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מושב מחקרים

ר עמרי אלרואי  "ד: מנחה

מחקר  ? האם יש בכך יתרון-שבועות לפני מועד הפסקת העישון 6למשך ורניקליןהעמסת 1.

המרכז הרפואי שערי  , מנהל מכון הריאות, איזביצקיגבריאל ' פרופרנדומלי מבוקר כפול סמויות 

צדק
,  קידום בריאות וסיעוד מחוז מרכז, רוזנרמלי תכנית לגמילה מעישון במשפחה –מ.ל.תתכנית 2.

מכבי שירותי בריאות  , יחידה להערכה ומחקר, מרכז גמילה מעישון טלפוני

בית  , וקסלריעל מחקר השוואתי : בתקשורת הישראלית( אייקוס)מיצוב של מוצר טבק חדש 3.

.  ש בראון"הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה ע
צביה  אתגרים בגישות של אנשי צוות רב מקצועי לעישון בקרב נשים הרות –אויר נקי לתינוקות 4.

מאוחדת  , מקדמת בריאות מחוזית ומומחית לגמילה מעישון, קסל
,  ענת יום טוב. מידת הצורך בהתאמה תרבותית–קידום הגמילה מעישון בחברה הערבית 5.

שרותי בריאות כללית, מקדמת בריאות



מנחים בנושא קנאביסשיח 
ירודנאומאיהיצחקיאנדןענתר"ד

?אתם פוגשים את הנושא בסדנהכיצד •

?  מצידםהאם המשתתפים מעלים את הנושא •
?(כמו שאנו מעלים את השיח על עצירות למשל)האם אתם מעלים אותו בצורה יזומה •

?  אילו שאלות עולות בהקשר הזה•

?במידה והשיח עולה האם הוא מעניין את כולם או שלרוב רק קומץ קטן של משתתפים•

?אצל אדם בריא היא דבר גרוע( או אפילו חצי)האם עישון של סיגריית קנאביס אחת בערב •

?אם יש בעיה בכלל, מה הבעיה עם זה? האם זו התמכרות•



,  הפרקטיתהמלצות שעלו ברמה 

(.כולל בערבוב עם קנאביס)הפסקת עישון מצריכה גם הפסקת שימוש בטבק מכל סוג •

הסיבה לכך היא שקנאביס נקי , 50%עישון הקנאביס מתבצע לרוב מעורבב עם טבק •

.הוא חזק מידי לרוב האנשים

שאין  ( שאינם טבק)או סוגי עלים שונים " מרשמלו"יש אפשרות לערבב את הקנאביס עם •

.אך לרוב המעשן מתלונן שפחות נעים לעשן אותם, בהם ניקוטין

,  המכשיר מאפשר לצרוך את הקנאביס ללא תוספות. ניתן לצרוך קנאביס במכשיר אידוי•

.אותו לצרוך ביותר ' נכונה'והוהוא גם הדרך היעילה ביותר 

גם על אופציה זו  )אך לרוב המעשנים מעדיפים לעשן , (טיפות)ניתן לצרוך קנאביס בשמן •

(.נשמע בהרצאה


