התמכרויות בישראל
עיתון החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות
מרץ1028 ,

גיליון מספר 6

דבר העורכת
אנו שמחים להציג בפניכם את גיליון
מספר  6של "התמכרויות בישראל",
העיתון הרשמי של 'אילסם'  -החברה
וטיפול
לרפואה
הישראלית
בהתמכרויות .העיתון ,כמו "אילסם"
ותחום ההתמכרויות בכלל ,הוא
ומולטידיסציפלינארי,
אקלקטי
ומשלב חדשות ,מידע ועדכונים לאנשי
שונות
מדיסציפלינות
מקצוע
העוסקים בהתמכרויות .הגיליון
הנוכחי כולל את :דבר יו"ר 'אילסם
ד"ר ארתורו לרנר ,המדור הקבוע
''הכר את המומחה" ,שבו נארח הפעם
את ד"ר פאולה רושקה ,מנהלת
המחלקה לטיפול בהתמכרויות,
במשרד הבריאות .נמשיך עם מדור
הטריוויה בנושא התמכרויות או בשמו
המאתגר "הכר את המומחה" ,והפעם
יצטרפו שני מדורים חדשים :

היגיון" ו"-תמונות
"חידודי
למזכרת" -חברי אילסם מוזמנים
לשלוח תמונות שצולמו על ידם
בהקשר לנושא החומרים-התמכרויות
וכו' .בנוסף ,נציג חדשות מתחום
ההתמכרויות "בשטח" ונדווח על
אירועים מהשטח ומקומות טיפוליים.
מקצועיים
נסקור גם כנסים
שהתקיימו בחודשים האחרונים
וכאלה שיתקיימו בעתיד בין אם
במסגרת "אילסם" ובין אם על ידי
שעוסקים
אחרים
ארגונים
בהתמכרויות .כמו כן ,נמשיך לפרסם
גם את המדור "זרקור על ספרים
בתחום ההתמכרויות".
אנו קוראים לכל חברי "אילסם"
ולאנשי המקצוע האחרים מתחום
לתרום
בישראל
ההתמכרויות

מניסיונם ומפרי עטם לעיתון .המועד
האחרון למשלוח חומר לעיתון הבא
(מידע ,מחקרים ותמונות) שיתייחס
לאירועי החודשים האחרונים הוא 30
ליוני .אנא שלחו את החומר לכתובת
hagitbo@gmail.com

המייל:

נשמח לפרסם כל דבר בעל עניין
לחברים.

ד"ר חגית בוני-נח,
עורכת עיתון 'התמכרויות בישראל'
צוות המערכת :ד"ר אילן טל ,גב'
תהלה ז'וכוביצקי ,גב' רות אל-רועי
ומר ממי סופר.
והנהלת אילסם :ד"ר ארתורו לרנר,
ד"ר אביבה וולף וד"ר אלכס קפצן.

דבר יו"ר 'אילסם' ,ד"ר ארתורו לרנר
חברות וחברים שלום רב,
מילים אלו נכתבות לפני החג החירות פסח .אחרי
החגים ,כפי שאנחנו רגילים ,מתקרבים חודשים עמוסי
כנסים ,ימי עיון מעניינים ופעילויות אקדמיות מרובות
וענפות.
תהיה לנו נציגות מכובדת בכנס  Europadבקרקוב,

ד"ר ארתורו לרנר ,מרצה בכנס הבילטראלי של
אילסם ישראל-סרביה שנערך בסרביה.

ניפגש בכנס על פסיכותרפיה של התמכרויות ותחלואה
כפולה בתאריך ( 8202/0/4פרטים בהמשך) ובכנס
השנתי של אילסם בסוף נובמבר ( //-/82//2/0/4גם
פרטים בהמשך).
אנחנו נתמקד בחודשים הבאים במיוחד בהתמכרויות
ותחלואה כפולה .ולא נשכח גם את ההתנהגויות
הממכרות.
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התמכרות למין תופסת מקום מרכזי בבחינת התעניינות
בקרב אנשי מקצוע .קיימת כמיהה גוברת וגדלה
ללמידת הנושא .הצורך הזה נובע מכמות אדירה ,הייתי
אומר עצומה של פניות לטיפול.
פנים רבות להתמכרויות למין .סוגים שונים .גברים
ונשים ,מבוגרים ונוער מתמכרים למין.
ללמוד וללמד את התחום בשיתוף פעולה עם משרדים
שונים ,בייחוד ממבט קליני ,הוא אחד מהאתגרים
שלפנינו .אולם האתגר המשמעותי הוא מתן שרות זה
ברמה הציבורית .בעצם אתגר האתגרים ,הוא מתן כל
השירותים הרלבנטיים ברמה הציבורית.
האם ברמה הציבורית אנחנו יכולים לתת יעוץ ,טיפול
התמכרויות
לחומרים,
להתמכרויות
ושיקום
להתנהגויות ותחלואה כפולה ? האם קיימות מסגרות
לטיפול להתמכרויות  2תחלואה כפולה אמבולטורי,
אשפוז יום ואשפוז מלא ? האם קיימות מספיק קהילות
טיפוליות לטווח קצר ,בינוני וארוך ? מה תפקידה היום
של הקהילה הטיפולית ? האם קיימות מסגרות
מספיקות לטיפול בנוער בכלל ? האם ישנן מספיק
מסגרות שיקומיות לתחלואה כפולה ? מה תפקידו של
אילסם בקונסטלציה זו ? האם אנחנו גוף מייעץ בלבד ?
יש לי בוודאי יותר שאלות מתשובות.
אבל ברור שארגון שלא משתנה ולא מתחדש יהפוך ללא
רלבנטי .יתאדה .יימחק .יתנדף .ייעלם.
כאן ,אני חייב לציין את הדור החדש של חברות וחברים
שמתחילים להופיע בכנסים וימי עיון .אנשי מקצוע

