
גמילת נפגעי נפש
:בהוסטלים בקהילה

.תהיות, לבטים, שאלות

עורב  אייל 
R. N.  M. A. 
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? מהי מחלת נפש -

?מהי מחלת סכיזופרניה -
.השכיחה מהמחלות הפסיכוטיות, מחלה כרונית

:  שסעת –בעברית •
.קבלת החלטות, חשיבה, רגש-של התפקודים הנפשיים השונים 

:נגרמת פגיעה בהתנהגות הבסיסית •
.קשרים חברתיים ועוד , סדר יום , היגיינה 

.פגיעה במבחן המציאות –פסיכוזה •

.)0.85%(מיליון לקוחות כללית 4אלף מתוך כ־34כ־, מהאוכלוסייה1%



:שני מאפיינים בולטים, בהכללה, לסכיזופרניה•

" :פרודוקטיבית "-ה , ההתנהגות הפעילה :הסימנים החיוביים•
הקולות שרק החולה , הזיות השמיעה, האמונות ומחשבות השווא 

.ההתנהגות הלא מאורגנת, שומע אותם

:  נסוגה , חסרה , ההתנהגות המצומצמת :הסימנים השליליים•
,  הקהיה רגשית, נסיגה חברתית, חוסר הנאה, חוסר מוטיבציה ליזום

.ההיגיינה האישית או הלבושהזנחת 

?  לסימנים השליליים " בריאה " איך להבחין בין התנגדות 



.  העישון והתרופות המעגל הסגור של •

.החולים עישון  סיגריות הינו כטיפול עצמי עבור •

:מתקשים להפסיק לעשן יותר / מעשנים יותר : חולים סכיזופרניים •
האוכלוסיהבכלל 20%-לעומת כ90%-70%שיעורי עישון של -
).2014, רותם(
.  בעישון כהישגהפחתה , נגמלים 20%–כ -

.שנים 20-תוחלת חיים נמוכה בכ



?  החולים היכן חיים •

מאושפזים במחלקות ממושכות בבתי חולים  1000-כ
.פסיכיאטריים

.  מסגרות שונות של דיור תומך בקהילה130-בכגרים 10000-כ

.  מטופלים במרפאות הקהילה , בביתם השאר גרים 



:  רפורמה בבריאות הנפש * 
הביטוחית והבלעדית על מתן שירותי  האחריות1.7.2015-החל מ 

.  בריאות הנפש היא של קופות החולים

:ביטול הערת האזהרה * 
ביטל הערת האזהרה על תופעות לוואי  FDA-ה2016דצמבר -ב 

.  varenicline–של דיכאון ואובדנות מ 

קיימת האמונה שהפסקת עישון  –למרות ביטול הערת האזהרה 
.קשורה להחרפת מצב נפשי



?נעשה בארץ בכל זאתמה 
Nonmedication smoking reduction program for inpatients with chronic 

schizophrenia: a randomized control design study. Gelkopf, M et al.   J 
Nerv Ment Dis. 2012   Feb;200(2):142-6: 

, cbt י שילוב של "הפחתת עישון ע: עבודה עם חולים בסכיזופרניה כרונית באשפוז 
. תחליפי ניקוטין , תרופות גמילה מעישון, מסגרת קבוצתית

•Preliminary effects of bupropion and the promoter region (HTTLPR) 
serotonin transporter (SLC6A4) polymorphism on smoking behavior in 
schizophrenia 

•Boaz Bloch , Alon Reshef , Tamara Cohen , Amos Tafla , Samich Gathas  
Salomon Israel , Inga Gritsenko , Ilana Kremer , Richard P. Ebstein

•Psychiatry Research 175 (2010) 38–42
נוירוקוגניטיבי וגנטי לבחון אסטרטגיות תרופתיות להפחתת עישון בקרב , מחקר קליני

.מטופלים פסיכיאטרים

עדן  (2012, באר שבע, הוסטל בית מאיר , חולי סכיזופרניהקבוצה לגמילה מעישון ל* 
) : שוסטרמן וטלי שפט 

.ועוד" יום ללא עישון", ליווי אישי וייעוץ פרטני, שיתוף כלל ההוסטל בתהליך 
* 



?בארץ נעשה מה 
• ): מרטה מור (2010,  המרכז לבריאות הנפש לב השרון ' צוות שיפור מחלקה ח* 

.י דרכים חלופיות להעסקה בשעות בהן הופחתו הסיגריות"ע

• ):     יהודית בלוך(2006-2009, באר שבע , מרכז לבריאות הנפש, צוות שיפור צמצום עישון * 
:י"ע

הנחיית הנהלה                      שבוע מניעת עישון
ח                         פרסום"שילוט ביה

מיסוד פינות עישון                  הכשרות מניעת שחיקה
הפצת עלונים                         ימי עיון ולימודים

.'וכו', וכו

.לא נמצא תיעוד. בית חולים ללא עישון–ח הפסיכיאטרי אברבנאל "ביה-2013

):יעל בר זאב' דר(2014-2015, עמותת אנוש –סדנאות להפחתה ולגמילה מעישון * 
.מפגשים של שעה בתדירות אחת לשבוע16-15

:יפית יעקב ונילי בראון ,  12/2017, קבוצת גמילה מעישון למתמודדים  * 
-מודל קוגניטיבי / צעדים 12: אינטגרציה בין , אינטגרציה בין טיפול קבוצתי לאישי 

טיפול תרופתי/ מיינדפולנס/ היתנהגותי 



?אז מה הבעיה 
:  מצד אחד 

.  חולי נפש נמצאים במסגרות מרוכזות 10000–יותר מ .  1

.  המסגרות ברגולציה של משרד הבריאות . 2

.אחריות הביטוחית והטיפולית של קופות החולים. 3

.F.D.Aהוסרה הערת האזהרה של . 4

.ידוע וברור הצורך לתוכניות גמילה מותאמות לחולי נפש. 5

.קיים רצון טוב בקרב אנשי מקצוע . 6



:מצד שני 

.מוטיבציה נמוכה לגמילה = סימנים שליליים . 1

.נמוך של נגמלים / % גבוה של מעשנים . % 2

.אמונה שגמילה מחריפה מצב נפשי . 3

. צוות מטפל . 4

? קופות החולים . 5



: שאלות שעולות 

?האם יש טעם לחשוב על גמילת חולי נפש מעישון -

הטרוגנית של סל הבריאות ? באיזה מתכונת –אם כן -
? או הומוגנית לנפגעי נפש 

? מי ינחה הקבוצות –אם קבוצות הומוגניות -

? התמודדות עם הדעות והאמונות אצל אנשי מקצוע -
? התמודדות עם העישון אצל אנשי המקצוע 

? שיתופי הפעולה בין קופות החולים -



.תודה רבה 
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