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אנחנו מברכים אותך על רצונך להפסיק לעשן! הפסקת עישון היא תהליך מאתגר בו 
את/ה עושה שינוי בחייך, שינוי שעשוי לשפר במידה ניכרת את בריאותך ואיכות חייך 

וישפיע בצורה ישירה גם על יקיריך.

מכבי שירותי בריאות פיתחה שירות ייחודי מסוגו בארץ - מרכז טלפוני המסייע 
למבוטחים המעוניינים להיגמל מעישון. מרכז מסוג זה הוכח כיעיל במדינות רבות בעולם.

המרכז הטלפוני פועל לפי עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי ומשלב מידע בנושא 
נזקי העישון ודרכי הגמילה הקיימות, מתן כלים יישומיים, טכניקות ייחודיות להפסקת 

עישון ומשימות בין המפגשים לשינוי אורח החיים.

בין יתרונותיו של השירות ניתן למנות - זמינות, נגישות, נוחות, התערבות ממוקדת מטרה 
ומובנית ושמירה על אנונימיות. במרכז הטלפוני ניתנים ייעוץ ותמיכה על ידי יועצים 

לגמילה מעישון.

 אנחנו מבינים שההחלטה להפסיק לעשן אינה קלה ומעלה חששות והתלבטויות.
אנחנו במרכז הטלפוני לגמילה מעישון במכבי, נהיה פה כדי ללוות אותך בתקופה זו 

ולסייע לך בהתמודדות עם הקשיים שיופיעו בדרך להפסקה.

אז איך זה עובד?
בעוד מספר ימים, יתקשר אליך היועץ/ת האישי/ת שת/ילווה אותך בתהליך הגמילה 

מעישון. בכל אחת מ-6 שיחות הטלפון ת/יצור עמך היועץ/ת קשר בהתאם לזמנים עליהם 
תסכמו מראש.

ברוך/ה הבא/ה!

6 שיחות טלפון
עם יועץ קבוע

שילוב תוכנית הטיפול עם 
 תרופות

או תחליפי ניקוטין

5 ימים בשבוע
המרכז פועל בימים א’-ה’

יום ושעה קבועים
ככל שניתן

20 דקות
משך שיחה ממוצע

₪ 0
השירות ללא תשלום
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המרכז הטלפוני הוקם בשיתוף חברת פייזר

כל האמור בחוברת אינו מחליף את הצורך בייעוץ רפואי מותאם אישית ואינו מהווה המלצה לשימוש בתרופה 
כלשהי או תחליף לפנייה לרופא המטפל.
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טיפים
 לגמילה
מעישון

לפני ההפסקה
לפני ההפסקה חשוב שתקדיש/י מחשבה לשאלות הבאות -. 1

  מדוע את/ה רוצה להפסיק לעשן? כתוב/י את כל הסיבות ברשימה והחזק/י את
הרשימה איתך.

  חשוב/י על הרגלי העישון שלך. מתי את/ה מעשן/ת בדרך כלל? היכן את/ה 
מעשן/ת? מהם הדברים או התחושות שגורמים לך לרצות לעשן?

*  לנוחיותך מצורפת לערכה טבלת רישום סיגריות ליום. הטבלה תסייע לך לזהות את 
הרגלי העישון שלך והמצבים בהם את/ה נוהג/ת לעשן.

לפני הדלקת הסיגריה המתן/י 5 דקות. שאל/י את עצמך האם תוכל/י להחזיק מעמד . 2
עוד מספר דקות ללא העישון. נסה/י להעלות בכל יום את מספר הדקות לפני הדלקת 

הסיגריה.

 קבע/י תאריך הפסקה - בחר/י תאריך שיחול במהלך השבועיים הקרובים.. 3
אל תחכה/י יותר מכך.

שתף/י את הסביבה שלך בתכניתך להפסיק לעשן ובתאריך ההפסקה. חברים . 4
ומשפחה יכולים לעזור לך בדרכים רבות: להיות סבלניים, לעודד אותך, לא להציע 

לך סיגריות ולהימנע מלעשן בקרבתך, לעשות איתך פעילות גופנית או אפילו לנסות 
להפסיק לעשן איתך.

