
!אפשר בהחלט לצאת מהתמכרות! יש לנו חדשות טובות
  

?"כיצד"השאלה היחידה שיש לשאול בנושא היא 
  

תשובה ? "למה התמכרתי"לשאלה הפחות חשובה לטעמנו 
התמכרת כי למדת , התחלת להשתמש כי נהנית: מורכבת

) התמכרות פסיכולוגית(לטפל בכל בעיותיך באמצעות הסם 
מנטייה גנטית , קרוב לודאי, והמשכת להשתמש כי סבלת

.להתמכרות לאותו הסם
  
  
  

טיפול בהתמכרויות



הטיפול בהתמכרות לאלכוהול ויתר הסמים חייב להתבסס על הימנעות מוחלטת  
אך טיפול זה , ”שימוש מבוקר“קיימת אפשרות של טיפול מבוסס . משימוש בסם

הרבה יותר קשה מאשר הימנעות מוחלטת ולכן רצוי לעשותו בהנחיית איש מקצוע  
.בלבד

  
הטיפול על ידי הימנעות מוחלטת משימוש בסם או מאלכוהול הוא קשה יותר  

אך לאורך זמן אין ספק שהוא קל בהרבה מאשר לנסות להשתמש  , בהתחלה
.”קצת"
  

. המוטיבציה - המשתנה החשוב ביותר להצלחת הטיפול בהתמכרות הוא המוכנות
בהמשך חשוב לקבל כלים להתמודדות עם אותם המצבים בהם בעבר השתמשת  

.בסמים על מנת להתגבר עליהם
  

:המוכנות היא פונקציה של
.המחשבה שהסם מזיק •
.הידיעה שאני לא ממש זקוק לו  •
. האמונה בעצמי שאני מסוגל להתגבר על בעיותיי ללא שימוש בסמים או אלכוהול  •

:  על כל אלה נעבוד בדפים הבאים •

:טיפול בהתמכרות לאלכוהול ויתר הסמים מלבד הרואין



....טוב
  

יש כמה דברים שניתן לעשות כדי  ... אם אתם מוכנים להתחיל לעבוד על עצמכם
:לקדם את הטיפול

  
העזר . נהל רשימה של תדירות השימוש באלכוהול או בסם במשך שבועיים  )1

.בטופס זה
.  אם בכלל, שהאלכוהול או הסמים גרמו לךהטופס אודות בעיות מלא את )2
.עם יש כאלה, הטופס אודות סיבות להפסקהמלא את )3
.כעת בוא נחשוב מדוע הינך משתמש באלכוהול או בסמים)4

הסיבה העיקרית נעוצה בעובדה שהינך מנסה להתגבר על מצבים רגשיים 
.על ידי שימוש בסם, אכזבה, כעס, למשל דיכאון, שליליים

.אתה עושה זאת בעיקר כי הינך מייחס לסם השפעות חיוביות

.מאותו הרגע שיש לך בעיה כלשהי והינך חושב שהאלכוהול או הסם יעזרו לך



.נוצרת הנוסחה שיוצרת כמיהה לשימוש בסם
  

מה שיכול עדיין למנוע ממך זו . מהרגע שיש כמיהה קל מאד להידרדר לשימוש
אך זה בכלל לא מהווה , הידיעה שהאלכוהול או הסמים לא טובים עבורך

.מכשול
  

:  אנו אומרים לעצמנו, ”פתרון פלא“נגד התובנה הזאת שסמים מזיקים יש לנו 
”היום אני אקח אבל מחר אני אפסיק“
  
”הרי אני שולט לחלוטין בסמים או באלכוהול, מה כבר כל כך מזיק: "או

  
לכן המפתח להבנת הבעיה היא הציפיות החיוביות שיש לאנשים אודות  

טופס "כדי לבדוק מדוע הינך משתמש אנא מלא את , האלכוהול או הסמים
".ציפיות חיוביות



שאלת את עצמך האם יש מספיק , לאחר שעקבת אחרי השימוש
בעיות הקשורות לשימוש הסם או השתייה כדי שתחליט לשנות את 

נותרה רק בדיקה , בררת לעצמך מדוע הינך שותה או משתמש, דרכך
:אחד קטנה לבצע לפני שנצא לדרך הטיפולית

  
:בדוק האם אתה מוכן לשינוי

  
טופס בדיקת מוטיבציה לשינוי

  
כעת לאחר כל העבודה הקשה שהשקעת

  
!!!!!מגיע לך כל הכבוד  )1
:וכעת יש להתחיל בטיפול)2



הצעד הטיפולי הראשון הוא קביעת יעדים או מטרות לעצמך לחיים
  

כתוב רשימה של חמישה דברים שהייתה רוצה שיתגשמו במהלך החיים  
:שלך בשלוש שנים הבאות

  
1 ____________
2 ____________
3 _____________
4 _____________
5 _____________
  

לכן עליך לחשוב מה  . העבודה הטיפולית היא פונקציה של אותן המטרות
.עליך לעשות כדי להגשים מטרה זאת

  
זה הזמן לפנות לטיפול . במידה שאינך מוצא את הדרך לעשות זאת בעצמך

.מקצועי



הצעד הבא היא לבנות תכנית להשגת  , אם הינך יודע מה צריך לעשות
.מטרה זאת

  
.עדיף לעבוד על מטרה אחת בכל פעם, חשוב לדעת

  
:תכנית הפעולה צריכה לכלול מרכיבים מארבעה סוגים לפחות

  
.תרופתי בהתייעצות עם רופא/ גופני   )1
אתר  ב CBTראה דפים מתאימים בספריית , רציונליתחשיבה  -מחשבתי  )2
.זה
לתכנן מה מותר ומה אסור לך לעשות בהקשר להשגת  : התנהגותית  )3

.שבועות וחודשים הקרובים, המטרה בימים
.שקול ברצינות בקשת עזרה מאנשים אחרים -בין אישי  )4



מעבר לעבודה על השגת מטרות ספציפיות שקבעת לעצמך יש כמה דברים 
:כלליים שכדאי לעבוד עליהן בעצמך או בעזרת מטפל התנהגותי קוגניטיבי

  
.שליטה וויסות של רגשות וכעסים )1
.כיצד להגיד לא להצעות הקשורות לשימוש, התנהגות אסרטיבית)2
.התרחקות מגירוים המעוררים חשק לשימוש -שליטה בגירוי)3
.קביעה של פעילויות מהנות חלופיות לשימוש בסם)4
המשך ניהול יומן שימוש ועבודה על מקרים של מעידה אם יהיו על פי החוברת  )5
”היבטים פסיכולוגיים של השימוש בסמים והתמכרות"
  

אם הדברים  . בכך מצינו את מה שניתן לעשות ולייעץ לך ככלים של עזרה עצמית
אנא אל תהסס לפנות לטיפול  , האלה לא יספיקו לך להגשים את מטרותיך בחיים

אנו עצמנו נשמח לעמוד לרשותך באחד  . אצל מטפל התנהגותי קוגניטיבי מוסמך
.מסניפי מרפאתו
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