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 רוקח/ת  נכבד/ה

 שלום רב, 

 

 למטופלים לאופייאטים ההתמכרות סכנת על המידע של הנגשההנדון: 

 

  תרופות ממשפחת האופיאטים משמשות לטיפול בכאב בינוני עד חמור )תלוי תכשיר(. תרופות אלה חשובות

 הסיכון להתמכרות, לשימוש לרעה ולמינון יתר. םיכונים, ביניהמאוד לטיפול אך הטיפול בהן טומן בחובו ס

  .בשנים האחרונות קיימת בעולם מגמה של עלייה בשימוש מזיק במשככי כאב אופיאטים 

 .משרד הבריאות מעוניין להגביר את המודעות לשימוש לרעה והתמכרות לתרופות ממשפחת האופיאטים 

  באתר  מפורסםבנושא אשר  דף מידע למטופללמטופלים,  הוכן על מנת להנגיש את המידע אודות סיכון זה

 למטופל בקישורים הבא: בטיחותי המחלקה לניהול סיכונים תחת מידע

 

 :בשפה העברית 

ce/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdfhttps://www.health.gov.il/UnitsOffi 

 :בשפה הערבית 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf 

 :בשפה האנגלית 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_en.pdf 

  המיידעת את המטופל על הסיכון להתמכרות  ,העלון שתיבה מודגשת בראבעלוני התכשירים יעודכנו
 :דף מידע למטופל המרחיב על הסיכוןללשימוש לרעה ומינון יתר. בתיבה תהיה הפניה  פוטנציאלהו
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והינן בעלות פוטנציאל  ,בעיקר בשימוש ממושך ,עלולות לגרום להתמכרות האופיאטיםתרופות ממשפחת 

 תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לגרום למוות.  .לשימוש לרעה ולמינון יתר
וודא כי הנך מכיר את שם התרופה, המינון שהנך לוקח, תדירות המתן, משך הטיפול, תופעות הלוואי  והסיכונים 

 .הפוטנציאלים
 אודות הסיכון לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור:מידע נוסף 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf 
    

 

  בניפוק תרופות ממשפחת האופיאטים, יש ליידע את המטופל בסיכון להתמכרויות, לשימוש לרעה ולמינון

בטיחותי  באתר המחלקה לניהול סיכונים תחת מידעהנמצא  דף המידע למטופללאותו  הפנותיתר ול

 וכן יועלה למאגר התרופות. למטופל

 :אודות סוגיית ההתמכרויות והשימוש לרעה בטיפול באופיואידים מידע נוסףל

  בנושא "התמכרות )תלות יתר( בשימוש בתרופות מרשם"אתר משרד הבריאות דף 
addiction.aspx-drug-https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/prescription 

  ,נייר העמדה של הר"י )האגודה הישראלית לכאב, איגוד רופאי השפחה, האיגוד לפרמקולוגיה קלינית

ל באופיאידים בכאב כרוני האיגוד לפסיכיאטריה והחברה לטיפול ורפואת התמכרויות( בנושא טיפו

: (2016בנובמבר ) ממקור לא סרטני

https://www.ima.org.il/userfiles/image/Ne73_opyoidim.pdf 

  במרס ) כנסתמרכז המחקר והמידע של ה-מסמך אודות סוגיית ההתמכרות לתרופות מרשם בישראל

2017:) https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03929.pdf. 

 

 בברכה,

 

 עינת גורליק, ' מגר     אלי מרום,                                                            'מגר             

 

 סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה                           

 מנהלת המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי
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