הכן/י את ביתך וסביבתך הקרובה לקראת הפסקת העישון: זרוק/י את המאפרות, . 5
מציתים וקופסאות סיגריות שנשארו בביתך.

ערוך/י טקס פרידה מהסיגריה וזכור/י את הרגע - עשן/י את הסיגריה האחרונה כמו . 6
שאת/ה אוהב/ת, עם קפה או כל דבר אחר. לאחר כיבוי הסיגריה- צא/י לטיול, צחצח/י 

את שיניך, הצטייד/י במסטיקים ובסוכריות ללא סוכר.

 תרופות מרשם ותחליפי ניקוטין יכולים להפחית את הדחף לעשן.. 7
את התרופות צ’מפיקס וזיבן ניתן לרכוש רק עם מרשם רופא. את תחליפי הניקוטין 

ניתן לרכוש בבית המרקחת ללא מרשם רופא, השימוש בתרופות ובתחליפי הניקוטין 
הוא בהתאם להוראות בעלון לצרכן.

3



בימים הראשונים להפסקה
התכונן/י לתסמונת הגמילה מעישון - זכור/י שהניקוטין בסיגריה הוא חומר ממכר . 1

וגופך עובר גמילה מניקוטין. בימים הראשונים לאחר ההפסקה עלולים להופיע 
סימפטומים כגון עייפות, חוסר שקט, קושי להתרכז, עצבנות, כאבי ראש, הזעה 

 ושיעול.
אחרי מספר ימים, הסימפטומים צפויים להעלם ותרגיש/י טוב יותר. תוך שבוע עד 

עשרה ימים הכמיהה הפיזית לניקוטין תיעלם. כשתגיע/י לשלב בו הצלחת להתגבר על 
הכמיהה הפיזית לסיגריה - עברת כבר את חצי הדרך להצלחה בגמילה מעישון!

התרחק/י ממקומות בהם מעשנים ומאנשים שעלולים להציע לך סיגריה, בכל מקרה . 2
אל תתפתה/י לצאת לפאב או למסעדה שמעשנים בהם במהלך השבועות הראשונים 

להפסקת העישון.

מה לעשות כשהדחף לעשן מתעורר? המתן/י ותן לו לעבור. הדחף לעשן נמשך בדרך . 3
כלל דקות ספורות וחולף. קח/י נשימות ארוכות ועמוקות כשתחוש/י צורך להדליק 

סיגריה. החזק/י את האוויר בריאות מספר שניות ונשוף/י אותו באיטיות החוצה. חזור/י 
על כך 5-10 פעמים.

הכן/י לך ירקות ופירות חתוכים ואכול/י אותם כשתרגיש/י צורך לעשן.. 4

בצע/י פעילות גופנית מספר פעמים בשבוע - זה יעסיק אותך וישפר לך את מצב . 5
הרוח.

מרגע שהחלטת להפסיק לעשן, השתדל/י להימנע ממחשבות שליליות על כמה . 6
קשה להפסיק לעשן. אל תחשוב/י במושגים של "לעולם לא אעשן יותר" אלא "היום לא 

אעשן"- בכל יום מחדש.

חשב/י את עלות העישון ליום, לשבוע, לחודש, לשנה, ל-5 שנים, ל-25 שנים. אילו . 7
השקעת את הסכום בתכניות חיסכון כמה יכולת להרוויח? חשוב/י כמה כסף תוכל/י 

לחסוך כשתפסיק/י לעשן ותכנן/י כיצד תוכל/י לנצלו.

