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 אל תשלח ידך אל הבראוניז

 תינוקות, ב"בארה הנוכחית ההתמכרות ממגפת כתוצאה

 לחומרים גבוהים בשיעורים נחשפים הגן בגיל וילדים

 הצעדים ומהם לכך הגורמים מה. מריחואנה ממכרים כגון

 ולהגן למנוע כדי לנקוט יכולים מקצוע ואנשי ההורים שאנו

9 לקריאת הכתבה בעמוד  .זו מפני חשיפה הילדים על

 מתכון להצלחה -המהפך באיסלנד 

 המפוקפק בתואר איסלנד החזיקה שנה כעשרים לפני עד

 בקרב ביותר הגבוה האלכוהול צריכת שיעור עם המדינה של

. כיצד הצליחה איסלנד להפחית את באירופה נוער בני

השימוש של בני הנוער בחומרים ממכרים ומה ישראל 

6בעמוד לקריאת הכתבה  יכולה ללמוד ממנה?

 מה עובד? - ספרית בית התערבות תכנית

 סמים, אלימות למניעת תכניות של רחב מגוון מתוך

 מהם? יעילות נמצאו מניעה תכניות אלו, ואלכוהול

 המאפיינים מהם? יעילה מניעה לתכנית הקריטריונים

 קהל בקרב שנמצאו המניעה בתכניות המרכזיים והרכיבים

2 בעמוד לקריאת הכתבה  ?הספר בבתי תלמידים של יעד

 משבר האופיואידים בארה"ב

אנשים בארה"ב מתים עקב מנת יתר של תרופות  131בכל יום 

במרשם. מדובר במשבר לאומי שפוגע  הניתנים אופיואידים

בבריאות אזרחי ארה"ב, ברווחתם ובכיסם. הנטל הכלכלי 

דולר לשנה! מיליארד  7..5-שנגרם כתוצאה מהמשבר נאמד ב

 11בעמוד לקריאת הכתבה  כיצד ניתן להתמודד עם התופעה?

 תוןורש
 ובאלכוהול בסמים, באלימות למאבק ברשות והמחקר המידע עלון
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 אל תשלח ידך אל הבראוניז

בשיעורים  1כתוצאה ממגפת ההתמכרות הנוכחית בארה"ב, תינוקות וילדים בגיל הגן נחשפים

גבוהים באופן בלתי סביר לחומרים רעילים וממכרים, כולל ניקוטין, אלכוהול, קפאין, תרופות 

אנשי מקצוע ו ההוריםשאנו צעדים מה הגורמים לכך ומהם המרשם, מריחואנה וסמים אסורים. 

ם בתחום יכולים לנקוט כדי למנוע ולהגן על הילדים מפני ההשפעות שעלולות להיות מסכנות חיי

 .חומרים אלהל לחשיפה

 על ידי המרכז הלאומי להתמכרות ולשימוש לרעה בחומרים  8102-בדו"ח שפורסם ב

(The National Center on Addiction and Substance Abuse, CASA,)  הוצגו ממצאים בדבר

למגוון חומרים  7עד גיל אופי הבעיה, היקפה וההשלכות שנגרמו כתוצאה מחשיפה של ילדים 

פסיכואקטיביים, הכוללים ניקוטין, אלכוהול, קפאין, תרופות מרשם, מריחואנה וסמים בלתי 

 חוקיים. הנתונים מבוססים על מערכת הנתונים הלאומית על הרעלות

 American Association of Poison Control) של מרכזי הפיקוח על הרעלות של ארה"ב

Centers, AAPCC .ומקורות מידע נוספים ,) 

 

  

                                                           
1

, הסנפה, בבליעה, למשל, כלשהי בצורה חומר שצרך מישהו" היא ח"בדו משמעותה exposure)) הערה: חשיפה 
 '.וכו לעיניים או לעור ספיגה
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 :חשיפה של ילדים לחומרים ממכרים בארה"ב

 בלבד התרחשו יותר  9116-(, בAAPCC-על פי נתוני מרכזי הפיקוח על הרעלות של ארה"ב )ה

ומטה שנחשפו  5מספר הילדים בני  מקרי חשיפה של ילדים לחומרים ממכרים בארה"ב. 31,711-מ

להשפעות המזיקות של ניקוטין, אלכוהול, קפאין, מריחואנה, חלק מהאופיואידים ומתאמפטמין 

למשככי ילדים מספר החשיפות של עלה בעשור האחרון, כמו גם מספר הילדים שנפגעו מחשיפה זו. 

