דבר העורכת
אנו שמחים להציג בפניכם את
גיליון מספר  9של "התמכרויות
בישראל" ,העיתון הרשמי של
'אילסם'  -החברה הישראלית
לרפואה וטיפול בהתמכרויות.
העיתון צומצם מבחינת היקף
ותוכן ,דבר שמאפשר לנו אותו
לאור ארבע פעמים במהלך שנה.
העיתון כולל ארבעה מדורים
קבועים" :דבר יו"ר 'אילסם" ,
"חדשות מתחום ההתמכרויות
בשטח" הכולל סקירה אודות
בתחום
בשטח
הקורה
ההתמכרויות" ,מדור כנסים"-
במדור ניתן מידע אודות כנסים
העתידים להתרחש בעתיד
הקרוב בין אם במסגרת

"אילסם" ובין אם על ידי
ארגונים אחרים העוסקים
בהתמכרויות בארץ ובעולם,
והמדור הרביעי" :זרקור על
ספרים וכתבים חדשים בתחום
ההתמכרויות".
העיתון ,כמו "אילסם" ותחום
הוא
בכלל,
ההתמכרויות
אקלקטי ומולטידיסציפלינארי.
בעיתון יש חדשות ועדכונים
לאנשי מקצוע מדיסציפלינות
שונות העוסקים בהתמכרויות.
אנו קוראים לכל חברי "אילסם"
לשתף באירועים ובכנסים
עתידים בכדי שנוכל לתת להם
ייצוג גם בעיתון .אנא שלחו את

החומר

לכתובת

המייל:

 hagitbo@gmail.comנשמח
לפרסם כל דבר בעל עניין
לחברים.
ד"ר חגית בוני-נח,
עורכת
בישראל'

עיתון

'התמכרויות

צוות המערכת :ד"ר אילן טל,
גב' תהלה ז'וכוביצקי ,גב' רות
אל-רועי.
והנהלת אילסם :פרופ' שאולי
לב-רן ,ד"ר אביבה וולף ,ד"ר
דותן קידר.

דבר יו"ר 'אילסם' ,פרופ' שאולי לב-רן

פרופ' שאולי לב-רן

חברים וחברות יקרים,
בפרוש השנה החדשה אני רוצה לפתוח בברכת שנה טובה לכם ולבני ביתכם ,בגדר "תכלה שנה
וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה".
בימים אלו נפיץ את תכנית הכנס השנתי של אילסם" :קנביס :מורה נבוכים" .תכנית הכנס נולדה
מתוך עשרות ,אם לא מאות ,שאלות העולות כדבר שבשגרה במפגשים המקצועיים בין חברי אילסם
בשנים האחרונות .אנו לא לבד – אנשי המקצוע כולם נמצאים בתקופה מאתגרת ומבלבלת בכל
הקשור לקנביס והשפעותיו .יש הנשבעים בסגולותיו הרפואיות ויש שמזהירים מפני סכנותיו .ישנם
מחקרים לכאן ולכאן ,דבר התורם לא אחת לבלבול .החקיקה במדינות רבות בעולם משתנה לנגד
עיננו ,והדיון סביב לגליזציה ואי-הפללה חי וסוער במחוזותינו.
תכנית הכנס ,שייערך בין התאריכים  14-12בדצמבר במלון דן חיפה ,היא עשירה ונועדה להוות
"מורה נבוכים" לקלינאים והזדמנות להעמיק את ההכרות המקצועית עם הקנביס על חלקיו
השונים.
מושבי הכנס יוקדשו לשאלות המרכזיות הקשורות לקנביס כיום:
איך עושים מחקר רפואי בקנביס?
מה המחקר כיום מראה על סגולותיו הרפואיות של קנביס?
מה המחקר מראה על הנזקים הפוטנציאליים של קנביס?
איך מוגדרת התמכרות לקנביס ואיך מטפלים בה?
מה תפקידה של התקשורת ביצירת דעת הקהל בנוגע לקנביס?
מה ניתן לעשות בנוגע לשימוש הולך וגובר של בני נוער בקנביס?
ולבסוף – איך אפשר לקדם מדיניות וחקיקה אחראיים בהקשר של קנביס בישראל?
כאמור ,זו הזדמנות מצוינת "לעשות סדר" באחד הנושאים המאתגרים אותנו כיום ,ואני מברך על
כך.
שנה טובה לכם ולבני משפחותיכם להתראות בכנס "קנביס :מורה נבוכים" ב 14-12-בדצמבר
בחיפה!
שלכם,
פרופ' שאולי לב-רן
יו"ר אילסם
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חדשות מתחום ההתמכרויות בשטח
הכשרת קב"נים במרכז הישראלי להתמכרויות
בחודש יולי האחרון ערך  - ICAהמרכז הישראלי
להתמכרויות הכשרה ראשונה מסוגה ,לכ – 110
קב"נים ממערך בריאות הנפש של צה"ל.
ההשתלמות נערכה בשתי קבוצות – בקבוצה
הראשונה השתתפו קב"נים וותיקים המדריכים
קב"נים צעירים ומנהלים שירותי בריאות נפש
שונים בצה"ל ,והקבוצה השנייה כללה קב"נים

