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ומטרת המפגש–מטרת הקורס -תזכורת 

–מתן כלים לציבור הרחב לטפל בעצמו ככל שניתן •
בידע מעודכן לגבי מחלות ומצבים שניתן לטפל  , במניעת מחלות•

,בהם גם ללא רופא ומאידך

. מתי חשוב להגיע לטיפול רפואי ומה לצפות מהרופא•

כך הוא שומר על עצמו מפגעי המערכת ובמקביל  -הניסיון מלמד שככל שציבור המטופלים לומד יותר בתחומים אלו •
.  מפחית עומס מיותר במערכת הבריאות

מאפשרת לצוות הרפואי לתפקד טוב יותר  , הפחתת העומס•
.  ולהקדיש זמן נוסף ותשומת לב מוגברת לקשישים ולחולים כרוניים

.שימוש מושכל בתרופות–מטרת המפגש •



?על מה נדבר היום

?מהו שימוש מושכל בתרופות•

?מושכללאמיהו קהל היעד לשימוש •

או מהן בעיות ? מהו שימוש לא מושכל בתרופות•

?תוספים/שנובעות מתרופות

ומהם מקורות מידע  , כיצד מאתרים בעיות שכאלה•

?אמינים 

סיכום וטיפים לנאמן בריאות•



?מהו שימוש מושכל בתרופות

(?י מי"ע)שימוש כזה 

שיבטיח שהתרופות ימלאו את תפקידן  
לטובת

אריכות חיים באיכות חיים טובה
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טעויות בתרופות–2015ב 

ב"סיבת המוות השלישית בארה
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תרופות= תוספים 



?י מי"ע? שימוש מושכל

? הרופא טועה

?הרוקח טועה

!אם אין אני לי מי לי? ואני

,או אם אין אני לי

...נאמן בריאות לי



:המצב היום

הרופא רושם תרופות

המטופל קונה ונוטל צמחי מרפא ותוספים... או במקום, בנוסף

בנוסף הרוקח מציע ומוכר תרופות ללא מרשם



?מיהו קהל היעד לשימוש לא מושכל



8מעל , ומעלה75בני 103,000)הרבה אנשים לוקחים הרבה תרופות •

(תרופות

תרופות מרובות מעלות סיכון סטטיסטי לתופעות  •

...לוואי

יש צורך בבדיקות תקופתיות כדי לוודא שהטיפול  •

התרופתי מתאים למצבו של החולה

:קבע-ב 61, 2011דוח מבקר המדינה 



משפט אחרון  –167עמוד 
בדוח מבקר המדינה

איזון הטיפול התרופתי ובחינה עתית של הטיפול  •
התרופתי אצל הקשישים הנוטלים תרופות רבות  

הקשישעשויים לשפר את איכות חיי 

,  ולהגדיל את תוחלת החיים שלו•

האשפוזים במחלקות  להקטין את מספר •
,  הפנימיות

אף לחסוך  -ובמקרה של צמצום בתרופות •
לקשיש ולהקטין את ההוצאה הלאומית  עלויות 

.לרכש תרופות



?ומה עם הצעירים

אקמול )Paracetamole/ Ibuprofen–בינקות•

(ונורופן

ריטלין וחבריו–בילדות•

תוספים לבניית גוף, גלולות–בצעירות•

ציפרלקס, פרוזק–בגיל העמידה •

תוספי תזונה, ויאגרה-בין עמידה לגריאטריה •

כל השאר–בגריאטריה•



?מה קרה בנדון2011-ומ



...הרופא המטפל העיקרי–על פי החוק 

13.1.13



?מיהו הרופא המטפל העיקרי

?ומהו מכלול הטיפול התרופתי



האחריות לשימוש מושכל בתרופות הופלה על 

:הרופא המטפל העיקרי

"מכלול הטיפול התרופתי"חייב לבדוק את •

בכל פעם שמוסיף תרופה לחולה כרוני-חובה •

בשחרור החולה מבית חולים-חובה •

לפחות פעם בשנה–מומלץ •



התפרסמה חוברת2017בינואר  

והאחריות לשימוש מושכל בתרופות הופלה על 

כל הצוות הרפואי

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Rational_use_of_drugs_By_Elders.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Rational_use_of_drugs_By_Elders.pdf


