
 התמכרות ושימוש לרעה

 פסיכיאטר -ר אילן טל"ד

 

 הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית•

 "לאכול מחדש"•

 יד על הלב•

 חיים בלי לחץ -שקט נפשי•

 

 

 



 ?על מה נדבר

 DSMשינויי ? מהי התמכרות•

 התמכרות לחומרים•

 התמכרויות התנהגותיות•

 פתולוגיה משפחתית ותלות הדדית•

 טיפול•

 

 לעצור בכל הזדמנות/ נא לשאול •



-0.5 0 2 4 6 8 

Disability-adjusted life-years (%) 3 

Burden of disease attributable to 20 leading risk 

factors in 2010 – worldwide 

Lim et al. Lancet 2012;380(9859):2224–2260  

Smoking and alcohol 

Places 1 and 3 
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In the UK, 150 people per year die from acute alcohol poisoning 

Blood alcohol 450 mg/% 

= 5.5 x legal driving limit  

Amy Winehouse’s death due to 

acute alcohol poisoning  

UK: latest data  

– more than 20% of all male deaths 16–44 years due to alcohol  



Drugs ranked according to total harm 
Drugs ordered by their overall harm scores, showing the separate contributions to the overall scores 

of harms to users and harm to others 

Harm to users (CW 46) 

Harm to others (CW 54) 

Alcohol  

Cannabis  
Tobacco 

5 

The weights after normalisation (0–100) are shown in the key; CW=cumulative weight; GHB=γ hydroxybutyric acid; LSD-lysergic acid diethylamide 

Nutt, King & Phillips. Lancet 2010;376(9752):1558–1565 
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Total adult per capita alcohol consumption (recorded and unrecorded) in 

2005* 

Total refers to recorded + unrecorded; 2005 refers to average 2003–2005 for recorded and 2005 for unrecorded 

WHO, 2011 
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 ?מה זו התמכרות
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Addiction is a brain disease 

Prefrontal cortex 

Nucleus accumbens 

Ventral tegmental area 

GO- NO GO 



 5גרסה  DSMמתי זו התמכרות לפי 

 

 

• Taking the substance in larger amounts or for longer than the 

you meant to 

• Wanting to cut down or stop using the substance but not 

managing to 

• Spending a lot of time getting, using, or recovering from use of 

the substance 

• Cravings and urges to use the substance 

• Not managing to do what you should at work, home or school, 

because of substance use 

• Continuing to use, even when it causes problems in 

relationships 



 5גרסה  DSMמתי זו התמכרות לפי 

 

• Using substances again and again, even when it puts 

the you in danger 

• Continuing to use, even when the you know you 

have a physical or psychological problem that could 

have been caused or made worse by the substance 

• Needing more of the substance to get the effect you 

want (tolerance) 

• Development of withdrawal symptoms, which can be 

relieved by taking more of the substance. 



1

1 

 ?מה זו התמכרות



1

2 

Alcohol dependence is defined by the WHO as a cluster of physiological,  

behavioural & cognitive symptoms  

WHO=World Health Organization 

1. WHO. ICD-10, F10–F19 

ICD-10 classification of alcohol dependence1 

• A diagnosis of alcohol dependence should be made 

when three or more of the following criteria have been 

present simultaneously during the past year 
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 התמכרויות שכיחות לחומרים

 (  הרואין)סמים קשים •

 קוקאין•

 גראס•

 אלכוהול•

  ואופייטים אופייטיםלא  -נוגדי כאב -תרופות מרשם•

 (פיברומיאלגיה ותסמונות סומטיות)

 בנזודיאזפינים -תרופות מרשם•

 ריטלין•

•(not so very )נייס גאי 
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 (לא מחייב)טיפוסים 

 -( הרואין)סמים קשים •

 הייטק, בליינים, אומנים -קוקאין•

 "סטלנים" -גראס•

 ד"עו/ רופאים -אלכוהול•

מקצועות חופשיים אחרים   –נוגדי כאב  -תרופות מרשם•

 (מורים)

 ל"כנ –בנזודיאזפינים  -תרופות מרשם•

 מקצועות חופשיים, סטודנטים -ריטלין•

•(not so very )צעירים -נייס גאי 
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 דאונרים מול אפרים

