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גמילה מעישון סיגריות – גם בבני נוער?
דר' עמית רותם
עישון סיגריות בקרב בני נוער מעורר עניין ודאגה בקרב הקהילה המדעית והרפואית .בשנים האחרונות
שיעור בני הנוער המעשנים והמתמכרים לניקוטין הולך ועולה ,עד לכדי צורך בהתייחסות אל התופעה כאל
"מחלת ילדים" ו"אפידמיה" לעיתים  .כן ,גיל תחילת העישון יורד במדינות שונות בעולם המערבי .מחקרים
רבים מצביעים על כך שרב רובם של מעשני הסיגריות החלו לעשן בגיל הנעורים; בארה"ב ,תשעה מכל
עשרה מעשנים בוגרים מדווחים שהחלו לרכוש את הרגלי העישון לפני גיל  19והפכו למכורים ,מה שמעלה
. 1-6
את הסיכון לנזקי העישון אצל המבוגר המעשן
בדוח משרד הבריאות לשנת  , 7 2006שכלל מדגם מייצג של כ 7000-תלמידים מרחבי הארץ ,בכיתות ז'-
י"ב ,דווח על כ 8%-מכלל הבנים שמעשנים סיגריות וכ 5%-מהבנות מעשנות .גיל תחילת העישון הוא 13.8
שנים בממוצע בקרב בנים ו 14.5-שנים בקרב הבנות 37% .מהבנים המעשנים ו 14%מהבנות המעשנות
החלו לעשן לפני גיל  .14אחוז המעשנים עלה עם הגיל בשני המינים.
להפסקת עישון יתרונות ברורים  . 5למרות זאת ,אנו חסרים במידע מבוקר היטב והמלצות ברורות הנוגעות
להתערבויות בבני הנוער המעשנים .מן המידע שקיים ניתן בכל זאת להסיק על מספר עקרונות ומגמות בגישה
אל קבוצת הגיל המיוחדת הזו.
מספר מחקרי מיקוד ,הראו שבני נוער מעשנים מעוניינים להפסיק לעשן; כ 74%מהמעשנים באופן מקרי
וכ 65%מהמעשנים מדי יום הביעו מוטיבציה גבוהה להפסיק  . 4,8למרות שבני נוער רבים מנסים להפסיק
לעשן  ,שיעור ההישנות בקרבם גבוה במיוחד . 9
בתהליך הגמילה עלולים לחוות בני הנוער תסמונת גמילה -הדומה לזו אצל המבוגר שמרמזת על תהליך
10-11
התמכרות ,בנוסף לקשיים התנהגותיים-חברתיים המלווים את התהליך
תהליך העישון והגמילה אצל בני הנוער יכול להיות שונה מזה אצל המבוגרים.
בני נוער עשויים להיות מושפעים יותר מ : 11-13
א .לחץ חברתי-פסיכולוגי הקיים סביב העישון.
ב .פרסומת גלויה וסמויה המעודדת לדבוק בהתנהגות זו.
ג .דימוי עצמי ואי-הצלחה בהקשר לגמילה.
ד .גישת "לי זה לא יקרה" לגבי נזקי העישון.
ה .הצמדות ליתרונות העישון ולתירוצים להמשך התנהגות מזיקה זו ,במיוחד הקשורים להתמודדות עם
דחק והקלה במצבים קשים.
ו .חוסר מודעות ליתרונות הגמילה מעישון.
רב בני הנוער המעשנים אינם מעוניינים בסיוע ממסדי להפסקת עישון ומעדיפים תמיכה להתמודדות עם
נושאים סבוכים יותר לתפיסתם ,כגון:דיכאון ,אובדנות ,אונס והפרעות אכילה  . 14-1 5יחד עם זאת ,כאשר
מתקיים גיוס להפסקת עישון ,כמו במסגרת מחקר או תוכנית חינוכית ,הרי שבני הנוער עשויים לשתף פעולה
היטב . 16
התערבות קצרת מועד לגמילה מעישון
כמו במבוגרים ,גם בבני הנוער ,קיימת המלצה לאתר את המעשנים ולסייע בידם להפסיק לעשן .עקרונות
"חמשת ה  " Aלהתערבות קצרת מועד להפסקת עישון יכולים להוות בסיס יעיל לכך  . 17נראה שאנשי צוות
רפואה – רופאים ,אחיות ,ומקצועות פארא-רפואיים וכן העוסקים בחינוך ובכל מקצוע הבא במגע עם בני
הנוער ,יכולים לעשות שימוש בעקרונות אלה ,תוך התאמתם לרמת הידע ולסביבה של המדריך.
