
COPDאורח חיים בריא והענות בחולי 
זוויות שונות בטיפולו של רופא המשפחה

שני אפק' דר

כ"שב, ש"שומחוז , המחלקה לרפואת משפחה 

חבר ועד איגוד רופאי המשפחה בישראל והחוג לרפואת אורחות חיים

החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל( ר המייסד במיל"יו)נשיא כבוד 



The Burden of smoking in Israel

Total SAHD was around 370,156 days including 37,419 days from passive smoking. 

• Estimated direct acute care costs of 370,156 days in a general hospital amount to 
around 881 million NIS.

• An additional 861 million NIS is estimated for out-of hospital costs including 
ambulatory care, emergency room visits, out- patient visits and rehabilitation.
The total health service costs are therefore 1,742 million NIS
(0.2% of GNP). 

SAHD: Smoking Attributable Hospitalization Days;

GNP: Gross National Product 

Smoking Attributable Hospitalization Days

Respiratory 48.6%

Cardio-Vascular 33.0%

Malignant neoplasms 12.9% (lung cancer accounted for only 4.4%.)

2014פורסם במאי 2013דוח סגן שר הבריאות על העישון בישראל 



GOLD 2017

:שינוי פרדיגמה בטיפול 

אורח חיים בריא-

טיפול ומניעה של גורמי סיכון  -

טיפול במשאפים-



הערכת חומרת המחלה

הקודםGOLDב 



Spirometry is still relevant for:
• Diagnosis, 
• Prognostication and 
• Treatment with non-pharmacological therapies.

Spirometry is not anymore relevant for 
pharmacological treatment decision.
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Differentiate between the assessment of: 
airflow limitation and patient symptoms 

/ risk of exacerbation 

FEV1 (% predicted)

GOLD 1 ≥ 80%

GOLD 2 50-79

GOLD 3 30-49

GOLD 4 < 30

(C) (D)

(A) (B)

CAT < 10 CAT > 10 Symptoms

mMRC 0–1 mMRC > 2

Post-bronchodilator
FEV1/FVC < 0.7

Spirometrically
confirmed
diagnosis

Assessment of
airflow limitation Assessment of 

symptoms/risk of 
exacerbationsExacerbation

history

Group specific 
treatment 
algorithms are 
recommended 
(based on 
exacerbation 
history and 
symptoms).

Different to 
GOLD 2016

≥ 2 or ≥ 1 
leading to 
hospital 

admission

0 or 1 
(not leading   
to hospital 
admission)



Spirometry is important for the diagnosis of COPD

Spirometry: Required to establish diagnosis.

Symptoms
• Shortness of breath or
• Chronic cough or
• Sputum

Risk factors
• Host factors Tobacco
• Occupation
• Indoor/outdoor 

pollution

Spirometry (post-bronchodilator) 
FEV1/FVC <0.7 confirms the presence of airway 

limitation.

7

Severity of airflow limitations (based on post –
bronchodilator FEV1) leads to classification: GOLD 1, 2, 3, 4.



Mortality increases by rate 

and severity of Exacerbations

Cataluna et al.

Thorax 2005;60:925-931



Chest. 2015 Jul;148(1):159-68.

MMRC 2=Walk  slower  than  people  at  the  same  
age  due  to  breathlessness

=Has to stop walking on a level due to breathlessness

הערכה קלינית של תסמינים



תסמינים-2הערכה קלינית 

Modified MRC (mMRC)Questionnaire



COPD Assessment Test (CAT)

www.catestonline.org

http://www.catestonline.org/




?מה חדש 
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GOLD 2017:
Refined ABCD assessment 
allows for more tailored 
COPD therapy

• Patients assessment is 
now based ONLY on 
symptoms and 
exacerbation history

• FEV1 is no longer a factor 
in pharmacologic 
treatment decision



(C) (D)

(A) (B)

LAMA + LABA LABA + ICS

LAMA

Further
exacerbation(s)

Continue, stop or try 
alternative class of 

bronchodilator

A bronchodilator

Evaluate effect A long-acting 
bronchodilator 
(LABA or LAMA)

Persistent
symptoms

LAMA + LABA

LAMA + LABA LABA + ICSLAMA

LAMA + LABA 
+ ICS

Further
exacerbation(s)

Further 
exacerbation(s)

Consider roflumilast if 
FEV1 <50% pred. and 
patient has chronic 

bronchitis

Persistent 
symptoms
/ further 

exacerbation(s)

Preferred   
treatment

Consider 
macrolide 
(in former 
smokers)≥ 2 or ≥ 1 

leading to 
hospital 

admission

0 or 1 
(not leading   
to hospital 
admission)

Exacerbation
history

mMRC 0-1
CAT < 10

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

No role of ICS containing treatment in Groups A and B

17

Group A and 
B completely

ICS-free.

