
רפואת אורחות חיים בראי המגדר

2018אפריל 

ר הכנס  "יו–שני אפק ' דר

שירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון -רכז רפואת המשפחה 

איגוד רופאי המשפחה בישראל והחוג לרפואת אורחות חיים-חבר ועד 

החברה למניעה ולגמילה מעישון בישראל-( 'במיל)ר המייסד "נשיא כבוד והיו
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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 



2017פורסם במאי 2016הבריאות על העישון בישראל שר דוח 

בשקלול לפי  , מכלל הנשים בישראל מעשנות16%ו הגברים בישראל מעשנים מכלל 30.9%•

.  גיל וקבוצת אוכלוסייה

בשקלול לפי  , % 22.5ובאוכלוסייה היהודית 23.1%הוא באוכלוסייה הערבית שיעור העישון •

.גיל ומין

בקרב נשים  %18.1 , בקרב גברים יהודים% 27.8העישון המשוקללים לגיל הם שיעורי •

.בקרה נשים ערביות%9.6 בקרה גברים ערבים ו 43.2%.  יהודיות



Association of E-Cigarette Use With Smoking 
Cessation Among Smokers Who Plan to Quit 

After a Hospitalization

A Prospective Study

Nancy A. Rigotti, MD; Yuchiao Chang, PhD; Hilary A. Tindle, MD et al.

Ann Intern Med. 2018
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E Cigarrete

ניצחון לרופאים ; התקפלליצמן•
במאבק נגד הסיגריה החדשה של 

"  פיליפ מוריס"

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  •
ץ  "כי לא יוכל להגן בבג, הבהיר לשר

על החלטתו לפטור הסיגריה 
האלקטרונית באופן זמני מההגבלות  

החלות על מוצרי טבק 

בכוונת הגורמים הרלוונטיים במשרד •
הבריאות לשוב ולהידרש לרגולציה 
בעניין הזה לאחר שתתקבל הכרעת 

 (FDA-ה)מנהל המזון והתרופות 
בבקשות שהוגשו אליו על ידי חברת  

".'פיליפ מוריס'

אונלימערכת דוקטורס •
03.04.2017 ,09:15

, כחוקר רעלים מאוד מעניין לעבוד עם סיגריות

"זה ממש רעילכי 

אחד החוקרים הבכירים של , מוריס סמית

הסיגריותהמוצרים החדשים של חברת חטיבת 

מדבר בכנות מפתיעה על , פיליפ מוריס

■ של החברה עסקיה 

...מעשןאינו , אגב, עצמוהוא 

16/4/17מערכת גלובוס 

http://doctorsonly.co.il/writer/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%99/


Electronic cigarettes

• Electronic cigarettes (e-cigarettes) are battery-operated devices that 
heat a liquid usually containing nicotine, producing a vapor that the 
user inhales .

• The atomizer then heats and aerosolizes the liquid in the cartridge, 
creating a vapor that emulates but is not tobacco smoke. The term 
"vaping" is used to distinguish the process from smoking a 
conventional cigarette.

• Across all brands, the main components of the liquid vaporized are 
nicotine (although some are nicotine-free), propylene glycol or 
glycerol, and flavorings. A variety of other compounds have also 
been identified, some with carcinogenic potential



e-cigarette use – risk factor of conventional 
cigarette smoking among youth

A prospective study in 2530 ninth-grade students who had never used a tobacco 
product compared students who had ever used e-cigarettes.

Ever users were more likely to report use of any tobacco product at both 6-
month (31 versus 8 percent) and 12-month (25 versus 9 percent).

After adjusting for other risk factors for smoking, baseline e-cigarette use was 
associated with a greater likelihood of using:
Any tobacco product - OR 2.7, 95% (CI 2.0-3.7)
cigarettes - OR 2.7(95% CI 1.7-4.0) 
cigars - OR 4.9(95% CI 3.4-7.0) 
and hookahs - OR 3.3(95% CI 2.3-4.6). 

Bunnell RE et al. Intentions to smoke cigarettes among never-smoking US middle and high school electronic cigarette users: National 

Youth Tobacco Survey, 2011-2013.Nicotine Tob Res. 2015;17(2):228.

/contents/e-cigarettes/abstract/101-106


PUBLIC HEALTH CONCERNS

• Effect on smoking initiation among youth — E-cigarettes 
may appeal to youth who would not smoke conventional 
cigarettes.

• If e-cigarettes are allowed where cigarette smoking is not, 
they could reverse the "de-normalization" of smoking 
behavior brought about by the spread of smoke-free.

• Toxic vapor exposure — There are concerns about the 
potential health consequences of users  and secondhand 
exposure to e-cigarette vapor.

