
קבוצת גמילה מעישון 
למתמודדים

ההתאמות שנעשו וניתוח התוצאות

קרימינולוגית קלינית מנהלת דיור מוגן באזור השפלה-יפית יעקב' גב



?  מדוע יש צורך בגמילה מעישון לנפגעי נפש

בגלל השכיחות הגבוהה
מהאוכלוסייה הכללית4-2פי 

בגלל המחירים
הכלכלי/הנפשי/הגופני

בגלל שקשה יותר להיגמל  



?כיצד נוצרה הקבוצה

בריאות 
הנפש

גמילה 
מעישון

קבוצת  
גמילה 

למתמודדים



תהליך אינטגרציה של גופי ידע 
יפית יעקב' גב

קרימינולוגית קלינית  
)התמחות בהתמכרויות(

מנהלת דיור מוגן לנפגעי נפש 

נילי בראון' גב
(BSc. Addiction Studies)

מטפלת בהתמכרויות ומנחת קבוצות  
גמילה מעישון



התאמות ומאפיינים ייחודיים



תהליך הקבלה לקבוצה 

פנייה טלפונית עצמאית למנחות או באמצעות גורם מפנה  

בו ניתן הסבר מקיף על הקבוצהשתי המנחות ראיון קבלה עם 

.מילוי שאלוני קבלה הכוללים מידע לגבי דפוסי העישון ומידע לגבי המחלה הנפשית

הערכת המוטיבציה לשינוי

)פסיכיאטרית/ס"עו(הסכמה מראש ליצירת קשר במידת הצורך עם הגורמים המלווים בקהילה 

הפנייה מראש לרופא פסיכיאטר לבחינת האפשרות של שילוב טיפול תרופתי לגמילה מעישון

התניית הקבלה לקבוצה במעקב פסיכיאטרי רציף

בחינת יכולת ההתמדה המתבססת על הצהרת המועמד ועל חוות דעת הצוות המלווה



SETTING-מאפייני ה
תחום בריאות הנפש ותחום הגמילה מעישון  -הנחייה בקו•

עיקרון הגמישות בקצב-מפגשים15-12•

הפסקה ללא עישוןכל מפגש בין שעה וחצי עם •
)אינטראקציה חברתית בין המשתתפים+ מודלינג( 

קבלת מכתב משוב  +בניית תוכנית אישית לקראת יום ההפסקה-פגישה פרטנית•
" בערכה לנגמל"אישי והצטיידות 



דוגמה למכתב משוב אישי



פורמט תוכנית פעולה אישית



התאמת התכנים ודגשים מיוחדים
המשמעות של העישון בחיים של המשתתפים בהתייחס למחלת הנפש ובכלל  

)ביטחון עצמי /תחושת שייכות/ טכניקה ריפוי עצמי/ אשפוזים (

השמת דגש רב על השלב הראשוני של בניית המוטיבציה לשינוי כולל דגש על החששות סביב ההשפעה על המצב הנפשי 
)עידוד שיח בנושא(

בדגש על יצירת סדר יום מובנה  -שימוש נרחב בהתערבויות התנהגותיות שיתאמו את יכולותיו של המטופל
)מתן תיקייה אישית מובנת שהוכנה מראש לכל משתתף על פי סדר תכני המפגש(

)חרדה/ דיכאון/ עצבנות(השמת דגש על התמודדות עם רגשות שצפים בעקבות הגמילה מעישון 
באמצעות מודל קוגניטיבי התנהגותי

מיינפולנסבאמצעות ") דודה("התמודדות עם כמיהה 

השמת דגש  על החשש מהשמנה בהתייחס להשפעת התרופות הפסיכיאטריות בשילוב הגמילה מעישון ומתן מידע 
והכוונה בנושא ניהול אורח חיים בריא  

מחקרים עדכניים על  / מהי המשמעות מבחינת ההשפעה על מינון התרופות הפסיכיאטריות-תרופות לגמילה מעישון
.השפעת הטיפול התרופתי על המצב הנפשי



שילוב עקרונות תוכנית

-תמיכה של החברותא
יצירת קבוצת  / שימוש בכלי הטלפון

וואטסאפ
כתיבת תודות על בסיס יומי  -כלי הכתיבה

קבלת תפקיד בקבוצה  -עיקרון השירות
להעלאת המוטיבציה להגעה רציפה  

ללקיחת אחריות  וכמודלינגלמפגשים 

זמינות  -הודאה בחוסר אונים ובקשת עזרה
מצד המנחות למתן תמיכה טלפונית  

עידוד לתמיכה הדדית של  / במהלך השבוע
המשתתפים

שילוב עקרונות עבודה מתוך  
עצמיתקבוצות עזרה 

הצעדים12באמצעות 



תוצאות מספריות 
דברי איתי  "

במספרים 
"...גברת


תרשים1

		נגמלו לחלוטין

		נגמלה לחודש וחצי וחזרה לעשון בעיקבות אשפוז נרשמה לקבוצה הבאה

		הפסיקו לשבוע וחזרו למחצית מכמות הסיגירות נרשמו לקבוצה הבאה

		הציב מטרה לרדת בשני שליש מכמות הסיגריות והצליח

		ירדה לחמש סיגריות ביום ומצהירה שמטרתה להיגמל לגמרי באופן הדרגתי

		לא נגמלו ולא הפחיתו



תמונת מצב

2

1

2

1

1

2



גיליון1

				תמונת מצב

		נגמלו לחלוטין		2

		נגמלה לחודש וחצי וחזרה לעשון בעיקבות אשפוז נרשמה לקבוצה הבאה		1

		הפסיקו לשבוע וחזרו למחצית מכמות הסיגירות נרשמו לקבוצה הבאה		2

		הציב מטרה לרדת בשני שליש מכמות הסיגריות והצליח		1

		ירדה לחמש סיגריות ביום ומצהירה שמטרתה להיגמל לגמרי באופן הדרגתי		1

		לא נגמלו ולא הפחיתו		2

						כדי לשנות את הגודל של טווח נתוני תרשים, גרור את הפינה השמאלית התחתונה של הטווח.