ולהפנות לטיפול ,חיילים שמתמודדים עם
התמכרות.
המשתתפים שמעו הרצאות בנושאים שונים כגון:
מבט פנורמי על התמכרות ,אבחון ותחלואה
נלווית ,התמכרויות התנהגותיות ,קנאביס,
מנגנוני פעולה של סמים פסיכדליים ועוד.
וכן נחשפו לשיטות טיפול שונות לטיפול

בתחילת דרכם ,שההכשרה שקיבלו במרכז
הייתה חלק מתהליך ההסמכה שעוברים
במסגרת צה"ל.
מטרת ההכשרה הייתה להעמיק את הידע של
המשתתפים אודות תופעת ההתמכרות ,סיבותיה
והשלכותיה ולהעניק להם כלים מקצועיים
שיסייעו להם לזהות ,לבצע התערבות ממוקדת

בהתמכרויות :הגישה המוטיבציונית ,הגישה
דינמית
וגישה
הקוגניטיבית-התנהגותית
ממוקדות לטיפול בהתמכרויות.
ההשתלמות כללה הרצאות פרונטליות ,צפיה
בראיונות מטופלים ודיונים קליניים.
בסיום ההשתלמות הראשונה מסוגה בצה"ל
דיווחו הקב"נים על עניין רב בתכנים.

בתמונה :פרופ' שאולי לב-רן בהרצאתו בפני הקב"נים ממערך בריאות הנפש של צה"ל.
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כנס ה CPDD-בסן אנטוניו טקסס ,וכנס  INRCבמנהטן ניו יורק
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 וחברת אילסם
הכנס השנתי ה 81-של ה( CPDD -הקולג' לבעיות
הקשורות בתלות בסמים -אחד הארגונים הידועים
והוותיקים ביותר בארה"ב בתחום מחקר בנושא סמים)
נערך השנה (יוני  )2019בעיירה סן אנטוניו שבטקסס.
כנס ה CPDD -שכולל מגוון נושאים היה ברמה גבוהה
ומעניין כתמיד וכלל מחקרים החל ממדע בסיסי,
גנטיקה ,דרך חיות מודל  ,ועד לבני אדם ממתנדבים
בריאים  ,דרך נפגעי סמים ,מטופלים ,משוקמים ,ועד
לבריאות הציבור ,מדיניות ומניעה .הכנס התמקד
במגפת האופיואידים שממשיכה לגבות מחירים קשים
בארה"ב ,כשעיקר הבעיה מתמקדת בפנטניל שגובה
מחיר קשה .בהקשר זה ,הוצגה עבודה בה מצאו
שהפסקת פנטניל הצליחה בטיפול אחזקתי במתדון ,אך
לא בסובקסון .סימפוזיונים רבים עסקו במחקר נרחב
בחיפוש אחר תרופות לכאב שאינן אופיואידיות ו/או
מנגנונים הקשורים למניעת התפתחות סבילות והגברת
יעילות הטיפול .בהקשר זה הוצגה עבודה מעניינת על
הקשר בין כימוקינים ציטוקינים ומרכיבים שונים של
מערכת החיסון והשפעתם על התפתחות סבילות,
ודרכים לחסימת רצפטורים ספציפים לציטוקינים
כפתרון הבעיה .לצד מנגנונים ביולוגיים של דיקור
ומיינדפולנס ,רופא מתחום הכאב הציג ממצאים
מפתיעים ומבטיחים של שיכוך כאבים על-ידי קרינת
אור ירוק (בניגוד לאור אדום שמגביר כאב) .עבודתו
שהוכחה במודלים של חיות הראתה ממצאים מפתיעים
בניסויים מבוקרים בבני אדם.
הוצגו נתונים על השלכות הלגליזציה למריחואנה,
ודרכים להתמודד עימה .מעניין (ועצוב )..לראות את
המעבר המהיר מכנסים קודמים בהם דובר כיצד למנוע
את הלגליזציה והשלכותיה ,עם השלמה לגבי המציאות
של חוקיות התופעה ,ומעבר לחיפוש אחר מזעור נזקים,

