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נייר עמדה על הפחתת הנזק מטבק
הצהרה שהוכנה על ידי ועדת בקרת הטבק של הERS -
מהי הפחתת נזק?
האיגוד הבינלאומי להפחתת הנזק ( ,)International Harm Reduction Associationבתיאום עם ארגון הבריאות
העולמי ,מגדיר הפחתת נזק כ"-מדיניות ,תוכניות ופרקטיקות שמטרתן בעיקר לצמצם את ההשלכות השליליות
הבריאותיות ,החברתיות והכלכליות של השימוש בתרופות פסיכואקטיביות מבלי להפחית בהכרח את צריכת
התרופות"[ .]2;1הפחתת נזקים עלתה לסדר היום לאחר שסכנת התפשטות  HIVבקרב משתמשי סמים הוכרה
לראשונה .הפחתת נזקים נותנת קדימות לנקודת המבט של בריאות הציבור ,שמטרתה לעצור או לצמצם נזק מיידי
כאשר אנשים בסיכון אינם מגיבים לטיפול .שאלת ההימנעות ארוכת טווח משימוש בסמים נותרת ללא מענה או
פתוחה[.]3
מדוע חשוב לדון בהפחתת נזקים ומה פירוש הפחתת נזק בפיקוח על הטבק?
מגיפת המחלות הנגרמות על-ידי עישון במאה ה 20-נמנית בין אסונות בריאות הציבור הגדולים ביותר במאה
האחרונה ,והוערך כי עישון יהרוג כמיליארד בני אדם במאה ה .]4[21-עישון הוא לא אורח חיים או הרגל רע ,אלא
מחלה כרונית[ .]4סיגריות הן ממכרות ,בדומה להרואין ולקוקאין ,וניקוטין ,חומר פסיכואקטיבי ,הוא הסוכן העיקרי של
ההתמכרות[ .]5שינויים בייצור הטבק הגבירו משמעותית את הסיכון להתמכרות לניקוטין בקרב מעשנים[.]5
האסטרטגיה להפחתת נזקים למעשנים כוללת המלצה על שימוש במוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין ,כגון מוצרי
טבק שנצרכים שלא בדרך העישון ( - Smokeless Tobaccoטבק ללעיסה או למציצה) ,סיגריות אלקטרוניות או
מוצרי טבק מחומם חדשים ,במקום סיגריות קונבנציונליות ,ובכך להחליף מוצר מזיק מאוד במוצר מזיק פחות ,אך
עדיין מזיק .זהו רעיון אינטואיטיבי ומושך ,ולכן מפתה מאוד עבור מעשנים ,אנשי מקצוע בתחום הבריאות,
ופוליטיקאים .למרבה הצער ,המצב לאמיתה הרבה יותר מורכב.
בעוד שטיפולים בתחליפים לאופיואידים ,כגון מתדון ,ניתנים רק למכורים אשר נמצאים בסיכון הגבוה ביותר ומנוהלים
על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות ,ה חלופות לעישון המכילות ניקוטין ,כגון סיגריות אלקטרוניות ומוצרי טבק
מחומם ,הם מוצרי צריכה המשווקים בשוק הרחב .ברוב המדינות מוצרים אלה נגישים עבור האוכלוסייה הכללית,
כולל אלה שמעולם לא היו מכורים לניקוטין .בעוד שהשכיחות הממוצעת של שימוש בסיכון גבוה באופיואידים בקרב
מבוגרים נאמדת ב  0.4%-מאוכלוסיית האיחוד האירופי[ ,]6קרוב לאחד מכל חמישה מבוגרים באירופה הוא מעשן[.]7
אנו מציגים להלן שבעה טיעונים מדוע אין להשתמש באסטרטגיית הפחתת נזקים כאסטרטגיה מבוססת אוכלוסייה
בפיקוח על טבק.
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 .1האסטרטגיה להפחתת נזקי הטבק מבוססת על טענות שגויות כי מעשנים אינם יכולים להפסיק לעשן או
לא רוצים להפסיק לעשן
[]9;8