קצת מספרים-ומתוכה 

על טיפול מרובה תרופות בקשישים
:ב"על פי נתונים מארה•

[3]ככל הנראה, מיותרים-מהמרשמים למבוגרים 34%-כ•

.  מהקשישים בקהילה סבלו מבעיות עקב נטילת תרופות35%-כ•
[4]כשליש מהם נזקקו לעזרה רפואית

מהאשפוזים של חולים קשישים קשורים להשפעות  20%-30%-כ•
[5]שליליות של תרופות

מיליארד  7-כעלות בעיות שנובעות מתרופות באמריקה היא •
[6]דולר לשנה

- drug-drug interactionsהסיכון לאינטראקציה בין תרופתית •
DDI)  ) בקרב חולים הנוטלים שתי תרופות בו  6%-עולה מ

[7]בקרב חולים הנוטלים חמש תרופות או יותר50%-זמנית ל

שכיחותה  , מספר הפרסומים המדעיים על סוגיה חשובה זו•
[9]הוא קטן יחסית בישראל-והשלכותיה הבריאותיות 

https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94#cite_note-.D7.94.D7.A2.D7.A8.D7.943-3
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94#cite_note-.D7.94.D7.A2.D7.A8.D7.944-4
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94#cite_note-.D7.94.D7.A2.D7.A8.D7.945-5
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94#cite_note-.D7.94.D7.A2.D7.A8.D7.946-6
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94#cite_note-.D7.94.D7.A2.D7.A8.D7.947-7
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94#cite_note-9


?מהו שימוש לא מושכל בתרופות

=

...שימוש שגורם לבעיות

?מהן בעיות שנובעות מתרופות



Drug related problemsמהן 

מוקשים3

8בעיות שמתפרקות ל 4



מוקשים בטיפול התרופתי ואיך אתם יכולים  3

?לעזור



!מוקש–כל תרופה שנוספת לרשימת התרופות הקיימת •

!מוקש–כל מעבר מהקהילה לבית חולים וחזרה הביתה •

שינויים  , תרופות נוספות או נעלמות, מחלות נוספות או נעלמות, משקל משתנה... זמן•

!שיכול להתפוצץמוקשזמן הוא –באורחות חיים , בתנועה, בתזונה

!  הרפואה צריכה להיות מותאמת אישית•

:על פי הנוהל של משרד הבריאות-מוקשים 3



?למה, כל אחד מגיב אחרת•

בגלל הגנטיקה–

...(כל התרופות במכה אחת בבקר-דוגמא מבני )אמונות מנהגים , בגלל הרגלים–

ALCOHOL(מזרח רחוק ועוד, לבנים שחורים, נשים גברים), הבדלים בין המינים–

אלרגיות והעדפות, ניסיון העבר–

תרופות מתפזרות בגוף  , רגישות לתרופות נמוכה או גבוהה יותר–בגלל גיל –

חיסון נגד שפעת מומלץ  : דוגמא), מופרשות לאט יותר, עוברות מטבוליזם אחרת, אחרת

(.65מנה כפולה מעל גיל 

רפואה מותאמת אישית 



דוגמא להתאמה אישית לגברים ולנשים-שתיית אלכוהול 

http://rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/How-much-is-too-much/Is-your-drinking-pattern-risky/Whats-Low-Risk-Drinking.aspx
http://rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/How-much-is-too-much/Is-your-drinking-pattern-risky/Whats-Low-Risk-Drinking.aspx




?מהי רפואה מבוססת ראיות
EBM = Evidence Based Medicine



?איך מגיעים לרפואה המוכחת

ניסוי במעבדה•

ניסוי בבעלי חיים•

:ניסוי בבני אדם•

לבדיקת טווח המינונים, מעט חולים–1שלב –

לבדיקת הבטיחות, קצת יותר חולים–2שלב –

לבדיקת היעילות–הרבה מאד חולים –3שלב –

!הפתעות–מיליוני חולים –אחרי השיווק –4שלב –

ל  "כל הנ–הומאופתיה , רפואה סינית, ארומתרפיה, בצמחי מרפא•

...לא נדרש



בבחירת הטיפול התרופתי" ניסוי וטעיה"ועל 

?כיצד בוחר הרופא האידיאלי טיפול לחולה•

קווים מנחים בינלאומיים  1.