חיפוש איך להגביל את השימוש בגיל וקבוצות
סיכון ,ולעבור לגישה כמו לעישון סיגריות או
שתיית אלכוהול.
הייצוג הישראלי הפעם הסתכם בהרצאה של מרפאת
אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי סמים ,מרכז רפואי
תל-אביב ע"ש סורסקי .הוצג הממצא המדאיג של
שכיחות גבוהה של שימוש בפרגבלין (ליריקה) בקרב
מטופלי מתדון אחזקתי .עם זאת על סמך שאלון
לדווח עצמי הראנו שמחצית מהמשתמשים עושים
זאת לשיכוך כאבים ,ושהדרכה חד פעמית תרמה
להגברת המודעות והידע של המטופלים לסכנה של
שימוש ללא מרשם במיוחד בשילוב עם מתדון
ובנזודיאזפינים .המלצתנו להרחיב את הניטור
הרוטיני של המטופלים גם לפרגבלין למניעת מקרי
תמותה .בכנס שנערך בצמידות ה INRC -שעוסק
בהתמכרויות

לאופיואידים

( International

 )Narcotics Research Conferenceהייתה נציגות
ישראלית נרחבת יותר (פרופ' חגי פיק ,פרופ' יוסי
סרנה מאוניברסיטת תל אביב) .מרפאת אדלסון
הציגה פוסטר בשילוב עם מעבדתה של ד"ר קריק
באוניברסיטת רוקפלר בנושא פולימורפיזם של גנים
הקשורים לסטרס והקשר להפסקת שימוש בקוקאין
בקרב מטופלי מתדון אחזקתי .לסיכום ,היו כנסים
מעניינים וחשובים ,ונקוה שהממצאים ייושמו
בשטח ויתרמו למניעה וטיפול בנפגעי סמים.