הנחת יסוד זו היא פשוט לא נכונה – במציאות ,רוב המעשנים רוצים להפסיק

 .מחקר אירופי נרחב הראה כי רק

עשרה אחוזים של המעשנים בהחלט אינם רוצים להפסיק[ .]10שיעור גבוה של מעשנים גם לא אוהבים להיות תלויים
בניקוטין ורוצים להפסיק לעשן על מנת "להחזיר לעצמם את השליטה על חייהם"[ .]12;11מיליוני מעשנים ברחבי העולם
הפסיקו ורובם הפסיקו באמצעות כוח הרצון בלבד[ ,]13ללא שימוש בתחליפי ניקוטין ) (NRTאו בתרופות אחרות
להפסקת עישון .יתרה מכך ,אין בנמצא הוכחות ל"-התקשחות" עמדת המעשנים; נהפוך הוא ,כנראה שישנה
"התרככות" ,כיוון שמעשנים כיום מעשנים פחות סיגריות ליום ,בעלי מוטיבציה גבוהה להפסיק ,פחות מרוצים
מהמשך העישון ,ומדווחים על תלות פחותה בטבק בהשוואה לעבר[ .]17;16;15;14לכן ,בנוגע להתמכרות לטבק ,המטרה
העיקרית היא להניע ולתמוך במשתמשים בטבק להפסיק לעשן [ .]18טיפולים מוכחים להתמכרות לטבק קיימים והינם
בטוחים וחסכוניים .המטרה היא הפסקה ומניעת חזרה ,כדי להשיג הימנעות ארוכת-טווח מעישון[ .]19רוב מוצרי
הניקוטין ,כולל מוצרי טבק מחומם וסיגריות אלקטרוניות ,הם מכשירים לשאיפת ניקוטין .במסלול זה הניקוטין מגיע
למוח במהירות רבה מאוד ,וכתוצאה מכך ישנו סיכון גבוה של המשך ההתמכרות ,אשר מציב אתגרים בפני הטיפול
להפסקת עישון[.]20
לסיכום ,מרבית המעשנים רוצים להפסיק ,ושיעור גבוה אינם מרוצים מהתלות בניקוטין .מוצרים אלטרנטיביים
המכילים ניקוטין הם ממכרים ביותר .טיפולים מוכחים לתלות בניקוטין קיימים והינם בטוחים ויעילים כלכלית .אסור
לנו לוותר על המעשנים.
 .2האסטרטגיה להפחתת נזקי הטבק מתבססת על הנחות בלתי מוכחות כי מוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין
יעילים מאוד בסיוע להפסקת עישון
נערכו ניסויים רנדומליים מועטים ביותר על מנת לבדוק אם סיגריות אלקטרוניות יעילות יותר מאשר תרופות קיימות
להפסקת עישון[ .]22;21בניסוי מבוקר אקראי ) (randomized controlled trial - RCTבבריטניה נמצא כי סיגריות
אלקטרוניות יעילות פי שניים מטיפול בתחליפי ניקוטין ( )NRTלאחר שנה אחת ,בשילוב עם ייעוץ אינטנסיבי
להפסקת עישון[ .]21אולם 80% ,מהמעשנים לשעבר המשיכו להשתמש בסיגריות אלקטרוניות לאחר שעזבו את
הסיגריות הקונבנציונליות ,ומתוך אלו שהמשיכו לעשן ,לפחות  25%השתמשו גם בסיגריות אלקטרוניות בסוף
המחקר[ .]21בניסוי  RCTנוסף שמטרתו הפחתת עישון ,נמצאה גם השפעה על הפסקת עישון .מאידך גיסא ,שני
[]24;23

ניסויים אקראיים מעשיים (לא קליניים) המשווים סיגריות אלקטרוניות לתחליפי ניקוטין ()NRT

