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טיפוליים .נסקור גם כנסים מקצועיים

לפרסם כל דבר בעל עניין לחברים.

ומולטידיסציפלינארי,

האחרונים

ותחום ההתמכרויות
אקלקטי

שהתקיימו

בחודשים

ומשלב חדשות ,מידע ועדכונים לאנשי

וכאלה שיתקיימו בעתיד בין אם

מדיסציפלינות

שונות

במסגרת "אילסם" ובין אם על ידי

בהתמכרויות.

הגיליון

שעוסקים

מקצוע
העוסקים

ארגונים

אחרים

הנוכחי כולל את :דבר יו"ר 'אילסם

בהתמכרויות .כמו כן ,נמשיך לפרסם

ד"ר ארתורו לרנר ,המדור הקבוע

גם את המדור

"זרקור על ספרים

''הכר את המומחה" ,שבו נארח הפעם

וכתבים בתחום ההתמכרויות".

את ד"ר שאולי לב-רן ,עוזר מנהל
המרכז הרפואי לב השרון ומנהל
המרפאה לתחלואה כפולה במרכז;
מרצה בכיר בחוג לפסיכיאטריה,
אוניברסיטת

תל

אביב;

וחבר

נשמח

ד"ר חגית בוני-נח,
עורכת עיתון 'התמכרויות בישראל'
צוות המערכת :ד"ר אילן טל ,גב'
תהלה ז'וכוביצקי ,גב' רות אל-רועי

אנו קוראים לכל חברי "אילסם"

ומר ממי סופר.

ולאנשי המקצוע האחרים מתחום
לתרום

והנהלת אילסם :ד"ר ארתורו לרנר,

מניסיונם ומפרי עטם לעיתון .המועד

ד"ר אביבה וולף וד"ר אלכס קפצן.

ההתמכרויות

בישראל

האחרון למשלוח חומר לעיתון הבא

דבר יו"ר 'אילסם' ,ד"ר ארתורו לרנר
שלום רב לכל העמיתות והעמיתים,
עברו כמעט  18חודשים מאז כניסת הוועד החדש
לתפקיד .כניסתנו לוותה בהרבה השתוקקות לעשייה,
בתקווה ובציפיות ובהרבה רצון לשנות דברים מהשורש
לטובת האוכלוסייה הזקוקה לנו ,לטובת המשפחות,
לטובת כולנו.
אבל האתגרים רבים ,מורכבים ומגוונים .קשה מאוד
לשנות את הקיים .כולם מגלים רצון טוב ורעיונות יפים
ואפילו הממונים על התקציבים מגלים אמפתיה ורצון
לעזור ,אבל בפועל ובמציאות הקיימת ,קשה מאוד
ד"ר ארתורו לרנר ,מרצה בכנס הבילטראלי של
אילסם ישראל-סרביה שנערך בסרביה.

לחולל שינוי משמעותי .שינוי כזה מחייב מהפכה

1

אמיתית .גם מהפכנים זקוקים להרבה השקעה של

ולמרות האתגרים שהם מכשולים לכל דבר ,נמשיך

משאבים וזמן.

לעבוד .אנחנו מצפים שיותר חברות וחברים יתעוררו

במציאות הקיימת אין לנו  ,לא זמן ולא משאבים.

מ"תרדמת החורף" ויגלו יותר יוזמה .להזכירכם,

אבל בסופו של דבר כדאי תמיד לזכור שאנחנו ,גוף

העשייה נופלת תמיד על מספר מצומצם של אנשים.

מייעץ ברמה מקצועית שאמור לדאוג בראש ובראשונה

כולנו עייפים .כולנו עובדים לילות כימים.

להעשרה של המומחים במקצועות השונים דרך מפגשים

אבל עלינו להתלכד ולעבוד יחד כי רק כך נוכל לתת

מקצועיים ,כנסים וימי עיון .פעילות זו עוזרת למניעה,

טיפול הולם ,נכון ומספיק לזקוקים לנו .אני סבור

לטיפול ולשיקום נאותים וראויים יותר .אנחנו כאן

ובטוח ונצליח במשימה.

בכדי להעניק טיפול טוב יותר.

תודה רבה,
ד"ר א .לרנר

טריוויה בנושא התמכרויות או "הכה את המומחה" (תשובות בעמוד :)17
.1

במדיניות החדשה של "אי הפללה באחריות":
כמה שקלים צפוי לשלם בגיר שנתפס מעשן
קנביס בפעם הראשונה?

.2

ב ,DSM-5-כמה קריטריונים נדרשים כדי
להגדיר אדם כסובל מהפרעה קלה של שימוש
בחומרים?

.3

מהן ספייס קוקיז?

.4

מהו ה? SAA-

.5

מי פרסם את המאמר שנקרא Über Coca
(אודות עלי הקוקה) וטען כי בקוקאין יש תועלת
למטופלים והשתמש גם בקוקאין בעצמו?

.6

באיזו שנה סונתז ה MDMA-ועל ידי מי?

.7

'טינה'' ,קרח' ' ,זכוכית' ו'זכוכית שבורה' בסלנג
המשתמשים בסמים ,הם כינויים ל?..

.8

מה שמה של מנהלת קהילת 'הר טוב' והוסטל
אביבים?

.9

מי הוא "ביל ?"W

 .11אלו חומרים מכיל הסובקסון?

ציורו החדש של ד"ר אמי שופמן -מדרום אפריקה
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"הכר את המומחה" -ד"ר שאולי לב רן
כמדריך בגישה המוטיבציונית והיה לישראלי הראשון

ד"ר שאולי לב-רן ()MD

שהתקבל לאיגוד הבינלאומי למדריכים בגישה המוטיבציונית.
בהמשך עבר בספרד גם הכשרה בניהול בעזרת הגישה
המוטיבציונית .הוא היה העורך של שלושה ספרים בסיסיים
בעברית על הגישה המוטיבציונית' :הגישה המוטיבציונית' של
מילר ורולניק ב' ,2119-הגישה המוטיבציונית בעבודה עם
מתבגרים' של נאר-קינג וסוארז ב 2111-ואת 'הגישה
המוטיבציונית בטיפול בחרדה' של ווסטרה ב.2114-
כיום מחלק ד"ר לב-רן את זמנו בין ניהול ,קליניקה ,הוראה
ומחקר .את דרכו המחקרית בהתמכרויות התחיל במודלים
של בעלי חיים ,אבל בגלל קושי לשלב בין קליניקה לבין
מעבדה פרה-קלינית עבר למחקר אפידמיולוגי ,כשהאתגר
הגדול ביותר עבורו היה ":אופן שאלת השאלה ,כמו משהו
ד"ר שאולי לב-רן פסיכיאטר ,בוגר בית הספר לרפואה בפקולטה

תלמודי .היכולת לבדוק ולבחון".

לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב ,ובוגר התמחות

התלמודיים לא זרים לו .לא רבים יודעים ,אבל ד"ר לב-רן גדל

בפסיכיאטריה במרכז לבריאות הנפש 'שלוותה' .את השתלמות

במשפחה בעלת זיקה חסידית חזקה והתחנך בחו"ל במסגרת

העמיתים בפסיכיאטריה של התמכרויות עבר במרכז לבריאות

של חב"ד .הוא נולד בישראל לאבא רופא ואימא פסיכולוגית,

הנפש ולהתמכרויות ( CAMH- Centre for Addiction and

וכשהיה בן שנתיים נסעו הוריו לארה"ב כחלק מדרכם

 ,)Mental Healthבאוניברסיטת טורונטו ,קנדה .במהלך

המקצועית .בכיתה ז' חזר לישראל ובהמשך התגייס לצבא

השתלמותו שילב בין עבודה קלינית ומחקרית ,והתמחה

כלוחם בצנחנים .במהלך לימודי הרפואה שבו ועלו בו תהיות

באפידמיולוגיה של התמכרויות ובאטיולוגיה החברתית של

לגבי בחירתו המקצועית ,ולאחר ארבע שנים של לימודי

הפרעות פסיכיאטריות .כיום הוא ממשיך לכהן שם כחוקר-עמית.

רפואה הפסיק ופנה להתרכז בתשוקה אחרת – טיפוס צוקים.

עם שובו ארצה ,לאחר השתלמות העמיתים ,הקים וניהל ,בבי"ח

לאחר שנתיים נוספות עשה הפסקה נוספת בלימודיו ופנה

שיבא ,את המרפאה לרפואת התמכרויות .בשנה האחרונה ד"ר

ללימודי היסטוריה ופילוסופיה .לבסוף -מצא את ייעודו

לב-רן משמש עוזר מנהל המרכז הרפואי לב השרון ומנהל

בתחום הפסיכיאטריה ,ובייחוד בתחום ההתמכרויות.

המרפאה לתחלואה כפולה במרכז בנוסף מרצה בכיר במסלול

שמו של ד"ר לב רן נודע למרחוק בנושא ההתמכרויות

המחקרי בחוג לפסיכיאטריה ,אוניברסיטת תל אביב.

