
מריו חילו

רפואי בחברת תיקון עולם  קנאביסבמרפאת אחיות להדרכת אח ראשי 
מ  "בע

שנים  4מזה לקנאביסמטופלים בעלי רישיון מדריך
בית חולים איכילוב  –אח טיפול נמרץ נשימתי



קנאביס
מינים  2כולל הקנאביס. ממשפחת הקנאבייםהוא צמחקנאביס

קנאביס סאטיבה וקנאביס  : הנבדלים זה מזה במאפייני הצמחעיקריים
.אינדיקה

 ההסטוריה יש עדויות רבות לשימושים רפואיים בצמח הקנאביסלאורך.

 באירופה השימוש  .ב"הופסק השימוש הרפואי בקנאביס בארה1937-ברק
.70-הרפואי במוצרי הקנאביס נמשך עד תחילת שנות ה

 האדם קיימים רצפטורים לקנבינואידיםבגוף.

 שונים של קנאביס מכילים אחוזים ויחסים שונים של החומרים הפעילים  זנים
.ולכן משפיעים באופן שונה על מחלות וסימפטומים שונים



קנבינואידים
פרוטקטוריםניורו: בצמח הקנאביסקנבינואידים90יותר מ

1 .Δ9-THC  :

החומר הפעיל העיקרי

הראשון שהתגלה

"(  high)"הפסיכואקטיביתאחראי לתחושה 

.  משכך כאבים

CB2-וגם לCB1נקשר באופן זהה גם לרצפטור 

2 .Cannabidiol-CBD

אקטיביות  -ללא השפעות פסיכו

.  Δ9-THCאף ממתן את האפקט האופורי של 

ואנטיחרדתיאנטיאפלפטי, אנטי דלקתי מצוין

CB1-מאשר לCB2חזקה יותר לרצפטור אפיניותבעל 

פרופסור רפאל משולם



קנאבינואידית-המערכת האנדו

 מוחיתמערכת העברת אותות בעלת פעילות.

השפעה על מגוון תפקודים ומערכות בגוף האדם .

 וחקר תפקידיה בגוף סייעו  האנדוקנבנואידיתגילויה של המערכת
.המחלפתוח שטח חדש בביוכימיה ובחקר 

 הקנבינואידיםזוהו הרצפטוריםCB1 CB2

 האנדוגניים שלהםהליגנדיםזוהו  :

האנדוקנבינואידים

 רימזהקנבינואידיםמציאת רצפטורים

 קיומם של חומרים אנדוגניים לרצפטורעל  .



Endocannabinoids-אנדוקנאבינואידים

AEA(anandamide)אנאנדמיד

 ואתנולאמיןארכידוניתמוליך עצבי הנוצר בסינתזה של חומצה.

 שבסנסקריט  " אנאנדה"הוא חיבור בין המילה אנאנדמידמקור השם
.שהוא שייר במולקולה( amide)לסיומת אמיד , "אושר"משמעותה 

  חשוב להתפתחות העוברית בהריון וקשור ככל הנראה לרגשות אושר
.  ושמחה

נקשר ל-CB1ונמצא בעיקר במוח.

רמתו עולה לאחר חוסר חמצן או פגיעה מוחית על מנת להגן על הגוף.

2-arachidonoylglycerol 2) AG)

נקשר גם ל-CB1וגם לCB2- ,נמצא במוח ובטחול.

 לחץ דםבוויסות קשור למערכת החיסון ומעורב גם.

חיזוק עצמות, לידה, דיכאון, תזונה, להם השפעה על חרדה

והם נמצאים באזורי הגנה.