(, במקביל 9111-9112) על פני תקופה של תשע שנים 23%-כאבים הניתנים במרשם רופא עלה ב

למגפת האופיואידים שהתרחשה  בארה"ב. מספר הפניות למרכזי פיקוח על הרעלות בהקשר 

  בשלוש שנים בלבד. 1,411%-עלה ביותר מ( e-cigarettesלחשיפה לסיגריות אלקטרוניות )

 :שיעורי החשיפה למריחואנה

ומטה ברמה הלאומית, נבדקו  5על מנת לבחון את מגמות החשיפה למריחואנה בקרב ילדים בני 

דיווחים  ל פי, ע8112-8102נתונים על מקרי חשיפה למוצרי מריחואנה שהתרחשו בין השנים 

 . (AAPCC-)ה שנתיים שנאספו על ידי מרכזי הפיקוח על הרעלות של ארה"ב

 ומטה, מספר החשיפות למריחואנה עלה בעקביות  5ניתן לראות כי בקרב ילדים בני  0מגרף 

 , מספר החשיפות למוצרי מריחואנה בקרב ילדים צעירים עלה בכל שנה. 8108. מאז 8102-ל 8112-מ

 :ב"בארה ומטה 7 בני ילדים בקרב שדווחו מריחואנה למוצרי החשיפה מקרי מספר: 1 גרף

 NPDS)) מערכת הנתונים הלאומית על הרעלותשל  8112-8102מקור: דו"חות שנתיים לשנים 
 פניות שנעשו למרכזי הרעלות מקומיים בארה"ב(. )הדו"חות מתבססים על
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 :מריחואנה-ממכרים לחומרים( ומטה 7 בני) ילדיםהגורמים לעליה בחשיפת 

מחקרים שנערכו ברמה הלאומית והמדינתית בארה"ב מראים כי חלה עלייה במידת החשיפה 

רפואיים או המתירה שימוש במריחואנה לצרכים  דיניותמהשל ילדים למריחואנה מאז החלה 

 נגישותה של מריחואנה במוצרי מאכל:לצרכי פנאי, במיוחד עקב זמינותה ו

  :במהלך השנים, מדיניות המריחואנה בארה"ב השתנתה באופן דרסטי, כמו שינוי במדיניות

גם האופן שבו ניתן לצרוך אותה )במוצרי מאכל וכו'(. יותר ויותר מדינות בארה"ב אישרו את 

, תשע ומדינות וכן 8102השימוש הרפואי ו/או לצרכי פנאי של מריחואנה )נכון לינואר 

מדינות ווושינגטון די.סי. אישרו  82-ואנה לצרכי פנאי, ווושינגטון די.סי. אישרו שימוש במריח

ובכך הגדילו את זמינותה ונגישותה לציבור, ובכללו שימוש במריחואנה לצרכים רפואיים(, 

מריחואנה הציבורית הגדלה לשימוש בילדים. שינויי המדיניות קשורים במקובלות 

 ובהורדת הסטיגמה שנקשרה לה בעבר.

 ומטה  5העלייה שחלה במידת החשיפה של ילדים בני וק והגשה: צורת השיו-מוצרי מאכל

למריחואנה קשורה, כאמור, בעובדה שהמריחואנה כעת משווקת ונמכרת במגוון צורות של 

כדוגמת מראן ובטעמן למוצרי מאכל רגילים, מאכל )במדינות שבהן זה חוקי(, שדומות ב

ל אלה, בשילוב אריזתם המושכת  . מוצרי מאכמשקאות, סוכריות ומוצרים נוספים עוגיות,

, מפתים ילדים לצרוך (child-resistant packagingי ילדים )ל ידאינה עמידה בפני שימוש עש

אותן, כמו גם אחסונם הלקוי והעדר הפיקוח עליהם בבית. בעיתיות השימוש הנוספת בקרב 

ה למוצרי בהשווא THCילדים היא שמוצרי מאכל אלה מכילים ריכוזים גבוהים יותר של 

 מריחואנה אחרים. 