Symptoms



• LABAs and LAMAs are preferred over short-acting agents 
except for patients with only occasional dyspnoea
(Evidence A).

• Patients may be started on single long-acting 
bronchodilator therapy or dual long-acting bronchodilator 
therapy. In patients with persistent dyspnoea on one 
bronchodilator treatment should be escalated to two 
(Evidence A).

• Inhaled bronchodilators are recommended over oral 
bronchodilators (Evidence A).

• Theophylline is not recommended unless other long-term 
treatment bronchodilators are unavailable or unaffordable 
(Evidence B).



י רופא משפחה"עCOPDניהול מחלת 

SALFORD STUDY



?במה, אמיתיעולם 

(י רופאי המשפחה"בוצעו ע)מהחולים היו תפקודי ריאות 80%•

מהחולים עישנו46%•

י רופא המשפחה ורכשו אותה בבית  "קיבלו תרופת מרשם ע•

המרקחת 

תסמינים עם יותר משתי התלקחויות בדרגה  80%מעל •
D–קשה בשנה האחרונה /בינונית

:  התפלגות טיפול •

LABA/LAMA14%

LABA/ICS    /LAMA54%

ICS    לבד או בשילובLABA אוLAMA34%







לא רק משאפים–COPDטיפול ב 

.
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Education and self-management

Smoking cessation

Physical activity / Exercise training

Pulmonary rehabilitation programs

Vaccination (Flu / Pneumococcal)

Oxygen therapy

Ventilator support



COPDהאתגר בגמילה מעישון בחולי 



Smoking cessation is the single most effective intervention to reduce risk of COPD 
development and progression2

Quitting smoking is proven to improve lung function3*

THE EUROPEAN RESPIRATORY

SOCIETY STATES:

“REDUCING THE NUMBER 

OF SMOKERS IS THE 

ONLY WAY TO REDUCE 

THE NUMBER OF 

PATIENTS WITH COPD”4

*Adapted from Fletcher C and Peto R. Br Med J 1977. †Death, the underlying cause of which is irreversible chronic obstructive lung disease, whether the immediate cause of death is respiratory failure, pneumonia, cor pulmonale, or aggravation of other heart disease by respiratory 

insufficiency. This shows rate of loss of FEV1 for one particular smoker, other susceptible smokers will have different rates of loss, and reach ‘disability’ at different ages.

2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Pocket guide to COPD diagnosis, management and prevention. A guide for for healthcare professionals. Updated 2008. 3. Fletcher C and Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br Med J 1977; 1:1645-1648. 

4. European Respiratory Society and European Lung Foundation. Lung Health in Europe - Facts & Figures 5. Anthonisen NR et al. Effects of Smoking Intervention and the Use of an Inhaled Anticholinergic Bronchodilator on the Rate of Decline of FEV1 JAMA 1994; 272:1494-1505. 6. 

Anthonisen NR et al. Smoking and lung function of Lung Health Study participants after 11 years. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166:675-679.



היא אחד הטיפולים  COPDהפסקת עישון בכלל ובפרט בקרב חולי •

.בעלי עלות תועלת המשמעותיים ביותר

(  70%)חלקם הגדול , מחמיריםCOPDכשהתסמינים בקרב חולי •

י הספרות היא               "אחוז ההצלחה עפ. מנסים להפסיק לעשן

.לאחר שנה בקרב חולים אילו20%כ 

,  הקשים יותר שממשיכים לעשן למרות מחלתםCOPDלחולי •

.קושי גדול יותר בגמילה

Smoking cessation interventions in COPD: A network meta-analysis of randomized trials.

Eur Respir J 2009;34:634–640



?מעשנים COPDמה מאפיין חולי 

:פגרסטרוםי סולם "מידת התמכרות גבוהה לניקוטין עפ. 1

(6-ערך גבוה מ)בקרב האוכלוסייה הכללית המעשנת התמכרות גבוהה 10%-ל

.  COPDבקרב חולי 28%לעומת 

:דפוס עישון. 2

מהירה יותר ועמוקה     COPDישנם דיווחים כי שאיפת העשן מהסיגריה בקרב חולי 

.COPDיותר בהשוואה למעשנים ללא מחלת 

.הממשיכים לעשן נזקקים לניקוטין כסם באופן משמעותי יותרCOPDחולי 

Smoking cessation in patients with respiratory diseases: A high priority, integral

component of therapy. Eur Respir J 2007;29:390–417



:קשר גורדי –COPDעישון דיכאון ו 3.

