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בריאות

שאולי לב-רן

26 ביוני מציינים בכל העוו –ב
ולם את היום הבינלאומי נגד שי

החליט  כשהאו"ם  בסמים.  מוש 
1987, הרו –לציין את היום הזה, ב
ועיון היה לצמצם את הנזקים הכ

רוכים בשימוש בסמים לא חוקיים. 
30 שנה עברו, ובהן הצו –יותר מ
וטברו ראיות לכך שהמלחמה הג

לובלית בסמים כשלה, ששכיחות 
והשימוש בסמים לא פחתה, שב
וחלק מהמקומות היא נמצאת בע
ולייה, וכך גם שכיחותן של ההתמ

כרות והבעיות הנלוות לה. מגמות 
ואלה מתפתחות אף על פי שמ

דינות מפותחות, ובראשן ארצות 
והברית, משקיעות משאבים עצו

מים במאבק בסמים.
מקובלת  האחרונות  בשנים 

ויותר גישת מזעור הנזקים, המבו
וססת על ההבנה שבני אדם הש

תמשו בחומרים ממכרים מקדמת 
ודנא ושתפקידן של המערכת הר

הוא  כולה  החברה  ושל  פואית 
ולצמצם את הנזקים הנלווים לשי

מוש בהם. בהקשר זה, דין סמים 
חומרים  של  כדינם  חוקיים  לא 

ממכרים חוקיים, דוגמת אלכוהול 
וותרופות מרשם מסוימות, שלע

תים נזקיהם עולים על אלה של 
חלק מן הסמים הלא חוקיים.

וזוהי גישה פרגמטית, המבק
שת לחבר בין התפישה המקובלת 
בתחומי רפואה רבים לזו הנהוגה 

ובקרב רופאים המטפלים בהתמכ
רויות: כמו שאי אפשר למגר את 
מחלת הסוכרת אלא לצמצם את 
פגיעותיה באמצעות הקפדה על 

ותזונה מתאימה לצד פעילות גו
פנית וטיפול תרופתי, כך אפשר 

ולצמצם נזקי שימוש בסמים וחו
מרים ממכרים אחרים בלי לנסות 

להעלים את התופעה עצמה.
דוגמאות מוכרות לגישה זו הן 

ותחליפי ניקוטין לטיפול בהתמכ
ורות לטבק ואספקת מזרקים סט

בהזרקה,  סמים  לצרכני  ריליים 
בנ הידבקות  למנוע  והמסייעת 

בשנים   .HIV ובניף  צהבת  גיפי 
האחרונות יש פרויקטים נוספים 
המיועדים לאוכלוסיות קצה, כמו 
שבהם  סטריליים  הזרקה  חדרי 
אנשים יכולים לצרוך סמים תחת 
השגחה ובלי לחשוש לשלמותם 
הפיזית ולרכושם. בניגוד לחשש 

ושהקמתם של החדרים תיתן לגי
טימציה לצריכת סמים, מחקרים 
שבהם  שבאזורים  מראים  רבים 

ופועלים חדרים כאלה ניכרה ירי
דה בפשיעה, בהידבקות במחלות 
זיהומיות, בפגיעות מיניות ועוד, 

ואילו צריכת הסמים לא עלתה.
השימוש  מגיפת  נוכח 
הברית  בארצות  באופיואידים 
במחוזות  החלו  האחרון  בעשור 

ומסוימים שם לחלק בחינם תרו
ופה בשם נלוקסון, הניתנת בתר

נגד  זוהי תרופת  סיס דרך האף. 
וה החזקים  הכאבים  ולמשככי 

ממכרים האלה, שעשויה להציל 
את חייו של אדם שנטל מנת יתר. 

נוספת היא שימוש בקנ ודוגמה 
בכאב  לטיפול  ראשון  כקו  ביס 
ממושך, בלי לעבור תחילה דרך 

ומשככי כאב אופיואידיים שהשי
לוואי  מוש בהם כרוך בתופעות 

מסכנות חיים.
ההפ אחת  היא  והתמכרות 

כיום.  ברפואה  השכיחות  רעות 
ועל פי מחקרים שונים היא פוג

10% מהאוכלוסייה וכרוו –עת בכ
כה בעלייה משמעותית בתחלואה 

וובתמותה. בשנים האחרונות גו
להתמכרויות  המודעות  ברת 

למ בחומרים,  קשורות  ושאינן 
של להימורים ולמשחקי מחשב, 

ושקיבלו אבחנות רשמיות בפסי
וכיאטריה. לצד אלה קיימת ההת

מכרות למין ולפורנוגרפיה.
מחקר  של  מאה  מחצי  יותר 

ונוירוביולוגי מראה שמדובר בה
פרעה רפואית. היא מוגדרת על 
ידי האיגוד האמריקאי לרפואת 
ראשונית  "הפרעת  התמכרויות 