 אינטוקסיקציה ותסמונת גמילה

 דאונרים•

 גראס•

 אלכוהול•

 בנזודיאזפינים -תרופות מרשם•

•(not so very )נייס גאי 

 

 אפרים•

 נוגדי כאב -תרופות מרשם•

 ריטלין•

 קוקאין•



1

6 

 תרופות



1

7 

 מצבים נפשיים

 שימוש ארוך גמילה אינטוקסיקציה חומר

,  שכרות, בלבול אלכוהול

 עייפות

 הלוצינוזיס דליריום ,אי שקט

דיכאון  , אי שקט התקף חרדה, היי גראס

 וחרדה

חוסר  , דיכאון

פגיעה  , מוטיבציה

 פסיכוזה ,קוגניטיבית

 פסיכוזה אי שקט אי שקט גאי נייס

אי  , חוסר שינה, חרדה קוקאין

 שקט

 הפרעות קוגניטיביות

חוסר יציבות מצב   דיכאון היי MDMD ,אקסטות

 הרוח



 תחלואה כפולה

לרוב שימוש עם סכיזופרניה אם גם מצבים  

 אחרים כמו דיכאון וחרדה

 

   -שכיחים מפוספסים

 ביפולר

 הפרעת קשב



 
The Prevalence and Correlates of Adult ADHD in the 

United States: Results From the National 

comorbidity Ronald C. Kessler, Ph.D. et al 

The estimated prevalence of adult ADHD was 4.4% 

at 2006. 

 

Adult ADHD was highly co-morbid with many other 

DSM-IV disorders. 

 

up to 65% of affected children continue to 

be symptomatic into adulthood 

(MedGenMed. 2006; 8(3): 12. Published online 2006 July 19).  

(Am J Psychiatry 2006; 163:716–723) 



ADHD in ADULTS 

• < 20% adult cases are diagnosed and treated 

(Newcorn et al, 2007) 

• Most adult cases are co-morbid cases 

• They are frequently treated for the co-morbid 

conditions without diagnosis and treatment of the 

underlying ADHD 





 

• drop out of school)32–40%) 

• rarely complete college(5–10%)   

•have few or no friends (50–70%).   

•under perform at work (70–80%)  

•engage in antisocial activities (40–50%)   

•more likely to experience teen pregnancy (40%) 

•sexually transmitted diseases (16%) 

•experience depression (20–30%) and personality disorders 

(18–25%) 

Sufferers are far more likely to: 

Clinical Child and Family Psychology Review, Vol. 5, No. 2, June 2002 ( C° 2002) 



Pomerleau, et al. J Subst Abuse. 1995;7:373-378. 

*Smokers Quit ratio 
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*P<0.01 

48.5% 

ADHD 

General 

population 

40.8% 

25.8% 

29% 

Increased Smoking with ADHD 



Biederman, et al. Biol Psychiatry. 1998;44:269-273. 
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Increased Lifetime Substance Abuse  

in Untreated Adults with ADHD 

27% 

55% 

Control (n=268) 

ADHD (n=239) 

P<0.001 



A systematic review and analysis of long-term outcomes 

in attention deficit hyperactivity disorder: effects of  

treatment and non-treatment. 

..99:10;4Sep 2012  BMC Med. 

 סיגריות

 אלכוהול

 גראס וחשיש

 השאר

 

 

 נקבע כנראה לפי זמינות



A systematic review and analysis of long-term outcomes 

in attention deficit hyperactivity disorder: effects of  

treatment and non-treatment. 

..99:10;4Sep 2012  BMC Med. 

• Our findings support the hypothesis that ADHD 

itself is a risk for subsequent SUD. 

• In the current data, we found that mood disorders 

predicted drug use disorders, but not overall SUD, 

alcohol use disorders, or cigarette smoking 

• no increase or decrease in SUD associated with 

stimulant treatment 

• treatment of ADHD may reduce or delay the 

onset of both cigarette smoking54 and SUD54 in 

adolescence. 