 

 תסמינים: -למריחואנה חשיפת ילדים

, זאת ככל ילדים הנחשפים למריחואנה נוטים לפתח תסמינים קשים יותר בהשוואה למבוגרים

בניגוד למתבגרים שלהם וגם בגלל שאינם רגילים לסם, הנראה עקב מסת הגוף הקטנה יותר 

התסמינים השכיחים ביותר בקרב ולמבוגרים שכן משתמשים במריחואנה בכמויות דומות. 

ילדים כוללים השפעות נוירולוגיות, המתבטאים בעיקר בירידה בקואורדינציה, אטקסיה )חוסר 

קואורדינציה המשפיע על הגפיים, יציבה, דיבור, תנועות עיניים(, תשישות, נמנום )סדציה(, 

השפעות  קשיי ריכוז, שינוי בפעילות פסיכומוטורית, בליעת מילים בדיבור וזמן תגובה איטי.
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חמורות יותר הינן נדירות, וכוללות דיכוי נשימתי, אפניאה )דום נשימה(, ברדיכרדיה )דופק לב 

עד כה, לא דווחו נמוך במיוחד(, היפוטוניה )טונוס שרירים נמוך במיוחד(, התקפים ותרדמת. 

 מוות של ילדים שנגרמו כתוצאה מחשיפה ישירה למריחואנה. מקרי

התסמינים תלויים באופן צריכת המריחואנה )למשל, בבליעה, בשאיפה או בספיגה דרך העור או 

העיניים(, במינון הסם ובמידה והילד נחשף כבר בעבר לחומר. חשיפה פאסיבית של ילדים לעשן 

 אך מקרים אלה נדירים. מריחואנה יכולה לגרום לתסמינים קליניים,

 כיצד ניתן להתמודד עם התופעה?

הורים, מטפלים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות ובריאות הציבור וכן קובעי מדיניות יכולים לפעול 

 על מנת למנוע חשיפה בלתי מכוונת ומקרי הרעלות של ילדים הקשורים במריחואנה.

מדתם בנוגע ללגליזציה של מריחואנה, על ארגוני בריאות וארגונים פדיאטריים להצהיר מה ע

לתעד את השפעתה הפוטנציאלית על ילדים ולדרוש חקיקה ורגולציות מספקות שיגנו על הילדים 

 American College of-ועל הציבור מפני השפעות הלגליזציה. ארגונים, כדוגמת ה

Pediatriciansה ,-American Academy of Pediatrics ליזציה של ועוד אינם תומכים בלג

מריחואנה לצרכי פנאי. ארגונים אלה מתעדים כיצד הלגליזציה משפיעה או עלולה להשפיע לרעה 

 על מתבגרים וילדים צעירים ומביאים המלצות כיצד להקטין את השפעתה.

מדינות הנמצאות בתהליך של לגליזציה צריכות ללמוד ממדינות שכבר ביצעו לגליזציה, כדוגמת 

הראשונה לאשר לגליזציה לצרכי פנאי וממשיכה לעדכן את מדיניותה כדי יתה ישה –קולורדו 

כיצד להסדיר זאת. למשל, רגולציות  -להגן על ילדים מפני חשיפות בלתי מכוונות למריחואנה 

 יכולות למנוע חשיפות על ידי:

 ( דרישה לאריזות עמידות מפני שימוש על ידי ילדיםchild-resistant packaging). 

  אריזות מושכות או דרישה לאריזות פשוטות ללא לוגו.מניעת 

  רגולציה על צורתם של מאכלים המכילים מריחואנה, כך שלא ידמו לסוכריות או

למוצרים מתוקים אחרים, איסור על הוספת טעם למוצרים שאינם אכילים, או לאסור 

 לחלוטין על מוצרי מאכל שעשויים למשוך ילדים.

 הגבלת מינון ה-THC מאכל המכילים מריחואנה. במוצרי 

 .תיוג ברור של מוצרי מאכל המכילים מריחואנה, עם אזהרות גרפיות 

 .יישומה של מערכת ניטור לניטור השפעת הלגליזציה 

 

 מתוך הדו"ח:

Childhood Poisoning: Safeguarding Young Children from Addictive Substances- 

".צעירים מחומרים ממכריםהרעלה בקרב ילדים: שמירה על ילדים "  

 באנגלית המלא הדוח לקריאת

  

https://www.centeronaddiction.org/addiction-research/reports/childhood-poisoning-safeguarding-young-children-addictive-substances
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מתכון להצלחה -המהפך באיסלנד   

שימוש בחומרים ממכרים בקרב בני נוער. כיצד הצליחה  מה סוד ההצלחה של איסלנד למניעת

ומה ישראל יכולה ללמוד  מוש של בני הנוער בחומרים ממכריםאיסלנד להפחית דרמטית את השי

ממנה? 

