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בשנה החולפת, שנת 2019 תחום הטיפול בכאב במדינת ישראל עלה לסדר היום הציבורי בשני מוקדים מרכזיים

האחד, מגפת התמכרות למשככי כאב ממשפחת האופיאטיים.מצב חמור ובלתי נסבל מבחינה חברתית. מצב בו אנשים 
נורמטיביים לחלוטין, נפגעים באופן ישיר מטיפולים שמטרתם הראשונית הייתה להטיב ולהקל והופכים למכורים

לסמי מרשם.
וזאת כתוצאה משימוש לא מושכל ולא מבוקר שתוצאותיו הם התמכרות על כל האספקטים של התופעה, לרבות לפגיעה 
אנושה בתפקוד ואיכות חיים של האדם , משפחתו וסביבתו הקרובה. המחשבה כי תופעה זו מתרחשת אי שם בארה"ב 
הרחוקה ולא נוגעת לנו הופרחה במהרה בעקבות בדיקת היקפי התופעה והשלכותיה ע"י משרד הבריאות במסגרת צוות 
משימה בנושא שימוש יתר בתרופות מרשם אופיאטיות. היקפי התופעה במדינת ישראל הם מדאיגים. ונדרשת התערבות 

בטרם יהיה מאוחר.
הנושא השני על סדר היום הציבורי היה וישנו רפורמת הקנאביס הרפואי בישראל.  רפורמת הקנאביס הרפואי, אותה הוביל 
ורגולציה בכל  ישראל לחלוצה בתחום הקנאביס הרפואי באמצעות הסדרה  ארגון הרוקחות בישראל, הפכה את מדינת 

האספקטים של קנאביס הרפואי, מגידול הצמח, בקרה על איכותו ועד האינטראקציות בינו לבין מצבים רפואיים ותרופות.

לרוקחים תפקיד מרכזי ביותר בשני תהליכים חשובים אלו .
למרשמים  ומעבר  הסמים  פקודת  מעדכון  החל  המגפה-   ועצירת התפשטות  אופיאטים  כאב  למשככי  התמכרות  מניעת 
דיגיטליים גם בתרופות נרקוטיות, הקמת מערכת ממוחשבת לפיקוח וניטור כל בתי מרקחת בנוגע לניפוק מרשמי אופייאטים, 

דרך שינוי הגישה לטיפול בכאב בצורה של ניהול הטיפול ע"י צוותים רב מקצועיים.
כאשר לרוקח תפקיד חשוב ומרכזי בצוותים אלו: הדרכת מטופלים ובני משפחות בנושא שימוש בטוח ומושכל באופיאטיים 
)משכי זמן מומלצים לטיפול, תופעות לוואי צפויות והתמודדות עם התופעות הללו, נטילה נכונה למיצוי פוטנציאל אנלגטי 
של התרופה, שילוב של אנלגטיקה פשוטה להגברת יעילות הטיפול, אלו הם רק חלק קטן מהתחומים בהם לרוקח יש יכולת 
השפעה על בטיחות ויעילות הטיפול(. בנוסף העברת מידע חיוני לרופא המטפל על תופעות לוואי, שיקוף מצבים בהם נעשו 
בחירות לא מושכלות ולא בטוחות של משככי כאב, שימושים ממושכים, מינונים עולים, עלייה במימוש מרשמים ועוד מגוון 
דגלים אדומים שעולים יום –יום, שעה-שעה במעמד ניפוק התרופות ויעוץ למטופל בדלפק בית המרקחת. חשיבות רבה היא 

גם לשילוב רוקחים בצוותים רב מקצועיים העוסקים בגמילה.
במסגרת רפורמת הקנאביס הרפואי – לרוקחים תפקיד מרכזי בקידום טיפול בטוח ויעיל עבור מטופלי הקנאביס. בדיקת 
בטיחות הטיפול התרופתי הכרוני של המטופל בשילוב עם הקנאביס, אימות יעילות הטיפול במעמד ניפוק מרשמי הקנאביס 
ווידוא שמטופלי הקנאביס הרפואי בישראל מקבלים מוצר באיכות העומד בסטנדרט אחיד וגבוהה של גידול, יצור ושיווק.  

התמורות בתחום הטיפול בכאב, תוכניות לאומיות לשימוש מושכל באופיאטיים ורפורמת הקנאביס הרפואי, מציבים אתגרים 
חדשים, אך בצידם הזדמנויות חדשות לעתיד מקצוע הרוקחות במדינת ישראל.

רוקחים ורוקחות, מדי יום אתם עושים את עבודתכם ביושר מקצועי רב, תוך דגש על יעוץ רוקחי למטופלים לשם מתן טיפול 
תרופתי איכותי, בטוח ויעיל, משפרים היענות מטופלים לטיפול תרופתי ומקדמים בריאות, כאשר טובת המטופלים היא נר 

לרגליכם.
הרוקחים הם אנשי מקצוע בעלי חשיבות רבה למערכת בריאות במדינת ישראל,

תרומתכם לטיפול תרופתי בטוח ויעיל הינה מכרעת.

דבר היו"ר
ד"ר אלינה אמיתי, יו"ר ארגון הרוקחות בישראל
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בשנים האחרונות מתבססת ההבנה שכאב מהווה מחלה בפני עצמה, והוא הסיבה העיקרית לפניה לקבלת עזרה רפואית.
בד בבד קיימת מגמת עלייה בשימוש במשככי כאב השייכים לקטגוריית התרופות הנרקוטיות.

טיפול בכאב ושיכוכו הינו מטרה חשובה ביותר,  פעולה זו תאפשר למטופלים לנהל את חייהם לצד מצבם הבריאותי או המחלה 
הגורמים להם סבל רב ומגבילים אותם בחיי היום יום.

לצד החשיבות בשיכוך הכאב והשימוש בחומרים שונים להקלת כאב, ישנה זליגה של חומרים אלה לתחומים שאינם רפואיים. 
באיזורים מסויימים בעולם קיימת כיום מגיפה שקשורה לשימוש בלתי מושכל באופיאטים, מגיפה אשר גובה מחיר כבד של חיי 

אדם רבים.

בישראל, נכון להיום לא מדובר במגיפה ונעשים מאמצים להקדים תרופה למכה בהקשר זה. הרוקחים כאנשי מקצוע המנפקים 
תכשירים אופיאטים במקביל לכניסתו של הקנאביס הרפואי בצורה נרחבת יותר בתקופה האחרונה שותפים מלאים לתהליך 

ותורמים רבות לשימוש המושכל בתרופות הנל. בגיליון הקרוב אנו מביאים בפניכם מספר כתבות הנוגעות באספקטים קליניים 
ורגולטוריים של תכשירים נרקוטיים בישראל.

הרוקח יודע. מה השאלה?

דר' סבטלנה לבדינסקי ודר' איליה בורוכוב
עורכים

דבר העורכים
ד"ר סבטלנה לבדינסקי, עורכת ראשית

דר איליה בורוכוב, עורך משנה
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רבים אינם מכירים את הפרטים אודות הרפורמה, ומה מהותה. 
היית  איך  הרפורמה,  את  אחד  במשפט  לסכם  צריך  היית  אם 

מסכם אותה?

חדשנית, פורצת דרך וכמו כל דבר חדש, עם לא מעט מהמורות.

מה היא בעצם רפורמת הקנביס בישראל?

וזה המקום להודות לכל  נולדה בארגון הרוקחות,  הרפורמה 
ובמיוחד  בנושא,  מעורבים  שהיו  המקצועית  הוועדה  חברי 
יחד איתי את הוועדה.  יוסי לומניצקי שמוביל  אציין את ד"ר 
הרפורמה נולדה מתוך מחשבה שמצד אחד יש מקום לקנביס 
היה  הטיפול  ימים  באותם  שני  ומצד  בחולים,  בטיפול  רפואי 
מרקחת,  בבתי  לא  רוקחים,  ע"י  לא  שניתן  "צדדי"  במסלול 

אחד  מצד  שבו  הגיוני,  לא  מצב  נוצר  מוגבל.  מאוד  בפיקוח 
ההתייחסות היא כאל טיפול לגיטימי בחולים, שבמקרים רבים 
הנם חולים קשים, ומצד שני הטיפול מסופק ע"י אנשים שאינם 
שנוטלים  האחרות  התרופות  את  מכירים  ושאינם  מטפלים 
המטופלים. דואליות שגויה. לכן הוועדה המקצועית של ארגון 

הרוקחות יזמה את הרפורמה. 
והרפורמה באה  להן מענה,  היה  עיקריות שלא  נקודות  שתי 

לפתור הן:

ובקרה על   1. איכות הצמח שניתן, ריכוז החומרים הפעילים 
מרכיבים וחומרים שאסור שיהיו בו

הנם  הקנביס  את  המקבלים   – קלינית  מבחינה  בעייתיות   .2
חומרים  הנם  הקנבינואידים  קשים.  חולים  זה  ובכלל  חולים, 

. )CNS פעילים המשפיעים על מערכות גוף )למשל ה

באפריל 2019 נכנסה לתוקף רפורמה הקובעת אסדרה )רגולציה( חדשה בכל הנוגע 
בקנאביס רפואי. באסדרה הישנה פעלו 8 ספקים של קנאביס רפואי, אשר היו רשאים 
לגדל את הקנאביס, לייצר ממנו מוצרים ולמכור אותם. בין הספקים למטופל היה קשר 
והדריכו  המוצרים  את  להם  סיפקו  המטופלים,  עם  ישירות  קשר  יצרו  הספקים  ישיר. 

אותם לגבי המינון ואופן השימוש.

רפורמת הקנביס בישראל

ראיון עם ד"ר רון תומר, יו"ר הוועדה המקצועית של ארגון הרוקחות בישראל –
מהוגי רפורמת הקנביס. 

מראיינת: ד"ר סבטלנה לבדינסקי, עורכת ראשית כתב העת קפסולה,
ארגון הרוקחות בישראל, רוקחת קלינית מחוז דרום שרותי בריאות כללית. 

מה היא הרפורמה? למה היה צורך ברפורמה?
מה הוא עתידה של תעשיית הקנביס בישראל? 
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לא הגיוני שהטיפול לא ניתן ע" איש מקצוע, שמסוגל לראות 
ולנתח את התמונה כולה. כלומר הרוקח. 

אני חושב שאחוז גבוה מהמטופלים המקבלים קנביס רפואי, 
נוטלים תרופות נוספות ולכן לא ייתכן שחומר רפואי )שאולי 
מוגדר אחרת מסיבות רגולטוריות( שניתן לחולים ואמור לטפל 
תרופות  עם  אינטראקציה  פוטנציאל  ולו  רפואיים,  במצבים 

אחרות, יינתן בנפרד משאר הטיפול של החולה.
הפרקטית.  מהבחינה  לא  ואף  הקלינית  מהראיה  הגיוני  לא 
יינתנו במקום אחד. החולה מגיע לבית  עדיף שכל התרופות 
גם  ויקבל באתו מקום  יתר התרופות,  לצורך קבלת  מרקחת 

את הקנביס הרפואי, מאיש מקצוע. 

בתחילת הדרך לא כולם הכירו את הפרמקולוגיה של הצמח, 
את הפרמקודינמיקה של הצמח, לכן אחד הדברים הראשונים 
שנעשו במסגרת הרפורמה, היה פרסומו של ספר ע"י ארגון 
הרוקחות בישראל, שהיה מאוד חדשני באותה עת ופירט את 

כל האינטראקציות בין צמח הקנביס לתרופות. 
הקנביס  את  קיבלו  חולים   10000 מעל  שנשמע  ככל  מוזר 
ובעוד  האינטראקציות.  את  שריכז  מקור  שום  שהיה  מבלי 
חוסר  בעיה,  מהוות  דווקא  לאו  לכשעצמן  שהאינטראקציות 

הידע, וחוסר המודעות אליהן בהחלט כן.

ארגון הרוקחות בישראל, כגוף מקצועי לעניין זה, בא להסדיר 
שהסדרתו  הבנה  תוך  רפואי  בקנאביס  הטיפול  סוגיית  את 
את  לברך  המקום  פה  יותר.  לגיטימי  לטיפול  אותו  תהפוך 
את  והתוו  לתהליך  מלאים  פרטנרים  שהיו  הבריאות  משרד 
המסלול והדרך. יחידת הקנביס הרפואי )היק"ר( עשתה עבודה 
חשובה עם פרסום הספר הירוק. היחידה יצרה יש מאין,  משנה 
מגידול  רפואי,  קנביס  של  האספקטים  לכל  הנוגעת  סדורה 
הצמח, בקרה על איכותו ועד האינטראקציות בינו לבין מצבים 
הנוגע  בכל  לעולם  מגדלור  מאין  ומהווה  ותרופות,  רפואיים 
לדרישות על שוק הקנביס. אני יודע שחרף העובדה שתעשיית 
הקנביס מתפתחת מאוד בעולם כיום, ישראל הייתה החלוצה, 

ומדינות רבות רואות אותנו כך וזה כבוד גדול.

מה הם העקרונות העיקריים של הרפורמה?

הרפואי  הקנביס  איכות  אבטחת  הנם  העיקריים  עקרונותיה 
ושרשרת האספקה שלו.  

חלק מהבעיות שנוצרו עם החלת הרפורמה הם בעצם אלה 
שמדגישים גם את חשיבותה. אחת הבעיות העיקריות שהביאה 
עמה הרפורמה היא מחסור בצמח זמין. אחת הסיבות למחסור 
נכון להיום היא העובדה שאצוות גידול רבות שניתנו באסדרה 
הרפורמה  בדרישות  עומדות  לא  הרפורמה  טרום  הישנה 
לאחר  נפסלו  רבות  אצוות  מכך,  וגרוע  התכולה,  מבחינת 
ופטריות.  עובשים  בגין  הרפורמה  שדורשת  הבדיקות  החלת 
חולים  רבים  במקרים  לוקחים  הקנביס  את  כי  לציין  מיותר 
המחלישים  כימותרפיים  בתכשירים  המטופלים  אונקולוגים 
את המערכת החיסונית שלהם ולכן הדבר האחרון שמתאים 
זה שהרפורמה  ופטריות. עצם  להם הנו תכשיר עם עובשים 
הביאה לפסילה של אצוות רבות מראה מה קרה לפני, ומה 
היה ממשיך לקרות לולא הרפורמה מכיוון שכל מה שנפסל 
היה בעצם תקין לחלוטין לפי השיטה הישנה. לכן כפי שנאמר 
קודם יש הרבה מהמורות בדרך שכן יש צורך בפיתוח כלים 
שהליך  למרות  זאת,  עם  יחד  השוק.  והתארגנות  אנליטיים 
אותן  האספקה,  בשרשרת  בעיות  עמו  הביא  ההתמקצעות 

בעיות רק מדגישות עוד יותר את חשיבות הרפורמה.
 

אילו תגובות שומעים מהשטח?

מצד אחד רוקחים בהחלט רואים בזה תוספת חשובה לפעילות 
שלהם, מכיוון שמתן קנביס לא מסתכם בניפוק עצמו. יש המון 
שאלות של ייעוץ, מחשבה לגבי השפעות גומלין עם תרופות 
הרוקחים.  של  הידע  של  לביטוי  מקום  עוד  יש  ופה  אחרות 
כאמור החולים המקבלים קנביס הם חולים מורכבים במקרים 
רבים, ולכן ישנה חשיבות גדולה לייעוץ, לתשאול, וכל אותם 
הבעיה  המרקחת.  בבתי  הרוקחים  של  שברשותם  הכלים 
העיקרית שהרוקחים מתמודדים עמה ואף סובלים ממנה, היא 
בעיית המחסור במוצר. בעיה שמובילה פעמים רבות לתסכול 
בקרב החולים, ומהווה נטל כבד על כתפי הרוקחים וחיכוכים 
עם ציבור המטופלים. יחד עם זאת הבעיה צפויה להיות זמנית, 
ואין לי ספק שחברות הקנביס שקיימות וקמות בישראל ידעו 

לספק את הפתרונות. 
הנושא הלוגיסטי מעיב. אבל החברות הקיימות מעלות תפוקה 
מתן  של  היתרונות  זמנית.  היא  הבעיה  חברות.  עוד  וקמות 
קנביס בבתי המרקחת יישארו, והחסרונות הלוגיסטיים ייעלמו.

מה הן המטרות שהושגו ברפורמה ואילו טרם הושגו?

סוג  הייתה  גם  אך  לחולים  איכותי  למוצר  הביאה  הרפורמה 
ואיכותית בישראל, היות  של זרז לפיתוח תעשייה מתקדמת 
וקמות  הקנביס שקמו  חברות  את  הביאו  הרפורמה  ודרישות 
כל הזמן להתמקצע - להקים מעבדות אנליטיות משמעותיות 
ומיצוי  הגידול  בתהליכי  להתמקצע  אנליטיים,  כלים  ולפתח 
ולהובלה  גבוהה  לרמה  בישראל  הזו  התעשייה  את  ולהביא 

בעולם. 

וזה  תקרה  אכן  העולמיים  לשווקים  כזו  שפריצה  מקווה  אני 
יהיה עוד תחום שבו ישראל מובילה בעולם.

כיום ישנם מנגנוני פיקוח, בדומה לפיקוח שמבוצע על חברות 
התרופות, חלקם של היצרן עצמו וחלקם ביקורות של משה"ב 
שמפקחים גם על התנאים שבהם מיוצר הצמח, על הבדיקות 
וכו'. המטרה היא להביא את החולה לקבל מוצר איכותי, הדיר 
ובלי בעיות נוספות. שחולים יקבלו את החומר הרפואי תחת 
על  ייעוץ  לקבל  אפשרות  עם  מקצוע,  בעל  של  פקוחה  עין 
יינתן בצורה סדורה  מכלול הטיפולים שלהם, שטיפול רפואי 

ואיכותית. 

לקבל  לחולים  מתיר  משה"ב  המחסור,  נוכח  שעדיין  יאמר 
שהולכים  אלה  היתרים  אך  הישנה  האסדרה  לפי  קנביס 

ומתמעטים בסופו של יום ייעלמו.
ישנה בעיה אחת שבה נכון להיום מדינת ישראל דווקא נכשלה 
תעשייה  בישראל,  הקנביס  תעשיית  בפיתוח  לפגוע  ועלולה 
שיכולה להביא עמה ידע רב, הכנסות לקופת המדינה, ויצירת 
הרפואי.  הקנביס  של  הייצוא  נושא   - רבים  עבודה  מקומות 
בכל  התרופות  חברות  על  קשיים  מערימה  ישראל  מדינת 

הנוגע לייצוא התוצרת שלהם. 

שוק הקנביס הישראלי קטן, וזאת לצד העובדה כי ההשקעה 
הנדרשת מהחברות לצורך פיתוח הטכנולוגיות הנה רבה מאוד. 
במידה ותהיה אפשרות לייצא את התוצרת לעולם תוכל לקום 
כאן תעשייה מדעית חשובה, שגם תוכל לתת מקומות עבודה 
ישראל בחזית בתחום  וגם תפתח את  רבים עבור הרוקחים, 
נוסף, תחום שהמדינה הייתה יכולה לייצר ממנו הכנסות לא 

מבוטלות. בעניין זה אין רוח גבית מהמדינה.
תעשייה  יפתחו  אחרות  מדינות  אם  שכן  חשיבות,  יש  לזמן 
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יהיה  ייצוא,  ללא  סטטי,  יהיה  המצב  שאצלנו  בעוד  מתחרה 
ולפתח.  לייצא  ניכר לישראל להיכנס לשווקים בעולם,  קושי 
הביאה את  הרפורמה של משה"ב  רב.  יתרון  יש  לראשוניות 
תקבלנה  לא  ואם  הטכנולוגיה,  לפסגת  המגדלות  החברות 
רוח גבית מהמדינה להתפתח יהיה פה הפסד משמעותי של 

הזדמנות שעלולה שלא לחזור.