מבטיחים ביותר אשר יובילו את אילסם בעתיד הקרוב
מאוד .התברכנו באנשי מקצוע איכותיים ומלאי אנרגיה.
במעבר לא חד ,אני חייב לציין שבחודש ינואר , /0/4
הוועד החדש סיים את השנה השנייה של כהונתו.
חלק קטן מהיעדים שקבענו לפני שנתיים ,יצאו לפועל.
יש רשימת המתנה ליעדים .עוד נתייחס להם בהמשך.
המציאות תמיד קובעת את הקצב .הדחוף דוחה את
החשוב .החשוב נדחק לצד אבל גם יטופל.
אנחנו עובדים בהתנדבות .אנחנו לא מקבלים שכר על
עבודתנו.
אינני מתלונן וזו לא התבכיינות .אני גם לא מצטער.
אני. ..אנחנו בחרנו להיות במקום זה ,אילסם.
הייתי רוצה לעשות יותר .הייתי רוצה להקדיש יותר
זמן .לא תמיד זה מתאפשר.
יחד עם זאת ,הרבה נעשה.
הרבה נעשה אודות חלק מסור ופעיל מאוד של חברי
איל-סם.
והרבה עוד ייעשה.
חג חרות שמח !
תודה רבה,
ד"ר א .לרנר

טריוויה בנושא התמכרויות או "הכה את המומחה" (תשובות בעמוד :)25
מאת :ד"ר חגית בוני-נח,
המחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת אריאל וחברת ועד אילסם
./

מה המשותף ל :בן ג'ונסון  ,מריון ג'ונס ולאנס
ארמסטרונג?

./

באיזו שנה והיכן סונתז ה?LSD -

.3

איך נקראת הפטרייה האדומה עם הנקודות
הלבנות המופיעה בציורים בספרי ילדים ?

.4

כיצד נקראת היחידה לטיפול בצעירים בקהילה
הטיפולית מלכישוע?

.9

מי הוא אלכסנדר שולגין?

 ./0באיזו שנה יוסדה עמותת אל-סם?

???
.8

איזה צמח2סם הכי מזוהה עם גבון באפריקה ?

.5

מהן ראשי התיבות של יק"ר?

.6

איזה חומר מכונה "אבק מלאכים" ( Angel

ציורו של ד"ר אמי שופמן

?)Dust
.0

'שוקו'' ,קוביות'' ,שיט' ו' -שוקולד' בסלנג
המשתמשים בסמים ,הם כינויים ל?..

2

"הכר את המומחה" -ד"ר פאולה רושקה
ד"ר פאולה רושקה ()MD

והכשרות לאנשי מקצוע ולרופאים בתחומים המגוונים
של ההתמכרויות.
מעבר להיותה חסידה של קורסים והכשרות לעמיתים
ואנשי מקצוע ,ד"ר רושקה בעצמה כל העת מקפידה
ללמוד להתמחות ולהתעדן בתחום ההתמכרויות
והפסיכיאטריה גם בארץ וגם בעולם .היא רואה
חשיבות רבה בללמוד ,להתעדכן ולהתמקצע כל העת,
במיוחד בתחום שהוא דינמי ומתפתח כל הזמן .במהלך
השנים היא עברה השתלמויות וקורסים לרוב :היא
השתלמה בקורס באימון אוטוגנטי ,קורס בניתוח ושינוי
התנהגות ,והשתתפה בסמינר בנושא ביופידבק והדרכה
אסרטיבית ,באיטליה .השתלמה אצל פרופ אייזנק,
בבית החולים מודסלי ,בלונדון ועברה הכשרה
בפסיכודרמה פסיכואנליטית ,אצל פרופ רוזן ופרופ'
טונלי באוניברסיטת אנקונה ,באיטליה .היא השתתפה
בסמינר בנושא " CMBM-Body-Mind Medicineו-
 "PTSDוסמינר נוסף בנושא "אופציות בטוחות יותר

ד"ר פאולה רושקה פסיכיאטרית ,בוגרת בית הספר
לרפואה באוניברסיטת טורינו באיטליה ,שם גם
התמחתה בפסיכיאטריה .לאחר שעלתה לארץ בשנת
 ,/943המשיכה את ההתמחות בפסיכאטריה בבית
החולים לבריאות הנפש 'טלביה' המשויך להדסה
ולאוניברסיטה העברית בירושלים .לאחר מכן שימשה
כפסיכיאטרית במחלקת אישפוז יום וניהלה את
מרפאת החוץ למבוגרים 'ויניק' בבית חולים 'טלביה'.
בהמשך עברה לעבוד במשרד הבריאות משנת /00/
ושימשה אחראית על איתור מסוכנות במחלקה
לפסיכיאטריה משפטית של משרד הבריאות.
משנת  /006ועד היום ד"ר רושקה מנהלת את המחלקה
לטיפול בהתמכרויות המשתייכת לאגף שירותי בריאות
הנפש במשרד הבריאות ,וממונה על מתן שירותי אבחון,
טיפול ,ייעוץ ושיקום רפואי למשתמשים ולמכורים
לסמים ,אלכוהול וחומרים פסיכואקטיביים אחרים וכן
אבחון וטיפול בהתנהגויות ממכרות אחרות .במקביל,
היא מרצה לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה הדסה,
ומרצה מן החוץ לתוכנית מוסמך בעבודה סוציאלית
באוניברסיטה העברית ,בירושלים.
ד"ר רושקה פועלת רבות לקדם את נושא מדיניות
הטיפול בהתמכרויות בישראל ,וכל העת מלאה ברעיונות
ובתכניות מעניינות חדשות ופורצות דרך .בהתאם
לצרכים שהיא מזהה מהשטח ,היא יוזמת קורסים