או

פרמקותרפיה[ ]24לא מצאו הבדל משמעותי בשיעורי ההימנעות בעישון לאורך שישה חודשים[ .]24;23יתר על כן ,מטא-
אנליזה של מחקרים אורכיים על האפקטיביות של סיגריות אלקטרוניות גם כן הראתה כי בעוד שני ניסויים קליניים
הצביעו על השפעות מועילות של סיגריות אלקטרוניות על שיעורי הפסקת עישון 14 ,מתוך  15מחקרים אורכיים על
חיים אמיתיים הראו שהשימוש בסיגריות אלקטרוניות פוגם באופן משמעותי בהימנעות[ .]25כנראה שהאפקט תלוי
באם הסיגריות האלקטרוניות משמשות בזירה קלינית בשילוב עם ייעוץ מקצועי ,או בסביבת "חיים האמיתיים".
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כך נצפה גם לגבי טיפול בתחליפי ניקוטין :קיימות ראיות איכותיות מניסויים מבוקרים ) ]26[(RCTוממרפאות להפסקת
עישון[ ,]27המוכיחות כי כל צורות הטיפול בתחליפי ניקוטין ( )NRTמגדילות את שיעורי הפסקת העישון ,בעוד
שהשימוש ב NRT-שנרכש ללא מרשם מזוהה עם סיכויים נמוכים משמעותית להימנעות מעישון בהשוואה לאי
שימוש בתרופות להפסקת עישון[ .]27מחקר פרוספקטיבי ,המבוסס על מדגם של כלל האוכלוסייה בבריטניה ,מצא כי
שימוש יומי בסיגריות אלקטרוניות בזמן העישון קשור כנראה לעלייה נוספת בשיעורי הניסיונות להפסיק לעשן
ולצמצם את העישון ,אך לא עם הפסקת עישון[ .]28ממצא זה משתקף גם במחקרים פרוספקטיביים אחרים על שימוש
של מעשנים בסיגריות אלקטרוניות[ .]32;31;30;25;29הסיבה לכך עשויה להיות כי סיגריות אלקטרוניות מקודמות כ-
"בטוחות" ,ולכן כאמצעי להנות מניקוטין בכל מקום ,ועל כן עשוי לפגוע ברצון להפסיק לעשן .יש הטוענים כי מוצרים
המכילים תחליפי ניקוטין מסייעים יותר להפסקת עישון מאשר שום שימוש בסיוע .מחקר גדול מבוסס אוכלוסין הראה
כי משתמשים בסיגריות אלקטרוניות נוטים פחות לדווח על הימנעות מעישון מאשר משתמשים בשיטות הפסקה
מבוססות ,וכי הם לא נטו יותר לדווח על הימנעות מעישון מאלה שלא השתמשו בכל סיוע[.]33
נראה כי סיגריות אלקטרוניות הן יעילות רק במסגרת קלינית ,בשילוב עם ייעוץ תכוף; עם זאת ,פחות מ 5%-מכלל
המעשנים בבריטניה וכ 1%-מכלל המעשנים בדנמרק (שתי מדינות עם שירותי הפסקת עישון מפותחים ללא תשלום)
משתמשים בשירותי הפסקת העישון הלאומיים[ .]35;34בחלקים רבים של העולם הטיפול המקצועי אפילו פחות נפוץ,
מה שמעיד כי לא תהיה לכך השפעה ,או השפעה שלילית ,על הפסקת עישון .למרות שחלק מהמעשנים המשתמשים
בסיגריות אלקטרוניות לא יפנו למרפאות להפסקת עישון ,לא נראה כי זה יגרום ליותר מעשנים להפסיק .ניסויים
אקראיים מועטים בדקו את היעילות ארוכת הטווח של מוצרי טבק שנצרכים שלא בדרך העישון (טבק ללעיסה או
למציצה) כאמצעי להפסקת עישון[ ,]38;37;36והם לא הראו כל השפעה; חברת טבק אחת אפילו נמנעה מפרסום תוצאות
של מחקר אקראי שלילי של  snusבשל שיעורי הפסקה נמוכים מאוד[ .]39אין מחקרים עצמאיים אשר בדקו את
ההשפעה של מוצרי טבק מחומם על הפסקת עישון לטווח ארוך ,ושני יצרנים עיקריים של סיגריות אלקטרוניות ומוצרי
טבק מחומם מצהירים כי המוצר שלהם אינו מיועד להפסקת עישון[.]41;40
לסיכום ,יש מחסור בראיות המוכיחות את ההשפעה של מוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין כאמצעי יעיל להפסקת
עישון .בסביבה של חיים אמיתיים ,השימוש בהם כנראה דווקא פוגם בהפסקת עישון.
 .3האסט רטגיה להפחתת נזקי הטבק מבוססת על הנחות שגויות שמעשנים יחליפו סיגריות קונבנציונליות
במוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין
רוב המשתמשים בסיגריות אלקטרוניות (בדרך כלל  )60-80%ממשיכים לעשן[ ,]47;46;45;44;43;42וייתכן שאין אצלם
