
  

  

  ניסיוננו בישראל -הטיפול המרפאתי בבופרנורפין

  

אחד הבעיות המרכזיות בבריאות , ללא ספק, אוכלוסיית החולים הסובלים מהתמכרות להרואין ואופייטים אחרים מהווה

מוחית הדומה במהותה לכל מחלה נפשית /על פי כל העדויות המצטברות ממחלה נפשית, אוכלוסייה זאת סובלת. הציבור

  .פלילית ולמעשה של רדיפה בלתי מוצדקת, לעומת זאת ההתייחסות של החברה הינה סטיגמטית .אחרת

אשר , ממחלה בעלת בסיס גנטי ברור ומוכח, על פי כל העדויות המדעיות, אנשים הסובלים מהתמכרות להרואין סובלים

, החברה. ים הקשורים לכךלמרות הנזק, מביא את מערכת העצבים שלה לתגובה התנהגותית של חיפוש וצריכת הסם

אוסרת על אותם האנשים את הנגישות לאותו החומר אשר מהווה הבסיס לאיזון תפקודי נוירופסיכולוגי של אותם , מצידה

בצב כזה האנשים הזקוקים לשימוש באותו החומר יעשו הכל כדי להשיג את החומר אשר היא זקוקים לו במובן . האנשים

לממן את הצורך הפיזיולוגי הזה אנשים הסובלים מהתמכרות מבצעים מעשים פליליים  כדי. מסוים כמו אוויר לנשימה

  .סוציאליים-ואנטי

אלא כהתנהגות מובנת הנובעת , פלילית, לא כבעיה מוסרית, את הסיפור החברתי העצוב הזה מנסים היום לנסח מחדש

יא את החולים לגמילה ולוויתור מוחלט על מנסים להב, בהקשר חשיבתי המוסרי המאשים. נוירופסיכולוגי/ממכלול גנטי

אין שום הגיון , הפסיכיאטרי, הרפואי, בהקשר החשיבתי הרציונלי. אשר הם חשים שכל כך זקוקים לו, שימוש באותו הסם

בין . אלא שיש לספק להם את הצורך שלהם בתכשירים מתאימים מבחינה פרמקולוגית, בגמילת החולים מהשימוש בסם

אשר בשל תחונותיה , כיום בעולם לטיפול כתחליפי סם נמצאת תרופת הבופרנורפין החומרים הנפוצים

  .עושה אותה מתאימה לטיפול מרפאתי, הפסיכופרמקולוגיות

משרד הבריאות הכנס את התרופה . מאז משרד הבריאות מתעלם מקיומה. 2002הבופרנורפין נכנס לישראל בסביבות שנת 

ללא כל ניצול של יתרונותיה , שבה מסופקת התרופהרה שני מרכזים טיפוליים למטופלים בודדים במרכזי מטדון ויצ

למרות הזמן הרב שחלף מאז . ההתייחסות לתרופה היא בדיוק אותה ההתייחסות שלה זוכה תרופת המטדון. היחודיים

לא טרחו  כניסתה של התרופה לארץ משרד הבריאות או הרשות למלחמה בסמים או הועדה לטיפול בנגע הסמים בכנסת

  .להתאים את המודלים הטיפולים לטכנולוגיה החדשה

בפועל אם רופא פסיכיאטר יטפל ". מוסד מוכר"החוק בישראל מאפשר לטפל באנשים הסובלים מהתמכרות רק במסגרת 

 הדבר המגוחך הזה היה. הוא עובר על החוק, באדם הסובל מהתמכרות לקנביס על ידי פסיכותרפיה או טיפול נוגד דיכאון

אלמלא היה אפשר לרשום מרשמי בופרנורפין לאנשים שזקוקים , יכול להיחשב לעוד קוריוז של הביורקראטיה הישראלית

, המרשם שלו לא יכובד בשום בית מרקחת) שזאת תרופה בטוחה להפליא(אם רופא רוצה ירשום בופרנורפין . לתרופה

לים לחשוב על האפשרות של לטפל באוכלוסייה זאת לאור זאת רופאים אפילו לא מתחי". מוסד"אלא אם הוא מוכר כ

במחבן התוצאה . למרות שיש תרופה יעילה ובדוקה, ואין טעם אפילו לנסות לגייס רופאים לטיפול במטופלים אלו

הטיפול בהתמכרויות בארץ רק הולך ומדרדר ואין שום התקדמות או שום גדילה של . המודל הישראלי הוא כשלון מוחלט

  .התחום

הטיפול . התוצאות הן פשוט מדהימות. ולטפל בחולים" מוסד"להפוך ל" מרפאת היבטים"רופאים החלטנו סביב לקובץ 