ודיכאון המופיע עם הפסקת העישון הוא גורם  , דיכאון שכיח בקרב המעשנים•

.  מנבא שלילי להפסקה מוצלחת לטווח ארוך

?Self Therapyעישון כ •

?COPDשכיחות העישון ותדירות עישון גבוהה יותר גורם סיכון לפתח •

?מעשנים COPDמה מאפיין חולי 

Smoking cessation in patients with respiratory diseases: A high priority, integral

component of therapy. Eur Respir J 2007;29:390–417
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COPD and Co-Morbidities
Quitting and DepressionQuitting and Depression

 Smokers with a history of Smokers with a history of 
depression are less likely depression are less likely 

to quitto quit

 Even minimal levels of Even minimal levels of 
depression can affect abstinence depression can affect abstinence 

after an attempt to quitafter an attempt to quit

POMS=Profile of Mood State is a 65-item measure designed to assess a patient’s current mood state.

Niaura et al. Psychol Addict Behav. 2001;15:13-17.
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תסמיני גמילה

נמשכים יותר 

זמן סיכוי מופחת 

לגמילה 
תסמיני גמילה 

חזקים יותר

הגמילה מעישון בחולים עם דיכאון

Glassman AH. Smoking cessation and the course of major depression. The Lancet 2001

Tsoh J. Development of major depression after treatment for smoking cessation. 

The American Journal of Psychiatry 2000.

סיכוי משמעותי 

לפתח דיכאון קליני

בחצי שנה 

לאחר ההפסקה

סיכוי משמעותי 

לפתח דיכאון קליני

גם אם הצליחו להיגמל

וגם אם לא



? מעשניםCOPDמה מאפיין חולי 

:סוציאליים-גורמים פסיכו. 4

במצב המתקדם ממשיכים  COPD-חלק מחולי ה:מוטיבציה נמוכה להפסקה. א

לחולים אלה מסוגלות עצמית נמוכה  . לעשן למרות ניסיונות הפסקה חוזרים

.וחלקם אף ימעיט בחשיבות הפסקת העישון לבריאותם, להפסקת עישון

יכולה להשפיע לרעה על סיכוי הצלחה בגמילה  סביבה חברתית מעשנת . ב

.מעישון

הם גורמים מנבאים שליליים להצלחה  חוסר תמיכה חברתית ובדידות . ג

בגמילה

Smoking cessation in patients with respiratory diseases: A high priority, integral

component of therapy. Eur Respir J 2007;29:390–417



Smoking cessation interventions in COPD 

Nothing/usual care Counseling Counseling + 
antidepressant

Counseling alone 1.82 (0.96–3.44), 
p = 0.07

Counseling + 
antidepressant

3.32 (1.53–7.21), 
p = 0.002

1.83 (1.18–2.83), 
p = 0.007

Counseling + NRT 5.08 (4.32–5.97), 
p<0.001

2.80 (1.49–5.26), 
p = 0.001

1.53 (0.71–3.30), 
p = 0.28

Smoking cessation interventions in COPD: A network meta-analysis of randomized 

trials. Eur Respir J 2009;34:634–640



COPDבחולי VARENICLINEיעילות ובטיחות 
דרגה קלה עד בינונית

Tashkin D et al. Poster presented at Chest annual meeting, Oct 31st- Nov 5th, 2009, San Diego, California.
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15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

weeks 9-12* weeks 9-24 Weeks 9-52

42.34%

25.81%

18.55%

8.76% 7.17% 5.58%

Varenicline (n=248) Placebo (n=251)

OR: 8.40(95% CI: 4.99,14.14)

P<0.0001

OR: 4.88(95% CI: 2.75, 8.65)

P<0.0001

OR: 4.04(95% CI: 2.13, 7.67)

P<0.0001



תיזמון הטיפול התרופתי ויום ההפסקה  

בטיפול בגמילה מעישון

(:בכוונה להתמיד)היום בו מפסיקים לעשן –יום הפסקה 

(טיפול בודד או שילוב)NRT–התחלת שימוש ביום ההפסקה עצמו . א

:טיפול טרם יום ההפסקה . ב

ZAYBAN))–יום טרם ההפסקה 8-14תכשיר תרופתי -

BUPROPION אוVARENICLINE (CHAMPIX)

 VARENICLINEיום לפני יום ההפסקה 8-35תכשיר תרופתי -
(CHAMPIX)       

-REDUCE TO QUIT–NRT ?VARENICLINE (CHAMPIX) ?



Use of varenicline for more than 12 
months for smoking cessation in heavy 
chronic obstructive pulmonary disease 

smokers unmotivated to quit

Sanasores, R.H. et al.  (2016) Therapeutic Advances in Respiratory Diseases. 10(5), 383.