(פרמקואקונומיה)קווים מנחים של הקופה 2.

UPTODATE ,MICROMEDEX–מקורות מידע אלקטרונים 3.

ניסיון קודם של הרופא4.

(כנסים, השתלמויות, מקום לימודיו)חינוך של הרופא 5.

שיווק אגרסיבי של חברות התרופות6.

...ולפעמים הסדר הוא הפוך



?בעיות שנובעות מתרופות4מהן 

...בעיות ואולי יותר8שהן 

?האם כל התרופות נחוצות•

?האם יש מחלות ללא תרופות–

?האם כל התרופות בטוחות•

?האם יש מינוני יתר–

?האם כל התרופות יעילות•

?האם יש מינוני חסר–

?האם נלקחות נכון•

?האם לא לוקחים בגלל סיבות לא נכונות–



?לקחת תרופה או לקנות מתנה לנכד



?מה בין צעירים למבוגרים-טיפול לא מושכל 

זקניםמבוגריםצעירים

מי קובע אם הטיפול  

?מושכל או לא

הילדים שלהם או אף  הם לעצמםההורים

...אחד

השלכות הטיפול  

הלא מושכל

הילד יפגע לטווח קצר 

,  אם בבריאות, או ארוך

בהכנה  /ואם בחינוך

לחיים

הפחתה באיכות חייםקיצור אריכות חיים

תחלואה עודפת  

קסקדת תרופות

השלכות הטיפול  

הלא מושכל על  

מערכת הבריאות

-לא מטופל /ילד חולה

ביקורים חוזרים 

עומס-במרפאה 

עומס במרפאות???

