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 בארי לימור :כבודל

                                                                                                   "הנסון" חברת          

28.7.16 

 .הציבור לבריאות האגודה, סביבהו בריאות קידום אגף מנהלת, מאיר מרינה :מאת

 

 ןמעישו גמילה לסדנאות מחיר הצעת : הנדון

 

 מעישון לגמילה סדנה ' /מצליח בארגון בריא עובד'

 מעוניינים המעשנים רוב. פעילים מעשנים הם בישראל 21 גיל מעל המבוגרים מאוכלוסיית 18.7%

 המלווה הגמילה תהליך. עזרה ללא זאת לעשות מצליחים 4% רק ,אך בעבר ניסו ואף לעשן להפסיק

 ההצלחה סיכויי את משמעותי באופן מעלה, מתאים תרופתי וטיפול תומכת בסביבה, מקצועי בייעוץ

 .ללהיגמ ומוכנות מוטיבציה בעלי למעשנים מיועדת מעישון לגמילה הסדנ .זמן לאורך ההישגים ושימור

  מפגשים 8-מ : מורכבת הסדנה

 וחצי שעה : המפגש אורך

 .בשבוע פעם: המפגשים תדירות

 משתתפים 25 עד: משתתפים מספר

 חווים, הגמילה תהליך של שלב באותו נמצאים הנגמלים בה מקצועית הנחייה עם, תמיכה בקבוצת מדובר

 . להתמודדות הכלים את ביחד ורוכשים הקשיים אותם את

 פעולה רק כי אמונה מתוך ההתמכרות של הרכיבים שלושת עם להתמודד באה מעישון הגמילה סדנת

 .זמן לאורך ויעיל אפקטיבי לטיפול תביא זמנית בו החזיתות בשלושת

, טיןניקו     ותחליפי מפיקס'צ, זיבן: הגמילה תסמונת להקלת תרופתיים בתחליפים שימוש - פיזי מרכיב

 .הגמילה של בסימפטומים לטיפול

 טכניקות, חדשות או/ו חלופיות התנהגויות אימוץ: לעשן" יםטריגר"ה הקטנת - התנהגותי מרכיב

 .בעיות לפתרון בטכניקות שימוש, הרפיה

, לחץ במצבי שליטה ויישום לימוד, להתמודדות טכניקות ויישום לימוד, תמיכה מתן - רגשי מרכיב

 .בעיות לפתרון דרכים ויישום לימוד
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 המותאם תרופתי לטיפול יעוץ, הנושא על עיד המשתתפים מקבלים הראשונים המפגשים שלושת במהלך

 המפגש בסוף נקבע אשר העישון הפסקת ליום וסביבתם עצמם את ומכינים  משתתף לכל אישית

 ולמידת מעידות מניעת, שהושג השינוי בחיזוק עוסקת הסדנה ואילך הרביעי מהמפגש. השלישי

 .רגשית לשליטה שונים כלים למידת תוך מפיתויים להימנעות שונות אסטרטגיות

 עליה למניעת מעשיים כלים ניתנים ובו מעישון וגמילה במשקל עליה בין בקשר עוסק החמישי המפגש

 . הגמילה בתקופת במשקל

 

 

 

 שמוביל מה ,למשתתפים האישי הטיפול להשלמת  הסדנה לאורך טלפונים ותמיכה ליווי כוללת הסדנה

 .עישוןל וחזרה' נפילות' ולמניעת הגמילה הישגי לשיפור

  ".מצליח שעושה מי" - הוא הסדנה של 'ןמאמי אני' -ה

  55%-74% מניב סדנה במסגרת תרופתי טיפול של שילוב, אנגליהב NHS נתוני פי על

 .טיפול שבועות 4 לאחר ,הצלחה

 הנחה לקבלת ותזכא לבדיקת ,יםמבוטח הם בה הקופה של המשפחה רופאל יופנו הסדנה משתתפי

 .השנה באותה התרופות סל לחוק בהתאם,  זייבן או מפיקס'צ - מעישון לגמילה תרופותה ברכישת

   ₪  5600: הקורס עלות

  .מ"מע בתשלום צורך אין כן על , רווח מטרות ללא עמותה הינה הציבור לבריאות אגודה*

  מ"לק ₪  2  בסיס על נסיעות עלות להוסיף יש* 

 

 !שאלה כלל להשיב אשמח                                            

 ,בברכה                                                           

 מאיר מרינה                                         

 וקיימות בריאות קידום אגף מנהלת                                           
               בתעסוקה בריאות לקידום שירות ראש                                         

 הציבור לבריאות האגודה                                                   
                                                              050-6265008 

                                                            0732101614/5  
                                                  marina.meir@aguda.co.il 
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 לנשום אוויר נקי!