לטיפול בתלות באופיואידים :הבנה של בופרנורפין".
בפראג ,השתתפה בסמינר אודות בונפונפרין ונלוקסון
וקורס על טיפול בבופרנורפין בהקשר לתלות
ובקורס בנושא "גישות עכשוויות
באופיואידית,
בפיקוח על סמים" ,בפקולטה לרפואה ,באוניברסיטת
צ'רלס בפראג .בישראל ,היא התמחתה בסמינר בנושא
טיפול משפחתי ,בסמינר על פסיכותרפיה קצרת טווח
ובניהול רפואי והשתלמה בקורס בנושא "תקיפות
מיניות וטראומות מיניות בהתמכרויות ובבריאות
נפשית".
בלשכת הסנגוריה הציבורית ,היא עברה השתלמות כ
"מומחיות פסיכיאטרית לבית המשפט" ,וזאת לצד
לימודי תעודה בפסיכיאטריה משפטית ,ביה"ס לרפואה
ע"ש סאקלר ,באוניברסיטת תל-אביב .בנוסף היא למדה
תואר שני בבריאות הציבור ( )MPHובמדיניות ציבורית
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,ובתחום הערכת
מסוכנות והערכה לפסיכופאתיה ,מהמכון הישראלי
לאבחון סיכונים התנהגותיים והיא גם בעלת רישיון
לעסוק בהיפנוזה רפואית ולתרגל היפנוזה.
ד"ר רושקה פרסמה מאמרים רבים בכתבי עת מדעיים
ופרקים בספרים מקצועיים ואקדמיים ועוסקת
ומעודדת מחקר בתחום התמכרויות הן בהיבט הביולוגי
והן בהיבטים אפידמיולוגיים ומנחה סטודנטים ועבודות
מוסמך.
ועבודות
גמר
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חדשות מתחום ההתמכרויות בשטח
"כבר לא רוק'נ'רול כשסקס וסמים הופכים להתמכרות" -כנס בבאר יעקוב
מאת :ד"ר יניב אפרתי,
המכללה האקדמית בית ברל ,מייסד המרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה וחבר אילסם
פרופ' פנחס דנון ,בהרצאתו בכנס

ביולי  ,/0/0התקיים ב"מרכז לבריאות הנפש בקמפוס באר
יעקב" כנס אילסם בנושא " :כבר לא רוק'נ'רול כשסקס
וסמים הופכים להתמכרות" .הכנס התקיים 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 וד"ר חגית בוני-נח .הכנס עסק בתופעה
ישנה -חדשה ,התמכרות למין תוך שילוב של חומרים.
ההרצאות נתנו בידי טובי המומחים בארץ בתחום המחקרי
והטיפולי .ביניהם ד"ר ארתורו לרנר ,פרופ' פנחס דנון ,ד"ר
אמנון מיכאל וד"ר יניב אפרתי ומטפלים מהשורה הראשונה
מהשטח .כמו כן ,שמענו סיפור אישי של מכור למין מקבוצת

ד"ר אביבה וולף ,מנחה את הכנס

( SAסקסואלים אנונימיים) בישראל ,היה מרגש מאוד
ומעורר השראה .לאחר שבוע מפרסום הכנס ההרשמה
נסגרה עקב התעניינות רבה מהשטח (הגיעו  //0רופאים,
פסיכיאטרים ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,שירות בתי
הסוהר ,אלסם ישראל ועוד ועוד .)...כנראה שנצטרך לבנות
עוד יום בנושא עקב הביקוש הרב.
תודה רבה לחברת התרופות – אינדיביור וג'נסין על העזרה
בהקמה של כנס מרתק ומקצועי.
תודה רבה להנהלת המרכז לבריאות הנפש בבאר יעקב על
האוכל והאירוח מהשורה הראשונה .נשארנו עם טעם של
עוד!

ד"ר יניב אפרתי ,בהרצאתו

ד"ר אמנון מיכאל ,בהרצאתו

ד"ר ארתורו לרנר  ,יו"ר אילסם בהרצאתו בכנס
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אדיקשיין בג'ינס
מאת :ד"ר חגית בוני-נח,
המחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת אריאל וחברת ועד אילסם
בתמונה :אייל לסרי ,מחברת התרופות  INDIVIORאשר
הקפיד לקיים את המסורת והגיע למפגש בג'ינס

"אדיקשיין בג'ינס" -הינו מפגש חברתי-מקצועי-אקדמי
לחברי אילסם ,באווירה לא פורמאלית ולאחר שעות
העבודה .המפגש החברתי-מקצועי-אקדמי הינה יוזמה
חדשה ומבורכת של אילסם בחסות חברת התרופות-
 .INDIVIOR ISRAEL LTDעד כה ,התקיימו כבר שני
מפגשים בשעות הערב ב"בית הבד" במתחם שרונה בתל
אביב .את המפגש הראשון המרתק הנחה ד"ר דותן קידר,
בנושא ההיסטוריה של סמים וסטימולטנים.

את המפגש השני ,בהרצאה מעניינת ביותר ,הנחה פרופ'
פנחס דנון  ,תחת השם" :איך פנצ'ר באוטו גרם לי להגיע
לטיפול פסיכיאטרי?"
בהמשך מתוכננים עוד מפגשים חברתיים-אקדמיים כאלו.
אנא הקפידו להתעדכן ולהרשם .המפגשים הם ללא עלות
אולם דרושה הרשמה מוקדמת.
בתמונה :ד"ר דותן קידר במהלך הרצאתו.

בתמונה :פרופ' פנחס דנון וחלק ממשתתפי המפגש
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מחלקה חדשה לגברים הסובלים מתחלואה כפולה בבית חולים לבריאות
הנפש נס ציונה
מאת :צוות המחלקה לתחלואה כפולה,
המרכז לבריאות הנפש נס ציונה.

