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המלצות החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל לטיפול בנגמלים לאור  
 CHAMPIXהפסקת השיווק של 

 VARENICLINEשל הזמנית נוכח הודעת משרד הבריאות וחברת פייזר על הפסקת השיווק 
)CHAMPIX ( :יש צורך בהיערכות מחודשת לטיפול פרמקולוגי בגמילה מעישון עד קליןיורינ להלן ,

לקבלת מידע נוסף. מסמך זה מפרט את המלצות החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל 
 להיערכות זו מול הנגמלים מעישון.  

אפשרות  חודשים עם 3מותווית לטיפול לגמילה מעישון, ומשך זמן השימוש המומלץ הינו  וריניקלין
מעשנים הבוחרים להיגמל באמצעות שירותי הגמילה מעישון של להארכת משך הטיפול עד לחצי שנה. 

סיוע וליווי מקצועי בסדנאות לגמילה מעישון, יעוץ טלפוני או  מקבליםומשרד הבריאות קופות החולים 
 יעוץ פרטני.

מידה והנגמלים אינם משלימים את  פוחתת באופן משמעותי ב וריניקליןמחקרים שונים הראו כי יעילות ה
תקופת הטיפול. לפיכך הצוותים הרפואיים מיומנים לעודד את המטופלים לסיים את הטיפול כנדרש, על 

במצב החדש, המטופלים לא יוכלו להשלים את הטיפול ועל כן מובאות מנת להביא לתוצאות המיטביות. 
 המלצותינו.

), ZYBAN – BUPROPIONה לגמילה מעישון בישראל (חשוב לציין כי התרופה השנייה בעלת התווי
ג) רק במכבי שירותי בריאות. ולכן 29חסרה בבתי המרקחת מזה זמן, ומצויה בכמות קטנה (ביבוא דרך 

 nicotineשניתן להציע לכלל הנגמלים הינו תחליפי הניקוטין ( עיקריאמצעי העזר החלופי ה
replacement therapy – NRTחליפי הניקוטין מומלצים לנגמלים מיד עם התחלת ).  יחד עם זאת, ת

עישון או כהכנה לתהליך הגמילה. אין מידע מספיק בספרות לגבי התחלת תחליפי הניקוטין הגמילה מ
 גמילה.  תהליך ה בשלבים מאוחרים ב

 נחלק למספר שלבים:קלין ינ יורתהליך הגמילה מעישון בעזרת  

 (פרק זמן משתנה)קלין ישל ורינ הכנה לגמילה ועד לנטילת הכדור הראשון  .1
 ) התחלת הטיפולשבועות מיום  4(בד"כ עד  הפסקת העישוןועד ליום קלין יבורינ התחלת הטיפול  .2
שלבי הגמילה מעישון הראשוניים, בהם יורד באופן חד ריכוז הניקוטין בגוף. שלבים אלו   .3

 :פויהלפי תסמונת הגמילה הצ מחולקים
 שבועות מיום הפסקת העישון 0-3 .א
 שבועות מיום הפסקת העישון 3-7 .ב
 יום הפסקת העישוןשבועות מ 8-12 .ג

 חודשים, אופציונלי למטופלים המעוניינים) 3-6( קליןיורינ שלבים מאוחרים יותר תחת טיפול ב .4
 לקיןיורינ לאחר הפסקת  השימורשלב  .5

הנמצאים בשלבים הראשונים שבגמילה בטווח של שלושת מטופלים  4000-הערכתנו היא שבישראל יש כ
 החודשים הראשונים. 

