
נזקי העישון  

וטיפולים לגמילה  

מעישון

ר רותם קוינט"ד

מכון הריאות

הדסה עין כרם



נזקי העישון

ההתמכרות לניקוטין הינה כיום  •

המגיפה המשפיעה  ביותר על  

.האוכלוסיהבריאות ואורך חיי 

.1' גורם המוות בר המניעה מס•



מה מכיל עשן הסיגריה

חומרים שונים  4000-כ•

ידועיםקרצינוגנים70-מתוכם כ•



הגברת תמותה

שנים בממוצע10-עישון מקצר את החיים ב•

מכלל מקרי המוות בישראל קשורים  1/4קרוב ל•
.לעישון

עישון מהווה גורם המוות מספר אחד•

.הניתן למניעה



סרטן ריאות 

הסרטן העיקרי הנגרם עקב עישון •

מעשנים-מאשר בלא20סיכון פי •

חולים  1800-בכל שנה מתגלים בישראל כ•

.מתוכם בגלל  עישון1600. חדשים

רוב החולים מאובחנים בשלב                 •

.שלא מאפשר ריפוי

בני אדם מתים                     1600-כ•

.בישראל כל שנה מסרטן ריאות



COPD מחלת ריאות חסימתית כרונית

.מחלה רבת מרכיבים  הגבלה בשיעורי זרימת האוויר•

:  המחלה כוללת•

ברונכיטיס כרונית–

ברונכיוליטיס–

אמפיזמה–

.שיעול ליחה וקוצר נשימה•

עד  –הריאתיהתדרדרות לאורך שנים של התפקוד •

.  נכות ומוות, מגבלה תפקודית



.COPD-מהמעשנים יסבלו מ25%-כ•

בני אדם  900בכל שנה מתים במדינת ישראל •

.מהמחלה

.רוב החולים אינם יודעים שהם חולים•

 3'בשנים הקרובות יהיה זה גורם המוות מס•
.  בעולם

COPD מחלת ריאות חסימתית כרונית



מחלות לב וכלי דם 

ויותר משאינם מעשנים  2המעשנים מסתכנים פי •
:ב

מחלת לב איסכמית–

–PVD

של האאורטהאנויריזמה–

שבץ מוחי–



השלכות נוספות של העישון 

ריח רע מהפה•

:הזדקנות מוקדמת•
קמטים•

האפרת שיער•

נשירת שיער•

כתמי ניקוטין•

הפרעה בתפקוד מיני•



מעמסה כלכלית



שיעור העישון בישראל

22.7%–21כ באוכלוסייה מעל גיל "סה•



בישראלשיעור העישון 



גיל התחלה–נוער עישון בקרב בני 



נוערבקרב בני ההתנסות בעישון 



בקרב בני נוערשיעור העישון 



שיעור עישון בקרב בני נוער



עישון בקרב בני נוער



עישון בקרב בני נוער

אחת הסיבות להתפתחות לקויה של תפקודי  •
COPD-הריאה והסיכון ל

:יחד עם•
גנטיקה–

אמהיעישון –

BPD/פגות–
זיהום אויר–

(RSVבעיקר )זיהומים בילדות –

אסתמה בילדות–



מנגנון ההתמכרות לניקוטין

.  שניות10הניקוטין מגיע למח תוך •

.נקשר לרצפטור לניקוטין•

גורם לשחרור דופמין•

יוצר תחושת הנאה ורגיעה•

.  תסמיני גמילה–בין הסיגריות •



מנגנון ההתמכרות לניקוטין

:להתמכרות הפיזיולוגיתמעבר 

התמכרות התנהגותית

התמכרות רגשית



התמכרות לניקוטין

מחלה כרונית התייחסות כאל •

מרבית המעשנים ינסו להפסיק לבד אולם רק אחוז  •

.קטן יצליח

בנסיוןמרבית המנסים להפסיק לא יצליחו בכך •

הראשון

אחוז חזרות גבוה•



דקות20
דופק ולחץ דם  

חוזרים לנורמה

שעות12
בדם CO-רמות ה

חוזרות לנורמה

שבועיים
שיפור בתפקודי  

הריאות וזרימת  

הדם

1-9שבועות 
שיפור בתפקוד הציליה

שיפור בשיעול הכרוני

שנה
הסיכון להתקף  

לב יורד במחצית

שנים  5
,  הסיכון לסרטן הלוע

הושט  , הפה

והשלפוחית יורד  

למחצית

שנים10
הסיכון לתמותה  

מסרטן ריאה יורד  