, כיוון שזאת מרפאה פרטית והחולים גם צריכים לרכוש את התרופה ממיטב כספם, במרפאתנו הוא טיפול בסיסי ביותר

קשה גם להפנות . רפואי טוב ורישום התרופההדבר היחיד שמתאפשר בפועל זה מתן טיפול , ללא כל תמיכה ממשלתית

ולכן לא זכאים לקבל " לא נקיים"מטופלים למרפאות ציבוריות או למוסדות הרווחה כי הם נחשבים למטופלים 



אך היחס בכללותו לאנשים , המשפט האחרון הוא לא מוחלט ויש כמה יוצאים מן הכלל. פסיכותרפיה או טיפול פסיכיאטרי

  .פת הבופרנורפין היא יחס של מצורעיםשמשתקמים בעזרת תרו

  :כמה מספרים המראים את כוחה של התרופה בתנאים בלתי אפשריים וכמעט ללא טיפול פסיכו סוציאלי הולם

ביקרו יותר מביקור אחד  1100 - עיותר ממתוכם . מטופלים  1200- נו טפלנו בשנים אחרונות ביותר מבמרפאה של

  .במרפאה

מטופלים הממשיכים טיפול קבוע במרפאה וביקרו בחודש וחצי אחרון לטיפול קבוע ועוד  480יש מתוך אותם המטופלים 

מטופלים עברו טיפול  66. מטופלים פעילים 530 - כ כ"בסה. מטופלים הנמצאים בשלב הראשוני של התייצבות 50 - כ

. במהלך הטיפול, לרוב, ודמיםמטופלים הועברו לטיפול במוסדות ציבוריים או שנכנסו לכלא בגלל תיקים ק 101 -גמילה ו

  .אותם המטופלים שנכנסו לכלא המשיכו את הטיפול במסגרת בית הסוהר וכמה מהם כבר חזרו לטיפול עם שחרורם

  

בגלל החסמים שמשרד הבריאות מעמיד בפני רופאים לתת (הפיזור של המטופלים הוא ארצי בגלל העדר מקומות טיפול 

  ).טיפול

 :פניות למרפאה 700 - ו כזאת חלוקה שבדקנו כאשר הי

  

  

  זהו פיזור המטופלים הפעילים על פי שנת התחלת הטיפול



  

  המספרים מהשנים הקודמות הם מאד קטנים כי אז היו מטופלים בודדים במרפאה 

 60-דהיינו ביקרו במרפאה ב(רשומים כמקבלים טיפול קבוע סדיר 
-מטופל אחד רשום שעבר טיפול גמילה ו -

אם ננקה מהסטטיסטיקה את המטופלים שפנו רק פעם אחד למרפאה ונעשה אותן לאותם המטופלים שביקרו לפחות פעמים 

מביא תועלת לחולים ולמדינה והגיע זמן שמשרד 

  בסקי'מרצ. ר ס"ד    

  מרפאת היבטים    

 -ב

2010

2011 -ב

87

69

  

המספרים מהשנים הקודמות הם מאד קטנים כי אז היו מטופלים בודדים במרפאה 

רשומים כמקבלים טיפול קבוע סדיר  190מופלים חדשים מהם  296
-דהיינו אמורים לבקר כל שבוע) התייצבות"עדיין רשומים כ

 ).ס"קרוב לודאי לשב(מטופלים עברו להמשך טיפול במוסדות ציבור 

  !!!!!!!!!! 83%שזה ". מוצלח"מקרים של טיפול 

אם ננקה מהסטטיסטיקה את המטופלים שפנו רק פעם אחד למרפאה ונעשה אותן לאותם המטופלים שביקרו לפחות פעמים 
  .הצלחה בטיפול 91%

מביא תועלת לחולים ולמדינה והגיע זמן שמשרד , העולם מקובל בכל -טיפול מרפאתי בבופרנורפין אפשרי
  הבריאות בישראל יטרח ויתאים את הטיפול למציאות המדעית בת ימינו
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המספרים מהשנים הקודמות הם מאד קטנים כי אז היו מטופלים בודדים במרפאה 

296התקבלו  2011ת שנב
עדיין רשומים כ 45). ימים אחרונים

מטופלים עברו להמשך טיפול במוסדות ציבור  9
   

מקרים של טיפול  254כ של "זה עושה סה
   

אם ננקה מהסטטיסטיקה את המטופלים שפנו רק פעם אחד למרפאה ונעשה אותן לאותם המטופלים שביקרו לפחות פעמים 
%במרפאה נגיע לקרוב של 

  

טיפול מרפאתי בבופרנורפין אפשרי - לסיכום
הבריאות בישראל יטרח ויתאים את הטיפול למציאות המדעית בת ימינו
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