מרבית החזרות לעישון )“מעידות”( מתרחשות תוך שבוע-שבועיים מיום הפסקת . 8
העישון. זו התקופה הקשה ביותר. נצל/י את כל המשאבים העומדים לרשותך: 

החלטתך האישית, משפחה, חברים, המרכז הטלפוני וכל דבר אחר שיכול לסייע לך, 
כדי להתמודד עם התקופה הזו.
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עובדות
לגבי הפסקת

עישון

 כמיליון איש בישראל מעשנים כיום.
עישון הוא הגורם המרכזי לתחלואה ותמותה הניתן למניעה. לכן, חשוב שתדע/י שאף 

פעם לא מאוחר להפסיק לעשן!

מחקרים רבים מראים כי כשאת/ה מפסיק/ה לעשן -
את/ה מפסיק/ה לחשוף את הסובבים אותך לסכנות שבעישון כפוי, עישון המזיק להם מאוד.  

את/ה חוסך/ת כסף רב שהוצאת על סיגריות.  
את/ה מקטין/ה את הסיכון לסבול ממחלת לב, משבץ מוחי, מסרטן ומחלות ריאה.  

היתרונות בהפסקת עישון הם מידיים.  

אחרי שתעשן/י את 
הסיגריה האחרונה -

20 דקות
צפוי שיפור בלחץ הדם ובקצב הלב.

8 שעות
צפויה ירידה של 50% ברמת הפחמן החד חמצני והניקוטין.

24 שעות
הניקוטין הורחק מהגוף. תחוש/י שיפור בחוש הטעם והריח.

48 שעות
 צפוי הפחמן החד חמצני )CO( לחזור לרמתו התקינה.

רירית מערכת הנשימה מתנקה ויקטן הסיכון לאוטם שריר הלב.
72 שעות

צפויה תחושת הקלה בנשימה. רמות האנרגיה שלך צפויות להיות גבוהות יותר.

12-2 שבועות
צפוי לחול שיפור בזרימת הדם.

9-3 חודשים
מורגשת ירידה בכמות השיעולים והצפצופים בריאות.

1 שנה
חלה ירידה של 50% בסיכון לאוטם שריר הלב.

10 שנה
 יפחת ב- 50% הסיכון לחלות בסרטן הריאות.

הסיכון לאוטם שרירי הלב ישתווה לסיכון של אדם לא מעשן.
15 שנה

ישתווה הסיכון ללקות בשבץ מוחי לזה של אדם לא מעשן.



 תרופות מרשם
 ותחליפי ניקוטין

 להפסקת
עישון

שימוש בתרופות מרשם ו/או תחליפי ניקוטין לגמילה מעישון הוכחו כיעילים בהפסקת 
עישון ומומלץ לשלבם עם תוכנית לשינוי התנהגותי.

ניתן להתייעץ עם הרוקח, עם רופא המשפחה ועם היועץ במרכז הטלפוני לקביעת המינון 
המתאים לך.

 * המידע המובא כאן הינו כללי ביותר ואינו מחליף את הוראות היצרן.
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בכל תרופה או תחליף ניקוטין.

תרופות מרשם
 תרופות מרשם ניתנות על ידי רופא/ה בלבד ואינן מכילות ניקוטין.

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

צ’מפיקס,

צ’מפיקס היא תרופה מהדור החדש של תרופות לגמילה מעישון שפותחה במטרה 
לסייע בהפסקת עישון. צ’מפיקס נקשרת במוח לאתר שאליו ניקשר הניקוטין 

מהסיגריות ופועלת בשתי דרכים: מצד אחד היא חוסמת את האתר ומפחיתה את 
ההנאה מעישון ומצד שני היא מפעילה את האתר להפרשת דופמין ברמה בינונית 

וקבועה, דבר שעוזר להפחית תסמיני גמילה ודחף לעשן. מומלץ להתחיל בנטילתה 
כשבוע לפני הפסקת העישון. ההחלטה על תאריך ההפסקה נתונה בידי המעשן , רצוי 

להפסיק בשבוע השני לנטילה או בין הימים 7-35 מתחילת מועד נטילת התרופה.

