
בכל יום נפטרים בישראל כ-22 מעשנים מנזקי עישון!8
יש לכם עכשיו אפשרות לסלול לכל מטופל את הדרך שמתאימה לו להיגמל.
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למידע נוסף אודות צ’מפיקסTM יש לעיין בעלון לרופא.
להדפסה/ הורדה של קובץ זה בפורמט PDF לחץ כאן

המידע בדיוור זה מיועד רק לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בישראל
אם אינך מעוניין לקבל דיוור מקצועי מחברת פייזר, לחץ כאן להסרה מרשימת התפוצה.

אין להשיב לכתובת דואר אלקטרוני זו, התיבה הינה ללא אפשרות מענה.
ISR.AEReporting@pfizer.com לדיווח תופעות לוואי
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במכבי ובצבא - כל רופא שעבר הכשרה 
יכול לטפל (רשימת הרופאים מפורסמת 

באתר מכבי)	

כל הרופאים בקופת חולים מאוחדת 
ולאומית מטפלים בגמילה מעישון בעזרת 

צ'מפיקס ללא אישורים נוספים והתניות5
ליווי הרופא המטפל 

לתמיכה טלפונית במכבי ובכללית 
יש צורך בהפניית רופא המשפחה	

מוקד לאומי זמין מיידית לכל המעוניינים1 ליווי בתמיכה טלפונית

להרשמה יש להתקשר לטלפון תאום תורים 
בקופת החולים ולהירשם לסדנה הקרובה 
למקום המגורים (אין צורך בהפניית רופא)7

סדנה קבוצתית לגמילה מעישון

מטופלים שמעוניינים להיגמל מעישון יכולים להעזר במגוון תמיכות ללא תשלום 
ולשלב טיפול בצ'מפיקס ב-5,7:15%

מחיר חודש טיפול בצ'מפיקס3
במסגרת סל הבריאות (15%)

משרד הבריאות השיק

מוקד לאומי 
לגמילה מעישון1

המוקד פועל 6800*
בימי א׳-ה׳ 

8:00-20:001

המומחים במוקד נותנים מענה מיידי 
לכל אזרחי ישראל במגוון שפות.

תוכנית היעוץ כוללת
6 שיחות טלפוניות חד שבועיות2

בשיחת היעוץ יקבל המטופל אישור בכתב (במייל) 
על השתתפותו בסדנה הטלפונית. 

האישור מקנה זכאות
 לטיפול מסובסד )ב-15%(2

 בהתאם למדיניות הקופה

מומלץ להתמיד בטיפול
3-6 חודשים	 כ-50 ₪
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