והתחלואה הכפולה .הוא מוזמן דרך קבע להרצות בכנסים

ד"ר לב-רן הוא אדם תאב דעת ,סקרן המצוי כל העת בתהליכי

בארץ ובעולם וידוע בהרצאותיו הסוחפות ומעוררות המחשבה

התפתחות מקצועית ולמידה" :החשש הגדול הוא להפוך מהר מדי

והדעת" .גדלתי באווירה השמה את הדגש על שילוב רוחניות

למורה ,ולהפסיק להיות תלמיד" .הוא החליט שהוא משקיע את

ועשייה חברתית .הבנתי בשלב מוקדם יחסית את החשיבות

הזמן לא רק להוראה אלא גם ללמידה גם אם פירושו של דבר

של ייעוד ושליחות" .את הידע הרב שצבר במהלך השנים הוא

למעשה הפלפולים

שבמהלך השתלמותו בחו"ל נדרש להתחיל מלמטה יחד עם אנשי

חולק עם סטודנטים ,אנשי מקצוע רבים וגם עם הציבור

מקצוע צעירים בהרבה בתחילת דרכם .בקורות חייו ניתן לראות

הרחב .הוא מנגיש את הידע לציבור ברדיו ,בעיתונות

רשימה ארוכה של הכשרות והשתלמויות :החל בהתמחות

ובהרצאות שהוא נותן בפורומים שונים .כחסיד נלהב של גישת

בהיפנוזה ופסיכותרפיה פסיכואנליטית בתכנית ללימודי המשך

מזעור הנזקים ,הוא דואג גם להפיץ את הגישה ולהתייחס

בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ,השתלמות מקצועית

למכורים בשוויון ובחמלה ולא כאחרים וכמנודים.

מטעם האיגוד האמריקאי לפסיכיאטריה של התמכרויות

ד"ר לב-רן ,חבר "אילסם" ,זכה במהלך השנים בפרסים רבים.

( ,)AAAPהכשרה בתחום הטיפול בבופרנורפין (,)SAMHSA

את מחקריו בנושא הקשר בין שימוש בקנביס להפרעות

קורס ניהול מחקר אבחנתי לקראת  (APA( DSM-5ועוד ועוד.
ד"ר לב רן הוא אחד החלוצים בישראל בתחום הגישה
המוטיבציונית (.)Motivational Interviewing

את רזי

פסיכיאטריות הוא מפרסם בכתבי עת מדעיים מובילים
בפסיכיאטריה והתמכרויות ובפרקי ספרים .הוא משמש כסגן
עורך של העיתון האקדמי Israel Journal of Psychiatry and

הגישה הוא למד בחו"ל :ב 2119-למד את יסודות הגישה

 Related Sciencesוחבר מערכת בכתבי עת אקדמיים

המוטיבציונית בניו יורק ,ארה"ב ,לאחר מכן עבר הכשרה

נוספים.
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חדשות מתחום ההתמכרויות בשטח
סמינר של "קבוצת פומפידו" בנושא "סמי פיצוציות" בישראל ובספרד
מאת :גב' רות אל-רועי ,ראש אגף פיתוח קשרי חוץ ושת"פ בינלאומי
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול וחברת אילסם

בתמונה :משתתפי הסמינר בחיפה ,בחברת המלווים מישראל  :נציגי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ,נציגי
משרד הבריאות ונציגי עיריית חיפה.
"קבוצת פומפידו" הוא פורום רב מקצועי בנושא סמים

המשתמשים ושל המניעים לשימוש והנזקים הכרוכים בו.

הפועל במסגרת "מועצת אירופה" .בקבוצה חברות 39

מכיוון שהשימוש בסמים החדשים נעשה על ידי צעירים

מדינות וביניהן גם מדינות שאינן אירופאיות .מדינת

למטרות בילוי פנאי ,חשוב למקד את תשומת הלב על

ישראל התקבלה כחברה ב"קבוצת פומפידו" בשנת .2113

ההתערבות הראשונית ועל התפקיד שהאינטרנט ממלא

קבוצת פומפידו מארגנת מדי שנה סמינר בן שני שלבים

בהפצתם של סמים אלה .בה בעת מצטברות הוכחות

בהשתתפות אנשי מקצוע מתחום הסמים .השנה נבחר

שהסמים החדשים נצרכים על ידי אלה שמשתמשים כבר

הנושא הטעון של ה " - NPSהסמים החדשים" או בעגה

בסמים לא חוקיים וברגע שאלה אינם בנמצא או שמחירם

פופולרית " -סמי פיצוציות" .לבקשת המארגנים התקיים

יקר ,הם מוחלפים על ידי הסמים החדשים .דרכי

חלקו הראשון של הסמינר בישראל .חלקו השני התקיים

ההתערבות בקרב משתמשים אלה צריכות להיות מבוססות

בספרד.

על הקיים תוך התאמתן במידת הצורך לתופעת השימוש

המהירות המשתנה של הופעת הסמים החדשים מעצבת

החדשה.

מחדש את סצינת הסמים העולמית אך בה בעת

מטרת הסמינר הייתה לאפשר התבוננות והפקת לקחים

ההתייחסות אליהם אינה דומה לאופן שבו טופלו הסמים

משיטות

היעד

הלא חוקיים המפוקחים .לתופעת הסמים החדשים יש

"המסורתיים" ולבחון דרכים חדשות כמו בדיקות סמים

השלכות לגבי מדיניות הורדת ההיצעים והורדת

לפני שימוש ,יועצים לניהול חיי לילה safer-night life

הביקושים.

 advisoriesועוד.

ההתייחסות ל NPS-היא הזדמנות ייחודית לבחון את

בחלק הראשון של הסמינר בן שלוש הימים שהתקיים בארץ

ההתערבות

המופעלות

בקרב

קהלי

מדיניות הסמים הקיימת והתכניות הפועלות בשטח

בחודש מרס התארחו המשתלמים בעיר חיפה וזכו לחיבוק

האמורות לשמש בסיס לקביעת מדדים יעילים לטיפול

חם של הגורמים העירוניים ובמיוחד של גב' דפנה גיגי,

בתופעה .על מנת לשלב את הסמים החדשים במסגרת

מנהלת הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

מדיניות הורדת הביקושים הקיימת דרושה הבנה ברורה של

בסמינר השתתפו  34נציגים מ  22מדינות :רוסיה ,גיאורגיה,

תופעת הופעתם ,של מהות החומרים ,של קבוצות

בלרוס ,קזחסטן ,הולנד ,גרמניה ,איסלנד ,בלגיה ,נורבגיה,
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שבדיה ,פולין ,בוסניה ,קרואטיה ,קפריסין ,פינלנד ,אירלנד,

בנוסף ,נדונו דרכי ההתמודדות של מדינת ישראל בתופעת

רומניה ,פורטוגל ,סלובניה ,מקסיקו ,טורקיה וכן ישראל

ה NPS -במישורי החקיקה והאכיפה ובתחום הטיפול.

שמטעמה השתתפה גב' אורית שטרנברג ,ראש אגף הדרכה

המשתתפים היו גם אורחים של עיריית נצרת ושם ,מעבר

ומידע ברשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול .חלק

לאופיו המרגש של ביקור תיירותי בעיר ,קיבלו מידע על

מהמדינות יוצגו על ידי שני משתתפים האחד מהסקטור

פעילויות מניעה וטיפול במגזר הערבי בראייה רגישת

הממשלתי והשני נציג החברה האזרחית.

תרבות.

הסמינר כלל הרצאות במליאה ,עבודה בקבוצות וכן סיורים

בסיום חלקו השני של הסמינר ,בספרד ,יגובש מסמך

מקצועיים במסגרות של מניעה ,אבחון וטיפול .בין היתר

שיכלול את התובנות שהושגו לגבי עיצובה מחדש של סצינת

בקרו המשתתפים ב"כפר איזון" ,ב"מלכישוע "ו"בבית

הסמים והצורך לבחון כיצד ניתן להתאימה לצורות

אלמוג" והוצגו בפניהם פעילויות המניעה והטיפול

המסורתיות של מניעה ,טיפול ומזעור נזקים וכן לבחון

שמתקיימות בעיר חיפה ,כולל תוכנית ייחודית למקומות

גישות חדשות היכולות לפעול ביעילות בקרב מגוון רחב של

עבודה (חברת החשמל) ,לחיילים במסגרת הצבאית וכן

קבוצות משתמשים.

פעילות בני נוער וסיירת הורים בנהריה.

הכנס הראשון של אגף טיפול ושיקום ברשות הלאומית למלחמה בסמים
ובאלכוהול" :הגיעה עת שיקום"
מאת :גב' סוזן בן עזרא ,סגנית ראש אגף טיפול ושיקום ,הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול
וחברת ועד "אילסם"

ב 26-25 -לאפריל התקיים כנס דו יומי של האגף לטיפול
ושיקום ,של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.
נושא הכנס שנבנה בשותפות עם משרד הבריאות" ,אילסם"
ומשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים היה
"הגיעה עת שיקום".
אחד מיעדי העבודה העיקריים של האגף לטיפול ושיקום
לשנת  2117הוא הדגש על היום שבו "מסתיים הטיפול".
כיוון שמחלת ההתמכרות ידועה כמחלה כרונית של המוח
הרי הטיפול נמשך לאורך חיי האדם כששלב השיקום מקבל
התייחסות משנית או ממוקדת .אנו באגף מאמינים
בהרחבת ספקטרום ההתייחסות להון החלמה וליצירת
דגשים הכרחיים בעבודה רגישת מגדר וצרכים.
בכנס נכחו כ 375 -אנשי מקצוע ממגוון

ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים
העובדים עם

והאלכוהול מברכת בכנס

מכורים לסמים ואלכוהול.
הכנס נפתח בברכות :עו"ד איתן גורני -מנכ"ל (בפועל) של
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ,ח"כ תמר
זנדברג  -יו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול,
ד"ר טל ברגמן -ראשת האגף לבריאות הנפש ,משרד
הבריאות ,ד"ר ארתורו לרנר -יו"ר "אילסם" ,ומנהל
המחלקה לתחלואה כפולה בבית החולים הפסיכיאטרי לב
השרון.
הכנס התמקד בתהליך השיקומי ובחן אותו מזוויות שונות.
כל יום נפתח בהרצאות מליאה שבהמשכן התקיימו מושבים
ממוקדים לדיון מעמיק יותר באוכלוסיות נבחרות.
ד"ר איגור קוצ'נוק מהמחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת
סן דייגו בארה"ב הגיע במיוחד לכנס ונשא הרצאה מרתקת
בנושא "מה עובד טוב יותר בשיקום :מוטיבציה או אילוץ" .

