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גילוי נאות





משתתפים29536, )עם מעקב לפחות לחצי שנה(מחקרים 83, אנליזה-מטא•

העלה את –) בתוספת טיפול תרופתי(מתן תמיכה בהשוואה לבקרה ללא תמיכה כלל •
20%-שיעור ההצלחה ב

(RR 1.2, 95% CI 1.02 to 1.43, 8 studies, 4018 participants)

-מתן יותר תמיכה התנהגותית בנוסף לטיפול תרופתי העלתה את שיעור ההצלחה ב•
15%

(RR 1.15, 95% CI 1.08 to 1.22, 65 studies, 23,331 participants)
לא היה שוני בתוצאה בניתוח לפי סוגי תרופות

!למה כדאי סדנה





n=1230, איכות גבוהה, מחקרים קלינים4•

בסיום הטיפולטיפול משולב היה יעיל יותר בהשוואה רק לורניקלין•
RR 1.153 95%CI 1.019,1.305; p=0.024

לאחר חצי שנהטיפול משולב היה יעיל יותר בהשוואה רק לורניקלין•
RR 1.231 95%CI 1.017,1.49; p=0.033

לאחר שנההיה יעיל יותר בהשוואה רק לורניקליןלאטיפול משולב •
RR 1.13 95%CI 0.894,1.428; p=0.3



בחולים עם רמת התמכרות  טיפול משולב היה יעיל יותר בהשוואה רק לורניקלין•
)6≥ פגרסטרום (גבוהה 

RR 1.631 95%CI 1.29,2.601; p<0.001

בחולים עם רמת היה יעיל יותר בהשוואה רק לורניקליןלאטיפול משולב •
)6<פגרסטרום (התמכרות נמוכה 

RR 0.989 95%CI 0.815,1.199; p=0.9

)סיגריות ליום20≥ (סיגריות ' ל לגבי חלוקה לפי מס"כנ









?אז מה זה אומר פרקטית

אין טעם להציע טיפול משולב כקו ראשון לכל המטופלים•

פגרסטרום  (כדאי לשקול טיפול משולב למטופלים עם רמת התמכרות גבוהה •
)ליום20≥(סיגריות ליום גבוה ' או מס) 6≥ 
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אנשים  , משתתפים41509, )עם מעקב לפחות לחצי שנה(מחקרים 63, אנליזה-מטא•
שרוצים להפסיק לעשן

•Patch Plusלעומת שימוש  25%-מעלה את שיעורי ההצלחה בגמילה מעישון ב
בתחליף בודד  

•(RR 1.25, 95% CI 1.15 to 1.36, 14 studies, 11,356 participants))עדות גבוהה(

:שימוש במינונים הגבוהים יותר•
אין  –) RR 1.09, 95% CI 0.93 to 1.29, 5 studies, 1655 participants(ג "מ21ג לעומת "מ42•

הבדל
יותר יעיל–(RR 1.48, 95% CI 1.06 to 2.08, 1 study, 537 participants)ג "מ14ג לעומת "מ21•
יותר  –(RR 1.43, 95% CI 1.12 to 1.83, 5 studies, 856 participants)ג "מ2ג לעומת "מ4מסטיק •

יעיל
רק במעשנים עם רמת התמכרות גבוהה יותר–ניתוח משני לגבי מסטיק •



לפני יום ההפסקה מעלה שיעורי הצלחהNRT-עדויות לכך ששימוש ב•
•(RR 1.25, 95% CI 1.08 to 1.44, 9 studies, 4395 participants)



:קבוצות2•
שבועות לפני תאריך ההפסקה ואז טיפול  4-ג ל"מ21קיבלו מדבקת ניקוטין . 1

כרגיל
לא להפחית רמת ניקוטין שעלול לגרום לכל סיגריה  (התבקשו לא להפחית *

)להיות יותר מתגמלת
)וגם לא פלסבו(לא קיבלו מדבקה . 2

פגישות שבועיות  1-2–במרכז לגמילה מעישון" רגילה"כולם קיבלו תמיכה התנהגותית 
.פגישות שבועיות אחרי4-ו, לפני תאריך ההפסקה





?אז מה זה אומר פרקטית

ככל הנראה מתן תחליפי ניקוטין לפני ההפסקה יעיל יותר•
אבל

לוודא שלא ישפיע על קבלת הטיפול הכי יעיל בשלב הגמילה עצמה•
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הגיעו לטיפול לגמילה מעישון, חולים50, פיילוט•
84כל שבוע מעלים במדבקה עד מקסימום –שבועות לפני תאריך הגמילה 4במהלך •

יום/ג"מ
אחרי  4יום בשבוע /ג"מ21לאחר תאריך הגמילה יורדים כל שבוע עד מינון רגיל של •
פלוס מסטיק לפי הצורך, מתאריך הגמילה הוסיפו תמיכה התנהגותית•
שבועות למי שרצה אופציה להמשך תמיכה וטיפול תרופתי בתחליפי ניקוטין4לאחר •



ג"מ84הגיעו למינון ) 72%(36/50•
סיימו את המחקר) 94%(47/50•





שבועות אחרי תאריך הגמילה4-נגמלו ב) 82%(41/50•
)ללא שום מעידה(היו גמולים לכל אורך הזמן ) 74%(37/50•



?אז מה זה אומר פרקטית

ככל הנראה ניתן לעלות במינון תחליפי הניקוטין ללא חשש לפי הצורך של •
המטופל
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משתתפים69904, )עם מעקב לפחות לחצי שנה(מחקרים 81, אנליזה-מטא•
מחקרים שעשו רנדומיזציה למי שנגמל–מיקוד . סוגי מחקרים שונים•

 studies, n = 1297, RR 2מתן ורינקלין לנגמלים שהפסיקו עם עזרה למשך ארוך יותר •
1.23, 95% CI 1.08 to 1.41

 studies, n = 2261, RR 1.24, 95% 2מתן תחליפי ניקוטין לנגמלים שהפסיקו ללא עזרה •
Cl 1.04 to 1.47

תחליפי ניקוטין  , תחליפי ניקוטין במאושפזים(שאר הטיפולים לא נמצאו כיעילים •
ובופרפיון פלוס  , משך ממושך של בופרפיון בנגמלים עם עזרה, בנגמלים עם עזרה

)תחליפי ניקוטין

התערבויות התנהגויות שמלמדות אנשים לזהות מצבים מסוכנים ואיך להתמודד איתם  •
!לא יעיל–



?אז מה זה אומר פרקטית

כרגע אין לנו ממש אופציות טובות למניעת חזרה לעישון•

יעיל) ובמיוחד ורינקלין(יתכן שמתן ממושך יותר של הטיפול התרופתי •
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?אז מה זה אומר פרקטית
הטיפול התרופתי הוא כלי עזר לתהליך ההתנהגותי  •

צריך לתפוס את המטופלים כשהם מוכנים לעשות משהו  •
!לא לפספס אותם–! ולהתחיל טיפול

ולרמת  , לאפשר שילובים המותאמים אישית למטופל•
ההתמכרות שלו
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