יותר  (  כלומר מניעת מעידה קשה יותר ולא גמילה)התמכרות עמידה 

טיפול מוקדם יותר יעיל יותר, מתחילה מוקדם יותר  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3104208/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3104208/


Biederman J, et al. Pediatrics. 1999;104:e20-e25. 
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Unmedicated 
ADHD 

Medicated 
ADHD 

Control 

75 

25 
18 

Effect of pharmacotherapy 

P<0.0

01 

Pharmacotherapy Significantly Reduces 

Substance Abuse in Adults with ADHD 

(N=56) (N=19) 

(N=137) 



Inattention Hyperactivity 

Impulsivity 

 

ADHD 
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 התמכרויות התנהגותיות שכיחות

 הימורים•

 פייסבוק/ משחקי מחשב/ מחשב•

 פורנו•

 מין•

 קניות•

 אוכל•



 התמכרויות למחשב בבני נוער וצעירים

 

 (הספקטרום, חרדה חברתית בעיקר) אמיתיתחוסך אינטראקציה •

 בעולם הדיגיטלי אנטראקציות/ לפייסבוקהתמכרות –

, ספקטרום)כניסה לעולם פנטזיה עם כללי התנהגות טכניים •

 (אישיות

ברמת הפנטזיה וברמת   -דומה להימורים)התמכרות למשחקי מחשב –

 (השידול של המערכת הממוחשבת

 

קשיי ויסות , רקע משפחתי, Bמאפייני אישיות צבר  -התמכרות•

 רגשי וחיפוש אחר ריגושים



DUAL DIAGNOSIS 

•  כשמנקים חומרים

• BIPOLAR AND ADHD 

 

•  כשמנקים התמכרויות למחשב

• מסוגים שונים עד לרמת האובססיה -חרדה  

• ויסות רגשי וחושי -בעיות תקשורת  
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 הספקטרום האוטיסטי

 תקשורת מילולית•

 תקשורת לא מילולית•

 חוסר ויסות רגשי וחושי•

 התנהגויות חוזרות•

 חרדה ואובססיה•

 עיכוב התפתחותי•

 

 בגיל המבוגר•

לעיתים קר וממוחשב של התנהגויות כדי  , ניתוח לוגי•

 לתפקד בסיטואציה חברתית
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 ?מי משתמש

 הם לא יספרו אם לא תשאלו•

 

התמכרות מתאפיינת , ומניפולטיביות" הקטנה"לצפות ל•

 במניפולציות ושקרים

 

 לצפות לשימוש צולב•
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 בעיה האמיתיתה

Co-dependency 
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 התמכרות היא בעיה משפחתית
 ילדים שלא יוצאים מהבית, ע הפרעות אכילה"ע



Motivational Interviewing 

אצל המטופל בין התנהגות   דיסונאנסמטרתו ליצור •

 השימוש בסמים לבין מטרותיו האישיות

מבוסס על כך שהשנוי יבוא בשלבים ושלבים אלו  •

 הם צפויים

 



 :השינוימודל שלבי 

 שלב טרום 

 שינוי קבוע הרהור בשינוי

 שלב המעידה

 שלב התחזוקה

 שלב השינוי

 -למידת דרכי השינוי

 הטיפול

 שלב קבלת 

 החלטות

 שלב ההרהור 

 בצורך לשנות



 No Go -חיזוק מערכת ה, מניעת מעידה

 טיפול בסטרס•

 הרחקת רמזים וסיטואציות חברתיות•

 הרחקת חומרים מעודדים•

 

•HARM REDUCTION 
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 ?מה לא לעשות

להפסיק לשאול כשמתגלה  , לשכוח לשאול, להתעלם -לא•

 לא תמיד לסמוך על דיווחי השימוש, בעיה

טיפול דינמי או קוגניטיבי התנהגותי או כל טיפול   -לא•

 שמתעלם מהפיל בחדר

 קודיפנדנטלהתעלם בכך שיש  -לא•

 בעצמנו לקודיפנדנטובשום פנים ואופן לא להפוך •
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 ?מה כן לעשות

 לרעה או התמכרות שמושלברר האם יש  -כן•

או  מסוייםקביעת מטרות חיונית כמו גמילה בתאריך  -כן•

 הפחתת שימוש בגבולות

 מוטיבציוניםשימוש בכלים •

 דיפנדנט-טיפול בקו•

 קבוצות עזרה עצמית•

לשקול הפניה לטיפול אמבולטורי לטיפול בהתמכרות או •

 אישפוזית

אבחנה שעדיין   -מורכב PTSDכולל  -נגיעה בטראומה•

 DSMלא נכנסה ל 
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 טיפול בהתמכרות

