
 בהתמכרויות CBT -עיקרי הטיפול ב

 בסקי'מרצ יו'סרגר "ד

 מרפאת היבטים  



 :טווח הטיפול ההתנהגותי

 השימוש עצמו

 מיומנויות חיים

 ארגון מוסדי

 טיפול משפחתי

 שיקום תעסוקה



נא לא לשכוח את מודל שלבי  

השינוי והתאמת סוג ההתערבות  

 .לשלב השינוי שבו נמצא המטופל

../Movies/iofacilit-stages of change.mov


Motivational Enhancement 

Therapy 



 המשגת ההתמכרות

 הסיבות לפתוח ההתמכרות•

,  למידה שמתבססת על שילוב של גורמים גנטיים–

 חברתיים ונפשיים

מה קורה לאחר שהתלות בחומר או בהתנהגות  •

 נוצרת

,  רפואיים, לכודים בגורמים ההתנהגותיים–

קוגניטיביים ומשפחתיים המחזקים את הלמידה  

 שהביאה לשימוש ולתלות



 המשגת ההתמכרות

פסיכולוג חשוב בשם אלברט אליס מסביר שלהיות מכור  •

 :לסמים זה יותר מאשר תוצאה של השפעת החומר

../חומר התנהגותי קוגניטיבי/cbt of addiction from Salkovis book.doc


 המשגה של התמכרות



 המשגה של התמכרות

מכל הסיבות האלה והרבה אחרות האדם •
אבל נשאלת השאלה  , מתחיל להשתמש

הגדולה מדוע יש אנשים שממשיכים  
 החיזוקהתשובה לכך היא ?  להשתמש

זה אומר שאחרי שאדם השתמש  " חיזוק"•
,  מתגברים הסבירות, בסמים במצב מסוים

לחיזוק שתי  . שהוא יעשה את זה שוב, הסיכוי
הגופנית שכבר הזכרנו מעלה  : סיבות

,  שבמצבים מסוימים לומדשהאדם  : והנפשית
 .להשתמש  חייבהוא  

 החיזוק



 המשגה של התמכרות

  \לאחר תקופה שהאדם כבר מתמכר לשימוש בסמים•
הוא מבטיח לעצמו שיפסיק להשתמש כל כך הרבה  

אבל יכול להיות שבשלב הזה הוא . או לפחות שינסה
מצבים מסוימים  , עם הזמן:  כבר לכוד במלכודת

אדם לומד שבמצבים אלו  , מתקשרים לצורך בשימוש
כי אם הוא לא , מוכרח סמים,  הוא חייב להשתמש

האדם לומד איזה . זה יהיה אסון עבורו, ישתמש
למצבים אלה אנו  . מצבים מגרים אותו לשימוש

 .מצבי סיכון: קוראים

ברור שהמצב החשוב ביותר שמביא את האדם •
אך אנו מדברים כאן על חזרה , "קריז"לשימוש זה ה

 ".שבירת הקריז"לשימוש גם לאחר 



 המשגה של התמכרות



 המשגה של התמכרות



 המשגה של התמכרות



 הגדרת מצבי סיכון



 הגדרת מצבי סיכון



 השימוש כלמידה אופרנטית

התנהגות אופרנטית זאת התנהגות הנשלטת על ידי  •

 .  תוצאותיה

כאשר מגדירים את השימוש בסם כהתנהגות  •

אופרנטית אנו חייבים להגדיר בדיוק איזה התנהגות  

מוגדרת כשימוש לרעה בסם  ואנו חייבים להבין מהן  

התוצאות של התנהגות זאת אשר פועלות כמחזקים או 

 .ויוצרים למידה להמשך השימוש  כעונשים

 התניות הרגלים



 תרופות לכל דבר



 המשגה של התמכרות מרלט וגורדון



 :מרכיבים עקרים של הטיפול

 

התנהגותי קוגניטיבי  טיפול 

 להתמכרויות

 טיפול קוגניטיבי

 וויסות רגשות

 מניעת נפילה



 :מבחינת הטיפול

 :התייחסות לנסיבות התקדימיות( 1•
 

משתנים הקשורים למשטרה ולחוקים  , זמינות הסם–
ברור שזמינות הסם או האלכוהול תקל על . המקומיים

  .המשך שימוש

 /למטפל לרוב אין השפעה רבה על מרכיבים אלו–

יחד עם זאת כדאי להתייחס לשאלת מקום המגורים  –
לאחר שחרור מהטיפול כאחד הדרכים להוריד את 