בבית חולים לבריאות הנפש נס ציונה נפתחה מחלקה
לגברים הסובלים מתחלואה כפולה .המחלקה היא חלק
ממערך שלם ,הכולל אשפוז יום ומרפאה ייעודית
המתמחה בתחלואה כפולה .המטרה בהקמת המחלקה
היא מתן עזרה וסיוע לאלו הסובלים ממחלת נפש
וממחלת ההתמכרות.
אוכלוסיית היעד :גברים מגיל  ,/4-68אשפוז בהסכמה,
מאוזנים מבחינת מחלות כרוניות גופניות למשל  :סוכרת,
יתר לחץ דם ,מחלות לב וריאות .האשפוז במחלקה הינו
ללא הגבלת אזור מגורים ,אולם כפוף לבדיקת מסמכים
והזמנה לבדיקת רופא .תוכנית האשפוז הינה למשך 30
ימים וקיימות שתי אופציות להארכת השהייה .מטופלים
שמגעים מאזור אשפוז אחר ויידרשו להמשך אשפוז לאחר
התקופה הזו ,על המסגרת השולחת יהיה לקבלם בחזרה.
מטרת האשפוז במחלקה והשרות שניתן ,הינו איזון המצב
הנפשי ,גמילה פיזית מסמים ואלכוהול ,התחלת תהליך
שיקומי וקשר עם מסגרות להמשך טיפול כמו :מרכזי יום,
קהילות טיפוליות וכו' ,אבחון תחלואה כפולה בתנאי
אשפוז ,יעוץ ומעקב אמבולטורי על ידי צוות רב מקצועי.

בתמונה :צוות הרופאים של המחלקה החדשה :ד"ר אביבה
וולף ,פרופ' פנחס דנון וד"ר סמיון קרצמן

את ההפניות יש לפקסס למספר  ,04-9/48/68ולצרף את
המסמכים הבאים :דו"ח סוציאלי ,דו"ח רפואי כולל
אבחנות .יש להביא לאשפוז ציוד אישי הכולל מנעול
לארונות .למעשנים ,ניתן להביא סיגריות רגילות
ובחפיסות סגורות בלבד .אין להביא פלאפונים .במהלך
האשפוז המשפחה תוכל לשוחח עם המטופל ,בטלפון
ציבורי הנמצא במקום.

צוות המחלקה כולל  :רופאים :פרופ' פנחס דנון ,מנהל
המחלקה ,ד"ר סמיון קרצמן ,סגן מנהל המחלקה ,ד"ר
אביבה וולף ,מרכזת תחום תחלואה כפולה .צוות סיעודי:
מר ודים סיקר ,אח אחראי ,גב' אלה שריר –סגנית אח
אחראי  ,וגב' יעל נשיא – אחות מתאמת תחלואה כפולה.
ועו"ס :ד"ר מיכאל קונין ,וגב' גיתית שטרן.
תהליך ההפניה לאשפוז יכול להתבצע ממספר מקורות:
א .ממרכזי בריאות הנפש בכל רחבי הארץ ,כולל מסגרות
אמבולטורית .ב .ממחלקות שונות במרכז של נס ציונה
,וממרכזים שונים ברחבי הארץ .ג .על ידי קציני מבחן
ועובדים סוציאלים .ד .מיחידות להתמכרויות ברווחה.
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כנס ה ,CPDD -כנס הנשים ,וכנס  NIDAבמונטריאול ,קנדה
מאת :ד"ר עינת פלס,
מנהלת יחידת המחקר ,מרפאת אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי סמים ,המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי,
ביה"ס סאקלר לרפואה ,ובי"ס סגול למדעי המח ,אוניברסיטת תל-אביב
היה כנס מעניין ומקווה להשתתפות ישראלית נרחבת
בשנים הבאות.
הכנס השנתי ה 09-של ה( CPDD -הקולג' לבעיות
הקשורות בתלות בסמים -אחד הארגונים הידועים
והוותיקים ביותר בארה"ב בתחום מחקר בנושא
סמים)ׁׁ נערך השנה (יוני  )/0/0במונטריאול
שבקנדה ,וכמדי שנה חפף בחלקו כנס נשים וכנס
.NIDA
כנס ה CPDD -שכולל מגוון נושאים היה ברמה
גבוהה ומעניין במיוחד וכלל מחקרים החל ממדע
בסיסי ,גנטיקה ,דרך חיות מודל  ,ועד לבני אדם
ממתנדבים בריאים  ,דרך נפגעי סמים ,מטופלים,
משוקמים ,ועד לבריאות הציבור ,מדיניות ומניעה.
בתחום ההתמכרויות נוספו עבודות כמו התמכרות
התנהגויותיות ,התמכרויות לאוכל וכדומה .כמו
בשנים האחרונות ,חזרו שוב להתייחס להשלכות
וההשפעות הבריאותיות על אוכלוסיית בני הנוער
והצעירים כתוצאה מהלגליזציה של הקנביס
ולאפידמיה הקשה בארה"ב של שימוש ,התמכרות
ותמותה מאופיואידים .נושא חשוב שעלה בכמה
סימפוזיונים ותואר הן במחקר בסיסי והן בבני אדם -
היה הקשר בין המערכת האנדוקנבינואידית
והאופיואידית ,והתרומה האפשרית של שילוב בין
קנביס "רפואי" ואופיואידים לשיכוך כאב.
הייצוג הישראלי הפעם כלל את ד"ר מעיין לוונטל,
מאוניברסיטת חיפה (כרגע בשנת שבתון בפלורידה)
שהייתה בין מארגני כנס הנשים ,והציגה פוסטרים
בכנס  ,NIDAפרופ'

