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מרפאת היבטים מציגה

תכנית חדשנית לחזרה לשתייה מתונה בעזרת  •

SELINCRO

או במקרים אחרים תרופות אחרות•



?כיצד מתחלקים האנשים ששותים אלכוהול

מכורים 
לאלכוהול

שתייה  
בעייתית

שתייה נורמטיבית

אנשים שלא שותים בכלל

יתכן שבארצות  

מסוימות זה כך



?למי מתאימה התכנית

למי שמרגיש ששותה יותר מדי אלכוהול  •

,  שמנסה להפחית את בכמות השתייה הכוללתלמי •

אך מסיבות שונות מתקשה להשיג את המטרה 

שקבע לעצמו



?ללא התמכרות, "שתיית אלכוהול בעייתית"מה מאפיין 

אך לא בכל שעות היום ולא בהכרח כל יום, שתייה מרובה•

שתייה מרובה באירועים לעיתים קרובות•

כשהוא נתון תחת השפעת  התנהגויות שהאדם מצטער עליהן •

אלכוהול

ריבוי תאונות תחת השפעת אלכוהול•

מקרים של אלימות•

בעיות משפחתיות ועסקיות הקשורות לשתיית אלכוהול•



?למי התכנית לא מתאימה

לאנשים הסובלים מהתמכרות לאלכוהול



?לאלכוהולהתמכרותמה מאפיין 

כבר משעות הבוקר, שתייה מרובה מאד כל שעות היום•

אפילו של כמה שעות יש  , כאשר לא שותים אלכוהול לתקופה•

תחושות קשות של אי נוחות גופנית

תסמונת גמילה•

השתייה הופכת ממש למרכז החיים ואנשים יוותרו על יציאה  •

השתתפות באירועים או פעילויות, למקומות שונים



?על אילו כמויות מדובר



הגדרות אמריקאיות לשתייה בטוחה

גברים עד שתי יחידות אלכוהול ליום•

נשים עד יחידת אלכוהול אחד ליום•

Problem Drinking and Alcoholism: Diagnosis and Treatment
MARY-ANNE ENOCH, M.D., M.R.C.G.P., and DAVID GOLDMAN, M.D., National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism, Bethesda, Maryland
Am Fam Physician. 2002 Feb 1;65(3):441-449



הגדרות של שתייה בעייתית מסוכנת

יותר משבע יחידות אלכוהול לשבוע אצל נשים  : לנשים•

ושתייה של יותר משלוש יחידות אלכוהול באירוע מסוים

יחידות אלכוהול לשבוע ויותר מארבע  14-יותר מ: לגברים•

יחידות אלכוהול באירוע מסוים



מרובה-הגדרות של שתייה כבדה

יותר משלוש עד ארבע יחידות אלכוהול ליום  : לנשים•

יותר מחמש או שש יחידות אלכוהול ליום: לגברים•



...באירוע שתייהסיכונים מידיים באוסטרליה מבדילים בין 



לבין הסיכון בשתייה ממושכת...



:לסיכום



?מה לא טוב בזה



נזקים בריאותיים הקשורים לשימוש באלכוהול בכמויות  
מופרזות

אובדן זיכרון

שינויים  

:התנהגותיים

תוקפנות אלימות  

עצבנות
"אף השתיין"