עו"ד איתן גורני  -מנכ"ל בפועל ,הרשות הלאומית
למלחמה בסמים ובאלכוהול -מברך את באי הכנס
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ד"ר פאולה רושקה ,מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות,

מהשטח ,בהתייחסות ממוקדת בתהליכי שיקום ובתהליך

משרד הבריאות מנתה את יעדי המחלקה .מר שבי אהרון,

העבודה על סל שיקום למכורים.

מנהל השירות לטיפול בהתמכרויות ,משרד העבודה הרווחה

ד"ר איגור קוצ'נוק מהמחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת

והשירותים החברתיים הרחיב את הדיון על העצמת אנשים

סן דייגו הציג את המיתוסים הרווחים לעומת מציאות

על

ברצף

ההתמכרות

בעזרת

הטיפול

ההוליסטי

בתהליך טיפול ושיקום של מכורים.

והאינטגרטיבי.
המושב הראשון ,בנושא ביטחון סוציאלי בעת שיקום אפשר
ללמוד על "חוק הבטחת הכנסה" מגב' אפרת פורת ,מרכזת
בכירה באגף הבטחת הכנסה במוסד לביטוח לאומי .על
אודות תהליך אבחון המכורים במוסד לביטוח לאומי שמענו
מד״ר אמנון מיכאל ,מנכ"ל עמותת "הדרך" וממר אלי ירום,
המנהל מקצועי של מערך האבחונים" ,עמותת הדרך" ,גב'
נורית יעקובוביץ ,רכזת שיקום ארצית במוסד לביטוח
לאומי הציגה בפנינו את תהליך השיקום המקצועי בביטוח
הלאומי.
המושב השני ,בנושא שיקום נכי נפש בקהילה כדגם לפיתוח
שיקום בתחום ההתמכרויות ,סקר את העבודה הרחבה
שנעשית בשיקום נכי נפש בדגש על ממשקים ותהליכי עבודה
שניתן ליישם גם בשיקום מכורים לסמים ואלכוהול .ד"ר
ורד בלוש-קליינמן ,מנהלת תחום בכיר הכשרה ,הדרכה,

ד"ר ארתורו לרנר יו"ר אילסם  -בהרצאתו בכנס.

מחקר והטמעת מודלים באגף לבריאות הנפש במשרד
הבריאות ספרה בהרצאתה על התערבויות טיפוליות
שיקומיות מקדמות החלמה וסקרה את החזון ואת אתגרי
מערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה .ורד גם מילאה את
מקומה של גב' רונית דודאי ,ממונת שיקום ארצי באגף
לבריאות הנפש של משרד הבריאות שנבצר ממנה להגיע .גב'
ורד שפיר קיסר ,מנהלת תחום השכלה חברה ופנאי באגף
לבריאות הנפש במשרד הבריאות ,תיארה את תהליך
השיקום דרך נקודת התצפית שלה ,וגב' ענבל קרייזר ,עו"ס
במרפאת חוץ למבוגרים ,ב"מרכז לבריאות הנפש באר יעקב,
קמפוס נס ציונה" תיארה חזון ומציאות בתהליך השיקום
של מטופלים שאבחנתם תחלואה כפולה .מר מנחם סופר,
בעבר עו"ס באשפוזית לתחלואה כפולה וכעת רכז משנה סל
המושב

מר חגי ברוש ,אגף טיפול ושיקום ,הרשות הלאומית
למלחמה בסמים ובאלכוהול.

אילסם ,מנהל המחלקה לתחלואה כפולה בבית החולים

המושב השלישי בכנס" ,העוצמה שבך – היבטים ייחודיים

הפסיכיאטרי לב השרון.

בשיקום נשים" ,הוקדש לצורך בהתייחסות ייחודית ,מודעת

היום השני נפתח בהרצאתה המרתקת של ד"ר שרון

ורגישה לצרכים ולמענים בתהליכי שיקום של נשים .ד"ר

רבינוביץ-שנקר ,ראשת היחידה לחקר התמכרויות וראשת

ענת גור ,מנהלת "חכמת נשים" סקרה את המאפיינים של

תכנית ההתמחות בהתמכרויות לתואר שני ,ביה"ס

נשים מכורות וחשיבות ההתאמה המגדרית בבניית מערך

לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה שנתנה סקירה רחבה

שיקומי .ד"ר קרן גואטה ,מרצה במחלקה לקרימינולוגיה,

ומקצועית על הפסיכוביולוגיה של ההתמודדות עם

אוניברסיטת בר אילן ,שיתפה חווית

ההחלמה ארוכת

התמכרויות .מר חגי ברוש ,ראש האגף לטיפול ושיקום

הטווח מהתמכרות בקרב אימהות ודנה במושג הון החלמה.

ברשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ,הציג הצעה

גב' חנה אמסלם ,מפקחת ארצית בשירות לטיפול

למערך שיקום לאומי תוך שימת דגש על הצורך העולה

והשירותים

שיקום דרום סקר מודלים לדיור זמני בעולם.

הסתיים בפאנל מרתק בהנחייתו של ד״ר ארתורו לרנר ,יו"ר

בהתמכרויות,

משרד

העבודה,

הרווחה

החברתיים ,נתנה הרצאה על התהליך המרשים שנעשה
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בשירות לטיפול בהתמכרויות ובתוכנית השרות לטיפול

למחקר וטיפול בנפגעי סמים ,הרצתה על תרומתה של

בנשים .גב' תמי כחלון ,רכזת מרכז יום לנשים באשדוד

תוכנית התערבות לירידה במשקל ואורח חיים בריא

שיתפה בעבודה הנעשית עם נשים במרכז היום והתוכניות

למטופלי מתדון אחזקתי.

המותאמות ליחידות אמבולטוריות.

המושב המסכם של הכנס הדגיש את נושא הרגישות

המושב הרביעי ,בנושא מחוץ לקופסא -מיזמים ייחודיים,

התרבותית בבניית תהליכי שיקום בהתייחסות להרצאות

נתן לנו הצצה לעבודה ייחודית המאפשרת הנגשת שירותים

שנתנו במהלך הכנס .ד"ר וליד חדאד ,מפקח חברה ערבית

לאוכלוסייה .מר עמרי אברמוביץ' ,מנכ"ל עמותת "כדורגל

באגף הקהילה

הלאומית למלחמה בסמים

לחסרי בית" נתן הרצאה על שיקום בתהליך יצירת קשר

ובאלכוהול סקר דגשים ומאפיינים תרבותיים ועמד על

"בגובה העיניים" ועל העבודה הייחודית עם חסרי בית

ההבדלים בתהליכי הטיפול והשיקום בין החברה המזרחית

במסגרת קבוצת כדורגל שפותחת הזדמנות לשיקום .ד״ר

לבין החברה המערבית .משתתפי המושב :מר שבי אהרון,

ארתור טרוצקי ,מומחה בטיפול בהתמכרויות ,מנהל טיפול

מנהל השרות להתמכרויות ,משרד העבודה הרווחה
ד״ר פאולה רושקה ,מנהלת

ברשות

ברשת ,סיפר על קבוצת הטיפול למכורים נקיים באינטרנט

והשירותים החברתיים,

שיזמה הרשות וקרא לאנשי המקצוע להפנות משתתפים

המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות ,מר חגי

נוספים .גב׳ טל גרנות ,מייסדת ומנהלת במשותף ,עמותת

ברוש ,ראש האגף לטיפול ושיקום ברשות הלאומית

המכללה ,שיתפה על שיקום נשים על הרצף הסיכוני ,ד״ר

למלחמה בסמים ובאלכוהול וד״ר אריאל אבקסיס ,מפקח

עינת פלס ,מנהלת יחידת המחקר ,מרפאת "אדלסון"

ארצי ,הרשות לשיקום האסיר.

סיכום כנס -Addiction Academy 6th 2017
תחלואה והתמכרויות – הילכו שניים יחדיו?...
מאת :מר ממי סופר,
רכז משנה ,סל שיקום דרום וחבר "אילסם"
בתחילת חודש מרץ ,קיימה "אילסם" בשיתוף פעולה עם
המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות ,במה שהפך
כבר למסורת ,את כנס ה .Addiction Academy -הועדה
המדעית של הכנס כללה את ד"ר ארתורו לרנר ,ד"ר אביבה
וולף ,ד"ר פאולה רושקה וגב' קרן גולדמן .השנה התמקד
הכנס בתחלואה כפולה תחת הכותרת "תחלואה והתמכרויות
– הילכו שניים יחדיו?" ועסק בהיבטים שונים של התחלואה
הכפולה עם רבים ממנהלי מערך בריאות הנפש בישראל .הכנס
נפתח בדבריה של ד"ר טל ברגמן ,ראשת שרותי בריאות הנפש
במשרד הבריאות שעסקה במדיניות ציבורית של מערך
בריאות הנפש ,בפרט בעידן הרפורמה ובחשיבות הנגשת
השירות למטופלים .היא הזמינה את ד"ר אלדר ברקוביץ',
מנהל בית חולים יוספטל לספר על הייחוד של בית החולים
באילת .בהמשך הציג ד"ר שלמה מנדלוביץ' ,עוזר למנהל
"המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה" את הסבל

ד"ר אביבה וולף ,מזכל"ית אילסם מנחה את הכנס

המתמשך של המטופלים בבתי החולים הפסיכיאטריים .את

החזון כולל מערך שיקומי הדומה למערך "סל שיקום" של

הייאוש ,התסכול והתחושה של כאב עז .הוא הדגיש שטיפול

משרד הבריאות וכולל מענים לתעסוקה ולדיור לצד מערך

נכון ומרכזי בחולה מתחיל בראש וראשונה בקשר ,קל וחומר

לטיפול אמבולטורי ברחבי הארץ לסובלים מתחלואה

בחולה הפסיכיאטרי .מר חגי ברוש ,ראש תחום טיפול ושיקום

כפולה.

ברשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול נעל את הערב
הראשון

בהצגת

בהתמכרויות.

חזונו

המתייחס

למערך

השיקום

היום השני של הכנס נפתח בהיכרות עם מודל אנגלי
לטיפול בתחלואה כפולה The Darlington & Druham
 DD Modelשבו הותאמו למטופלים שירותים מבוססי
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עדויות לצד מערך טיפול לנפגעי טראומה מינית ,תמיכה

היום השני הסתיים בהרצאותיהם של פרופ' יובל מלמד על

משפחתית ובעיקר תעסוקה במהלך טיפול .המודל נבנה

מורכבות האשפוז בכפייה של מכורים ,ד"ר ליאורה שכטר ,מרכזת

בהשתתפות המטופלים עצמם ולמעשה נעשה כיום ניסיון

תחום הכאב בקופת חולים "מכבי" סיפרה על המרפאה הראשונה

לשלב אותו במסגרת מערך השירותים הקיימים בחיפה.

להתמכרות למשככי כאבים בשירות הציבורי בארץ וד"ר עמרי סיני

את המידע על המודל הביאה גב' קרן גולדמן ,מרכזת

מהמחלקה לתחלואה כפולה הרצה על השפעת הסמים על הפרעות

בכירה במחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות.

אפקטיביות.

מודל אחר ,שקורם עור וגידים בימים אלה הוא זה במרכז
לבריאות הנפש באר יעקב -נס ציונה .פרופ' חיליק
לבקוביץ ,מנהל המרכז וראש החוג לפסיכיאטריה
באוניברסיטת תל אביב פרס בפני הנוכחים את חזונו
המתייחס למרכז הרפואי כמורכב

מאשכולות :מרכז

להפרעות במצב רוח ,מרכז לפוסט טראומה ,מרכז
לתחלואה כפולה ומרכז להפרעות נפשיות בקשישים שבו
מטופלים יבחרו באיזו מחלקה להתאשפז ,לא יאושפזו
בכפייה אלו המבטאים מחשבות אובדניות ואינם מסוכנים
לסביבתם וללא טיפול מרפאתי כפוי.
לאחר חזונו פורץ הדרך של פרופ' לבקוביץ ,החזירו ד"ר
יעל דליהו וד"ר ארתורו

לרנר ,יו"ר "אילסם" את

הנוכחים למציאות היומיום ,

ולסוגיות שעימם

פרופ' חיליק לבקוביץ בהרצאתו בכנס

מתמודדים המטופלים והצוות בתחום התחלואה הכפולה.
ד"ר לרנר הוסיף וקרא בהרצאתו להשתמש במונח
"פסיכיאטריית התמכרויות" כיוון שהתמכרויות הן חלק
בלתי נפרד מההתמחות ולא להתייחס לתחום כאל
"רפואת התמכרויות" .הערתו הציתה פולמוס בפאנל
המנהלים שכלל את פרופ' לבקוביץ' ,ד"ר ברגמן לצד
פרופ' יובל מלמד ,מנהל בית חולים "אברבנאל" ,פרופ'
משה קוטלר וד"ר שמואל הירשמן ,מנהל בית חולים לב
השרון .הפאנל נוהל על ידי פרופ' זמישלני שבהמשך
לדברי ד"ר לרנר התייחס לגבולות מקצוע הפסיכיאטריה.
ד"ר ברגמן התייחסה לנושא מזווית ראייה משפטית וד"ר
לבקוביץ דיבר על אחריות המקצוע להוביל את הדיון
בשיח על הגבולות ולא להיסחף אחר התקשורת .עמדתו

ד"ר איגור גורזלצ'ן בהרצאתו בכנס

קיבלה חיזוק מד"ר הירשמן .סיים פרופ' קוטלר

היום השלישי והאחרון נפתח בסקירה של פרופ' אביב ויינשטיין

שהסכים ,אומנם ,עם הקביעה שהתמכרויות הן בתחום

מהמחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל על השפעת השימוש

אחריות הפסיכיאטריה אך ביטא ספקות לגבי יכולת

העולה בקנאביס סינטטי על תפקודי המוח וביצועיו .ד"ר מיכאל מור,

קופות החולים לטפל בתחום זה תחת מטריית המקצוע.

היועץ הרפואי הראשי של היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי) סיפר על

בהמשך היום עסקו נושאים הקשורים בתחלואה הכפולה:

הסוגיות שבהן נתקל בעבודתו עם העלייה בדרישה לחומר.

ד"ר הירשמן העלה את

מורכבות הגדרת "הפרעת

האישיות" ועדכן בשינויים הצפויים באבחנה זו ב ICD-
 .11פרופ' קוטלר סקר נתונים אפידמיולוגיים על השילוב
בין פוסט טראומה ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
הוא התייחס במיוחד לסוגיית השילוב בין קנאביס ופוסט
טראומה .ד"ר גורזלצ'ן תיאר מקרים של מתמודדים עם
הפרעות פסיכוזה ללא אבחנה בקהילה הטיפולית.

גם השנה ,הכנס לא יכול היה להתקיים ללא תמיכתן הנדיבה במיוחד
של חברות התרופות השותפות ל"אילסם" :חברת אינדיביור המלווה
את "אילסם" זו השנה השישית בכנסי ה Addiciton Academy-לצד
מגוון רחב של פעילויות להעלאת המודעות לסוגיית ההתמכרות בישראל
וחברת "יאנס"ן .גם השנה ,כל התכנים וההרצאות צולמו ומוצגים
באתר דוקטורס אונלי.
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הכנס הבינלאומי הרביעי " -התמכרויות התנהגותיות" בחיפה.
מאת :ד"ר חגית בוני-נח ,אוניברסיטת אריאל,
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ,וחברת ועד אילסם

בתמונה :מימין לשמאל -ד"ר יניב אפרתי ,פרופ' פנחס דנון ,פרופ' זסולט דמטרווויס מהונגריה ,יו"ר International
 Association of Behavioral Addictionsוד"ר ארתורו לרנר.

בין  22- 21בפברואר  ,2117התקיים הכנס הבינלאומי

בכנס נדונו

הרביעי  ,בנושא :התמכרויות התנהגותיות ( The 4

להתמכרויות

Behavioral

on

Conference

International

 (Addictions -ICBAוהפעם במלון "דן כרמל" חיפה,

היבטים

תיאורטיים

התנהגויות,

ואבחנתיים

היבטים

בנוגע

אטיולוגיים

ואפידמיולוגיים כמו גם היבטים יישומים ,קליניים
טיפוליים

ומניעתיים.

ישראל .הכנס נערך גם בחסות "אילסם" ,האיגוד
הישראלי לפסיכיאטריה ,הרשות הלאומית למלחמה
בסמים

ובאלכוהול

והאגף

להתמכרויות

במשרד

הבריאות.
כיו"ר הכנס כיהנו במשותף

פרופ' אביב ויינשטין

מישראל ,חבר סגל בכיר באוניברסיטת אריאל ,ופרופ'
זסולט דמטרווויס ( )Zsolt Demetrovicsמהונגריה,
ראש הארגון הבינלאומי להתמכרויות התנהגותיות.
כל המארגנים הישראלים בכנס הם חברי "אילסם:
פרופ' אביב ויינשטין מאוניברסיטת אריאל ,פרופ'
פנחס דנון מאוניברסיטת תל אביב ,ד"ר שרון רבינוביץ-

פרופ' אביב ויינשטין מאוניברסיטת אריאל בהרצאתו
בכנס

שנקר מאוניברסיטת חיפה וד"ר בל גבריאל פריד
מאוניברסיטת תל אביב .לכנס הגיעו חוקרים ,אנשי
אקדמיה ואנשי מקצוע מכל רחבי העולם .המושבים
בכנס הקיפו את כל הנושאים העוסקים והמשיקים
להתמכרויות

ההתנהגותיות,

החל

בהתמכרות

להימורים ,התמכרות לטכנולוגיות ,כולל :התמכרות
לאינטרנט

ולמשחקי מחשב ,התמכרות למין,

פורנוגרפיה והיפר -סקסואליות ,התמכרות לקניות
ועוד .מושב ייחודי ,בחסות הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ובאלכוהול ,שכולו על טהרת המרצים מישראל,
הוקדש לקשר שבין התמכרות לחומרים והתמכרויות
התנהגותיות.