קנאביסהתוויות למתן 

הרפואי לחולים המצויים בקשת רחבה של  הקנאביסניתן , בישראל כיום
טרשת  , טיפול בחולי סרטן, למשל. מחלות ומגבלות פיזיות ומנטאליות שונות

קוליטיס  , קרוהן, דלקות מפרקים,PTSD, אפילפסיה, פרקינסון, ALS, נפוצה
.וכאב כרוני

 יכולים להמליץ  גריאטריםרופאים הודיע משרד הבריאות כי2016באוגוסט
קנאביסההחלטה הרחיבה את הסמכות למתן .רפואיבקנאביסעל טיפול 

וחוסכת מהמטופלים פניה לרופא המתמחה  , רפואי לרופאים הגריאטריים
.בבעיה ספציפית ממנה הם סובלים



אופני צריכה

עישון ואידוי-שאיפה•

.  שעות6-10משך השפעה , דקות60-90השפעה תוך -קפסולות•

.שעות4-6בין -משך השפעה, דקות10-30תוך השפעה -מתן תת לשוני-שמן•



פרמקוקינטיקה

;בעישון פרחי קנאביס יבשים

50%מכמות ה-THCנכנסת לגוף.

נכנסים למחזור הדם ומגיעים למוח, החומרים הפעילים נספגים דרך הריאות.

אקטיבית מתחילה תוך מספר שניות ומגיעה לשיאה בתוך  -ההשפעה הפסיכו
.דקות

נספגים ברקמות שומן ומשוחררים חזרה למחזור הדם.

 וממשיכים להשפיע( 65%)נספגים במעיים.

 ( 25%)מופרשים בחלקם דרך השתן

 ימים21היעלמות מוחלטת יכולה לקחת עד.

 זמן מחצית החיים שלTHC ימים7בערך  .

 נוכחות נמוכה מאוד של רצפטורים קנבינואידים בגזע המוח-טוקסיות נמוכה.



מתן תת לשוני-שמן 

  היתרון העיקרי במתן תת לשוני הוא היכולת לשליטה גבוהה בתהליך המינון

העצמית ביחס למתן שאיפתי ומתן אוראליוהטטרציה

  היתרון נוסף בכך שבמתן תת לשוני החומרים הפעילים נספגים ישירות

למערכת הדם ולא עוברים דרך מערכת העיכול

  חלק מהמטופלים לא יכולים להחזיק או להכיל את השמן בחלל הפה לכן ניתן

להוסיף את השמן לאוכל שומני ולבלוע



קפסולות לבליעה

דק60-90השפעה בצריכה אוראלית לוקחת בין 

.  שעות6-10זמן השפעה 

-קפסולות קנאביס רפואי

ג"מ200ג או "מ80-אבידקלמזן 

ג"מ200ג או "מ80-מידנייטמזן 

ג"מ200ג או "מ80-ארז מזן 

פרחי קנאביס רפואי טחון בקפסולה  : *הרכב
.צמחימצלולוז



תיקון עולם

תיקון עולם היא חברת הקנאביס הרפואי הראשונה והגדולה בישראל  ,

.וממובילי התחום בעולם

 כיום  . והייתה לחלוצת הקנאביס הרפואי בישראל2006החברה הוקמה בשנת

החברה היא בין המובילות בעולם ונושאת הדגל בכל הקשור לטיפול בקנאביס  

.  רפואי



הזנים של תיקון עולם

קנאביס רפואי יבשים לעישון ואידוי פרחי 

.  במחלות וסימפטומיםייעודי זנים ייחודיים לטיפול 12החברה פיתחה כ

-"ארז"זן 

:  20%THC: פעיליםחומרים 

.נמצא יעיל לטיפול בכאב בינוני עד חזק1.

תומך בהפרעות תנועה על רקע מחלות נוירולוגיות שונות2.

השריית שינה3.

אנטי ספסטי4.



"אבידקל"זן 

1%THC -18%CBD: פעיליםחומרים 

אנטי דלקתי  1.

אפילפטי  אנטי 2.

אקטיבית  -ללא השפעה פסיכו3.

מרגיע4.



"  מידנייט"זן 

12%THC  :12%CBD: פעיליםחומרים 

טיפול למשך היום-מעורר1.

לטיפול בכאבים קלים עד בינוניים2.

מונגש לטיפול במצבי כאב  3.

.  אקטיבית נמוכה-עם השפעה פסיכו



קליניקת תיקון עולם

יות /חברת תיקון עולם היא הראשונה בעולם שהקימה קליניקת הדרכות של אחים

.  מוסמכים

 בתל אביב2ונמצאת ברחוב ברנדייס 2010הקליניקה הוקמה בשנת.

