור אחד ביום של צ, לעשן
 .מהם להיגמל 50%עזרה ל ( ביום

הוספת מדבקות של תחליפי ניקוטין לטיפול בצאמפיקס  3.
 מעלה את שיעורי ההצלחה בגמילה מעישון

צאמפיקס נמצא יעיל בשימוש חוזר במטופלים שלא הגיבו  4.
 .או שחזרו לעשן לאחר סיום הטיפול

 

 

 המטופל שלא מגיב



 גמילה מעישון במטופל אחרי אוטם לבבי

 2, מעשן כבד 56שאול בן  •
  .,חפיסות ליום

 התשחרר מבית חולים לאחר•

•Non Q Wave MI וצינטור לב  
יציב  . טיפולי לפני שבועיים

 .  מבחינה קרדיאלית

 לא מעשן מאז האשפוז•

,  עצבנות, מדווח על  אי שקט•
בבדיקה  . עצירות וסחרחורת

 .  42דופק  110/60לחד 

 



 מה נכון לגבי שאול

ירידה בלחץ הדם  , עצירות סחרחורת, עצבנות, אי שקט1.
,  וברדיקרדיה כולם יכולים להצביע על תסמיני גמילה

 אשר יחלפו ולכן אין צורך בהתערבות נוספת
הסיכוי שלו  , כיוון שעבר אוטם לב וכבר הפסיק לעשן2.

להיגמל מעישון ולהישאר גמול הינו גבוה מאוד ולכן אין  
כעת צורך להמליץ על טיפול תרופתי לגמילה מעישון  

 אלה על תמיכה התנהגותית בלבד
קיימת התווית נגד , מכיוון שעבר לאחרונה אוטם לב 3.

זיבאן וכן  , אמפיקס'לטיפול תרופתי לגמילה מעישון עי צ
 .תחליפי ניקוטין

ירידה בלחץ הדם  , עצירות סחרחורת, עצבנות, אי שקט4.
קיים  . וברדיקרדיה כולם יכולים להצביע על תסמיני גמילה

סיכוי גבוה להישנות העישון ולכן חשוב להמליץ בדחיפות  
 על טיפול תרופתי ותמיכה התנהגותית

 
 



 מה נכון לגבי שאול

ירידה בלחץ הדם  , עצירות סחרחורת, עצבנות, אי שקט1.
,  וברדיקרדיה כולם יכולים להצביע על תסמיני גמילה

 אשר יחלפו ולכן אין צורך בהתערבות נוספת
הסיכוי שלו  , כיוון שעבר אוטם לב וכבר הפסיק לעשן2.

להיגמל מעישון ולהישאר גמול הינו גבוה מאוד ולכן אין  
כעת צורך להמליץ על טיפול תרופתי לגמילה מעישון  

 אלה על תמיכה התנהגותית בלבד
קיימת התווית נגד , מכיוון שעבר לאחרונה אוטם לב 3.

זיבאן וכן  , אמפיקס'לטיפול תרופתי לגמילה מעישון עי צ
 .תחליפי ניקוטין

ירידה בלחץ הדם  , עצירות סחרחורת, עצבנות, אי שקט4.
קיים  . וברדיקרדיה כולם יכולים להצביע על תסמיני גמילה

סיכוי גבוה להישנות העישון ולכן חשוב להמליץ בדחיפות  
 על טיפול תרופתי ותמיכה התנהגותית

 
 



 לא קל להפסיק לעשן

5.West R.Shiffman S. Fast  Facts. Smoking Cessation. Indispensable Guides to clinical Practice.2004, Oxford: Health Press 
6. Hughes J.R. et al. Addiction 2004; 99:29-38 
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• 1,294 smokers hospitalized for acute coronary syndromes  
      received a brief in-hospital smoking cessation intervention consisting of 
repeated        counseling sessions (2-5) , lasting 5 to 20 minutes 

 
• During follow-up, 813 patients (62.8%) resumed regular smoking 

 
• Median interval to relapse 19 days 
• Patients enrolled in a cardiac rehabilitation Program and those with diabetes 

were more likely to remain abstinent 
 

• During follow-up, 97 patients died (1-year probability of death 0.075, 95% CI 
0.061 to 0.090). 
 