לכן אנו כארגון הרוקחות מברכים את משה"ב על כך שהרים 
את הדגל יחד אתנו, חולקים כבוד רב על המסלול שהותווה, 
ויחד עם זאת עלינו  ופריצת הדרך עם פרסום הספר הירוק, 
לדרוש מהמדינה לפתח את התעשייה הזו, כך שישראל תהיה 

בחוד החנית ברמה העולמית.
 מה הן התכניות לעתיד?

פיתוח תעשיה חשובה שתייצא את התוצרת, הרחבת המגוון 
בשמנים  בעיקר  ניתן  כיום  אשר  רפואי  קנביס  תכשירי  של 
נוספות  מתן  צורות  יהיו  שבעתיד  מקווה  ואני  ותפרחות, 
התרופות/ שלתעשיית  ספק  אין  וטבליות.  משאפים  כדוגמת 
אנו  שוב,  אך  לתת,  מה  המון  יש  ולרוקחים  בישראל  קנביס 

זקוקים לרוח גבית כדי לקדם את העניין .

האם אין חשש שבעוד מספר שנים נראה דרישה להקמת וועדות 
לצמצום השימוש בקנביס כפי שקורה היום בעניין האופיאטים?

לבין   leisure למטרות  בקנביס  שימוש  בין  להבדיל  צורך  יש 
שימוש רפואי. כשימוש רפואי, בדומה לכל חומר רפואי אחר, 
עלינו לדעת איפה היתרונות ואיפה החסרונות והסכנות. ככלל 
לקנביס יש פחות פוטנציאל להתמכרות לעומת האופיאטים. 

אנו לא חושבים שתהיה מגפת קנביס. כמו כל טיפול שהולך 
אך  בו,  השימוש  את  ולטייב  אחריו,  לעקוב  צורך  יהיה  וגדל, 
הבנה  קיימת  זאת  עם  יחד  התהליך.  את  לעצור  מקום  אין 
עבור  להיעשות  צריך  בו  והשימוש  לכולם,  טוב  לא  שקנביס 
אנשים שזקוקים לכך באמת. יש למצוא את הדרך שתאפשר 
מתן הטיפול למי שזקוק לו, תוך התייחסות למרכיב העיקרי 
המרכיב  או  פסיכואקטיבית,  בפעילות  צורך   – טיפול  שדורש 
האנטי דלקתי. לפי דעתי מקרה הקנביס אינו דומה למקרה 

האופיאטים.

הדגשת את הפן המקצועי והעמקת הידע של הרוקחים, אך קיים 
תיעוד  הכולל  הרוקח,  על  להעמיס  שעשוי  הרגולטורי  הפן  גם 

וניהול נפרד של ניפוקי הקנביס.

אין ספק שבנוגע למה שקשור בהתנהלות עם נרקוטיקה, אנו 
עדיין עובדים בשיטות מיושנות עם ספר סמים, וצורך בהדגשה 

עם עט אדום, וזה מוזר. 
הנושא הזה הנו פעילות נפרדת של הוועדה המקצועית של 
ארגון הרוקחות. ברור שצריך לעבור לשיטות תיעוד ממוחשבות 
שימנעו גם את הניצול לרעה של התכשירים הרפואיים כמו גם 
קנאביס רפואי, ולגבי זה יש הרבה מה לדבר אך זה הוא מקום 

לראיון אחר. 



למי מיועד הפורום?
הפורום מיועד לרוקחי בתי אבות בישראל. רוקחי בתי האבות פזורים בתפוצה גאוגרפית מאוד גדולה. 
רוב רוקחי בתי אבות מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים בעבודתם היום יומית: עומסי עבודה כבדים,

קושי להגיע להשתלמויות מקצועית עקב מרחק, עלות, שעות או שילוב הגורמים ובעיקר תחושה "לבד בשטח" . 

מה מטרת הפורום?
מטרת הפורום היא הנגשת ידע ומידע הרלוונטים לעבודתם ומקצועיותם של רוקחי בתי אבות.

בדגש על זמינות המידע לרוקחים העובדים בפריפריה ובמגזר הערבי.
כמו כן הפורום ישמש מקום מפגש ושיח בין עמיתים ויהווה קהילה מקצועית תומכת לרוקחי בתי אבות לצורך

שיתוף מידע, ידע ורעיונות וקידום יוזמות.
מפגשי הפורום מהווים השתלמות רוקחית מוכרת בבקרות בתי אבות

הפורום מקיים ממשקי תקשורת ועבודה עם האגף לגריאטרייה של משרד הבריאות 

מגר' ענת יהלום, מנהלת פורום רוקחי בתי אבות ארצי, ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר רון תומר, מנהל הועדה המקצועית, ארגון הרוקחות בישראל

ד"ר אלינה אמיתי, יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

 רוצים לדעת עוד?
כנסו לאתר ארגון הרוקחות בישראל

www.psi.org.il/forum/geriatrics

פורום רוקחי בתי אבות
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התנגשויות בין-תרופתיות, 

תופעות לוואי ודגשים

לטיפול בטוח בקנביס רפואי

ד"ר תמר פישמן, המערך הקליני ארגון הרוקחות בישראל
רוקחת קלינית, מרכז רפואי מאיר

לשאר  בדומה  בישראל,  כתרופה  מוגדר  אינו  הקנביס  צמח 
מדינות העולם. למרות זאת, בעשור האחרון גוברת הדרישה 
פתרונות  הוצעו  ולכן  רפואיות,  למטרות  בקנביס  לשימוש 

שונים על מנת לאפשר את נגישות הטיפול באמצעותו. 

כיום, ברוב המדינות, הקנביס אינו חוקי לשימוש אישי. מנגד, 
בקנביס  השימוש  אישור  של  גוברת  עולמית  מגמה  ישנה 
גם  המצטבר,  הקליני  לניסיון  במקביל  רפואיות.  להתוויות 
קנביס  של  הרצויות  הרפואיות  השפעותיו  בדבר  המחקר 
רפואי מתרחב ומציג יעילות במחלות ומצבים רפואים חדשים 
כמובן שבמקביל מתרחב  קליני.  שנכנסים בהמשך לשימוש 
הציבור.  לבריאות  ומשמעויות  לוואי  תופעות  בדבר  הידע 
מחקרית  התעוררות  ישנה  אך  מועט,  עודנו  הקליני  המידע 

בתחום וצבירת ידע הולכת וגוברת.

שונות,  כימיות  תרכובות   500 מעל  קיימות  הקנביס  בצמח 
צמחיים:  מטבוליטים  של  משפחות  בשלוש  שעיקרן 
 ,)Flavonoids( פלבנואידים   ,)Terpenoids( טרפנואידים 
קנבינואידים  הנקראת  ביותר  הידועה  הכימית  והקבוצה 
)Cannabinoids(. האחרונים, נקשרים לקולטנים של המערכת 

האנדוקנבינואידית, הרצפטורים הקנבינואידיים 
ברובו במערכת העצבים  נמצא    CB1הרצפטור .CB2 ו-   CB1
 ,)Cerebellum( )basal ganglia(, מוחון  למשל בגרעיני הבסיס 
היפוקמפוס וקליפת המוח. הרצפטור CB2 נמצא ברובו ברקמות 
פריפראיליים  עצבים  קצות  החיסון,  מערכת  הפריפריות, 
וממלא תפקיד בוויסות תגובות חיסוניות ותגובות דלקתיות.
בצורתו הצמחית, הקנביס מכיל מעל 70 תרכובות קנבינואידים, 
שהן תרכובות עם שונות מבנית ובעלות השפעות פרמקולוגיות 
הידע המחקרי על  ואילו  ומאפיניים פרמקוקינטיים משתנים, 
אלו  תרכובות  הנראה  ככל  מועט.  הפרמקולוגית  השפעתן 

משפיעות ביחד ולחוד על פרמטרים פרמקולוגיים שונים.

הפרמקוקינטי  הפרופיל  לגבי  המחקרי שהצטבר  הידע  עיקר 
מחקרים  על  מבוסס  האדם,  בגוף  הפיטו-קנבינואידים  של 
שנעשו ב – THC. הקנבינואיד הנוסף עבורו ישנו מידע מחקרי 
  CBD THC, המידע הקיים לגבי  CBD. עם זאת, ביחס ל-  הוא 
כי  לזכור  חשוב  מאוד.  מועט  הוא  הפיטו-קנבינואידים,  ויתר 
  THC הכימיה של צמח הקנביס הרבה יותר מורכבת מזו של
בלבד. השפעות שונות ונוספות עשויות לבוא לידי ביטוי על 
 THC ידי קנבינואידים וכימיקלים נוספים בצמח. מטבוליזם של
מתרחש באמצעות אנזימי ציטוכרום P450 בכבד: CYP2C9  ו- 

.11-hydroxy THC המטבוליט הפעיל העיקרי הוא .CYP3A4

בבחינת תופעות הלוואי הידועות כיום של קנביס רפואי, ניתן 
לחלק את תופעות הלוואי לפי שכיחותן או לפי מערכות הגוף 
המושפעות תופעות הלוואי הנפוצות של קנביס, גם בשימוש 

רפואי כוללות:
- יובש בפה 

- עליה בתיאבון
- סחרחורת

- הפרעה בדיבור
- עיניים אדומות ומגורות 

השימוש  עקב  להתרחש  העלולות  נוספות  לוואי  תופעות 
נוירולוגיים  תפקודים  במגוון  אקוטי  באופן  פגיעה  הן  בצמח 
זיכרון  ריכוז,  בקשב,  במיוחד  במינון,  כתלות  ופסיכולוגיים 
בנושא  בספרות  המידע  אסוציאטיבית.  ולמידה  קצר  לטווח 
הוא אחיד. מחקרים מסויימים מציגים כי השפעות אלו עשויות 

להיות מוגבלות בזמן. 
כי  העלתה  פרוספקטיביים  טווח  ארוכי  מחקרים  של  סקירה 
יותר  גבוהה  מצטברת  בחשיפה  יותר  שכיחות  אלו  הפרעות 
לקנביס ובהתחלת שימוש בגיל מוקדם יותר. כמו כן, שימוש 
דוגמת  פיסיכאטריות  הפרעות  למגוון  כקשור  נמצא  בקנביס 

 :)CBR(
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דיכאון, חרדה או הפרעה דו קוטבית. השימוש בקנביס עלול 
אין  חלק מהמשתמשים.  אצל  חולף  פסיכוטי  להתקף  לגרום 
מספיק מידע בנוגע לשאלה האם השפעה אקוטית זו קשורה 
להתפתחות של מחלת סכיזופרניה המקושרת בשימוש כרוני 
שימוש  בין  קשר  יש  האם  בדקו  רבים  מחקרים   . בקנאביס 
בין  לקשר  עדויות  קיימות  סכיזופרניה.  להתפרצות  בקנביס 
השניים אך טרם ברור האם וכיצד קנביס משפיע על הגברת 

הסיכון להתפרצות המחלה.

תופעות לוואי נוספות יכולות להגרם בעקבות דרך המתן. עשן 
הנשימה  את  המגרים  חומרים  מאותם  רבים  מכיל  הקנביס 
וחומרים מסרטנים בדומה לעשן טבק, אם כי השפעתם מתונה 
יותר בהיעדר ניקוטין. עישון קנביס מגרה את דרכי הנשימה 
וקשור לשיעול חולף, ייצור כיח, צפצופים, לחץ בחזה ודלקת 
בדרכי הנשימה ועם זאת, שימוש כרוני בקנאביס אינו מקושר 

באופן ברור לפגיעה בתפקוד הריאה.

ומקטינה  הסימפתטית  הפעילות  את  מגבירה  קנביס  צריכת 
את הפעילות הפאראסימפתטית. כתוצאה מכך ישנו שחרור 
דם  כלי  התרחבות  לטכיקרדיה,  הגורמים  קטכולאמינים  של 
ועלייה בתפוקת הלב ולכן ישנה עליה גם בדרישת החמצן של 
שריר הלב. שינויים חריפים אלו ככל הנראה יכולים להסביר 
או  הלב  שריר  לאוטם  קנביס  עישון  בין  שנצפה  הקשר  את 
כן,  כי נראה שהסיכון האובסולוטי הוא קטן(. כמו  )אם  שבץ 
חלק מהמטופלים עשויים לחוות עליה בלחץ הדם וחלקם יחוו 
ירידה )נצפה בעיקר במטופלים מבוגרים(. ירידה בלחץ הדם 

מורגשת בעיקר בעקבות שינויי תנוחה, )אורתוסטטיזם(.
בשימוש  כן  גם  נצפו  גסטרואינטסטינליות  לוואי  תופעות 
בקנביס. תחושת רעב מוגברת היא תופעה שכיחה מאד. כמו 
כן, משתמשי הקנאביס עלולים לסבול גם מבחילות והקאות 
על  מקלה  השפעה  דווקא  לקנביס  מהמשתמשים  )בחלק 
 cannabis מכונה  קנביס  של  נוספת  לוואי  תופעת  בחילות(. 
hyperemesis, המתבטאת בבחילות קשות, כאבי בטן והקאות, 
שלרוב מוקלות באמצעות מקלחת במים חמים. מנגנון הגורם 
לתופעה אינו ידוע, אך היא מופיעה בעיקר אצל משתמשים 

קבועים שצורכים קנביס מדי יום מעל לשנה.

המחקרי  המידע  לתרופות,  קנביס  בין  התנגשויות  בבחינת 
בנושא עדיין מועט ונדרשים מחקרים נוספים על מנת להעריך 
נכונה את הסיכויים לאינטראקציה. המידע על אינטראקציות 
משמעותיות בתרופות הנגרמות כתוצאה מקנביס רפואי עודנו 

מוגבל.

לפיכך, הנחיות קליניות מבוססות ראיות לגבי אינטראקציות 
של תרופות עם קנביס רפואי עדיין חסרות.

לתכשירים  קנביס  בין  יתכנו  אינטראקציות  סוגי   2 ככלל, 
רפואיים: 

להמצאות  המתייחסות  פרמקוקינטיות:  אינטראקציות   -
התרופה בגוף המטופל ומעורבות באחד השלבים של מעבר 
 Absorption, Distribution, Metabolism & בגוף:  התרופה 

.Excretion
באפקט  לשינוי  הגורמות  פרמקודינמיות:  אינטראקציות   -
קבוצות   3  – ל  לחלק  ניתן  תכשיר.  או  תרופה  של  הקליני 

עיקריות:
-  אינטראקציות אדטיביות – ל-2 התכשירים יחד אפקט מוגבר 

השווה לסכום האפקטים של כל תרופה לחוד
-  אינטראקציות סינרגיסטיות – השילוב בין התכשירים גורם 

לאפקט חזק יותר מסכום האפקטים של כל תרופה לחוד

-  אינטראקציות אנטגוניסטיות – לתכשירים אפקט מנוגד זה 
לזה

גולמיות  כתמציות  למשל  שונות,  בצורות  שימוש  לקנביס 
לפיכך,  שונה(.  קנבינואידים  יחס  )עם  מטוהרים  מרכיבים  או 
אינטראקציות תרופתיות הנגרמות על ידי קנאביס תלויות לא 
הפרופילים  או  במרכיבים  גם  אלא  המעורבות  בתרופות  רק 

הכימיים של תכשירי הקנאביס השונים.  

 CBD-ו  THC  – הקנבינואידים  כי  הוצע   In Vitro מחקרי  מתוך 
הם בעלי אפקט אינדוקציה או אינהיביציה מועט של אנזימי 
שנעשה  במחקר   .CYP3A4-ו  CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19
 ,Rifampin כי  נצפה  בריאים,  מתנדבים  ב-12   2013 בשנת 
 THC CYP3A4, הפחית את ה-Cmax של  הידוע כמאקטב של 
המחקר,  באותו   .50% בכ-   CBD של   Cmax-ה ואת  בכ-40% 
 Cmax-העלה את ה )CYP3A4 מעכב קלאסי של( Ketoconazole

של THC בכ- 27%.
הקנביס עצמו, כאשר נצרך בעישון ככל הנראה גורם לשפעול 
אנזימי CYP1A2 ו-CYP3A4, השפעה שנצפתה גם בעישון טבק. 
מכאן, תתכן עליה בפירוק ופינוי התרופה Theophylline, ועם 
זאת, נראה כי הרלוונטיות הקלינית של האינטראקציה עשויה 

להיות מינימלית.

אינטראקציה נוספת שנצפתה במחקרים הראתה שהשימוש 
ב- CBD בילדים המטופלים גם ב- Clobazam )Frisium( הביא 
הנראה  ככל   ,Clobazam של  הביולוגית  בזמינות  לעלייה 

 .CBD ע"י CYP2C19 כתוצאה מעיכוב
נעשו מחקרים במטרה לבחון את השפעת הקנביס על נוגדי 
קרישה. כאמור קנביס עובר מטבוליזם על ידי אותם אנזימי 
ו-   CYP3A4, CYP2C9 כולל    ,Coumadin כמו   P450 ציטוכרום 
CYP2C19. ל- CBD פוטנציאל לעכב CYP2C9, שיכול להשפיע 
כולל  שלו,  סובסטראטים  המהוות  התרופות  ריכוזי  על 

.Coumadin

הם   )DOACs )Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran ה-  כל 
מקנביס.  מושפעים  להיות  ועלולים   P-gp של  סובסטראטים 
כמו כן, קנבינואידים עשויים להיקשר לטרנספורטרים טרנס 
פרה- נצפו במחקרים  לכך  )עדויות   ,P-gp כולל  ממברנליים, 

קליניים(. עיכוב של P-gp ע"י CBD, במיוחד בקרב חולים עם 
תפקוד כליתי ירוד, עלול להוביל להצטברות DOACs )כולל גם 

.)Dabigatran של prodrug -ה ,Dabigatran etexilate

עם  בקנביס  בשימוש  שנצפו  פרמקודינמיות  אינטראקציות 
תרופות:

צורך בהתאמת  ואף  בדם  הגלוקוז  בערכי  ירידה אדטיבית   -
מינון עם התחלת או שינוי הטיפול בקנביס יחד עם תרופות 

להורדת סוכר.
- ירידה אדטיבית בערכי לחץ הדם וצורך בהתאמת מינון יחד 

עם תרופות אנטיהיפרטנסיוביות.
- הגברת סיכוי להופעת טכיקרדיה או לעלייה בלחץ הדם יחד 
)כולל תכשירים מקומיים בעלי  עם תרופות סימפטומימטיות 

יכולת ספיגה סיסטמית( ותרופות אנטיכולינרגיות.
שיווי  אובדן  אטקסיה,  סחרחורת,  סדציה,  תחושות  ייתכנו   -
עם  יחד  נשימתי  לדיכוי  סיכון  ואף  נפילה,  וסכנת  משקל 
תרופות ממשפחת האופיאטים, הבנזודיאזיפינים וגם בשימוש 

מקביל באלכוהול.
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לסיכום, דרושים מחקרים מבוקרים המתוכננים היטב במטופלים בקנביס, במינונים תרפויטיים של קנביס ושל תרופות נוספות על מנת 
לאמוד אינטראקציות, ובנוסף על מנת לקבוע את המשמעות הקלינית של אותה אינטראקציה אפשרית. במידה ואותרה אינטראקציה 
משמעותית קלינית בין קנביס לתרופה, על הרופא המטפל לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות בטרם יאשר את הטיפול המשולב: 
התאמת מינונים, מעקב אחר רמות תרופה או תגובה טיפולית, הפסקת טיפול או החלפה לטיפול אחר או על נקיטת אמצעי זהירות 

אחרים.
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תופעות לוואי ואינטראקציות עיקריות בשימוש בקנביס רפואי

בעריכת קונסטנטין איטין, ד"ר נויה מכטיגר-אזולאי, ד"ר יעל רץ,
פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין וד"ר אילנה שומכר.