המלצות החברה להחלפת הטיפול לתחליפי ניקוטין בהתאם לשלב שבו נמצא ות בטבלה שלהלן מובא
 : המטופל



 
 

קלין לתחליפי ניקוטין לאור המחסור  י: המלצות החברה להחלפת הטיפול מורינ 1טבלה מס' 
 ין לקיהצפוי בורינ 

 המלצות  השלב  זמן משך הנגמל  נמצא  בו  השלב
  ועד  לגמילה הכנה

   הראשון הכדור לנטילת 
  זמן פרק(

 )משתנה
 

 CHAMPIXב טיפול  להתחיל  לא
  המינון ולפי  PATCH PLUS  המלצות לפי לפעול מומלץ

 המקורית  העישון לכמות  בהתאם  המומלץ
תחליפי ניקוטין קצרי טווח  מומלץ טיפול בבשלב זה 

כאשר הוספת המדבקה   ) מסטיק או לכסנית ניקוטין(
 פסקת העישון הביום   – שלב מאוחר יותר תעשה ב

  ועד  הטיפול התחלת
 הפסקת העישון  ליום 

  שבוע  בין כ"בד
  לאחר  יםלשבועי 
  הטיפול התחלת

 לחודש  ועד 

  המינון ולפי  PATCH PLUS  המלצות לפי לפעול מומלץ
 המקורית  העישון לכמות  בהתאם  המומלץ

י ניקוטין קצרי טווח  תחליפמומלץ טיפול בבשלב זה 
כאשר הוספת המדבקה   ) מסטיק או לכסנית ניקוטין(

 הפסקת העישון ביום   – שלב מאוחר יותר תעשה ב
  מיום שבועות 3  עד

 העישון  הפסקת
  המינון ולפי  PATCH PLUS  המלצות לפי לפעול מומלץ 

 המקורית  העישון  לכמות בהתאם  המומלץ
  מיום  שבועות   3-7

 העישון  הפסקת
  מינון  ולפי  PATCH PLUS  המלצות לפי לפעול מומלץ 

 ) ג" מ 7 או  14(  במדבקה מופחת 
  מינון  ולפי  PATCH PLUS  המלצות לפי לפעול מומלץ  מהגמילה  שבועות 8-12

 ) ג" מ 7(  במדבקה מופחת 
  יותר מאוחרים שלבים

 בתרופה  טיפול תחת
,  חודשים 3-6

  אופציונלי 
  למטופלים
 המעוניינים 

מסטיק או  ( טווח קצרי  ניקוטין תחליפי על  ליץלהמ  ניתן
 הצורך  לפי  ניקוטין מדבקת לתת אופציה  עם לכסנית) 

  לאחר הגמילה שלב 
 התרופה הפסקת

   בטיפול  צורך  אין 

 

 תחליפי ניקוטין 

 תכשירים קיימים:

   מ"ג 7מ"ג,  14מ"ג,  21מדבקת ניקוטין במינונים  .1
 מ"ג  2מ"ג,   4מסטיק ניקוטין במינון  .2
 מ"ג  1מ"ג,   2במינון לכסנית ניקוטין  .3

גה של הניקוטין בתחליפי הניקוטין הוא איטי בהרבה לעומת השחרור  י חשוב לציין כי השחרור והספ
להתמכר למדבקת ניקוטין אפשרות והספיגה של ניקוטין מהסיגריה. הבדלים אלו מובילים לכך שאין 

לא ידוע על נזק משמעותי מהמטופלים).  4% -וקיים סיכוי קטן מאוד להתמכר למסטיק או לכסנית (כ
משימוש בתחליפי ניקוטין לאורך זמן. גם אם אדם נגמל מסיגריות אך מתמכר למסטיק/לכסנית ניקוטין, 

 התועלת הבריאותית מהגמילה היא גבוהה מאוד.  

הטיפול המומלץ בתחליפי ניקוטין הינו שילוב של מדבקת ניקוטין יחד עם מסטיק או לכסנית  
טיפול זה הוכח כיעיל ביותר ובעל שיעורי הצלחה הדומים לשימוש  ). Patch plusניקוטין (קרי 

שיעור ההצלחה בשימוש בתכשיר בודד (מדבקה או מסטיק או לכסנית) הינם נמוכים יותר.  ניקלין. יבור



 
 

ככלל אצבע הטיפול המשולב מומלץ לכלל המטופלים. ניתן לשקול שימוש בתכשיר בודד במטופלים עם  
 רמת התמכרות מאוד נמוכה. 

