
 שימוש לרעה בתרופות-יחידת האיתור הירושלמית  -עד אליך   
 4102 מרץ

 הכדור נגד הכל
 

 ה ללא בתרופה מתרחש כאשר אדם נוטל תרופ שימוש לרעה
 הנחיית רופא או בניגוד להוראות היצרן.

 
מרים ותחת הכותרת שימוש לרעה המושג תרופה כולל מגוון חו

 בתרופות נמצאות מגוון רחב של התנהגויות בעיתיות.
 המאחד אותן הוא העובדה שמדובר בשימוש בחומרים המאושרים 

 על ידי הממסד הרפואי. האישור והמשמעות החברתית     
 שלו נותנים לגיטימציה ולו חלקית לשימוש.

 
וחוסר העיסוק היחסי בה בישראל מעורר  זו נפוצה בעולםתופעה 

 . 4112הדוח האחרון של הכנסת בנושא הוא משנת  השתאות.
 

 מה אכפת לך? צור קשר! 
 כולם עושים את זה!

 אם יש לכם חשש או 
 חשד שנער או נערה 

שאתם מכירים משתמשים 
 לרעה באלכוהול או סמים.

אם אתם רוצים לקבל חוות 
דעת, אבחון או עוד מידע 

 בנושא 
 אתם מוזמנים לפנות אלינו

02-6716501 ,9744754550  
 רכז עד אליך ירושלים( –ר )עזי פיש

iturjlm@gmail.com 

מאתרת בני נוער נפגעי סמים  עד אליך

במטרה ליצור  ואלכוהול בכל מרחב ירושלים
 איתם קשר וללוות אותם לטיפול המתאים להם.

לשם כך אנו עושים איתור פעיל בפסגת זאב. 
מה אנחנו עובדים בשיתוף בקריית יובל וברמת של

עם ניידות של עלם. בנוסף אנו נמצאים בקשר עם 
 גופים רבים העובדים עם בני נוער.

 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו? 
 צרו קשר )למטה(

 ארון התרופות והסיבות
 

שלושה  ניתן להצביע על .לא רק התרופות מגוונות אלא גם המניעים לשימוש לרעה
התמודדות עם קושי. בקטגוריה המניע הראשון הוא טיפול עצמי ו ם:מרכזיי מניעים 

דיכאון. שנית ישנם ו חרדה זו נכנס שימוש במשככי כאבים, כדורי שינה, נוגדי
המשתמשים בתרופות על מנת להשיג מטרה שאינה בתחום התודעה. כך למשל 

, בריטלין כעזר בלימודים ובגלולת היום שאחרי. שימוש במשלשלים למטרות הרזיה
אדם המונע על ידי אחד משני המניעים הללו לרוב עושה את השימוש המקורי בתרופה 

 אך ללא פיקוח רפואי.
כתחליף סמים ונוטלים אותם  פסיכיאטריותמעבר לכך יש המשתמשים בתרופות 

יתן למצוא בין השאר לניגוד להוראות השימוש בשביל תחושת ההיי. בקטגוריה זו נ
בקנביס לשם הנאה  הסנפת ריטלין, שימוש בתרופות המכילות קודאין, ושימוש

 יש גם הנוטלים תרופות על מנת להגביר את השפעתם של סמים אחרים. רפואי.
 

 את מוצאים רבים נוער בני
 יותר בטוחות נגישות התרופות
 .חוקיים לא סמים מאשר

 
 על 4100מ  גדול ארצי במחקר
  נוער בני בקרב סמים צריכת

  על דיווח מהמדגם 2.4%
  בתרופות לרעה שימוש

 על דיווחו אשר 2.4% לעומת
 .ומריחואנה בחשיש שימוש

 נכתב ועוצב ע"י נעם גבע

בעמוד הבא קיבצנו עבורכם חמש מהתרופות שהשימוש 
 ברעה בהן הוא מהנפוצים ביותר בעיקר בקר בני נוער

ות ושימוש יחד עם כמה מחשבות על הקשר בין תרופ
 בסמים ואלכוהול 

 

http://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/infographics/popping-pills-prescription-drug-abuse-in-america
http://www.antidrugs.gov.il/download/files/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA.pdf
mailto:iturjlm@gmail.com
mailto:iturjlm@gmail.com
http://www.antidrugs.gov.il/pages/1803.aspx


 

  פאםקלונאז
 

 או  קלונקסהמוכרת כ תרופה
 למשפחת שייכתו ריבוטריל

 הרגעה תרופות - הבנזודיאזפינים
. שינה ונדודי בחרדה לטיפול המשמשות
 יוצרת התרופה טווח ארוך בשימוש
 סבילות כמו התמכרות של תופעות

 היא ההנחיה ולכן גמילה ותסמונות
 רבות פעמים. קצר לטווח אותן לרשום

 .זו מהנחייה מתעלמים רופאים
 כיום  כל רופא משפחה יכול

 לרשום קלונקס והתרופה ניתנת
 כמעט לכל דורש.

