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בריאות הציבור המעשן עצמו







:בראייה כוללת של בריאות הציבור

נזקים לבריאות ואחרים•
יעילות כתכשיר גמילה מעישון סיגריה•

התחלת שימוש אצל בני נוער ומעבר לעישון סיגריה •
נורמליזציה של עישון-רה•
ימנע ממעשנים גמילה מניקוטין•



בריאות הציבור המעשן עצמו

רגולציה
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בראייה של 
הפרט



מה ידוע נכון לעכשיו

מעישון סיגריה  " גמילה"יעילות ל
רגילה
 יותר אנשים הצליחו להפסיק  2פי

סיגאלעשן סיגריה רגילה בעזרת 
מול  18%(בהשוואה לתחליפי ניקוטין 

9.9% (
  הרוב נשארים מכורים וממשיכים

80%(לאחר שנה בסיגאלהשתמש 
)9%מול 
 שיעור גבוה שלdual use)10-20%(

נזק לבריאות
ממכר באותה מידה לפחות כמו סיגריה
מזיק לבריאות:

 נזק ל–מעבדה-DNA
השפעה על מערכת הלב וכלי הדם
השפעה על מערכת הנשימה
לא ידוע מידת הנזק לטווח הארוך
  יתכנו נזקים אחרים שלא ידועים כיום
)EVALIראה (
Dual useכנראה מזיק יותר
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גישות שונות  –? מה נאמר למטופל ששואל

  התועלת הבריאותית הגדולה ביותר הינה להפסיק חשיפה לכל מוצרי
אידוי/עישון/הטבק

  ישנם שיטות
 מוכחות
  יעילות
  בטוחות
 מאושרות
  מומלצות

)ולדבר על האופציות(לשימוש כולל טיפול תרופתי ותמיכה התנהגותית 



גישה אחת

:במידה והמטופל שואל. לא לעלות את הנושא מיוזמתך
אני לא יכול להמליץ על מוצר שהוא לא מבוסס מספיק מדעית
לא רשום כתרופה לגמילה מעישון
לא עבר תהליך מחקר ובקרה כתרופה לגמילה מעישון
 שנים עד שנדעויקחלא ידוע מידת הנזק לטווח ארוך

להדגיש, במידה והמטופל בכל זאת רוצה:
 לא (מעבר מלאdual use(
הפסקה מוחלטת בסופו של דבר הינה המטרה



גישה שנייה

אבל במידה והמטופל שואל ואינו מעוניין באף  , לא לעלות את הנושא ביוזמתך
על בסיס לסיגאלציין כי ניתן לשקול מעבר , אחת מהשיטות המומלצות

ההשערה שהיא ככל הנראה פחות מזיקה
דגשים:
לא ידוע מידת הנזק
 הפסקה מוחלטת-המטרה הסופית
 לא (מעבר מלאdual use(



גישה שלישית

ובמידה והמטופל שואל ואינו מעוניין באף אחת  , לעלות את הנושא ביוזמתך
על בסיס ההשערה  לסיגאלציין כי ניתן לשקול מעבר , מהשיטות המומלצות

שהיא ככל הנראה פחות מזיקה
דגשים:
לא ידוע מידת הנזק
 הפסקה מוחלטת-המטרה הסופית
 לא (מעבר מלאdual use(



אנגלית-גישה רביעית 
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?  הבדלים בין מטופלים

כלל המעשנים
 כמה זה  (מעשנים שניסו המון פעמים להפסיק ללא הצלחה

)?המון
 כמה זה מורכב(מעשנים עם בעיות רפואיות מורכבות?(
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