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...על מה נדבר  

 דיון במקרים•

גמילה מעישון בנשים 

גישה למטופל שלא מגיב 

מטופל אחרי אירוע לבבי חריף 

מעשן עם דכאון 

מעשן סכיזופרני 
 



 מטופלת שמתקשה להיגמל
 

 10מעשנת , 45הילה בת •

משתתפת , סיגריות ביום

 בסדנה לגמילה מעישון

 3אמפיקס לפני כ 'החלה צ•

 שבועות

מדווחת שכמעט כולם  •

בסדנה נגמלו והיא ממשיכה  

שואלת האם  , לעשן כרגיל
 ?יתכן שהכדור לא עוזר לה

 המטופל שלא מגיב



 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



?מה הגישה הנכונה להילה  

 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
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Methods: RTQ Study Design 

Primary efficacy endpoint (CAR Weeks 15– 24) 

Subjects may  
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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 
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Results Champix vs. Placebo 
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JAMA. 2015;313(7):687-694. doi:10.1001/jama.2015.280 
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?כיצד ניתן לעזור למטופל המתקשה להיגמל  

 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
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Increasing the Dose of Varenicline in Patients 
Who Do Not Respond to the Standard Dose 

• A group of 73 highly dependent smokers was treated with 3 
mg of varenicline. After 8 weeks of treatment, we increased 
the dose to 3 mg 1mg every 8 hours. 

Reasons to Increase the Dose 

• 71% the dose of varenicline was increased because the 
patient 

      continued smoking. 

• 29% the dose was increased because they patients continued 
to have severe withdrawal symptoms although they were 
abstinent from smoking. 

Behavioral therapy comprised 10 individual sessions 

Carlos A. et al, Increasing the Dose of Varenicline in Patients 

Who Do Not Respond to the Standard Dose, Mayo Clin Proc. 2013;88(12):1443-1445 
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3mg increase quitting rate to 50%, and 
decrease withdrawal symptoms  

Carlos A. et al, Increasing the Dose of Varenicline in Patients 

Who Do Not Respond to the Standard Dose, Mayo Clin Proc. 2013;88(12):1443-1445 

Patients still smoking at week 8  

manage to quit smoking after increasing dose to 3mg 
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Combination Varenicline and Bupropion SR for  
Tobacco-Dependence Treatment in Cigarette Smokers, 

 A Randomized Trial 

 
Jon O. Ebbert, et.al , JAMA January 8, 2014 Volume 311, Number 2 
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OR,2.76 (1.47-5.21) 

P=0.002 

OR,2.77 (1.44-5.30) 

P=0.002 

The high nicotine dependent patients 
 gain the most from combination therapy 
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OR1.80 (1.22-2.66) 

P < .003 

OR1.85 (1.23-2.79) 

P < .003 
OR 2.06 (1.33-3.21) 

P < .001 

Champix + Patch vs. Champix is significantly more effective 
Coenraad F. N.et al, JAMA. 2014;312(2):155-161 

Efficacy of Varenicline Combined With Nicotine Replacement 
Therapy vs Varenicline Alone for Smoking Cessation  

 המטופל שלא מגיב



 

למטופלים   בורניקליןניסיון טיפולי חוזר 

 שלא הגיבו או שחזרו לעשן
לעומת פלסבו מפיקס'צבמטופלי  9הסיכוי להישאר גמול לאחר שנה הוא  פי   
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 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
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 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 

0 2 4 6 8 10 12

 (70%)עליה בתאבון 

 ( 70%)דחף לעשן 

 (60%)דיכאון 

 (60%)חוסר מנוחה 

 (50%)אגרסיביות/רוגז

 (40%)כיבים בפה

 (60%)חוסר ריכוז 

 ( 25%)יקיצות בלילה

 (10%)סחרחורת 

 תסמיני גמילה מסיגריות

 שבועות



 

• 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). 

 

23 
 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) 

24 
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 



OR = Odds ratio; CI = 95% Confidence intervals 
 

25 
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. 
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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
אחיו עבר לאחרונה התקף לב •

   .מעונין להפסיק לעשן

 חולים מורכבים 



איזו השפעה יש  לדיכאון על סיכוי ההצלחה  

 ?בגמילה מעישון
 

 חולים מורכבים 



איזו השפעה יש  לדיכאון על סיכוי ההצלחה  

 ?בגמילה מעישון
רמת המטובציה להיגמל מעישון המטופלים הסובלים  1. 

מדיכאון נמוכה ועל כן סיכוי ההצלחה שלהם להיגמל  
 נמוכים

כ הינם מעשנים כבדים  "בדמדיכאון מטופלים הסובלים 2.
עם דרגת התמכרות גבוהה ולכן  הם מתקשים  , יותר

 יותר להצליח בגמילה מעישון  

במטופלים הסובלים מדכאון יש התווית נגד לתת טיפול  3.
 תרופתי ולכן קשה מאוד לגמול אותם מעישון

סיכויי הגמילה של מטופלים הסובלים מדכאון שווים לכלל  4.
 האוכלוסיה אם הם מקבלים את הטיפול המתאים

 

 חולים מורכבים 



איזו השפעה יש  לדיכאון על סיכוי ההצלחה  

 ?בגמילה מעישון
רמת המטובציה להיגמל מעישון המטופלים הסובלים  1. 

