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 :מוכרים לנו ש



 :האמת

  חיפוש בכל מקורות המידע האפשריים מעלה שלא נערך
 אנגלנד-ולא פורסם מעולם מחקר כזה בניו

סקר אינטרנטי שלא פורסם בעיתון אלא ? מה כן היה
 במערכת הסקרים של העיתון

 גרורתיתבסקר הוצג מקרה של חולת סרטן השד עם מחלה  
לריאות ולעצמות והקוראים של העיתון נשאלו האם יטפלו  

בכאבים של החולה הסופנית הזו בקנאביס רפואי זאת לאחר 
 .שהיא קיבלה טיפול תרופתי אחר נוגד כאב

 



רופאים   1,500 -ענו לסקר כ, מתוך מאות אלפי קוראי העיתון
ומהם כשלושה רבעים אמרו שהיו מטפלים בחולה זו  

 .בקנאביס רפואי על מנת להקל על כאביה

 

 

http://www.slideshare.net/labroots/physician-attitudes-prescribing-cannabis-to-cancer-

patients 



 :  מוכרים לנו ש



  במחקר נבדק הקשר בין שימוש בקנביס בקרב בני נוער לבין התפתחות של
 סכיזופרניה

כ)חולי סכיזופרניה שהשתמשו או לא השתמשו בקנביס : נבחרו ארבע קבוצות-  
  -כ)וקבוצה של בריאים שהשתמשו או לא השתמשו בקנביס ( חולים בקבוצה 70
 (נבדקים בקבוצה 30

אצל כל אחד מהנבדקים במחקר נעשתה פניה וראיון של קרובי משפחה 

 נמצא שמחלת נפש במשפחה הייתה גורם סיכון לסכיזופרניה ובנטרול גורם זה
 לא היה אפקט נוסף מובהק של סיכון עקב השימוש בקנביס

 :  האמת



 :אבל לגמרי במקרה מאמר אחד אחריו באותו העיתון

נבדקים 35,000 -ב שכלל למעלה מ"מחקר חתך מארה 

הראה שהשכיחות של סכיזופרניה עולה בקרב המשתמשים בקנביס. 

כלומר שככל שהשימוש היה רב יותר , תוצאה-הקשר היה קשר מנה
בקרב מי שהשתמש אי פעם   1.3והיה פי . הסיכון היה גדול יותר

בקרב משתמשים בתדירות גבוהה יותר והיה   1.8פי היה , בקנאביס
 .יותר בקרב מכורים לקנאביס 3.7פי 

 החוקרים מסכמים ששימוש בקנאביס הוא גורם סיכון ברור
 להתפתחות של סכיזופרניה



 :מוכרים לנו



 :אך באותיות קטנות, והפעם האמת המשך באותה כתבה





 HIV -איידס 

הכוונה המקורית הייתה  . מחלה שרשומה בהתוויות לטיפול
(.  טרם התרופות החדישות)לטיפול במצבים סופניים של איידס 
דלדול שרירים וירידה  , כאשר החולים סבלו מחוסר תיאבון

 .קיצונית במשקל

 לא  החוקרים מסכמים את הסקירה בכך שבטיפול בחולי איידס
המחקרים שבוצעו . נמצאו הוכחות ליעילות או לבטיחות הטיפול

היו לטווח קצר מאוד ואין מחקרים לטווח ארוך יותר שהראו 
שהאפקט ממשיך ושיש השפעה כלשהי על התחלואה או  

 .ויראלי יעיל-התמותה בייחוד בחולים המקבלים טיפול אנטי



 מחלות מעי דלקתיות



 דמנציה



 כאב כרוני

 



 טרשת נפוצה













 (:2)אפילוג 

קצת מעליב שכתוב  לא "רופא משפחה  02/12 -כתב לי ב
את  –באתר משרד הבריאות על טופס בקשת קנביס רפואי 
הבקשה יש להגיש מרופא מומחה בתחום ממנו סובל 

 ."  בקשות מרופא משפחה לא תאושרנה, המטופל

סובל רופא מומחה בתחום ממנו "אני לא " כאילו"
 .לחיסטירת זו , לי"...... החולה
 ,  כל טוב

 _______ר "ד



 :  קיבלתי ממנו מכתב נוסף 27/12 -המצגת כבר הייתה מוכנה וב
  שביקש מרופא  _____, ר "ד, כאבממרפאת מקרים של בקשות  2מצרף אני

, מבקש התערבות שלכם דחוףאני . רפואילטיפול בקנביס בקשר  ד"חוומטפל 
 .האלהשיחדלו מלערב רופאי משפחה בשיקולים , ברמת ההנהלה

רופא  ד"שחווטופס לקנביס רפואי שכתוב בו בפירוש , עם קישור, גםמצרף אני 
 ___ ר "לקרוא למטה תכתובת של דחשוב . כלוםמשפחה לא שווה 

 

" למרות  , מול המטופל הוא אומר שאני הסיבה שאי אפשר לאשר קנביסאז
 ."  שההחלטה היא שלו, ששוב הסברתי לו

 .בקובץמצרף דיווח אירוע אלימות אני 
מנהל  , מנהל מרפאת כאב, מול רופא כאב עצמו –דחוף  –מבקש טיפול אני 

 .ומשרד הבריאות, בית החוליםרפואי של 

 בלתי העניין  .הזהשאנחנו חייבים לסכן את עצמנו על העניין עליי מקובל לא
כולל רופא הכאב  , של אף אחד" ח"כסת"אנחנו לא נהיה ה.  בלתי מקובל, נסבל
 ______ר "ד, בברכה. הזה

שצדקת נראה לי : "והוא מסכם" 

 