ד"ר עינת פלס ,פרופ' ליליאן גלברג מה UCLA-וד"ר מעיין לוונטל

יפרח קמינר  ,שחי ומלמד

בארה"ב כבר שנים רבות ,הציג פוסטר בכנס ה-
 ;CPDDפרופ' ריצארד ישראלוביץ מאוניברסיטת בן
גוריון ,הציג פוסטר בכנס  .NIDAפוסטר בנושא
השכיחות הגבוהה של סטרס במטופלי מתדון
אחזקתי ממרפאת אדלסון בתל-אביב הוצג על-ידי.
פוסטר שזכה לעניין ותמיכה רבה הציג את תוכניתה
החדשנית והייחודית של ד"ר מרים אדלסון בנושא
הצלחת מניעת שימוש במריחואנה וסמים בביה"ס
בלאס וגאס ,על-ידי ביצוע בדיקות שתן להמצאות
סמים לכל תלמידי ביה"ס וצוות העובדים .לסיכום,

ד"ר עינת פלס יחד עם שני חוקרים מקניה לצד הפוסטר של ד"ר
מרים אדלסון שהוצג בכנס
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תמונות למזכרת:
כנס אילסם השנתי -שהתקיים בדצמבר באילת
"סקס אחר וממכר"
בדצמבר  ,/0/0התקיים כנס אילסם השנתי בנושא
"סקס אחר וממכר" .הגיעו רבים מחברי אילסם ,היה
מרתק ובלי רגע דל .להתרשמות ראשונית -תמונות
מהכנס .מקווים לראות את כולם בכנס אילסם
השנתי  ,/0/4שיערך בנובמבר .פרטים מהמשך.

"תמונות שוות אלף מילים" :חברים מצטלמים
בתמונה מימין בתמונה מימין מר איתן גורני ומר דני שחר בחילופי משמרות מנכ"לים :הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ובאלכוהול נסגרה בתחילת פברואר ובמקומה נפתחה הרשות החדשה למאבק באלימות סמים ואלכוהול .
בתמונה משמאל מר מאיר שרעבי  ,בביקור לאחרונה בפיליפינים  ,מדינה הידועה ב"מלחמה" הקשה שמתנהלת בה
בהקשר לסמים וסוחרי הסמים וצרכנות הסמים במדינה.
מאיר שרעבי" :שלט כזה מתאים לכל העולם"....
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קהילת הרטוב חוגגת  00שנה להקמתה ביום עיון בנושא:
"קהילות טיפוליות עד כאן ולאן "
מאת :אולגה בן אדיבה,
מנהלת קהילת הרטוב וחברת אילסם
ב /-לנובמבר  ,/0/0התקיים יום עיון בקהילת הרטוב
השייכת לעמותת בית אור אביבה ,בנושא" :קהילות
טיפוליות עד כאן ולאן" .יום העיון נועד לציין  30שנה
להקמתה של הקהילה הטיפולית הראשונה בארץ ,קהילת
בית אביבה (הרטוב).
יום העיון התקיים בשיתוף עם הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ובאלכוהול ,השירות לטיפול בהתמכרויות
ואילסם.
ביום העיון נטלו חלק כ /50 -אנשי מקצוע ,מדריכים,
בוגרים ושותפים לדרך .המשתתפים נהנו מהרצאות
מגוונות  ,הופעה מוזיקלית של הדיירים ,מופע של אומן
על-חושי ,ואוכל מצוין בהגשתם של דיירי קהילת הרטוב
אשר עמלו רבות יחד עם צוות המקום.

גב' אולגה בן אדיבה  ,מנהלת קהילת הרטוב מברכת ביום
העיון

בתמונה :הדיירים בהופעה מרגשת במהלך יום העיון

ד"ר

שרון

רבינוביץ-שנקר,

בהרצאתה

ביום

העיון

ברכות לכפר איזון ,למנהל ומייסד הכפר -מר עומרי פריש -שחוגג  21שנה להקמתו
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אישור ה FDA-לMDMA-
מאת  :פרופ' חיים בלמקר,
יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,נשיא האיגוד העולמי לנוירופסיכיאטריה ,פרופ' אמריטוס לפסיכיאטריה
באוניברסיטת בן גוריון וחבר אילסם

הידיעה כי הסם אקסטזי ( )MDMAקיבל את אישור ה-
 FDAלהמשך מחקר מבוקר על בסיס מזורז בהיותו
פריצת דרך אפשרית בטיפול בהפרעות פוסט טראומטיות
הכתה רופאים רבים וציבור רחב בתדהמה :איך ייתכן
שסם שנחשב מסוכן במשך כל כך הרבה שנים מקבל
פתאום "הכשר"?
חשוב לציין שה FDA-לא אישר את  MDMAלשימוש
רפואי ,ובוודאי שאינו ממליץ להשתמש בו ,כפי שחלק
מהכותרות רמזו .למעשה ,ה FDA-מכיר בכך שתוצאות
של מחקרי שלב  /בחולים עם  PTSDהראו שהטיפול
היה בטוח וללא בעיות גופניות או הופעת פסיכוזה ,וכי
רבים מהמטופלים דיווחו על שיפור בסימפטומים של
 .PTSDהיות ואין היום בנמצא טיפול תרופתי אחר יעיל
ל ,PTSD -ה FDA-אישר הליך מזורז לקראת שלב – 3
שלב המחקרים המבוקרים .כידוע ,היו בעבר מקרים
רבים בהם תרופות וטיפולים שמחקרים לא מבוקרים
בשלב  /דיווחו על הצלחה אדירה בהם  -שאותה הצלחה
נעלמה בשלב  3המבוקר .לכן על הידיעה להתקבל
באופטימיות זהירה מאד.
למרות זאת ,הממצאים העכשוויים לגבי MDMA
מעידים בבירור על אמת עמוקה יותר ,ועל שינוי
הפרדיגמה המדעית בפסיכיאטריה בנושא סמים2חומרים
אסורים בעלי פוטנציאל להתמכרות ושימוש לרעה.
השינוי בפרדיגמה הוא בעצם חזרה לעמדה מלפני  00שנה,
בתחילתה של הפסיכופרמקולוגיה :אז היה ברור שאין קו
מדעי מובהק המבחין בין חומר כימי שמשפר מצב נפשי
חולני ,ושתמיד יש לו תופעות לוואי בלתי רצויות -
גופניות ונפשיות ,לבין חומר המשפיע על המוח ,על מצב
הרוח ועל החשיבה אך תמיד מביא לשימוש לרעה
ולהתמכרות .החומרים המשפעים על מוליכים עצביים
במוח יכולים לגרום לפעולות חיוביות ושליליות ,ומעצם
המבנה המורכב המקושר של המוח יתכנו השפעות
חיוביות ושליליות בו זמנית .תהיה זאת טעות של מי
שחושבים שתרופה נוגדת פסיכוזה מחסלת מחשבות שווא
חולניות והזיות מטרידות ,מבלי לגרום למשל גם לכיבוי
יצרים יצירתיים ולירידה בטווח הרגש והמוטיבציה.
תהיה זאת גם טעות לקבוע כי תרופות נוגדות דיכאון לא
יכולות לשנות התנהגויות כגון מיניות וקשר חברתי.