ד"ר בל גבריאל פריד מאוניברסיטת תל אביב
בהרצאתה בכנס
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הכנס הבינלאומי החמישי במדריד בנושא" :תחלואה כפולה -התמכרויות
ושאר הפרעות נפשיות"
מאת :ד"ר ארתורו לרנר,
יו"ר "אילסם" ,ומנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש לב השרון
בין התאריכים  26 - 23במרס  ,2117התקיים במדריד הכנס
הבינלאומי החמישי בנושא' :תחלואה כפולה -התמכרויות
ושאר הפרעות נפשיות' ( V INTERNATIONAL
CONGRESS OF DUAL DISORDERS: Addictions
 .)and other Mental Disordersהכנס אורגן על ידי הארגון
הספרדי לתחלואה כפולה ) )SEPDבשיתוף עם הארגון
הבינלאומי החדש לתחלואה כפולה . WADD
הכנס כלל מאות הרצאות ופוסטרים .השם הראשון של
הכנס היה "מהתמכרויות לתחלואה כפולה" כדי להדגיש
שלכל התמכרות ,כמעט ,נלווית תחלואה כפולה .בגלל
סיבות לא מקצועיות שלא נדון עליהן כאן ,שונה השם
ל"תחלואה כפולה".
יש לציין את הנוכחות הישראלית המרשימה ,ספרתי 41
משתתפות ומשתתפים ישראלים מכל קשת המקצועות.
נאמר לי שייתכן שהיו אף יותר .מרבית הנוכחים הציגו
עבודות בכנס .ממש מרשים .השתתפות כל כך גדולה עוד
לא נצפתה באיזשהו כנס בינלאומי בתחום.
התקיימו  7מושבים מקבילים ,הרצאות בנות  21 ,11ו45 -
דקות ,סימפוזיונים ,דיונים של חברות וארגונים ותערוכת
פוסטרים .הוצגו עבודות פרה-קליניות וקליניות .כמו כן
התקיימו הרבה מפגשים לא פורמאליים.
הכנס עסק בתחלואה כפולה של הפרעות נפשיות כולל
הפרעות באישיות בכל הגילים (ילדים ונוער ,מבוגרים וגיל
השלישי) ושימוש בחומרים והתנהגויות ממכרות.
אעדיף לסכם את הכנס ,סקירה קצרה ביותר ,לא לפי
הרצאות ,אלא לפי נושאים שנראים לי רלבנטיים:
 .1התופעה של הפרעת קשב וריכוז אצל ילדים ונוער

ד"ר ארתורו לרנר נואם במהלך הכנס
.2

שימוש בחומרים ממכרים בקרב ילדים

ונוער שמפתחים הפרעות פסיכוטיות מציב קושי רב
עקב העדר ניסיון בתרופות אנטי-פסיכוטיות בגילים
אלו .ריספרידון

 RISPERIDONEהיא התרופה

הנחקרת ביותר בילדים ונוער .טיפול אנטי דיכאוני-
חרדתי מציב את אותם האתגרים.
.3

השימוש בקנביס סינתטי" ,נייס גאי",

מדאיג ביותר .מדובר באלפי חומרים שמרביתם אינם

שמלווה בהתנהגות אלימה הולכת ומתרחבת .הדרישות

קשורים כלל וכלל ל . THC-קיים קושי רב לאתר את

הגוברות של העולם המערבי ,האוכל המעובד והצורך

החומרים האלו בבדיקות וקל מאוד להשיג אותם.

למצוינות בעבודה ובלימודים מוסיפים לבעיה .קיים

מצבים פסיכוטיים ,מאנים ,דיכאוניים וחרדתיים הם

שימוש לרעה הולך וגובר בטיפול תרופתי .קיים אבחון

תחלואה נלווית שכיחה מאוד .לאחרונה גבר מספר

יתר ולא מדויק של  .ADHDשימוש בתרופות בצורת
מדבקה יכול להפחית השימוש לרעה .רישום של תרופות
לא ממריצות כאופציה ראשונה ,יכול להפחית את
התופעה.

המשתמשים בקנביס סינתטי בהזרקה.
.4

קיים שימוש הולך וגובר בקנביס רפואי

למטרות לא רפואיות.

10

לדה-קרימינליזציה

 .11התנהגויות ממכרות כמו הימור פתולוגי והתמכרות לסקס

 .5קיימת

נטייה

בינלאומית

ולגליזציה .מתקיימים דיונים בנושא אבל הרושם הוא

בגירסה ווירטואלית ולא ווירטואלית ,גלישה אינסופית

שהעולם הולך לכיוון הזה .מדאיג במיוחד השימוש

באינטרנט  ,התמכרות למשחקי מחשב ולקניות כפייתיות

שעלולים ילדים ונוער לעשות במדינות בהן השימוש

וירטואליות ולא וירטואליות מציבות אתגרים לא קלים.

בקנביס יהיה חוקי או תחת דה-קרימינליזציה .ונבחנות

Sex

Gambling, Gaming, Cruising, Shopping and

דרכי התמודדות עם הבעיה .נדונו גם נושאים של

 Addictionאנחנו מכירים את התופעות האלו .נכון להיום

רגולציה ,פיקוח ,הסברה ומניעה ומה קורה במשפחה

קיימות פסיכותרפיות פרטניות וקבוצתיות ,כולל קבוצות של

מעשנת כשבבית ילדים ומתבגרים ? בכל אופן ,במדינות

עזרה עצמית .קיימים מעט טיפולים תרופתיים.

דמוקרטיות זה הכיוון המסתמן.
תעשיית הקנביס תופסת תאוצה והיא מקור פרנסה

.12

לאלפי משפחות .ללא ספק נושא מאתגר.

הבריאות הציגו תוכנית להכשרת אנשי מקצוע בנושא "תחלואה

אנשי המחלקה לטיפול בהתמכרויות של משרד

כפולה" לא ידועה תוכנית רחבה וממצה כזו לא בארה"ב ולא
 .6קיים

שימוש

גובר

בחומרים

אנטאוגנים

באירופה.

 ENTHEOGENSכתרופות אלטרנטיביות ומשלימות
במקום שהרפואה הקלסית הקונבנציונאלית כושלת
במתן פתרון .אנשים מחפשים תשובה לבעיות באמצעות
רוחניות וספיריטואליות בעזרת מטפלים אלטרנטיביים,
מדריכים רוחניים ומטפלים עממיים .המגמה הזו
מגבירה את השימוש בפטריות מגיות ,קקטוסים
הלוצינוגנים ,אייאואסקה  , AYAHUASCAסאלוויה
 SALVI DIVINORUMוחומרים נוספים.
 .7השימוש במשככי כאב הולך וגובר .לרופאים אחריות
חלקית בתופעה זו .המספר ההולך וקטן של רופאים

ד"ר שאולי לב-רן -אחד המרצים המרכזיים בכנס

בעולם ,מציב עוד אתגר .לומדים פחות רפואה .המקצוע
אינו אטרקטיבי ולא מתוגמל בצורה הוגנת.
קיימת כמות עצומה של מטופלים המתלוננים על כאב
וה"פיתרון המהיר לעיתים" הוא מתן תרופות
נרקוטיות.
 .8תרופות כמו בופרנורפין BUPRENORPHINE
יכולות לתת מענה הולם לחלק מהמטופלים.
 .9קנביס רפואי יכול להיות פתרון נכון כקו ראשון
בטיפול בכאב.
.11

חקר מערכת התגמול החיובי והשלילי הולך

ומתרחב .ישנן יותר שאלות מתשובות NIDA .מוביל
בחקר נושאים אלו.

הסימפוזיון הישראלי בכנס :מימין לשמאל :ד"ר חגית
בוני-נח ,ד"ר ארתורו לרנר ,ד"ר יעל דליהו וד"ר מורן
שגיב-אללוף.
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המרכז לשיקום ולטיפול בהתמכרויות -מרכז לטיפול תרופתי
ממושך
מאת  :ליז ליבנה,

מנהל ת המרכז שוהם אשדוד ,שיקום וטיפול בהתמכרויות  ,מרכז לטיפול תרופתי ממושך וחברת אילסם

מרכז שוהם אשדוד מיועד לטיפול בהתמכרויות ולשיקום

קיים דגש מיוחד על עבודה קהילתית שמקיפה את מעגלי

והוא חלק מרשת מרכזים לטיפול תרופתי ממושך

החיים סביב המכור.
המרכז

כולל

רופאה

נרקולוגית,

רופאה

בפריסה ארצית ,בפיקוח משרד הבריאות .המרכז הוקם

צוות

בשנת  1992ומופעל על ידי האגודה לבריאות הציבור.

פסיכיאטרית ,צוות סיעודי וצוות סוציאלי הכולל שלוש

לאחרונה חלו שינויים במרכז ,למנהלת מונתה גב' ליז

עובדות סוציאליות ועובדת שיקום .

ליבנה אשר ששמשה כסגנית למנהל במשך שנים ארוכות.

בנוסף

שם המרכז שונה ממרכז מתדון אשדוד (מ.מ.א) למרכז

במרכז תוכניות ייחודיות שנבנו כמענה לתפיסת העולם

שוהם-מרכז שיקום וטיפול בהתמכרויות ,אשדוד.

ולהשגת המטרות הטיפוליות.

השינוי נעשה כחלק מתפיסה כוללנית המתרחשת בשנים

האגודה לבריאות הציבור מעודדת ותומכת בהרחבת

בתמיכה

מעגלי השירות הניתנים למכור כשלב נוסף בדרך להחלמה

באגודה

האחרונות

לבריאות

הציבור,

לטיפול פרטני ולקבוצות טיפוליות מתקיימות

המקצועית של משרד הבריאות ,הגורסת שהטיפול

להלן התוכניות הייחודיות :

התרופתי הממושך ממוקד לקוח ולכן מושם הדגש על

" .1שלישי נשי" -תכנית ייחודית שפועלת בהצלחה מאז

תפקוד ושילוב חברתי ומשפחתי יחד עם שיקום

דצמבר  . 2113שמטרתה היא לפתוח הזדמנות למטופלות

תעסוקתי.