ווכרונית של מרכזי גמול, מוטי
במ לקות  במוח.  וזיכרון  ובציה 

מובילה  אלו  מוחיים  נגנונים 
פסיכולו ביולוגיים,  ולביטויים 

גיים וחברתיים". 
ובקרב אנשים שסובלים מהת

מכרויות קיימת שכיחות יתר של 

והפרעות פסיכיאטריות כמו חר
ורי קשב  והפרעת  דיכאון  ודה, 

כוז, המופיעות לרוב לפני תחילת 
והתורמות  בחומרים  השימוש 
להתפתחות ההתמכרות. שכיחה 
חבלתית  בתר  תסמונת  בייחוד 
נשים  ובקרב  טראומה(  )פוסט 
הצורכות סמים מסוימים שכיחות 
70%. מחו  הפגיעות המיניות היא

ציתן התרחשו בילדות צעירה.
קיימות  האחרונים  בעשורים 

הנ על  רבות  מחקריות  ועדויות 
הכ והנפשיים  הגופניים  וזקים 

רפואת  אך  בהתמכרות,  רוכים 
מסטיגמה  סובלת  ההתמכרויות 
ביחס  מבישים  וממשאבים  קשה 

לתחומי רפואה אחרים.
שמחק העובדה  ולמרות 
הר את  מראים  חוזרים  ורים 

קע הנוירוביולוגי להתמכרויות, 
מהתמ הסובלים  נגד  והסטיגמה 

ופוגענית.  קשה  נותרה  כרויות 

מסוכרת,  הסובל  שאדם  בשעה 
שמתקשה לעתים לשלוט בתזונה 
לרוב  יזכה  למחלתו,  המתאימה 

האנ וחומל,  מקצועי  ובטיפול 
שים שסובלים מהתמכרות עדיין 

ומוס ומקבלים תגובה שיפוטית 
כולל  כולה,  החברה  מצד  רנית 
אנשי מקצועות טיפוליים. גישה 
10% מכו –זו תורמת לכך שרק כ

לל הסובלים מהתמכרויות פונים 
לגורל  רבבות  ומותירה  לטיפול 

של סבל, מחלות ומוות מוקדם.
וחשוב להדגיש: השימוש בחו

מרים ממכרים עלול להיות מזיק 
ללא  נכונה,  טענה  זוהי  ומסוכן. 
קשר למעמד החוקי של החומר. 
טבק ואלכוהול ממשיכים להיות 
ביותר  המזיקים  החומרים  שני 

העול ברמה  הציבור  ולבריאות 
ומית. לצד זאת, ניסיונות אגרסי

ביים לגבור על הנטייה האנושית 
כשלו  ממכרים  חומרים  לצורך 
נזקים  והוסיפו  מהדהד  כישלון 

שחלקם חמורים בהרבה.
שאלו  לומר  גם  הכוונה  אין 

והסובלים מהתמכרות אינם אח
אחראים  הם  למעשיהם.  ראים 

לטי זכאים  אבל  ולבחירותיהם, 
פול מקצועי בדיוק כמו במקרים 

ושל חלק גדול מהמחלות הקשו
ורות בהתנהגות אנושית, כמו חו
וסר הקפדה על תזונה בריאה, פעי
ולות גופנית סדירה, שינה והפח

תת מתח. 
שימוש  בין  להפריד  חשוב 

ובחומרים לשימוש לרעה והתמ
המשאבים  את  ולהקצות  כרות, 

והיקרים לטיפול באחרונים, במ
קום לרדיפה אחרי הראשונים. עוד 
חשוב להבין שנזקיהם של חומרים 

וממכרים גדולים שבעתיים כשנח
שפים אליהם בגיל צעיר. לכן יש 
חובה מוסרית וחברתית לעשות 

וכל מה שאפשר כדי למנוע שי
מוש בהם בקרב ילדים ובני נוער 

ובאמצעות תוכניות מניעה מתקד
מות, חקיקה והסברה.

בס מלחמה  בין  נפריד  והבה 
עצמה,  את  הוכיחה  שלא  מים, 

ולבין צמצום הנזקים וטיפול בה
הפרעה  לכל  בדומה  תמכרות. 

התנע נדרשת  אחרת  ורפואית 
לא שתאפשר  מהסטיגמה  ורות 

דם פנייה לטיפול, זיהוי נאות על 
ידי איש מקצוע ומגוון טיפוליים 
תרופתיים, פסיכולוגיים ואחרים. 
להמיר  מוצע  נשימה  באותה 

ואת שמו של היום למלחמה בס
מים ל"יום למזעור נזקים", מונח 

ושיכוון לטיפול בהתמכרויות ולה
וקטנת הסבל הנגרם משימוש בס
ומים. באופן זה נפנה מקום לגי
ומק חומלת  שיפוטית,  לא  ושה 

צועית שתעזור לרבבות הסובלים 
מההפרעה לקבל את הטיפול שהם 

ראויים לו.

פרופ' שאולי לב-רן הוא יו"ר 
החברה הישראלית לרפואה וטיפול 

בהתמכרויות מטעם ההסתדרות 
הרפואית בישראל

המלחמה בסמים בכל העולם נכשלת, למרות 
השקעות אדירות ומחויבות של השלטונות. יש 

לשנות גישה, לטפל במכורים ולהקל עליהם, 
כדי להקטין את הנזק לחברה כולה

המלחמה בסמים נכשלה. עכשיו צריך לפנות לגישה של מזעור נזקים

הפגנה בארה"ב נגד שימוש באופיואידים. 10% מהאוכלוסייה סובלים מהתמכרות למשככי כאבים 
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