המקצועיים  הגורמים  לידיעת  להביא  הינה  זו  סקירה  מטרת 
מידע מתומצת ועדכני לבחינת התועלת לעומת הנזקים

האפשריים של השימוש בקנביס הרפואי.

החומרים הפעילים בקנביס נקשרים לרצפטורים קנבינואידיים 
במסלולי הכאב במוח ובחוט השדרה ומובילים לשיכוך כאב

.)cannabinoid-induced analgesia השפעה הנקראת(

רירית  דרך  במהירות  נספגים  שבקנביס  הפעילים  החומרים 
הפה ודרך הריאות)1( .

קיימת ספיגה גם מהמעי, אך בספיגה ממערכת העיכול עוברים 
זמינותם  ולכן  נרחב   First Pass Effect הפעילים  החומרים 
הביולוגית במתן פומי נמוכה. מסיבה זו הם ניתנים בשאיפה 
או בתרסיס לפה. צורות המתן שאושרו לשימוש בישראל הן 

סיגריות ושמן.  
השפעותיו של הקנביס שונות מאדם לאדם, והנן תלויות מינון, 
דרך המתן, ניסיונו של המשתמש בעבר עם התכשיר,  סביבת 
המטופל )ציפיותיו מהטיפול, גישתו כלפי השפעות התכשיר, 

מצב רוחו והסביבה החברתית( ומשך השימוש)2(. 
או  באופוריה  ביטוי  לידי  לבוא  יכולות  הקנביס  השפעות 
אפשריות  תופעות  פסיכוזה.  ואף  חרדה  רגיעה,   דיספוריה, 
נמנום,  ולאחריה  )אקסיטציה(  יתר  עוררות  הינן  נוספות 
חידוד חושים ולאחריו האטה בתפיסה, והגברה של הפעילות 

המוטורית ולאחר מכן בעיות קואורדינציה.  
או  גבוה  נובעות ממינון  הלוואי של הקנביס  רבות מתופעות 

משימוש כרוני.

וחולים  סכיזופרניה  בחולי  בתכשיר  משימוש  להימנע  יש 
הלוואי  תופעות  בשל  בעיקר  ביפולרית,  מהפרעה  הסובלים 
האפשריות של הקנבינואידים הפסיכוטרופיים, כמו דיספוריה, 

חרדה, תגובות של פאניקה ופסיכוזה)9(. 
קרדיווסקולריות  ממחלות  הסובלים  מבוגרים  מטופלים  אצל 
לב,   התקף   , טכיקרדיה  דם,  בלחץ  לשינויים  הסיכון  עולה 
הישנות אירוע תעוקת לב, קרדיומיופתיה, מוות לבבי פתאומי, 
מוחי  שבץ  כגון  צרברווסקולריים  אירועים  וכן,  אריתמיה. 
ווסקוליטיס,  היקפיים,  דם  בכלי  פגיעה  איסכמיים.   ואירועים 

קנביס  ארטריטיס, צליעה לסירוגין, 
תסמונת Reynaud, נמק של האצבעות דווחו אף הם)4(.  

מטופלים מבוגרים הסובלים מירידה נוירוקוגניטיבית חשופים 
יותר לירידה בזיכרון, ירידה בריכוז, סדציה מוגברת, ונפילות 

בשל תופעת האטקסיה הנגרמת ע"י קנביס)3-5,10,11(. 
הזפת  בגלל  הברונכים  בריריות  לפגוע  עלול  קנביס  עישון 

הנוצרת בזמן שריפת העשב, להקטין הולכה של אוויר 
בתוך  המקרופגים  של  האנטימיקרוביאלית  בפעילות  ולפגוע 
טווח  ארוך  שימוש  מכך,  כתוצאה   .)alveoli( הריאה  נאדיות 
בקנביס בשאיפה מגביר סיכון לפארינגיטיס, ריניטיס, אסתמה, 

ברונכיטיס, דלקות ריאה, אמפיזמה וסרטן ריאות )2-10( . 
קנביס רפואי הינו תכשיר צמחי שתהליך גידולו אינו מבוקר 

כמקובל לגבי תכשירים רפואיים. הוא עלול  להכיל מזהמים 
אורגאניים  מזהמים   גם  כמו  ועובשים,  פטריות  (חיידקים, 
ריכוז  אורגאניים).  וזרחניים  כבדות  מתכות  ואנאורגאניים, 
בין  קיימת  השונות  קבוע.  אינו  בצמחים  הפעילים  החומרים 
חלקי הצמח השונים, הזנים השונים, המגדלים ועונות. כתוצאה  
ומתקופות  שונים  מזיהומים  לסבול  עלולים  המטופלים  מכך, 
של מינוני יתר או תת מינון העלולים לגרום לתסמיני הרעלה 

או תופעות גמילה בהתאם 10). 
ילדים  של  גישה  למנוע  מנת  על  זהירות  אמצעי  לנקוט  יש 
לתכשיר. תופעות הלוואי ותסמיני ההרעלה מופיעים במינונים 
תסמינים  יותר.  חריפים  להיות  ועלולים  ילדים  אצל  נמוכים 
אלו כוללים: אטקסיה, נמנום, תרדמה, שינויים במצב הנפש 
ושינויים במצב ההכרה. לעיתים רחוקות יותר עלולים להופיע 

גם הפסקת נשימה, כחלון, 
ברדיקרדיה, היפוטוניה, opsthotonus )לחץ דם גבוה במיוחד 

וספסטיות( )11(.

תופעות הלוואי האקוטיות בשימוש בקנביס רפואי הינן)2,3,7,8,11(:

1.  סחרחורת, שנחשבת אמנם לתופעת לוואי לא משמעותית, 
אך עלולה להפוך למשמעותית ביותר במטופלים מבוגרים,

בהם סחרחורת  עלולה להוביל לנפילה..
 2. הקאה. 

3. החמרה במצב הטרשת הנפוצה.
 4.  דלקות בדרכי השתן.

5.  חרדה במשתמשים חדשים, תופעות פסיכוטיות )במינון 
 גבוה(. 

6.  תסמינים נוירולוגיים כגון: קואורדינציה ירודה, ירידה 
בכוח שריר, סדציה ושינה, קשיי ריכוז, שינויים בפעילות 

פסיכומוטורית, דיבור לא ברור והאטה בזמן התגובה.
 7.  ירידה בפעילות קוגניטיבית. 

8.  פגיעה בערנות ועליה בסיכון לתאונות, במידה שהמטופל 
נוהג או נדרש לבצע משימות מורכבות תחת השפעת 

התכשיר.
 9.  שימוש במהלך ההריון עלול להוביל למשקל ילוד נמוך. 
10. תופעות כלליות: יובש בפה, כאבי ראש, שיעול וצריבה 

בגרון.
11. טכיקרדיה.

תופעות הלוואי בשימוש כרוני בקנביס רפואי הינן )2,3,7,8,10,11(:
 1. תלות

2. סיכון גבוה יותר ללקות בברונכיטיס כרוני ותפקוד לקוי 
 של הריאות. 

3. סימפטומים והפרעות פסיכוטיות שכיחות יותר במטופלים 
להם היסטוריה של תופעות פסיכוטיות או היסטוריה 

 משפחתית של תופעות אלו.  
4.  ירידה ברמות ההורמונים: LH, FSH פרולקטין והורמון 

גדילה.
5. הפרעות במערכת העיכול והפרעות במאזן אלקטרוליטים, 

הדבר מחייב תשומת לב מיוחדת בחולים הסובלים מאי 
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 ספיקת כליות. 
6. שימוש לאורך 10  שנים ויותר עלול לגרום לפגיעה קבועה 

בפעילות הקוגניטיבית.

תופעות לוואי נוספות המתוארות בספרות בתיאורי 
מקרה)2,3,7,8,10(:

 .)cannabis artheritis( 1. דלקת פרקים קנבינואידית 
 2. הפרעות בקצב לב. 

 3. אי ספיקת לב. 
4.  ירידה בחום הגוף ובתנועתיות ובמקרים נדירים אף 

שיתוק.
 5. ירידה חדה ברמות הסוכר במטופלים סוכרתיים. 

 6. היפומאניה )אבדן כושר שיפוטי והתנהגות קלת דעת( 
7. נזקי עישון.

סקירה זו אינה תחליף לבחינה מעמיקה של מצבו הרפואי 
של המטופל והתרופות שהוא מקבל, לפני ובמהלך השימוש 

בקנביס רפואי אשר תאפשר תועלת מרבית  תוך מזעור 
הנזקים האפשריים לבריאות המטופל.

אינטראקציות עיקריות של הקנביס הרפואי

קבוצה פרמקולוגית/ תוצאת האינטראקציה)151, 14(
חומר פעיל

הערות)1,4-9,11,14,15(שם מסחרי  בישראל )13(

 עליה בפעילות/רעילות
  התכשירים

בשילוב עם קנביס

אופיואידים לטיפול בכאבים
TRAMADEX, TRAMAL, 

ZALDIAR;
 עליה בסיכון לדיכוי נשימתי

הנגרם ע"י הקנביס

Phenobarbitalברביטוראטים
 עליה בסיכון לסדציה, כנראה

בשל

תכשירים המכילים
קנבינואידים

עיכוב בפינוי הברביטוראטים.

CNS Inhibitors ,
MAO Inhibitors Anxiolytics, 

sedatives, General 
anesthetics, hypnotics, 

Phenothiazines, Skeletal 
muscle relaxants,

Sedating H1-Blockers
נוגדי דכאון טריציקליים

 ELATROL, ELATROLET; 
 ABILIFY, ARIPLY; 

 SORBON; 
SUBOXONE, SUBUTEX; 

BUTRANS, SBT,  ANAFRANIL, 
MARONIL; 

 LEPONEX, LOZAPINE; 
 DEPREXAN; 

 GILEX; 
 HALDOL, HALOPER, 

PERICATE;  TOFRANIL; 
 LICARBIUM; 
 MELODIL; 

 MIRO, 
MIRTAZAPIN,REMERON;  

NORTYLINE 
OLANZAPIN DEXCEL, 

OLANZAPINE  TEVA, ZAPPA, 
ZYPADHERA; 

 ORAP FORTE; 
PRAMIPEXOL TEVA©,SIFROL 

ER,  TRIMEXOL; 
QUETI, QUETIAPINE 
TEVA©,SEROQUEL;  

AZILECT; 
RISPEFAR,RISPERDAL, 

RISPERIDEX,  RISPOND; 
REQUIP MODUTAB, 
ROPINIROL TEVA©;  

TRAZODIL; 
 SURMONTIL; 

 GEODON: 

שילוב של קנבינואידים 
)במתן פומי או בשאיפה( אינו 
מומלץ, בשל העלייה בסיכון  

להשפעות פסיכוטיות. 
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קבוצה פרמקולוגית/ תוצאת האינטראקציה)151, 14(
חומר פעיל

הערות)1,4-9,11,14,15(שם מסחרי  בישראל )13(

עליה בפעילות/רעילות 
 התכשירים 

בשילוב עם קנביס

 Sedating H1-Blockers
תכשירים אנטיכולינרגיים 
)כולל אנטי מוסקריניים(

בשילוב זה , בנוסף לעליה 
בסיכון לדיכוי נשימתי, קיים 
סיכון לטכיקרדיה וסחרחורת 

SSRI’Sעליה בסיכון למאניה

תכשירים סימפטומימטיים 
אמפטמינים, קוקאין וכד'

השילוב עלול לגרום לעליה 
בלחץ דם, טכיקרדיה 

וקרדיוטוקסיות 

אתנול עלול לגרום להגברת אלכוהול  )אתיל אלכוהול(
הספיגה של הקנבינואידים, 

הגברת דיכוי מערכת העצבים 
 המרכזית.  

מומלץ לנטר את ההשפעות 
במתן בו זמני ולהזהיר את 
המטופלים באשר להשפעה 

הצפויה. 

קבוצה פרמקולוגית/ תוצאת האינטראקציה)151, 14(
חומר פעיל

הערות)1,3,11,14,15(שם מסחרי  בישראל )13(

AzelastineRHINOLAST מומלץ להימנע משימוש בו
זמנית

Cocaine עליה בתופעות הטוקסיות של
קוקאין

Disulfiramעליה בסיכון להיפומאניהלא רשום בישראל

Metyrosineלא רשום בישראל

Paraldehydeמומלץ להימנע משימוש בו לא רשום בישראל
זמנית

Pramipexole PRAMIPEXOLE TEVA©,
SIFROL ER, TRIMEXOL

SildenafilVIAGRA,REVATIO, SIL-ON. 
SILDENAFIL

TEVA©,SLIDER,TARIM,VIA-
AVENIR

עליה בסיכון להתקף לב

WarfarinCOUMADININR עליה ב

ZolpidemAMBIEN CR,STILNOX, 
ZODORM 

TEVA©,SLIDER,TARIM,VIA-
AVENIR
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קבוצה פרמקולוגית/ תוצאת האינטראקציה)151, 14(
חומר פעיל

הערות)1,3,11,14,15(שם מסחרי  בישראל )13(

עליה ברמות/השפעת קנביס 
בשימוש בו זמנית
עם התכשירים 

שימוש בקנביס במקביל מוצרי טבק/סיגריות 
לעישון מעלה קצב לב ורמות 
של פחמן חד חמצני ועלול 
לגרום לסיבוכים בחולים 
 המטופלים בתכשירים 

נוספים)11(.

CYP2C9 Inhibitors  
(Strong & Moderate(  

Sorafenib 
 Ritonavir 

 Fenofibric Acid

;© NEXAVAR 
KALETRA, NORVIR
לא רשום בישראל

בשל עיכוב תחרותי של 
המטבוליזם, עלול לגרום 

לעליה בריכוזי THC ולעליה 
 THC בתופעות הלוואי של
)החומר הפעיל שבקנביס( 
מומלץ לשקול הורדת מינון 

הקנביס

 CYP3A4 Inhibitors 
(Strong & Moderate(

Brimonidine (topical(ALPHAGAN P, BRIMONIDINE  
TEVA©, COMBIGAN

Cocaine עליה בתופעות הטוקסיות של
קוקאין

Conivaptanלא רשום בישראל 

DasatinibSPRYCEL

DoxylamineSLEEP AID, TONIGHT

Droperidolלא רשום בישראל

Fusidic Acid (Systemic()מתן סיסטמי( FUCIDINמומלץ להימנע משימוש בו
זמנית )1(

HydroxyzineOTAREX

Ivacaftorלא רשום בישראל

Luliconazoleלא רשום בישראל

Magnesium Sulfate

MethotrimeprazineRONEXINE

Mifepristoneלא רשום בישראל

Perampanelלא רשום בישראל

SimeprevirFYCOMPA

Sodium Oxybateלא רשום בישראל
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קבוצה פרמקולוגית/ תוצאת האינטראקציה)151, 14(
חומר פעיל

הערות)1,3,11,14,15(שם מסחרי  בישראל )13(

ירידה ברמות/השפעת 
קנביס בשימוש בו זמני עם 

התכשירים 

CYP3A4 Inducers (Strong(

BosentanTRACLEER

Dabrafenibלא רשום בישראל

DeferasiroxEXJADE

Herbs (CYP3A4 Inducers( St. John's worth,  common 
valerian, Ginkgo biloba(16(

Mitotaneלא רשום בישראל

TocilizumabACTEMRA

ירידה ברמות/השפעת 
התכשיר בשימוש בו זמנית 

עם קנביס 

Protease Inhibitors

TheophyllineTHEOTARD, THEOTRIMירידה ביעילות התכשירים

Antipsychotics  
(Olanzepine, Clozapine(;  
  נוגדי דכאון טריציקליים

Mirtazapine

עישון קנביס בדומה לעישון 
טבק, הינו משפעל של 

מטבולזם על CYP1A2 ויכול 
להעלות פינוי החומרים 

המהווים סובסטראטים של 
הציטוכרום.
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למי מיועד הפורום?
שנת 2012 משרד הבריאות דבר על חשיבות הקמת תכנית לאומית לשימוש מושכל באנטיביוטיקה

)Antimicrobial stewardship( תכנית אשר תופעל בכלל מערכת הבריאות, תחת ההנחיה והבקרה של המרכז הארצי 
למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה במשרד הבריאות. במסגרת תכנית זו נתנה המלצה כי בכל בית חולים, 

תקום ועדה לשימוש מושכל באנטיביוטיקה. במסגרת הרכב הועדה נכלל רוקח.
הפורום מיועד לרוקחים ורוקחים קליניים

מה מטרת הפורום?
יצירת קהילה מקצועית, הקניית ידע וכלים יישומיים לצורך שיפור הטיפול האנטימיקרוביאלי בחולים תוך צמצום 

שימוש מיותר ולא נכון, התאמת מינוני תרופות למצב החולה ומזעור תופעות לוואי.
שיתוף מידע, ידע ורעיונות, קידום יוזמות ועבודה בשיתוף פעולה עם הזיהומולוגים בקביעת מדיניות שימוש מושכל.

הפורום מקיים ממשקי תקשורת ועבודה  עם שורה של זיהומולוגים בכירים והמרכז הארצי למניעת זיהומים
במשרד הבריאות 

ד"ר אריג' מטר- בשארה, מנהלת פורום שימוש מושכל באנטיביוטיקה, ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר אלינה אמיתי, יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

 רוצים לדעת עוד?
כנסו לאתר ארגון הרוקחות בישראל

www.psi.org.il/forum/antibacterialstewardship

פורום רוקחים לשימוש מושכל באנטיביוטיקה



קורסים והכשרה מקצועית
מטעם ארגון הרוקחות בישראל



למי מיועד?

הקורסים של ארגון הרוקחות מיועדים לכלל הרוקחים מכל קשת העיסוק של המקצוע,
חולים,  בתי  רוקחי  הבריאות,  משרד  רוקחי  פרטי(,  וסקטור  )קופות  קהילה  רוקחי  לרבות: 
רוקחים קליניים, רוקחי צה"ל ושב"ס, רוקחי תעשייה, רוקחים העוסקים במחקר ואקדמיה 

ועוד.
הרחבה סמכויות מקצועיות לסקטור הרוקחות, הגדת תפקידים חדשים לרוקחים ובמקביל

הכשרה מקצועית נדרשת לצורך אלו, הם מבין תחומי העיסוק העיקריים של ארגון הרוקחות 
בישראל.