 גמילה והפסקה או הפחתת השימוש -מטרה ראשונה•

 harm reductionאם אין בררה אז •

 עדיף טיפול מקביל במאפשר•

 כולל מילוי הריקנות באופן אקטיבי, רוחני ונפשי -שיקום•

 גבולות ברורים של מה מותר ואסור•

 שיקום יחסים בין אישיים•

 כולל הורים מכורים אם יש, נגיעה בטראומה הראשונית•

 מניעת מעידה תמידית•

•SoBright 
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רלוונטי   -מה עושים עם מטופל קיים

 לגומלים מעישון

 ?משתמש לרעה או מכור, משתמש

 

 ?עד כמה קיים סיכון

 

 ?עד כמה המטפל יכול לשים גבולות

 

 ?הקודיפנדנטעד כמה דומיננטי  

 

 ?פיצול הטיפול

 קביעת מועד להחלטה

 



 צעדים 12

A groups 

 אפשרויות טיפול נוספות

4

3 



 :הצעדים כפי שהוגדרו על ידי אלכוהוליסטים אנונימיים 12אלה הם •

 .שחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול, הודינו שאנו חסרי אונים מול האלכוהול

 .הגענו להאמין שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר את שפיות דעתנו

 .כפי שאנו מבינים אותו החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים

 .נוקב וחסר פחד, עשינו חשבון נפש מוסרי

 .עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו, התוודינו בפני אלוהים

 .היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו

 .ביקשנו אותו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו

 .עשינו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על כל מעשינו בפניהם

פרט למקרים שמעשה זה יפגע  , כיפרנו על מעשינו במישרין בפני אנשים כאלו כאשר הדבר ניתן

 .בהם או באחרים

 .הודינו בכך מיד, וכאשר שגינו, המשכנו בחשבון הנפש

כפי שאנו   ,חיפשנו בדרך של תפילה ושל הרהורים לשפר את הקשר ההכרתי שלנו עם אלוהים

 .ומבקשים את הכוח לבצע זאת מאיתנוכשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו , מבינים אותו

ניסינו לשאת בשורה זו לאלכוהוליסטים  , כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה

 .וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו

 ?רוחניות כמילוי ריקנות -הצעדים 12

4

4 
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 חזרה וסיכום -טיפול תרופתי

 סבוטקס•

 

 סלינקרו•

 

