28/09/2017
לכבוד
פרופ' רוני גמזו
יו"ר ועדת הסל 2018
ד"ר אוסנת לוקסנבורג
מנהלת מינהל טכנולוגיות ותשתיות
משרד הבריאות
וחברי ועדת הסל
הנדון :הכללת תרופות לגמילה מעישון בסל השירותים ללא תלות בתמיכה התנהגותית
אינטנסיבית – גישת בריאות הציבור

שלום רב,
עישון הינו גורם הסיכון המשמעותי ביותר לתחלואה ולתמותה הניתנות למניעה 8000 .ישראלים
מתים מדי שנה מנזקי העישון ולמעלה מ 7-מיליון ברחבי העולם .1מכיוון ש 50-66%
מהמעשנים נפטרים בטרם עת ממחלות הקשורות בעישון ,2,3גמילה מעישון היא מצילת חיים
והשקעה בגמילה מעישון כדאית ביותר למערכת הבריאות ולחברה בישראל ,כחלק מתכנית
כוללנית לפיקוח על הטבק.
כיום כל מעשן בישראל זכאי לטיפול התנהגותי אינטנסיבי בשילוב עם טיפול תרופתי מסובסד.4
שילוב זה הוכח כטיפול היעיל ביותר לגמילה מעישון.5
עם זאת ,יש לזכור כי מרבית המעשנים שמפסיקים לעשן עושים זאת לבד ללא כל עזרה  -לא
התנהגותית ולא תרופתית .6גם בישראל מיעוט מהמעשנים משתמש בטיפול המוצע לו כיום ורק
כ 26000 -מעשנים (≈ 2%מהמעשנים) משתתפים כל שנה בסדנה לגמילה מעישון המוצעת להם
חינם .4מחקרים הראו שמרבית נסיונות הגמילה הם ספונטנים ולא מתוכננים ,וששיעור ההצלחה
של נסיונות ספונטניים אלו לא נופל מאלו של המתוכננים.
בראיית בריאות הציבור ,השימוש בפועל בשיטה חשוב לא פחות מיעילות הטיפול לפרט:
Efficacy=Effectiveness X Reach
תועלת= יעילות  Xשימוש בפועל
מכאן  ,שאמנם בישראל מוצע כיום לכל מעשן בודד הטיפול היעיל ביותר ,אבל בפועל
השימוש בשיטה זו אינו נרחב ,והוא אינו מספק את התועלת הרבה לבריאות הציבור .לכן
קיימת חשיבות גבוהה ביותר להרחבת סל האפשרויות לגמילה מעישון בישראל והנגשת
תרופות יעילות לגמילה מעישון.