 

 חצי מיליוןאוכלוסייתה מונה פחות מ .היא מדינת אי בצפון האוקיינוס האטלנטי איסלנד

 איסלנד החזיקה שנה כעשרים לפני עד .תושבים, וצפיפות האוכלוסייה בה היא מהקטנות בעולם

. באירופה נוער בני בקרב ביותר הגבוה האלכוהול צריכת שיעור עם המדינה של המפוקפק בתואר

 מסמים הנקיים נוער בני של בשיעור גבוה במיוחד מתגאה התמונה התהפכה ואיסלנד, כיום

 .ומאלכוהול

 מבני  02%', נסקו שיעורי הצריכה של אלכוהול וסמים בקרב מתבגרים באיסלנד; 21-בשנות ה

כל זאת, למרות שיושמו תכניות מניעה אשר  -ושתיית בולמוס הפכה לנורמה צרכו חשיש  05-ה

התמקדו בהשלכות השליליות של צריכת חומרים אלה. שיעורי השימוש יצאו מכלל שליטה. 

ו באותו הזמן התבססו בעיקר על חינוך. הילדים הוזהרו מפני סכנות תכניות המניעה שפעל

. ראש עיריית ריקיאוויק גישה זו לא הניבה את התוצאות הרצויותהשימוש בסמים ואלכוהול. 

 ( הושקה.(Youth in Iceland 'נוער באיסלנד'רצה לנסות כיוון חדש, ותכנית לאומית חדשה בשם 

 התכנית כללה את הצעדים הללו:

 איסור .81 לגיל מתחת ואלכוהול 02 לגיל מתחת סיגריות רכישת איסור :בחקיקה שינויים 

 .בקיץ 80:11 או בחורף 88:11לאחר השעה  לביתם מחוץ( 01-02)גילאי  שהיית בני נוער

 פרסומות לסיגריות ולאלכוהול הוצאו מחוץ לחוק.

 במחיצת לשהות זמן יותר הקדישו הוריםילד: -איכות הקשר הורהחיזוק מעורבות הורית ו 

 ועל ילדיהם עם הבילוי חשיבות על בהרצאות להשתתף הורים עודדו הרשויות .ילדיהם

 בחיי להתעניין הצורך על, ארעי 'איכות זמן' פני על משותף זמן של ממשית כמות העדפת

 .הלאה וכן שלהם החברים מי לדעת, הערב בשעות בבית נמצאים שהם לוודא, ילדיהם
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  ריקוד, אומנות, ספורט, הלימודים שעות לאחר, הפנאי בשעות פעילויות נוצרו: יתרפעלתנות ,

 קיבלה משפחה כל .משמעות ושירגישו בקבוצות המתבגרים את להפעיל מנת על רכיבה

 אלו פעילויות למימון המקומית מהרשות כספית השתתפות

  :לטובת הסברה למסע המקומית והמנהיגות המדינה התגייסות ראשימנהיגות מעורבת 

 רייקיאוויק )עיר הבירה(. עיריית ראש למשל, הפרויקט

, 05-02מחקר שבחן את השלכות המודל האיסלנדי לטווח ארוך בקרב תלמידי בית ספר בגילאי 

 : ((Milkman & Jonsson, 2019 מצא תוצאות שהן לא פחות ממדהימות

 

 :17-16, בקרב גילאי .911-.122 השנים בין

 5%-ל 08% -מ צנח האחרון בחודש שתויים שהיו 02-וה 05-ה בני שיעור: שיכרות. 

 בצורה ירד, התלמידים בקרב יומיומי באופן סיגריות המעשנים שיעור: סיגריות עישון 

 בלבד.  1%-ל 81%-מ דרמטית

 התלמידים מכלל(, אחת פעם לפחות צרכו) בקנאביס שהתנסו אלו שיעור: בקנאביס שימוש 

 .5%-ל 02%-מ ירד, הללו בגילאים

בפעילויות ספורט לשימוש בחומרים מסוכנים ובין  מצא קשר שלילי בין השתתפות הנוערהמחקר 

המשמעות היא,  מסוכנים. השבוע לשימוש בחומרים במהלך ההורים עם תכוף בילוי דיווח על

שעבור מתבגר שמבלה זמן עם הוריו, הסיכוי שהוא צורך חומרים מסוכנים נמוך משמעותית 

לעומת מתבגר שלא עושה כן. באופן דומה הדבר נכון לגבי מתבגרים שנוטלים חלק בפעילויות 

 ספורט, לעומת מתבגרים שלא. 