 

מטרות הקורסים

הכשרה מקצועית ומתן כלים מעשיים בתחומי קליניקה, טיפול, אוריינות בריאותית, שיפור 
איכות חיים ושימוש מושכל במשאבי בריאות ורפואה, ניהול, רגולצייה  ועוד. רוקחים, בוגרי 
ומקומות  והכשרות מקצועיות מטעם ארגון הרוקחות בישראל, פועלים בקהילתם  קורסים 
עבודתם  בהעברת ידע, קידום שימוש בטוח ומושכל בתרופות, הדרכת מטופלים, הגברת 

האוריינות הבריאותית בקהל הרחב, הפחתת תחלואה ושיפור היענות לטיפול.

קורסים מטעם ארגון הרוקחות בישראל מוכרים ע"י משרד החינוך
לצורך גמול השתלמות לרוקחים

"ארגז כלים לרוקח אחראי"

"עקרונות הטיפול במחלת הסוכרת"

"פעילי בריאות לרוקחים"

"רפואת הנפש- קורס פסיכיאטריה לרוקחים"

אלו הם חלק מההכשרות המקצועיות המתקיימות  מטעם ארגון הרוקחות בישראל

 רוצים לדעת עוד?

סירקו את הקוד

או כנסו לאתר ארגון הרוקחות בישראל

www.psi.org.il
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קנאביס בהריון והנקה

IBCLC מירי פבנזר, רוקחת ויועצת הנקה

קנאביס הינו החומר הבלתי חוקי עם השימוש הגבוה ביותר 
בקרב נשים הרות בארה"ב. )1(

לשימוש  הארצי  סקר  במסגרת  שעלו   2016 משנת  נתונים 
ההרות  מהנשים   4.9% כי  חשפו   )NSDUH( ובריאות  בסמים 
בגילאי 15 עד 44 שנים דיווחו על שימוש במריחואנה בחודש 
כי השכיחות המדווחת  עולה  .ממחקרים אחרים   )1( האחרון. 
 5% ל-   2% בין  נע  בארה"ב  בהריון  במריחואנה  שימוש  של 
צעירות,  נשים  בקרב  ל-15–28%  עולה  אך  המחקרים,  ברוב 
הגרות בערים והמשתייכות לשכבות  סוציו-אקונומיות נמוכות 
)2-5(. ראוי לציין כי נשים רבות מאמינות כי היא בטוחה יחסית 
לשימוש במהלך ההיריון ופחות יקרה מאשר טבק )3, 4, 6, 7(. 
במריחואנה  שימוש  מאשרות  מדינות  של  וגדל  הולך  מספר 
למטרות רפואיות או בילוי, ועל כן השימוש בה על ידי נשים 

בהריון עשוי להתגבר.
במאמר שלפניכם אסקור את הידוע נכון להיום אודות השפעת 
השימוש  אודות  הידוע  ואת  והעובר  ההריון  על  המריחואנה 
ההמלצות  את  אסקור  כן  כמו  ההנקה.  בתקופת  במריחואנה 

העדכניות של איגודי בריאות מובילים.

התכונות הרפואיות והפסיכו-אקטיביות של מריחואנה מתווכות 
על ידי תרכובות הנקראות קנבינואידים, שנספגות מהריאות 

בעקבות עישון או מדרכי העיכול בנטילה דרך הפה.   
        היא מולקולה קטנה וליפופילית 
 ,THC מאוד המופצת במהירות למוח ולשומן. אורך החיים של
בקרב  שעות   20-36 בין  משתנה  בכבד,  מטבוליזם  שעובר 
משתמשים מזדמנים ל 4-5- ימים בקרב משתמשים קבועים 
 THC ,והפינוי מגוף לוקח עד 30 יום. במודלים של בעלי חיים
 10% כ  שהיו  עוברית  פלזמה  רמות  וייצר  השלייה  את  חצה 
משמעותית  גבוהים  ריכוזים  חשיפה.  לאחר  האם  מרמות 

בפלזמה העוברית נצפו לאחר חשיפות חוזרות ונשנות )9(. 
העצבים  במערכת  השפעותיהם  את  מפעילים  קנבינואידים 

חיים  בעלי  של  מודלים  קולטנים.  באמצעות  המרכזית 
מרכזיים  תפקידים  ממלאים  אנדוקנאבינואידים  כי  מדגימים 
מראים  עוברים   .)10  ( העובר  המוח  של  תקינה  בהתפתחות 
כבר  המרכזית  העצבים  במערכת  קנאבינואידים  קולטני 
במהלך 14 שבועות הראשונים של ההיריון, עם עלייה בצפיפות 
הקולטנים עם התקדמות גיל ההיריון, מה שמרמז על תפקיד 
 ,12( אנדוקנבינואידים בהתפתחות תקינה של המוח האנושי 

.)11

השפעות המריחואנה על תפקוד השלייה:

הפיזיולוגי של השלייה  יכולה להשפיע על מצבה  מריחואנה 
לאורך כל ההיריון ועל מעבר החומרים דרך השלייה. )13(

בנוסף מחקר אחד גילה כי חשיפה לטווח הקצר לקנאבידיול, 
מחסום  חדירות  את  להעצים  יכולה  במריחואנה,  הנמצא 

השליה לחומרים פרמקולוגיים, המסכנים את העובר. )14(
במהלך  במריחואנה  השימוש  כי  גילו  ועמיתיו   El marroun
ההריון, בהשוואה לאי שימוש במריחואנה או שימוש בטבק, 
מביא לעלייה במדד ההתנגדות של עורק הרחם, מה שמשפיע 

על זרימת הדם לרחם, והפחתת זרימת הדם לשליה. )15(
ילדים, בהתחשב  AAP, האקדמיה האמריקאית לרפואת  ע"פ 
בהשפעות הידועות של מריחואנה על השלייה, הגיוני ששימוש 

במריחואנה במהלך ההיריון עלול להשפיע על העובר. )16(

של  והתפתחות  גדילה  על  מריחואנה  השפעת  בחקר  האתגר 
העובר:

הינו  העובר  על  במריחואנה  השימוש  של  ההשפעות  חקר 
אקונומי  סוציו  מצב  למשל:  הטיות.  הרבה  ויש  היות  מאתגר 
את  למסך  עשויים  תזונה,  ותת  עוני  שמשמעותו  נמוך, 
על  מחקרים  כן  על  יתר  למריחואנה.  המיוחסות  ההשפעות, 

Tetrahydrocannabinol (THC( 
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חשיפה למריחואנה במהלך ההיריון לעתים קרובות מסתמכים 
על דיווח של המשתמשים עצמם, כולל תדירות, תזמון וכמות 

השימוש במריחואנה.17(

והתפתחות  גדילה  על  ההשפעה  אודות  להיום  נכון  ידוע  מה 
העובר:

1. השפעת העישון הפסיבי: עשן מריחואנה מכיל רבים מאותם 
רעלנים הגורמים למחלות נשימה ומסרטנים כמו עשן טבק, 
לעיתים קרובות בריכוזים גדולים פי כמה מאשר בעשן טבק 

 .)18(
בחיות  מחקרים  המוח:  ותפקוד  התפתחות  על  השפעה   .2
ברחם  אקסוגניים  לקנבינואידים  חשיפה  כי  מראים,  מעבדה 
עלול להשפיע לרעה על התפתחות ותפקוד המוח של העובר 

.)17(

Tortoriello ועמיתיו השתמשו בניתוחים מולקולריים כמותיים 
אנושיים  עוברים  לחקר  פרמקולוגיות  ושיטות  ואיכותיים 
שהופלו במהלך השליש השני, הן בקרב נשים הרות שעישנו 
השתמשו  שלא  ביקורת  בקבוצת  הרות  נשים  והן  מריחואנה 
למריחואנה,  שנחשפו  עוברים,  שאצל  גילו  הם  במריחואנה. 
במסגרת  תקינים  עצביים  מעגלים  של  ההתפתחות  נפגעה 

התפתחות המוקדמת של המוח . 

הקנבינואידים  לקולטני  ונקשר  חלקי  כאגוניסט  פועל   THC  
קבינואידים  חשבון  על  העובר  התפתחות  במהלך   )CB1(
המערכת  של  בפעילות  שיבוש  היא  התוצאה  אנדוגניים.  

האנדוקנבינואידית. )19(

החוקרים מצאו כי בניגוד למוח הבוגר, בו קולטני CB1 מופצים 
באופן נרחב ברוב אזורי המוח, בעובר, קולטני CB1 נמצאים 
בעיקר באזורים החשובים לוויסות רגשי, קוגניציה וזיכרון .)20(

לתוצאות של  מוצעים כאחד ההסברים  אפיגנטיים  מנגנונים 
חשיפת מריחואנה לפני הלידה על התפתחות עצבית עוברית 
פסיכיאטריות  ולהפרעות  להתמכרות  מוגברת  נטייה  ועל 
קוגניציה  כוללים  ברחם  חשיפה  של  ביטויים   .)21( מאוחרות 

לקויה ועלייה בסיכון להתמכרות לסמים )22(.
לדוגמה, החוקרים מצאו כי חשיפה למריחואנה בחיי העובר 
דופמין  לקולטני  גנים  של  ביטוי  את  מפחיתה  המוקדמים 
באזורים במוח החשובים להכרה בתגמול, מה שעשוי להסביר 
מבוגרים  אצל  לסמים  התמכרות  של  יותר  גבוהים  שיעורים 

שנחשפו ברחם למריחואנה )23(.

חשיפה  של  ההשפעות  למידה:  יכולות  על  השפעה   .3
למריחואנה לפני הלידה על ביצועי בית הספר פחות ברורות. 
את  להפריד  מאוד  מאתגר  וגם  סותרים  בנושא  המחקרים 
מהשלכות  למריחואנה  החשיפה  של  ההשפעה  השלכות 

הסביבה בה הילד גדל ופקטורים נוספים. )34-39(

כי  משמעיות  חד  עדויות  אין  מבניים:  למומים  הקשר   .4
34-( גורמת למומים אנטומיים מבניים בבני אדם  מריחואנה 

 .)36

במריחואנה  נשים שהשתמשו  הילוד:  משקל  על  השפעה   .5
ילוד  ללדת  מוגבר  בסיכון  היו  ההיריון  במהלך  לשבוע  מעל 
רטרוספקטיבי  קוהורט  גר'. מחקר   2,500 מ-  פחות  שמשקלו 

שנערך לאחרונה מצא סיכון מוגבר מעט למשקל לידה פחות 
מספר   .)37( המריחואנה  בקרב משתמשי  העשירי  מהאחוזון 
מחקרים הצביעו על היקפי ראש קטנים ומשקלי לידה נמוכים 
יותר בקרב צאצאים חשופים )38,40-44(. ממצאים אלה בלטו 
יותר בקרב נשים שהשתמשו יותר במריחואנה, במיוחד במהלך 
השליש הראשון והשני )40, 42, 45(. המשמעות הקלינית של 

תצפיות אלה נותרה לא ברורה.
במריחואנה  שימוש  בין  קשר  מראים  אינם  הדיווחים  מרבית 

ללידה מוקדמת )17(. 

שימוש  של  ההשפעה  בהפרדת  האתגר  עף  על  לסיכום, 
קנבינואידים שבמריחואנה מהשפעת השימוש בחומרים אחרים 
סוציו-דמוגרפיים,  סיכון  גורמי  גם  כמו  ואלכוהול,  סיגריות  כמו 
כי העדויות ממחקרים הקיימים מצביעות על סיבה  לומר  ניתן 
העצבים  מערכת  התפתחות  העובר,  בגדילת  במיוחד  לדאגה, 
המסקנה  לעכשיו  נכון  ולכן  מוקדמות  ילודים  והתנהגויות 
עלול  ההיריון  במהלך  במריחואנה  ששימוש  היא  המתקבלת 
 American College of Obstetricians -להיות מזיק. המלצות ה
ילדים  לרפואת  האמריקאית  והאקדמיה   and Gynecologists
הן לעודד נשים בהריון או נשים, השוקלות הריון להפסיק את 
ההיריון.  במהלך  ממריחואנה  ולהימנע  במריחואנה  השימוש 

)17,16(

שימוש במריחואנה בהנקה:

בגלל  לתינוקות  האידיאלית  האכלה  כשיטת  מוגדרת  הנקה 
ליולדת  ההנקה  של  והארוך  הקצר  לטווח  הרבים  היתרונות 

ולתינוק. )46(
בניסיון להעריך את הנזק האפשרי מחשיפת התינוק לחומר 
היתרונות  את  בחשבון  לקחת  חשוב  החלב  דרך  כלשהוא 
בהנקה כנגד השפעות התרופה על התינוק כדי לקבל החלטה 
שהיא לטובת התינוק ואמה. יש לזכור שאם האמא נטלה את 
יכול להיות קשה  התרופה בהריון וממשיכה בהנקה, לעיתים 
מיוחסות לחשיפה  לקבוע אם השפעות התרופה על התינוק 

במהלך ההיריון או מהנקה. 
גם  בחשבון  לקחת  חשוב  במריחואנה  שימוש  של  בהקשר 
את הנזק, הנגרם מהחשיפה לעשן ולא רק את החשיפה דרך 

החלב. )47,48(

הפרשת התרופות לחלב אנושי תלויה בגורמים כימיים הנוגעים 
לתרופה, כולל יינון, המשקל המולקולרי, המסיסות בשומנים 
ובעל משקל  THC  מסיס בשומן  pH של התרופה.  ו-  ובמים, 
עקב   .)49( אם  לחלב  עובר  הוא  כן  ועל  נמוך  של  מולקולרי 
 THC   המשקל המולקולרי הנמוך והמסיסות הגבוהה בשומן
נאגר ברקמות שומן ומשם ממשיך לאורך זמן לעבור למחזור 

הדם הכללי ולחלב אם )49(.

להעריך  בכדי  נתונים  די  אין  בנושא  המועט  המחקר  עקב 
 .)17( יונקים  תינוקות  על  במריחואנה  השימוש  השפעות  את 
ושימוש  "הנקה   ,2012 AAP משנת  ה-  המדיניות של  הצהרת 
בחלב אנושי", כללה את ההנחיות הבאות: THC זוהה בחלב 
דאגה,  מעלה  מניקות  אימהות  ידי  על  בו  והשימוש  האנושי, 
התינוק  של  עצבית  התפתחותית  התפתחות  לגבי  במיוחד 

לטווח הארוך, ובכך מהווה התווית נגד. )50(
למרות שהצהרה זו התפרשה על ידי כמה ארגונים מקצועיים 
של  כוונה  הייתה  לא  זו  נגד",  "התווית  היא  בהנקה  כבחירה 
הצהרה זו. מוצע במקום זאת לעודד את האם להניק, ובמקביל 
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מעודדים אותה להימנע לחלוטין משימוש במריחואנה כמו גם 
בסמים אחרים, אלכוהול וטבק. עמדה זו נתמכה על ידי מספר 
ארגונים מקצועיים אחרים. לדוגמא, LactMed ממליץ לעודד 
בזמן  במריחואנה  השימוש  את  להקטין  או  להימנע  אימהות 
ההנקה ולהקטין את חשיפת התינוקות לעשן מריחואנה. )51(

ב 2018 פורסם מחקר שבוצע ע"י פרופ' תומאס הייל ועמיתיו 
לחלב,   THC של  המעבר  מידת  את  בדק  המחקר  בארה"ב. 
כאשר מדובר על נשים, המשתמשות לעיתים נדירות ולא על 

בסיס קבוע. 
אחת השיטות הפופולריות לאומדן נזק התרופה בהנקה היא 
אומדן מנת ילד יחסית:                                 מומלץ 
לחפש ערך זה בספרות כאשר מחפשים מידע בנוגע לשימוש 
בתרופה כלשהיא בתקופת ההנקה. מנת ילד יחסית מחושבת  
על ידי חילוק  מנת התרופה שאליה הילד נחשף דרך החלב, 

נתון הידוע ממחקרים, )מג'/קג'/יום( במנה שהאם קיבלה
קטן  שמתקבל  הערך  שכאשר  להניח  מקובל  )מג'/קג'/יום(. 
מ-10%, ניתן להשתמש בתרופה בסבירות גבוהה ללא סיכון.

)49(
היומי  במינון  תלויה  בחלב  הקיימת   THC ה-  כמות  כי  נמצא 
שהאם צורכת. כאשר מדובר באימהות, המשתמשות לעיתים 
נדירות, אחוז הTHC, שמגיע לחלב אם הינו בערך 2.5% מהמינון 
ה-  רמות  קבועות,  משתמשות  בקרב  זאת  לעומת  האימהי. 
הנראה  )ככל  גבוהות  יותר  הרבה  להיות  עשויות  בחלב   THC
8% ומעלה(, זאת עקב האגירה של THC בגוף האם )52(. על כן 
על מנת להעריך את הסיכון חשוב מאוד לדעת באיזו תדירות 

האישה מעשנת.

 American College of ה-  המלצות  התחתונה,  בשורה 
מספיק  "אין  כי  קובעות   ,Obstetricians and Gynecologists
במריחואנה  שימוש  של  ההשפעות  את  להעריך  כדי  נתונים 
על תינוקות במהלך הנקה, ובהיעדר נתונים כאלו, יש להימנע 
)17( האקדמיה לרפואת הנקה ממליצה   משימוש במריחואנה. 
פי  על  גם   )53( בהנקה.  במריחואנה  שימוש  מכל  להימנע 

האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים יש להימנע )16(.

מריחואנה רפואית

 .CBD ו  THC הקנבינואידים, המשמשים לצרכים רפואים הם
 ,FDA מכיוון שמריחואנה אינה מוסדרת ואינה מוערכת על ידי
המלצות  או  זהירות  אמצעי  נגד,  התוויות  אינדיקציות,  אין 

מאושרות לגבי השימוש בה במהלך ההיריון וההנקה. על כן 
ההמלצה הרשמית היא לעודד נשים הרות או נשים השוקלות 
רפואיות  למטרות  במריחואנה  השימוש  את  להפסיק  הריון 
לטובת טיפול חלופי שיש לגביו נתוני בטיחות בהריון. יש צורך 
במחקרים איכותיים הנוגעים להשפעות של מריחואנה ומוצרי 

קנאביס אחרים על ההיריון וההנקה.
כעת  הזמינה  המריחואנה  שעוצמת  בחשבון  לקחת  חשוב 
עוצמות   )54( עשור.  לפני  זמין  שהיה  ממה  בהרבה  גבוהה 
גבוהות יותר אלה, יכולות להגדיל באופן משמעותי את ריכוז 
מריחואנה  מגדלים  קרובות  לעתים  בנוסף,  הנצרך.   THC ה- 
מכרסמים  קוטלי  עשבים,  קוטלי  הדברה,  חומרי  בעזרת 
ודשנים, שרבים מהם רעילים וגם את זה חשוב לקחת בחשבון.  