בתמונה  :ד"ר עינת פלס,
ד"ר אורנה לברן,
מהמעבדה להתמכרויות
באוניברסיטת רוקפלר ,ניויורק.
וד"ר יאנג זאנג
בכנס  INRCניויורק
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עמותת אפשר :פתח לנו שער בעת נעילת שער
מאת :נחום מיכאלי ,עו"ס
מנהל היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים עמותת "אפשר"
מעקב רפואי וקבוצות ניתנות ללא תשלום .לרשות
בתאריך  ,30.6.19לאחר כ 30-שנות פעילות בתחום
המטופלים נפגעי הימורים עומדת גם היום
הטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים ,ירד המסך על מרכזי
האפשרות לקבל תעריף מסובסד ,הודות
הטיפול של עמותת "אפשר" ברחבי הארץ .למחרת,
לפרויקט "סכוי נוסף" המשותף לעמותה ,למפעל
בתאריך  ,1.7.19פתחה עמותת "אפשר" את ה"מרכז
הפיס ולמועצה להסדר הימורים בספורט.
במימון עצמי" לנפגעי אלכוהול והימורים ברמת גן
לאחר כשלושה חודשי פעילות נמצאים במרכז רמת
ובשלוחת רחובות .מרכזים שנותנים טיפול למכורים
גן ובשלוחת רחובות קרוב ל 80-נפגעי אלכוהול
ולבני משפחותיהם במימון עצמי של המטופלים.
הבסיס לפעילות זו נבע מחד מהעובדה שבמשך  30שנה
נצבר ידע וניסיון רב בטיפול במכורים ,בעיקר בנפגעי
הימורים .העמותה הייתה שותפה ולעתים אף יזמה
פיתוח תכניות טיפוליות בנושא ,נטלה חלק במחקרים
רבים בתחום וידע זה תורגם בחלקו גם למאמרים
ולפרסומים שונים .התחושה הייתה שאין מקום למחוק
ידע זה ולוותר עליו .מאידך ,נוכחנו לדעת ,עוד בטרם
סגירה ,כי רשויות רבות לא נמצאו ערוכות לקלוט את
המטופלים הוותיקים והחדשים ואלה התקשו למצוא
מסגרת טיפולית מתאימה.
ה"מרכז במימון עצמי" מתבסס למעשה על אותם
עובדים וותיקים ומנוסים שעבדו במרכז שנסגר ,וביניהם
רופא נרקולוג בעל שם ,גם הוא מעובדי העמותה
הוותיקים ,שנותן את הגיבוי הרפואי לנפגעי אלכוהול
ולווי פסיכיאטרי לנפגעי הימורים.
כמו כן ,פועלות במרכז קבוצות לעזרה עצמית
לנפגעי הימורים וקבוצות  12צעדים .מבחינה
מקצועית פועל המרכז על פי מדיניות משרד
הרווחה והנחיותיו ,כפי שהיה בעבר ,גם אם ללא
פיקוחו של המשרד .עלות מפגש טיפולי .₪ 300.-

והימורים .רובם מאזור המרכז אך יש גם כאלו
המגיעים מרחוק (ירושלים ,כרמיאל ,עפולה,
חיפה) .אין לנו ספק בצורך העז בפיתוח מערך טיפול
קהילתי אלטרנטיבי לנפגעי אלכוהול והימורים
שאינם מעוניינים לקבל את הטיפול בשירותי
הרווחה העירוניים או לאלו שלא מוצאים מענה
הולם לבעייתם ברשות.
מעבר לפעילות הטיפולית ממשיכה היחידה בפיתוח
תכניות הסברה ומניעה ובהפעלתן ברחבי הארץ.
הפעילות עוסקת במכלול נושאים מתחום
ההתנהגויות בסיכון ,השימוש לרעה בחומרים
ובהתמכרויות .התכניות מופעלות בעיקר בפני בני
נוער וצעירים אך גם להורים ,לאנשי חינוך ,לאנשי
מקצוע אחרים ולציבור הרחב.

למידע נוסף ,לייעוץ ולכל עניין ניתן לפנות ישירות
למשרדי היחידה בטלפון  03-6733228או לקו החם
למהמרים 1-700-500-888
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יום עיון בנושא היבטים נפשיים של קשת נזקי האלכוהול לעובר
לטיפול

טיפול בהתמכרויות ,במחלקה
בהתמכרויות ,במשרד הבריאות.
ד"ר יהודה סנצקי סקר את נושא קשת נזקי
האלכוהול לעובר ()FASD

ועדכן אודות

פעילות מרפאת מ.ש.ב .ד"ר מרסלו שפיץ דן
בסוגיה האם תרומת הפסיכיאטריה הינה
הקלה או טיפול? ד״ר ליאת חן הרבסט הציגה
את נושא המאפיינים הסנסו-מוטוריים של
ילדים עם הפרעה על רקע של חשיפה לאלכוהול
בתמונה  :פרופ' רוני גמזו ,מנהל המרכז
הרפואי "איכילוב" מברך את באי הכנס.

