
 סקר תוצאי גמילה מעישון בקרב מטופלים

  2019דצמבר , כנס החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון

 (R.N, MPH)תמר אלקלעי 
 סגנית אחות ראשית

 אגף סיעוד ומוקדים רפואיים  



 שיעורי העישון במכבי

 "עישון ואורחות חיים"פ סקר "ע
   2018ינואר , י המחלקה להערכה ומחקר במכבי בקרב מדגם מייצג"בוצע ע
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מהמעשנים   2.5%-רק כ
 פונים מדי שנה לגמילה  



 להמלצת הרופא ולרצון המטופלבהתאם תכשירי ניקוטין בהנחה /בכל האפשרויות ניתן לשלב תרופות מרשם



 2019אוגוסט , המחלקה להערכה ומחקר  
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 כשנה מסיום הייעוץ. 2 בתום הייעוץ. 1

 :הערכת שיעורי הגמילה מעישון במסלולי הגמילה

 סדנה קבוצתית לגמילה מעישון  •

 מוקד טלפוני לגמילה מעישון  •



 שיטה

 +18חברי מכבי בני •
 דוברי עברית ורוסית•
 בקבוצה או במוקד הטלפוני לפחות ייעוץ אחדעברו •

 אוכלוסיית המחקר

 n=282סדנה קבוצתית לגמילה מעישון   •
 n=170מוקד טלפוני לגמילה מעישון       •

 המדגם 

 הפסקת הייעוץ/ סקר טלפוני כשנה ממועד סיום •
 19מאי  -18הראיונות התקיימו בין התאריכים נובמבר •

 איסוף הנתונים



 של הפוניםדמוגרפיים -סוציומאפיינים 
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 לאחר שנהשיעורי הצלחת גמילה מעישון 
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 לאחר שנה  שיעורי הצלחת גמילה מעישון 
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 השפעה על הסביבה

דיווחו כי סביבתם היתה של   78%
 מעשנים

 תעסוקתית  /משפחתית/סביבה חברתית* 

דיווחו כי לאחר שנה מתום   27%, מתוכם
 הייעוץ חל שינוי לטובה בסביבה המעשנת 



 כשנה לאחר הייעוץשינוי במשקל 
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 עלייה משמעותית בשיעורי הגמילה  לאחר שנה במוקד הטלפוני, 2011בהשוואה לשנת 



 ?ומה לגבי מי שלא הפסיק לעשן

מהמעשנים יש כוונה   85%-ל
 לנסות שוב להיגמל מעישון

מעוניינים   49%מתוכם 
 להפסיק לעשן בחודש הקרוב

 הרהור

 החלטה

 פעולה

 שימור

 נפילה  

 מעגל השינוי
 קדם הרהור



 גמילה מעישון במרפאת הרופא

תכנית לליווי אישי על ידי הרופא  •
 המטפל 

 פגישות 3-6•

 מכביבאתר רשימת הרופאים מתעדכנת •

 רופאים 270עד כה הוכשרו מעל •

 

 רק רופאים שעברו הכשרה ייעודית  מורשים ללוות מטופלים



 סיכום

ייעוץ לגמילה מעישון הוא פרקטיקה בעלת עלות תועלת גבוהה  •

 קבוצה ומוקד: המציגה יעילות לאורך זמן בשני המסלולים

 

,  בלבד מסך המעשנים 2.5%-לאור שיעור השתתפות נמוך של כ•
 נדרשת חשיבה על דרכים להעלאת שיעור הפונים

 

מוקד טלפוני לאומי של  , ייעוץ רופא: הרחבת אפשרויות הייעוץ כגון•

 משרד הבריאות הם צעדים מבורכים בדרך להשגת מטרה זו 



 תודה
 

alkalay_t@mac.org.il 