Resumption of smoking was an independent predictor  
of total mortality (HR 3.1, 95% CI 1.3 to 5.7, p 0.004). 
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 Furio C. et al , Effect of Smoking Relapse on Outcome After Acute Coronary Syndromes The American Journal of 

Cardiology 2011 

 

Effect of Smoking Relapse on Outcome 

After Acute Coronary  Syndromes 



smoking relapse after acute coronary syndromes is   associated with 
increased mortality (HR 3.1) 

27 
Furio C. et al , Effect of Smoking Relapse on Outcome After Acute Coronary Syndromes The American Journal of 

Cardiology 2011 

Cumulative number of 
deaths 
 

Cumulative number 
of relapsed smokers 
 

Time (Days) 
 

29 230 10 
55 432 20 
72 498 30 
78 555 60 
84 634 90 
87 682 120 
90 783 180 
93 793 210 
96 802 270 
97 806 300 
97 811 330 
97 813 360 

7   6   5  4  3   2  1 

3.1(1.3-5.7) 

3.2(1.5-5.8) 

5.3(2.1-6.6) 

4.4(2.3-6.1) 

3.9(1.9-5.5) 

3.4(1.6-5.2) 

Multivariable adjusted Hazard Ration (95%CL) 
For Total Mortality according to Smoking Relapse 



CODEPENDENT 

 התמכרות וגמילה  במשפחה
בכל התמכרות השותף בין המשפחה מאפשר את •

 !!!ההתמכרות

 ?מה בן המשפחה מרוויח מהמצב הקיים•

 ?מה הוא מפסיד•

 ?לסכן על מנת לשנות את המצב \מה הוא מוכן לעשות •

 ?אילו רגשות מלווים את בני המשפחה•

מה המשמעות של בן זוג המאפשר לבן זוג להמשיך לעשן  •

 ?אחרי אוטם

 ?מה המשמעות שהורה מאפשר לילד לעשן•

 



OR = Odds ratio; CI = 95% Confidence intervals 
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Rigotti A.R., Pipe L.A. Et all; efficacy and safety of varenicline for smoking cessation in patients with cardiovascular disease: a randomize trail 

Circulation. 2010;121:221-229. 

The odds ratio of Cardiac patient, treated with 

Champix to quit smoking is 6.11 vs. Placebo  
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OR: 6.11 (95% CI: 4.18 – 8.93)  
p < 0.0001 

OR: 3.14 (95% CI: 1.93 – 5.11)  
p < 0.0001 

OR: 3.92 (95% CI: 2.55, 6.03) 
P<0.0001 



בבית  עוד ( מפיקס'צ)ורניקליןגמילה מעישון עם 
 חולים בחולים לאחר תסמונת קורונרית חריפה

נשארים  (  ACS)מהמעשנים המאושפזים לאחר תסמונת קורונרית חריפה  1/3פחות מ •

 .  גמולים מסיגריות לאחר שחרורם

עשוי  , המתחיל בבית החולים, ביקש להעריך האם טיפול בורניקלין 302מחקר אשר כלל •
 .  ACSבחולים עם , להיות יעיל עבור הפסקת עישון

יום מהפסקת תרופת המחקר היו דומים בין מטופלי   30שיעורי תופעות לוואי תוך •

 הפלסבו ומטופלי הורניקלין

החולים בקבוצת הורניקלין נהנו משיעורים גבוהים יותר של גמילה מעישון  , 24בשבוע •

  32.5%בורניקלין לעומת  47.3%שיעורי גמילה נקודתיים היו . לעומת קבוצת האינבו
 (P=0.081)באינבו 

 

 

 

Mark J. Eisenberg, et al ,Varenicline for Smoking Cessation in Hospitalized Patients  

With Acute Coronary Syndrome, Circulation. 2016;133:00-00 



Reduction in mortality achievable through 

risk factor intervention in patients with 
coronary heart disease 

Adapted from Critchley JA and Capewell S. JAMA 2003. Analysis of prospective cohort studies of patients with diagnosed CHD (previous MI or 
stable or unstable angina) who were smokers at baseline, provided at least 2 years of follow-up, reported all-cause mortality as an outcome 
measure and measured smoking status to determine quit success. 
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ורי'גמילה מעישון במטופל עם דכאון מג  
 

