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וטראומה,  בכאב  לטיפול  משמשים  כאבים(  )משככי  סינתטיים  אופיואידים 
אבל קיים קושי גדול למצוא להם תחליף לאחר השימוש בהם מכיוון שהם 
נושאים פוטנציאל התמכרות גבוה במיוחד. בקרב נכי צה"ל ופצועים קרביים, 
לאוכלוסיות  ביחס  באופיואידים  לרעה  לשימוש  יותר  גדול  פוטנציאל  קיים 

אזרחיות, לכן הניהול והניטור של השימוש באופיואידים הינם חיוניים. 
מטופלים בעלי פציעות קרביות כרוניות אשר מקבלים אופיואידים סינתטיים, 
מאופיינים בגורמי סיכון מרובים ללקיחת מנת יתר. האופיואידים זמינים בתור 
האופיואידים  משבר  בפנטניל.  המזוהם  הרואין  של  בצורה  וגם  רחוב"  "סמי 
משפיע על אוכלוסיית הגיל הצבאי ועל המדינות המובילות בארצות הברית 
באחוזי הגיוס. נמצא כי גברים בגילאים צעירים בעלי השכלה נמוכה והכנסה 

נמוכה שרויים בסיכון משמעותי לשימוש יתר באופיואידים.
בשנים האחרונות, מקרי המוות כתוצאה ממנת יתר נמצאים במגמת עלייה 
ומהווים את אחד מגורמי העלייה בשיעורי התמותה בארה"ב. יתרה מזאת, 
זיהומיות.  מחלות  של  שכיחותן  להגברת  גורם  באופיואידים  לרעה  שימוש 
לאור מצב עניינים זה, הופעלו תוכניות בארצות הברית, המיועדות לחיילים 
ולמשוחררים ותיקים, שמטרתן לזהות גורמי סיכון לשימוש לרעה באופיואידים.
התערבויות מצילות חיים מפני התמכרות לאופיואידים כוללות תחזוקת מתדון 
וזמינות של בדיקות פנטניל. פנטניל הינו אחד מתרופות המרשם האופיואדיות 
והוא החומר הפעיל בתרופה Actiq, אשר נמצאת בשימוש חיל הרפואה ]1[. 
מדובר באופיואיד סינתטי הפעיל פי 100-50 יותר ממורפיום ובעל פוטנציאל 
התמכרות גדול מאוד ]2[. כמו כן, פנטניל נמצא בשכיחות עולה כ"זיהום" של 
יתר של סם  ומהווה מרכיב בגורמים לעלייה בתמותה ממנות  סם ההרואין, 

ההרואין בשנים האחרונות. 
והנתונים אודות התמכרות לאופיואידים  בארץ היקף התופעה פחות נחקר 
בחסר.  לוקים  הצבאית,  באוכלוסייה  הן  האזרחית  באוכלוסייה  הן  במרשם, 
לא  אולם  הרחב,  לקהל  בנושא  מידע  עמוד  קיים  הבריאות  למשרד  אמנם 
מוצגים בו נתונים אפידמיולוגיים ]1[. דו"ח אשר פורסם על ידי ה-OECD במאי 
2019, העלה כי השימוש הממוצע בק"ג אופיואידים למיליון איש בישראל נמוך 
יחסית לשאר מדינות העולם. יחד עם זאת, בין השנים 2011 ל־2016 שיעור 
העלייה  שיעור  אחוזים,  ב-125  עלה  בישראל  באופיואידים  בשימוש  הגידול 
במחקרים  חוסר  קיים  זאת,  מלבד   .]3[ המערב  מדינות  מבין  ביותר  הגבוה 
בנושא שנעשו על ידי רופאים ואפידמיולוגים מקומיים, וייתכן כי הסיבה לכך 
היא שהאחריות הביטוחית על הטיפול בהתמכרויות אינה באחריות קופות 
החולים, כי אם תחת אחריותם של משרד הבריאות ומשרד הרווחה במרכזים 

ייעודיים. 
מגיפת  בסוגיית  ההבנה  את  להעמיק  יש  כי  ברור  זה,  עניינים  מצב  לנוכח 
האופיואידים ולהקדים תרופה לסוגייה מורכבת זו. חשוב לזכור ולהזכיר כי 
ה-Actiq הינה למעשה אופיואיד מסוג פנטניל – הסוג המסוכן ביותר שאחראי 

לאובדן חיים רבים.