להלן מצורף נספח ובו הצעה להתערבות קצרת מועד.
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תוכניות ממוסדות לגמילה מעישון
מערכת החינוך יכולה ומשתדלת לפעול לשינוי הרגלי העישון בקבוצת גיל זו .נראה שרב התוכניות שנעשו
בבתי ספר ,התבססו על תוכניות מניעה כיתתיות ,במטרה לצמצם את שיעורי העישון .למרות שחלק מתוכניות
ההתערבות עמדו במטרתן ,בעקר בדחיית התחלת העישון ,הרי שהתוצאות בדרך כלל גבוליות ,וקיים קושי
בהתערבות באוכלוסיות המיעוטים ובני נוער שבסיכון גבוה  . 18-19כמו-כן ,התוכניות נכשלו בהפחתת העישון
או הפסקתו בקרב בני נוער שכבר מעשנים . 20
התערבויות לגמילה מעישון המבוססות על תיאוריות קוגניטיביות-התנהגותיות שהוכחו כיעילות אצל
מבוגרים ,נתקלו בקשיים בקרב בני נוער במסגרת בתי ספר ומרפאות  . 5קיים קושי לגייס בני נוער
להתערבויות מסוג זה וכן לשמר את המשתתפים לאורך ההתערבות . 21
לתמיכה החברתית עשויה להיות השפעה חיובית ומחזקת בתהליכי הגמילה מעישון בקרב בני נוער שאף
רואים בקבוצת בני גילם כמקור לתמיכה רגשית ומאמינים שיכולים לספק את העזרה הדרושה ברגעי
משבר . 22-24
יועץ מיומן לגמילה מעישון או גורם מתווך אישי הוכחו כתורמים לגמילה ושיפור אחוזי הצלחה לאורך זמן
ועשויים להיות יעלים יותר מתוכניות לשימוש עצמי . 25-26
למרות השימוש הנפוץ במחשב ורשת האינטרנט בפרט ,טרם הובהרה יעילותן של תוכניות לגמילה מעישון
המבוססות על תוכנות מחשב ומידע אינטראקטיבי לבני נוער ,בעקר בשל מידע מחקרי סותר . 27
לסיכום ,עישון סיגריות בקרב בני נוער מהווה בעיה רפואית שהולכת ותופסת מימדים חדשים בשנים
האחרונות .בני נוער רבים מעוניינים להפסיק לעשן אך טרם נמצאו המסגרות היעילות לכך .תוכניות גמילה
לבני נוער ,צריכות לקחת בחשבון גורמי סביבה המשפיעים על קבוצת גיל זו באופן מיוחד וכן ביצוע של
הערכה מדויקת טרם ההתערבות .מעבר לתכני ההתמודדות עם הגמילה המוכרים מעולם המבוגרים ,יש
להרחיב את התכנים לעולם הרלוונטי של בני הנוער ,בהתאם לצרכים המובעים והסמויים ולאורח החיים
הספציפי לקבוצה המתארגנת ,כגון :התמודדות עם דימוי עצמי נמוך ,פגיעות עצמיות ואובדנות בבני נוער,
שימוש לרעה בחומרים ממכרים ,אבטלה ומצוקה משפחתית .תפיסת הבריאות בתוכניות כאלה יכולה להיות
שונה ורחבה יותר ,ולכלול גם בני נוער תומכים ועמיתים וכן לגייס את תמיכת הקהילה . 27 ,14
תהליך גמילה מעישון יכול להיכלל בתוך מערכת של קשר מורכב בין נער/ה לבין איש צוות רפואי ,איש
חינוך והורה .תהליך זה יוכל להתבצע ובהצלחה כאשר בבסיסו של הקשר יתקיים אמון הדדי ,שחשוב תמיד ,
ובפרט בגיל הנעורים .תוכנית כוללנית יותר תוכל לאפשר למתבגר תחושת עצמאות ושליטה מחד ,עם
מסגרת והכלה נאותה מאידך ,עלייה יוכל לבסס את תהליך הגמילה מעישון ,להתייעץ ולחוות הצלחה.
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הצעה להתערבות קצרת מועד לגמילה מעישון לבני נוער .