בתמונה :פרופ' חיים בלמקר

וכן :טעות להניח שתרופות המועילות לשינה ונוגדות
חרדה לא יכולות לגרום בין היתר להתמכרות .וטעות
בידיהם של רופאים שחושבים שתרופות נגד הפרעות קשב
וריכוז ,המשפיעות בצורה ניכרת על המוליך העצבי
דופמין  -אינן יכולות לפעמים להחריף פסיכוזה ,ויהיה זה
בגדר נס בלתי סביר אם תופעות לוואי אחרות של
מערכות המוח החברתי לא יתגלו.
אני משתמש בכל התרופות האלו תוך ניווט בין התועלת
והסיכונים :מציאת המינון המינימלי שיעזור למטופל
ויגרום הכי פחות תופעות לואי ,מתוך שאיפה להקטין
מינונים ולהפסיק תרופות במידת האפשר.
חומרים כמו קנאביס (עם החומרים הפעילים שבו,
כולל  THCו ,CBD-הפועל על קולטני  ,)CBחומרים
אופיאטיים כולל מורפין וחומרים אחרים שפועלים על
קולטני אנדורפין ,וגם  LSDוחומרים פסיכדליים כמו
פסילוסיבין ,אין בהם כמעט תכונה משותפת אחת .במשך
שנים הוגדרו כסמים ,אך לאורך כל השנים היה ברור
שטמון בהם פוטנציאל רפואי רב  -בד בבד עם הסיכונים.
הדוגמה הכי מוכרת היא משפחת האופיאטים ,שאין רופא
שלא מכיר בצורך החיוני בהם במקרים של כאב חריף
קשה .אין להם תחליף ברפואה ,ואי אפשר היה לאסור
אותם כליל  -למרות שימוש עולמי לרעה עם נזקים
ענקיים ברחבי עולם .ניתן להתווכח אם רוב הנזק הוא
בגלל עצם האיסור והסחר הבלתי חוקי או בגלל
ההתמכרות והשימוש לרעה בחומרים האלו .רובם
המכריע של הרופאים מכירים בשימוש בתחליף אופיואיד
כמו מתדון (ויש כמה חומרים דומים אחרים) כתרופה
שניתן לתת למטופל לאורך שנים עם מינימום תופעות
לוואי ,שהגרועה שביניהן היא אולי עצירות .גם התרופות
להפרעות קשב כגון אמפטמין וריטלין אינן שונות במהותן
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מקוקאין ,אחד החומרים המסוכנים גם פיזית וגם נפשית
בשוק הסמים העולמי.
כולם שמעו על המחקרים משנות ה 50-שייחסו סגולות

מסוכנים לרוב בני האדם ברוב המצבים :בדיוק כמו
תרופות נוגדות פסיכוזה ,נוגדות חרדה כגון
הבנזודיאזפינים ,ותרופות להפרעות קשב ,שהינן מסוכנות
לרוב האוכלוסיה.

סיפורים על שימוש במסקלין ע"י שבטים אינדיאניים
בדרום אמריקה ,על מנת להשיג חוויות רוחניות עם
הזיות ,שהיוו חלק מעשיר וחיוני בחיים של חלק
מהאוכלוסייה באותם שבטים (וגם של לא מעט תיירים).
אין סיבה מדעית שלא לחקור בצורה מבוקרת ורצינית
את אותם חומרים ,כדי לחפש אפשרויות של מצבים
שיהיו לעזרה בריפוי נפשי.
אין תכונה כימית המבדילה בין החומרים ה"אסורים"
לבין החומרים ה"טיפוליים" ,ואין סיבה לחשוב
שהחומרים הללו יהיו מתאימים לכל מחלה ובכל מצב.
אדרבא ,ניתן להניח כי מרבית החומרים האסורים יהיו

ההודעה של ה FDA-פותחת עידן חדש

ריפוי לטיפול ב LSD-בניצולי שואה בהולנד .קראנו גם

לסיכום:

במחקר הפסיכיאטרי .אסור שההודעה תובן כמתן הכשר
של שימוש בקנאביס ,אופיואידים ,קוקאין וMDMA-
בכל מחלה נפשית ,וודאי לא עבור אנשים המחפשים
"הרפתקה בטוחה" .יש לבדוק חומרים אלה במחקרים
מבוקרים  -תחילה עם קבוצות קטנות של חולים
מתנדבים מתאימים ,בתקווה להוסיף תרופות יעילות
נוספות לארסנל הכלים הרפואיים שלנו ,ומבלי לסכן את
המאזן העדין של השליטה החוקית על שימוש לרעה של
חומרים פסיכואקטיביים.