לאחרונה הוגש לסל השירותים בקשה להכליל את התרופות לגמילה מעישון ללא ההתוויה של
ליווי התנהגותי אינטנסיבי באמצעות סדנה ,כפי שקיים כיום .איגודי ההסתדרות הרפואית -
איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל ,איגוד רופאי המשפחה בישראל והחברה הרפואית
למניעה ולגמילה מעישון בישראל תומכים ללא סייג בהצעה זאת כמפורט להלן:
 .1טיפול תרופתי בשילוב ייעוץ התנהגותי אינטנסיבי הינו הטיפול היעיל ביותר לגמילה
מעישון ,והאיגוד תומך בהמשך הנגשת הסדנאות לגמילה מעישון ובשימוש באמצעים
טכנולוגיים נוספים (כגון ליווי אינטנסיבי באמצעות קו טלפון ו/או באמצעות מערכת הודעות
טקסט לכלל המעשנים בישראל) .עם זאת ,טיפול תרופתי ללא ייעוץ התנהגותי אינטנסיבי
נלווה הוכח כיעיל ,גם אם פחות יעיל לעומת זה המשולב עם ייעוץ התנהגותי.7,8
למעשה מרבית המחקרים שנעשו על הטיפולים התרופתיים לגמילה מעישון כללו ייעוץ
קצר ע"י צוות רפואי כללי (ולאו דווקא יועצים לגמילה מעישון) הנמשך פחות מ 10 -דקות
במשך מספר מפגשים לאורך הטיפול התרופתי 9.כלומר ,מדובר בייעוץ קצר הניתן ע"י
הצוות הרפואי במהלך הטיפול התרופתי כחלק מהטיפול ,בדומה לליווי הניתן לחולה
סכרת/יתר לחץ דם /מחלת לב וכו' המתחיל טיפול תרופתי חדש .מחקרים אלו לא השתמשו
בטיפול אינטנסיבי כדוגמת הנעשה כעת בישראל שבו המטופל מקבל  8מפגשים שבועיים
של שעה וחצי עד שעתיים כל מפגש (כלומר סה"כ כ 16 -שעות מפגש) ,אלא הליווי היה
קצר בהרבה ולרוב כלל מספר מפגשים קצרים של פחות מ 10 -דקות (כלומר כשעה-
שעתיים למטופל פרוס על פני משך הטיפול) – ראה נספח .1
 .2בניתוק בין מימון הטיפול התרופתי ל חובה של הליווי ההתנהגותי האינטסיבי ,אין הכוונה
לביטול הצורך בליווי של המטופל ,והאיגוד תומך בכך שהמטופל ימשיך לקבל ליווי ע"י
רופא המשפחה שלו .עם זאת ,אין הכוונה שרופא המשפחה יתן את הליווי האינטנסיבי הניתן
היום ע"י יועצים לגמילה מעישון בסדנאות .מדובר בליווי בדומה לזה שניתן במסגרת
המחקרית שהוזכרה לעיל – מס' דקות במפגש עם המטופל כחלק מהתחלת טיפול תרופתי
חדש וליווי מטופל בטיפול זה .המצב כיום ברפואה הראשונית אינו כפי שהיה ערב שנת
 2010שבו נכנסו הסדנאות לסל – מרבית רופאי המשפחה עברו כבר הכשרות בנושא ייעוץ
קצר לגמילה מעישון ,והתנסו כבר מספר שנים בליווי מטופלים בקבלת הטיפול התרופתי.
גם כיום ,שבו הטיפול ניתן במסגרת סדנה ,עדיין האחריות על הרישום התרופתי וליווי
המטופל מבחינת הטיפול הינו על רופא המשפחה (לעניין תופעות לי ווי והגברת היענות
לטיפול וכן הלאה) .כך שכלל רופאי המשפחה מבצעים פעולות אלו גם כיום.
יש לציין שמצב דומה קיים בהרבה תחלואות אחרות שמושפעות מאורח חיים ,לדוגמא
סכרת או יתר לחץ דם .אין ספק כי מטופל שבוחר בליווי של מדריך/אחות סכרת במסגרת
סדנה או אישית ,ובשילוב ייעוץ רופא המשפחה וטיפול תרופתי ,יוכל להנות מאיזון טוב
יותר של מחלת הסכרת שלו .עם זאת ,לא יעלה על הדעת שלא לאפשר למטופלים הבוחרים
בכך לקבל ייעוץ וליווי ע"י הרופא משפחה בלבד.
 .3ניתוק החובה של הייעוץ ההתנהגותי האינטנסיבי תאפשר העצמת רופא המשפחה (או רופא
"מנהל המקרה" אחר) קבלת אחריות מלאה על הטיפול במטפל שלו ויאפשר לו להציע
למטופל מספר אפשרויות לבחירתו .הוא יוכל לבחור קבלת הטיפול עם ייעוץ קצר וליווי

של הרופא (עם יעילות יותר נמוכה אך נגישות גבוהה יותר) או לפנות לסדנה לגמילה
מעישון (יעילות גבוהה י ותר אך נגישות נמוכה יותר).
הרחבת הנגישות של טיפול תרופתי ללא חיוב המשתתף לקבל בו זמנית ליווי התנהגותי,
יכול לעלות משמעותית את השימוש בפועל בשיטה זו – ומכן שהתועלת הסופית ברמת
האוכלוסייה (קרי מספר הנגמלים) תהיה גבוהה בהרבה.
 .4המצב הקיים כיום שבו אדם לא יכול לקבל טיפול תרופתי מסובסד אלא אם הוא משתתף
בסדנה מפלה לרעה בעיקר אוכלוסיות בפריפריה ועולים הזקוקים למענה בשפה שלהם –
יותר קשה לפתוח סדנאות באזורים מרוחקים ו/או ייעודיות בשפות אחרות שכן הסדנה
נפתחת בפועל רק כאשר מספר מסויים של אנשים מאותו אזור (ומאותו קופה) נרשמים.
בנוסף כיום הסדנאות לא נותנות מענה לאוכלוסיות ספציפיות כמו נשים הרות ומטופלים
המתמודדים עם מחלות נפש.
מכאן שהמצב הקיים כיום תורם ,שלא במתכוון ,להגדלת הפערים החברתיים ואינו נותן
מענה דווקא לאוכלוסיות החלשות הזקוקות לכך.
 .5המענה הקיים בישראל לנגמלים מעישון ,ולפיו השתתפות בסדנה היא תנאי לקבלת תרופה
הוא מצב חריג ביותר .מסגרת זאת היתה נכונה לשעתה ,אך לאור הניסיון שנצבר הגיעה
השעה לשפר את נגישות הטיפול ולהסיר חסמים בפני טיפול יעיל חלופי אכן רצויה תמיכה
התנהגותית אינטנסיבית ,אך גם טיפול תרופתי בשילוב תמיכה התנהגותית לא אינטנסיבית
(לדוגמא על ידי רופא משפחה או מענה אחר) הוא יעיל בהרבה מניסיון עצמי.

