
	
 

 מיידית להפצה
 

 ליותר נגמלים מהמעשנים מרבע שפחות כך על מצביע עישון ללא לעולם הקרן של חדש ח"דו
 מעישון לגמילה עכשוויים מוצרים בעזרת שנה של מתקופה

 
  יותר טובים בכלים הצורך את מדגישה Parthenon-EY ידי על שנערכה סקירה

 מההרגל להיפטר למעשנים לסייע כדי
 

 על מצביעה עישון ללא לעולם הקרן היום שפרסמה חדשה סקירה - יורק) ניו יורק, (ניו 2018 בנובמבר, 1
 להמשיך מהמעשנים 25%-מ לפחות מסייעים בשוק כיום הקיימים לגמילה ביותר היעילים הכלים כי כך

 בלבד. אחת שנה לאחר מסיגריות בגמילה לדבוק
 

 תהיה שמטרתה ,2018 ליולי מאי בין רוחבית סקירה תבצע שזו כדי Parthenon-EY-ל פנתה הקרן
 ועובדות וחשבון הדין בפיתוח. נמצאים או בשוק הקיימים מעישון לגמילה ושירותים מוצרים להעריך
  הקרן. של אתרב יםזמינ Parthenon-EY של הבסיס

 
 להיגמל רוצים המעשנים שרוב כך על מצביע העולמי העישון מצב על 2018 לשנת הקרן של הסקר"

 מעשנים שמספר כך על מצביע זה דוח הצלחה. ללא פעמים, של רב מספר לעתים מנסים, מהם ושרבים
 עם להם. הזמינים והשירותים במוצרים משתמשים שהם בכך זאת לעשות מצליחים להיגמל, המנסים

 רופא, ‚ריאחי פרהד אמר "יעילים, או יםמסייע אינם הללו הכלים אחרים רבים מעשנים עבור זאת,
 עישון. ללא לעולם בקרן וטכנולוגיה מדע בריאות, על הממונה

 
 ואמר, העבודה את הוביל ,Parthenon-EY-ב החיים מדעי בפרקטיקת שותף הנדשאו, טוביאס

 שמעוניינים למעשנים המוצעים והשירותים המוצרים מבחר את לקטלג כדי הזה הפרויקט את התחלנו"
 אותנו: הפתיעו זאת, עם ממצאים, שלושה פתרונות. של מגוון מבחר מצאנו וכצפוי, להיגמל

 של מתמידה הימנעות שיעורי עם לגמילה, המיועדים ושירותים מוצרים של הנמוכה יעילותם .1
 חודשים 12 של לתקופות היותר לכל 23%

 יישומי של בעיקר יים,טכנולוג פתרונות של והולך הגדל המספר של המוגבלת הקלינית ההערכה .2
 עצמית הדרכה על המבוססים ניידים למכשירים מעישון גמילה

 כך על המרמזים הפיתוח, בשלב מועמדים ורפואיים תרופתיים מכשירים של המועט המספר .3
 "הקרובות. השנים 10 עד 5-ב דרך פורצי לטיפולים לצפות שאין

 
 לפעול: הצורך את מדגיש הדוח
 בין ושילובים אישית מותאמות גישות יותר באמצעות הקיימים, הכלים יעילות את למקסם כדי •

 שירותים לבין מוצרים
 הטיפול במסלולי ביותר הטובים את ולכלול העצמית ההדרכה יישומי יעילות את לתקף כדי •
 יותר לנגישים אותם ולהפוך יותר יעילים גמילה ושירותי מוצרי של חדשנותם את להמריץ כדי •

 ובינונית נמוכה בהכנסה המתאפיינות במדינות השגה וברי
 

 ונגישים, השגה לברי והפיכתם יותר, יעילים גמילה כלי לטובת חדשנות המרצת" הוסיף, ריאחי פרהד
 ההתחלה נקודת הוא זה דיווח הקרן. של והטכנולוגיה המדע הבריאות, בעבודת מרכזיים תווך עמודי הם
 "בתחום. העניין בעלי כל עם עבודל מצפים ואנחנו זה, בעניין מאמצינו של
 



	
 .Inc עישון, ללא לעולם הקרן אודות
 את לשפר היא שמטרתו רווח מטרות ללא תלוי,-בלתי )c)(3(501 ארגון היא עישון ללא לעולם הקרן

 עמודי שלושה באמצעות במשימתה תומכת הקרן הזה. בדור כבר העישון מיגור ידי על העולמית הבריאות
 הקרן של עבודתה בתעשייה. והשינוי בחקלאות; השינוי יוזמת וטכנולוגיה; מדע בריאות, מרכזיים: תווך

 במדינות ומתמקדת טבק על לפיקוח מתמשכים מאמצים משלימה טכנולוגיהוה המדע הבריאות, בתחומי
 תהליך את להאיץ מנת על המעשנים כלפי המכוונת אג'נדה ומביאה המעשנים, מרבית מתגוררים בהם

 התלויות בכלכלות הגיוון להגדלת מכוונת בחקלאות השינוי יוזמת מופחת. נזק למוצרי והמעבר הגמילה
 וסביבת הטבק תעשיית בכל שינוי בהשגת מתמקדים הקרן של בתעשייה וילשינ והמאמצים בטבק,

 העולמית. הניקוטין
 

  של שנתית תרומה להעברת )International Morris Philip )PMI מאת התחייבות קיבלה הקרן
 איסור חל ,התרומות והסכם הקרן תקנות פי על .2018 משנת החל שנים, 12 במשך דולרים מיליון 80
 שימוש עושה הקרן שבו האופן על דרך בכל להשפיע או לשלוט ככלל, הטבק, תעשיית ועל PMI על

 מצד חסות מתן מהווה אינה הקרן ידי על השנתית התרומה קבלת פעילויותיה. את ממקדת או בכספיה
 התורם. ממוצרי אחד לאף הקרן

 
 .www.smokefreeworld.org באתר ראו נא הקרן, על נוסף למידע
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