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 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 רקע
 

  ,בחינם –לסל השירותים נכנסו מעישון סדנאות הגמילה  2010בשנת •

 .  סובסדו תרופות מרשם לגמילהולמשתתפיהן 

 

 :השינוי יצר שני תקדימים•

 
  ;נכנסה כטכנולוגיה, כהתערבות התנהגותית, סדנה. 1       

 

 .להשתתפות בתוכנית התנהגותית בהתנייהתרופות מרשם ניתנו . 2      

 
 



 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 (המשך)רקע 

 
 

,                                    השירותיםלהרחבת היקף הערכות ארצית נדרשה •

.                                      בכדי להבטיח תשתית ארגונית ומקצועית

 :בין השאר

נכתבו הנחיות מקצועיות. 

 מכל המגזריםהוכשרו מנחים. 

 בקליקסמבוטחים להפניית פותח מערך מחשוב. 

 בסדנאותלמשתתפים פותחה ערכת הדרכה. 

 
 .מחקר מלווהנבנה מערך , היקף ואיכות השירותיםכדי לבדוק את •
 .בריאותהלאומי לחקר מדיניות ושירותי המחקר נערך בתמיכת המכון •

 

 



 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 מטרות

ואחרי  בין משתתפי הסדנאות לפני שיעורי גמילה  להשוות. 1 

 .  דמוגרפיים-סוציו/לפי מאפיינים אישיים, הכללתן בסל

 

בין משתתפי סדנאות   מאפיינים אישיים וחברתייםלהשוות . 2

 .לבין מעשנים שלא השתתפו בסדנאות

 

 ,  מדוע מעשנים אינם משתתפים בסדנאותללמוד . 3
 .הכניסה לסללאחר      
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  רטרוספקטיבימחקר מבוקר תצפיתי  -שיטות 

 :מחקר בכללית אוכלוסיות 3 טלפוניתרואיינו •

, 2009 -במשתתפי סדנאות הגמילה מעישון כל  -קבוצת התערבות •

 .  כללתן בסלטרם ה

 

 משתתפים בסדנאות 1,500: מייצגמדגם  -קבוצת התערבות  •

 .  לפחות שנה מסיום הסדנה, הכניסה לסללאחר , 2010-2011       

 

   2010-2011מעשנים בשנים  1,500: מייצגמדגם  -קבוצת ביקורת •

 .השתתפו בסדנאותשלא       
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 והיקף השירותיםהרחבת הפריסה  :תוצאות
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.באוכלוסייה הערבית 20%)ישובים  148 -הארצית הפריסה הרחבת 

עולים וצעירים , ערבים, גבריםהשתתפו בהן יותר , לאחר כניסת הסדנאות לסל(0.01>P.) 

מבוגרים, יהודים, יותר נשים -לעומת קבוצת הביקורת , סדנאותבהמשתתפים  איפיוני                            ,

 (.P<0.01) ובעלי השכלה והכנסה גבוהות

 

600 

13440 

 השתתפות אחרי הסל השתתפות לפני הסל

 X22   
עלייה משמעותית בהיקף השירותים  :   

במספר   15ופי  משתתפים 22פי 

 (.2009 -בהשוואה ל)הסדנאות 



 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 תוצאות

 
 

3-5  מעשניםאינם  42-43%, לאחר השתתפותם בסדנהשנים  , 
 . ולאחריהבסל לפני ההכללה , המגזריםבכל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הראשונה מסיום הסדנהבחצי השנה עשו זאת ,  רוב הנגמלים שחזרו לעשן. 

 

41.7 43.3 

 2011אחרי הסל  2009 -לפני הסל

 התמדה בגמילה אחרי שנה% 
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 תוצאות
 

  (0.01>P) 

72.4 

23.1 

 פורשים מסיימים

 יותרהשתתפות מלאה בסדנה נמצאה קשורה להצלחה רבה   
 

 הסדנהגמילה בסיום % 



 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 תוצאות
 

                                         (0.01>P) 

 

 (P<0.01)להפסיק לעשן מתכוונים פחות : משתתפים מהאוכלוסייה הערבית

 

45.9% 

22.6% 

 פורשים מסיימים

 השתתפות מלאה בסדנה נמצאה קשורה להצלחה רבה יותר 
 שנים 5 – 3בהתמדה בגמילה כעבור 

 

 



 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 (מעשנים)קבוצת הביקורת  –תוצאות 
 

  

מ לשעבר "באוכלוסייה הערבית ובקרב יוצאי בריה-                

מודעות נמוכה יותר לאפשרות להשתתף בסדנאות גמילה  

 .לעומת האוכלוסייה הכללית, במסגרת הסל

39.2%   הסדנאותעל קיום ידעו לא. 
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 מסקנות והמלצות

 
וההערכות הארגונית המתאימה  מעישון בסל הכללת סדנאות הגמילה •

משמעותית את היקף המשתתפים מבלי לפגוע באפקטיביות  הרחיבו 

 .של הסדנאות
 

 .חיזוק המוטיבציה להתמיד בסדנה עד לסיומה חשוב להצלחת הגמילה•

   

ברבעון  , הסדנאותתמיכה נוספת וחיזוק למשתתפי לשקול חשוב •

 .הסדנההראשון לאחר סיום 
 

 ולמהלכןמעשנים לסדנאות להגביר את מודעותם של יש •
    ובהשתתפות  בהיכרות בין האוכלוסיות השונות פערים לצמצם ו    
 .  בסדנאות גמילה מעישון    

 



 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 :  תודה לשותפים
 יצחק  -טל אפרמן 
 קייכלנית 

 וורברר גיורא "ד

 ר זאב צוקרמן"ד

 חושןמשה ר "ד

 בליצררן ' פרופ

 במחוזותצוות המחלקה לחינוך וקידום בריאות 

 צוותי המרפאות במחוזות

 

 
 תמיכתו במחקרתודה למכון הלאומי לחקר מדיניות ושירותי בריאות על 

 



 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 !תודה רבה על ההקשבה 