ברצוננו להתייחס באופן ספציפי גם לטיעונים שהועלו בנייר העמדה של איגוד מקדמי ומחנכי בריאות
בישראל:

 .1כפי שכתוב לעיל ,אנו מסכימים שאכן הטיפול היעיל ביותר הינו שילוב של ליווי התנהגותי
אינטנסיבי יחד עם טיפול תרופתי .עם זאת ,הטיעון כי כלל המחקרים שנעשו היו בליווי ייעוץ
אינטנסיבי אינו מדויק .ראשית קיים מאמר סקירה קוקריין מעודכן יותר משנת  – 20169מאמר
סקירה זה כלל  39מחקרים שבדקו את יעילות ורנקלין בגמילה מעישון –כאשר ב25 -
מהמחקרים הללו הטיפול התרופתי ניתן בליווי ייעוץ קצר בלבד – ראה נספח .1

 .2אנו מסכימים שהתרופות מהוות כלי תומך בשינוי ההתנהגותי שהמטופל עושה .אבל להניח כי
המטופל לא יכול לבצע שינוי התנהגותי ללא ליווי אינטנסיבי חוטא לעובדות בשטח – 80-90%
מהמפסיקים לעשן עושים זאת ללא ליווי התנהגותי .אנו מסכימים גם שמתן טיפול תרופתי ללא
תמיכה עלול להוב יל את המטופל ליותר תופעות לוואי ולייחוס חלק מתסמיני הגמילה לתופעות
לוואי .עם זאת ,גם במצב הקיים כיום מי שאחראי על התמיכה בחלק התרופתי הינו רופא
המשפחה (!) ולא הסדנה ההתנהגותית ולכן ליווי ותמיכה זה ימשיך להתקיים גם באינדיקציה
החדשה.

 .3בנייר העמדה של איגוד מקדמי ומחנכי בריאות מצוין כי "מעשן אשר ייטול טיפול תרופתי ללא
תמיכה התנהגותית ויכשל ,עלול לייחס את הכישלון לתהליך כולו ,דבר שיכול להרחיק אותו
מניסיונות נוספים לגמילה מעישון"
ראשית אין לטיעון זה כל סימוכין מחקריים לא מישראל ולא העולם .שנית ,במצב הקיים כיום
שבו רק כ 30-50% -ממשתתפי הסדנאות נשארים גמולים מעישון לאחר שנה – מה יעשה אותו
מטופל שנכשל בטיפול? גמילה מעישון הינו תהליך כרוני וידוע כי מרבית המעשנים זקוקים
למספר רב של נסיונות כדי להצליח .בהתוויה החדשה  ,מטופל שלא יצליח להגמל בליווי רופא
המשפחה בלבד –תהיה לרופא המשפחה האפשרות להמליץ ביתר שאת להשתמש באופציה
הפתוחה בפניו של ליווי התנהגותי אינטנסיבי באמצעות סדנה.