 בנזואנטי חרדתי שאינו •

 לא ריטלין•

 מפיקס'צ, וולבוטרין, סרוקוול•



 דילמת חדר המיון. 1

בו זמנית  . אתה מנהל יחידה לטיפול בסמים

את מי   -השאלה. מגיעים אליך שני מטופלים

 ?מהם דחוף יותר לשלוח לחדר מיון ומדוע



 דילמת חדר המיון. 1

משתמש בהרואין  , 26בן , מטופל ראשון

מגיע עם  . פרקוסטולאחרונה ידוע שהוא לוקח 

למרות שמדובר  )צמרמורת , כאבי בטן, נזלת

הלב  . יתכן ויש לו מעט חום, (ביום יחסית חם

ונראה כאילו האישונים שלו  , פועם במהירות

. מצבו הפיזי נראה סביר, פרט לכך. מורחבים

"  תרופות"מבקש , מנומס, בהתחלה הוא נחמד

 .עם הרופא הקבוע שלו שיפגשעד 



 דילמת חדר המיון. 1

.  ואפילו אלים דורשניבהדרגה הוא נהפך 

מתלונן שמתייחסים אליו כמו למכור ולא רוצים  

בשלב  . מבקש מיטה ללילה ותרופות, לעזור לו

מסביר שהוא כבר , נראה סובל מאד מסויים

ומבקש שיעזרו לו כדי  , להגמלמזמן רוצה 

אומר שאם ישוחרר בלי עזרה  . להגמלשיוכל 

הוא עלול לגנוב או אפילו לפגוע בעצמו כי הוא  

 .אינו עומד בכאב



 דילמת חדר המיון. 1

נראה . גבר כנראה סביב השישים, מטופל שני

והיא  , הוא הגיע עם השכנה שלו. קצת מוזנח

מספרת שפגשה אותו בחדר המדרגות מנסה  

,  העיניים מורחבות, הוא מזיע. לדירתו להכנס

הצליח לפתוח  הוא רעד כל כך עד כדי כך שלא 

 את הדלת



 דילמת חדר המיון. 1

השכנה מספרת כי הוא התאלמן לפני שנים  

פרש מעבודתו במשרד ממשלתי לפני  , רבות

.  שני בניו גרים בצפון הארץ, כחמש שנים

שראתה אותו בחדר המדרגות חשב שנכנס  

בבדיקה  . למשרד ובהתחלה לא זיהה אותה

הוא מזהה את עצמו אבל מבולבל לגבי החודש  

הלחיים והאף אדומים ועל הלחיים  . והעונה

 .ורידים דקים בולטים



 דילמת חדר המיון. 1

הבטן נפוחה וכשהוא מושיט ידיים קדימה  

מדבר  , הוא נחמד. הרעד מאד ברור וחזק

שולל בעיית סמים או  . מתנצל שמפריע, בנימוס

אולי  , אבל מודה ששותה מידי פעם, אלכוהול

אבל לא " כדורי שינה"לוקח . היום שתה קצת

מעדיף שלא ללכת למיון  . בטוח שלקח אתמול

 .אלא אם אין בררה



 דילמת חדר המיון. 1

 ?מי חשוב יותר להפנות להמשך טיפול

 

 1מטופל 1.

 2מטופל 2.



 דילמת חדר המיון. 1

 ?מי חשוב יותר להפנות להמשך טיפול

 

 1מטופל 1.

 2מטופל 2.



 דיון

במצב של   אופייטים/מכור להרואין 1מטופל 

כאבי בטן  , נזלת: הסימנים אופייניים. גמילה

,  כאבי שרירים, אישונים מורחבים, עוויתיים

 .  ד ודופק גבוהים"לח, צמרמורת

רב שנים  עם סימנים של שימוש  2מטופל 

לחיים  , רועד, מזיע. באלכוהול הנכנס לגמילה

סביר להניח  . בטן נפוחה, spider veinsעם 

אתמול שהיה ממסך   בנזודיאזפיןשאכן לא לקח 

 .  חלק מהסימנים



 דיון

אך בוודאי  , חש אי נוחות מהגמילה 1מטופל 

.  מיידיתכבר רגיל לתקופות כאלה ואינו בסכנה 

,  הזעות לילה, יתכן ובבדיקה יהיה גם עור ברוז

 .טיקים וקפיצות שרירים

  דליריוםמבוגר יותר ועם סכנה לפתח  2מטופל 

אז הבלבול והחרדה מתחלפים  , טרמנס

ידווח על  . בהלוצינציות עד התקף אפילפטי

והוא  , מסתובב כולל הקירות הכלתחושה כי 

 .  עלול ליפול



 דילמת הריטלין. 2

גר עם הוריו ואחיו  , 18בן , ב"בחור בכיתה י, בן

האב סוחר יהלומים שלרוב  . בהרצליה פיתוח

 .ל בימים ראשון עד חמישי"נמצא בחו

, כשאבא בבית בסופי שבוע הוא בלתי נסבל"

בכלל הוא לא יודע לשתות  , שותה כל הזמן

.  אמאוכששותה יותר מידי הוא צועק עליי ועל 

וגם היא שותה ואז אני  , גם היא לא נסבלת

 "פשוט מתחפף לחבר



 דילמת הריטלין. 2

התחלתי  , אני כולה מעשן חפיסת סיגריות"

שבכלל לא הבנתי מה  , עוד בחטיבה, 13בגיל 

גם  . כל הזמן הייתי מעופף במילא, רוצים ממני

לפעמים אני מעשן  . עכשיו אין לי כוח ללמוד

 .יכול לשתות כמה בירות הערב, וינט עם חבר'ג

אוהב לצאת למועדונים  , מחכה לסופי שבוע

,  מריחואנה, קוק, הכלניסיתי . ולפגוש בחורות

 "לפעמים אני גם קונה, פטריות, אקסטזי



 דילמת הריטלין. 2

.  עדיף חגיגת, ניסיתי נייס גאי שאני לא סובל"

