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מעשנים-מקומות החשיפה לעישון כפוי בקרב לא
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.ניתן היה לדווח על יותר מאשר מקום אחד* 



באותה רמת עישון, לנשים יש סיכון מוגבר יותר למחלות לעומת גברים



באותה רמת  , יתכן ולנשים יש סיכון מוגבר יותר למחלות לעומת גברים

עישון

35%-סיכון היה גבוה בכ





Mendelsohn C. Women who smoke - A review of the evidence. Aust Fam Physician. 2011 Jun; 40(6): 403-407.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21655488


2016שיעורי הנשים בגיל הפוריות בישראל שמעשנות 

מעשנות בהריון12.4%–2003סקר של המרכז הארצי לבקרת מחלות בישראל 

16.9%, 12.8%–2001, 2004סקרים שונים בטיפות חלב 
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מטאבוליזם של ניקוטין

 של ניקוטין בנשים לפני גיל הבלות מהיר יותר לעומת גברים ונשים  המטבוליזם
הבלות  לאחר גיל 

הניקוטין שלהן בדם נמוכות באופן משמעותי באותה כמות סיגריות ליום רמות 

נשים המשתמשים בגלולות
נשים בהריון

ובנשים בזמן השלב הלוטאלי של  , תסמיני גמילה חמורים יותר בנשים בהריון
המחזור



הצלחה בגמילה מעישון

•Mixed results

נשיםמצאו שיעורי הצלחה נמוכים יותר בקרב הרוב המוחלט של מחקרים •

נמצא הבדל בין שיעורי ההצלחה בין המינים  חלק קטן לא •

נשיםמחקרים המצביעים על שיעורי הישנות גבוהים יותר אצל ישנם •

ככל הנראה לנשים שיעורי הצלחה נמוכים יותר



התמכרות פיזיולוגית

ייעוץ התנהגותי קוגנטיבי -התמכרות פסיכולוגית
התנהגותית

טיפול תרופתי



הצלחה בגמילה מעישון

חסמים לגמילה מעישון
פחד מעלייה במשקל
לחץ נפשי/התמודדות עם סטרס
פחד מכשלון
תסמיני גמילה

הבדל בתסמיני בגמילה
איזה תסמינים?
חומרת התסמינים?

הבדל ביעילות הטיפול תרופתי?



עלייה במשקל

 יותר לכך שיעלו במשקל" מצפות"נשים

נשים מדווחות יותר על עלייה במשקל כסיבה לחזרה לעישון

נשים עולות יותר במשקל לעומת גברים, בממוצע

 טוב למניעת עליה במשקל עקב גמילה מעישון" טיפול"אין



דכאון/מצב רוח ירוד
 נשים נוטות יותר לסבול מתסמיני מצב רוח

שלילים לאחר גמילה מעישון

  היסטוריה של דכאון בעבר מורידה שיעור
יותר בנשים–הצלחה בעישון 

טיפול  "יתכן ונשים משתמשות בסיגריה כ
בתסמיני מצב רוח ירוד יותר מגברים" עצמי

לשקול טיפול בנוגדי דכאון תוך כדי גמילה?



יעילות של הטיפול התרופתי



?תחליפי ניקוטין בהריון



המינון הנמוך ביותר שהוא יעיל



המינון הנמוך ביותר שהוא יעיל



?אז מה זה אומר בפועל
להתייחס באופן ספיצפי לחסמים•

עלייה במשקל•

(?טיפול בנוגדי דכאון)דכאון /התמודדות עם לחץ נפשי•

התמודדות עם חשק לסיגריה•

?תזמון תאריך ההפסקה לפי שלב המחזור•

?עדיפות לורניקלין•

התחלה לפני תאריך ההפסקה, מינון מספק, קומבינציה–טיפול בתחליפי ניקוטין •

תמיכה חברתית  •

ייעוץ אינטנסיבי יותר•



?שאלות
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