על ידי שילוב רוח וחומר .העצמה נשית כהכוונה

המערך ההוליסטי המקיף לטיפול ושיקום בנפגעי הסמים

תעסוקתית .בסדר היום :סדנאות העצמה ,קבוצות

נוצר מתוך ההבנה כי נפגעי הסמים ,המטופלים במרכז

טיפוליות ,תרפיה באומנות ,הכוונה ושיקום תעסוקתי

סובלים ממחלת ההתמכרות ,חיים בשוליים החברתיים,

ייעודי  ,נכללים גם "ימי כף" וסדנאות העשרה בשיתוף

סובלים מהדרה חברתית ומבעיות ומצוקות שונות .בנוסף

גורמים בקהילה :בית ספר מקצועי "עמל"" ,נייל סטודיו"

לחסכים אישיים רבים  ,הם נמצאים ללא רשת חברתית

ועוד.

וכלכלית וללא מיומנויות בינאישיות.

 .2שיקום תעסוקתי כוללני :שיקום תעסוקתי ,השמה

משך התוכנית הטיפולית במרכז מותאמת למטופל

במקום העבודה ואבחון תעסוקתי.

וכוללת טיפול רפואי ,פסיכוסוציאלי ,שיקומי ואף חינוכי.

ליווי צמוד הוא מפתח להצלחת התהליך הטיפולי

מטפל בכ 221-מטופלים שרובם תושבי

והשיקומי של המתמודדים עם מחלת ההתמכרות.

אשדוד והסביבה  ,קיים שיתוף פעולה נרחב עם המערך

השיקום כוללני ומעניק ארגז כלים כדי לעזור למטופל

למאבק

להשיב לעצמו את הביטחון בעצמו וביכולותיו ולעזור לו

מרכז שוהם
העירוני

המקיף

ועם

בהתמכרויות ובאלימות.

הרשות

העירונית

להתמודד עם חסמים הקיימים בדרך .התהליך מתייחס
לשלושה תחומים :הרגשי  ,הפיזי והכלכלי וכן ,מסייעים
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למטופל למצות זכויות ולטפל בחובות .התוכנית מותאמת

 .3הדרכת הורים -שיתוף פעולה עם " בית ספר להורות

לצרכיי המטופל על ידי מעטפת הניתנת וכוללת :קבוצות ,

משמעותית באשדוד",

שהחל בשנת  2116ובפועל

אבחון תעסוקתי אימון אישי וקבוצתי ,חינוך טכנולוגי על

מתחילת שנת  : 2117הפעלת קבוצות הורים וטיפול
פרטני/דיאדי.

ידי התאמת מסלול לימודים מקצועי .
פן נוסף הוא שדרוג מקומות עבודה נוכחיים .

 .4אימון אישי /קבוצתי -האימון ההוליסטי משלב גישה
רוחנית  ,המלמדת את המתאמן לשאת באחריות ליצירת
המציאות האישית שלו ומעבירה אותו לתוצאה שניתן
למדוד אותה גם בזמן .האימון מלמד לצאת מאיזור
"הנוחות /נכות שלו" .
תכניות אלה מסייעות לשילובם של המטופלים בחברה
ומעניקות להם את הביטחון לצאת אל מעגלי החיים
הרחבים.
גב' ליז ליבנה מנהלת המרכז שוהם אשדוד ,שיקום
וטיפול בהתמכרויות  ,מרכז לטיפול תרופתי ממושך

למה צריך להתאים את הרגולציה להתקדמות הרפואה –
רשימה ודעה אישית
מאת  :ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי,
פסיכיאטר ,מרפאת היבטים בע"מ ומרכז לבריאות הנפש באר יעקב ,וחבר ועד "אילסם".
עד כה נמנעתי מלשלוח לעיתון חשוב זה מאמר בנושא פוליטי
במהותו ולא מדעי/מקצועי .אחרי שראיתי בגיליון האחרון ,גם
בדברי היו"ר וגם במאמרים אחרים ,שנושאים ארגוניים
ורגולטורים חשובים לעיתון שלנו ,החלטתי לכתוב בנושא זה.
הנושא הספציפי שבו אני דן הוא הטיפול התרופתי הממושך
בבופרנורפין בישראל .טיפול זה ניתן לפי חוק ב"מוסדות"
לטיפול בהתמכרויות ,שנמצאות ברישוי ובפקוח של המחלקה
להתמכרויות במשרד הבריאות .תקנות אלו נכתבו ב 1993 -ואם
אינני טועה לא עברו כל אדפטציה שהיא בהתאם להתקדמות
הרפואה .ב 2113-הוכנס לארץ הטיפול בבופרנורפין .תקנות אלו
אוסרות על רופא לרשום בופרנורפין ,אלא אם כן הוא הופך
עצמו ל"מוסד" או שעובד ב"מוסד" כזה.

ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי

להיות "מוסד" מוכר לטיפול בהתמכרויות נדרשים שורה של
תנאים שחלקם בלתי אפשריים ו/או שעולים כסף רב .המכשול

ועוד כמה דרישות קטנות ,אך "מוסד" יתקשה

הבולט ביותר הוא אישור כבאות ,שבעיר תל אביב כמעט בלתי

להתקיים במרחב של  31או  41מטרים.

אפשרי לקבל ,אלא אם כן מדובר בקליניקה קטנה שלא דורשת

אם כבר תחליטו להיכנס ל"הרפתקאה" (בניגוד

מערכת כיבוי אוטומטית .כשמישהו מתכוון לפתוח קליניקה

להמלצתי ,ואל תגידו שלא הזהרתי אתכם) לקבל

גדולה קצת יותר ולהתקין בה מערכת כיבוי אוטומטית ,עליו

"רישיון" ,אז תכנסו לשלב השני של ה"פיקוח" שמטרתו

לחשוב היטב ,הדבר ממש לא מומלץ ,אלא אם הוא רוצה גם

"להדריך אתכם ולעזור לכם להשתפר" .בדרך אתם

לפשוט רגל וגם להתאשפז במחלקה פסיכיאטרית .קליניקה

עלולים לזכות ביקורי מפקחים ,בדוחות לא נעימים

קטנה אפשרית כי צריך "רק" מטף ,שלט "יציאה"

ובישיבות נזיפה במשרד הבריאות.
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יש לציין שלמרות שתעשו את כל מה שנדרש ,למטופלים שלכם

אימת בתי המשפט ותביעות רשלנות ואחרות .במקרה שצעד זה

לא תשמר הזכות לקבל סובוקסון חינם או בהשתתפות עצמית

ייתפס כ"נועז" מדיי ,אפשר להסמיך רופאים ולפקח עליהם

נמוכה למרות שהתרופה קיימת בסל התרופות כבר מ,2113 -

(כמו בארה"ב תחת הרגולציה  ,)Acta 2000בלי כיבוי אש ובלי

אם אינני טועה .משרד הבריאות מעניש את המטופלים

יתר הדרישות הביורוקרטיות המזיקות.

המקבלים טיפול במרפאות פרטיות (למרות שיש להם אישור

קורס להסמכת רופאים לטיפול בבופרנורפין לוקח יום אחד

כבאות ותברואה) והם צריכים לשלם את התרופה מכיסם,

בארה"ב ,בישראל יומיים .אם יוצע לרופאים להשתלם ולהרחיב

בניגוד למטופלים שבוחרים לקבל טיפול במוסדות של המשרד.

את אפשרויות הטיפול ,לרבות טיפול בכאב ,אין סיבה שלא

גם כשד"ר לב-רן פתח מרפאה מפוארת בתל השומר ,נאלצו

יצטרפו למעגל המטפלים עוד רופאים רבים .כך המרפאות

המטופלים שלו לשלם עבור התרופה בבתי מרחקת פרטיים,

הפרטיות יצטמצמו מאד וגם השירות הציבורי יוכל לטפל

במקום לקבל אותה בחינם בבית המרחקת של תל השומר.

במטופלים הזקוקים לטיפול.

המצב הזה ,גורם לכך שאין למעשה גידול בכמות המטופלים

אני ,לדוגמא ,טיפלתי במטופל ב"באר יעקב" ,במחלקתי .אותו

בתרופת הבופרנורפין ,למרות שקיים צורך ולמרות שהתרופה

מטופל התמכר לאופיואידיים בעקבות טיפול בכאב כרוני .היה

נמצאת בסל התרופות (סובוקסון) .מעט המרפאות שכן נפתחו,

זקוק לייצוב ובהמשך לגמילה בעזרת בופרנורפין .כמנהל

יצאו למעשה ממרפאת "היבטים" למעט מספר קטן של

מחלקה ב"באר יעקב" ,גם אם יש לי "מוסד" משלי ,לא יכולתי

מרפאות חדשות שהתווספו.

לרשום לו את התרופה שהיה זקוק לה וכביכול הייתי אמור

הבעיה מחריפה

כשקיימים לא מעט מטופלים חדשים

להפנותו לשירות אחר לעשות פעולה פשוטה ביותר.

שהתמכרו לאופיואידים בגלל תרופות נוגדות כאב .המצב מגיע

ה"בעיה" העיקרית שתיווצר במצב כזה ,שיוסמכו רופאים ולא

לאבסורד (לעניות דעתי) כש:

"מוסדות" ,היא הגברת התחרות עם מרכזי המתדון הציבוריים

• רופאי כאב ,רופאי משפחה (ולמעשה כל רופא) יכולים לרשום

ו"סכנה" להפחתת כמות העבודה של גורמים במשרד הבריאות.

כל כמות של אופיואידים ,למעשה ללא פקוח (כמו שכל

אינני בטוח שבמקרה זה הרגולטור אינו פועל בניגוד אינטרסים.

פסיכיאטר פרטי יכול לרשום תרופות ללא פיקוח איזשהו).

אני ,לפחות ,אינני מכיר ולו מומחה אחד שמצדד בהחלת חוק

• ברור שטוב שהם עושים זאת אם התרופה נדרשת.