 מדבקת ניקוטין

נספג דרך העור. המדבקה שומרת על רמת  מדבקת הניקוטין מכילה ניקוטין המשתחרר לאט לאורך היום ו
 שעות.  24בדם למשך וקבועה ניקוטין גבוהה 

 הנחיות למטופל 

 *. ם בישראלנחיות הרישובלבד לפי ה העישון במדבקה נעשה מיום הפסקתהטיפול 

יש להדביק את המדבקה על עור נקי ויבש, עדיף באזור ללא שיער. יש להימנע מהדבקת המדבקה 
הזרוע באיזורים רגישים כגון קרקפת, שדיים, ישבן. המקומות העיקריים שלרוב משתמשים בהם הם 

העליונה והירך העליונה. יש להקפיד להחליף את אזור ההדבקה כל יום. ניתן לחזור לאותו אזור הדבקה 
 ימים.  3לאחר 

שעות ולהדביק חדשה במקומה.  במידה ויש הפרעה בשינה, ניתן להסיר  24יש להסיר את המדבקה לאחר 
מטופלים עם רמת התמכרות גופנית  שעות בלבד (להוריד כשעתיים לפני השינה). ב 16את המדבקה לאחר 

 שעות גם אם סובלים מהפרעה בשינה.  24 -גבוהה מאוד יש לשקול להשאיר ל

לגמילה והפחתת  י ההכנה בה בשלפסקאירופה ובארה"ב המדבקה מאושרת גם לשימוש לפני יום הה*יש לציין כי במדינות 
 מספר הסיגריות ליום.

 תופעות לוואי 

 במרבית המטופלים המדבקה נסבלת היטב.  

אודם וגרד קלים. במקרים אלו יש להקפיד על החלפת אזור ההדבקה כל יום. ניתן  –יתכן גירוי עורי 
 גירוי כמקובל. להשתמש במשחות להרגעת ה

תתכן אלרגיה למדבקה. במקרים של פריחה מפושטת ו/או תסמיני אלרגיה אחרים יש להפסיק   ,נדירבאופן 
 במיידי את הטיפול במדבקה. 

 קציה וזהירות בחולים יאינדה קונטר

   קציות לטיפול במדבקה.יאינדה אין קונטר

דרמטיטיס מומלץ להימנע משימוש  בחולים עם מחלות עוריות מפושטות כגון פסוריאזיס או אטופיק 
 .במדבקה

 דם ועל כן יש לנקוט זהירות ב: העלות את הדופק ולחץ הניקוטין יכול ל

חולי לב לא יציבים (תעוקת חזה לא יציבה, שבועיים ראשונים לאחר ארוע לבבי, הפרעת קצב  .א
 .לא מאוזנת)

   .חולים עם יתר לחץ דם לא מאוזן משמעותי .ב
 . של בלוטת התריסחולים עם פעילות יתר  .ג

 חשוב לזכור שהמטופל נחשף לניקוטין ברמה גבוהה יותר וחדה יותר מעישון סיגריות. ,עם זאת



 
 

 מסטיק ניקוטין

מסטיק הניקוטין מכיל ניקוטין המשתחרר ונספג בחלל הפה במהלך הלעיסות. רמת הניקוטין בדם מגיעה  
 לאחר סיום השימוש.  דקות לאחר התחלת השימוש ונעלמת כחצי שעה 10 -לשיאה כ

 הנחיות למטופל 

פני עוד ל , וכאמצעי עזר להפחתת מספר סיגריותנה לגמילהגם בשלב ההכניתן להשתמש במסטיק ניקוטין 
 סקת העישון. בשילוב עם מדבקה מיום הפכשיר בודד או  כן כתו ;פסקת העישוןה יום

יש להכניס את המסטיק לפה ולקחת מס' לעיסות עד שמורגש עקצוץ בפה (המסמל את שחרור הניקוטין). 
(ניתן גם להוציא  החניכים לשפה הפנימית בשלב זה יש לעצור את הלעיסות ו"להחנות" את המסטיק בין  