סיגריות  ' חפ 3מעשן ,47בן • גד
,  ברקע יתר לחץ דם. ביום

ורי   'היפרליפידמיה ודכאון מג
, ג"מ 20מטופל בציפרלקס 

 .יציב ומאוזן
אשתו מגיעה אלייך ומספרת   •

שאחיו הצעיר עבר לאחרונה  
 .התקף לב 

היא לא מאמינה שגד מסוגל  •
 להפסיק לעשן

 ?מה הגישה הנכונה לגד•

 חולים מורכבים 



 ?איזו השפעה יש  לדיכאון על סיכוי ההצלחה בגמילה מעישון
,  כ הינם מעשנים כבדים יותר"מטופלים הסובלים מדכאון בד

עם דרגת התמכרות גבוהה ולכן  הם מתקשים יותר להצליח  
 בגמילה מעישון  

 ?הדיכאוןאיזו השפעה תהיה להפסקת העישון על 

עם דכאון אשר נגמלו מעישון דווקא חל במרבית המטופלים 
 הדיכאוןשיפור במצב 

 

 
 

 

 
BMJ 2014;348:f7535 doi: 10.1136/bmj.f7535 (Published 14 January 2014) 

History of depression and smoking cessation outcome: a meta-analysis 

Hitsman B. et al Consult Clin Psychol. 2003 Aug;71(4):657-63. Review 

•40 % of past MDD smokers showed increasing depressive 

symptoms upon quitting  

•47% had a pattern of decreasing depressive symptoms upon 

quitting 

•Increasing depressive symptoms were associated with 

recurrent (rather than single episode) past MDD and younger 

age of first MDD onset 



Smoking Increased Risk of Suicides 

Miller et al. Am J Public Health. 2000;90:768-773. 
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Former  
Smoker 

Current Smoker,  
1-14 Cigarettes/d  

(n=1333) 

Current Smoker, 
15 Cigarettes/d (n=2241)c 

aThe probability of an event (developing a disease) occurring in exposed people compared with the 
probability of the event in nonexposed people. bTest for trend among current smokers (compared with never 
smokers), P=.05. cAdjusted for time period, age, alcohol intake, and marital status. Three cases are missing 
information on current smoking status; cP<.001 

 חולים מורכבים 



Effects of Varenicline on smoking cessation in adults with stably 
treated current or past major depression: a randomized trial. 

Varenicline was evaluated in a randomized, double-blind, placebo-controlled 
study of 525 subjects with major depressive 

Ann Intern Med. 2013 Sep 17;159(6):390-400. doi: 10.7326/0003-4819-159-6-201309170-00005. 
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35.90% 

20.30% 
15.60% 

10.40% 

Varenicline (n=256) Placebo (n=269)

3.35 (2.16, 5.21) p<0.0001) 
2.36 (1.40, 3.98) p=0.0011) 

 חולים מורכבים 



Psychiatric scales showed no differences 
between the varenicline and placebo groups  

Anthenelli, Morris, Ramey, et al. Ann Intern 

Med. 2013;159:390-400 
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Varenicline, N = 256 
n (%) of participants 

Placebo, N = 269 
n (%) of participants 

Depressed mood disorders and disturbances  
Depression  17 (6.6) 13 (4.8) 
Depressed mood  7 (2.7) 10 (3.7) 
Depressive symptom  2 (0.8) 1 (0.4) 
Depression suicidal  1 (0.4) 1 (0.4) 
Anhedonia  1 (0.4) 0 
Major depression  1 (0.4) 0 
Negative thoughts  1 (0.4) 0 

Anxiety disorders and symptoms  
Anxiety  18 (7.0) 25 (9.3) 
Agitation  17 (6.6) 11 (4.1) 
Tension  9 (3.5) 8 (3.0) 
Nervousness  2 (0.8) 1 (0.4) 
Panic attack  2 (0.8) 1 (0.4) 
Stress  0 3 (1.1) 

No overall worsening of depression during the study in either treatment 

group. 