ביוזמת המחלקה לטיפול בהתמכרויות של
משרד הבריאות ובשיתוף פעולה עם מרפאת
מ.ש.ב ובית החולים איכילוב ,ולרגל ציון היום
הבינלאומי לקשת נזקי האלכוהול לעובר
( ,)FASDהתקיים בתאריך ה 9-בספטמבר ,יום

ברחם .פרופ' גידי קורן הציג מחקר ויישומו
בהקשר לפנוטיפ ההתנהגותי של קשת נזקי
האלכוהול בעובר .גב' גבי מיטרני סיפרה איך
זה להיות הורה לילד עם  .FASDד"ר הדר
ירדני תיארה את המאפיינים התפתחותיים של
ילדים בקשת נזקי אלכוהול לעובר ,גב' אורית
שפירו וגב' סוזן בן עזרא הציגו התערבות
קהילתית להעלאת המודעות לנושא.

עיון במרכז הרפואי "איכילוב"  .בין המברכים:
פרופ' איתמר גרוטו ,משנה למנכ"ל משרד
הבריאות ,פרופ' רוני גמזו ,מנהל המרכז
הרפואי "איכילוב" ונציג איגוד הפסיכיאטריה
של הילד .ד"ר פאולה רושקה ,מנהלת המחלקה
לטיפול בהתמכרויות ,האגף לבריאות הנפש,
משרד הבריאות וד"ר רחל מאור ,מנהלת
המחלקה לפסיכיאטריה ילדים ונוער ,האגף
לבריאות הנפש ,משרד הבריאות .את יום העיון
הנחתה גב' קרן גולדמן ,מנהלת תחום מסגרות
בתמונה  :סמל יום נזקי האלכוהול שהופץ על ידי
משרד הבריאות ברשתות השונות
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כנס של הפדרציה האירופאית של הקהילות הטיפוליות EFTC
מאת :ד"ר אמנון מיכאל ,מנכ"ל עמותת הדרך וחבר אילסם
בתאריכים  18-20בספטמבר התקיים הכנס ה17-
של הפדרציה האירופאית של הקהילות
הטיפוליות בעיר סלוניקי ביוון .מדי שנתיים
(לסירוגין עם הכנס של הפדרציה העולמית) אני
מקפיד להשתתף ולהרצות .בכנס הזה נשבר שיא
המשתתפים (מעל  500אנשים) ומעל  40מדינות
נטלו בו חלק וזה מכבר הוא "הפסיק" להיות רק
כנס של אירופאים .מגיעים אליו מכל העולם
והפדרציה נחשבת מאוד חזקה ומשפיעה .הרצו
בכנס מומחים בתחום הקהילות הטיפוליות וגם
אחרים שחלקם מוכר לנו אשר מקפידים להגיע
לכנסים הללו כמו נציגי האיחוד האירופי ,ארגון
הבריאות העולמי ולפני שנתיים בדבלין אף הרצה
נשיא החברה האמריקאית לרפואת התמכרויות.
בכנס הוצגו עבודות הקשורות לטיפול בקהילות
טיפוליות כמו גם מחקרים מגוונים העוסקים
בהתמכרויות בכלל .ביום הראשון ,לפני הפתיחה
החגיגית ,ביקרנו בקהילות טיפוליות עירוניות
ו"כפריות".
גם לאחר שנים רבות בתחום ,הכנס הוסיף לי ידע
ובעיקר נוצרו מפגשים בלתי אמצעיים והתחזקו
קשרים וידידים רבים .במהלך השנים התיידדתי
מאוד עם אחד הנציגים הערביים בפדרציה אך
הוא ביקש שלא אפרסם את תמונתו – אפשר