 .4אנו מסכימים שמומלץ להציע למטופל את האופציה היעילה ביותר שהינה סדנה בשילוב טיפול
תרופתי ,בדומה להנחיות מהמדינות המוזכרות .עם זאת ,אין זה סותר את העובדה שיש להציע
טיפול גם לאנשים שלא מעוניינים באופציה זו אך עדיין רוצים עזרה.
יתר על כן ,באוסטרליה שנחשבת למדינה המתקדמת ביותר בעולם מבחינת המאבק בעישון ,עם
שיעורי העישון הנמוכים ביותר בעולם ברמת מדינה – למרות שההתוויה הרשמית היא שלקבלת
סבסוד בטיפול תרו פתי על המטופל לקבל גם ייעוץ התנהגותי – מצב זה לא מתקיים פרקטית וכל
מטופל החפץ בכך מקבל את הטיפול התרופתי ישירות מרופא המשפחה שלו .10יתר כל כן ,עוד
כשנכתבה ההתוויה הנ"ל (שלא מיושמת בפועל) החריגו ממנה את האוכלוסייות בעלי שיעורי
העישון הגבוה ביותר (ילידים אבוריגניים) על מנת להנגיש להם את תחליפי ניקוטין ככל האפשר
מתוך הבנה כי הגברת הנגישות טומנת בחובה יותר סיכוי להעלות את שיעור הגמילה הכולל.11

" .5מתן תרופה ללא תמיכה התנהגותית טרם נבדק בישראל .מערכת הבריאות בישראל אינה
ערוכה לצעד זה .אין לצפות שהרופאים שנותנים את המרשם גם יעבירו ייעוץ ותמיכה
התנהגותית במסגרת העבודה השוטפת"
לשאלה האם מערכת הבריאות ערוכה או לא יש להשאיר למשרד הבריאות ולגופים הנותנים את
השירותים ,קרי הקופות ,לענות .עמדתנו כאיגוד המוביל את תחום מינהל בריאות הציבור
ושרבים מחבריו שחברי ו משמשים כמנהלים במערכת הבריאות ,כאיגוד שחבריו עומדים בחזית
הטיפול הראשוני במעשן ומשפחתו ,וכאיגוד המקצועי המוביל את תחום המניעה והגמילה
מעישון היא שהמערכת בהחלט ערוכה לכך כיום.
בנוסף  ,בהחלט ניתן לצפות מרופא המשפחה שידע לרשום מרשם לטיפול תרופתי בגורם הסיכון
מס'  1שגורם לת חלואה ותמותה בישראל ,וידע ללוות את המטופל שלו בשאלות לגבי תופעות
לוואי ואופן לקיחה הטיפול איך וכיצד .רופאי המשפחה בישראל הוכיחו כי הם עושים זאת
בהצלחה רבה כבר  7שנים מאז כניסת הסדנאות לסל .אכן אין ציפייה כי רופאי המשפחה יהיו
יועצים לגמילה מעישון כפי שאין ציפייה שהם יהיו מדריכי סכרת.

הטיפול התרופתי לגמילה מעישון יכול להועיל לשיעור ניכר מהמעשנים גם ללא ליווי
התנהגותי אינטנסיבי .לא לאפשר טיפול יעיל למטופלים הינו מצב אבסורדי שבפועל תורם
להגברת הפערים החברתיים ולירידה במספר הנגמלים הפוטנציאליים ברמת האוכלוסייה
ולכן הגיעה השעה ל הכללת תרופות לגמילה מעישון בסל השירותים ללא תלות בתמיכה
התנהגותית אינטנסיבית ,כחלק מתכנית כוללנית לפיקוח על הטבק.

בברכה,
פרופ' נדב דוידוביץ' ,יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
ד"ר מיכל שני ,מזכיר איגוד רופאי המשפחה בישראל
ד"ר רחל דהן ,יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל
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Appendix 1 – Counselling given as part of studies included in updated Cochrane
review9

Study

Details regarding adjuvant counselling according to
Cochrane 2016 review9

Anthenelli

All participants received manual-guided SC support, telephone

2013

support and one-to-one10-minute counselling by the same person
where possible.

Aubin 2008

All participants received Clearing the Air S-H booklet at
baseline, and brief counselling (≤ 10 mins) at each clinic visit or
by phone.

Baker 2016

All participants received counselling (20 mins at visits 1, 2 and
3, and 10 mins by phone and at visits 4, 5) at 1 week pre-TQD
and at TQD, wks 1, 4, 12 post-TQD, plus phone call at wk 8

Bolliger 2011

Treatment period was 12 wks. All participants received You can
quit smoking self-help booklet at baseline, and brief counselling
(≤ 10 mins) at each clinic or telephone contact.

Carson 2014

Both groups received Quit SA 5A behavioural counselling, i.e.
maximum of 8 calls over 3m. Also booklet Quit because you
can, + stickers and fridge magnets.

Chengappa

All participants received 15-minute counselling at each visit.

2014
Cinciripini

All participants got intensive counselling, i.e. 6 x in-person 30-

2013

minute individual coun-selling sessions and 4 x 15-minute phone
calls during treatment phase, based on MI techniques.