מדיכאון נמוכה ועל כן סיכוי ההצלחה שלהם להיגמל  
 נמוכים

כ הינם מעשנים כבדים  "מטופלים הסובלים מדכאון בד2.
עם דרגת התמכרות גבוהה ולכן  הם מתקשים  , יותר

 יותר להצליח בגמילה מעישון  

במטופלים הסובלים מדכאון יש התווית נגד לתת טיפול  3.
 תרופתי ולכן קשה מאוד לגמול אותם מעישון

סיכויי הגמילה של מטופלים הסובלים מדכאון שווים לכלל  4.
 האוכלוסיה אם הם מקבלים את הטיפול המתאים

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

 חולים מורכבים 



 

Anthenelli, Morris, Ramey, et al. Ann Intern Med. 2013;159:390-400 

Effects of Varenicline on Smoking Cessation in 
Adults With Stably Treated Current or Past Major 
Depression 
 
• Varenicline was evaluated in a randomized, double-blind, placebo-

controlled study of 525 subjects with major depressive disorder without 

psychotic features (DSM-IV TR), on stable antidepressant treatment 

and/or who experienced a major depressive episode in the past 2 years 

and were successfully treated.  

 

• Subjects aged 18 to 75 years were randomized to varenicline 1 mg BID 

or placebo for a treatment of 12 weeks and then followed for 40 weeks 

post-treatment 

 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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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 



 ?איזו השפעה תהיה להפסקת העישון על הדיכאון

 

 חולים מורכבים 

 



 ?איזו השפעה תהיה להפסקת העישון על הדיכאון

 

 גמילה מעישון בחולים  עם דכאון תגרום להחמרה1.

במרבית המטופלים עם דכאון אשר נגמלו   בדכאון 2.

 הדכאוןמעישון דווקא חל שיפור במצב 

גמילה מעישון בחולים עם דכאון כרוכה בעליה 3.

 בסיכון לאובדנות

בחולים עם דכאון גורם   אמפיקס'בצהטיפול 4.

 לאובדנות ובנטיה בדכאוןלהחמרה 

 

 חולים מורכבים 



 ?איזו השפעה תהיה להפסקת העישון על הדיכאון

 

גמילה מעישון בחולים  עם דכאון תגרום להחמרה  1.

 בסימפטומים של הדיכאון

בחלק מהמטופלים עם דכאון אשר נגמלו מעישון  2.

 דווקא חל שיפור במצב הדיכאון

גמילה מעישון בחולים עם דכאון כרוכה בעליה 3.

 בסיכון לאובדנות

בחולים עם דיכאון גורם   אמפיקס'בצהטיפול 4.

 להחמרה בדיכאון ולנטייה לאובדנות

 

 חולים מורכבים 



Past MDD Smokers: Patterns of 

Change in Depressive Symptoms 

• 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 

*History of depression and smoking cessation outcome: a meta-analysis Hitsman B. et al Consult Clin Psychol. 2003 

Aug;71(4):657-63. Review 

 חולים מורכבים 



Smoking Increased Risk of Suicides 

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



 גמילה מעישון במטופל עם סכיזופרניה
 

ידוע על סכיזופרניה   36בן • צבי

 17מגיל 

חפיסות סיגריות   2-3מעשן •

 ביום

לאחרונה עבר לגלגול סיגריות  •

עקב עלות הסיגריות שאינו  

 עומד בה

ניסיונות להיגמל ' עשה מס•

מעישון בעצמו לאחרונה ללא  

 הצלחה

 הגיע על מנת לבקש עזרה•

 חולים מורכבים 



 מה נכון לגבי גמילה מעישון בחולי סכיזופרניה

גמילה מעישון עלולה לגרום להתקף פסיכוטי  1.
 חריף

הטיפול התרופתי לגמילה מעישון אינו מתאים  2.
 לחולים סכיזופרנים

אמפיקס למשך שנה הוריד מאוד את 'מתן צ3.
 שכיחות הישנות העישון בחולי סכיזופרניה

גמילה מעישון בחולי סכיזופרניה לרוב מצריכה  4.
העלאת המינון התרופתי האנטי פסיכוטי שהם  

 מקבלים

 חולים מורכבים 



 מה נכון לגבי גמילה מעישון בחולי סכיזופרניה

גמילה מעישון עלולה לגרום להתקף פסיכוטי  1.
 חריף

הטיפול התרופתי לגמילה מעישון אינו מתאים  2.
 לחולים סכיזופרנים

אמפיקס למשך שנה הוריד מאוד את 'מתן צ3.
 שכיחות הישנות העישון בחולי סכיזופרניה

גמילה מעישון בחולי סכיזופרניה לרוב מצריכה  4.
העלאת המינון התרופתי האנטי פסיכוטי שהם  