 חולים מורכבים 



 חרדה המלווה את תהליך הגמילה היא מקור לחלק גדול מתופעות הלוואי

 הדרכה והפחת החרדה מפחיתה ומקילה על התמודדות  עם תופעות הלוואי



 תזמון סיום הטיפול התרופתי

 30עישן כ , 26אמיר בן •
לפני  , סגריות ליום

כחודשיים  הופנה על ידך  
ליעוץ טלפוני והחל לקחת 

 6מזה כ . אמפיקס'צ
 .שבועות לא מעשן

הגיע אלייך לחידוש רשיון  •
 נשק

מספר לך שבשבוע  •
האחרון הפסיק את 

 אמפיקס'הטיפול בצ



 צריכת ניקוטין והשפעתו על מבנה המוח

Nordberg; How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for  
Smoking-Attributable DiseasePersonal Communication , [P-D Sect] (1990) 2:215-224 
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 לא מעשנים מעשנים
C-11Nicotine 
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†This analysis included non-titrated and 

titrated doses of CHAMPIX® 1mg bd 

 

71% of Patients, treated with Champix for 24 

weeks, quit smoking 

6 weeks treatment
duration

12 weeks treatment
duration

24 weeks treatment
duration

29% 

49% 

71% 

Adherence to treatment and success rate 
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Adapted from Nides M, et al. 

Arch Intern Med 2006. 

Adapted from Oncken C, et al. 

Arch Intern Med 2006. 

Adapted from Tonstad S, et 

al. JAMA 2006. 

†This analysis included non-titrated and titrated doses of CHAMPIX® 1mg bd 

‡ p<0.01 

vs. placebo 

* p<0.001 

vs. placebo 

§ p<0.001 vs. 

12 weeks 

CHAMPIX® + 

12 weeks 

placebo 



מעקב במרפאות לגמילה מעישון באנגליה  
 לאחר  

 מפיקס'חודשים מתחילת הטיפול בצ 5-7

  שבועות בטיפול 9-12מפיקס שהתמידו 'מטופלים בצ

 להפסיק לעשן 11היו בעלי סיכוי פי 

Current Medical Research & Opinion Vol. 26, No. 4, 2010, 861–870 



 גמילה מעישון בבני נוער
  .בני נוער רבים מעוניינים להפסיק לעשן אך טרם נמצאו המסגרות היעילות לכך •

צריכות לקחת בחשבון גורמי סביבה המשפיעים על קבוצת  ,נוערלבני  תכניות גמילה•

  .מדויקת טרם ההתערבותהערכה  שלגיל זו באופן מיוחד וכן ביצוע 

את להרחיב  יש ,לתכני ההתמודדות עם הגמילה המוכרים מעולם המבוגריםמעבר •

בהתאם לצרכים המובעים והסמויים ולאורח  ,התכנים לעולם הרלוונטי של בני הנוער

פגיעות   ,התמודדות עם דימוי עצמי נמוך :כגון ,לקבוצה המתארגנתהספציפי  החיים

אבטלה ומצוקה   ,לרעה בחומרים ממכריםשימוש ,עצמיות ואובדנות בבני נוער

  .משפחתית

 ,שונה ורחבה יותר בתוכניות המכוונות לבני נוער תפיסת הבריאות צריכה להיות•
 ולכלול גם בני נוער תומכים ועמיתים וכן לגייס את תמיכת הקהילה  

ה לבין איש /תהליך גמילה מעישון יכול להיכלל בתוך מערכת של קשר מורכב בין נער•

תהליך זה יוכל להתבצע ובהצלחה כאשר בבסיסו של   .והורהחינוך  איש ,צוות רפואי

   .בגיל הנעוריםובפרט , שחשוב תמיד ,הקשר יתקיים אמון הדדי

  עם ,כוללנית יותר תוכל לאפשר למתבגר תחושת עצמאות ושליטה מחדתכנית •

להתייעץ   ,עלייה יוכל לבסס את תהליך הגמילה מעישון ,והכלה נאותה מאידךמסגרת 

 .ולחוות הצלחה

 



