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1.19.7%-עומד על כ( 18-34)שיעור עישון בקרב נשים בגיל הפוריות 
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implications for interventions. Tobacco Control, 9(iii), 16-21.
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המנבא העיקרי לחזרה  
לעישון של אישה הרה

4X60%

Dolan-Mullen, P., DiClemente, C.C. & Bartholomew, L.K.  (2006) 
Theory and context in project PANDA



ראיונות עומק עם אחיות לפני בניית התכנית

תשאול סטטוס עישון התבצע אך ורק באנמנזה•

תחושה של חוסר אונים להתמודדות עם הנושא•

לא הכירו כלל את המרכז הטלפוני לגמילה מעישון•

הערכה של אחוז הנשים ההרות המעשנות-תת•

8

אם הן מעשנות "
, רק כמה סיגריות

"לא נורא
הנשים שממשיכות לעשן מאד  "

מכורות לסיגריות ולא רוצות  
אני מרגישה קצת  .  לדבר על זה

הן לא יפסיקו  . חסרת אונים מולן
רק בגלל שאמרתי להן שזה  

" הן לא מסוגלות. מסוכן לעובר



ממשיכות לעשן

התייחסות  
לגמילה

או  לא רוצות •
קשה מדי

משמעות  
העישון

,  פורקן לחצים•
חלק מהזהות

דאגות

לא היו  •
במיוחד  

ראיונות עומק עם נשים לפני בניית התוכנית

אני בן אדם  "
"מעשן

.  רציתי להפסיק לתקופת ההיריון"
אני לא יודעת איך להתמודד בלי  

החלטתי שכאשר אני  . סיגריות
."  בקריזה עדיף לי לעשן

ממשיכות לעשן בזמן ההיריון 



ממשיכות לעשן

התייחסות  
לגמילה

הפסקה  •
או  זמנית 
קשה

משמעות  
העישון

געגוע  •
לסיגריה

דאגות

חרדות יותר  •
לגבי בריאות  

העובר 

ראיונות עומק עם נשים לפני בניית התוכנית

איך בא לי  , וואו"...

סיגריה אחרי 
"הארוחה

בעלי  . יהיה לי קשה"

"מעשן

מפסיקות בזמן ההיריון 



עישון במשפחהמגמילה לכנית ת

אוכלוסיות יעד

נשים הממשיכות לעשן במהלך ההיריון  •

נשים השומרות על הפסקת העישון במהלך  •
לאחר הלידה/ההיריון

בני זוגן של שתי הקבוצות לעיל•

מטרת התכנית

הפחתה של  שיעורי הנשים המעשנות במהלך 
ההיריון ולאחר הלידה



תיאור תכנית ההתערבות

אחות הריון בסיכוןאחות טיפת חלבאחות לווי הריון

יועצת גמילה מעישון



האחותתפקיד
לתכניתמתאימותנשיםאיתור•

לגמילההטלפונילמרכזזוגןובניהנשיםשלוהפניהגיוס•
ייעודיותליועצותמעישון

להריוןהכניסהבעקבותלעשןשהפסיקוהנשיםעידוד•
ההפסקהעללשמירה

בתוכניתמעישוןשנגמלהבמטופלתתמיכה•

העישוןבסטטוסשינויכלעלהיועצתשלעדכון•

תיאור תכנית ההתערבות



היועצתתפקיד
יצירת קשר עם המטופלת שמופנית וצירופה לאחד •

:משני מסלולים

(שיחות מובנות5-כ)תהליך גמילה מעישון –

(  שיחות4-כ)חיזוק שמירת הפסקת עישון –
גבול טיפולי גמיש*ציפיות נמוכות *חמלה  *

הצעת תכנית , בירור סטאטוס העישון של בן הזוג•
גמילה מעישון

אובדן למעקב/הישג/עדכון האחות על כל שיפור•

תיאור תכנית ההתערבות



ז"לו

פעילות/נושא
2017שנת2016שנת 2015שנת 

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

גיבוש סופי של תהליכי  
העבודה

בוצע

אחיות ליווי -יום הדרכה 
יועצות+ הריון וטיפת חלב

טלפוניות

בוצע

הפעלת התוכנית  
-מהחל

16.3.15
בוצעבוצעבוצעבוצעבוצעבוצעבוצע

ההתערבות  הערכת הטמעת
ומעקב לאחר הביצועים  

החודשיים 

בוצעבוצעבוצעבוצעבוצעבוצעבוצעבוצע

מפגשי ועדת  -עדכון סטטוס 
היגוי ושותפים לפרויקט

בוצעבוצעבוצעבוצע
בוצע

הערכת פעילות האחיות  
(1+2מדדי הצלחה הערכת)

