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 החברה הישראלית לרפואה
                                                 בהתמכרויות טיפוללו 
                                                                                        

                                                                                                                                           

                                              
  

  נוהלי הטיפול בבופרנורפי� בישראל עמדת אילס� בנושא

 

תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשי� הטיפול בהתמכרויות באר
 מתבצע על סמ� 

  .�1994ד"התשנ בסמי�

למכורי� ) סובוטקס(הטיפול בבופרנורפי  במינו  גבוה  בטר� נכנס לישראלתקנות אלו נקבעו 

  .אטי�לאופי

נצבר באר
 ובעול� ניסיו  קליני ומחקרי רב בתחו� הטיפול , במהל� השני� שחלפו מאז

  .  בבופרנורפי 

  

מצא כיעיל שנ � Office based �יתרונו הגדול של טיפול זה הוא האפשרות לטיפול אמבולטורי

  .ובטוח

הטיפול בבופרנורפי  כטיפול אחזקתי למכורי� לאופיאטי� הוא כיו� אחד הטיפולי� המקובלי� 

  .בעול� להפרעה זו

  

  

  המלצות אילס� 

 

א� , הוצאת בופרנורפי  באופ  גור% מהתקנות לפיקוח על מוסדות לטיפול בהתמכרויות �

  .לא מפיקוח גור� רגולטורי במשרד הבריאות

וללא " מוסד"קביעת קריטריוני� לרופאי� הזכאי� לרשו� את התרופה ללא כל רישו� כ �

 .פרט להסמכה המקצועית שלה�, כל אישור רגולטורי

 .מטופלי� בזמ  נתו  100 �בה� רופא בודד יכול לטפל ל מטופלי�הגבלת כמות ה �

על , בלבד איסור על הנפקת מרשמי נייר של בופרנורפי  ומעבר לשימוש במרש� אלקטרוני �

 .מנת למנוע זיופי� על ידי המטופלי�

� ורעידוד נגישות התרופה לאוכלוסיות בסיכו  גבוה ובעיקר לנשי� העוסקות בזנות לצ �

 .השגת הרואי 

חיוב מוסדות הרווחה והמרפאות הציבוריות לבריאות הנפש לקבל מטופלי בופרנורפי   �

 . לטיפול ללא כל אפליה

פול בני בעקרונות הטי" קדושת הניקיו "שר תחלי% את עידוד תכנית הכשרה מקצועית א �

 .מוסדות הרווחהבמשרד הבריאות ומוסדות ב בתודעת צוותי המטפלי�, ימינו

� 
תו� פיקוח על כפילויות , הבטחת אספקה של התרופה בבתי מרקחת בכל רחבי האר

 .במשיכת מרשמי�
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 עידוד שילוב של טיפול פסיכוסוציאלי בעל הוכחות  � 

א� ללא התניית מת  טיפול תרופתי בקבלת ,  EBM (Evidence Based Medicine)של

 .בשו� מקרה פסיכוסוציאליטיפול 

" נקי"איסור מוחלט על התניית קבלת מטופל לכל מוסד לטיפול בהתמכרויות בהיותו  �

. פסיכוזהנוגד כולל טיפול תרופתי פסיכיאטרי נוגד דיכאו  או , מכל טיפול פסיכותרופי

שינוי תרופתי פסיכיאטרי ללא אישור והשגחה של רופא פסיכיאטר  איסור מוחלט על

 .זאת לרבות בתי המעצר ובתי הסוהר. מומחה

כדי , הכנסת אפשרות של טיפול בבופרנורפי  בבתי הסוהר במקביל לטיפול במטדו  �

 .לאפשר מעבר חלק להמש� טיפול ע� שחרור האסיר מבית הסוהר

  

 

  

אנו ממליצי� ג� על , ל"את החלת ההצעה הנא� מבלי לעכב , בטווח הארו� יותר

 :המרכיבי� הבאי�

תכנה שתגובה במשרד , "בופרנורפי "חיוב רופאי� לשימוש בתכנה אחידה לניהול מרפאת  �

 .הבריאות ותאפשר מעקב אחר כפילות פניות

בדיקות נדרשות , כולל צורת התיק, טיפול אצל אות� הרופאי�מחייב לתהלי�  קביעת �

 .וכדומה

 SBTמעבר לטיפול חובה בסובוקסו  במקו� סובוטקס או  �

 .אספקת הבופרנורפי  בחינ� לכל מטופל בישראל �

  

  

  

  

  

 