ר את הירידה הדרמטית להסבי ומעורבות הורית עשויים ספורט בפעילויות הנוער השתתפות

שדיווחו על  02-וה 05-, שיעור התלמידים בני ה8102 -ל 0222: בין בשימוש בחומרים מסוכנים

 0. שיעור המשתתפים לפחות 02%-ל 81%-במהלך השבוע עלה מבילוי תכוף או קבוע עם הוריהם 

 . 08%-ל 80%-עלה מ( ספורט קבוצת או מועדון) מאורגנת ספורט פעמים בשבוע בפעילות

 ארבע בלילה 01 השעה אחרי לבית מחוץ בילו כי שדיווחו המתבגרים כמו כן, חלה ירידה באחוז

 מיהם על השגיחו הוריהם כי האחרון ועלייה באחוז המדווחים השבוע במהלך יותר או פעמים
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 הורים של הפיקוח ומידת ילדיהם עם בילו שהורים הזמן שמשך בערבים. מכאן, לבילוי חבריהם

  .משמעותי באופן עלו ילדיהם על

 אז מה אנחנו יכולים ללמוד?

 בקרב פסיכואקטיביים בחומרים השימוש את למנוע מנת על התערבות בגישה האקולוגית: .0

 כל ואת המשפחה, הספר בית, השווים קבוצת את במקביל להפעיל חשוב, מתבגרים

 להיות פחות נטו בחומרים מסוכנים שהשתמשו מתבגרים. צעירים בפעילויות המעורבים

 באופן נטו בסמים שהשתמשו מתבגרים, כן כמו. עימם זמן פחות ובילו להוריהם קשורים

 שלא, מובנות-בלתי בפעילויות ולהשתתף בסמים הם גם שהשתמשו לחברים להתחבר כללי

 בפעילות השתתפותם גם כמו, והורים חברים עם מתבגרים  של הקשר. מבוגר י"ע פיקוח כללו

. פסיכואקטיביים בחומרים שימוש במניעת מפתח גורם מהווים, לצעירים המיועדת מאורגנת

, חברתיים קשרים של התמידית חשיבותם על מצביעים הממצאים, יותר הרחב בהקשר

 .מתבגרים של היומיומי החברתי בעולמם, הורי ופיקוח חברתית הורית תמיכה

 כך, המניעה מאמצי ביישום התזמון חשיבות על מצביעים הנתונים התערבות מוקדמת: .8

, מוקדם המניעה במאמצי להתחיל יש. המתבגרים בחיי המכריע ההתפתחותי בשלב שיושקעו

 התנסות ניסיונות לקטוע ביותר הרב הסיכוי את יש להתערבות כאשר, 01 או 08 גיל סביב

 גם כמו, המוקדמים ספר בית בגילאי לילדים להגיע חשוב. פסיכואקטיביים בחומרים בשימוש

 .להצליח מנת על, להוריהם

 .ארוך לטווח אסטרטגיה היא האיסלנדית שהגישה בחשבון לקחת יש התערבות קהילתית: .1

 אלה ועל הידועים הגורמים על – הקהילה ברמת וההגנה הסיכון גורמי על ביעילות לעבוד ניתן

 סיבתי קשר להוכיח מנסים לא אם גם מסוימת התנהגות עבור – הזמן במהלך שמתהווים

 להתנהגות הקהילה ברמת הפעלה בין המקשרת ,היטב הבנויה תיאורטית מסגרת. ישיר

, ועשירה דינמית תמונה ליצור יכולים -נתונים איסוף של עקבית יכולת עם יחד, היחיד

 . והחברה הקהילה, המשפחה, היחיד ברמת מגמות של לניואנסים הרגישה

 
 מקורות:

Milkman, H. B., & Jonsson, G. K. (2019). Perspective—Iceland Succeeds at 

Preventing Teenage Substance Use. in Stephens, M, El-Sholkamy,M, Azaad 

Moonesar,I. Awamleh, R (ed.), Future Governments (Actions and Insights - Middle 

East North Africa) (pp.315 - 324). Emerald Publishing Limited,  

Sigfusdottir, I. D., Thorlindsson, T., Kristjansson, A. L., Roe, K. M., & Allegrante, J. 