• Accidental nicotine poisoning — The nicotine in e-cigarette 
fluid poses a potential for accidental ingestion, especially by 
children .

Council on Science and Public Health (CSAPH), American Medical Association. 
Report 6 (A-10), 159th Annual Meeting.2015 Chicago, IL:
American Medical Association House of Delegates



?יעילות בגמילה מעישון 

• The limited, available evidence suggests there may be potential for e-cigarettes 
as a smoking cessation and/or harm reduction tool, but more trials are needed 
to evaluate the safety and use of e-cigarettes in smoking cessation.

Judith A Melin, MA, MD, FACP UPTODATE DEC 2016

• In the trial, which was conducted in New Zealand, 657 smokers were 
assigned to use nicotine containing 16 mg e-cigarettes, nicotine-free e-
cigarettes, or 21 mg nicotine patches. At six-month follow-up, the 
biochemically-verified smoking cessation rate was modest and did not differ 
significantly by group (7.3 percent with nicotine e-cigarettes, 4.1 percent 
with nicotine-free e-cigarettes, 5.8 percent with patches).

Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. Bullen et al. Lancet. 2013;382(9905):1629.



Association of E-Cigarette Use With Smoking Cessation Among 
Smokers Who Plan to Quit After a Hospitalization

A Prospective Study

:מטרת המחקר 

הערכה של יעילות השימוש בסיגריה אלקטרונית להפסקת עישון בקרב מטופלים המשתחררים  

.מאשפוז

:תכנון מחקר דגשים מעניינים

.    בוסטון ופיטסבורג-להם ניתן יעוץ במסגרת אשפוז בבית חולים 18מעשנים מעל גיל 1357. א
.ומעוניינים להפסיק לעשן בטווח זמן קרוב( אסור לעשן בבית החולים-NRTכולל אפשרות לקבלת )

התערבות רנדומלית  . ב

–הפניה לקו גמילה טלפוני משולב בטיפול תרופתי בטיפול מעוניין באם -המלצה רגילה .  1

.הטיפול עולה כסף-NRTאו זייבן, מפיקס'צ

.קו טלפוני אקטיבי וקבלת טיפול ללא עלות כספית למשך חודש–התערבות מוגברת . 2

י דיווח עצמי "הערכת השימוש בסיגריה אלקטרונית בשתי הקבוצות ע. ג

(.השוואה לגבי התוצאה היא על ידי יצירת קבוצת ביקורת מותאמת)

.הערכה מעבדתית של הפסקת עישון בכל קבוצה בנפרד . ד



שימוש בסיגריה אלקטרונית

מידת שימוש בסיגריה אלקטרונית בשתי הקבוצות•

.בשתי הקבוצות 20%בחודש לפני אשפוז כ 



השפעת שימוש בסגריה אלקטרונית

על הפסקת עישון לחצי שנה

הפסיקו לעשן ללא סגריה אלקטרונית29.8: % קבוצת התערבות

CI( 11.9%-32.2%)הפסיקו לעשן עם שימוש בסיגריה אלקטרונית %7.7  
הפסיקו לעשן ללא סיגריה אלקטרונית  24%": טיפול רגיל"קבוצת 

CI( -2.1%-21.1%)הפסיקו לעשן עם סיגריה אלקטרונית 12%



Combination Therapies for Smoking Cessation
A Hierarchical Bayesian Meta-Analysis

Mark J. Eisenberg et al
American Journal of Preventive Medicine 2016



שיטות

• systematic review and meta-analysis of RCTs of 
pharmacotherapies, BTs,or both were conducted. The 
Cochrane Library, Embase, PsycINFO, and PubMed databases 
were

• systematically searched from inception to July 2015. 
Inclusion was restricted to RCTs reporting.
biochemically validated abstinence at 12 months. 

• Direct and indirect comparisons were made in
2015 between therapies using hierarchical Bayesian models.



?טיפול התנהגותי עם טיפול תרופתי

• Adding BT to any pharmacotherapy compared with 
pharmacotherapy alone was inconclusive, 

OR 1.17 (CrI 0.60-2.12)

– Cochrane  RR=1.25 (CI=1.08-1.45)

• higher-intensity BT (i.e.,individual, group, or telephone 
counseling) versus minimal clinical intervention did not 
increase abstinence inindividuals prescribed a 
pharmacotherapy.  



Effectiveness of intensive practice nurse counselling versus 
brief general practitioner advice, both combined with 
varenicline, for smoking cessation: a randomized pragmatic 
trial in primary care.