 .ההצעה להתערבות קצרת מועד לגמילה מעישון לבני נוער
 .מחולקים לארבעה מפגשים במשך כחודש "A 5 " עקרונות• 

 :שלבים כוללים•

 ת/מעשנהיא /ה האם הוא/את הנער שאל .א•

 ה לעשות כעת/ה להפסיק לעשן בהצהירך שהפסקת עישון הוא הדבר הטוב ביותר שיכול/המלץ לנער .ב•

 .ה/לבריאותו•

 ה/י שתוכל לסייע בידו/אמור ?ה מוכן להפסיק לעשן/שאל האם את –הערך מוטיבציה להפסקת עישון  .ג•

 .במספר עצות וטיפים ראשוניים בתהליך•

 בגישה המכוונת אל המטופל ,ה להפסיק לעשן תוך הבעת התעניינות בנושאים להלן/עזור לנער .ד•

 1 במפגש :•

 ,שיטות גמילה ,התמכרות לניקוטין ,ניסיונות גמילה קודמים ,בעיות צפויות בגמילה .,סיבות אישיות להפסקה ,בעד ונגד עישון•
 מכשולים והתמודדות עמם ,גירויים ,קביעת תאריך הפסקה

 2 במפגש :•

 ,דחייה( התמודדות עם רצון עז לעישון ,תסמיני גמילה והטיפול בהם ,פתרונות למצבים חברתיים ,התמודדות עם גירויים וקשיים•
 ,השגת תמיכה מהסביבה ,הפחתת עלייה במשקל ,דחק התמודדות עם) .Ds 5 –פעילות אחרת  ,שתיית מים ,נשימה עמוקה

 תגמול אישי ,השגת שליטה בסביבת הנגמל

 -4 ו 3 במפגש :•

יתרונות הפסקת  ,חזרה על מצבים קשים והפתרונות שנמצאו להם ,לברך על ההצלחהת /מעשנה ולא /ה הפסיק/אם הנער•

 בעיות הצפויות בהמשך החיים ללא עישון והצעות לפתרונות ,העישון עד כה

בדוק מה הביא   ,בתהליך ברר את משך ההפסקה ומה היה מוצלח ,לברך על הניסיון .ה לעשן/ה אך חזר/ה הפסיק/אם הנער•

ה לתהליך הפסקת עישון נוסף וקבל את  /צרף את הנער ,ה יתמודד עם זאת בניסיון הפסקה נוסף/לחזרה לעישון וכיצד הנער

 ה/גמילה מותאמת חדשה עבורו תוכניתערוך  ,ה בשנית לגבי תאריך הפסקה חדש/התחייבותו

צרף את   .קשה אך אפשרי ,הזכר שמדובר בתהליך מורכב ,בדוק מהם המכשולים להפסקת עישון .ה לא הפסיק לעשן/אם הנער•

גמילה מותאמת   תוכניתערוך  ,הפסקה חדש ה בשנית לגבי תאריך/ה לתהליך הפסקת עישון נוסף וקבל את התחייבותו/הנער

 כל שינוי מאז המפגש הוקדם ,השינוי_______שלב  ,בכל מפגש יש להעריך ולרשום מצב עישון .ערוך מעקב .ה/חדשה עבורו

 



 

Happy End 
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMhITUv6zLAhXMVhoKHQZ7DKgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmadcafe.co.il%2Fcontent%2Farticle%2F%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%2597%25D7%2594-2014-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%2597%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%2598%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2592%2F&psig=AFQjCNFHlUJEhw_CC0jUOPCSlhiUS8Hlwg&ust=1457368670996317


‘‘Why do people smoke . . . to relax; for the 
taste; to fill the time; something to do with my 
hands. . . . 
 But, for the most part, people continue to 
smoke because they find it too uncomfortable 
to quit’’ 
 
 Philip Morris, 1984 

Philip Morris. Internal presentation. 1984, 20th March; Kenny et al. Pharmacol Biochem Behav. 2001;70: 

531-549. 

 המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלאו

 תודה על ההקשבה