P. (2009). Substance use prevention for adolescents: The icelandic model. Health 

Promotion International, 24(1), 16–25. 

 כתבה באנגלית על המודל האיסלנדי

  

https://mosaicscience.com/story/iceland-prevent-teen-substance-abuse/
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  עובד?באמת מה  - ספריות בית התערבות תכניות

למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, אלו תכניות מניעה נמצאו  מתוך מגוון רחב של תכניות

מהם המאפיינים והרכיבים  יעילות? מהם הקריטריונים שנמצאו לתכנית מניעה יעילה?

 המרכזיים בתכניות המניעה שנמצאו בקרב קהל יעד של תלמידים בבתי הספר? 

התנהגויות סיכון בקרב תלמידים, כדוגמת בריונות, שימוש בסמים ובאלכוהול, הינן תופעות 

מטרידות שיש להן השלכות קשות על רווחתם ובריאותם של ילדים ובני נוער. העניין במניעתן 

מצומן של תופעות אלה משותף לאנשי חינוך, חוקרים, מקבלי החלטות, הורים, כמו גם ובצ

  .התלמידים עצמם

בתי הספר מהווים מסגרת טבעית ונוחה להעברת תכניות מניעה. זאת, מאחר ותכניות המופעלות 

בבתי הספר מגיעות לקהל רב של תלמידים, תוך שימוש בתנאים נוחים של מקום ומסגרת מובנית 

 .העברת תכניות ולבחינת יעילותןל

אלימות, סמים תכניות התערבות למניעת  811 -כיום, ניתן לאתר בספרות המקצועית, למעלה מ

בבתי ספר שהאפקטיביות שלהן נחקרה ותועדה. המחקרים מלמדים כי לא כל תכניות  ואלכוהול

ההתערבות הפועלות בבתי הספר הינן תכניות אפקטיביות. ישנן תכניות, שהשפעתן החיובית 

נתמכת בראיות מחקריות, ולעומתן ישנן תכניות שאין ראיות מוצקות להשפעתן. במקרים 

תכניות שאף מחריפות את הבעיות אותן הן נועדו למנוע, כמו גם, מסוימים, חוקרים מצאו כי ישנן 

 .תכניות שמציגות ממצאים מוגבלים ומעורבים בדבר יעילותן

 מצריכה, ספריות בית מניעה תכניות של באפקטיביות שעסקו המחקרים מן העולה המורכבת התמונה

 .אחידות מידה תאמו מול אל למשמעותם והתייחסות הקיימים הממצאים של שיטתית בחינה
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להפחתת וצמצום התנהגויות מתוך ממצאי המחקרים שעסקו באפקטיביות של תכניות מניעה 

עולות כמה תובנות מרכזיות המתייחסות למאפיינים ולרכיבים שונים  ,(גותישינוי התנה) סיכון

 מניעה יעילות שהוערכו:של תכניות 

 :גון דיונים בהשתתפות אינטראקטיביות כשימוש בשיטות  אינטראקטיביות

 הרצאה פאסיבית(. )לעומת התלמידים ומשחקי תפקידים

 בני שעה מפגשים מובנים,  01-, כלאורך זמןמפגשים מובנים : מפגשים תהליכים

 וחצי, אחת לשבוע )לעומת תכנית חד פעמית(.

 :שימוש במגוון אסטרטגיות על ידי מנחים מאומנים ובעיקר מנחים  מנחה פנימי

 )לעומת מנחים מן החוץ(. בצוות חינוכי קבוע ומוכרשמקורם 

  הקנייה ותרגול של כישורי חיים כגון פתרון בעיות וקבלת : כישורי חייםהקניית

תיקון תפיסות מוטעות בנוגע  -החלטות ויישום של גישת הנורמות חברתיות

 להתנהגויות סיכון, אותן מבקשים למנוע. 