De Dios 2012

All participants received a 30-minute face-to-face “culturally
informed” smoking cessation behavioural intervention, + a nontailored self-help brochure

EAGLES 2016

All participants received counselling (up to 10 mins) at all
contacts

Ebbert 2015

10-minute counselling at each visit (18 face-to-face and 10
phone calls), + a copy of Clearing the air: quit smoking today.

Eisenberg 2016 All participants received low-intensity counselling.
Evins 2014

tapered CBT relapse prevention counselling

Gonzales 2006

All participants received Clearing the Air self-help booklet at
baseline, and brief counselling (≤ 10 mins) at each clinic visit.

Gonzales 2014

Brief (< 10 mins) counselling at each contact

Hajek 2015

All participants received phone calls on days 15 and 18, with
TQD at day 21 + phone call 24 hours later, and 4 x weekly
supportive visits (as per standard NHS stop-smoking treatment
protocol).

Heydari 2012

All participants were managed by the same physician. All
received brief (5 mins) education and counselling at 4 x weekly
sessions.

Jorenby 2006

All participants received brief counselling (≤ 10 mins) at each
clinic visit Weekly visits throughout treatment phase, plus a
phone call 3 days post-TQD

Nahvi 2014a

All were offered structured, brief (≤ 10 mins) individual inperson counselling by a physician or tobacco specialist at
baseline and at 2-, 4-, 8- and 12-wk visits. All participants were
also offered free Quitline support

Nakamura

All participants received a smoking cessation booklet Clearing

2007

the Air at baseline, + brief counselling (≤ 10 mins) at each clinic
visit.

Niaura 2008

All participants received a smoking cessation booklet Clearing
the Air at baseline, + brief counselling (≤ 10 mins) at each clinic
visit.

Nides 2006

All groups received self-help booklet Clearing the Air at
baseline, + brief (≤ 10 mins) counselling at weekly clinic visits
throughout treatment phase.

Oncken 2006

All groups received self-help booklet at baseline, + brief (≤ 10
mins) counselling at weekly clinic visits throughout treatment
phase, and phone call 3 days post TQD.

Rennard 2012

Treatment period was 12 wks. All participants received Clearing
the Air: Quit smoking today booklet at baseline, + brief
counselling (≤ 10 mins) at each clinic visit.

Rigotti 2010

Both groups received brief (≤ 10mins) counselling at weekly
clinic visits throughout treatment phase, and phone call 3 days
post-TQD.

Rose 2013

At each session, participant received brief (< 15 mins) support,

Stein 2013

All participants received a standardised 15-min session of advice
to quit (5As model), and were asked to set a TQD for 8 days
time. All made monthly visits for support and top-up medication

Steinberg 2011

Initial visit by Clinic Co-ordinator of local Tobacco Dependence
Program for 5 - 10 min counselling Subsequent sessions of 15
mins post-discharge

Tashkin 2011

Both groups received SC educational booklet, + brief (≤ 10mins)
counselling at weekly clinic visits throughout treatment phase,
and phone call 3 days post-TQD.

Tønnesen 2013

All participants attended clinic visits at wks 0, 2, 4, 6, 9, 12, 52,
+ 2 phone calls at wks 26 and 38. Each visit included
assessments, < 5 mins counselling

Tonstad 2006

from SC nurses.

All participants also received brief counselling (≤ 10 mins) at
each clinic visit throughout treatment phase (wks 13 - 24).

Tsai 2007

All participants received a smoking cessation booklet Clearing
the Air at baseline, + brief counselling (≤ 10 mins) at each clinic
visit.

Tsukahara

5 brief counselling sessions (≤ 10 mins)

2010
Wang 2009

All participants received a smoking cessation booklet at baseline,
+ brief counselling (≤ 10 mins) at each clinic visit

Westergaard

No further details

2015
Williams 2007

All participants received S-H booklet Clearing the Air. Brief
counselling (≤ 10 mins) at each visit

Williams 2012

Weekly clinic visits, for safety and efficacy, ≤ 30-min
counselling sessions; after treatment phase, clinic visits at wks
13, 16, 20, 24, with brief phone calls at wks 14, 18 and 22.
Follow-up sessions included brief (≤ 10 mins) counselling.

Wong 2012

All participants received 2 standardised 15-min counselling
sessions by researchers, 1 in pre-op clinic and 1 24 hours after
surgery, supplemented by written materials.