בוצעבוצעבוצע

הדרכה חוזרת וכניסת
אחיות חדשות לתכנית

בוצעבוצעבוצע

טלפונית להערכת  סקירה
מדד ההצלחה השלישית  

בוצעבוצעבוצעבוצע
בוצע

בוצעתוצאות סופיותפרסום

התכנית
החלה

התכנית  
הסתיימה

ההערכה  
הסתיימה



תרשים זרימה לשיחת  
איתור  אחות ליווי הריון



הכנת עלונים לאחיות  
לחלוקה 

הכנת תיקייה מקצועית  
בנושא גמילה מעישון 



ם"לתליום הכשרה 



י  "נשים אותרו כמתאימות לתכנית ע400כמעט •
האחיות במהלך שנתיים

אותרו במהלך ההיריון  78%•

דווחו שהן מעשנות בעת האיתור34%•

נתוני הטמעה ואפיון הנשים בתכנית



י האחיות הסכימו  "מהנשים שאותרו ע40%
להפניה לייעוץ טלפוני

הופנו ליעוץ
40%

לא 
מתכוונות 

לחזור  
לעשן 
25%

סירבו
23%

אבדו  
במעקב
12%

N=395



N=66
החלו  43%

טיפול  
בפועל

N=154 

הופנו לייעוץ  
טלפוני

N=100
הצטרפו  

למסלול טיפולי

מבין הנשים שהופנו למרכז  
החלו טיפול 43%, הטלפוני

68%רוב הנשים היו מעשנות •

רוב הנשירה הייתה של נשים  •
ששומרות על הפסקת העישון



מכלל הנשים שהחלו טיפול במרכז הטלפוני 35%
סיימו כלא מעשנות
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גמילה שמירה על הפסקה כ"סה

%

מסלול טיפול  

אחוז הנשים שלא עישנו בתום הטיפול  

רבע  , בקרב הנשים שלא הפסיקו לעשן
הפחיתו במספר הסיגריות ביותר ממחצית

662343N



שעורי גמילה מעישון בקרב בני הזוג 
בכניסה לתוכנית הטלפונית

היו מעשנים  (n=66)מבני הזוג של הנשים שהחלו טיפול 62%

הסכימו להיכנס לתהליך גמילה והופנו לשירותי גמילה  28%•

(לרוב במרכז הטלפוני)

מבני הזוג לא עישנו בתום טיפול האישה  25%•



שליש מהנשים לא עישנו, שנה לאחר הלידה

40.0

17.4

31.7
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שמרו על הפסקת  
העישון במהלך ההריון

המשיכו לעשן במהלך  
ההריון

כ"סה

%

, אחוז הנשים שלא עישנו שנה לאחר הלידה
לפי סטטוס עישון במהלך ההיריון בהתערבות

*DiClemente, C.C., Dolan-Mullen, P., & Windsor, R.A. (2000). The process of pregnancy smoking cessation: implications for 
interventions. Tobacco Control, 9(iii), 16-21.

1264680N

*  הספרות
מדווחת על  

שעורי גמילה  
10-20%בין 

שנה לאחר  
הלידה



(1)הישגי התוכנית 

באנמנזה שאלו על סטטוס •
עישון ללא מעקב

קושי בהתמודדות עם  •
התנגדויות

לא ידעו לאן להפנות אישה  •
מעשנת

לא הכירו את המרכז  •
הטלפוני לגמילה מעישון

רק אחיות טיפת חלב שאלו  •
על סטטוס עישון בן הזוג

האחיות מבצעות מעקב  •
על סטטוס עישון

שיפור במיומנות האחות לגייס •
ולתמוך בנשים

שיפור באיתור והפניית האישה  •
לטיפול

העלאת מודעות והיכרות עם  •
מסלולי הגמילה מעישון

תשאול על סטטוס העישון של בן •
הזוג  ושיפור באיתור והפניה

לפני  
התכנית

אחרי  
התכנית



(2)הישגי התוכנית 

מרכז  / סיעוד )כל סקטור •
עבד בנפרד( טלפוני

מעט הפניות של נשים הרות •
מעשנות למרכז הטלפוני  

(בשנה ארצי5~ )

לא היה מענה לנשים ששמרו  •
על הפסקת העישון בהיריון

בני הזוג לא הופנו כלל•

מטרה משותפת  , עבודת צוות•
ומסרים עקביים

עליה משמעותית בהפניות למרכז  •
הטלפוני וצבירת ניסיון בתהליכי  

גיוס וטיפול באוכלוסייה זו

נבנה תהליך טיפול לנשים השומרות  •
על הפסקת העישון בהיריון

העלאת המודעות לחשיבות גיוס •
והפניית בן הזוג   

לפני  
התכנית

אחרי  
התכנית



מסקנות והמלצות  

יש לעודד המשך הפסקת עישון במהלך ההיריון ואחריו •
ולתת שירותים שתומכים בכך 

ישנה חשיבות לקיום ההתערבות בשלב תכנון ההיריון  •
עבור שני בני הזוג



תודה