להבין ....מה שהכי ריתק אותי (ברוח התחום
שלנו וברוח מודל הקהילות הטיפוליות – )TC
שישנה מעורבות של מטופלים בכנסים הללו –
למשל בכל כנס ישנו שיט של מטופלים ממדינה
אחרת למקום התכנסות הכנס ,או בוועדה
לבחירת פוסטר מנצח שותפים  2מטופלים מתוך
חמשת חברי הוועדה ועוד ועוד .נחשפתי
להמשגות שונות כמו למשל בארגון גדול מאוד
בארצות הברית קוראים למטופלים – students
(משהו כמו "סטודנטים להחלמה" כנראה –
מעניין) או מחקר שהציגו האירלנדים על
התמכרות בקרב צוענים ומהגרים בלתי חוקיים
שנקראו –  travelersאו מחקר שהציג זוגיות
ונקרא " ."intoxication relationshipsהרצאתי
התמקדה בשילוב מטופלים מהמרים בקהילה
טיפולית – פרספקטיבה של מספר שנים,
ולהפתעתי הנוכחים מאוד מאוד הופתעו מכך
שמהמרים משתלבים במסגרות סגורות (קהילות
טיפוליות בעולם ממוקדות בעיקר במכורים
לסמים) וביקשו חומרים ועבודות על ההתנסות
שלנו בישראל .גם פוליטיקה נכנסה להרצאה שלי
אבל זה כבר לכתבה אחרת....

בתמונה :ד"ר אמנון מיכאל בהרצאתו בכנס
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שיח עכשוי על חסרות בית:

STORIES OF THE STREETS

מאת :ד"ר חגית בוני-נח ,החוג לקרימינולוגיה אוניברסיטת אריאל וחברת וועד אילסם
ב 28-לאוגוסט ,התקיימה תערוכה של דרי רחוב
אודות "הסיפורים ברחובות" .למעשה ישראל
הצטרפה למיזם חברתי בינלאומי הנקרא

הוצגו בתערוכה והוצעו למכירה .הרווחים ניתנים
לצלמים עצמם ומושקעים גם בתערוכות המשך
מתוכננות.

 People of the streetsהפועל כבר באיטליה,
אנגליה וספרד וזאת במטרה להנכיח ולהשמיע
את הסיפורים האנושיים של דרי הרחוב בעזרת
מצלמה ולסייע לדרי רחוב ממכירת התמונות
המצולמות .ההכנות לתערוכה שנערכה הפעם
בתל אביב החלו באפריל  ,2019בשיתוף פעולה עם
עמותת אכפת -למען דרי רחוב אותה מנהל מר
דוד אגייב ועם המיזם החברתי  VENN-בהפקה
וליווי אומנותי של הגב' דפנה רשף .לשמונה דרי
רחוב (שלחלקם עבר של התמכרות לסמים)
הועברו מצלמות והכשרה בצילום והם תיעדו את
חייהם לאורך החודשים האחרונים .התמונות

בתמונה :מר דוד אגייב מנהל עמותת אכפת יחד עם מר
איסר פולניצר -מתנדב בפרויקט יזהר ומחלק מזרקים
נקיים לדרי רחוב מכורים ברחובות
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תכנית הכשרה ללימוד יסודות הטיפול אינטגרטיבי
בהתמכרויות במכללה האקדמית תל אביב יפו
התמכרות לסוגים שונים של חומרים ופעילויות
(סמים פסיכואקטיביים ,סיגריות ,תרופות,
אלכוהול ,אכילה ,מין והתנהגויות מסוגים
שונים) הינה תופעה חברתית רווחת בכל
שדרותיה של החברה .הצורך במטפלים בעלי ידע
והכשרה ייעודיים לטיפול במגוון סוגי
התמכרויות הוא רב ,הן במסגרת שירותים

הקורס מיועד לפסיכולוגים מומחים ומתמחים,
פסיכיאטרים ,עובדים סוציאליים בעלי תואר
שני ,פסיכותרפיסטים ,מטפלים באומנות
וקרימינולוגים קליניים אשר מעוניינים לקבל
ידע והכשרה מקיפים בטיפול בהתמכרויות.
הקורס יעניק ללומדים ידע וכלים לטפל במגוון
סוגים של התמכרויות בדרגות חומרה שונות