ירידה משמעותית בצריכת סיגריות קונבנציונאליות[ .]50;49;48נטען כי נעשה שימוש כפול בסיגריות קונבנציונאליות
ואלקטרוניות רק למשך תקופת מעבר קצרה .עם זאת ,נראה כי למרות שבקרב משתמשים כפולים יש סיכוי גבוה
יותר לניסיון להפסיק לעשן מאשר באוכלוסייה הכללית ,הם אינם נוטים יותר להתנזר לחלוטין מסיגריות או ממוצרי
טבק אחרים בטווח הארוך[ .]51מחקר מבוסס אוכלוסייה גדול מבריטניה הסיק כי "אם השימוש בסיגריות אלקטרוניות
בזמן שהעישון פעל להפחתת צריכת הסיגריות באנגליה בין השנים  2006ל ,2016 -ההשפעה ברמת האוכלוסייה
הייתה ככל הנראה קטנה מאוד"[.]52
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ישנם מעט מאוד ממצאים לגבי ההשפעות הבריאותיות של שימוש כפול בסיגריות אלקטרוניות וקונבנציונליות .מחקר
אחד מצא ששימוש כפול אינו קשור לירידה ברמות חומרים מסרטנים או רעלנים[ .]53מחקר גדול אחר מצא שהחשיפה
לרעלנים היתה גבוהה יותר ( 10%עד  )36%בקרב משתמשים כפולים מאשר בקרב מעשנים של סיגריות רגילות
בלבד[ .]47שימוש כפול הוא גם שכיח מאוד בקרב משתמשים במוצרי טבק שנצרכים שלא בדרך העישון (טבק ללעיסה
או למציצה)[ .]54;46קיימות עדויות מוגבלות על מוצרי טבק מחוממים ,אך מחקר עצמאי מצא כי כל המשתמשים
הנוכחיים המשיכו להשתמש בסיגריות[ .]55במחקר שנערך בקרב מבוגרים קוריאנים צעירים ,כל משתמשי הטבק
המחומם ציינו כי הם משתמשים משולשים  -בסיגריות רגילות ,סיגריות אלקטרוניות וטבק מחומם[ .]55ההשפעות של
קוקטייל זה אינן ידועות .כמו כן ,מוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין הינם שונים מאוד מסיגריות קונבנציונליות ועשויים
ליצור חשיפות ייחודיות לרעלנים או חשיפות לרעלנים שאינם מסווגים כיום כמזיקים ,כגון אלה הקשורים לתמציות
טעם לסיגריות אלקטרוניות.
לסיכום ,רוב האנשים משתמשים במוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין כתוסף לסיגריות קונבנציונליות ,ולא כחלופה
לעישון .לכן ,לא תהיה תועלת בריאותית עבור רוב המעשנים ,ועבור כמה מהם אולי עשוי אפילו להיות סיכון מוגבר
לנזקים.
 .4האסטרטגיה להפחתת נזקי הטבק מבוססת על הנחות בלתי מתועדות ,כי מוצרים חלופיים לאספקת
ניקוטין אינם בדרך כלל מזיקים
לסיגריות קונבנציונליות ישנן השלכות בריאותיות הרסניות; לכן ,כל מוצר אליו נשווה אותן יהיה מזיק פחות .מזיק
פחות ,עם זאת ,זה לא אותו דבר כמו בלתי מזיק .שימוש בסיגריות אלקטרוניות בלבד ,במקום בסיגריות רגילות,
יקטין ככל הנראה את חשיפת המשתמשים לרעלנים[ ,]56אך ירידה בחשיפה לרעלנים אינה מובילה בהכרח להפחתה
משמעותית בנזק לבני אדם .הראיות תומכות בכך שלחשיפה נמוכה מאוד לעשן טבק (כלומר ,כמה סיגריות ביום או
שימוש מזדמן) ,ישנה השפעה משמעותית בגרימת מחלת לב איסכמית[ .]57קיים מינון תגובה לא-ליניארי ,והסיכון
העודף בקרב מעשנים של רק  5סיגריות ביום הוא כ .]58[50%-צמצום הסיכונים הבריאותיים הקשורים בעישון מחייב
הפסקה מוחלטת .יתר על כן ,באשר לשימוש בטבק ,מעקב ארוך טווח אחר מעשנים לא הוכיח שמעשנים כבדים
שמפחיתים את צריכת הסיגריות היומית שלהם מפחיתים משמעותית את הסיכון למוות בטרם עת[ .]6056;59אין שימוש
בטוח בטבק.
ישנן עדויות רבות לכך שתרסיסי (אירוסולים) סיגריות אלקטרוניות מכילים מתכות ,כי תרסיסים עשויים לגרום
ללי קויים חריפים בתפקוד התא האנדותלי ולקדם היווצרות של דלקת/מתח חמצון תגובתי ,וכי חומרים כימיים
הקיימים באירוסולים מסוגלים לגרום לנזק ל DNA -ולמוטגנזה[ .]56בניסויי  ,vivoכמו גם במחקרים בבעלי חיים,
[]65;64;63;62;61