התערבות קצרת מועד מומלצת גם לגמילה בבני נוער .מבין מספר מחקרים לא רבים שקיימים ,פיברט וחב' הציעו דגם להתערבות
כזו  ,שהוכחה כיעילה אצל  571תלמידי בבתי ספר אל מול קבוצה דומה של ביקורת ,במחקר מבוקר היטב . 14

כללי :עקרונות "  "5 Aמחולקים לארבעה מפגשים במשך כחודש.
מפגש  30 – 1,2דק' ,מפגש  15 3,4-דק'.
יכול להיעשות ע"י צוות המרפאה ,רופאים בבי"ח וקהילה ,אחות בי"ס ,צוות חינוכי ,עמיתים שעברו הכשרה.
השלבים כוללים:
א .שאל את הנער/ה האם הוא/היא מעשנ/ת
ב .המלץ לנער/ה להפסיק לעשן בהצהירך שהפסקת עישון הוא הדבר הטוב ביותר שיכול/ה לעשות כעת
לבריאותו/ה.
ג .הערך מוטיבציה להפסקת עישון – שאל האם את/ה מוכן להפסיק לעשן? אמור/י שתוכל לסייע בידו/ה
במספר עצות וטיפים ראשוניים בתהליך.
ד .עזור לנער/ה להפסיק לעשן תוך הבעת התעניינות בנושאים להלן ,בגישה המכוונת אל המטופל
במפגש :1
 .1בעד ונגד עישון .2 ,סיבות אישיות להפסקה .3 ,בעיות צפויות בגמילה .4 ,ניסיונות גמילה קודמים.5 ,
התמכרות לניקוטין .6 ,שיטות גמילה .7 ,קביעת תאריך הפסקה .8 ,גירויים ,מכשולים והתמודדות עמם
במפגש :2
 .1התמודדות עם גירויים וקשיים .2 ,פתרונות למצבים חברתיים .3 ,תסמיני גמילה והטיפול בהם.4 ,
התמודדות עם רצון עז לעישון )דחייה ,נשימה עמוקה ,שתיית מים ,פעילות אחרת –  .5 ,(4 Dsהתמודדות עם
דחק .6 ,הפחתת עלייה במשקל .7 ,השגת תמיכה מהסביבה .8 ,השגת שליטה בסביבת הנגמל .9 ,תגמול אישי
במפגש  3ו:4-
אם הנער/ה הפסיק/ה ולא מעשנ/ת .1-לברך על ההצלחה .2 ,חזרה על מצבים קשים והפתרונות שנמצאו להם,
 .3יתרונות הפסקת העישון עד כה .4 ,בעיות הצפויות בהמשך החיים ללא עישון והצעות לפתרונות
אם הנער/ה הפסיק/ה אך חזר/ה לעשן –  .1לברך על הניסיון .2 ,ברר את משך ההפסקה ומה היה מוצלח
בתהליך .3 ,בדוק מה הביא לחזרה לעישון וכיצד הנער/ה יתמודד עם זאת בניסיון הפסקה נוסף .4 ,צרף את
הנער/ה לתהליך הפסקת עישון נוסף וקבל את התחייבותו/ה בשנית לגבי תאריך הפסקה חדש .5 ,ערוך תוכנית
גמילה מותאמת חדשה עבורו/ה
אם הנער/ה לא הפסיק לעשן –  .1בדוק מהם המכשולים להפסקת עישון .2 ,הזכר שמדובר בתהליך מורכב,
קשה אך אפשרי  .3צרף את הנער/ה לתהליך הפסקת עישון נוסף וקבל את התחייבותו/ה בשנית לגבי תאריך
הפסקה חדש .4 ,ערוך תוכנית גמילה מותאמת חדשה עבורו/ה
ה .ערוך מעקב .בכל מפגש יש להעריך ולרשום מצב עישון ,שלב השינוי ,כל שינוי מאז המפגש הוקדם
)הפסקה ,הפחתת סיגריות וכיו"ב( .מומלץ להתאים את המפגש העתידי בהתאם לדווח המפגש הקודם ,גם אם
לא יבוצע ע"י אותו איש צוות )למשל ,נער שדווח שהפסיק לעשן ,יוזמן למפגש של מניעת חזרה לעישון(.
מומלץ לברר האם קיימות מסגרות ארוכות טווח לגמילה מעישון )קבוצה ,למשל( ,בקרבת מקום ,אליהם ניתן
להפנות את הנער/ה להמשך התערבות.
.
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