:  מטרת המחקר

שאינם מעוניינים להפסיק  COPDבקרב חולי בורינקליןבטיחות ויעילות של טיפול קבוע 

.לעשן בטווח קצר

מחקר מעקב PILOTמחקר 

.  COPD-הסובלים מ, מעשנים כבדים, מטופלים30במחקר השתתפו 

ללא הגבלת זמן ולא הוגדר תאריך יעד להפסקת  Vareniclineמשתתפי המחקר נטלו 

.  עישון

 Voluntary)התוצאים העיקריים שנבדקו בניסוי היו הזמן שחלף עד הפסקת עישון 
abstinence ) ושיעור הפסקת העישון המצטבר(Continuous abstinence rate  )  לאחר

.חודשים18-ו12



:תוצאות

18בתום ( 71%)חולים הפסיקו 20-שמונה חולים המשיכו לעשן ו, חולים28מתוך 
. חודשים

למטופלים ( 3-24טווח )היה שישה חודשים Varenicline-זמן הטיפול החציוני ב
.  למטופלים שלא הפסיקו( 1-8טווח )שהפסיקו לעשן וחודשיים 

למטופלים שהפסיקו לעשן היה  ( Voluntary abstinence)הזמן החציוני להפסקת עישון 
.)1-21טווח )חודשים 4

:מסקנות

נדרש מחקר נוסף-

הטיפול ממושך היה בטוחבורנקליןטיפול -

מעשנים כבדים שאינם מוכנים להפסיק לעשן בטווח קצרCOPDיעיל בחולי -

ללא קביעת יום  REDUCE TO QUITמעשנים כבדים גם בטיפול COPDיעיל בחולי -
הפסקה עם נטילת התרופה



COPDפעילות גופנית בחולי 
האתגר שבהתמדה

Beachamp MK et al :Systematic review of supervised exercise programs after 
pulmonary rehabilitation in individuals with COPD. Chest 2013

Busby AK et al: Pulmonary rehabilitation maintenance interventions: a systematic 
review. Am J Health Behavior 2014



COPDמאפייני פעילות גופנית בחולי 

העדר פעילות גופנית שכיחה וקושי בהתמדה שכיח אף יותר•

:העדר פעילות גופנית•

תחלואה קרדיווסקולרית-

דלדול מסת שריר שלד-

הגברת דכדוך וירידה באיכות חיים-

שימוש מוגבר בשירותי בריאות-



COPDתועלת צפויה בפעילות גופנית בחולי 

:הפחתה

(תסמינים)עייפות , תחושת קוצר נשימה -

תחושת מתח ודכדוך-

(זיהומים, קרדיווסקולרים)ימי אשפוז ' מס-

:שיפור

יכולת תפקוד כולל חזרה לעבודה, כוח שריר , יכולת הליכה-

תחושת מסוגלות ושיפור בתחושת איכות החיים-



סיבות אפשריות–קושי בהתמדה 

שיעול מתמשך, התמודדות עם תחושת קוצר נשימה •

למרות טיפול תחושת תסמינים יכולה להחמיר–מחלה פרוגרסיבית •

נגישות למסגרת תמיכה והכוונה  •

מצב סוציואקונומי•



?מה עושים 

(MI)עידוד ושיפור הענות -

נגישות ומצב רפואי, יעדים אפשריים מותאמים למטופל מבחינת מוכנות -

.מרשמי פעילות מוכרים והפניה לשיקום כשאפשר-

:דוגמאות

שבועות  8תוכניתי יכולות מלווה במוזיקה "הליכה יומית ללא השגחה עפ-

Bauldoff et al. Chest 2002))

פעילות גופנית קבוצתית ומרשמי פעילות גופנית לבית מלווה בשיחה טלפונית  -

Brooks et al. Eur))למשך שנה  Respi J 2002

תוך שימוש בפדומטר  , אישית להליכה בקצב מתגבר בעליה איטיתתוכנית-

Du Mouli. )ושיחות טלפון מעקב חצי שנה et al. Respiration 2009.)



...הבעיה היא התמדה 

:גורמים מנבאים התמדה

...עולה ככל שעולה...תדירות לפחות פעם בשבוע -

:מסגרת מחד וגמישות מאידך -

התאמה אישית  •

מתן משוב מידי  •

זימון אקטיבי ומעקב •

.הגברת תחושת מסוגלות לניהול המחלה בכלל-



...ואפרופו התמדה





144 papers
54,354 subjects

Only 31% correct

There is an urgent need for new approaches
to education and drug delivery



Inhaler Technique did not 
change at all in the last decades

Chest 2016:Apr. 6 Epub ahead of print







סיכום

COPDמחלה כרונית בשכיחות

עולה בטיפול רופא המשפחה

אורח חיים בריא-

טיפול ומניעה של גורמי סיכון  -

טיפול במשאפים-