הפיקוח על הטיפול בבפרנורפין .אני מזמין את משרד הבריאות

• האופיאודים שהם רושמים נמכרים בשוק החופשי על ידי

להקים פאנל של מומחים שיביע את דעתו בנושא" :האם הגיע

המטופלים כי אלה תרופות ש"מושכות" לקוחות ,כדוגמת

זמן לעדכן את הרגולציה להתקדמות הרפואה?"

אוקסיקודון שבארה"ב נחשבת ל"מגיפה".

חשוב להוסיף ולציין ,שבופרנורפין היא תרופה בטוחה ,עם מעט

• כאשר המטופלים שלהם לא נזקקים יותר לאופיואידים ,אך

מאד תופעות לוואי ,אחת התרופות הבטוחות ברשימת

הם התמכרו לשימוש באותן התרופות ,הם לא יכולים לסיים

התרופות .במקומות לא מעטים בעולם ,רופא המשפחה הוא זה

את הטיפול על ידי גמילה בעזרת בופרנורפין כי אז המטופלים

שרושם אותה .בופרנורפין מסוכנת פחות ונמכרת פחות בשוק

נתפסים כ"מכורים" וזקוקים לטיפול "מוסד לטיפול

החופשי (בעיקר הסובוקסון) מכל האופיואידים האחרים

בהתמכרויות" .זאת ,למרות שביצוע פעולת ייצוב המטופל על

שנרשמים בכמויות גדולות ללא כל תקנות מיוחדות ,מעבר

בופרנורפין ,ובהמשך גמילתו ,הוא אחד הפרוטוקולים

להנחיות של רישום טוקסיקה.

הפשוטים ביותר והלא מסוכנים ,הקיימים בעולם הרפואה.

מילה אחרונה על טיפול פסיכוסוציאלי .יש טענה מוזרה למדי

מיותר לציין שמצב זה הוא ייחודי לישראל ונובע מסירוב עיקש

שבופרנורפין צריכה להינתן בליווי טיפול פסיכוסוציאלי .שוב,

של משרד הבריאות להתאים את התקנות להתקדמות

לעניות דעתי ,זה שיא האבסורד .בופרנורפין זקוקה לליווי

הרפואה.

פסיסוציאלי פחות מאשר תרופה נגד דיכאון או טיפול נוגד

מה אני מציע? מה שהוצע בזמנו על ידי הנהלת "אילסם" בנייר

פסיכוזה או מייצבי מצב רוח .האם מישהו מציע שלא נספק

עמדה בנושא :הסמכת רופאים שיעבדו כרופאים גם בשירות

ציפרלקס למטופל אשר לא מעוניין לקבל ( CBTשעשוי להוריד

הציבורי וגם בשירות הפרטי .אין צורך ב"מוסדות" ,אלא
ברופאים שרושמים תרופה לחולים שנזקקים לה .כמה פשוט!
לעניות דעתי אותם הרופאים לא יהיו זקוקים כלל לפיקוח,
מעבר לפיקוח שיכולים לפקח כל רופא על פי פקודת בריאות
העם (ללא התיקון הכלול בחוק פקוח על מוסדות לטיפול
במשתמשים בסמים .)1993
לעניות דעתי ,הפיקוח של משרד הבריאות מיותר לחלוטין ,כמו
שלא קיים באיזשהו קליניקה פסיכיאטרית או רפואית אחרת.
הפיקוח מתקיים בין הרופא כמקצוע חופשי לבין המטופל תחת

בצורה ניכרת את הסיכוי לחזרת הדיכאון)? או שנאסור על
פסיכיאטרים ,או על רופאי משפחה ,לרשום ריספרדל אלא אם
ידווחו שהם נותנים פסיכותרפיה וטיפול שיקומי לכל מטופל?
ברור שפסיכותרפיה ושיקום הם פעולות ברוכות ,אבל להתנות
מתן תרופה חיונית ,מצילת חיים ומצילת משפחות במתן טיפול
פסיכוסוציאלי ,במצב הרפואה הקיים בישראל בימינו? ומה אם
מטופל כבר קיבל  11טיפולים בעבר והיה גם בקהילה ובעוד
טיפולים ,האם הוא חייב להמשיך בטיפול עד אין סוף רק כדי
לקבל תרופה חיונית? לא ולא! מתן טיפול פסיכוסוציאלי הוא
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פונקציה של תוכנית טיפול אישית לכל מטופל וכשאין אפשרות

פורטוגל ,סלובניה ,סלובקיה ,הממלכה המאוחדת ,נורווגיה-

לספק שירות כזה לכל מטופל ,אין זו סיבה לשלול את זכותו של

(קיים שוני מאזור לאזור ,באזורים מסוימים רופאים עצמאיים

המטופל לקבל טיפול תרופתי חיוני או לקבל טיפול אצל הרופא

יכולים לרשום ובאחרים רק במרכזי טיפול) בקרואטיה,

שהוא בוחר ברוח חוק זכויות החולה.

(ב 2117-דמה המצב לזה שבישראל) גם בספרד ,באיזורים

אני מזמין את חברי להתבטא בנושא ואולי כך תיווצר התאמת

מסוימים בנורווגיה ובשוודיה (עם אפשרות להעביר את זכות

הרגולציה למצב התקדמות הרפואה.

המרשם לרופאים עצמאים לתקופות קצובות) ,בפולין רק בבתי

נספח:

בבדיקה

של

המצב

באירופה

ב-

2117

חולים באותה תקופה ביוון הבופרנורפין היה אסור.

(http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index41826EN

בנוסף לכך ,בוודאי שבארה"ב כל רופא עם רקע בהתמכרויות או

 ).htmlהמצב היה כדלקמן ,כבר לפני  11שנים:

פסיכיאטר לאחר קורס של  8שעות  .ב 2115 -היו רשומים 17181

ארצות שבהם רופא יכול לרשום מרשם ,לרוב אחרי קורס קצר,

רופאים

בלגיה ,צ'כיה,

(http://buprenorphine.samhsa.gov/pls/bwns_locator/!pro

דנמרק (יש מידה מסוימת של פיקוח לא הבנתי בדיוק איזה),

vider_search.process_qu

או רופא עם התמחות בתחום התמכרויות:

בגרמניה ובאסטוניה -רופאים פסיכיאטרים ,צרפת ,אירלנד,

ery?alternative=CHOICED,
)accessed 04/13/2015

איטליה (בשיתוף פעולה עם מרכז טיפולי) ,קפריסין ,לוכסנבורג,
הולנד (אם כי בפועל לרוב מטופלים במרכזי טיפול) ,באוסטריה,

תכנית הכשרה ייחודית למטפלים בנושא "התמכרות למין"
בשיתוף משרד הבריאות
מאת  :ד"ר יניב אפרתי,
מייסד המרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה ,מרצה באקדמיה וחבר ועד "אילסם.

מי אמר שאין התייחסות להתמכרות למין בישראל?
לפני כשנה וחצי ייסד ד"ר יניב אפרתי (חבר "אילסם")
את  -IHSהמרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה (ע"ר).
לפני כמה חודשים בהובלתם של ד"ר יניב אפרתי ,ד"ר
פאולה רושקה וגב' קרן גולדמן ממשרד הבריאות נפתחה
ההכשרה הראשונה בישראל למטפלים מהמרכזים
לבריאות הנפש בנושא "התמכרות למין ,התמכרות
לחומרים ומה שביניהם" ,במרכז הירושלמי בבית החולים

פרופ' פנחס דנון בהרצאתו בהשתלמות

הפסיכיאטרי "כפר שאול" בין המרצים היו חברי
"אילסם" רבים :פרופ' פנחס דנון ,פרופ' אביב ויינשטיין,
ד"ר צחי בן ציון ,מר אהרון גפן ,ד"ר יניב אפרתי ואחרים.
ההכשרה עסקה בתופעה תוך ביסוס מחקרי עדכני ושיתוף
פעולה טיפולי עם צוות מרכז "קשרים" בהובלתה של הגב'
שרון אלקינס .כמו כן ,דנו בגבול הדק בין התמכרות למין
ועבריינות מינית בהובלתה של הקרימינולוגית גב' הילה
דרורי ונחשפנו לשיטות טיפול עדכניות על ידי הפסיכולוג
אהרון גפן .צעד ראשון בישראל בתחום ההתמכרות למין
והיד עוד נטויה .ימי עיון וכנסים בנושא כבר על הפרק
(הכנס הקרוב בנושא "התמכרות למין" יתקיים ב 6-ליולי
ב"מרכז לבריאות הנפש בקמפוס באר יעקב") .
ד"ר יניב אפרתי ,בהרצאתו בהשתלמות
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זרקור על ספרים וכתבים חדשים
בחודשים האחרונים יצא לאור ספר בשם "קנביס
ופתולוגיות נלוות" ( Handbook of Cannabis and
 )Related Pathologiesבהוצאת  Eslevierהבינלאומית.
מדובר באחד הספרים המקיפים והממצים העוסקים
בסם הנפוץ ביותר בשימוש בעולם כולו ,והוא כולל למעלה
מ 111-פרקים המתפרשים על פני יותר מ 1111-עמודים.
בין הפרקים ,אלה שעוסקים בבסיס הבוטני והביולוגי של
צמח הקנביס ,בהיבטים חברתיים ,בהשפעות על
ההתנהגות ועל בריאות הנפש ,השפעות גופניות,
קנבינואידים סינתטיים ,אבחון וטיפול בתלות בקנביס
ועוד .בין המחברים גם מספר ישראלים :,ד"ר שאולי לב-
רן וד"ר דניאל פיינגולד מהמרכז הרפואי "לב השרון"
שתרמו פרק בנושא השפעותיו של הקנביס על הפרעות
מצב רוח וחרדה; ד"ר גיל בר סלע וד"ר דניאלה זלמן
מהמערך

האונקולוגי

ברמב"ם

בנושא

שימוש

בקנבינואידים בטיפול בסרטן ,וד"ר עדי להט מהמערך
הגסטרו-אנטרולוגי ב"שיבא" השימוש בקנביס במחלות
מעי דלקתיות.