 קודאין
 

  םהאופיאטי ממשפחת חומר
 ,קודיביס כגון  תרופות במגוון הנמצא

 קודאין. ועוד פלוס נורופן, אקמול-קוד
, המוח בגזע שיעולאת רפלקס ה מדכא

 . ושלשול כאבים נוגד
 למורפין בגוף הופך מהקודאין 01%-כ

 נצרכות אותו המכילות תרופות ולכן
 .סם כתחליף גבוהים במינונים לעיתים

 

 הבצריכ" מוגבל רכיב" הינו קודאין
  לרכוש ניתן אך מרקחת בבית

  במספר במקביל אותו
 .שונים מרקחת בתי

 ריטלין           
 

 ושאר קונצרטה ,ריטליןשימוש לרעה ב
  שנועדו מתילפנידאט בסיס על תרופות
הינו נפוץ  וריכוז קשב בהפרעות( גם) לטפל
 ביותר

 
 הכדורים את לוקחים ותלמידים סטודנטים

 את לשפר במטרה מבחנים לפניללא מרשם 
 .מוגבר ריכוז באמצעות הלימודיים ההישגים

 
תחושת  בשביל רק התרופה את הצורכים יש

 ריטלין בין הכימי הדמיוןגורמת ו ההי שהיא
 לכתוש מסוימים משתמשים מביא וקוקאין

 .דומה השפעה לקבלת ולהסניף הכדור את
 

  בלתי סחר של תופעה יוצר הביקוש 
 בתרופה חוקי     

 גוללת היום שאחרי
 
 מכילות את  פוסטינור ונורלבו

בגלולות למניעת הריון אך  החומר הפעיל
במינון גבוהה פי עשר והן משמשות למניעת 

המשתמשות נערות  יש .הריון במצבים דחופים
כאמצעי מניעה קבוע. מעבר לחשיפה  בתרופות

 הבעייתית לכמויות גדולות של החומר בגלולות 
עיקר הבעיה בשימוש זה הוא עקיפת הביקור 

ש על  מנת לקבל מרשם אצל רופא הנשים הנדר
 לגלולות.

 
בקרב נערות הרצון לעקוף את הביקור נובע 
לעיתים דווקא מקשיים כגון חוסר בשלות 

 לקיום יחסי מין או תקשורת בעייתית 
 עם בן הזוג.

 

 משלשלים
 

 ה(ה )ויפ  הלחץ החברתי להיות רז  
יחד עם אי הבנה של פעולת מערכת  

העיכול מביא נערות לצריכה של 
חומרים משלשלים למטרות הרזיה. 

חלק מהחומרים גורמים לפיתוח תלות 
ים יותר ללא מרשם רופא, ואינם נמכר

את חלקם עדיין ניתן לקנות באופן 
 חופשי בבתי מרקחת. 

לים גורמים חשוב לדעת שמשלש
אינם בעיקר להפרשת נוזלים, 

משפיעים על ספיגת המזון ואינם 
 תורמים לירידה משמעותית 

 וארוכת טווח במשקל.
 

 חברת התרופות

אנחנו חיים בחברת התרופות. לכמעט כל בעיה או קושי שאנו חווים מכאב גרון ועד אין אונות 
מתפיסת האדם כלא יותר מאשר  מהתקדמות טכנולוגית אך גם יש תרופה. גישה זו נובעת

ואכן תרופות פותרות מגוון  – מכונה ביולוגית מורכבת אשר כל בעיה בה ניתנת לפתרון ביולוגי
 רחב של בעיות.

 חוויהרגש והיחד עם תפיסת האדם כמכונה אנו שמים היום דגש עצום על ה
אותם.  ומשתמשים בתרופות פסיכיאטריות על מנת לשנות הסובייקטיבית

במקרים רבים טיפול  בבעיה. ולאמטפלים בסימפטום  אנו מים רבותפע כך
אנשים זקוקים לשינוי במציאות ולא לפעמים אך  ל ואף הכרחייזה מוע

נעשה  שימוש לרעה בתרופות לכדור שישנה את האופן בו הם חווים אותה.
ולכן אינו  –הרבה יותר  עיה מורכבתבכטיפול עצמי "פשוט" ב במקרים רבים

 .הארוך בטווחיל, במיוחד לא מועבאמת 

האדרת החוויה עולה בקנה אחד עם השימוש הרווח בסמים ואלכוהול. אם מה שחשוב זה 
אותו? למה לעבוד קשה  לצרוךלמה לא  –כיצד אני מרגיש ויש חומר שגורם לי להרגיש טוב 

של וליצור את התנאים במציאות החיצונית שיגרמו לי להרגיש טוב? אחד האתגרים הגדולים 
 מחנכים ואנשי טיפול הוא להראות לבני נוער את ערכו של העולם הקיים מחוץ ומעבר לעצמם.

 נכתב ועוצב ע"י נעם גבע 

 למידע נוסף:
 

 תעל התמכרות לתרופו
 

על שימוש לרעה 
  בתרופות בקרב בני נוער

http://www.infomed.co.il/Drug-268/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3890316,00.html
http://www.infomed.co.il/Drug-256/
http://www.infomed.co.il/Drug-256/
http://www.infomed.co.il/Drug-168/
http://www.mako.co.il/news-israel/health/Article-9796d8289529041004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/health/Article-9796d8289529041004.htm
http://www.infomed.co.il/Drug-443/
http://www.infomed.co.il/Drug-443/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4446717,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4157864,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4157864,00.html