)55,56(

CBD בעל היקף רחב של שימושים רפואיים ואין לו את השפעת 
או  בעישון  ניתן  רפואיים  ליישומים   .THC ל  שיש  האופוריה 

בטיפול דרך הפה. 
על  או  העובר  על  ההשפעה  על  מחקרים  אין  להיום,  נכון 
 CBD-ממליץ להימנע משימוש ב FDA המעבר לחלב אם. ה- 
היונק  והנקה מחשש לנזק לעובר או לתינוק  בתקופת הריון 
ועקב החשש ממזהמים או שאריות של חומרי הדברה ומתכות 
CBD.     האקדמיה האמריקאית  המכילים  במוצרים  כבדות 
שמשתמשות  הרות  נשים  ליידע  ממליצה  ילדים  לרפואת 
במריחואנה או במוצרים אחרים המכילים קנבינואידים לטיפול 
במצב רפואי או לטיפול בבחילות והקאות במהלך ההיריון, על 
היעדר נתוני בטיחות ועל ההשפעות השליליות האפשריות של 
THC במוצרים אלה על העובר המתפתח ולהציע להן טיפולים 

אלטרנטיביים עם נתוני בטיחות ידועיים. )16(

 יש להזהיר נשים בהריון או מניקות מחשיפה לתינוקות לעשן 
בנוגע  המדאיגים  בנתונים  בהתחשב  בסביבה,  ממריחואנה 

לחשיפה לעשן מריחואנה.
יש צורך במחקר נוסף בנושא השימוש במריחואנה וההשפעות 

בהריון והנקה. )16,17,53(
לסיום אדגיש בנוגע לקנאביס רפואי, שבכל התלבטות בנוגע 
לשימוש בהריון והנקה מומלץ לפנות לייעוץ פרטני במרכזים 
הטרטולוגיים על מנת לעשות הערכה אישית מבחינת הסיכון 

מול תועלת.

,Relative infant dose )RID(

)57(
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 20% בכ־  הפוגעת  עצמה,  בפני  למחלה  נחשב  כרוני  כאב 
מהאוכלוסייה הבוגרת. מעבר לפגיעה הנגרמת על ידי הכאב 
לפרט, הכאב הכרוני מהווה גם סוגיה ברמת בריאות הציבור, 
משום שיש לו השלכות סוציאליות נרחבות והוא מהווה נטל 

כלכלי משמעותי לחברה.
מזה שני עשורים נעשה שימוש במשככי כאב אופיואידים גם 

להקלת

דוגמה לכך הינו כאב כרוני מתמשך לאחר ניתוחים, שמקורו 
שלאחר  עצבית  מפגיעה  שנובע  נוירופתי  כאב  הינו  המוצע 
הניתוח.  כאב זה מופיע כסיבוך המוביל לנכות בקרב חולים 
קוהורט  מחקר  משתנות2.  ובשכיחוית  ניתוחים  מגוון  לאחר 
הנאיבים  מהמטופלים  שכ3%  מצא  בקנדה  רטרוספקטיבי 
המשיכו  אלקטיביים משמעותיים  ניתוחים  לפני  לאופיואידים 

לקבל אופיואידים למשך יותר מ90 יום לאחר הניתוח3.

CNCP הינו קשה לטיפול, כאשר לגישות המבוססות על טיפול 
בשיפור  מוגבלת  הצלחה  יש  בלבד  כאב  משככות  בתרופות 
GBD  הגדול האחרון  איכות החיים של המטופלים. מחקר ה 
שנערך ב 195 מדינות מצא שכאב גב תחתון הוא בין 3 הסיבות 

המובילות למספר שנות חיים עם מוגבלות באוכלוסיה4.  
בניגוד להסכמה הגורפת באשר לנחיצות השימוש באופיואידים 
להקלת כאב אקוטי או סרטני, עולים בשנים האחרונות חששות 
 .CNCP1 כבדים באשר להמשך שימוש באופיואידים לטיפול ב־
בצד התועלות הקליניות, השימוש בתרופות אלו לעתים כרוך 

גם בהתמכרות ובתופעות לא רצויות אחרות )תלות, סבילות, 
תופעות גמילה ועד כדי מקרי תמותה כתוצאה משימוש במינון 
יתר(, תופעות המשפיעות על המטופל, על בני משפחתו, על 
לאור  מתגברים  החששות  הציבור5.  בריאות  ועל  הקהילה 
נתונים מהשנים האחרונות המצביעים על  עלייה משמעותית 

בצריכת אופיואידים במדינת ישראל. 

עלייה בצריכת אופיואידים בעולם ובישראל

הגידול  ששיעור  מצא   2019 ביוני  שפורסם   6OECD ה  דו"ח 
בשימוש במשככי כאב ממכרים ממשפחת האופיואידים הוא 
למגמת  מתייחס  זה  דו"ח  המערב.  בארצות  ביותר  הגבוה 
הארגון.  חברות   25 בקרב   2011-2016 השנים  בין  הגידול 
מ־47  ליותר  בארה"ב  הגיע  לאופיואידים  המרשמים  מספר 
אלף למיליון איש ובקנדה המספרים מגיעים ל־34 אלף, נכון 
וקנדה  ארה"ב  )ללא   OECD ה־  במדינות  הממוצע  ל־2018. 
שחריגות באופן קיצוני( עומד על 9,697 מרשמים למיליון איש. 
לפי אותם נתונים בישראל מספר המרשמים עלה ליותר מ־11 

אלף, כ־15% מעל הממוצע ב־ OECD )ללא ארה"ב וקנדה(. 

זינק  מאופיאטים  יתר  למנת  הקשור  המוות  שיעור  בארה"ב 
אלף   100 )בקרב  ל־12.5%  מ־2.5%   )2015–2000( שנה  ב־15 
היה  בישראל  כאב  במשככי  בשימוש  החד  הזינוק  איש(. 
בשיעור של 125% בזמינות לתכשירים אלה במינון יומי למיליון 
תושבים, כאשר בכלל מדינות ה OECD גדלה הזמינות באותה 

תפקיד הרוקח בשימוש מושכל 

באופיואידים ומניעת התמכרות

ד"ר רן ניסן, רוקח קליני, מרכז רפואי בלינסון ובית חולים גריאטרי שיקומי בית 
רבקה, המערך הקליני ארגון הרוקחות בישראל

ד"ר סימון ארוטיוניאן, רוקח קליני, אחראי על מחקר קליני במרכז הכאב של 
אוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס, מיזורי, ארה"ב

.1 )Chronic non cancer pain( CNCP
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תקופה בכ-13% בלבד. הדו"ח גם מצביע על עלייה בשיעור 
התמותה ממנת יתר של משככי כאב כתוצאה מזינוק במתן 
לטיפול  אילו  בחומרים  מופרז  ושימוש  רופאים  ע"י  מרשמים 

בכאב וסחר בסמים.
בעקבות נתונים אילו הקים משרד הבריאות בשנה האחרונה 
ועדה לבחינת הגבלת שימוש במשכי כאבים ובקנביס רפואי 

לבלימת התמכרויות.

מגיפת האופיואידים בארצות הברית

"מגיפת   - ל  הובילו  אשר  רבות  סיבות  ישנן  היסטורית, 
של  מודל  עבורנו  המהווה  הברית  בארצות  האופיואידים" 
מדינה מערבית7. הראשונה היא מאמר משנת 1986 בעיתון 
שתיאר  בספרות  רבות  שצוטט   Foley ו   Portenoy של   Pain
ותמך בשימוש באופיואידים לטיפול ב CNCP כפי שהשתמשו 
בהם לכאב ממקור סרטני. כעבור מספר שנים, באמצע שנות 
שכלל  במקפיין  למעשה  פתח  האמריקאי  הכאב  ארגון  ה90 
כאב "כסימן החיוני החמישי" כחלק משיפור הטיפול בחולה. 
קמפיין זה נתמך בתחילה ע"י מספר ארגוני בריאות גדולים 
בארה"ב כולל ה JCI האמריקאי שבהמשך משכו את תמיכתם 
קמפיין  מימנה  בארה"ב  התרופות  תעשיית  במקביל,  בו. 
באופיואידים  טווח  ארוך  בשימוש  התומך  אגרסיבי  שיווק 
CNCP שבמסגרתו צמצמו את הסיכון להתמכרות  ב  לטיפול 
ישנם  להיום  נכון  אילו.  בתרופות  הטיפול  ביתרונות  והגזימו 
האופיואידים  יצרני  כנגד  בארה"ב  משפטיות  תביעות  מאות 
והמפיצים שלהם. בהמשך לכך, המדינות עצמן בארה"ב הרפו 
 .CNCP7מהמגבלות והחוקים של רישום אופיואידים לטיפול ב

בנוסף, ניתן למנות סיבות נוספות הכוללות כאב כרוני שלא 
ב  רופאים  של  כרוני  משימוש  חשש  מספקת,  בצורה  טופל 
NSAIDs )על רקע הערכה של 60,000 מקרי דמם מדרכי העיכול 
בגישה מספקת של  חוסר  לבדה(,  בארה"ב  העליונות בשנה 
וכן חסר  חולים למרכזים של צוות רב תחומי לטיפול בכאב 
הכרוני  השימוש  ליעילות  הנוגע  הטווח  ארוך  במידע  יחסי 

באופיואידים.

כל אילו הובילו לעלייה דרמטית במספר מרשמי האופיואידים 
בארה"ב. דוגמה לכך היא עלייה במכירות של Oxycodone ו 
Hydrocodone ב866% ו 280% בהתאמה בין השנים 1997 ועד 
גדולים היה תורם משמעותי  2007. רישום מרשמים בנפחים 
למוות  והוביל  באופיואידים  לרעה  ו/או  הולם  לא  לשימוש 

בעקבות תרופות אילו7.
קלות השגתם של אופיואידים מודגשת עוד יותר לאור תוצאות 
בתרופות  בשימוש  העוסק   2016 בשנת  שבוצע  לאומי  סקר 
ובריאות בארה"ב שהצביע על כך ש53% מהאנשים שדיווחו 
על שימוש לא הולם או לרעה באופיואידים בשנה האחרונה 
37% השיגו את  ו  השיגו את התרופות הללו מחבר או קרוב 

האופיואידים דרך מרשמים שקיבלו ע"י יותר מרופא אחד8.

מעורבות הרוקח בניהול הטיפול בכאב

גישה רב מקצועית היא הנדרשת לטיפול בחולים להם נרשמים 
אופיואידים וכן במקרה של מטופלים הנאבקים עם שימוש לא 
ורוקחים הם בעלי תפקיד  רופאים, אחיות  ו/או לרעה.  הולם 
חשוב ביותר בניהול הכאב בחולה, חינוכו, התייחסות לשימוש 
לא הולם/לרעה באופיואידים ומניעה של מקרי מוות על רקע 
מינון יתר. הרוקחים הם אילו שנמצאים בקו החזית של ניפוק 
אופיואידים ולכן הם בעלי תפקיד קריטי בקידום שימוש הולם 

באופיואידים, חינוך החולה וטיפול בכאב7. 
עדיין  לאופיואידים  משמעותית,   בעייה  מהווה   CNCP ו  היות 
מרכיב חשוב ומהותי כחלק מארסנל הטיפול בכאב במטרה 
לשפר את איכות חייהם של חולים נבחרים. יחד עם זאת על 
ביותר,  והאחראית  הטובה  בצורה  בהם  להשתמש  הרופאים 
בחינת  טיפול,  יעדי  קביעת  מעמיק,  אבחון  לאחר  כלומר, 
חלופות טיפוליות תחת הרעיון של טיפול רב תחומי, הערכת 
גורמי סיכון לשימוש ממושך באופיואידים והערכה מחודשת 

תקופתית של השגת יעדי הטיפול ובטיחותו1. 
לרוקחים יש תפקיד מרכזי בסיוע לצוות הרפואי בהשגת יעדים 
אופיואידים  רישום  )אי  ה"אופיופוביה"  גישת  בין  איזון   – אילו 
היתר"  "טיפול  גישת  לבין  לטיפול(  הצדקה  יש  בהם  בחולים 

)מתן עודף של מרשמים בצורה בלתי מוצדקת(1. 

רוקחים נמצאים בעמדה ייחודיות לאור תדירות האינטרקציה 
שלהם עם החולים שהיא לרוב גבוהה יותר מאשר המפגשים 
של המטופלים עם הרופא העיקרי או הרופא המומחה שלהם. 
פי  נעים  רוקח  אצל  הביקורים  שתדירות  מצביעים  מחקרים 
המטפל  הרופא  אצל  הביקורים  מספר  מאשר  יותר   1.5-10
העיקרי. אינטרקציות תדירות יותר אילו מאפשרות לרוקחים 
יותר הזדמנויות לזהות חולים הנמצאים בסיכון לשימוש לרעה 
באופיואידים וכן לתת ייעוץ והדרכה הולמים למטופלים אילו. 
בנוסף, הרוקחים בעלי אחריות לניפוק בטוח של אופיואידים 
וכן יש להם את הזכות לסרב לניפוק של תרופה במידה וישנו 
יכיר  שהרוקח  חשוב  זאת  לאור  המטופל.  לבטיחות  חשש 
השימוש  את  להפחית  מנת  על  ודגשים  אסטרטגיות  מספר 
לשימושים  אופיואידים  של  והסטה  הולם  לא  שימוש  לרעה, 

מסוכנים8.

אסטרטגיות לשימוש בטוח באופיואידים ומעורבות הרוקח

יתר, שימוש פוטנציאלי  חוקי המדינה מנסים להגביל רישום 
הגבלה  באמצעות  אופיואידים  של  הסטה  וכן  הולם  שאינו 
ידי  על  וכן  למטופל  לנפק  שניתן  היומית  הצריכה  כמות  של 
קצר  טיפול  לתת  מקובל  בישראל  המרשם9.  תוקף  הגבלת 
טווח לאופייטים של עד 10 ימים כאשר טיפול מתמשך יותר 
דורש מרשם של רופא משפחה / רופא מומחה המצהיר על 
ואת  שלו  במעקב  נמצא  העובדה שהחולה  את  גבי המרשם 
סיבת המתן הכרוני של האופיואיד. באמצעות מגבלות אילו 
המטופל נדרש לחזור לבית המרקחת על מנת לקבל מרשמי 
המשך של טיפול כרוני. בדרך זו יש לרוקח אמצעי לחזק את 
ההוראות לשימוש נכון באופיואידים, אחסונם ואופן השמדתם 

בכל מפגש עם המטופל8.

דרך נוספת שאינה מפותחת כיום בישראל היא שימוש במאגרי 
המרשמים  כל  את  מנטרים  שלמעשה  אלקטרוניים  מידע 
לתרופות הדורשות בקרה כמו אופיואידים7,8. במדינות שונות 
בעולם, כדוגמת ארה"ב ישנן תוכניות לניטור תרופות מרשם 
ממספר  אופיואידים  להשיג  המנסים  חולים  לזהות  שמטרתן 
ואשר מקבלים בנוסף  רופאים, חולים המטופלים באופייטים 
תרופות דורשות בקרה אחרות איתן עשויה להיות אינטרקציות 
שעשויים  חולים  וכן  בנזודיאזפינים(  )למשל  תרופתיות  בין 
 2 של  החלפה  )למשל  שלהם  הטיפול  משטר  משינוי  להנות 
כטיפול  מושהה  לשחרור  תכשיר  עם  טווח  קצרי  אופיואידים 
המלצה  הצלה(.  כטיפול  טווח  קצר  לשחרור  ותכשיר  כרוני 
למערכת שכזו כבר קיבלה התייחסות בנייר עמדה רשמי של 

הר"י1, אך טרם קיימת בישראל.
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החולים(  ובבתי  )בקהילה  כיום  בישראל  בתי המרקחת  ברוב 
בשימוש  אינן  אשר  תרופות  להחזיר  יכולים  המטופלים 
כדוגמת  להשמדה  תרופות  החזרת  תוקפן.  שפג  כאילו  או 
האופיואידים מונעת למעשה זליגה של תרופות אילו לציבור 
לצורכי שימוש לרעה8. במסגרת הדרכה של מטופל המקבל 
מרשם לאופיואידים יש לוודא שהמטופל מודע לכך שמומלץ 
מתרופות  ישארו  אשר  עודפים  כל  המרקחת  לבית  להחזיר 
אילו5 וכן להקפיד על שילוט מתאים בבית המרקחת בנושא 

של השמדת תרופות.

להתערב  יכול  הרוקח  בו  מרכזי  כלי  הוא  המטופל  חינוך 
בנושא7,8. המטופל נדרש לקבל ייעוץ לגבי הסיכון של שימוש 
שיכולים  הסטה  ו/או  הולם  לא  שימוש  באופיואידים,   לרעה 
המטופלים  ההדרכה  במסגרת  ומוות.  נשימתי  דיכוי  לכלול 
נדרשים לקבל הדרכה על כך שיש לקחת את התרופות בדיוק 
כפי שנרשמו ע"י הרופא וכן להיות מיודעים לגבי הסיכונים של 
שימוש לא נכון בתרופות אילו. חינוך המטופל נדרש להתמקד 
עצירות  כדוגמת  אופיואידים  של  נפוצות  לוואי  בתופעות 
וטשטוש אולם עדיין לכלול במסגרת ההדרכה גם תיאור של 
תופעות לוואי משמעותיות כגון דיכוי נשימתי שעשוי להתרחש 
בנטילה של מנות גבוהות מהמומלץ )בין אם בכוונה או שלא 
בכוונה( שאינן נסבלות ע"י המטופל. חיוני לשוחח בתופעות 
לוואי אילו כאשר ממלאים מרשם חדש גם למטופל שנוטל 
את  לחנך  צורך  יש  ההדרכה  במסגרת  כרוני.  באופן  אותם 
בשימוש.  שאינן  תרופות  של  נכונה  השמדה  על  המטופל 
תרופות  להשמיד  המטופלים  את  לעודד  נדרשים  הרוקחים 
אופיואידית  תרופה  עצמם.  המרקחת  בבתי  בשימוש  שאינן 
שנשארת ללא סיבה בבית עשויה להגיע למצב של שימוש 
ילדים  בסיכון  מעמידה  וכן  הסטה  או  גניבה  מכירה,  לרעה, 

וחיות המצויים בבית8.

אגף הרוקחות במשרד הבריאות הוציא מכתב לרוקחים העוסק 
לאופיואידים  ההתמכרות  סכנת  על  המידע  של  בהנגשה 
לציבור. המכתב כולל דגשים להנגשת המידע למטופל, כולל 
על ידי הרוקח המנפק תרופות אילו למטופלים – ביניהם דפי 
מודגשת  תיבה  ע"י  התכשירים  עלוני  עדכון  בנושא,  מידע 
בראש העלון וכן בהנחייה לרוקחים ליידע את המטופלים לגבי 

הסיכון שבהתמכרויות10.

מתחום  אחרים  מקצוע  אנשי  לבין  רוקחים  בין  שותפות 
הבריאות, במיוחד רופאים יכול לסייע בקידום בטיחות המטופל 
וניהול כאב הולם. חשוב שהרוקח יצור קשר עם הרופא במידה 
אינו  שלו  והכאב  במידה  או  חשודה  התנהגות  מציג  ומטופל 
מטופל כיאות ומאפשר לו לנהל תפקוד יומיומי נורמלי. שיתוף 
פעולה זה עשוי להביא לתוצאי ניהול כאב טובים יותר ולשפר 

את הבנת המטופל לגבי הסיכון של השימוש באופיואידים7,8.
כחלק משותפות זו יש מקום גם לתהליך של הפחתת רישום 
)Deprescribing( בהובלת רוקחים5. מנגנון זה מאפשר להפחית 
את השימוש בתרופות שאינן נאותות, כולל תרופות שיכולות 
להביא לנזק למטופל או לתופעות לוואי שאינן רצויות, תרופות 
שלא מיטיבות עם המטופל או תרופות ללא אינדיקציה כלל. 