נמצאו דלקות והצטלקות בדרכי הנשימה

וליקויים בתפקוד הריאות[ .]67;66חשיפה לנוזלי סיגריות

אלקטרוניות קידמה זיהום נגיפי נשימתי[ ]68וחיידקים הפכו אגרסיביים יותר כאשר נחשפו לאדי סיגריה אלקטרונית[.]64
[]69

ניסויים בבני אדם הראו חסימה בדרכי הנשימה

ואי-סדירות ( )dysregulationבהומאוסטזיס בריאה לאחר

שאיפה לטווח קצר[ .]70בנוסף ,ישנן ראיות מתונות ממחקרים מבוססי אוכלוסייה על שיעול מוגבר וצפצופים בקרב
מתבגרים ועל עלייה בחריפות אסתמה[ ,]56גם לאחר חשיפה מיד שנייה בלבד לאדי סיגריות אלקטרוניות[.]71
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אם כן ,רוב המחקרים העצמאיים מצביעים על נזק פוטנציאלי[ ,]56;73;72אך העדויות בשלב זה הן מוגבלות ואין בידנו
עדויות לגבי ההשפעות הבריאותיות ארוכות הטווח של שימוש בסיגריות אלקטרוניות .קיים מידע מסוים על שימוש
ארוך-טווח במוצרי טבק שנצרכים שלא בדרך העישון (טבק ללעיסה או למציצה) ,המראה סיכון מוגבר בקרב
המשתמשים לאוטם שריר הלב ,והעלייה בסיכון חושבה כגבוהה ביותר באזור האירופי ,בהתבסס על השימוש
בשבדיה ב snuff/snus -לח[ .]74כל מוצרי הטבק שנצרכים שלא בדרך העישון מכילים ניטרוסמינים מסרטנים
הספציפיים לטבק ,אם כי הרמות שונות במוצרים השונים[ .]75מוצרי טבק שנצרכים שלא בדרך העישון (טבק למציצה
או ללעיסה) אחראים למספר רב של מקרי מוות מסרטן ברחבי העולם[ ,]77;76אך ההוכחות לגבי הסיכון לסרטן כתוצאה
מהשימוש ב snuff/snus -שבדי לח אינן חד-משמעיות[.]75;82-84;81;80;79;78
יש מעט מאוד מ ידע על ההשפעות הבריאותיות של מכשירי טבק מחומם ומרבית המחקרים בוצעו על ידי תעשיית
הטבק .נתוני התעשייה לגבי בעלי החיים הראו דלקת ריאות[ ]85ונתונים בבני אדם לא הראו שיפור בתפקודי הריאות
לאחר המעבר מטבק בשריפה למוצרי טבק מחומם[ .]86הנתונים של תעשיית הטבק גם אינם מוכיחים סיכון נמוך
יותר באופן קבוע לנזק בבני אדם כאשר נעשה שימוש במוצר טבק מחומם במקום סיגריה קונבנציונלית[ .]86חוקרים
עצמאיים מצאו כי למוצרי טבק מחומם ,באופן דומה מאוד לעשן סיגריות ,יש פוטנציאל להגביר את הלחץ החמצוני,
כמו גם דלקות ,זיהומים ,ושינויים במבנה דרכי הנשימה ,וכן לגרום לשינויים אחרים הקשורים במחלת ריאות כרונית
בדרכי הנשימה של המשתמשים במכשירים אלה[ .]63מחקרים אחרים הראו כי חומרים מזיקים אינם מופחתים ב-
 ,95%כפי שנטען לעתים קרובות על ידי תעשיית הטבק[ ,]89;88;87ולמעשה הריכוזים של כמה מרכיבים מזיקים אף
נמצאו גבוהים יותר .שילוב של נתונים בבעלי חיים ובבני אדם מצביע על פגיעה אפשרית בכבד[ ]90ובריאות[ .]91מאחר
שבמחקרים עם ניגוד עניינים לא נמצא כל נזק משמעותי יותר מאשר מחקרים ללא ניגוד עניינים[ ,]72חשוב לערוך
יותר מחקרים עצמאיים באיכות גבוהה.
לסיכום ,אין כל ראיות לכך שמוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין הינם בטוחים .להיפך ,מחקרים רבים תיעדו השפעות
בריאותיות שליליות ,וחוסר הוודאות מתרכז סביב מידת הנזק ולא בעצם קיומו של נזק הקשור למוצרים אלו.

 .5מוצרי ניקוטין חלופיים עשויים להשפיע לרעה על בריאות הציבור גם אם מתברר ש"אחד מול אחד" הם
פחות מזיקים מאשר סיגריות רגילות
האסטרטגיה להפחתת נזקים מתמקדת אך ורק במעשנים ,אך מעשנים הם מיעוט באוכלוסייה .יש לקחת בחשבון
את השפעת השימוש במוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין על הרוב הלא-מעשן באוכלוסייה  -לא מעשנים ומעשנים
לשעבר  -כמו גם את הסיכון הפוטנציאלי של הנורמליזציה מחדש של עישון בחברה .למרות שקשה לנבא את
ההשפעה ארוכת הטווח של מוצרי ניקוטין חלופי על בריאות האוכלוסייה[ ,]94;93;92לקידום נרחב עשויות להיות מגוון
של השפעות בריאותיות שליליות ברמת האוכלוסייה[ .]95רבע מהמשתמשים הצעירים בסיגריות אלקטרוניות
באוסטרליה מעולם לא עישנו[ .]21סיגריות אלקטרוניות בטעמי סוכריות או פירות מושכים מאוד ילדים ומתבגרים[,]96
כמו גם בני נוער בסיכון נמוך להתחלת עישון[ .]97בחלקים מסוימים של העולם יש התפשטות משמעותית של שימוש
בסיגריות אלקטרוניות בקרב בני הנוער[.]21;99;98
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ראש מינהל המזון והתרופות האמריקני ) )FDAקבע כי בארצות הברית ישנה עלייה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות
בקרב בני נוער ברמת המגיפה[ .]100חשוב גם לציין כי השימוש בסיגריות אלקטרוניות אינו מונע עישון .אדרבא ,ישנן
ראיות ניכרות לכך ששימוש מתבגרים בסיגריות אלקטרוניות מגביר את הסיכון שלהם להתחיל בעישון סיגריות
רגילות[.]102;101;56
סקר חוזר ונשנה על עישון במדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית האיטלקית הראה כי בקרב משתמשים בסיגריות
אלקטרוניות ,מספרם של אלו שהתחילו (מחדש) לעשן לאחר השימוש בסיגריות אלקטרוניות עלה של מספרם של
אלו שהפסיקו לעשן לאחר שימוש בסיגריות אלקטרוניות[ .]103בקרב כלל המשתמשים 13% ,הפסיקו לעשן לאחר
שניסו סיגריות אלקטרוניות ,בעוד ש 22%-התחילו לעשן או חזרו לעשן לאחר שימוש בסיגריות אלקטרוניות.
האומדנים המקבילים בקרב משתמשים רגילים היו  25%ו ,28%-בהתאמה[.]103
מחקרים ארוכי טווח מצביעים על כך ששימוש במוצרי טבק שנצרכים שלא בדרך העישון (טבק ללעיסה או למציצה),
כמו שימוש בסיגריות אלקטרוניות ,אינו מונע עישון מאוחר יותר ,אלא להיפך ,מגביר את הסבירות להתחלת
עישון[ .]106;105;104מחקר אורך נרחב הראה כי לשימוש ב snus/snuff -לא היתה שום השפעה לטובה על הפסקת
[.]105