ציבוריים והן במסגרות פרטיות .טיפול בסובלים
מהתמכרות ומתן כלים למגוון אוכלוסיות
להתמודד עמן מהווה צורך חברתי מרכזי הדורש
מענה.
"מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה"
מציע במסגרת בית הספר למדעי ההתנהגות
במכללה האקדמית תל אביב יפו קורס מקיף
ביסודות הטיפול האינטגרטיבי בהתמכרויות (96
שעות אקדמיות) .
המנהלת האקדמית של התוכנית היא גב' רחלי

באמצעות מגוון מודלים טיפוליים והאינטגרציה
היכרות עם ההיבטים
ביניהם תוך
הפסיכולוגיים ,הביולוגיים והסוציולוגיים-
תרבותיים של ההתמכרות וכן אפשרות לצבירת
ניסיון.
הקורס יילמד מתוך העמדה הטיפולית של גישת
מזעור הנזקים  -גישה חדשנית שמטרתה לתת
מענים ולמצוא פתרונות לבעיות תוך התאמה של
העזרה למוטיבציה ,למוכנות לשינוי ולמשאבי
השינוי של הפונה לטיפול.

זיגל .צוות ההיגוי של התוכנית כולל את :פרופ'
גילי גולדצווייג  -דיקאן ביה"ס למדעי ההתנהגות
במכללה האקדמית תל אביב יפו ,גב' רחלי זיגל
מנהלת היחידה להתמכרויות בקריית אונו וד"ר
שרון זיו ביימן  -ראש מכון מפרשים לחקר
והוראת הפסיכותרפיה בביה"ס למדעי
ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו.
סגל ההוראה של הקורס :גב' רחלי זיגל ,ד"ר
שירה סובול (גולדברג) וד"ר דניאל פיינגולד.

הקורס יתקיים במשך  16ימי שישי בחודשים
דצמבר -אפריל  .2020-2019כמו כן ,במסגרת
הקורס יתקיימו שלושה סיורים במסגרות
העוסקות בטיפול בהתמכרויות .מועדי הסיורים
יקבעו בפתיחת הקורס בתיאום עם המשתתפים.
להרשמה :ניתן לשלוח מייל הכולל שם מלא
ומספר טלפון לכתובתmifrasim@mta.ac.il :
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר:
052-7341212
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הדוח השנתי של השרות לטיפול בהתמכרויות -משרד הרווחה
סיכום הנתונים ותוצאות ההתערבות הטיפולית
עם אוכלוסייה על רצף ההתמכרות לשנת 2018
מוצגים בדו"ח השנתי של השרות לטיפול
בהתמכרויות במשרד הרווחה .הדו"ח נכתב על
ידי מר אהרון שבי ,מנהל השרות וגב' רים ארשיד
האחראית על הנתונים בדו"ח.
בדו"ח מוצגים מאפייני האוכלוסייה שקיבלה
טיפול בשנת  , 2018דפוסי ההתערבות הטיפולית
שבוצעו והתוצאות שהושגו .מתברר כי בשנת
 15,067 2018מטופלים (גברים ונשים) טופלו
במסגרת יחידות ,מרכזי הטיפול והקהילות
הטיפוליות .מתוכם  5%מוגדרים כדרי רחוב
וחסרי עורף משפחתי 51% .לא השלימו השכלה
של  12שנות לימוד 35% .מהמטופלים אינם
עובדים .מספר גדול של בני נוער המצויים על רצף
ההתמכרות אינם מתגייסים לצה"ל או
שהתגייסו ונשרו מהשרות הצבאי לאחר זמן
קצר .הפעילות הטיפולית כוללת טיפול פרטני,
קבוצתי ,משפחתי וקהילתי אשר בוצעה על ידי

עובדי השרות לטיפול בהתמכרויות והובילה
לתוצאות הטיפול הבאות:
 17%מהמטופלים סיימו טיפול בהצלחה וכיום
מנהלים אורח חיים עצמאי ללא חומרים
פסיכואקטיביים והתמכרות התנהגותית54%.
המטופלים ממשיכים בטיפול ורבים מצויים
במצב של התנזרות מסמים ואלכוהול ותפקוד
משופר  -אוכלוסייה זו התקדמה כברת דרך
בתהליך השיקום.