זייבן,

זייבן היא תרופת מרשם שפותחה כתרופה לטיפול בדיכאון ונמצאה יעילה גם 
בהפסקת עישון. הזייבן מפחיתה את תסמיני הגמילה מעישון. מומלץ להתחיל 

בנטילתה כשבוע לפני הפסקת העישון. ההחלטה על תאריך ההפסקה נתונה בידי 
המעשן. הפסקת העישון צפויה להתרחש בין 7 עד 20 ימים מתחילת מועד נטילת 

התרופה.

* אין באמור להוות המלצה לנטילת תחליף ו/או תרופה זו או אחרת.

(Varenicline tartrate) Champix

(Bupropion hydrochloride) Zyban
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תחליפי
ניקוטין

מדבקות
המדבקות משמשות לגמילה מעישון ומכילות מינונים שונים של ניקוטין )7/14/21 מ“ג(. 

המדבקה משחררת ניקוטין באופן קבוע למחזור הדם, דבר האמור לסייע בהפחתת 
תסמיני הגמילה. השימוש נעשה בהתאם לכמות הסיגריות הנצרכת ביום. יש להדביק 

מדבקה אחת לעור למשך 24 שעות. ההדבקה תיעשה על גבי מקום נקי, יבש ולא שעיר. 
רצוי להדביק בחלק עליון של הגוף או של הזרוע. אין להדביק על החזה. יש להדביק 
מדבקה חדשה בכל יום באזור אחר. ניתן להתרחץ, להתקלח, לשחות ולהתעמל עם 

המדבקה. על פי הוראות היצרן, יש להפסיק לעשן לחלוטין בזמן הטיפול בתכשיר.

מסטיקים
מסטיקים לגמילה מעישון מכילים ניקוטין ואינם מיועדים ללעיסה כגומי לעיסה רגיל. 
ניתן לרכוש מסטיקים בשני מינונים: 2 מ“ג ו- 4 מ“ג, והם משחררים כ -50% מתכולת 

הניקוטין שלהם לאחר כ -15 עד 30 דקות בפה. את המסטיק לועסים כאשר מרגישים 
צורך לעשן. יש ללעוס מספר דקות עד לקבלת תחושת עקצוץ בפה. זה השלב בו 

משתחרר הניקוטין מהמסטיק. יש להניח מתחת ללשון או ללחי. ניתן להמשיך בלעיסה 
לסירוגין מספר פעמים.

לכסניות מציצה
לכסניות מציצה דומות בצורתן לסוכריות קשות ומשחררות ניקוטין כאשר הן נמסות 

 בפה. הן קיימות במינון של 1 מ“ג ו -2 מ”ג ומאושרות לשימוש כתכשיר כשר.
שימוש בלכסניות מאפשר התאמת המינון באופן אישי.



 מודאג/ת 
בנוגע

 לעלייה
במשקל?

חשוב לנו שתדע/י שהחשש מעלייה במשקל בתקופת הפסקת העישון הוא חשש מוצדק 
ומובן. עם זאת, ניתן בעזרת מספר צעדים פשוטים להפחית את הסיכון לעלייה במשקל.

בתקופה זו מומלץ לא להתחיל דיאטה לירידה במשקל. התמודדות עם שינוי בהרגלי 
האכילה והפסקת עישון באותה עת, עלול להקשות על תהליך הפסקת העישון

יחד עם זאת, חשוב לזכור שהמאמץ בתהליך ההפסקה, אין פירושו ויתור וחוסר תשומת 
לב להרגלי האכילה שלנו.

 הנה כמה המלצות פשוטות שיסייעו לך
לשפר את הרגלי האכילה שלך בתקופה זו

 שתה/י הרבה מים - רצוי לשתות מים או שתייה שאינה ממותקת במהלך הארוחות. 1
וביניהן. כשיש צורך עז בסיגריה, שתייה יכולה לסייע מאוד, מומלץ לשתות מבקבוק 

עם פיית ספורט.

 בסס/י ארוחות מסודרות - קיום ארוחות מסודרות, אפילו כל 4-3 שעות, משפיע. 2
לטובה על תחושת רעב/שובע במהלך היום.

