
 :התערבות במוקד הטלפוני לגמילה מעישון

 סיפור מקרה

 יועצת ומנחת סדנאות   ימית אדלר

 מוקד טלפוני לגמילה מעישון

 מכבי שירותי בריאות 

 

  
 22/6/2018כנס החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון בישראל  



 מוקדי ההתמכרות

 

 פיזיולוגית•

 התנהגותית  •

 רגשית  •

 



 

 

   טריקית התמכרות זו



מי אנחנו כשאנחנו  

יושבים על כיסא  

 ?יועץ/ המנחה

 



 תנאים בסיסיים בטיפול  
 1961, רס'רוגקארל 

 מודעות של המטופל•

 הלימות ועקביות  באישיות המטפל•

 קבלה ללא תנאי•

 אמפתיה•

 המטופל חש את המטפל האמפתי  •

 



 ACE -רוח הגישה המוטיבציונית 



 עקרונות מודל הריאיון המוטיבציוני 

 לזרום עם ההתנגדות•

 להביע אמפתיה     •

 אי התאמות/לעודד פערים•

 לתמוך במסוגלות עצמית•

 



 'ס -תיאור מקרה 

 רקע ונתונים  

 רווקה  : מצב משפחתי

  50: גיל

  20: כמות

 30: שנים

 בריאותית: סיבה

 2012-בשנה : ניסיונות הפסקה

 רגשיתמערכת תמיכה : תפקיד הסיגריה

  5מתוך  3שיחה :  שיחה' מס



 קשר  

 פתיחות ואכפתיות   

 

 

 

 



 :  מתיאוריה למעשה

 הדגמה בשיחת ייעוץ במוקד הטלפוני 
 

 לחץ מטורף, אין לי פניות, אני לא מסתדרת: 'ס

 אני מפסיקה  בנופש כל פעם שאני ? הנופשהאם נוכל לדחות את השיחות לאחר 

 ?הנופש בשבילךמה זה : מטפלת

 פניות להתמודד: 'ס

 .  את מפסיקהבנופש אז את אומרת שכל פעם שאת : מטפלת

 כן :'ס

 ?מה גורם לך בכל פעם לחזור. בעבר וחזרת לעשןבנופש בעצם הפסקת : מטפלת

 .  אני לוקחת אויר איתה. הסיגריה היא המערכת תמיכה שלי. עבודה, עומס לחץ ביומיום: 'ס

 .  האוויר שלך, אז הסיגריה חוזרת לתפקיד מערכת התמיכה: מטפלת

 לעשן  ' דק 5ק ויש לי בקושי 'יק צ'כן אני בטירוף של שיעורים ובהפסקה בין התלמידים אוכלת צ: 'ס

 .  אז נשמע שאין לך זמן אפילו לאכול בנחת ובנוסף את גם צריכה להספיק לעשן: מטפלת

 ?אז היא באמת נותנת לך אויר

 

 

 

   

 



 לסיגריה' דק 5, לא נשאר לי זמן  לאכול, אין לי זמן: 'ס

 ?אז מה יקרה אם לא תהיה סיגריה :מטפלת

 כאבי ראש ועצבנות, רעבה: 'ס

 ?ואז מה יקרה: מטפלת

 תלמידים יפגעו ממני ויעזבו: 'ס

 ?ואז מה יקרה: מטפלת

 תיהרס לי הקריירה :'ס

 ?אז מה את אומרת על הסיגריה כאן :מטפלת

 היא שומרת לא להרוס לי את הקריירה: 'ס

 .ממש מחזיקה לך את הקריירה, עוזרת לך לתפקד, אז היא מיטיבה אתך: מטפלת

 ההרגל: 'ס

 ,מחזיק לך את הקריירה –הרגל עם משמעות חשובה : מטפלת

 ?אפשר ליצור הרגל אחר

 

 

 

  



 היא מערכת התמיכה שלי , הסיגריה עושה לי טוב: 'ס

 איתךאם כך הסיגריה עדיין מטיבה : מטפלת

 כן ככה בתפיסה שלי היא מיטיבה איתי  : 'ס

אז למה  , את קוראת לה מערכת התמיכה שלך איתךכ מטיבה "אז היא כ: מטפלת

  ?שהוא בעצם העולם תמיכתי שלך, כ חשוב"שתוותרי על משהו כזה כ

זה מה שאני חושבת אבל כשאני מדליקה את הסיגריה אני מבינה שהיא לא : 'ס

 תומכת בשום דבר

 ?לא תומכת :מטפלת

המשכתי לעשן וסבלתי  , למרות השיעולים, כעסתי על עצמי שלמרות המחלה: 'ס

 מהשיעולים

מה את מבינה  , ותסבלי עישנת שתשתעלילמרות שידעת , זה תסכל אותך  :מטפלת

 ?מזה

 הבנתי שקשה לי לשנות הרגלים: 'ס

 ..  שנים 30כן זה לא פשוט לשנות הרגלים בני : מטפלת

 

 

 



 ביומיום מול כל ההרגלים שלי, קשה לי במציאות: 'ס

 ....במציאות השוטפת, אז צריך לעבוד על ההרגלים ביומיום: מטפלת

 כן : 'ס

שם אין את ההרגלים וההתניות ... ? האם זו  המציאות השוטפת ?  והנופש: מטפלת

 היומיומיות

 זו לא המציאות אבל זה נותן לי פוש, נכון: 'ס

 .  בתוך המציאות שלך ומול ההרגלים, את כבר בתהליך: מטפלת

 ...לייצר מערכת תמיכה חדשה והרגלים חדשים, נכון זה לא פשוט

 .  בסופו של דבר הכוחות הם בך ואת זו שמחליטה

האם זה  , מה את באמת רוצה, הנופשתבדקי במהלך השבוע מתי , אני כאן בשבילך

 ...כמה הפחד מנהל אותך...תלוי במשהו חיצוני

אבל כפי שאמרתי ...אני מאמינה בך, הנטייה שלי היא שתמשיכי בתהליך שכבר קורה

 .זו החלטה שלך

  



 'הש 3

 

 אלהש

 יקוףש

 תיקה  ש

 



 המשך וסיום הטיפול  
 4שיחה 

 החליטה ממשיכה בתהליך•

 רוצה להיעזר בכדורים•

   8-10הפחיתה ל •

 קפה ואוכל –שבירת התניות הפרדות •

 קבעה תאריך יעד •

 

 אחרונה  5שיחה 

 הפסיקה לעשן •

 כלים להתמודדות  עם מצבים מאתגרים•

 רווחי הפסקת העישון•

 חיזוק ושיקוף התהליך שעברה  •

 

 שיחת מעקב

 חודשים 3לא מעשנת כ•

 

 

 

 

 

 



 

 

 להיות עם המטופל במקום שבו הוא נמצא
 