עישון ,הפחתה ,צמצום או מניעת התחלת עישון בקרב גברים צעירים בשווייץ

מחקרים אורכיים מארה"ב

מצביעים על כך ששינוי התנהגות מעישון לשימוש במוצרי טבק שנצרכים שלא בדרך העישון (טבק ללעיסה או
למציצה) הוא נדיר ביותר ,בעוד ששכיח מאוד לעבור ממוצרי טבק שנצרכים שלא בדרך העישון למוצרי עישון (כמעט
כל משתמש רביעי)[ .]107תעשיית הטבק מצביעה תמיד על שוודיה כמודל לחיקוי בהפחתת נזקים :במדינה זו שכיחות
נמוכה מאוד של עישון ,שכיחות גבוהה של שימוש ב snus/snuff-ושיעורי סרטן ריאות שהם חצי או שליש מאלה של
מדינות אחרות באירופה .בין השאר ,תעשיית הטבק "מתעלמת" מכך שבשוודיה כבר היו שיעורי סרטן ריאות נמוכים
בהרבה בשנות ה 50-עד ה ,70-לפני העלייה בשימוש של גברים ב; snus-כי שכיחות עישון בקרב נשים שוודיות
ירדה ללא שימוש ב ;snus-וכי אחוז גדל והולך של משתמשים  snus/snuffהם כאלה שמעולם לא עישנו[.]108
בארצות הברית ,שכיחות גבוהה של שימוש ב snuff-נמצא במדינות עם שכיחות עישון גבוהה[ .]109לפיכך ,אין כל
אינדיקציה כי שימוש במוצרי טבק שנצרכים שלא בדרך העישון (טבק ללעיסה או למציצה) הינו אמצעי יעיל להפחית
את העישון ברמת האוכלוסייה.
באיטליה ,כמעט מחצית מהמשתמשים בטבק מחומם ,ויותר ממחצית מהאנשים המעוניינים בטבק מחומם ,הם
כאלה שמעולם לא עישנו[ .]110העיצוב המחוכם והטענות בדבר היותו מוצר בלתי מזיק באופן כללי ,פונים למעשנים
מתבגרים וצעירים ,כמו גם אל לא מעשנים.
לסיכום ,כאשר מעריכים את היתרונות והחסרונות של מוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין ,עלינו לשקול את השפעתם
על כלל האוכלוסייה ,לא רק על המעשנים ,שהם מיעוט .בפרספקטיבה של בריאות הציבור ,למוצרים אלו עשויה
להיות השפעה שלילית נטו ,במיוחד בגלל הגידול בשימוש בקרב לא מעשנים .קיימות ראיות משמעותיות לכך
ששימוש של בני נוער במוצרי ניקוטין חלופיים מגביר את הסיכון לעישון בעתיד.
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 .6מעשנים רואים במוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין אלטרנטיבה בת-קיימא לשירותי הפסקת עישון מבוססי
ראיות ולטיפול תרופתי להפסקת עישון
תרופות המבוססות על ראיות ושירותים קיימים להפסקת עישון הינם אפקטיביים[ .]112;111סקר נרחב ב 28-מדינות
באיחוד האירופי הראה כי השימוש בסיגריות אלקטרוניות כעזר להפסקת עישון עלה בחמש השנים האחרונות ,בעוד
שהשימוש בפרמקותרפיה (כולל  )NRTושירותי הפסקת עישון ירדו בו זמנית[ .]113בבריטניה ,מספר המעשנים שעשו
ניסיון להפסיק לעשן באמצעות שירותי הפסקת עישון של  NHSירד ב 66%-בשש השנים האחרונות[ ,]34ובעוד
שהשימוש בסיגריות אלקטרוניות להפחתת נזקים (לא להפסקת עישון) עלה ,השימוש בקרב מעשנים בNRT-
ירד[ .]114מגמות אלה עשויות להיות עצמאיות ,אבל לא ניתן לשלול כי סיגריות אלקטרוניות תפסו את מקומם של
השימוש בשירותי הפסקת עישון מבוססי ראיות והפרמקותרפיה המוכחת רפואית .אין מידע על ההשפעה של מוצרי
טבק שנצרכים שלא בדרך העישון (טבק ללעיסה או למציצה) ומוצרי טבק מחומם על השימוש בשירותי הפסקת
עישון ובטיפול תרופתי.
לסיכום ,נצפתה ירידה בשימוש בשירותי הפסקת עישון ובטיפול תרופתי מוכח רפואית ,במקביל לגידול בשימוש
בסיגריות אלקטרוניות ,דבר המצביע על כך שמוצרים חלופיים המכילים ניקוטין עשויים להחליף אמצעים להפסקת
עישון יעילים ומבוססים על ראיות.