כמו גם שימוש בעדויות  .הקניית ידע, ובפרט ידע שאמור לעורר פחדנמצא כי לעומת זאת, 

 לא נמצאו יעילים. -של מכורים נקייםי( )סיפור איש

 עשויות בתנאים מסוימים להיות יעילות עבור ספריות בית מניעה כמו כן, נמצא כי תכניות

 אחרות: גיל קבוצות לא עבור אך תלמידים בקבוצת גיל מסוימת,

 הגיל שכבות לכל מתאימות חיים כישורי הקניית על המבוססות מניעה תכניות: כללי 

 . ההתפתחות לתקופת העברה ואמצעי התוכן התאמת תוך'(, ט-'ח כיתות למעט)

 חיים כישורי להקניית מתכניות הרבה הכי מרוויחים: יסודי ספר בית תלמידי 

 .אישיות ומיומנויות

 בני עבור יעילות החברתיות הנורמות גישת על המבוססות מניעה תכניות :'ז-'ו כיתות 

 .המוקדמת בבגרות נוער

 תכניות מניעה אינן יעילות במיוחדההתבגרות גיל אמצע עבור :'ט-'ח כיתות ,.  

 יעילות מניעה לתכניות ההזדמנויות יותר יש המאוחרת ההתבגרות במהלך :'יב-'י כיתות 

 .מסוכנים בחומרים לשימוש

 'בטן תחושות' סמך על להתקבל עלולות ההחלטות, מוכחת אפקטיביות על זמין מידע של בהיעדרו

 לאור. להפחיד גם ואולי לסקרן, לרגש, עניין לעורר הרצאה או מפגש של היכולת סמך על או

 לבחון מקצוע ולאנשי החלטות למקבלי תסייע הסקירה כי מקווים אנו, זו בסקירה הנכלל המידע

 בצורה ולהעריך מושכלות החלטות ולקבל הקיימות הפעולות היצע את ביקורתית בצורה

 .נוער ובני ילדים בעבור היום הקיימות המניעה תכניות את, ומהימן עדכני ידע על המבוססת

 

  בעברית המלאה הסקירה לקריאה

  

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/school_based_prevention_program
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 משבר האופיואידים בארה"ב: סמים חוקיים, שהורגים

 אופיואידים. אנשים בארה"ב מתים עקב מנת יתר של תרופות 131-מ יותר, יום בכל

המרכזים לפיקוח  .בכיסםלאומי שפוגע בבריאות אזרחי ארה"ב, ברווחתם, ומדובר במשבר 

 ( העריכו כי הנטל הכלכלי שנגרם כתוצאה מהמשבר נאמד CDCומניעת מחלות של ארה"ב )

 מיליארד דולר לשנה! 7..5-ב

 מקרי מוות כתוצאה ממנת יתר –משבר האופיואידים בארה"ב 

מדובר במשבר ברמה אנשים בארה"ב מתים עקב מנת יתר של אופיואידים.  011-בכל יום, יותר מ

לאומית, המשפיע על בריאות הציבור כמו גם על הרווחה וכלכלת ארה"ב. המרכזים לפיקוח ה

העריכו כי ( Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ולמניעת מחלות של ארה"ב 

דולר לשנה, וכולל את עלויות הטיפול  מיליארד 22.5-הנטל הכלכלי שנגרם כתוצאה מכך נאמד ב

 הרפואי, אובדן יצרנות, טיפול בהתמכרות ומעורבות מערכת המשפט. 

וכן באופיואידים מתייחס לשימוש במשככי כאבים הניתנים במרשם, לרעה השימוש בסקירה זו, 

 2ים סינטטיים כדוגמת פנטניל.אופיואיד

 

  

                                                           
הערת עורך: תרופות אלה משפיעות על קולטני האופיואיד במוח ועל מרכזי ההנאה והכאב, ולכן הן גורמות לשיכוך  2

 "."אופוריהתחושת הכאב ובמקביל לתחושה 
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 כיצד הכל  התחיל?  -משבר האופיואידים בארה"ב

קהילה הרפואית כי מטופלים לא יתמכרו ה הרגיעו את', חברות התרופות 21-בסוף שנות ה

ר, דבר למשככי כאבים. מכאן, החלו רופאים לתת מרשמים לתרופות אלה בשיעורים גבוהים יות

יה לשוק השחור ולשימוש לרעה בתרופות, עוד לפני שידעו כי הטשהביא לתופעה נרחבת של 

 הן בעלות פוטנציאל התמכרותי גבוה.  ,תרופות אלה

איש בארה"ב מתו  45,111-, יותר מ9115-במספר מקרי המוות כתוצאה ממנת יתר החלו לעלות. 