סרטן פה ולוע

בעיות נשימה 

וזיהום בדרכי 

נשימה

בעיות לב 

ולחץ דם גבוה

בעיות קיבה ומעיים  

עקב מחסור 

12בוויטמין  B

דלקת בלבלב

פגיעה בכבד

רעד בידיים נזק  

נוירולוגי

כיב קיבה בעיות קשות  

בעיות פרקים ושבירת  בתפקוד מיני

עצמות בתאונות
בעיות תחושה ונמול



הכמות קובעת

הגרף מציג את קשר בין  

תמותה משחמת הכבד 

לבין כמות שתיית  

האלכוהול ליום



הכמות קובעת

מידת הנזק עולה  

בצורה

אקספוננסיאלית



ועל  
תאונות  
דרכים  
כבר  
?דיברנו



כיצד לזהות שקיימת בעיית שתייה

גם אם אין התמכרות



?כיצד לזהות שקיימת בעיה

בין)בעייתיתהתנהגות,הקאותהכוללתשכרותשלחוזריםמקרים•

(בחברהמבוכהגרימת,היתר

(BLACKOUTS)שתייהבזמםשקרהמהעלשכחהשלאירועים•

,יתררגזנות,שינההפרעות,חרדה,דיכאון:הרוחבמצבתכופיםשינוים•

.אדישות

המיניבתפקודבעיות,בטןכאבי,העיכולמערכתהפרעות,רעד•

לשתותכדיהסתגרות,משפחתיותפעילויותעלוויתור,עצמיתהזנחה•

תאונותריבוי•

פיננסיותובעיותבתפקודירידה-בעיהשקיימתהכחשה•



?אז מה עושים

תלוי בחומרת המצב



אפשרויותיש שתי , בגדול

מצב של שתייה בעייתית מצב של התמכרות

עוברים טיפול גמילה רפואי•

מפסיקים לשתות לחלוטין•

תוך המשך טיפול בשיחות וטיפול •

משפחתי ושיקומי

על כך לא נדבר בהצגות אלו•

חוזרים לשתייה מתונה•

תוך טיפול תמיכתי ורכישת  •

לרוב קצר מועד–מיומנויות 

ורצוי בעזרה תרופתית•



תכנית היבטים 
"חזרה למתינות בסיוע תרופה"

www.hebetim.co.il



תכנית היבטים מוצעת

התאמהוקביעתהערכהפגישת1.

השפעותיהלגבימקיףהסברעםהתרופהמתן2.

השתייהיומןמילוי3.

עלשמירה,יוםסדר,השתייההרגליעלעבודה4.

התנהגותיתוהפעלהמהנותפעילויות
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בשתייהשליטהמיומנויותעלעבודה4.

לחץמצביעםוהתמודדות

בסיסירגשותוויסותעלעבודה5.

ומעקבסיכום6.
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תכנית היבטים מוצעת
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אלכוהוללשתותלהפסיקחייביםלא•

אשפוזחייביםלא•

מאלכוהולרפואיתגמילהביצועחייביםלא•

לעצמוהשתייהכמותיעדיאתקובעהאדם•

תכנית היבטים מוצעת

www.hebetim.co.il



...אך שלא נטעה

נורמטיבית-בהחלט יש מטרה לחזור לשתייה מתונה•

חלק מהתהליך מתרחש בעצמו בעזרת השפעת התרופה•

ולחלק צריך לעזור להתרחש בעזרת תכנית טיפול קצרת •

מועד כפי שתוארה קודם

www.hebetim.co.il



בתכנית של היבטים
מוקד העבודה
הוא קודם כל  

www.hebetim.co.il



בתכנית היבטים נעבוד על

www.hebetim.co.il



בתכנית היבטים נעבוד גם על

www.hebetim.co.il



?אבל למה כדאי להשתמש גם בתרופה

כי התרופה מעלה מאד את סיכוי ההצלחה של  

השגת השינוי

תכנית היבטים מוצעת
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?זה פועלכיצד 
במוח ומשנה את חווית  " מעגלי הגמול"התרופה פועלת על •

השתייה

השינוי יכול להיות ברמה הביולוגית ואפילו לא מורגש על  •

ידי המטופל

החוויה המחודשת המתקשרת לשתייה יוצרת למידה מחדש •

של דפוסי השתייה

ומחזירה את האדם לשתייה מתונה ונורמטיבית•

תכנית היבטים מוצעת
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?לוואיהאם יש תופעות 

אין תרופה שאין לה תופעות לוואי•

אך אם הם יתרחשו יהיו מתונות מאד ולא יפריעו לתפקוד  •

היומי שלך

מפסיקים את התרופה וכל תופעות הלוואי  , במקרה הכי גרוע•

נעלמות

ולכן פרטים נוספים יסופקו  , אנחנו דוגלים בשקיפות מלאה•

במהלך הטיפול

תכנית היבטים מוצעת

www.hebetim.co.il



?מי מעביר את הטיפול
רופא פסיכיאטר מומחה

יחד עם 

צוות מומחים בטפול התנהגותי  

קוגניטיבי בעלי ניסיון רב בטיפול  

בבעיות מסוג זה

תכנית היבטים מוצעת

www.hebetim.co.il



?כיצד יוצרים קשר
פשוט מתקשרים

או שולחים דואל

03-6851551

ebetim@ebetim.co.il

תכנית היבטים מוצעת

www.hebetim.co.il
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