 .7האסטרטגיה להפחתת נזקי הטבק מבוססת על טענות שגויות שאיננו יכולים לרסן את מגיפת הטבק
קיימות אסטרטגיות יעילות רבות להפחתת עישון ברמת האוכלוסייה[ .]115;8הירידה בעישון בשל אמצעי בקרת טבק
הינה ללא ספק אחד ההצלחות הגדולות ביותר בתחום בריאות הציבור[ .]5במדינות בהן יש בקרת טבק חזקה (כלומר,
מחירים גבוהים על טבק ,אריזות אחידות ,איסור הצגה בנקודות מכירה ,אכיפה חזקה של גיל מינימלי לרכישה,
איסורי שיווק מקיפים ,מסעות פרסום אינטנסיביים נגד עישון ,שירותי הפסקת עישון ללא תשלום) נרשמה ירידה
מרשימה ומהירה בשכיחות העישון .שכיחות עישון יומי בין  10-12%היא כיום המציאות במדינות עם שיעורי עישון
גבוהים בעבר ,כגון נורבגיה ,שוודיה ,קנדה ,ברזיל ,הונג קונג ומדינת קליפורניה .במדינות עם בקרת טבק חלשה,
כגון דנמרק[ ,]116דווח במשך שנים רבות על קיפאון בשיעורי העישון .בצרפת ,מיליון מעשנים הפסיקו לעשן בשנה
אחת עקב שיפור בבקרת הטבק (תמחור סיגריות גבוה יותר ,אריזות אחידות ,קמפיינים ,חודש נטול טבק לאומי
ותוכנית לאומית ייעודית להפחתת עישון) ,ונרשמה כמו כן ירידה בעישון בקרב בני נוער ,ובעלי הכנסה נמוכה.
לסיכום ,בקרת טבק היא אחת ההצלחות הגדולות ביותר של בריאות הציבור ומדינות בהן יש בקרת טבק חזקה חוו
ירידה מרשימה בשכיחות עישון .אנחנו יודעים מה עובד .אנחנו צריכים מנהיגים אמיצים ליישם את השיטות
המבוססות על ראיות[.]117
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מוצרי ניקוטין חלופיים הינם התאמה של תעשיית הטבק לצמצום בצריכת הטבק ,ירידה בקבלת תופעת העישון,
והגברת הרגולציה של סיגריות.
עלינו להודות כי לאנשי מקצוע רבים בתחום הבריאות ובתחום הפיקוח על הטבק ולמקבלי ההחלטות אשר ממליצים
על האסטרטגיה להפחתת נזקים יש כוונות טובות .הם רואים בהפחתת נזקים דרך פרגמטית לצמצום ההשפעות
הבריאותיות ההרסניות של מגפת הטבק .עם זאת ,על כוונות טובות תמיד להיתמך על-ידי ראיות חזקות לפני יישום
בקנה מידה גדול .ראינו תוצאות קטסטרופאליות כאשר מתעלמים מהראיות[ .]118עדיין חסרים ממצאים על הבטיחות
ועל האפקטיביות של מוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין כאמצעי להפסקת עישון ,בעוד שהשימוש במוצרים המכילים
ניקוטין מתפשט אל לא-מעשנים ,וזה מאוד מדאיג .צמצום נזקים תוך פיקוח על הטבק צריך להיות שמור למיעוט
של מעשנים בסיכון גבוה ;זו אינה אסטרטגיה המיועדת לכלל האוכלוסייה.
עובדה נוספת שלא ניתן להתעלם ממנה היא כי מוצרים חלופיים לאספקת ניקוטין מיוצרים בעיקר על-ידי תעשיית
הטבק ,וכי לתעשיית הטבק יש אינטרס כלכלי חזק בהפצת מוצרים אלה בקרב אנשים רבים ככל האפשר  -מעשנים
כמו גם לא מעשנים .תעשיית הטבק מייצרת מוצרי טבק "בטוחים" יותר (כלומר ,סיגריות עם פילטר ,לייט ,אולטרה-
לייט ,מופחתות עיטרן ,וכו') מאז שנות החמישים .מסמכים פנימיים של תעשיית הטבק הראו כי חברות הטבק ניסו
להרתיע מעשנים מגמילה על ידי פיתוח מוצרים שנראו פחות מזיקים ,פחות ממכרים או מקובלים יותר מבחינה
חברתית" :ייתכן שנגמלים יונעו לא להפסיק ,או לפחות יישארו בשוק יותר זמן ...לסיגריה הבטוחה תהיה משיכה
רחבה ,מוגבלת בעיקר על ידי לחצים חברתיים להפסיק"[ .]119בתעשייה היה ידוע כי אין למוצרים כאלה שום יתרון
בריאותי[ .]120יתר על כן ,אף על פי שמדען מתוך תעשיית הטבק הזהיר כי" :ההשפעה של המעבר לסיגריה דלת-
ניטרן עשויה להגדיל ,ולא להפחית ,את הסיכונים שבעישון"[ ,]121תעשיית הטבק עדיין השיקה ושיווקה את המוצר
כהרבה יותר בטוח .בתעשייה היה גם ידוע כי מוצרים כאלה לא עוזרים למעשנים להפסיק[ .]120יהיה זה מאוד נאיבי
להאמין כי תעשיית הטבק השתנתה מאז.
לאחר השקת מוצרי הטבק המחוממים שלה ,הודיעה חברת טבק גדולה בשנה שעברה כי בכוונתה להפסיק את
ייצור הסיגריות ולעבור למוצרים אחרים נטולי עשן[ .]122תעשיית הטבק מנסה לשקם את המוניטין שלה ,להיראות
כחברה אחראית בחברה וכחלק מהפתרון ,כך שתוכל להשפיע בצורה יעילה יותר על מקבלי ההחלטות .המסמכים
הפנימיים מהתעשייה מראים כי חברות הטבק אינן מתכוונות להפסיק את ייצור הסיגריות הקונבנציונליות ,כפי שהן
[]124