.  כי זה מרגיע אותי" ספידים"הכי אוהב לקחת 

כשהייתי בן שמונה ההורים לקחו אותי לאבחון  

אולי עזר  , ורצו לתת לי ריטלין שלקחתי קצת

 . אבל לא הסכמתי לקחת, לא יודע, לי

  -אח שלי הוא החלום הרטוב של ההורים שלי

'  עשיו הוא בכיתה י, חרשן עם ציונים גבוהים

 "אותי הם שונאים. המצטיין של הכיתה



 דילמת הריטלין. 2

מהו  , בהנחה וקיימת הפרעת קשב וריכוז

 ?הטיפול הכי פחות סביר

 

 ג"מ 36 קונסרטה1.

 ג"מ 30ויונס 2.

 ג"מ 10ריטלין 3.

 ג"מ150 וולבוטרין4.

 



 דילמת הריטלין. 2

מהו  , בהנחה וקיימת הפרעת קשב וריכוז

 ?הטיפול הכי פחות סביר

 

 ג"מ 36 קונסרטה1.

 ג"מ 30ויונס 2.

 ג"מ 10ריטלין 3.

 ג"מ150 וולבוטרין4.

 



 דיון

הפוטנציאל לשימוש לרעה נמוך יחסית עם  

.  בוולבוטריןנמוך עד לא קיים , וויונס קונסרטה

בעיקר  , סיכון מה להתקף אפילפטי לוולבוטרין

 .ג"מ 450במינון מעל 

 



 טובים השניים. 3

הופנתה על ידי  . שיווק בהייטקמנהלת לימור היא 

 10)לגמילה מעישון מנהלת משאבי אנוש לקליניקה 

אומרת לעצמי  אני : "מתארת גם(. שנים קופסא ביום

אבל , שאני שותה כוס יין אחת או שתיים בערב

לימור נשואה  ". למעשה אני יורדת על בקבוק שלם

 .מדברת ברהיטות, נראית מטופחת, ללא ילדים

 



 טובים השניים. 3

.  לפני כמה שנים החלו להופיע בעיות שינה

לוקחת  . ג"מ 5 אסיבלוקבלה  להרדםהתקשתה 

שלוש עד ארבע פעמים  "בערך " אחד או שניים"

הפרעות השינה החלו בערך כשאביה  ". בשבוע

והיא  , הוא היה בשנות החמישים לחייו. נפטר

לאחר מותו הרגישה  . חשה קשורה אליו מאד

ולכן עבדה ללא  " דיכאון עומד להשתלט עליי"ש

מידי פעם הופיעו אירועים של קוצר נשימה  . הרף

מידי פעם להתקפי   קסנקסוהיא נוטלת , והזעה

 .החרדה



 טובים השניים. 3

לוקחת לזה  , מיילדות" בעיית השמנה"מתארת 

מביאה לה  שחברה כדורים מארצות הברית 

(.  אמפטאמיניםוכנראה מכילים מינון נמוך של )

היא   -מסויימותבשנה האחרונה יש בעיות תפקוד 

אבל , נעדרת מארוחות עסקים שנערכות בערב

היא עצמה  . מתפקדת סביר בעבודה בשעות היום

 .מתחילה להיות מודאגת מכך ששותה יותר מידי



 טובים השניים. 3

,  ברוב המקרים אני שותה בבית לפני השינה"

זה מסבך את . ובסוף גומרת בקבוק כמעט לגמרי

אני גם  , אני נאבקת מילדות שאיתו, עניין המשקל

,  לוקחת יותר תרופות הרגעה כי אני לא שקטה

ובסוף נרדמת רק אם גם שותה וגם לוקחת  

 ".תרופות



 טובים השניים. 3

 ?לבצעמה מהבאים הכי פחות נכון •

 לשלוח לגמילה באשפוז1.

ולבקש ממנה לפנות  , במקום אלכוהול אסיבלמינון להעלות 2.

 לחדר מיון במידת הצורך

 להתחיל טיפול תרופתי אנטי דכאוני3.

 להתחיל טיפול קוגניטיבי התנהגותי להתקפי חרדה4.