הצטיינות לתחום התחלואה הכפולה בהקשר לדיור ומשפחות-
בעמותת "אנוש"
מאת  :גב' דנית רז
אחראית על תחום התחלואה הכפולה ב"אנוש" וחברת אילסם

עמותת אנוש שמה לה למטרה לפתח את תחום התחלואה
הכפולה בתחום הדיור והמשפחות .החודש ,במסגרת כנס
עובדים ארצי (באנוש כ 400-עובדים) ,זכה התחום במעמד של
הצטיינות על יצירת תשתית מקצועית ,פיתוח מענים
שיקומיים חדשים בקהילה ושיתופי פעולה חשובים.
במסגרת הדיור ,פיתחה העמותה שרות בעל גישה שיקומית
ייחודית המשלבת את ההחלמה בבריאות הנפש והחלמה
בהתמכרות וכוללת צוות מקצועי ומיומן בתחום .בנוסף,
פיתחה העמותה טיפול קבוצתי ייחודי לבני משפחה של
תחלואה כפולה ,במסגרות המיל"ם (מרכז לטיפול משפחות).
אנוש פועלת מזה  80שנה ,לקידום נושא בריאות הנפש של
הפרט והמשפחה ולשילוב בקהילה של מתמודדים עם מגבלה
נפשית .אנוש פועלת באמצעות למעלה מ 60 -מרכזים,
הפרוסים מקרית שמונה ועד אילת  -המעניקים שירות לכ-
 6,000איש .העמותה מפעילה שירותים בכל התחומים כגון:
דיור שיקומי בקהילה ,הוסטלים ,מסגרות תעסוקה מגוונות,
שירות השמה תעסוקתית ,מרכזים חברתיים ושירותי תמיכה
ויעוץ למשפחות המתמודדים.

מעמד מתן תעודת הצטיינות לתחום התחלואה הכפולה באנוש.

בתמונה :מימין -דנית רז -אחראית על תחום התחלואה הכפולה ,ד"ר
הלה הדס -מנכ"לית אנוש ואריק כהן -מנהל תחום הדיור ,החברה
והפנאי.
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חידודי היגיון בתחום ההתמכרות (תשובות בעמוד )25
מאת  :מר נחום מיכאלי,
מנהל היחידה לטיפול בהתמכרויות בעמותת "אפשר" וחבר אילסם.

 ./הגיע לסיום מר של חייו ,אולי בגלל הסם ()6
 ./מזכיר המדינה השביעי חטף אותה בגדול ()8
 .3בעלה של קרן בפחד מכאבי הראש ומבחילות ()0
 .8נועם במכונית בדרך לטיפול ()6
 .5חגג את ניצחון הגבינה בלגימה אחת ()5
 .6האבא של ברק ,למשל ,לא שווה כלום ,אולי כי יש לו
"חומר טוב" ()8
 .0נתנו לרב שרגא להוביל את החבורה ()8
 .4לבראדלי קופר יש יד טובה ()8
 .9לא ראיתי שום מדינאי בעמותה ()8
 ./0השפנים התבלבלו והחלו לבעבע (6

ציוריו החדשים של ד"ר אמי שופמן -לקראת חג אביב פורח

זרקור על ספרים וכתבים חדשים
הספר החדש " נפש האדם בראי הספרות -היבטים
אכזריים וסדיסטיים לעומת ניצוצות של חמלה,
אלטרואיזם ואהבה " של המחבר ד"ר אמי נחמיה
שופמן (חבר "אילסם" וצייר מחונן) ראה אור
לאחרונה .מתוך ההקדמה של הספר שנכתבה על ידי
המחקר:
ספר זה מוקדש לאמנים הגדולים של האנושות ,בעיקר
מתחום הספרות ,במאות ה /9-וה . /0-היצירות
הקלסיות הגדולות מן המאות הללו מתוארות מנקודות
מבט פסיכולוגיות ,המרתקות אותי הן כאדם והן
כמומחה לרפואת הנפש .את הניתוחים הנפשיים של
גיבורי היצירות השונות – "שדים" של דוסטויבסקי,
"מאדאם בוברי" של פלובר " ,עלובי החיים" של
ויקטור הוגו " ,מעמקים" של אוסקר יו ילד" ,תרז
ורקאן" של אמיל זולא" ,הדבר" של אלבר קאמי,
"אובלומוב" של גונצ'רוב " ,קוצר רוחו של הלב" של
סטפאן צווייג" ,דו-קרב" צשל 'כוב" ,יבגני אונייגין"
של פושקין" ,סיפור פשוט" של עגנון" ,אבא גוריו"
של בלזק" ,מנוס מחופש" של אריך פרום" ,מגילת סאן
מיקלה" של אקסל מונתה" ,תרדמת בייג"'ין של מא
ג'יאן – עשיתי בצורה פשוטה וניתנת להבנה גם
לאנשים שאינם עוסקים בתחום בריאות הנפש .ניתוחי
הדמויות השונות נוגעים בעיקר בתחומים החשובים
לי :סבלו של האדם באשר הוא ,סכנת הרוע האנושי,