 .שכיחות השימוש



 יתרונות וחסרונות מהשימוש



 סיבות להפסקת השימוש

../../../../for ebetim site/originals/adiction/reasons_stopping.pdf


אימון בשליטה עצמית התנהגותית מתחיל 

 מניטור

ניטור עצמי מספק אפשרות של ביצוע אנליזה  •
 .התנהגותית של התנהגויות שימוש

, מעלה את המודעות לחשיבה של הכשלה עצמית•
,  לדפוסי השימוש, למיומנויות חסרות, למצבי סיכון

לגירוים חשובים ולמצבי  , למצבים הרגשיים השליליים
 .סיכון לישנות התופעה

 עוזרת למטופל לפתח •
 דרכי התמודדות חלופיות

../../../../for ebetim site/originals/adiction/follow_up_comsumption.pdf


אימון בשליטה עצמית התנהגותית מתחיל 

 מניטור

ניטור עצמי במשך שבועיים לפני •

תחילת הטיפו יכולה לתת תמונה 

 השימוש פורמולצייתברורה אודות 

../../../../for ebetim site/originals/adiction/Problems_from_drugs.pdf


 :מבחינת הטיפול

 .המשתנים הקשורים להשפעת הסם( 2•
ניתן לנסות לשנות את מידת החיזוק שמקבלים  

זאת על ידי גורמים  , מהשימוש בסמים או באלכוהול
 .ביפרנורפיןאו  דיסולפירם, נלטרקסוןתרופתיים כגון 

או במידה מועטה יותר של הצלחה ניתן לנסות –
לשנות בדרכים התנהגותיות את התגובתיות לסביבת  

 .הסם



Cue Exposure  

• Urges and cravings are often triggered by 

emotional states and external events that have 

been paired with addictive behavior. 

• Reduce and eliminate exposure to cues or high 

risk situations.  (Covert Sensitization Strategies) 

• Teach clients that cues are early warning signals 

to develop immediate alternative activities that 

reduce and eliminate exposure to the cue.  



ציפיות חיוביות מהשימוש  

 בחומר

מיומנויות 

חלופיות  

 נדרשות

 מצב רגשות תוצאה סופית

שיפור תקשורת  

 בין אישית

 פתרון בעיות

בריחה 

מהבעיות על 

 ידי שימוש

 כעס 

 תסכול

מריבה עם  

 בת זוג/בן

../../../../for ebetim site/originals/adiction/Positive_beleifs.pdf
../../../../for ebetim site/originals/adiction/Positive_beleifs.pdf


 חוזה תליות

 מתן חיזוקים על התנהגויות גמילה•

 בדיקות שתן נקיות מזכות בתלושים•

 (מתדון)בדיקות שתן נקיות מזכות לקיחת מנות הביתה •

 חיזוק של התנהגויות רצויות•

 עושה סדר במסגרת טיפולית ומונע וויכוחים•

 יעילות מוכחת•



 :מבחינת הטיפול

 :התייחסות לאדם בכללותו( 3•
 

כיוון שהשימוש בסם הוא היבט אחד מתוך  –
חשוב לאבחן את  , ההתנהגות הכוללנית של האדם

תוך התייחסות להתנהגויות  , ההתנהגות באופן כללי
 .רצויות ובלתי רצויות

תקשורת בין  , בסעיף זה נכנסים תחומי התעסוקה–
 .'וכו' טיפול משפחתי וכו, אישית



 למידת מיומנויות התמודדות

מלמד מטופלים דרכי התמודדות מוצלחות  •

בין אישיות  , יותר עם בעיות רגשיות

 .וחברתיות

חלק מהמטופלים לא רכשו מימיהם את •

המיומנויות ואחרים מתקשים להשתמש 

 דיכאון או אמונות נוקשות, בהן בשל חרדה

כולל  , את הלמידה עושים בדרך דידקטית•

 מתן הסברים ומשקי תפקיד, הדגמות



Variety of Coping Skills 

• Stress Management 

• Anger Management 

• Coping with Cravings 

• Social Skills Training 

• Mood Management 

• Assertiveness Training 

• Communicating Skills 

• Relationship 
Enhancement Skills 

• Enhancing Social 
Support 

• Spiritual Development 

• Leisure Time 
Management 

•  Job Seeking Skills 

 