  פ"חהערב  השתיהלבקש ממנה להפחית מכמות 5.

  100 סרוקוולכמו  סדטיביפסיכוטי -להוסיף טיפול תרופתי אנטי6.

 ג"מ

 להתחיל בהפסקת עישון בלי לטפל באלכוהול7.



 טובים השניים. 3

 ?לבצעמה מהבאים הכי פחות נכון •

 לשלוח לגמילה באשפוז1.

ולבקש ממנה לפנות  , במקום אלכוהול אסיבלמינון להעלות 2.

 לחדר מיון במידת הצורך

 להתחיל טיפול תרופתי אנטי דכאוני3.

 להתחיל טיפול קוגניטיבי התנהגותי להתקפי חרדה4.

  פ"חהערב  השתיהלבקש ממנה להפחית מכמות 5.

  100 סרוקוולכמו  סדטיביפסיכוטי -להוסיף טיפול תרופתי אנטי6.

 ג"מ

 להתחיל בהפסקת עישון בלי לטפל באלכוהול7.



 דיון

הפחתת שתיה ללא השגחה רפואית עלולה להיות  

הוא אכן מה לעשות עם   האמיתימסוכנת אבל הדיון 

 מטופלת כזו המגיעה לקליניקה



 ?מה להוסיף

מנהל מרכז  . המתגורר בצפון, רופא מצליח, 44בן 

'  הנמצא בבעלות פרופ, רפואי פרטי קטן בתחום העיניים

נמצא  . סובל מעודף משקל רב. מפורסם ממרכז הארץ

מגוריו עקב התמכרות   באיזורבטיפול פסיכוסוציאלי 

עם  . NAואף הולך לקבוצת , לאלכוהול מזה שנים רבות

בתחילת הטיפול היה   –ישנה אי יציבות בשימוש , זאת

ואז שוקע בלילות  , נקי לחצי שנה וכעת מתנקה לחודש

אשתו מדווחת  . בעיקר בסופי שבוע, של שתייה מרובה

כי הוא בקושי מתפקד בבית למרות שבעבודה מרוצים  

 .שנה 20קופסאות ליום כבר  2מעשן . ממנו



 ?מה להוסיף

יחסי מין בגלל משקלו ואף   עימוהיא אינה רוצה לקיים 

,  נשמה"למרות שהיא יודעת שהוא , ממנו להפרדשקלה 

הוא עצמו מתלונן שבימים בהם לחוץ  ". איש טוב

מתחילים לילות של חוסר  , לקראת סוף השבוע, בעבודה

  להרדםמתקשה , של אכילה ים'מבינגאז  סובל . שינה

אולי  , ופעם בששה שבועות לערך גם מתחיל לשתות

הוא  . היה יכול לעצור את זה מבעוד מועד אך לא מצליח

  איתובמין  אישתומאד מחוסר החשק של מתוסכל גם 

 .זיקפהומדווח על בעיות 



 ?מה להוסיף

 ?מה לא היית עושה

 מוסיף טיפול תרופתי להפחתת צריכת אלכוהול1.

 את אשתו לטיפול מקבילמגייס 2.

 מוסיף טיפול אנטי דכאוני אם יש סימני דיכאון3.

 (ואבן)מוסיף טיפול תרופתי לשינה 4.

 סדטיבי היסטאמיני-מוסיף טיפול אנטי5.

 ויאגרהמוסיף 6.

 וולבוטריןמוסיף 7.

 (כלומר אפשריות)כל התשובות נכונות 8.
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 את אשתו לטיפול מקבילמגייס 2.

 מוסיף טיפול אנטי דכאוני אם יש סימני דיכאון3.

 (ואבן)מוסיף טיפול תרופתי לשינה 4.

 סדטיבי היסטאמיני-מוסיף טיפול אנטי5.

 ויאגרהמוסיף 6.

 וולבוטריןמוסיף 7.

 (כלומר אפשריות)כל התשובות נכונות 8.



 דיון

 .בנזוכמה בקלות אפשר ליפול לתוספת 

 בקודיפנדנסילטפל  -לזכור

 לשלול דיכאון

 בויאגרהלברר הטעם 

 שאלת עיתוי הפסקת העישון



 תודה על ההקשבה
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