למחצית

שנה15
הסיכון למחלת  

לב משתווה לזה  

באוכלוסייה



COPD-גמילה מעישון ב



. COPD-בתמותההטיפול היחיד המשפר •

.היעיל ביותר בשליטה על התקדמות המחלה•

.1FEV-מוריד את קצב הדרדרות ה•

.  סימפונותלמרחיבימשפר תגובה •

.מוריד כמות התלקחויות•

.משפר איכות חיים•

COPD-גמילה מעישון ב



תהליך הגמילה מעישון

!!קשה להפסיק לעשן ללא עזרה



ייעוץ להפסקה אצל הרופא הראשוני

5 As

ASK about tobacco use

ADVISE to quit

ASSESS willingness to quit

ASSIST in a quit attempt

ARRANGE follow-up

מעלה סיכויי  –ייעוץ של מספר דקות 

2הצלחה בגמילה פי 



תהליך הגמילה מעישון

:סוגי ההתמכרות העיקריים3מתבסס על •

טיפול תרופתי–התמכרות פיזיולוגית–

CBTטיפול באמצעות –התמכרות התנהגותית –

הקניית כלים למציאת  –התמכרות רגשית –

תחליפים רגשיים לסיגריה  



הטיפול התרופתי

:תרופות מאושרות לגמילה מעישון5בארץ קיימות •

(לרוב ניתנות בשילוב)תחליפי ניקוטין –

מדבקות•

לכסניות•

מסטיקים•

–Bupropion(Zyban)

–Varenicline(Champix)



תחליפי ניקוטין

את תחליפי ניקוטין הם אמצעים שמעבירים •

דרך  למוח ולמערכת העצבים שלא , לדםהניקוטין 

.ולא באמצעות עשן סיגריה הריאות 

ניקוטיןמסטיק המכיל –•

מדבקות ניקוטין  –•

ניקוטיןלכסניות המכילות –•



תחליפי ניקוטין



ZYBAN(Bupropion)
Dopamine Re-uptake Inhibitor

Varenicline (Champix)



EAGLES(Lancet, 2016)-המחקר 

השוואה של הטיפולים השונים  •

(  בעלי רקע פסיכיאטרי וללא רקע פסיכיאטרי)קוהורטים2•

קוהורטחולים בכל 4000•

בטיחות פסיכיאטרית לעומת פלצבו•

Anthenelli RM, et al. Lancet 2016; 387: 2507- 20



גמילה מעישון בבני נוער





סיגריות אלקטרוניות

תכשירי ניקוטין אשר מחממים את נוזל הטבק ולא •
Heat-Not-Burn))מבעירים אותו 

כתכשירים בטוחים  , משווקים על ידי חברות הטבק•

יותר ואף כאמצעי לגמילה מעישון

עם פחות תוצרי בערה, ממכרים באותה מידה•



סיגריות אלקטרוניות

:מחלוקת בספרות•

:בטיחות•

כנראה פחות חומרי בעירה וחומרים מסרטנים–

...  אבל–

קיימים חומרי טעם וריח שבטיחותם טרם נבדקה•

העדר פיקוח מסודר על התכשירים•



סיגריות אלקטרוניות

:מעישוןיעילות בתהליך הגמילה •

(כולל במאמרים חדשים)לעומת פלצבו דיווחים על יעילות –

ליעילותללא הוכחה –Cochraneאנליזה של -מטא... אבל–

–חשש רב מהגדלת מעגל המכורים לניקוטין 
בני נוערבעיקר בקרב 

בשלב זה לא מומלצות כלל –לכן 



גמילה מעישון בישראל

סדנאות לגמילה מעישון בחינם  –בקופות החולים •

בכל הקופות

זמינות פחותה בפריפריה–

מפגשים של שעה וחצי8–

8-15קבוצות של –

ח מכבי וכללית"קופ–ייעוץ אישי טלפוני •

ייעוץ אישי פרטי•

!הטיפול התרופתי מאושר כיום גם ללא סדנא•



המרכז לגמילה מעישון במכון הריאות  

בהדסה

עם רופא ריאות  אישייםמפגשים 4-6כולל סדרה של •

המתמחה בגמילה מעישון

:ת במסגרת המרכז/ליווי רב תחומי של המטופל•

תזונאית–

פסיכולוגית–

(לפי הצורך)COPDמרכז –

–מתן דגש על טיפול בכלל היבטי ההתמכרות •

פיזיולוגית–

התנהגותית–

רגשית–