הדרך חשובה לא פחות מהמטרה
בגמילה מעישון בקרב נפגעי נפש הדרך להשגת המטרה מצריכה  •

תהליך הדרגתי של שינויים במחשבות ובתחושות סביב סוגיית 
.העישון

....ואכן חל שינוי בדרך אצל רבים מחברי הקבוצה



"התקדמות ולא שלמות"
)הצעדים12ברוח תוכנית (

שינוי במשמעות הניתנת לסיגריות
..  היא רק מתחזקת את התלות שלי בה, הבנתי שבעצם זאת אשליה שהסיגריה מרגיעה אותי"

"מה מרגיע בזה שכל הזמן אני צריך עוד ועוד

הסיגריה נתנה לי להרגיש חלק מקבוצה הבנתי שאני לא באמת זקוקה לה בשביל להיות  "
"אני יכולה להרגיש פה חלק ואני בלי סיגריה, חלק

לא ידעתי שבדרך אני הורג  , כל הקטע של הסיגריה אצלי היה להרוג את השעמוםבתאכלס"
".גם את עצמי ושאפשר להרוג את הזמן בדברים מועילים יותר

.  לפעמים הרגשתי שאני לא יכול לנהל שיחה בביטחון בלעדיה, הסיגריה נתנה לי ביטחון"
אני אפילו מדבר על זה בחופשיות ובביטחון איתכם ותראו מה ... הנה, למדתי שזה לא נכון

".אין לי סיגריה ביד... זה



שינוי בתחושת המסוגלות העצמית והתקווה לשינוי
חשבתי שזה ... אפילו בהריונות לא הצלחתי להפסיק לעשן... הוכחתי לעצמי שאני מסוגלת"•

בגלל מה שעברתי פה וכל ההכנות לקראת הפרידה מהסיגריה אני יודעת שאם אני ... אבוד
".מסוגלת להפסיק לעשן אני יכולה לעשות הרבה דברים שחשבתי שאני לא יכולה

הכלזה , עובדה שאני יכול... לא האמנתי על עצמי שאצליח להעביר שבת שלמה בלי לעשן•
".בראש

אצלי לא הולך זבנג וגמרנו אני צריכה  ... סיגריות ביום זה מבחינתי הישג5-זה שהצלחתי לרדת ל•
".כמו עם הדיאטה שעשיתי... ואז זה יקרהלאטלהתכונן לאט 

"אין סיבה שלא אצליח שוב... הצלחתי כבר להפסיק"•

) המנחות(בהתחלה לא הבנתי למה אתן ... למדתי שאני יכולה לצאת להפסקה ולא בשביל לעשן"•
מי חשב שאמצא את עצמי יוצאת להפסקה בשביל לדבר  , מוציאות להפסקה אם לא מעשנים

"עם אנשים או סתם לנשנש משהו בריא



מבדידות לתחושה של שותפות ותמיכה הדדית

פה אני מרגישה שיש ... כמעט כולם סביבי מעשנים... למי אני אגיד שאני רוצה להפסיק לעשן"•
כשקשה לי בבית עם הסיגריות אני יודעת שתמיד יש מי שיענה , לכולם מטרה אחת וזה מחזק אותי

".בוואטסאפלי 

יש כאן אנשים ממש ... אני מקווה שבסיבוב הבא אצליח להפסיק לגמרי... חיכיתי למפגשים שלנו"•
".מכבדים אותי, תמיד מקבלים בחיוך ולא נכנסים בדיבור, סבבה

בחיים לא  , כשבא לי סיגריה והיא תענה לי ותעודד... זה שאני יודעת שאני יכולה להתקשר ל"•
"חשבתי שאצליח להרים את הטלפון לפני שאקח סיגריה



סיכום ומסקנות
בכוחה ליצור גוף  , בריאות הנפש וגמילה מעישון-האינטגרציה של שני תחומי מומחיות•

.ידע מותאם שיסייע למתמודדים להיגמל
.הגדילה את המוכנות ליום ההפסקה-שילוב פגישה פרטנית ובניית תוכנית אישית•
.להתמודדות עם רגשות לצד הגישות המקובלות) מיינפולנס(שימוש בשיטות נוספות •
אשפוזים  / הפחד מגמילה ונסיגה במצב הנפשי-מתן דגש לסוגיות הייחודיות לנפגעי נפש•

.'השפעת הגמילה על התרופות הפסיכיאטריות וכו/ ועישון
כתיבת תודות על בסיס : שילוב עקרונות עבודה קבוצתיים של קבוצות עזרה עצמית•

,  קבלת תפקידים בקבוצה/ הודאה בחוסר אונים ובקשת עזרה מחברים/ כלי הטלפון/ יומי
מגדילים את המחויבות ותחושת השייכות לקבוצה ומסייעים בהתמודדות בדרך להשגת  

.המטרה המשותפת
/  SOSכרטיס /שיעורי בית ובדיקתם/ תיקייה לנגמל-שימוש באמצעים ויזואליים מובנים•

.  בכוחם לסייע בתהליך, ערכת גמילה לנגמל מעישון
השינויים בתפיסה ובהרגשה הנם מבחינת הישג  -הדרך לא פחות חשובה מהתוצאה•

.מאחר והם מהווים אבן דרך חשובה בדרך להפסקת עישון בקרב מתמודדים



תודה על ההקשבה 

סלפי  
ממפגש  

הסיום
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