לקבלת הדו"ח המלא ניתן לפנות לשרות לטיפול
בהתמכרויות במשרד הרווחה.

זרקור על ספר חדש
לאחרונה ראה אור ספרם הערוך של פרופ' יפרח
קמינר ופרופ' קן ווינטרס :בשם "המדריך
הקליני של הפרעות ממכרות בקרב מתבגרים"
( Clinical Manual of Youth Addictive
 .) Disordersזו המהדורה השנייה והמעודכנת
לספרם הקודם שראה אור לפני כעשור .הספר
שכולל  650עמודים עוסק הן בבני נוער והן
במבוגרים צעירים (עד גיל  .)25לספר עתה 23
פרקים ,ובתוכם  7פרקים חדשים המוקדשים
להערכה ולהתערבות באמצעות טיפול ראשוני
(בילדים) .כלים ואמצעים אלקטרוניים לטיפול

כמו כן ,נוספו פרקים ספציפיים בנושא טבק,
קנאביס ,אופיאטים ואלכוהול .הספר מיועד
למרפאים ואנשי טיפול (כמו :רופאי ילדים /
מומחים לרפואת נוער ,רופאי משפחה ,אנשי
מקצוע בתחום בריאות הנפש ,ומומחים לשימוש
בחומרים) ,חוקרים יישומים אנשי מדיניות
ומקבלי החלטות בנושא בריאות הציבור .הספר
מספק מידע מעודכן ,מקיף ומכוון קלינית הכולל
השלכות מחקריות ומדיניות .הפרקים בספר
נכתבו על ידי מיטב החוקרים ואנשי הטיפול
המובילים בתחום.

בבני נוער עם  SUDוהתמכרות אימהית-עוברית.
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כנסים עתידיים בנושא התמכרויות וחומרים בארץ ובעולם:


מ  23-עד  25באוקטובר  ,2019יתקיים בליסבון הכנס האירופי השלישי בנושא התמכרויות .הכנס
מאורגן במשותף על-ידי הרשות לטיפול בהתמכרויות של פורטוגל ( ,)SICADמרכז הניטור בנושא
סמים של האיחוד האירופי  (EMCDDA) The Journal of AddictionוThe International -
). Society of Addiction Journal .Editors (ISAJE



ב 13-עד ה 16-לנובמבר  ,2019יתקיים הכנס השנתי ה 21-של International Society ( ISAM
 )of Addiction Medicineבניו-דלהי ,הודו .והפעם בנושא "התמכרויות בעולם המשתנה
במהירות" .פרטים נוספים אודות הכנס לחץ על התמונה:



בתאריכים  29עד  31במאי  ,2020יתקיים בגרנוול ,צרפת ,הכנס ה 14-של "האגודה האירופאית
לטיפול בהתמכרות לאופיאטיםEuropean Opiate Addiction Treatment Association -( -
 .(EUROPADלאתר הכנס ולהרשמה לחץ על התמונה



ב 22-עד ה 24-ליוני  ,2020יתקיים הכנס השביעי של החברה הבינלאומית לחקר התמכרויות התנהגותיות
(  ).ISSBA-International Society for the Study of Behavioral Addictionsבלונדון אנגליה ( the 7th
 .)ICBA-International Conference on Behavioral Addictionsפרטים בהמשך.
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טופס חידוש חברות לאילסם  /מיועד גם לחברים חדשים

דמי חבר לשנת2019

לכבוד
החברה הישראלית לרפואת התמכרויות
באמצעות מחלקת שירות וקשרי פנים  -ההסתדרות הרפואית בישראל
רח' ז'בוטינסקי  ,35בנין תאומים  ,2רמת גן  52136טל' 03-6100444 :פקס03-6121610 :
אני החתום מטה,
פרופ'  /דר'  /אחר ______________________________ ת.ז_____________________ .
רשיון מומחה ב __________________________

מס' ________________________

מען אישי (בית ) ____________________________ טל' ________________________
טלפון בעבודה __
______________ דואר אלקטרוני ______________________________

□

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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