 לעתים שילוב של רעב וצורך בסיגריה עלולים לגרור לאכילה מיותרת.. 3
כדאי לתכנן מראש את האכילה ולהצטייד במאכלים דלים בקלוריות מראש.

צריכת כמות מוגבלת של שומנים והמעטה בצריכת מזונות עשירים בסוכרים - מזונות . 4
מקבוצה זו תורמים מאוד להשמנה.

 הגברת צריכת סיבים תזונתיים כמו לחם מלא, דגנים מלאים, ירקות ופירות עם. 5
קליפתם התורמים לתחושת השובע ומסייעים לפעולת מערכת העיכול.

 להרבות בפעילות גופנית - פעילות גופנית מסייעת מאוד לבריאותנו.. 6
בתקופת גמילה מעישון תוספת של פעילות גופנית קלה כמו הליכה, מגבירה את קצב 

חילוף החומרים הבסיסי ומסייעת בעצירת העלייה במשקל.
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 בשבועות
שאחרי

ההפסקה

להיערך מראש - ערוך/י רשימה של מצבים “מועדים לפורענות” )אירועים, מסיבות, . 1
חופשות, מצבי לחץ( ותכנן מראש כיצד תתמודד איתם.

הימנע/י מ"בדיקה עצמית" - עם הזמן יתכן שיתעורר בך הצורך לבדוק האם ניתן . 2
לעשן סיגריה אחת – הימנע/י מכך, זה מתכון בטוח לחזרה לעישון.

שמור/י זיכרון רע מהסיגריה - עם הזמן אנחנו שוכחים את הרע וזוכרים את הטוב. . 3
נסה/י לשמר בזיכרונך רגע רע הקשור לעישון )שיעול, חנק, תחושת תלות בסיגריה, 

ריח מהבגדים, מראה מאפרה מלאה וכו’(.

שבח/י את עצמך! - חזק/י את עצמך על כל התמודדות, על כל זמן שחלף ללא עישון, . 4
על כל שקל שנחסך, ועל כל סיגריה שנמנעה. פנק/י את עצמך במתנה על חשבון 

הכסף שנחסך לאחר חודש, חצי שנה וכו’. 

פתח/י שיגרה חדשה - החיים ללא עישון דורשים הסתגלות, נסה/י לפתח שגרה . 5
חדשה בהתאם להעדפותיך האישיות - איך פותחים את הבוקר? איך מסיימים ארוחה? 

אל תתייאש/י, 'מעידה' היא לעתים חלק מהתהליך וחשוב להתייחס אליה כאירוע 
מלמד. בדוק/י מה היו הסיבות שבגללן עישנת, איך ניתן להתמודד עם מצבים כאלו 

בדרכים אחרות. הכלים שתרכוש/י במהלך השבועות הקרובים יסייעו לך לזהות 
ולהתמודד עם מצבים בהם תחוש/י דחף לעשן ועם מצב בו תמשיך/י קדימה 

בהפסקת העישון גם אם עישנת סיגריה.

מה לעשות אם בכל זאת הדלקת סיגריה?
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 מכבי מעניקה לך
מדבקות ניקוטין

המתאימות לטיפול בגמילה מעישון
למשך שבועיים

פרטים למימוש בגב השובר
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 שובר זה מזכה אותך בשתי חפיסות של מדבקות ניקוטין
 במינון של 14 מ“ג או 21 מ“ג, המתאימות לטיפול בגמילה מעישון

למשך שבועיים.
כל חפיסה מכילה 7 מדבקות.

 למימוש השובר עליך לפנות לאחר מבתי המרקחת של מכבי פארם.
ניתן להתייעץ עם רוקח, עם רופא המשפחה ועם היועץ במרכז הטלפוני 

לקביעת המינון המתאים לך.
לפני השימוש במדבקת הניקוטין יש לעיין בעלון לצרכן.

www.maccabi.4u.co.il רשימת בתי המרקחת באתר מכבי

מרכז טלפוני לגמילה מעישון
1-700-50-38-50
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 מרכז טלפוני
לגמילה מעישון
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