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?ההרצאהעל מה מתבססת 



למה צריך לדבר על גמילה  

?מתרופות פסיכיאטריות

תרופות 
פסיכיאטריות ניתנות  
כיום בהיקפים חסרי  

תקדים

, תופעות לוואי: בעייתיות בתרופות
,  סיכון גבוה לתחלואה גופנית

, נזקים עצביים, פגיעה קוגניטיבית
תחושת , קיצור תוחלת החיים

, התמכרות, ניתוק מהעצמי
סטיגמה חברתית וסטיגמה  

עצמית

אחוזים גבוהים של הפחתה או 
,  הפסקה עצמאית לא מושכלת

אשר בשל היעדר ידע וכלים 
מובילה  , אלטרנטיביים
להתדרדרות

העדר יוזמה או  
אסטרטגיה מובנית  

להפסקה או הפחתה  
מצד הפסיכיאטריה



התייחסות לתהליך בכובד ראש

הערכת סיכונים בלקיחה

לקיחה-הערכת סיכונים באי

שיקולי מחיר מול תועלת בזמן נתון

 הפחתה / הפסקה

הצבת מטרות תוך שימוש בגמישות

ניסוי וטעיה

העזרות במקורות ידע שונים

מוטיבציה פנימית-תהליך אינדיבידואלי

קבלת החלטות מושכלת



גישות שונות להבנת הבעיה הנפשית

–הגישה הרפואית 
חוסר איזון כימי במוח

 Diseaseמודל חולי 
model

התרופות מרגיעות  
(בטווח הקצר)

:אחריםמודלים 
,  טראומה, רגישות גבוהה

משבר רוחני, קונפליקט, משבר

התרופה מתקנת את 
חוסר האיזון

שימוש בתרופות לכל  
החיים

בחינה מול חלופות  
הרגעה אחרות

ירידה בתרופות 
לאורך זמן



יותר אומנות ממדע-גישות לירידה מתרופות 
 גישה איטית(tapering)

גישה של הפסקה מידית

עניין אינדיווידואלי נסיבתי

מינון, זמן מחצית חיים, סוג התרופה: שיקולים פרמקולוגיים  ,
אינטראקציה בין תרופתית, משך שימוש

חסר מחקר



super sensitivityמודל רגישות יתר 

פסיכוטית חוסם  -שימוש בתרופה אנטי
 (D2)הדופמיןמקולטני 90%-70%

30%ידי הוספה של -המוח מפצה על
או יותר של קולטנים

המוח נמצא  , כאשר נפסקת התרופה
במצב פגיע בגלל עודף הקולטנים שבו

הסיכוי לפסיכוזה גובר

הסיכוי ללקיחה חוזרת 
התרופה גדלשל 



הקושי בירידה מתרופות

  התמודדות עם תופעות
גמילה  

  התמודדות מחודשת עם
קושי שהביא ללקיחת  

התרופה מלכתחילה



יש גם חדשות טובות



?למה לצפות בתהליך הגמילה
 חדשות טובות

חדשות רעות

להיערך לתקופה ממושכת ומורכבת

חרדה, מתח, בעיות שינה: התמודדות עם אתגרים כגון  ,
.שקט גופני ונפשי-ואי, מאניה, דיכאון, פסיכוזה, עצבנות

 חזרה , תחושת מסוגלות, לחוות תחושת סיפוק–ולצדם
לחיים והתחלת פרק חדש  



?מה עשוי לעזור

 שינה, תזונה)אורך חיים בריא ,
...(חיבור לטבע, פעילות גופנית

תמיכה

נחישות, נכונות לסבול, כוח רצון ,
התמדה ואופטימיות

פיתוח כלים של מודעות עצמית

עבודה על טראומה

  רכישת טכניקות אלטרנטיביות
להתמודדות

עזרה לאחר

 שינוי תפיסתי באשר למהות
הבעיה ופתרונה

מציאת משמעות בתהליך



מקורות ידע מומלצים

harm reduction guide to coming off psychiatric medication

mad in america- www.madinamerica.com

will hall- www.willhall.net

mindfreedom international www.mindfreedom.org

Peter Breggin- www.breggin.com

Joanna moncrieff www.joannamoncrieff.com/

The Icarus Project www.theicarusproject.net/

critical psychiatry network www.criticalpsychiatry.co.uk

http://www.madinamerica.com/
http://www.willhall.net/
http://www.mindfreedom.org/
http://www.breggin.com/
http://www.joannamoncrieff.com/
http://www.theicarusproject.net/
http://www.criticalpsychiatry.co.uk/


מסגרות
המספקות

כוללניתתמיכה 

 סוטריהבית

Outreach

מאניקר

חירם

תקווהבית של



לסיכום

התייחסות לתהליך בכובד ראש

קבלת החלטה מושכלת

גמישות בתהליך

רכישת ידע

העזרות במקורות תמיכה