 מקבלים

 חולים מורכבים 



 עישון וסכיזופרניה

 .הכללית מהאולוסיה 3חולי סכיזופרניה מעשנים פי •

 .עישון במספר מחקרים 90%שיעור של עד •

סובלים מתסמיני מחלה תכופים   סכיזופניהמעשנים עם •
ולמינוני תרופות   זקוקים ליותר אשפוזים, וחמורים יותר

 .גבוהים יותר

;  בשכיחות גבוהה יותר אסכמיותגורמי סיכון למחלות לב •

 CHDלתמותה מ 2סיכון פי , CHDל 2סיכון פי 

 CHDמהחולים בסכיזופרניה גם עם   50-70%•

 

 

Williams et al. Addict Behav. 2004;29:1067-1083; Dalack et al. Am J Psychiatry. 1998;155:1490-1501; 

http://www.istockphoto.com/file_closeup/who/character_traits/weakness/2700932_temporary_solution.php?id=2

700932. Accessed October 11, 2007. 

CHD=coronary heart disease.  

Hennekens et al. Am Heart J. 2005;150:1115-1121; Reader’s Digest Canada. 

http://www.readersdigest.ca/mag/2002/12/heart_attack.html. Accessed September 25, 2007. 

 חולים מורכבים 



  משמעויות כלכליות

Steinberg et al. Tob Control. 2004;13:206-208. 

27.4%

72.6%

Cigarettes 

Food, Shelter, 

Other 

Monthly Budget 

עישון סיגריות מהווה מעמסה כלכלית משמעותית על חולי הסכיזופרניה 

 חולים מורכבים 



Smoking prevalence in general population is 

decreasing, while Smoking among Serious 

Psychological patients does not change 

Adapted from Center for Behavioral Health Statistics and Quality (Feb 5, 2013). NSDU Report: Smoking and Mental Illness 
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* Difference between estimate and estimate for 2011 is statistically significant at the .05 level.  

 חולים מורכבים 



Maintenance Treatment With 

Varenicline for Smoking Cessation in 

Patients With Schizophrenia and 

Bipolar Disorder 

• JAMA. 2014;311(2):145-154. 

doi:10.1001/jama.2013.285113 

 

 חולים מורכבים 



The Adds Ratio of Continuous abstinence is 6.2 

more for Varenicline patients vs. Placebo 

45% 

15% 

40% 

11% 

A. Eden Evins et al , Maintenance Treatment With Varenicline for Smoking Cessation in Patients With Schizophrenia 
and Bipolar Disorder ,JAMA. 2014;311(2):145-154.  

 חולים מורכבים 



מפיקס מול פלסבו'בטיחות צ  

c  P < .05 Fisher exact test. 

A. Eden Evins et al , Maintenance Treatment With Varenicline for Smoking Cessation in Patients With Schizophrenia 
and Bipolar Disorder ,JAMA. 2014;311(2):145-154.  

 חולים מורכבים 



 השפעת הגמילה מעישון על רמת תרופות בדם

,  עישון מוצרי טבק עלול לשנות את המטבוליזם•
 .הספיגה והפינוי של תרופות מסוימות

למשל תוצרים דמויי עטרן  גורמים להאצת •
 פעולתם של אנזימי כבד מסוימים בעיקר

CYP1A2   

כך שתרופות שהמטבוליזם שלהן הוא •
באמצעות אנזימים אלה מתפרקות במהירות  
 רבה יותר וריכוזן בדם עלול להיות נמוך  יותר

הפסקת העישון עשויה להשפיע בצורה הפוכה  •
 ולגרום לעליה ברמת התרופות

 

 חולים מורכבים 



 השפעת גמילה מעישון על טיפול תרופתי
 שם התרופה השפעה אפשרית של עישון על התרופה

 CAFFEINE 56%מגביר פינוי ב 

 CHLORPROMAZINE 24%ירידה בריכוז בסרום עד 

 CLOZAPINE 28%ירידה בריכוז בסרום עד 

 ESTRADIOL אסטרוגניתאפשרות לפעילות אנטי 

 FLECAINIDE 61%מעלה פינוי תרופתי עד 

 HALOPERIDOL 70%ירידה בריכוז בסרום עד 

 HEPARIN מעלה פינוי תרופתי

 IMIPRAMINE ירידה בריכוז בסרום

 ספיגה מופחתת בהזרקה תת עורית בשל
 הפרעה אפשרית באספקת הדם לרקמות אלו

INSULIN 

 OLANZAPINE 98%מעלה פינוי תרופתי עד 

 PROPRANOLOL 77%מעלה פינוי תרופתי עד 

 100%ל  58%מעלה פינוי בין . 

 בפינוי 35%תוך שבעה ימים מהפסקת עישון ירידה של 

THEOPHILINE 

 PT. WARFARINאין השפעה על .  13%מוריד ריכוז בסרום עד 

Ministry of health ,New 

Zealand Smoking Cessation 

Guidelines.2007. 
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 חולים מורכבים 



 חרדה המלווה את תהליך הגמילה היא מקור לחלק גדול מתופעות הלוואי

 הדרכה והפחת החרדה מפחיתה ומקילה על התמודדות  עם תופעות הלוואי



‘‘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