עבדות הרואין ופנטניל שהופק במ כתוצאה ממנת יתר עקב שימוש במשככי כאבים אופיואידים,

מיליון אנשים בארה"ב סבלו מהפרעות שימוש בחומרים  0.2לא חוקיות. באותה שנה, 

 אנשים סבלו מהפרעת שימוש בהרואין. 258,111-פסיכואקטיביים עקב שימוש במשככי כאבים, ו

 נתונים נוספים:

 מכלל האנשים  80-82%בין : בתרופה רפואי לצורך שאינו שימוש יעשה ארבעה מכל אחד

בארה"ב שקיבלו מרשם למשככי כאבים אופיואידים בעבור כאב כרוני משתמשים בהם 

 לרעה.

 מהם מפתחים הפרעת שימוש בחומרים אופיואידים. 2-08%בין : אחד מכל עשרה יתמכר 

  מאלה המשתמשים לרעה במשככי  0-2%בין : הרואיןלשימוש באחד מכל עשרים יעבור

 ידים עוברים לשימוש בהרואין.כאבים אופיוא

 מהאנשים המשתמשים בהרואין השתמשו קודם לכן במשככי כאבים אופיואידים. 1%.-כ 

 

 השלכות התופעה:

התופעה הפכה למשבר לאומי בארה"ב מבחינת בריאות הציבור, עם השלכות הרסניות, כולל 

 שנגרםהכלכלי נטל מעבר ליתר. ים אופיואידים ובמספר מקרי מנות עלייה בשימוש בחומר

כדוגמת עלייה בשכיחות מקרי לידה של לתופעה השלכות נוספות,  ,מכך כתוצאהלמדינה 

תינוקות הסובלים מתסמונת גמילה, עקב שימוש לרעה בחומרים אופיואידים על ידי נשים בזמן 

הזרקה הביאה להפצה מוגברת של מחלות מדבקות  ל ידיההריון. כמו כן, עלייה בשימוש ע

 . Cוצהבת מסוג  HIVת כדוגמ

 כיצד ניתן להתמודד עם התופעה?

( מובילים את National Institutes of Health, NIHמכוני הבריאות הלאומיים של ארה"ב )

  ן משבר האופיואידים במספר דרכים:המהלך לפתרו

לבין חברות התרופות ומרכזי מחקר אקדמיים על מנת  NIH-, התקיימו פגישות בין ה8102בקיץ 

בתרופות ובטכנולוגיות חדשניות  לדון באסטרטגיות בטוחות ויעילות לניהול כאב, שאינן ממכרות,

 לטיפול בהפרעות שימוש באופיואידים ובהתערבויות למניעה ולטיפול במקרים של מנת יתר.

 HEAL (Helping to End Addictionהוכרז על תחילתה של יוזמה לאומית בשם  8102באפריל 

Long-term .) :היוזמה שמה דגש מוגבר על פיתוח מחקר מקיף בתחומים רלוונטיים שונים
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מחקרים בסיסיים שיחקרו את המנגנונים המולקולריים שעומדים בבסיס כאב והתמכרות, 

מחקרים יישומיים לפיתוח ולבדיקה של מודלים טיפוליים ומחקרים אשר ישלבו התערבויות 

ת למחקרים שהראו הצלחה כוללות פיתוח את י. דוגמאוהתנהגותיות יחד עם טיפול תרופת

בצורת תרסיס לאף )התרופה מחזירה במהירות את יכולת הנשימה של אדם  נלוקסוןהתרופה 

לטיפול בהפרעת  בופרנורפיןפיתוח התרופה  (;שנשימתו איטית או שנשימתו נעצרה עקב מנת יתר

י צ'י, דיקור סיני ומדיטציה כדוגמת יוגה, טא נפש,-ושימוש בטכניקות גוףשימוש באופיואידים 

 לניהול כאב.

 א באנגליתלקריאת הדוח המל

 המקור ממנו נלקח אזכור הנלוקסון

 HEALיוזמת 

 

https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/opioids/opioid-overdose-crisis
https://www.drugabuse.gov/related-topics/opioid-overdose-reversal-naloxone-narcan-evzio
https://www.drugabuse.gov/related-topics/opioid-overdose-reversal-naloxone-narcan-evzio
https://www.nih.gov/research-training/medical-research-initiatives/heal-initiative