סוגיות המוסר האין-סופיות ,טוב הלב האנושי,
אלטרואיזם ,אהבת האדם וסוגית השפיות הנפשית.
פרק אחד בספר עוסק בטיפול באמנות – תחום
שטיפחתי במכון הירושלמי לטיפול בבעיות סמים
ותחלואה כפולה השייך למשרד הבריאות שניהלתי
במשך  /3שנים ,וכן בקליניקה הפרטית .יש גם פרק
המוקדש למדיטציה ויפאסנה  ,כיצד היא חוברת
לטיפול משמעותי בנפש האדם באשר הוא .בתור צייר
מזה כ 30-שנים  ,ניסיתי לגעת גם בהיבטים תרפויטים
של תחום זה בבריאות הנפש ולחלוק את חויותיי
המשמעותיות ביצירה הזו.
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קול קורא לקורס הסמכה לרופאים לטיפול בבופרנורפין-
המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,משרד הבריאות
לאור זיהוי הצורך בהכשרת רופאים נוספים בתחום טיפול גמילה 2אחזקה למכורים לאופיאטים ,על ידי תכשיר
בופנורפין ,הוחלט לקיים קורס הכשרה בן יומיים לרופאים (לרופאים נרקולוגים ,פסיכיאטריים ,רופאי משפחה
ורופאי כאב) .הקורס יתקיים במשרד הבריאות ,רח' ירמיהו  39ירושלים ,אולם כנסים ,קומה  ,8בתאריכים:
 302082/4 ,/32082/4בין השעות./5:30 – 09:00 :
ההשתתפות בקורס אינה כרוכה בתשלום ,אך קבלת התעודה מותנית בהשתתפות מלאה בשני המפגשים.
למעוניינים ,אנא מלאו את טופס ההרשמה המצ"ב והחזירו לגב' קרן גולדמן באמצעות דוא"ל חוזר:
 Keren.goldman@moh.health.gov.ilאו באמצעות פקס מס' .0/-6808460 :מספר המקומות מוגבל לעד 30
משתתפים ,כל הקודם זוכה.

כנסים עתידיים בנושא התמכרויות וחומרים בארץ ובעולם:


ב /0-לאפריל  ,/0/4תתקיים הוועידה הראשונה למניעת סימום בספורט" -תמיד נקי" בקריה האקדמית אונו.
הוועידה נערכת בשיתוף פעולה בין הוועד האולימפי ,הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט משרד הבריאות ,
משרד התרבות והספורט והקריה האקדמית אונו .הכנס הוא ללא עלות אולם דרושה הרשמה מראש ,במייל:
http://web2.ono.ac.il/SportWorkShop2/SportWorkShop2.asp
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ב 4 -למאי  ,/0/4יתקיים במכללת גליל מערבי "הכנס המקצועי של עמותת אנוש בנושא תחלואה כפולה"  .הכנס
מתקיים בשיתוף של משרד הבריאות ,הרשות החדשה לאלימות סמים ואלכוהול ,יציג חידושים בתחום ,פרויקטים
ייחודיים ,מדיניות הממשלה ,סקירת מחקרים ופיתוח תכניות חדשות .להרשמה לכנס. danit@enosh.org.il :
ב 8-ליולי  ,/0/4יתקיים במרכז הרפואי לב השרון כנס אילסם בנושא" :היבטים פסיכותרפויטיים בהתמכרות" .וועדת
ההיגוי לכנס :ד"ר ארתורו לרנר ,ד"ר שאולי לב-רן ,ד"ר אביבה וולף ,ד"ר דורית פורת וד"ר דניאל פיילנגולד .לחברי
אילסם הכנס ללא עלות אולם חובה להרשם קודם לכן .ללא חברים העלות  .₪ 50מייל הרשמה לכנס:
kenes4.7.18@gmail.com

מ /5 -עד  /0במאי  ,/0/4יתקיים בקראקוב ,פולין ,הכנס ה /3-של "האגודה האירופאית לטיפול בהתמכרות
•
לאופיאטים . European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD -( -ניתן לשלוח תקצירים לכנס עד ה/-
בדצמבר ./0/0להרשמה ושליחת תקצירhttp://www.europad.org/europad18.php :

14

תשובות -טריוויה בנושא התמכרויות" /הכה את המומחה":
 .0חשיש.
 .4אפיק.

 ./שלושתם ספורטאים שנתפסו על שימוש בחומרים
אסורים בספורט.
 ./בשנת  /934במעבדות סנדוז בבזל ,שווייץ

 .9כימאי אמריקאי  ,מייצר ה( MDMA -אקסטזי).

 .3פטריית אמנית הזבובים ()Amanita muscaria

במהלך חייו ייצר וערך ניסויים במאות חומרים משנה
תודעה.
./908 /0.

 .8איבוגה
 .5היחידה לקנביס רפואי.
 : PCP .6פאנציקלידין Phencyclidine -
()Phenylcyclohexylpiperidine

תשובות -חידודי היגיון בתחום ההתמכרות:
./

הגיע לסיום = מת ,מר = אדון ,מת-אדון = מתאדון

./

מזכיר המדינה = קרי ,השביעי = ז' ,קרי  +ז = קריז

.3

בעלה של קרן = מר מור ,פחד = חת ,ח-מרמור-ת = חמרמורת

.8

נועם = טור ,מכונית = רנו ,ר-טור-נו = רטורנו

.5

ניצחון = וי ,גבינה = סקי ,וי-סקי = ויסקי

.6

ברק למשל = אהוד ,אבא של אהוד = גרא ,לא שווה = ס ,גרא-ס = גראס

.0

לרב = לר' ,שרגא = נר ,לר-נר = לרנר

.4

קופר בהיפוך אותיות = פוקר

.9

שום = אף ,מדינאי = שר ,אפ-שר = אפשר

 ./0השפנים בהיפוך אותיות = שמפניה
תמונותיו המרהיבות של ד"ר אמי שופמן
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טופס חידוש חברות לאילסם  /מיועד גם לחברים חדשים

דמי חבר לשנת 2018
לכבוד
החברה הישראלית לרפואת התמכרויות
באמצעות מחלקת שירות וקשרי פנים  -ההסתדרות הרפואית בישראל
רח' ז'בוטינסקי  ,35בנין תאומים  ,/רמת גן  5//36טל' 03-6/00888 :פקס03-6///6/0 :
אני החתום מטה,
פרופ'  2דר'  2אחר ______________________________ 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 61
וגברים
מגיל 61
עד 15
שנה)

גמלאי/ת
מגיל 15
שנה
(בתנאי שהיו
חברים
משלמים קודם
לכן)

2018

₪//0

₪ //0

₪ //0

₪ //0

₪ //0

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 30-44336640666 :בשעות העבודה
ניתן להחזיר את טופס התשלום עם מספר כרטיס אשראי לפקס30-4464443 :
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