להכניס את המסטיק שוב לחלל הפה ולקחת מספר לעיסות דקות יש  10  -אותו ולשמור בצד). לאחר כ
נוספות עד העקצוץ ו"חניה" נוספת. יש לחזור על התהליך עד שלא מורגש יותר עקצוץ עם הלעיסות 

 סבבים של לעיסות ו"חניה"). 3(לרוב 

  16 -מ"ג, ו 2מסטיקים במינון   24יש להנחות את המטופל להשתמש במסטיק לפי הצורך, עד מקסימום 
 מ"ג.   4סטיקים במינון מ

במטופלים עם רמת התמכרות גבוהה לניקוטין, מומלץ להנחות את המטופל להשתמש במסטיק אחת 
 דקות לפני כניסה ל"מצב מסוכן" שבו צפוי חשק גבוה לסיגריה.   20 -לשעה, וכ

 תופעות לוואי 

 היטב.   נסבל סטיקבמרבית המטופלים המ

 ים. יתכן גירוי בחלל הפה, שיהוקים וגיהוק

 מרקם המסטיק הינו קשה ועל כן עלול לגרום לכאב במפרק הלסת.

 קציה וזהירות בחולים יאינדה קונטר

 סטיק. קציות לטיפול במיאינדה אין קונטר

 מומלץ להימנע משימוש במסטיק בחולים עם: 

 בעיות במפרק הלסת .1
 שיניים תותבות  .2

 לנקוט זהירות ב: דם ועל כן יש העלות את הדופק ולחץ הניקוטין יכול ל

חולי לב לא יציבים (תעוקת חזה לא יציבה, שבועיים ראשונים לאחר ארוע לבבי, הפרעת קצב  .ד
 .לא מאוזנת)

   .חולים עם יתר לחץ דם לא מאוזן משמעותי .ה
 . חולים עם פעילות יתר של בלוטת התריס .ו

 חשוב לזכור שהמטופל נחשף לניקוטין ברמה גבוהה יותר וחדה יותר מעישון סיגריות. ,עם זאת

 



 
 

 ניקוטין לכסנית 

 10 -לכסנית הניקוטין מכילה ניקוטין המשתחרר ונספג בחלל הפה. רמת הניקוטין בדם מגיעה לשיאה כ
 דקות לאחר התחלת השימוש ונעלמת כחצי שעה לאחר סיום השימוש. 

 למטופל הנחיות 

ניקוטין גם בשלב ההכנה לגמילה, וכאמצעי עזר להפחתת מספר סיגריות עוד בלכסנית ניתן להשתמש 
 לפני יום הפסקת העישון; וכן כתכשיר בודד או בשילוב עם מדבקה מיום הפסקת העישון. 

יש להכניס את הלכסנית על הלשון ולמצוץ עד שחשים בעקצוץ. לאחר מכן יש ל"החנות" את הלכסנית 
 דקות יש למצוץ שוב את הלכסנית עד העקצוץ ואז ל"החנות" 10 -. לאחר כחניכים לשפה הפנימיתבין ה

 שוב. יש לחזור על כך עד שהלכסנית נעלמת. 

 דקות לפני נטילת התכשיר. 15-ן מיץ אשכוליות) כיש להימנע מקפה ומיצים חומציים (כגו

  15 -מ"ג, ו 1לכסניות במינון  30יש להנחות את המטופל להשתמש בלכסנית לפי הצורך, עד מקסימום 
 מ"ג.   2מסטיקים במינון 

במטופלים עם רמת התמכרות גבוהה לניקוטין, מומלץ להנחות את המטופל להשתמש בלכסנית אחת 
 לפני כניסה ל"מצב מסוכן" שבו צפוי חשק גבוה לסיגריה.  דקות  20 -לשעה, וכ

 תופעות לוואי 

 היטב.  ת נסבל לכסניתבמרבית המטופלים ה

 יתכן גירוי בחלל הפה, שיהוקים וגיהוקים. 