לפני כחודשיים ראה אור "סיכום שנת העבודה " 2016
של

.

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

בסיכום מוצגים עיקרי הפעילות הענפה של הרשות לשנת
 2116על כל אגפיה ,נתונים עדכניים לשנת  ,2116וסקירה
על אודות הוועדות השונות של הרשות.
בנוסף ,לאחרונה ראה אור "ספר תקצירים" של
מחקרים שנערכו במימון לשכת המדען הראשי ברשות
הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול בשנים 2113-
.2115
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הספר "אוצר מושגים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים
לכל הרוצה לדעת" של המחברים ד"ר הלן שיינפלד
וד"ר אמי נחמיה שופמן (חבר "אילסם" וצייר
מחונן) מכיל שני כרכים.
בטיפולים

העוסקים

פסיכיאטרים,

מרפאים

הספר מיועד לכל
פסיכולוגים,

נפשיים:

ועובדים

בעיסוק

סוציאליים ,אחיות ואחים ומטפלים באומנויות
ובכלל ...לכל הרוצה לדעת.
על המחברים :ד"ר הלן שיינפלד

פסיכיאטרית

בעלת ניסיון של עשרות שנים ,מילאה תפקידים
חשובים

בבתי

החולים

"הרצוג"

ו"טלביה"

בירושלים .עובדת כיום במרפאתה הפרטית.
מלמדת

סטודנטים

לרפואה,

שנה

ה',

מהאוניברסיטה העברית .הרצתה במסגרות שונות
ופרסמה מאמרים בארץ ובחו"ל .ספרה "החלום
כראי הנפש (" ,1994הקיבוץ המאוחד") היה לרב
מכר .ספרה השני "לילית אינה חוזרת" (,2115
"כרמל") עוסק בפסיכיאטרית נשים.
ד"ר אמי נחמיה שופמן (חבר "אילסם") מומחה
לפסיכיאטריה והתמכרויות ,ניהל במשך כ 23-שנים
את המכון הירושלמי לטיפול בבעיות סמים
ותחלואה כפולה ,השייך למשרד הבריאות .פרסם
כ 41-מאמרים בעיתונים רפואיים מובילים .הרצה
במשך כ 21-שנה לסטודנטים לרפואה ,שנה ה' ,של
האוניברסיטה העברית בנושא סמים ופסיכיאטריה.
היה חבר במשך שנים רבות בוועדת הטיפול

.

והשיקום לנפגעי סמים ברשות הלאומית למלחמה
בסמים ובאלכוהול ובוועדת המחקר של אותה
רשות .כ  22שנים עובד בקליניקה פרטית.

תשובות -טריוויה בנושא התמכרויות" /הכה את המומחה":
.₪ 1111 .1
 2-3 .2קריטריונים (מתוך .)11
 .3כינוי לעוגיות קנביס או חשיש.

 .9ביל וילסון (ויליאם גריפית וילסון) המייסד-שותף
של תכנית  12הצעדים .
 .11בופרנורפין בשילוב עם נלוקסון.

 -Sex Addicts Anonymous .4מכורים למין
אנונימיים.
 .5זיגמונד פרויד.
 .6בשנת  ,1912על ידי חברת התרופות הגרמנית

‘מרק’ ((Merck
 .7מתאמפטמין.
 .8אולגה בן אדיבה.
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כנסים עתידיים של "אילסם" או בחסות "אילסם":
 ב 6 -ליולי  ,2117יתקיים ב"מרכז לבריאות הנפש בקמפוס באר יעקב" כנס אילסם בנושא " :כבר לא רוק'נ'רול
כשסקס וסמים הופכים להתמכרות" .הכנס מתקיים בשיתוף פעולה בין "אילסם" ל"מרכז לבריאות הנפש באר
יעקב-נס ציונה" ,הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה ,ובחסות
חברות התרופות איניביאור וג'אנסן .ועדת ההיגוי לכנס  :ד"ר אביבה וולף ,ד"ר יניב אפרתי ,ד"ר חגית בוני-נח.
לחברי "אילסם" הכנס הוא ללא עלות .לאחרים העלות  .₪ 51חובה להירשם מראש לכנס במייל:
limor.haderech@013net.net
 ב 13 -ליולי  ,2117יתקיים האירוע הראשון של "אדיקשיין בג'ינס" -יוזמה חדשה ומבורכת של "אילסם" בחסות
חברת  .INDIVIOR ISRAEL LTD -יהיו אלה מפגשי ערב בעלי אופי אקדמי וחברתי גם יחד לשיתוף עדכונים
מדעיים וכמובן לשיתופים אחרים בין חברי "אילסם" ,במהלך המפגש .במהלך הערב יוגש כיבוד קל .המפגשים
מיועדים לחברי 'אילסם' בלבד (ללא בני/בנות זוג) ששילמו דמי חבר לשנת  .2117את המפגש הראשון ינחה ד"ר
דותן קידר ,והוא יתקיים ב"בית הבד" במתחם שרונה בתל אביב ,בשעה  . 19:31האולם יכול להכיל עד  51איש
בלבד !! ולכן כל הקודם זוכה...

הכנסים המקצועיים של "אילסם" הם ללא תשלום או בסבסוד ניכר לחברים.
אנו קוראים לכל אנשי המקצוע והמחקר בתחום ההתמכרויות להירשם לחברות ב"אילסם"
(טופס ההרשמה מצ"ב בסוף העיתון) כי "יחד נצליח לשנות ,להתעדכן וללמוד!"

כנסים עתידיים בנושא התמכרויות בארץ ובעולם:


מ 28-עד  31ביולי  ,2117יתקיים בפורט קולינס קולורדו" ,הכנס המדעי הראשון של החברה לחקר המריחואנה" 1st
) .International conference - Research Society on Marijuana (RSMjוועדת ההיגוי של הכנס כוללת מומחים
מארה"ב בחקר המריחואנה וביניהם גם פרופ' יפרח קמינר .אתר הכנסhttp://researchmj.org/meeting.php :



מ  24-עד  26באוקטובר  ,2117יתקיים בליסבון הכנס האירופי השני בנושא התמכרויות .הכנס מאורגן במשותף על-ידי הרשות
לטיפול בהתמכרויות של פורטוגל ) ,(SICADמרכז הניטור בנושא סמים של האיחוד האירופי ), The ,(EMCDDA
 Journal of Addictionו The International Society of Addiction Journal .Editors (ISAJE) -תאריך הסיום להגשת
אבסטרקט לכנס 28 :בפברואר .2117 ,אתר הכנסhttp://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2017:
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מ 25 -עד  27במאי  ,2118יתקיים בקראקוב ,פולין ,הכנס ה 13-של "האגודה האירופאית לטיפול בהתמכרות
•
לאופיאטים . European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD -( -ניתן לשלוח תקצירים לכנס עד ה1-
בדצמבר .2117להרשמה ושליחת תקצירhttp://www.europad.org/europad18.php :

ברכות:
 לפרופ' גל שובל ,על קבלת תואר פרופסור. לכפר איזון ,לעמרי פריש המייסד ולצוות  ,על יום הולדת  16לכפר איזון . -לד"ר אמי שופמן  ,על ספרו החדש ועל ציוריו החדשים מדרום אפריקה.
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טופס חידוש חברות לאילסם  /מיועד גם לחברים חדשים

דמי חבר לשנת 2017
לכבוד
החברה הישראלית לרפואת התמכרויות
באמצעות מחלקת שירות וקשרי פנים  -ההסתדרות הרפואית בישראל
רח' ז'בוטינסקי  ,35בנין תאומים  ,2רמת גן  52136טל' 13-6111444 :פקס13-6121611 :
אני החתום מטה,
פרופ'  /דר'  /אחר ______________________________ ת.ז_____________________ .
רשיון מומחה ב __________________________

מס' ________________________

מען אישי (בית ) ____________________________ טל' ________________________
טלפון בעבודה ________________ דואר אלקטרוני ______________________________
מבקש/ת לשלם דמי חבר בחברה כמסומן בטבלה:
שנת
תשלום

מומחה
(המקצוע הקובע
הוא
פסיכיאטריה
כללית)

מתמחה
(בפסיכיאטריה
כללית)

חבר שלא מן
המניין
(אינו מומחה
בפסיכיאטריה
כללית)

נלווים
(עובדים
סוציאלים,
עורכי דין,
פסיכולוגים
ואחרים)

גמלאי
(נשים
מגיל 62
וגברים
מגיל 67
עד 75
שנה)

גמלאי/ת
מגיל 75
שנה
(בתנאי שהיו
חברים
משלמים קודם
לכן)

2016

₪221

₪ 221

₪ 221

₪ 221

₪ 111

פטור

□
□

באמצעות כרטיס האשראי של חברת ____________________ שמספרו

בתוקף עד

/

(ל

(לא יתקבלו כרטיסי דיינרס)
באמצעות ההמחאה המצורפת לפקודת החברה הישראלית לרפואת התמכרויות
לא יתקבל תשלום במזומן !!!
חתימה____________________ :

תאריך______________________:

לתשלום דמי חבר בכרטיס אשראי ,נא להתקשר לטלפון 03-6100441/444 :בשעות העבודה
ניתן להחזיר את טופס התשלום עם מספר כרטיס אשראי לפקס03-6121610 :
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