המבצע  רוקח  של  התערבות  תיארו  וחבריו   Cox לדוגמה, 
מ  יותר  צרכו  אשר  חולים  של  תיקים  של  מוקדמת  סקירה 

להגיע  תוכננו  ואשר  לו  אקוויולנטים  או  מורפין  של  מ"ג   50
לביקור במרפאה בקהילה עם העברת המלצות הרוקח לרופא 
האופיואידים  בצריכת  לירידה  הביאה  זו  התערבות  המטפל. 
של 14% בממוצע מ"ג המורפין ו/או האקוויולנטיים לו ביום11. 
תוצאות חיוביות נראו גם בהוספתו של רוקח לצוות רב תחומי 
בקרב  שיקומית  במרפאה  באופיואידים  כרוני  טיפול  המנהל 

חולים אמבולטוריים12.
פורמולציות  רישום  היא  לנצל  ניתן  אותה  נוספת  אפשרות 
חולים  אופיואידים שעשויות למנוע שימוש לרעה בקרב  של 
המועדים לפורענות, לרוב על ידי כך שהופכים את התכשיר 
לכזה שיהיה בעייתי יותר לבצע בו מניפולציה על מנת להכין 
אופיואידים לשימוש פראנטרלי7,8. בארץ אין תכשירים רבים 
בישראל  לכך  דוגמה  אך  למשל(,  לארה"ב  )בניגוד  שכאילו 
רישום של טרגין בהשוואה לאוקסיקונטין, שכן  הוא העדפת 
את  לרסק  מהמטופל  למעשה  וימנע  נלוקסון  מכיל  הראשון 
התכשיר, להמיסו ולהזריקו לתוך הוריד. אופציות נוספות הן 
תכשירים הניתנים כחלק מתוכנית גמילה מאופייטים כדוגמת 
תכשיר הסובקסון )שילוב של בופרנופרין ונלוקסון( אך תכשיר 

זה אינו נרשם ומשווק לקהל הרחב.

באופיואידים,  משימוש  הניכרת  התמותה  לאור  בארה"ב, 
רוקחים  של  בישראל  אומצה  לא  שעדיין  אסטרטגיה  קיימת 
שרירי.  תוך  או  עורי  תת  למתן   Naloxone לנפק  המורשים 
למתן  משפחותיהם  בני  או  למטופלים  מנופקת  התרופה 
במקרה של רעילות מסכנת חיים כתוצאה מנטילת מנת יתר. 

בחלק ממדינות ארה"ב אף ללא מרשם כלל7,8. 
כאשר הרוקח מזהה חולים המציגים תסמיני גמילה ו/או חשד 
תלוי  ו/או  לאופייטים  המכור  במטופל  שמדובר  לכך  גבוה 
גמילה  מרכזי  לגבי  במידע  המטופל  את  לשתף  עליו  בהם 
מסודרים הקיימים בישראל. כלל המסלולים מפורטים במכתב 
שהוציאה המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות13. 
את המידע לגבי החשד אפשר ומומלץ גם לשתף עם רופא 

המשפחה של המטופל.

"דגלים אדומים" לרוקח המנפק בקהילה

על  לרוקח  לרמז  שיכולים  אדומים"  "דגלים  מספר  ישנם 
תרופות  מנפקים  או  רופאים  במספר  המשתמשים  מטופלים 
במספר בתי מרקחת במקביל או לזהות כאילו העושים שימוש 
לא הולם באופיואידים8. הדגלים האדומים הללו כוללים: בקשות 
תדירות למילוי מוקדם של מרשם; מרשמים חופפים הכוללים 
יותר מאשר תרופה אופיואידית קצרת טווח ותרופה אופיואידית 
ארוכת טווח )למשל מרשם ל Oxycontin©ו MCR©(; המטופל 
גר רחוק מרופא המרשם ו/או מבית המרקחת; המטופל מגיע 
לתרופות  דומים  מרשמים  יש  שלכולם  אנשים  של  בקבוצה 
ונראה  יד  בכתב  מגיע  המרשם  רופא;  מאותו  אופיואידיות 
ככזה שעבר שינוי או כתוב בצורה לא נכונה )מרשם שנראה 
ישנו  אשר  רופא  ידי  על  וחתום  תקין  מרשם  מגיע  מזוייף(; 
בבית המרקחת מידע לגביו שזכות הרישום שלו נשללה או 
שהחותמת שלו נגנבה; לרוקח יש ידיעה או חשד סביר שבית 
מרקחת אחר סירב לנפק את התרופה למרשם וידועה הסיבה 
לסירוב; המטופל מפעיל לחץ על הרוקח לנפק את התרופה 
מסומם  נראה  המטופל  מפורשים;  איומים  או  רמיזות  דרך 
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עם  לבית המרקחת  מגיע  המטופל  גמילה;  תופעות  מציג  או 
ואופיואיד(  לאנטיביוטיקה  )למשל  לתרופות  מרשמים  מספר 
מציג  המטופל  הנרקוטית;  התרופה  את  רק  לקבל  דורש  אך 
מרשמים הכוללים "קוקטייל" של תרופות מבוקרות ומדכאות 
תרופה  אופיואידית,  תרופה   – )לדוגמה  מרכזית  עצבים  מע' 
ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופה מרפת שרירים(;  המטופל 
מעיד באוזניי הרוקח על כוונה שלו לבצע הסטה של התרופה 

שיקבל.

על התנהגות  להצביע  אילו עשויים  למרות שדגלים אדומים 
להדרכה  שנדרש  מטופל  על  להעיד  עשויים  גם  הם  חריגה, 
מטופל  על  להעיד  או  התרופה  מתן  אופן  לגבי  יותר  נאותה 
הולם שמקבל  לא  טיפול  לאור  לשינוי המרשם שלו  הנדרש 
לכאב. חשוב להתחיל לפתח שיחה עם המטופלים, שכן הם 
לגבי  מידע  יותר  לרוקח  ולספק  חופשי  באופן  לדבר  עשויים 
שאלות  העלאת  כוללת  משמעותית  שיחה  שלהם.  הצרכים 
פתוחות, בקשה מהמטופל לתאר כיצד הוא נוטל את תרופותיו, 
וכן  שלו  בכאב  שולטות  התרופות  כיצד  המטופל  עם  וידוא 
את  מנהל  הוא  בהן  אחרות  דרכים  לתאר  מהמטופל  בקשה 
הכאב שלו. במהלך שיחות אילו לרוקח יש הזדמנות לזהות 
נשלט  שאינו  כאב  יש  שלחולה  לגלות  או  הולם  לא  שימוש 
ומנוהל היטב. כאשר הרוקחים משתפים את המידע הזה עם 
רושמי המרשם ניתן לבצע שינויים באופן ניהול הכאב בחולה 
ובכך לסייע למטופלים להימנע משימוש לא הולם ו/או לרעה 

באופיואידים8.

מעורבות הרוקח בבית החולים בהפחתת השימוש באופיואידים

השימוש  בהפחתת  חשוב  תפקיד  החולים  בבית  לרוקח  גם 
באופיואידים במסגרת האשפוזית. הרוקח יכול להיות מוטמע 
השימוש  את  לנהל  במטרה  בחולה  המטפל  הצוות  בתוך 
נכנס  הרוקח  שבהן  תוכניות  דרך  ובכאב  באופיואידים 
להתערבות בחולים המקבלים תרופות אילו לאחר מספר ימי 
אופיואידים  מינון  המקבלים  במטופלים  או  מוגדרים  טיפול 
גבוה ומוגדר, כחלק מתכנון הנחיות לשחרור ובייעוץ והדרכה 

שוטפים לצוות הרפואי ולחולים לגבי השימוש באופיואידים7.
לדוגמה, Tran וחבריו14 השוו ב2 מחלקות כירורגיות את משטרי 
הטיפול שהותוו ע"י רופאים בהשוואה למשטרי טיפול שהותוו 
ע"י רוקח ייעודי בייעוץ עם הרופא הכירורג. מעורבות הרוקח 
שנרשם  החולים  בשיעור  לירידה  הובילה  הטיפול  בהתווית 

להם Oxycodone בשחרור.
חשיבות תרומתו של הרוקח לחינוך הצוות הרפואי מתגברת 
רישום  את  להפחית  שניתן  שהראתה  נוספת  עבודה  לנוכח 

תוכנית  באמצעות  אורטופדית  מחלקה  בתוך  האופיואידים 
של  יתר  לרישום  המודעות  בהעלאת  המתמקדת  התערבות 

תרופות אילו ביחד עם תהליך חינוכי מתמשך לרופאים15. 
מחסומים בהתערבות רוקחית בתחום השימוש באופיואידים

ישנם בכל זאת מספר מחסומים המקשים לעיתים על הרוקח 
באופיואידים5,7.  השימוש  בתחום  נאותה  התערבות  לספק 
רוקחי הקהילה לא תמיד מסוגלים לבצע סקירה וייעוץ הולם 
של מטופלים הנמצאים בסיכון לשימוש לא הולם באופיאידים 
בבית  העבודה  זרימת  ואופן  קצב  זמן,  מגבלות  לאור  וזאת 
"כשוטרים"  עצמם  רואים  אינם  מסויימים  רוקחים  המרקחת. 
ומעוניינים למלא את תפקידם במתן שירות וטיפול למטופלים 
אינם  החולים  בתי  רוקחי  המרקחת.  בית  לשערי  המגיעים 
תמיד זמינים וקיימים במחלקות הכירורגיות בהם ניתן מרבית 
למטופלים  הנוגעת  סטיגמה  קיימת  בנוסף,   .CNCPל הטיפול 
רוקחים  שהרבה  כך  באופיואידים,  לרעה  שימוש  המבצעים 
מה  אילו,  מטופלים  כנגד  קדומות  דעות  להחזיק  עשויים 
טיפול  לספק  הרוקחים  של  היכולת  על  להשפיע  שעשוי 
הולם במטופלים אילו. לעיתים ישנו חוסר בטחון של הרוקח, 
על  שמקשים  המטופל  אודות  למידע  גישה  ו/או  מיומנות 
אופן  שינוי  באמצעות  אילו  מחסומים  להסיר  ניתן  התהליך. 
זרימת העבודה בבית המרקחת, חינוך הרוקח לגבי השימוש 
אודות מטופלים חשודים  בדיווח  והצורך  באופיואידים  לרעה 

וכן שינוי נהלים בתחום.
לא  סיבות מדוע  "מחפש"  הוא  בו  על הרוקח להמנע ממצב 
 CNCP לנפק תרופות ממשפחת האופיואידים למטופל הסובל מ
ובמקום לפעול כמחנך ויועץ במטרה לסייע לחולה להתמודד 
עם הכאב הכרוני שלו. כחלק מהמפגש עם המטופל יש לפעול 
במקביל גם לזהות "דגלים אדומים" אשר יכולים להעיד על 

מטופל העושה שימוש לרעה/הסטה של אופיואידים. 

סיכום
הרוקח הוא איש מפתח בניהול הטיפול באופיואידים הן בקרב 
סרטני.  ממקור  כאב  עם  בחולים  גם  אך   CNCP עם  מטופלים 
למעשה  נותן  הרוקח  עם  המטופלים  של  התדיר  המפגש 
הזדמנויות מרובות לזיהוי התנהגות חשודה ו/או דגלים אדומים, 
לזהות כאב שאינו נשלט ולהעביר את המידע לרופא המטפל וכן 
לחנך את המטופל לגבי הסיכון שבשימוש לרעה באופיואידים. 
תקינות  ובדיקת  מעבר  ע"י  למטופלים  לסייע  יכול  הרוקח 
משטר הטיפול והמינון של התרופות שנוטלים לכאב. זיהוי של 
באופיואידים  לרעה  או  הולם  לא  שימוש  שמבצעים  מטופלים 
הטיפול  לגבי אפשרויות  למטופל  לייעץ  הזדמנות  לרוקח  נותן 

והגמילה בהפרעה.
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חברי הועדה המארגנת: יעל תומר, ד"ר גיל תומר

למי מיועד הפורום?
הפורום, אשר אינו מוגבל לרוקחים בלבד, מיועד ל- QPPVs ולעוסקים בפרמקוויג'ילנס בחברות תרופות, בחברות 

הנותנות שירותי רוקחות, בקופות חולים ובתי חולים.

מה מטרת הפורום?
בספטמבר 2013 התפרסמו תקנות הכנסת אשר מחייבות בעלי רישום ומוסדות רפואיים במעקב תרופתי. התיקון 
מעקב  אחראי  של  חדש  מעמד  יצר   ,2014 בספטמבר  לתוקפן  שנכנסו  בהתאם,   6 ובנוהל  הרוקחים,  בתקנות 
תרופתי )QPPV(. לנוכח האחריות הרבה לשמירה על בטיחות החולה, יש צורך בהתמקצעות ובהתעדכנות בתחום 

הפרמקוויג'ילנס.

מה בפורום?
"פורום פרמקוויג'ילנס 2020" אשר פותח את שנתו השישית, הינו פלטפורמה מקצועית להעברת הרצאות בנושאים 
שונים כמו: עדכוני רגולציה, קריאה בקורתית של PSUR, ניהול סיכונים, קוסמטוויג'ילנס, תלונות איכות ועוד נושאים 

מקצועיים ופרקטיים לעבודה היום-יומית )סילבוס מלא מופיע בהמשך(.
עלות ההשתתפות בפורום הינה 3,000 ש"ח וכוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת 2020.

הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו כאחת לחודש, ב"מכון ללימודי ארץ ישראל היפה )יפה לי(" 
בשדרות רוקח בתל-אביב בימי שלישי בין השעות 15:00 ל 18:00.

במהלך המפגשים יוגש כיבוד קל בזמן ההתכנסות ובהפסקה.

*     הפורום יפתח כתלות במינימום נרשמים.
**   במידה ויחולו שינויים בתוכנית, הודעה תישלח לנרשמים לתיבת הדואר האלקטרוני.

*** ארגון הרוקחות מציע הטבות בתשלום המפורטות בטופס ההרשמה המצורף.

ההרשמה אישית ורק מי שנרשם יורשה להיכנס למפגשים. מספר המקומות מוגבל.
בכדי להירשם לפורום יש לשלוח את טופס ההרשמה.

 רוצים לדעת עוד?
כנסו לאתר ארגון הרוקחות בישראל

www.psi.org.il/forum/pharmacovigilance

פורום פרמקוויג'ילנס
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בשנים האחרונות הופיעו דיווחים על שעור תמותה גובר ועולה 
על רקע שימוש באופיאטים ועל שעורי סיבוכים עולים לרבות 
התמכרות. בארצות הברית דווח על משבר אופיאטים ומדינות 
רבות בארה"ב מפעילות תכניות שונות להתמודדות עם מצב 
זה. הספרות הרפואית מדווחת על מצב שונה באירופה ולפי 
בארץ  אופיאטים.  מגיפת  באירופה  עתה  לעת  אין  הנתונים 
שימוש  מגפת  על  מצביעה  ואינה  לאירופה  דומה  התמונה 

באופיאטים.

או  עזה  תשוקה  ישנה  כאשר  מוגדרת  לחומרים   התמכרות 
דחף כפייתי לשימוש בחומר, קושי בשליטה על כמות ומשך 
זמן השימוש בחומר, הופעת 'תסמיני גמילה' )תגובות גופניות( 
ללא שימוש בחומר, קיומה של סבילות- נדרשת כמות הולכת 
בנוסף,  שלו.  האפקטיביות  על  לשמירה  החומר  של  וגדלה 
השימוש בחומר בא על חשבון היבטי חיים משמעותיים )חיי 
ממשיך  בחומר  והשימוש  משפחה(  עבודה,  לימודים,  חברה, 

למרות המודעות לנזק הנגרם בעטיו.

מה הם המאפיינים של אנשים שסובלים מהתמכרות? 

ישנם אנשים שיותר מועדים להתמכרות מאחרים ולכן לא כל 
בכ-60%  יתמכר.  יותר  או  אחת  פעם  בסמים  שיתנסה  אדם 

מהאנשים שמתמכרים קיים גורם רקע נוסף שיכול להעלות 
את הסיכון להתמכרות. גורם רקע שכזה יכול להיות היסטוריה 
שרושמים  לפני  לכן  אישי.  גורם  או  רלוונטית  משפחתית 
הרקע  את  לבדוק  מאוד  פוטנציאל ממכר חשוב  עם  תרופה 
של המטופל, למשל האם היה מכור בעבר לניקוטין וכו', האם 

קיימת מועדות להתמכרות.
מהאנשים  מבוטל  לא  בחלק  שקיימים  נוספים  רקע  גורמי 
המועדים להתמכרות ומאלו שכבר מכורים הם למשל הפרעת 
קושי  אימפולסיביות,  מאובחנת,  תמיד  שלא  וריכוז  קשב 
גבוהה  מועדות  קיימת  להם  ריגושים,  אחר  חיפוש  להתרכז, 

יותר להתמכרות לחומרים באופן כללי. 

כן ישנם גם הבדלים בין המינים, למשל בנשים מצבים  כמו 
אלימות,  מורכבת,  טראומה  פוסט  מוקדמת,  טראומה  של 
נתנו  לא  או  בזמן  טופלו  לא  ואלו  במידה  מינית,  התעללות 
להם את החשיבות הדרושה הם יכולים להעלות את המועדות 
ולהרגשה  חושים  לכהות  מביא  בסמים  שימוש  להתמכרות. 
טובה וכך אותן נשים בהן לא טופלה הבעיה שעומדת בבסיס 
כל  "מוחקות" את הטראומה. אך  או  ההתמכרות מתמודדות 
קיימת  ולכן  תימשך  ההפרעה  קיימת-  בבסיס  הבעיה  עוד 
חשיבות עליונה לטיפול בגורם הבסיסי שמעלה את המועדות 
להתמכרות. קיימים מקרים רבים בהם אנשים שכבר התמכרו 

התמכרויות והטיפול בהן בישראל

האגף  בהתמכרויות  לטיפול  המחלקה  מנהלת  רושקה,  פאולה  ד"ר  עם  ראיון 
לבריאות הנפש, משרד הבריאות

הרוקחות  ארגון  קפסולה,  העת  כתב  עורך משנה  בורוכוב,  איליה  ד"ר  מראיין: 
בישראל, רוקח קליני שרותי בריאות כללית.
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מגיעים לגמילה ורק בתהליך הגמילה עולה טראומה מהעבר. 
התנהגות  הפרעות  עם  שאנשים  לראות  ניתן  בגברים  מנגד 
יותר  שמועדת  נוספת  אוכלוסייה  להתמכרות.  מועדים  יותר 
ירודה מבחינה  להתמכרות הם אנשים ששייכים לאוכלוסייה 

סוציואקונומית.
מועדות  יש  אלא  מתמכרת  אישיות  שאין  להכיר  חשוב 
ניתן  הכללית  האוכלוסייה  על  בהסתכלות  לכן  להתמכרות. 
ובאוכלוסייה  להתמכרות  מועדים  יותר  שיהיו  אנשים  לאפיין 
יכולות  אשר  בחיים  שליליות  חוויות  עם  אנשים  יכללו  זו 
חדים,  שינויים  כן  כמו  להתמכרות,  המועדות  את  להעלות 
סטרס מתמשך והתנסות מוקדמת בחומרים ממכרים מגבירה 
התנסות  על  מדברים  כאשר  התמכרות.  לפתח  הסיכון  את 
להתמכרות,  סיכון  מעלה  בעבר  גראס  עישון  גם  מוקדמת, 
במוח  שמתרחשים  שינויים  עקב  ובעיקר  בצעירים  בעיקר 

המתפתח עקב שימוש בחומר זה.