 קציה וזהירות בחולים יאינדה  קונטר

 בלכסנית.קציות לטיפול יאינדה אין קונטר

 דם ועל כן יש לנקוט זהירות ב: העלות את הדופק ולחץ הניקוטין יכול ל

חולי לב לא יציבים (תעוקת חזה לא יציבה, שבועיים ראשונים לאחר ארוע לבבי, הפרעת קצב  .ז
 .לא מאוזנת)

   .חולים עם יתר לחץ דם לא מאוזן משמעותי .ח
 . חולים עם פעילות יתר של בלוטת התריס .ט

 ן ברמה גבוהה יותר וחדה יותר מעישון סיגריות.חשוב לזכור שהמטופל נחשף לניקוטי ,עם זאת

 

 

 

 

 



 
 

 קביעת רמת ההתמכרות לניקוטין ומינון התחלתי 

 *HSI (Heaviness of Smoking Indexרמת ההתמכרות לניקוטין תקבע על ידי שימוש במדד (
 מורכב משתי שאלות: ה

 ?  ליום סיגריות כמה .1
 נקודות 0 -סיגריות   0-10 .א
 נקודות 1 – 11-20 .ב
 נקודות 2 – 21-30 .ג
 נקודות 3 –ומעלה  31 .ד

 ?מעשן אתה  בבוקר הקימה לאחר זמן כמה .2
 נקודות 3 – דקות 5 תוך .א
 נקודות 2  – 5-30 .ב
 נקודות 1 – 31-60 .ג
 נקודות 0 – 60 מעל .ד

 סיכום הנקודות:

 רמת התמכרות נמוכה 0-2

 רמת התמכרות בינונית  3-4

 רמת התמכרות גבוהה 5-6

 

 לכלל המטופלים. Patch plusמומלץ טיפול משולב  ,לעילכפי שצוין 

 4מ"ג בשילוב עם מסטיק  21יש להתחיל עם מינון מדבקה של  -) HSI 5-6רמת התמכרות גבוהה (ציון 
 . מ"ג 2מ"ג או לכסנית 

  2מ"ג בשילוב עם מסטיק  21יש להתחיל עם מינון מדבקה של  -) HSI 3-4רמת התמכרות בינונית (ציון 
 . מ"ג 1או לכסנית מ"ג 

מ"ג   2מ"ג בשילוב עם מסטיק  14יש להתחיל עם מינון מדבקה  -) HSI 1-2רמת התמכרות נמוכה (ציון 
 מ"ג.  1או לכסנית 

 . מ"ג 7ניתן להתחיל במינון מדבקה  ,סיגריות ליום ו/או לא כל יום 5 -במטופלים שמעשנים מתחת ל

 

א אישית ותלויה במרכיבים שונים, כגון עומק יש לציין שרמת הניקוטין שנספגת אצל כל מעשן הי
השאיפה. יתר על כן, אנשים שונים במהירות הפירוק של הניקוטין בדם. אי לכך, התאמת המינון 

היתרון הגדול של תחליפי הניקוטין הינם הגמישות שלהם. האופטימלי למעשן הינה אידבידואלית. 
 ת לפי הצורך של המטופל.ניתן לעלות ולרדת במינון ובמספר המסטיקים/לכסניו

 



 
 

 משך הטיפול 

חודשים. יש לרדת במינון המדבקה בצורה הדרגתית אחת לחודש ולפי  3משך הטיפול המומלץ הינו 
 הצורך של המטופל. יש לרדת במספר המסטיקים/לכסניות אחת לחודש ולפי הצורך של המטופל.