עומס בבתי חולים

עומס בדיקות

עומס דימות

,  לשאול את השאלות הנכונות•?מה בידינו לעשות

,  לעזור במציאת התשובות הנכונות•

,  לוודא שמקשיבים לנו•

ולהיות לעזר אם לא הקשיבו•



ומהם מקורות  , כיצד מאתרים בעיות שכאלה

?מידע אמינים 



פקחו עין על מכלול הטיפול התרופתי של מי 

שאתם עוזרים להם



וודאו איתם שכל התרופות נחוצות



הקשיבו לתלונות כדי לאתר  

תרופות שאינן בטוחות



עזרו לחפור במקורות מידע  

כדי לוודא שכל התרופות יעילות  



עזרו לבדוק כדי לוודא שכל התרופות נלקחות  

נכון



:שאלות4הכלבסך 

?האם כל התרופות נחוצות•

?האם כל התרופות בטוחות•

?האם כל התרופות יעילות•

?האם כל התרופות נלקחות נכון•



?ואיך נזהרים מהמוקשים? איך עונים על השאלות האלה



אמינות מקורות מידע
בתשלום חינמי פרמטר

הלקוח חברת , קופת חולים, פרסומות

תרופות

מממן

דורשת, מאתגרת לפי האינטרס שלו השפעת המממן

לרופאים ולרוקחים למשתמש   המידערמת

שאיפה למלא מה שהולך טוב מה שמוכר יותר היקף המידע

פרסומים, קווים מנחים כי –עלונים -במקרה הטוב 

מפחדים מתביעות

מקורות מידע

אתמול לא בודקים עדכון המידע

רוקחים, רופאים ?האם אמין? האם מסחרי כותב המידע

למשלמים בלבד לכולם זמינות המידע

!זכרו

הכי חשוב לבדוק מי כתב   

!ומתי כתבו את המידע



!העלון לצרכן כתוב  

בגדול

מחולק  

יפה 

לנושאים

מכיל  

את כל  

המידע
בשפה 

פשוטה

=  אמין 

משרד  

הבריאות

יש  

!תאריך



www.mypharmacist.co.il

מידע חינמי אמין



!אוצר... לא לזרוק, עלון לצרכן•

"...קלוץ קשס"שואלים •

את הרופא–

את הרוקח–

את השכנה–

...את המנקה–

המחשב–
גוגול•

פורומים•

–www.mypharmacist.co.il

?אז איך עונים על השאלות

http://www.mypharmacist.co.il/


ניסוי קליני עצמי-בתחום התוספים 

קנה מחברת ונהל את הניסוי בצורה מדעית שניתן  •
לחזור לתוצאותיה

קבע יעד טיפולי•

קבע תקופה•

תקציב•

קבל את כל המידע הנחוץ•

בצע ניסוי לבדיקת יעילות ובטיחות התוסף•

תעד יעילות ובטיחות על פי פרוטוקול שקבעת לעצמך •

בדוק את  , בתום התקציב או התקופה או בהגעה ליעד•
...המידע שאספת וקבל החלטה לגבי ההמשך



מתוך המלצות  –צעדים נוספים שניתן לנקוט 

משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Pages/advices.aspx



תוספים בצורה מושכלת  /לקחת תרופות

!כדי לחיות באיכות ובאריכות



סיכום וטיפים לנאמן בריאות



להיות ער להר התרופות והתוספים שהשני לוקח•
לשאול בעדינות שאלות ולעזור להכין שאלות לרופא•
י בדיקה מה ידוע לו  "לנסות לאתר לבד בעיות שנובעות מתרופות ע•

:לגבי 
ואולי יש מחלה שחסרה  ? למה נועדה כל תרופה והאם היא באמת עדין נחוצה-נחיצות–

?לה תרופה
האם אפשר לשייך אותן  ? שלא היו קודם? האם מתלונן על תופעות לוואי-בטיחות–

?  לתרופה שנוספה או נגרעה
האם מבצע  ? האם התרופות יעילות לפי בדיקות מעבדה ולפי דעתו של השני-יעילות–

.בדיקות ביתיות כדי לוודא שהטיפול יעיל
האם לוקח  ? האם בדק אי פעם איך בדיוק צריך לקחת את התרופות-לקיחה נכונה –

...המוטיבציוניהראיון? ואם לא למה? אותן בכלל

מומלץ לגייס בן משפחה כדי לקבל תשובות לשאלות•
!כמו שנרשמומומלץ לקחת את התרופות-לאחר שמקבלים את התשובות •
תוספי תזונה ולהתייחס אליהם כמו אל תרופות שלא  / להיזהר בצמחי מרפא•

.נבדקו

.כמו שאתם יודעים ומודעים היטבשמירה על אורחות חיים בנוסף לקדם •

:סיכום וטיפים לנאמן בריאות



חוזרת 1שאלה 

?מה הכי נכון בין התשובות הבאות? מהו שימוש מושכל בתרופות•

שימוש רק בתרופות שלא מתנגשת עם תרופות אחרות1.

שימוש רק לפי מרשם של רופא2.

שימוש רק לאחר שכל הטיפולים הטבעיים וההוליסטים נכשלו3.

100%-שימוש רק לאחר שכל המחקרים המדעיים הוכיחו ב4.
שהתרופה יעילה

תשובה נכונה5.

יעיל , בטוח, שימוש רק אם הוכח שנחוץ
ונלקח נכון

שימוש רק לאחר קריאה רצינית של העלון לצרכן1.



2שאלה 

מהם מקורות מידע אמינים לשימוש מושכל  •
?בתרופות

הדף הראשון בלבד–גוגול1.

כאלה שאנשים עם בעיות דומות שואלים  –פורומים 2.
ועונים

תשובה נכונה3.

מקור עדכני עם כותב שמזוהה מקצועית בשמו

במעמד המכירה–הרוקח 4.

בסוף הפגישה  –הרופא 5.

כל התשובות נכונות6.



!תודה על ההקשבה