המועדות להתמכרות יכולה להשתנות גם בהתאם לסוג החומר 
"נורמטיבי"  וריכוזו.  בנוסף אם מדובר באדם  אליו נחשפים 
שעבר תאונה ובגללה הוא מקבל תרופה עם פוטנציאל ממכר 
חובה לתשאל אותו לגבי העבר שלו, לקבל מידע רפואי על 
מצב בריאותו ושל משפחתו, לברר לגבי מצבו הנפשי- האם 
כרגע  בדיכאון/סטרס וכו'. גם אם הוא נמצא בסיכון מוגבר 
להתמכרות זה לא אומר שהוא לא יקבל את הטיפול בתרופה 
זו אלא אנו נעקוב אחריו צמוד יותר, או ננקוט בגישה טיפולית 

שונה, למשל מינון שונה של התרופה.

ההתמכרות  היא  ומה  בישראל  פוגשים  התמכרויות  סוגי  איזה 
הכי נפוצה?

היום פחות מדברים על התמכרות אלא על הפרעת שימוש 
הצעירה  באוכלוסייה  מכורים.  כולם  דווקא  לאו  בחומרים, 
התמכרויות.  מאשר  שימוש  הפרעות  יותר  רואים  במיוחד 
הפרעת השימוש הנפוצה ביותר היא שימוש בקנאביס ואחריה 
מגיעה הפרעת שימוש באלכוהול. הפרעת שימוש באלכוהול 
הרואין  נמצאים  אחריהם  צעירים.  בקרב  בעיקר  נפוצה 

ואופיאטים.

ישנם אנשים שיכולים לעשן מריחואנה בכל יום ולא להתמכר, 
מדובר  כאשר  בקלות,  יותר  שיתמכרו  אנשים  ישנם  ומנגד 
תלוי  זה  כאן  גם   ,1:10 הינה  הסבירות להתמכרות  בקנאביס 
לאחר  להתדרדר  יכולה  זו  התמכרות  רפואי.  ומצב  רקע 
לצורך  אחרים  לחומרים  לפנות  יכול  כזה  אדם  ואז  סבילות 

תחושת הריגוש, חומרים כגון אופיאטים, סטימולנטים ועוד.
לאחרונה רואים בעיקר באזור מרכז הארץ ובעיקר בקרב דרי 
מדובר  סינטטיים.  בקנבינואידים  נרחב  לשימוש  חזרה  רחוב 
בחומר ממכר אשר הרכבו לא תמיד ברור, הוא זול וזמין ויכול 

לגרום למצבים פסיכוטיים ואף למצבים מסכני חיים.
בנוסף השימוש בממריצים כגון קוקאין עולה בשנים האחרונות, 
מגיעים  לאחריהם  המרכז-ת"א.  באזור  בעיקר  נצפה  זה  גם 

סמי מסיבות כגון קטמין, MDMA וסמי פיצוציות.

איזה מסגרות לטיפול בהתמכרויות קיימות היום בישראל, ומה 
המגבלות של מסגרות אלו?

הטיפול בארץ מתחלק ל2 משרדים: 
עוסק  הבריאות  משרד  הרווחה.  ומשרד  הבריאות  משרד 
שיקומי  לטיפול  והכנה  ראשוני  לטיפול  הקשור  בכל  בעיקר 

של  ושיקומי  פסיכוסוציאלי  לטיפול  אחראי  הרווחה  ומשרד 
אנשים שהתנקו מהחומר אליו התמכרו. 

בעבר הגישה הייתה שקיים צורך בגמילה מוחלטת לכל אלו 
רק  מתאימה  מוחלטת  שגמילה  יודעים  כיום  אך  שהתמכרו 
לאחרונה  שהתמכרו  לאלו  מתאימה  היא  מסוימים,  לאנשים 
גמילה  ומעלה.  שנים  כמה  של  יותר  וותיקים  למכורים  ולא 
שאר  למשך  תחזיק  היא  שבהם  לכאלו  מתאימה  מוחלטת 
ירצו או  חייהם בסבירות הגבוהה ביותר. ישנם מכורים שלא 
הרחוק  לטווח  לדעת שההצלחות  חשוב  להיגמל.  יצליחו  לא 

הינן בסבירות נמוכה. 

האדם  אליו  החומר  בסוג  גם  היתר  בין  תלוי  להיגמל  הסיכוי 
ומדובר בהתמכרות לאופיאטים למשך  מכור, למשל במידה 
תלויה  שאיננה  מוחלטת  לגמילה  הסיכוי  ארוכות  שנים 
במקביל  מהתכשיר  לגמילה  עדיפות  וישנה  נמוך  בתרופות 
ישנם  אך   Suboxone-ה מועדף  כיום  סם.  תחליף  של  למתן 
תרופות   .Methadone-ב גם  שימוש  קיים  עדיין  בהם  מקרים 
יותר,  נורמטיבית  חיים  אלו מאפשרות למטופל לנהל שגרת 
לשלב עבודה, משפחה ולהרחיק אותו מפשע. במקרים כאלו 
אותה  שמגדיר  כפי  כרונית  מחלה  כאל  לגמילה  מתייחסים 
יש  וירידות.  עליות  להיות  יכולות  גם  זו  ולמחלה   ,WHO-ה
חשיבות במתן טיפול תרופתי למטופלים אלו כיוון שזה יעזור 

להם לתפקוד היום יומי.

אשפוזית  מחלקה  ישנה  טיפול  ומסגרות  מוסדות  מבחינת 
לגמילה פיזית, ובה ניתן להתאשפז עד 4 שבעות, לאחר מכן 
ישנו המשך טיפול בקהילה טיפולית. ישנה חשיבות לקהילה 
הכי  השלב  הינו  הגמילה  סיום  לאחר  השלב  שכן  הטיפולית 
שנהג  חומרים  אותם  את  מקבל  לא  שהמטופל  כיוון  מסוכן 
לקבל ממקור אקסוגני ובמקביל הגוף אינו מייצר עדיין חומרים 
אנדוגניים דוגמת האנדוקנבינואידים. בשלב זה חשוב מאוד 
חשוב  הטיפולי  והרצף  פסיכוסוציאליים  מרכיבים  על  לעבוד 
בכדי למנוע מהמטופל לחזור ולהשתמש בחומרים ממכרים. 
עלולים  שהם  למרות  יותר,  קשה  אף  הבעיה  נוער  בבני 
והאימפולסיביות  הגיל  עקב  אך  ממבוגרים  פחות  להתמכר 
קיים בהם הצורך בטיפול אינטנסיבי וארוך יותר ולכן הטיפול 

בהם במסגרת האשפוזית נמשך 3 חודשים ולא 4 שבועות. 
קיימות מסגרות אשפוזיות בצפון ובירושלים, אשר לאחריהם 
ממושך,  תרופתי  לטיפול  למרכזים  עוברים  המטופלים 
 opioid maintenance או   medication assisted treatment
treatment - טיפול אינטגרטיבי שכולל את הטיפול התרופתי 
וגם טיפול פסיכוסוציאלי נלווה ורפואי למניעת מחלות זיהומיות 
ושיקום. לאחר שיקום בעזרת מסגרות אלו ישנם מרכזי יום והם 
משמשים בעיקר למטופלים עם תחלואה כפולה, שילוב של 
והפרעות נפשיות. במסגרות אלו מדובר במצבים  התמכרות 
יותר. מסגרות טיפוליות נוספות שקיימות הם מרכזים  קשים 
ומטרתם  מסמים  נקיים  לאנשים  שמיועדים  הרווחה  במשרד 
ישנן  הרווחה  במשרד  כן  כמו  שיקומי,  פסיכוסוציאלי  שיקום 

יחידות עירוניות העוזרות מבחינה סוציאלית שיקומית.

של  היתרון  פרטיות.  מסגרות  וישנן  ציבוריות  מסגרות  ישנן 
המסגרות הפרטיות הוא התנאים הפיזיים המשופרים שלהם, 
הטיפול  איכות  בציבור,  לחשוב  שנהוג  ממה  להבדיל  אך 
הציבורית.  פני המסגרת  על  עדיפה במסגרת הפרטית  אינה 
כלל המסגרות מפוקחות על ידי משרד הבריאות על פי חוק 
תכניות  כי  לוודא  מנת  על  נועד  הרישיון  ברישיון.  ומחויבות 
זאת  עם  נאותים.  הפיזיים  והתנאים  הטיפול  סוג  הטיפול, 
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הפיקוח על המסגרות הציבוריות הדוק יותר.
מבחינת מגבלות במסגרות השיקומיות, ישנו מחסור במסגרת 
או  לתרופות מרשם  למטופלים שהתמכרו  ייחודית  אשפוזית 
עדיפות  ישנה  בכאב,  לטיפול  מתרופות  שנגמלים  מטופלים 
לגמילה  קשה  פיזית  בעיה  או  מכאב  הסובלים  למטופלים 
היועצים  כל  שם  קיימים  שכן  חולים  בית  כגון  מסגרת  בתוך 
הרפואיים והתנאים הדרושים לגמילה שלו. עם זאת עדיין אין 

בבית החולים מיטות ייחודיות לאוכלוסייה זו. 

אנשים  של  לגמילה  ייעודיות  למסגרות  חשיבות  ישנה 
יותר  ומסובכת  יותר  קשה  מאוכלוסייה  בנפרד  "נורמטיביים" 
אנשים  שקיימות  הרגילות  באשפוזיות  שכן  רחוב  דיירי  כגון 
שהתמכרו לתרופות מרשם יעדיפו לא להתאשפז עקב בעיית 
סטיגמה או חוסר עניין מצד המשפחה. בכדי להעלות היענות 
מצד המטופלים כיום ישנה אפשרות להגיע בזמנים נפרדים 

המיועדים להם אך לא תמיד קיימת אפשרות כזאת.  
ישנם שיתופי פעולה בין מרכזי כאב בבתי חולים ובין משרד 
הבריאות מבחינת גמילה של אנשים שהתמכרו למשככי כאב, 
למשל בבית החולים רמב"ם ובתל השומר בהם הוכשרו רופאי 

כאב שמטפלים בהתמכרות מתרופות מרשם. 

ופחות  בכאב  פרמקולוגי  לא  טיפול  לעודד  מנסים  כן  כמו 
לא  טיפולים  מתאפשר.  וזה  במידה  באופיאטים  לטפל 
פסיכולוגים  בעיסוק,  מרפאים  כוללים  אשר  פרמקולוגיים 
רפואיים ועוד. עם זאת, עדיין קיים מחסור בכוח אדם,  וניכר 
כי לקופות קשה להקצות אנשי מקצוע מיועדים לנושא. גישה 
מולטידיסציפליניראית לטיפול באוכלוסייה זו תביא לתוצאות 

טובות יותר.
נושא חשוב מאוד נוסף הוא העלאת המודעות אצל המטופל. 
יש צורך להעלות מודעות אצל המטופל שלצד יעילות התרופות 
יש להן סיכון התמכרותי. יש להפוך את המטופלים לשותפים 
בטיפול. משרד הבריאות הוציא דף למטופל שמסביר לו את 
הסיכונים והסכנות בנושא לגבי טיפול בתרופות עם פוטנציאל 
במידה  עצמו  על  לזהות  יוכל  המטופל  זה  בעזרת  ממכר, 
ומתפתחים סממנים של התמכרות, לערב את הצוות הרפואי 

ולעצור את ההתמכרות בזמן.

מהן התוכניות לעתיד בנוגע למסגרות טיפול להתמכרויות?
התכניות לעתיד הן לעסוק לא רק בהתמכרות שיותר מוכרת 
לכולם ונוגעת לסמים או תרופות אלא לגעת גם בתחומים כגון 
התמכרויות למסכים, הימורים. כלומר התמכרות התנהגותית, 
הן  הקיימות  המסגרות  מספק.  מענה  ללא  מתפתח  תחום 
פרטיות והמסגרות הציבוריות עדיין לא מספיק עוסקות בנושא 

זה. 
בעיקר  טיפולית  מסגרת  לפתח  מתחילים  הציבורי  בתחום 
מה  כל  את  בה  תכלול  אשר  מסגרת  ההימורים,  בתחום 
שהמטופל יצטרך במקום אחד- לצד טיפול רפואי גם טיפול 

משפטי בחובות, אוריינות פיננסית, טיפול פסיכולוגי וכו'. 
אנו נמצאים בעידן של סיפוקים מידיים ולכן הפרעות שימוש 
צורך  וישנו  ומתפתחים  הולכים  והימורים  מסכים  בחומרים, 
וזיהוי מוקדם  במרכזים נוספים למטרה זו. יש צורך למניעה 
בכדי לא להתמודד אחר כך עם אנשים שהתמכרו ותהיה לכך 

השפעה על שארית חייהם. 

הקליניים  והרוקחים  הרוקחים  תפקיד  את  רואה  את  כיצד 
ומניעת  בהתמכרויות  טיפול  של  מקצועי  רב  צוות  במסגרת 

התמכרות?
ידע  מקור  מבחינת  מאוד  תורמים  קליניים  ורוקחים  רוקחים 
קיימת  מספיק  לא  ההבנה  חשובה.  טיפולי  בצוות  ושילובם 
ולמרות שיצאו מבחני תמיכה בקופות הנוגעות לרוקחים זה 
את  משלב  מספיק  ולא  כרוניות  תרופות  בנושא  רק  עדיין 

הרוקחים בצוות המטפל.
המטפל  לצוות  הנוגע  בכל  הרוקח  של  הנגיעה  רוב  כיום 
אנו  התרופה.  אספקת  מבחינת  טכני  הוא  בהתמכרויות 
צריכים לקחת דוגמא ממדינות אחרות בהן רוקחים ורוקחים 
קליניים כבר לוקחים חלק בצוות המטפל בכל הנוגע לטיפול 
בהתמכרויות. לרוקח יכולה להיות תרומה גדולה מאוד מתוקף 
היותו מומחה לתרופות הן מבחינת החלטה על בחירת הטיפול 
בתחילת הטיפול והן מבחינת התאמת הטיפול הקיים למטופל.



חברי הועדה המארגנת: יעל תומר, ד"ר גיל תומר

למי מיועד הפורום?
 )QPs( רוקחים אחראיים  רישום,  רוקחי  רוקחים ממונים,  כגון:  מיועד לרוקחים מהתעשייה  כן-הוא, הפורום  כשמו 

והבטחת איכות העובדים
בחברות תרופות או בחברות הנותנות שירותים.

מה מטרת הפורום?
אין כמו ההתפתחויות הרגולטוריות התכופות בארץ ובעולם, חקיקה חדשה ועידכוני נהלים,

בכדי להמחיש את הצורך בעדכון הידע הנמצא
ברשות הרוקחים בתעשייה בישראל. כמו-כן, לנוכח האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם של רוקחים אלו והידע 

המשתנה בתדירות גבוהה,
שליטה במידע חדש תורמת לניהול אפקטיבי יותר של תהליכים, הן מול הרשויות הרלוונטיות והן פנים אירגונית.

מהתעשייה  לרוקחים  מקצועיות  הרצאות  להעברת  מסגרת  המייצרת  במינה  יחידה  פלטפורמה  הינו  הפורום 
הפרמצבטית, מפגשים עם הרגולטורים השונים, שיתוף בידע המקצועי ועוד.

מה בפורום?
הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בתאריכים המפורטים בין השעות 16:00 ל- 19:00.

המפגשים יערכו ב"מכון ללימודי ארץ ישראל היפה )יפה לי(" בשדרות רוקח בתל-אביב.

במהלך המפגשים ינתן למשתתפים כיבוד קל.
עלות ההשתתפות בפורום הינה 3,000 ש"ח וכוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת 2020.

ההרשמה אישית ורק מי שנרשם יורשה להיכנס למפגשים. מספר המקומות מוגבל.

 רוצים לדעת עוד?
כנסו לאתר ארגון הרוקחות בישראל

www.psi.org.il/forum/industry

פורום רוקחים בתעשייה
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התמכרות לאופיואידים מוגדרת כאחת מהבעיות המשמעותיות 
אף  והיא  האחרון,  בעשור  הציבור  בריאות  בתחום  ביותר 
שכ-70,000  משערים,  בינלאומית.  בעיה  של  ממדים  בעלת 
הרעלה  בעקבות  חייהם  את  מאבדים  הגלובוס  ברחבי  איש 
איש  מיליון   15 כמעט  שישנם  נטען  בנוסף,  מאופיואידים. 
זו  שתופעה  נראה  אמנם  זו1.  ממשפחה  לחומרים  שמכורים 
לא הכתה בחוזקה בישראל, כפי שהתרחש בארצות הברית. 
יחד עם זאת, קיימות מגמות חדשות בישראל: נראה שקיימת 
עלייה בשימוש באופיואידים במרשם ובהתמכרות להם. נוסף 
על כך, ידוע על שימוש לרעה ב- fentanyl. לשתי תופעות אלו 
השלכות משמעותיות על בריאות הציבור, החולים, ואף ציבור 

המשתמשים בסמים.

מאמר זה מהווה סיכום קצר של תופעת השימוש באופיואידים 
 prescription( סינתטיים. המאמר מתמקד באופיואידים במרשם

opioids( ובאופיואידים סינתטיים חדשים
של  הנגזרות  כגון  מהם,  הנגזרים   )new synthetic opioids(  
האופיואיד fentanyl שנמצא בשימוש רפואי. תחילתו בסקירה 
הברית.  בארצות  ובייחוד  בעולם  והשלכותיה  התופעה  של 
לאחר מכן יובאו נתונים על השימוש באופיואידים סינתטיים 
עם  בסמים  המשתמשים  אוכלוסיית  בקרב  הן  בישראל, 
הפרעת שימוש בסמים )Substance-use disorder(, והן בקרב 
האוכלוסייה הכללית. לבסוף, יידונו ההשלכות של תופעה זו 

בהקשר של פקודת הסמים, שוק הסמים, וזווית האכיפה.

היסטוריה קצרה:

למעלה  כבר  מוכר  הרפואה  בתחום  באופיואידים  השימוש 
האזרחים  מלחמת  בתקופת  שימש  מורפיום  שנה,  מ-150 
בשלשול  המטפלת  וכתרופה  כאבים,  כמשכך  האמריקאית 

ובמחלת הדזינטריה.
תמיד  הביא  לא  חיילים  בקרב  במורפיום  הרפואי  השימוש 
התמכרות  פיתחו  שרבים  תיעוד  וקיים  הרצויות,  למטרות 
החיילים"  "מחלת  כונתה  אף  ההתמכרות  כאשר  זה,  לחומר 
יד  על  "הרואין"  או  דיאצטיל-מורפין,  של  הסינתזה   .[2[
בהיסטוריית  נוספת  דרך  אבן  היוותה  ב-1898,  דרזר  היינריך 
פוטנטי,  חומר  שווק  לראשונה,  לאופיואידים:  ההתמכרות 
כמעט פי שניים  ממורפין, ובעל פעולה מהירה יותר.  בהמשך 
יותר, ביחס  התברר שגם ההתמכרות להרואין הייתה מהירה 
למורפין, והחומר הפך לפופולרי ביותר בקרב מכורים3. ממדי 
ההתמכרות למורפין והרואין, הביאו לתחילת עידן הפיקוח על 
הוגבל  ובמהרה  ואירופה,  הברית  בארצות  המסוכנים  סמים 
השימוש בחומרים אלו, גם בשימוש רפואי4. בהמשך, החומרים 
ובמדינות   )schedule I( האמריקאית  הסמים  בפקודת  נכללו 

אירופה.