 מיומנויות פתרון בעיות

גישה כללית 

הגדרת הבעיה 

חיפוש חלופות 

בחירת החלופה 

הכנת הפעולה והערכה 

../../../../FORMULARY/טפסים לCBT/pdf/טופס פרוט המודל המורחב של פתרון בעיות.pdf


 הבנייה קוגניטיבית מחודשת

זה בלתי אפשרי להפסיק  •
 להשתמש

 אשתעמם ואאבד את כל חברי•

 לא אוכל לשאת את זה•

 ....זה גנטי•

אני כבר נכשלתי כל כך הרבה •
 !פעמים



התיאוריה הקוגניטיבית  

 :גורסת
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 אירוע

 מעבר דרך 

 מסננת בעלת

 ”דיכאוני“סגנון 

 ,”דיכאוני“רגש 

 התנהגות לא יעילה

 מעבר דרך 

 מסננת לא מעוות

 את המציאות

 רגש תפקודי

 התנהגות תפקודית

../../laptop/My Documents/MY PUBLICATIONS AND COURSES/קורס טיפול התנהגותי קוגניטיבי/introduction cbt new/presentations/קורס מבוא/negative thoughts.WMV
../../laptop/My Documents/MY PUBLICATIONS AND COURSES/קורס טיפול התנהגותי קוגניטיבי/introduction cbt new/presentations/קורס מבוא/depression.WMV
../../movies/star trek/Data's Life Forms Song.flv
../../movies/ABCT podcasts/ct theoretical approache.wmv


 :ותפקידו של הטיפול הוא
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 אירוע

 מעבר דרך 

 מסננת בעלת

 ”דיכאוני“סגנון 

 ,”דיכאוני“רגש 

 התנהגות לא יעילה

 מעבר דרך 

 מסננת לא מעוות

 את המציאות

 רגש תפקודי

 התנהגות תפקודית

 להגביר את

 המודעות לתופעה

 לאפיין את טעויות

 החשיבה

 לתקן את סגנון החשיבה

 להטמיע את הסגנון המתוקן

../../laptop/My Documents/MY PUBLICATIONS AND COURSES/קורס טיפול התנהגותי קוגניטיבי/introduction cbt new/presentations/קורס מבוא/alternative thoughts 1.WMV
../../laptop/My Documents/MY PUBLICATIONS AND COURSES/קורס טיפול התנהגותי קוגניטיבי/introduction cbt new/presentations/קורס מבוא/alternative thoughts 2.WMV
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המשתנים הקשורים  

 .להשפעת הסם

ניתן לנסות לשנות את מידת החיזוק שמקבלים  •
זאת על ידי  , מהשימוש בסמים או באלכוהול

או   דיסולפירם, נלטרקסוןגורמים תרופתיים כגון 
 .ביפרנורפין

או במידה מועטה יותר של הצלחה ניתן לנסות  •
לשנות בדרכים התנהגותיות את התגובתיות  

 .לסביבת הסם



 RPמניעת ישנות התופעה 

אנליזה התנהגותית 

לחץ/זיכוי מצבי סיכון 

דרכי התמודדות עם לחץ 

שיפור בתחושת מסוגלות עצמית 

ייחוס נכון למעידה כהזדמנות ללמידה 

ציפיות חיוביות אודות השפעת הסם אתגור 

סגנון חיים מאוזן 
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 -מצב לחץ

 סיכון

תגובת התמודדות  

 יעילה
תגובת התמודדות  

 יעילה

 הפחתת

 הסיכוי

 למעידה

תגובת 

התמודדות  

 בלתי יעילה

ירידה  

בתחושת 

מסוגלות 

עצמית 

והגברת  

ציפיות  

חיוביות  

 ...מ

מעידה  

 ראשונית

תגובת 

רגשית  

שלילית 

להפרת 

הכלל 

 הטיפולי

 הגברת

 הסיכוי

 למעידה
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מצב 

 -לחץ

 סיכון

 רציונליזציות

אפקט "הכחשה ו

 (AIDs" )יעני

 דחפים

 כמיהה

מצב 

 פיזיולוגי

רצון  

 להקלה

 אפקט

מגיע  "

"לי  

חיים  

בללתי  

מאוזנים  

בעיות 

 רגשיות

שיפור כללי  

שיפור  , בחיים

קוגניטיבי  

מציאת  

 תחליפים לחולי

שיטות של 

שליטה  

 בגירוים

 כולל הרפיה

עבודה של מניעת  

נפילה מפות 

התמודדות ערכות 

 חירום וכדומה

עבודה על  

מטריצה של  

קבלת  

 החלטות

אסטרטגיות  

 הימנעות

 הכרות עם סימני 

 לחץ ומניעתם

עבודה על 

פנטזיות של  

מעידה ועל 

התגובות בפועל  

 .הצפויות

 ניהול דחפים

“urges 

surfing” 
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 וויסות רגשות



 וויסות רגשי

 הסכמות הרגשיות





 (מודל היבטים)וויסות רגשי 



 (מודל היבטים)וויסות רגשי 



 :טיפולים שהוכיחו את יעילותם

• 1. Treatments designed to suppress use: 
– Antidipsotropic medication with compliance contracting, 

– Aversion therapies (covert sensitization), 

– Behavior contracting, 

– Behavioral self-control training, and 

– Brief motivational counseling. 

• 2. Methods to teach skills for successful sober living: 
– Behavioral marital therapy, 

– Community reinforcement approach, 

– Social skills training, and 

– Stress management training. 


