
 2022 איי'-אנב תרופתי בהתמכרות, והחלמה טיפול'סקר בנושא 

 

שירות העל  להטילהצעה  תקבלהה ,2018שנת בשהתקיימה  ת,ועידת השירות העולמימהלך ב

 "טיפול בנושאים חברותאלהחלמה כתיבת עלון  לע להתחיל לעבוד( (NAWSאיי -של אנ מיהעול

 ”"טיפול בעזרת תרופותבנושא וכן  (DRT, drug replacement therapy)באמצעות תחליפי סמים" 

medication assisted treatment) (MAT, איי-ואיך נושאים אלה באים לידי ביטוי בהוויה של אנ . 

 תרופתי בהתמכרות טיפולהיום ש לאור העובדה .כתיבת העלון סקר זה מהווה שלב חשוב בתהליך

"טיפול בתהליכי נמצאים ה ות\חבריםמגיעים לעתים קרובות  החדרים שלנו , אלמקובלהפך 

כיצד ללמוד , הוא כחברותאהאתגר שלנו, . ”וכן "טיפול בעזרת תרופות  באמצעות תחליפי סמים"

שהחלמה ללא  הבנהלו תהחלטה מושכלל ולעזור להם להגיע בעצמם אלהחברים בברכה לקבל 

 . איי-באנ אפשרית סמים

 :ציבורל עלון מידע לקרוא את בנושא כדאיכדי לקבל מידע נוסף 
'Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted Treatmen' 

 . זה לפני השלמת סקרבנושא דיונים לקיים אולי תרצו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקרבשעולות השונות תפיסות ומעניינים שהמחישו את ה נמרציםדיונים בעבר נו ערכ, חברותאכ
שנאסף מהדיונים  מידעה .בנושא זה פיסיותוירטואליות והן הן גופי שירות פגישות ואיי -אנפגישות 

בדיונים כמו כן דובר כל המכורים לפגישות ו ה בברכה שלהדגיש את החשיבות של קבל הקודמים
, איי-על־מנת שיבינו מה זה אנ חברים חדשים להתחבר עם חברים אחרים על החשיבות לעודד

לנו  המזכיר נזרות מוחלטת. המסורת השלישית שלנוהיא תוכנית של ה איי-שאנהדגיש ל בד־בבדו
  היא רצון להפסיק להשתמש. איי-אנשהדרישה היחידה לחברות ב

 
והרעיונות של  התפיסותזה ומנסה לאסוף את בנושא דיון האחר  עוקבתהמועצה העולמית 

 .שיצא בעתיד בנושא זהעלון החלמה באותם לכלול  בכדי חברותאה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

עשויים לשמוע מסרים  תרופתי בהתמכרות טיפולב נמצאיםאנו מבינים שמכורים ש
אם אלה בנוגע לנושא ה הבחנה ברורהאין  פגישותבחלק מה איי.-אנ בפגישות מגוונים

פגישה, בעוד פגישות אחרות ב שתףל יכוליםשמקבלים תרופות לטיפול בהתמכרות 
כל לאת השתתפותם של אלו הנוטלים סוג זה של תרופות.  מגבילות איי-אנ של 
 חלמהלקבל החלטה משלה לגבי השתתפות בפגישת ה יש את הזכות איי-ת אנקבוצ

תרופתי  טיפול עבור אלה המקבלים הקבוצבשירות תפקידי מעורבות בלגבי ו
  .בהתמכרות

 '(ים אנונימיים ואנשים המקבלים טיפול בסיוע תרופתי'מכור מידע לציבורעלון  )מתוך
 

תקוותנו היא שמי שמקבל תרופות לטיפול בהתמכרות יבוא לפגישות ויקשיב לאנשים 
שאלות לפני ואחרי פגישות, הם עשויים  ושאלת. באמצעות הקשבה חלימיםמ שכן

 מעניקה תחושת איי-אניש לו להציע. שמה על ו  איי-טובה יותר על אנהבנה קבל ל
ם יעשוי להתא איי-אנ ועוזרת להשאר נקי. כתחיים התומ מציעה דרךקהילה ו
אם יש להם רצון להיות  תרופתי בהתמכרות, טיפולשל  הנמצאים בתהליךלמכורים 

 נקיים יום אחד.
 '(ים אנונימיים ואנשים המקבלים טיפול בסיוע תרופתי'מכור מידע לציבורעלון  )מתוך

 

מלהביע דעות בנושאים חיצוניים. עם זאת, הגבלה  איי-אנמסורת עשר מגבילה את 
  .(; איך ולמהזה עובד "מסורת עשר")על החבר הבודד. זו לא חלה 



 בעלון ההחלמה  לדעתךצריכים להכלל ו נקודות עיקריות איל .1

 איי'?-אנתרופתי בהתמכרות, והחלמה ב טיפול'

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 לנו( רוזעיכולה לרעיונות שלך ומחשבות הפרדה בין ה)

 

 ?תרופתי בהתמכרות טיפולב נמצאמקבלים את מי ש , איךה משתתף\שבהם את בפגישות. 2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ? בפגישה לגבי מי יכול או לא יכול לשתף החלטההאם בפגישה שלך יש  .2
 

 ?מהות ההחלטהה אם כן, מ   )נא להקיף אחד(    לא       כן 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 יך לשתףצר תרופתי בהתמכרות טיפולשנמצא במאמין שמישהו  ,באופן אישי ,ה\האם את .3

 ? איי-פגישת אנב
 

 )נא להקיף אחד(    לא       כן 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  תרופתי בהתמכרות בטיפולשנמצא  מיעם ות חונכהאם יש לך ניסיון ב .4
 

 )נא להקיף אחד(    לא       כן 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
  תרופתי בהתמכרות טיפולשנמצא ב של מי ת\להיות חונךה מוכן \האם את .5

 

 )נא להקיף אחד(    לא       כן 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



    תרופתי בהתמכרות טיפולבמהלך  איי-אנהאם הגעת ל .6
 

 . ךונניסיאם כן, אנא שתף מ  )נא להקיף אחד(    לא       כן 
 )נשמח אם תציין את כתובת המייל שלך בסוף המסמך(

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 תכולים להחזיק בתפקידי שירוי תרופתי בהתמכרות טיפולהנמצאים בה מאמין שאלו \האם את .7
 ? איי-בקבוצת אנ

 

 )נא להקיף אחד(    לא       כן 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 חדש?ה עלוןצריך להיכלל במידע נוסף שלגבי או רעיונות . האם יש לך מחשבות נוספות 9
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 )נא להקיף אחד(    גוף שירות          חברים        ה קבוצ         ה\חבר   :כזה סקר אני עונה על 

 ____________________________________:________________________ב אני גר

 

 נוסף במידת הצורך: לגבי מידעאיתי קשר  פשר ליצורא

 כתובת מייל

__________________________________________________________________ 
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