בתחום  מחקריות  התפתחויות  החלו  ה-20,  המאה  בסוף 
חשובה  כקבוצה  האופיואידים  את  שמיצבו  הכאב,  רפואת 
ומאוד בתחום הטיפול בכאב על רקע סרטני, ובכאב בכלל5. 
בין  מתמיד  במאבק  ברפואה  העוסקים  עצמם  מצאו  בכך, 

תופעת השימוש לרעה 

באופיואידים במרשם בישראל- 

הזווית האכיפתית:

ד"ר רוני ברקוביץ' וברק שפירא- האגף לאכיפה ופיקוח, משרד הבריאות
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המודרנית  הרפואית  הפרקטיקה  מחד,  סותרות:  מגמות  שתי 
ראתה בטיפול בכאב מטרה רפואית חשובה, שראוי להשיגה 
המדינות  חוקי  מאידך,  באופיואידים.  השימוש  באמצעות  גם 
כתכשירים  האופיואידים  את  וממצבים  ממשיכים  ועודם  היו, 
בעייתיים, שיש להימנע משימוש בהם בגלל מעמדם במשפט 
הפלילי וההתמכרות הנקשרת בשימוש בהם6 . בעשור האחרון 
אופיואידים  של  מוגבר  שימוש  לכיוון  יותר  נטתה  המטוטלת 
פומיים במרשם, גם על ידי רופאים, רופאי המשפחה ורופאי 
המכילים  אלו  כגון  במרשם,  אופיואידים  תכשירים  שיניים. 
כתכשירים  מטעה,  באופן  מלכתחילה  שווקו  אוקיסקודון, 
מכך,  כתוצאה   .[7] יחסית  נמוך  התמכרותי  פוטנציאל  בעלי 
במרשם  אופיואידים  של  בזמינותם  משמעותית  עלייה  חלה 
בהם,  מטופלים  שאינם  אנשים  כך,   .)prescription opioids(
חברים  משפחה,  מקרובי  יחסית  בקלות  להשיגם  יכלו 
ההתמכרות  תופעת  המודרני,  בגלגולה  לפיכך,   .[8] ושכנים 
לאופיואידים הינה בעיקר התופעה המונעת מזמינותם הרבה 
של אופיואידים סינתטיים במרשם בקהילה, והיא אינה ייחודית 

לאוכלוסיית משתמשי הסמים "הקשים".

היארעות התופעה:

האופיואיד  להיות  וממשיך  עודנו,  הרואין  עולמית,  בראייה 
זאת,  עם  הסמים.  משתמשי  בקרב  ביותר  והנפוץ  המוכר 
תופעת השימוש באופיואידים לבשה לה צורה חדשה ומאיימת 

במדינות המפותחות, והיא מונעת מזמינותם של אופויואידים 
כגון  אלו  אופיואידים  של  פוטנטיים  ואנאלוגים  במרשם, 
פי  כפוטנטיים  ידועים  אלו  חומרים   .carfentanyl או   fentanyl

50 עד 10,000 פעם ממורפין.

הביטוי  בעל  היינו  סינתטיים  באופיואידים  המוגבר  השימוש   
הרי  באזור  ובעיקר  הברית,  בארצות  ביותר  המשמעותי 
מכלל  כ-1.5%  להמחשה,  הברית.  ארצות  ודרום  האפלצ'ים  
באופיואידים. לשימוש  יוחסו   2016-2001 בין  המוות  מקרי 

השנים  בין  משמעותית  עלה  יתר  ממנת  המוות  מקרי  קצב 
2016-2015 בלבד, וקפץ מ-3.1 ל-6.1 מקרים ל-100,000 איש 
)64%( מ-52,404 מקרי המוות  ב-2015 כמעט שני-שליש   .[9[
משימוש בסמים בארצות הברית יוחסו לשימוש באופיואידים 
סינתטיים [10]. המצב כל כך חמור, עד שבינואר 2018 הוכרז 
הלכה למעשה מצב חירום ב-8 מדינות בארה"ב, עקב עלייה 
דרמטית במספר מקרי המוות על רקע שימוש באופיואידים 
סינתטיים ונגזרות fentanyl . עלייה במקרי מוות עקב שימוש 
במזרח  מסוימים  ובחלקים  בקנדה  גם  נרשמה  באופיואידים 
אירופה, אך בממדים פחותים מאלו שבארצות הברית. בעוד 
המגמה הכלל עולמית מצביעות על ירידה איטית, אך יציבה 
בתמותה במדינות המפותחות, ארצות הברית מהווה אנומליה. 
הירידה בתוחלת החיים בארה"ב הינה המשמעותית והארוכה 
השפעת  למגפת  נתון  היה  העולם  בה   ,1918 מאז  ביותר 

הספרדית.

Source: Center for Diseases Control  (CDC(
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במזרח התיכון ובאפריקה התופעה תפסה צורה שונה במעט, 
בשימוש  עלייה  ונכרת  המעורבים,  החומרים  לסוג  בהתייחס 

tramado 11 לרעה בתרופה
לרעה  שימוש  של  מגמה  ישנה  עזה,  ברצועת  שגם  דווח 
ב-tramadol  ואופיואידים אחרים. בכך, בהסתכלות ממוקדת 
מחומרי  עובר  לרעה  שבשימוש  שהמיקוד  נראה   בתופעה, 
אל  ומורפין  מתדון,  הרואין,  כגון  הוותיקים  והעישון  ההזרקה 

החומרים הסינתטיים החדשים ולתכשירי המרשם הפומיים.  

שימוש באופיואידים סינתטיים בישראל
השימוש  של  כוללני  או  תכוף  ניטור  קיים  לא  בישראל, 
באופיואידים סינתטיים. יחד עם זאת, נראה שנושא השימוש 
בהם הפך לבולט בשיח שבין קלינאים, רופאים, אפידמיולוגים, 
וקובעי מדיניות. בסקר האחרון של הרשות למלחמה בסמים, 
השימוש  תפוצת  את  לאמוד  ניסה  ואשר  ב-2016,  שנערך 
הבוגרת  האוכלוסייה  בקרב  פסיכו-אקטיביים  בחומרים 
בישראל, 2% דיווחו על שימוש בסם בלתי חוקי, ו-0.5% דיווחו 
על שימוש בהרואין. 5.2% מהנשאלים דיווחו על שימוש עכשווי 
סינתטיים  אופיואידים  הכוללים  נרקוטיים,  כאבים  במשככי 
ניכרת מגמה של התמכרות לתרופות מרשם  ]12]. בישראל 
רוב  זה,  בהקשר  סינתטיים.  אופיואידים  בנזודיאזפינים  כגון 
פומיים  בתכשירים  תלות  להתפתחות  מתייחסים  הדיווחים 
נתונים  "פרקוסט".  או  "טרמדול"  "אוקסיקונטין",  כדוגמת 
שסופקו על ידי קופות החולים לוועדת הבריאות של הכנסת 
 daily( מצביעים על עלייה של 44%  במנה היומית המוגדרת
ולתכשירים   ,oxycodone המכילות  לתרופות   )defined dose

המערבים אופיואיד סינתטי 13. קיימת דרישה גוברת לשירותי 
טיפול בהתמכרות לתרופות מרשם בקהילה. בהתאם לזאת, 
מאמצים  האחרונות  בשנים  להשקיע  נאלץ  הבריאות  משרד 
למכורים  חדשות  טיפול  מסגרות  של  בפתיחה  מוגברים 
לאופיואידים הנרשמים על ידי רופאים. כך, ישנה דרישה גם 
אופיואידים הניתנים באופן חוקי, ובמרשם רופא, ואלו נמכרים 

ברחוב על ידי סוחרי סמים.

דוגמאות מתפיסה של תרופות בגזרת התחנה המרכזית בתל 
אביב, על ידי האגף לאכיפה ופיקוח ותחנת שר"ת.
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מחקר אחרון שבוצע בקרב 771 מטופלים באשפוזיות מרכזי 
שימוש  על  דיווחו   מהמטופלים   30% כמעט  פיזית,  גמילה 
באופיואידים סינתטים כגון oxycodone ו-fentanyl טרנסדרמלי 
)מדבקות(. כ-35% מהמשתמשים בהרואין גם דיווחו על שימוש 

אופיואידים סינתטיים ב-12 חודשים האחרונים
לעיתים  מהווה  אלו  בחומרים  נראה שהשימוש  לפיכך,   .[14[
תחליף להרואין ומתאדון, בקרב מכורים כרוניים לאופיואידים. 
שימוש  על  לדיווחים  האחרונה  בשנה  עדים  אנו  לראייה, 
עישון, שאיפת האדים  fentanyl באמצעות,  לרעה במדבקות 
לאחר חימום, לעיסה, או החדרה רקטלית. תופעה זו נקשרה 

לשלושה מקרי מוות לפחות במהלך שנת 2019 15. 

ההיבט החוקי:

נכללים  כבר  רבים  סינתטיים  אופיואידים  החוקי,  במישור 
בסמים  מדובר  כי  עוררין  ואין  המסוכנים,  הסמים  בפקודת 
ממשית  סכנה  מהווה  בהם  רואה  המחוקק  אשר  מסוכנים 
לבריאות הציבור. ישנן גם הגבלות מינונים לחלק מחומרים אלו 
מתוקף תקנות הסמים המסוכנים 1979. עם זאת, ההתפתחויות 
האחרונות בשוק הסמים, ובעיקר בשוק סמי הפיצוציות גרם 
לשינוי תפיסתי ויישומי של פקודת הסמים המסוכנים. הסיבה 
היא כפולה: ראשית, החלו להופיע בשוק נגזרות חדשות בקצב 
המסוכנים  הסמים  תחום  על  פיקוח  על  הקשו  אשר  מסחרר 
להמחשה- בפרט.  חדשים  סינתטים  אופיואידים  ועל  בכלל, 
בשוק  הופיעו  מיד  הסמים,  לפקודת  חומר  שהוכנס  מהרגע  
כלולות  היו  ולא  אותו,  החליפו  אשר  חדשות  נגזרות  הסמים 
באותה העת בפקודת הסמים המסוכנים. דוגמה מובהקת לכך 
 carfentanyl, U-47700 הייתה הופעתם של נגזרות פנטניל כגון
 fentanyl שנית,  ב-2016.  הסמים  בשוק   furanyl-fentanyl-ו
ונגזרותיו החלו להופיע כחומרי מהילה ומילוי להרואין. הדבר 
הפוטנטיות  עקב  משתמשים,  על  ממשי  איום  היווה  למעשה 
היחסית הגבוהה מאוד של חומרים אלו ביחס לזו של הרואין. 

בכך, הסתכן המשתמש במינון יתר. 

את  הביא  החדשים,  הסינתטיים  האופיואידים  של  זה,  איום 
הרשויות, לביצוע שורה של שינויים חקיקתיים. שינוי אחד היה 
המסכנים".  החומרים  בתופעת  המאבק  "חוק  בחקיקת  נעוץ 
מספר  תוך  חומרים,  של  "בזק"  הכללת  המאפשר  החוק 
שבועות וללא תהליך חקיקתי נוסף. החוק נועד לגשר על הזמן 
הקריטי, שבין הופעת חומר  חדש בשוק הסמים, לבין איסורו 
הלכה למעשה בפקודת הסמים המסוכנים. זהו למעשה שלב 
שימוש  תוך  מוצר  שיווק  לאסור  לרשויות  המאפשר  ביניים 
בעיקרון ה-"זהירות המונעת", וללא צורך בעריכת חוות דעת 
מסובכות. אך השינוי המשמעותי ביותר בחוק הינו השימוש של 
אחד,  באזכור  המאפשר  הסמים,  בפקודת  גנריות"  "הגדרות 
לאסור באמצעות פקודת הסמים חומר וכל נגזרותיו המבניות, 
וגריעה  והעתידיות. הכללה גנרית קובעת שתוספת  הקיימות 
של קבוצה כימית אינה "מוציאה" חומר חדש מפקודת הסמים. 
חקיקה זו הושמה על fentanyl, אשר בשורה מתחתיו בפקודת 
ניתן לומר  "ונגזרותיו המבניות". בכך,  נוסף המשפט  הסמים 
שמההיבט החוקי, האיסור בהפצה של אופיואידים סינתטיים 
נדד מתחום הבעיות החקיקתיות, לתחום האכיפה, והשימוש 

הרפואי ה-)לא( מושכל.

ראייה אכיפתית:

יש לציין שבישראל לתופעת השימוש באופיואידים סינתטיים 
יש שני מאפיינים עיקריים: ראשית, לתופעה מאפיין משמעותי 
של הסטה )diversion(, בשה תכשירים שנרשמו ונופקו באופן 
חוקי, מוצאים את עצמם בשווקים לא חוקיים, ולמטרות של 
באופן  קובע  זה  מאפיין  למעשה,   .)misuse( לרעה  שימוש 
מובהק את הצורה בה פועל השוק, ואת המוצרים המופיעים 
"כבדים"  למשתמשים  הן  הנמכרים  החומרים  בפשטות,  בו. 
בתחנה המרכזית החדשה, והן למשתמשים "רגילים" הם אותן 
כדורי  החוקי.  הישראלי  התרופות  בשוק  הנמכרות  התרופות 
"אוקסיקונטין", סירופ "אוקסיקוד", כדורי "פרקוסט", מדבקות 
בתחנה  וגם  המרקחת,  בבתי  גם  נמכרים  כולם  "פנטה" 
בלוד.  ה-"כספומטים"  וליד  אביב,  בתל  החדשה  המרכזית 
הרחוב,  מסוחרי  גם  החומרים  את  לרכוש  ניתן  מכך,  יתרה 
דרך  מסוחרים  וגם  מרשמים,  זיוף  ידי  על  מרקחת  בבתי  גם 

אפליקציית ה-טלגרס". 

מעמדם של חומרים אלו, שהם במקור תרופות מרשם, מהווה 
על  המקשה  האכיפה,  גורמי  בקרב  תפיסתית  בעיה  לעיתים 
יעילה. במילותיו של שוטר מתחנת שרת בדרום תל  אכיפה 
לוקח אותם  אולי הנרקומן  ולתרופות מרשם?  לי  "מה  אביב: 
לכאבי גב?". לעיתים דורשים גורמי האכיפה, כגון המשטרה 
"שימוש  שמהווה  הכמות  לגבי  ברורה  תשובה  והפרקליטות 
-"סחר"  המבטאת  ככזו  אותה  להוכיח  שניתן  זו  מול  עצמי" 
בסמים. כמובן, שמלבד מקרים חריגים בהן הכמויות הנתפסות 
מאוד גדולות, הקביעה לגבי המינון שמהווה "סחר" היא לרוב 
סובייקטיבית. כך, בגלל היעדר קביעה חד משמעית לגבי אופי 
העבירה, מתקיים מצב שבו לא ניתן לקדם הליכי פליליים נגד 

הסוחרים.
כאשר  מתרחשים  מאוד  נדירים  אך  יותר,  חמורים  מצבים 
רופאים בעצמם מספקים מינונים גבוהים מאוד של אופיואידים, 
עבור בצע כסף. לאחרונה האגף לאכיפה היה מעורב באכיפה 
לכאב  סיפקו מרשמים  רופאים  זה, בהם  בשני מקרים מסוג 
למכורים, ללא הצדקה רפואית וללא תיעוד כנדרש. מקרים 
אלו, שאף אחד מהם הסתיים במותו הטראגי של אדם, טופלו 

ברמה המשמעתית, אך לא הפלילית.

לאופיואידים,  שניתנה  הרעה  התדמית  שלמרות  לזכור,  יש 
ברפואה  מאוד  רבה  חשיבות  בעלי  בחומרים  מדובר  עדיין 
בכלל, ובטיפול בכאב בפרט. כידוע, רוקחים ממוקמים בנקודה 
שבין  זו,  עמדה  אותה.  לדורש  עצמה,  התרופה  בין  בעייתית 
על  המדומה  והסדן  הרוקחים,  ופקודת  תקנות  של  הפטיש 
שיקול  של  הפעלה  דורשת  תרופתו,  את  הדורש  המטופל  ידי 
חשד,  המעוררים  במקרים  מומלץ,  בניפוק.  ודייקנות  רב  דעת 
להתייעץ עם הרופא המטפל. במידה ומתעורר חשד נוסף, ניתן 
לפנות לאגף לאכיפה ופיקוח של משרד הבריאות בטלפון -02

.modin@moh.gov.il 5082006, או בדואר אלקטרוני



42

מקורות:

1.  United Nations Office of Drugs and Crime, 2019. Understanding the global opioid crisis (No. 21(, Global Smart Updates. 
United Nations Publication.

2.  Kirsh, K.L., Kerith Vice, A., Passik, S.D., 2008. History of Opioids and Opiophobia, in: Smith, H., Passik, S. (Eds.(, Pain and 
Chemical Dependency. Oxford University Press, USA, pp. 3–8.

3.  Warburton, D.M., 1992. Heroin, Cocaine, and now Nicotine, in: Warburton, D.M. (Ed.(, Addiction Controversies. Harwood, 
Chur, Switzerland, pp. 21–35.

4.  Booth, M., 1999. Opium, 1st edition. ed. Griffin, New York.

5.  Berry, P.H., Dahl, J.L., 2000. The new JCAHO pain standards: implications for pain management nurses. Pain Manag Nurs 
1, 3–12. https://doi.org/10.1053/jpmn.2000.5833

6.  Imhof, S., Kaskie, B., 2008. How Can We Make the Pain Go Away? Public Policies to Manage Pain at the End of Life. 
Gerontologist 48, 423–431.

7.  Dyer, O., 2018. OxyContin maker stops marketing opioids, as report details payments to advocacy groups. BMJ 360. 
https://doi.org/10.1136/bmj.k791

8.  Vadivelu, N., Kai, A.M., Kodumudi, V., Sramcik, J., Kaye, A.D., 2018. The Opioid Crisis: a Comprehensive Overview. Curr 
Pain Headache Rep 22, 16. https://doi.org/10.1007/s11916-018-0670-z

9.  Centers for Disease Control and Prevention, 2017. Drug Overdose Deaths in the United States, 1999–2016 [WWW 
Document]. URL https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db294.htm (accessed 11.19.18(.

10. Hedegaard, H., Warner, M., Minino, A.M., 2017. Drug overdose deaths in the United States, 1999–2015. CDC stacks.

11.  Salm-Reifferscheidt, L., 2018. Tramadol: Africa’s opioid crisis. Lancet 391, 1982–1983. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(18(31073-0

12. Harel-Fisch, Y., Ezrachi, Y., 2017. Psychoactive drug use among the adult population in Israel: National epidemiological 
survey 2016.

13.  Zeira, G., 2017. [The issue of addiction to prescription drugs in Israel] (Report to the Drug and Alcohol Commitee(. 
Knesset.

14.  Shapira B., Berkovitz R., Rosca P., Neumark Y. 2019. Recent Use of Synthetic Cannabinoids, Synthetic Opioids, and 
Other Psychoactive Drug Groups Among High-risk Drug Users. Presentation at Lisbon Addiction 2019. Lisbon

15.  Herman, D., 2019. [The danger in pain-relievers: 3 dead from insufflation of patch used for cancer treatment] [WWW 
Document]. News 13. URL https://13news.co.il/10news/news/183912 (accessed 10.18.19(.



עיצוב גרפי: ליזה מעצבת גרפית

ארגון הרוקחות בישראל )ע"ר(
טלפון: 08-9398988  |  פקס: 03-7601111

www.psi.org.il :כתובת אתר הבית  |  info@psi.org.il :ת.ד 25345 תל אביב 61253  | מייל


