
 יעילות סדנאות לגמילה מעישון        
 של מאוחדת                        

 בטווח הארוך של מעל שנה מסיום הסדנא

 גבירץחגית 

 סימנהויסאפרת 

 המחלקה לקידום בריאות -שוש קרני



  2015 –מאוחדת גומלת מעישון 

 :סדנאות למבוגרים 
211     קבוצות 
3,769  משתתפים 

 
 :סדנאות למתבגרים 

   15    קבוצות 
   170   משתתפים 

    



 מחקרים בעבר

 מחקרים שבחנו השפעה ארוכת טווח    
  של סדנאות גמילה הציגו נתונים כי 

            ממסיימי הסדנאות 50%      
מסיום   בטווח של שנה לא חזרו לעשן 

 .הסדנא
 

Stead and Lancaster , 2009           



 מטרת המחקר

לבדוק את רמת היעילות של סדנאות     
 ,המתקיימות במאוחדת, גמילה מעישון 

 מסיום הסדנא  מעל שנה בטווח של    



 מטרות ספציפיות

 לבדוק קשר בין הצלחת תהליך הגמילה לבין רמת העישון לפני הסדנא. 

 

  לבדוק קשר בין היענות לטיפול התרופתי למניעת עישון להצלחת

 . תהליך הגמילה 

 

  לבדוק קשר בין היענות לביצוע פעילות גופנית אירובית באופן מסודר

 . להצלחת תהליך הגמילה 

 

 לבדוק קשר בין השכלת המטופלים להצלחת תהליך הגמילה. 



 שיטות המחקר

 הכלים

 טאבים לא פעילים

 טאבים לא פעילים

 טאבים לא פעילים

 טאבים לא פעילים

 לבדוק את אחוז הנגמלים◄

 ומה קשור לגמילה     

 מחקר היארעות

 המדגם



 שיטות המחקר

 מחקר היארעות

 :התנאים להכללה

 טאבים לא פעילים

 טאבים לא פעילים

 טאבים לא פעילים

 המדגם

 שנה 18מעל גיל   ◄

 בביצוע  ) 31/5/12השתתף בסדנא עד לתאריך       

 (ושלושה חודשים השאלונים חלפו שנה       

 ממפגשימחצית ) מפגשים בשלושה לפחות  נכח       

 (הסדנא      

 משנהביצע סדנא נוספת בטווח זמן של פחות לא       

 .חודשיםושלושה       

 

מטופלים שהשתתפו בסדנאות לגמילה   222

   2011מעישון במהלך שנת 

 .  31/5/ 2012עד לתאריך 



 שיטות המחקר

 מחקר היארעות

 טאבים לא פעילים

 טאבים לא פעילים

 טאבים לא פעילים

 :שאלון בן שני חלקים              

 חלקI –   מבוסס על נתונים שנלקחו משאלון

 .הראשוני למשתתפי הסדנא 

 חלקII –   שאלון שנבנה בשיתוף המחלקה לקידום

על בסיס השערות המחקר  , בריאות במאוחדת 

 .והשאלון שמועבר למשתתפים בסיום הסדנא 

 .  טלפוניבוצע על ידי סקר 

 

 
 

 הכלים          

 המדגם

 CHIחד משתני מבחן עיבוד : עיבוד נתונים 

SQUARE  למשתנים קטגוריאליים בלתי תלויים. 