Van Rossem C , Daniel Kotz , Netherlands
Addiction. 2017 Jul 1

1



שנערך במרפאות  , (N=10)רב מרכזי , רנדומאלי ללא סמיותמחקר : סוג המחקר•

.ראשוניות בהולנד

המעשנים מדיי יום בממוצע (48גיל ממוצע )מעשנים מבוגרים 295: משתתפים•

סיגריות  19

(  N=149)י אחות "חולים חולקו אקראית לקבלת ייעוץ אישי ע: התערבות והשוואה•

כל החולים קיבלו טיפול בורניקלין  (. N=146)או ייעוץ קצר מרופא ראשוני 

המעקב אחר  (. open label)שבועות עם תווית פתוחה 12למשך ( מפיקס'צ)

.שבועות מתחילת הטיפול52המשתתפים נמשך 

לאחר תחילת הטיפול  9-26בשבועות הפסקת עישון : במחקר נבדקו•

היענות טובה לטיפול , 9-52הפסקת עישון בשבוע : תוצאות משניות כללו•
.ועלויות מצטברות לכל שנת חיים( מהימים80%-מעל ל)התרופתי 

Van Rossem C , Daniel Kotz , Effectiveness of intensive practice nurse counselling versus brief general 
practitioner advice, both combined with varenicline, for smoking cessation Addiction. 2017 Jul 1
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9שבועות  שבועות9-26 שבועות9-52

י אחות"תמיכה אינטנסיבית ע יעוץ קצר של רופא משפחה

Carbon monoxide validated prolonged abstinence rates from smoking rates up to 52 weeks after treatment 
initiation in the practice nurse (PN) and general practitioner (GP) group. 

Van Rossem C , Daniel Kotz , Effectiveness of intensive practice nurse counselling versus brief general 
practitioner advice, both combined with varenicline, for smoking cessation Addiction. 2017 Jul 1



1 שבוע  9-26 9-521שבוע  1התמדה בטיפול עלות ניגמל  

למערכת

2הבריאות

אחות  

דקות120-כ

32.2% (N=48) 25.5% 

(N=38) 

41.3%, N=50 1230€

רופא  

דקות10-כ

39.0% (N=57) 28.8% 

(N=42(

56.2%, N=68 818€

(OR=0.71; 95% 
CI=0.44-1.16) 

(OR=0.84, 95% 
CI=0.50-1.43) 

(OR=0.45, 
95%CI=0.26-0.77) 

תוצאות

1. van Rossem C , Daniel Kotz , Effectiveness of intensive practice nurse counselling versus brief general practitioner advice, both combined with 
varenicline, for smoking cessation Addiction. 2017 Jul 1

2. Daniel Kotz , Effectiveness of intensive practice nurse counselling versus brief general practitioner
advice in combination with varenicline for smoking cessation, abstract SRNT March 2017.

יעיל לפחות כמו , של רופא ראשוני( דקות10-כ) ייעוץ קצר בשילוב בורניקליןטיפול 

(.דקות120-כ)תמיכה התנהגותית אינטנסיבית של אחות 

1.תרופתייעוץ הרופא הוביל להתמדה גבוהה יותר משמעותית בטיפול 

עלות הייעוץ הקצר של רופא המשפחה וההתמדה הגבוה יותר תרופתי היו בעלות  

.2נמוכה יותר משמעותית  מזו של האחות 



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) ?



Gradual Versus Abrupt Smoking 
Cessation

Nicola Lindson-Hawley et al.

Annals of Internal Medicine2016



RCT



תוצאות  



Effect of Varenicline on Smoking Cessation 
Through Smoking Reduction A Randomized 

Clinical Trial

John.Ebbert,MD,MSc;JohnR.Hughes,MD;RobertJ.West et al.

JAMA.2015;313(7):687-694



Patient population:
Smokers not willing to quit 

immediately, but willing to reduce 
cigarette consumption and make a 

quit attempt within 3 months

Double-blind
1,510 participants

61 centres
10 countries

1mg vareincline
BID

1mg placebo 
BID

0 528 16 28 40 44 484 12 20 24 32 36

Primary endpoint: continuous abstinence* rate weeks 15–24

Key secondary efficacy endpoint: continuous abstinence rate weeks 21–24

Treatment phase

Randomised (1:1)

Post-treatment follow-up phase

AbstinenceReduction

Target 50% 
reduction 

from 
baseline

Target 75% 
reduction from 

baseline
Target quit 

day

Key secondary efficacy endpoint: continuous abstinence rate weeks 21–52

End of study

Time (weeks)

Post-hoc efficacy endpoint: continuous abstinence rate weeks 15–52



Seven-day point prevalence of smoking abstinence for participants 
receiving Varencline vs placebo

1. Ebbert et al 2015