מ"ג. אחרי חודש טיפול ניתן   4מסטיקים  10מ"ג יחד עם  21לדוגמא מטופל שהתחיל טיפול במדבקת 
  5מ"ג יחד עם  7מ"ג. אחרי חודש נוסף לרדת למדבקה  2סטיקים מ 10מ"ג יחד עם  14לרדת למדבקה 

 מ"ג.  2מסטיקים 

הפחתת המינון תלויה בצורך של המטופל. יש לקחת בחשבון את עוצמה ותדירות החשק לסיגריה בימים  
 במידה וקרו.  ,האחרונים, ומעידות

 FUTS Frequency of Urges -ובמדד ה SUTS Strength of Urges -ניתן להשתמש במדד ה

SUTS 

 השעות האחרונות, מה הייתה עוצמת החשק שלך לסיגריה? 24 -ב

 נקודה 1 –נמוכה  .א
 נקודות 2 –בינונית  .ב
 נקודות 3 –חזקה .ג
 נקודות 4 –חזקה מאוד .ד
 נקודות  5 –חזקה במיוחד  .ה

FUTS  

 השעות האחרונות, באיזה תדירות היה לך חשק לסיגריה? 24 -ב

 נקודות 0 –בכלל לא  .א
 נקודה 1 –בחלק קטן מהזמן  .ב
 נקודות 2 –חלק מהזמן  .ג
 נקודות 3 –בחלק ניכר מהזמן  .ד
 נקודות 4 –כמעט כל הזמן  .ה
 נקודות 5 –כל הזמן  .ו

 

ומעלה מעידים על כך שלמטופל יש קושי  3שהינם  FUTS  או SUTSככלל אצבע מדד 
בהתמודדות ולא כדאי להפחית במינון של תחליפי הניקוטין ולשקול אפילו עליה במינון במידת 

 הצורך. כנ"ל מטופל שמציין כי הייתה לו מעידה בחודש האחרון, מומלץ לא להפחית במינון. 

ושי משמעותי בגמילה (לדוגמא התקשו בנוסף, מטופלים עם מחלות נפש ברקע, מטופלים שחוו ק
להפסיק ביום שנקבע, דחיית יום ההפסקה וקושי בקביעת מועד הפסקה), מטופלים שנגמלו בעבר 

או בחודשים לאחר ההפסקה, יש לשקול הפחתת מינון   ,עם הפסקת הטיפול התרופתילעשן וחזרו 
 הדרגתית יותר.



 
 

מעישון אצל מטופלים. גמילה מעישון הינה אחת  או להפסיק תהליך גמילה אין לדחותחשוב להדגיש כי 
-10 -איש מעישון, בממוצע כ 8000מהפעולות מצילות חיים החשובות ביותר. בכל שנה מתים בישראל 

 .  מתוחלת החיים הצפויה שנה מוקדם יותר 12

פסיכולוגי היכול להינתן במגוון  -שילוב של ייעוץ התנהגותי והטיפול היעיל ביותר לגמילה מעישון הינ 
אפשרויות, יחד עם טיפול תרופתי הנותן מענה להתמכרות הפיזיולוגית לניקוטין. עם זאת, כל מרכיב  

 הוכח חד משמעית כיעיל ומגביר בצורה משמעותית את שיעור ההצלחה בגמילה מעישון.

יית המשתתף לייעוץ ההתנהגותי הינה בעלת חשיבות  המשמעות הינה שגם ללא טיפול תרופתי, הפנ
טול כל טיפול תרופתי יגבוהה שיכולה להגביר את שיעור ההצלחה, גם אם המטופל בוחר שלא ל

 תומך.

בכל קופות החולים מוצע מגוון אפשרויות לייעוץ התנהגותי פסיכולוגי לגמילה מעישון. אפשרויות אלו 
דנה קבוצתית (פרונטלית או מקוונת), ייעוץ אישי (פרונטלי או משתנות בין הקופות ויכולות לכלול ס

פיים לגבי האפשרויות המוצעות בקופה שהינך יטלפוני), וליווי אישי של רופא המשפחה. לפרטים ספצ
יש לפנות למקדמת הבריאות המחוזית. ניתן לקבל פרטים נוספים באתר  איתה , עובד 

https://stopsmoking.daroma.co.il/ 
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