טוענות[ .]123להיפך ,הן משתמשות במשאבים עצומים מול המאמצים לצמצום עישון קונבנציונאלי

וכדי להרחיב

מכירת סיגריות קונבנציונאליות במדינות בעלות הכנסה נמוכה[.]125;123
מעשנים רבים מתפתים על ידי מוצרים אחרים המכילים ניקוטין .במקום לחפש סיוע מקצועי בהפסקת עישון ,הם
עוברים לאחד מהמוצרים הללו ,כביכול בטוחים יותר ,מתוך אמונה כי הם בטוחים .כאשר אדם מפסיק לעשן לחלוטין
(אך לא באופן חלקי) הוא או היא יחוו יתרונות בריאותיים רבים ,שכן אין עוד חשיפה לחומרים מזיקים .למעשנים
שעוברים למוצרים חלופיים עדיין תהיה חשיפה ארוכת טווח לחומרים רעילים ומסרטנים .למרות שהיא מופחתת,
המשך החשיפה לרעלנים היא חלופה רעה להפסקת עישון.
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מהי המלצת ה?ERS-
האסטרטגיה להפחתת נזקי הטבק מבוססת על טענות והנחות טובות ,אבל לא נכונות ,ולא מתועדות .מכשירים
חדשים לאספקת טבק וניקוטין ,בעלי פוטנציאל לכאורה להפחתת נזקים ,הם דוגמאות לגישות לא מספיקות טובות
להפחתת נזקים .בנאום המרכזי שלה בפתיחת הכנס השמיני של ועידת הצדדים לאמנה הבינלאומית לפיקוח על
הטבק ) ,(COP8וורה לואיזה דה קוסטה ,ראש המזכירות בנושא בקרת טבק של ארגון הבריאות העולמי
) (Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTCהצהירה בנוגע למוצרי העישון החדשים:
"הצדדים צריכים לזרז את יישום סעיף ההנחיות  5.3ולהבטיח כי הוא חל על כל האינטרסים המסחריים והמובטחים
של תעשיית הטבק ,כולל התייחסות לטענות בלתי מוכחות על הפחתת נזק"[ .]126קרוב ל 40-מדינות כבר הוציאו את
הסיגריות האלקטרוניות ו/או את הניקוטין הנוזלי אל מחוץ לחוק.
שבועת היפוקרטס מחייבת את הרופא לשמור על סטנדרטים אתיים ספציפיים ו"-ראשית ,לא לעשות שום נזק".
ריאות האדם נוצרות כדי לנשום אוויר נקי ,לא "רמות מופחתות של רעלים וחומרים מסרטנים" ,וגוף האדם אינו אמור
להיות תלוי בסם ממכר .על כן ,ה ERS-אינו ממליץ על כל מוצר שהוא אשר מזיק לריאות ולבריאות האדם ,ולכן,
ה ERS-תומך ביישום האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק של ארגון הבריאות העולמי ( ,)WHO FCTCואינו
יכול להמליץ על הפחתת נזקי טבק כאסטרטגיה מבוססת אוכלוסייה.

נייר העמדה תורגם לעברית על ידי המיזם למיגור העישון ,באישורו של ארגון .European Respiratory Society – ERS
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