 קבוצת המדגם -ממצאים 

 ( 53.7%)119   -גברים ,( 46.3%) 103  –נשים :דמוגרפיה 

 

 (  36.9ממוצע ) 31-60מהמשתתפים בגילאים  80% –גיל 

 

 48.2%על תיכונית ,  47.3%תיכונית   -השכלה 

 

 ברמת התמכרות   35.9%:  פגרסטרוםמידת התמכרות לפי

 (4)גבוהה  

 

 15-18החלו לעשן בגיל  50%כ   -גיל תחילת עישון   

 

 סיגריות ליום 11-20עישנו  50% –לפני הסדנא 

 



 תוצאות

 161  ( 75.9%)הנשאלים הפסיקו לעשן במהלך הסדנא מכלל, 

 .מהנשאלים המשיכו לעשן 61 

 

  בטווח הארוך של שנה ושלושה חודשים מסיום הסדנא

 (43%)מכלל הנשאלים נגמלו מעישון  95
  -( 57%)מכלל הנשאלים חזרו לעשן בטווח הארוך  127

מסיום הסדנא עד לעריכת המחקר מספר המעשנים  

 !הוכפל

 

85%  חודשים  6עשו זאת בטווח של לעשן מהנבדקים שחזרו

 מסיום הסדנא

 



 תוצאות

  הנסיבות העיקריות שגרמו לחזור לעשן 

 ( 47.8%)אישי רצון 

 ( 23.7%)בעבודה לחץ 

 

 

 הגורמים העיקריים שסייעו להישאר גמולים 

 (   32%)משפחתית תמיכה 

 (   24.7%)הפחד מחולי עתידי      

 ( 18%)ממצב חולי הימנעות 



 תוצאות

   הקשר  בין רמת העישון להצלחת תהליך הגמילה בטווח זמן  
 הסדנאשנה מסיום של 

שיעור הלא מעשנים . קיימת תלות בין שני המשתנים באופן מובהק

 .  יורד באופן עקבי ככל שעולה רמת ההתמכרות

 
 

 
 



 תוצאות

ואחרי תחליף לעישון בזמן / הקשר בין לקיחת טיפול תרופתי 
 בטווח הארוך  ליעילות תהליך הגמילה הסדנא 

 

 קיימת תלות בין שני המשתנים באופן מובהקלא         
 

 



 תוצאות

 סדירה להצלחת הגמילההקשר בין ביצוע פעילות גופנית 

 .  תלות בין שני המשתנים באופן מובהקקיימת         

 

 
 



 תוצאות

 סדירה להצלחת הגמילההקשר בין ביצוע פעילות גופנית 

 .  תלות בין שני המשתנים באופן מובהקקיימת         

 

 
 



 תוצאות

 הקשר בין ביצוע פעילות גופנית סדירה להצלחת הגמילה

 .  קיימת תלות בין שני המשתנים באופן מובהק        



 תוצאות

 הגמילהבין רמת השכלת המטופלים להצלחת תהליך הקשר     
 

 .תלות בין שני המשתנים באופן מובהקקיימת            

 



 סיכום הממצאים מעל שנה מסיום הסדנא

 הגמילהבין רמת העישון להצלחת תהליך  שלילי קיים קשר . 

 

 בתהליך הגמילה והצלחת הגמילה בין הבדל לא קיים

 .שלאתרופתי לאלו טיפול מטופלים שלקחו 

 

 בין ביצוע פעילות גופנית באופן מסודר   חיוביקיים קשר

 .הגמילהלהצלחת תהליך 

 

 בין השכלת המטופלים להצלחת תהליך   חיוביקיים קשר

 .הגמילה

 



 מסקנות והמלצות

 הארוך של מעל שנה  במחקר זה בדקנו את יעילות הסדנאות בטווח

 .( נגמלים  47%)המחקר מאושש את יעילותן . מסיומן
 

 עם טיפול  מעישון בשילוב המשך ביצוע סדנאות לגמילה מומלץ על

 .תרופתי
 

 חודשים במסגרת קבוצתית לנגמלים שלושה לשקול הוספת תמיכה יש

 .  שנה מסיום הסדנאכחצי מסיום הסדנא ותמיכה נוספת 
 

 לבצע מחקר אשר יתמקד ביעילות השילוב של תמיכה  מומלץ

התנהגותית ותרופתית להצלחת הגמילה מעישון גם לאחר סיום 

 .  הסדנא

 
 



 תודה רבה     