 המרפאההרכב:

מזכירה רפואית1.

שלוש אחים ואחיות לסיעוד המבוגר2.

.  אחות ילדים לטיפול וליווי של החולים ומשפחותיהם3.

  איסוף הנתונים תחת מחקר

 רפואי כטיפול הוליסטיבקנאביסטיפול



הדרכה
הדרכה אישית למטופל ולמלווה✓

דקות עד שעה45משך ההדרכה כ✓

ראייה הוליסטית  –החולה ומשפחתו במרכז ✓

:ההדרכה כוללת

ראיון החולה1.

שילוב הקנאביס במערך התרופות הקיים  -אנמנזה רפואית2.

הנגשת הידע על הקנאביס הרפואי3.

זנים ודרכי מתן  , בחירת מינונים4.

טטרציה ותופעות לוואי5.

כללי התנהגות ובטיחות בשימוש בקנאביס6.



נתוני מטופלים בקנאביס   
מגדר

גיל

התוויות



מגדר

51.30%

48.70%

גברים נשים



גיל המטופלים
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התוויות המטופלים

56.5%

27.2%
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הדרכה

:הקנאביס הרפואי כטיפול עדיין מהווה אתגר למערכת הבריאות

רופאים ואחיות–חוסר ידע של הצוותים הרפואיים •

שינויים רגולטוריים מתמידים  •

בירוקרטיה•

:על כן פיתחנו התמחות בהדרכת אוכלוסיות שונות

(לפי הצורך)הדרכות במחלקות בבתי החולים 1.

(   הפרעות תנועה, אונקולוגיה, נוירולוגיה)הדרכות ילדים 2.

.רפואי לגיל השלישיבקנאביסהנגשת הטיפול3.



לגיל השלישיבקנאביסהנגשת הטיפול 

 מאושר על  , רפואי במחלות שונות של הגיל השלישיקנאביסהטיפול באמצעות
ידי משרד הבריאות בישראל ומקובל כאמצעי רפואה אמין המספק תוצאות  

מרשימות

  במצבים רפואיים הקשורים בגיל מתקדם או במחלות גריאטריות מסוגים
ישנם  , יתר על כן. חדשני ובטיחותי, הרפואי טיפול יעילהקנאביסשונים מספק 

ממצאים קליניים רבים לצד מחקרים מדעיים המוכחים חד משמעית כי טיפול  
רפואי בגיל השלישי מספק פתרון מכיף ויעיל עבור המגוון הרחב של  בקנאביס

.הסימפטומים והמחלות



שם לו כמטרה ראשית את הצורך בהנגשת הטיפול  , הצוות שלנו בתיקון עולם
למשפחתו ולצוות המטפל להתמודד עם  , לגיל השלישי על מנת לעזור לקשיש

התנהגותיים ותפקודיים, נפשיים, קשיים פיזיולוגיים

לצד הניסיון  , מכשור רפואי ייעודי מתקדם, ידע מקצועי, בעזרת צוות מסור
ביססנו את היכולת להתמודד היטב עם הקשיים  , הרב שצברנו לאורך השנים

.רפואי באוכלוסייה מבוגרתבקנאביסהשונים המאפיינים את הטיפול 



,  הקימה פרויקט ראשון מסוגו בעולם' עולםתיקון '

.רפואיבקנאביסבקשישים המטפל 
בקיבוץ נען" הדרים"פרויקט בית אבות 

.ממוקדות בהתאם לתוצאות המחקרים בתחוםבקנאביסהטיפול מטרות 
הקלת הסבל של הקשיש הסיעודי1.
טיפול במצבי אי שקט2.
איזון כאב3.
שיפור שינה4.
הפחתת ספסטיות5.
שיפור מצב רוח6.
הפחתת תרופות7.
עידוד תאבון ושמירה על מדדי תזונה תקינים8.

בית הספר  , מבוסס על עדויות מחקריות מעבודותיו של פרופסור משולם•
.  האוניברסיטה העברית בירושלים ובליווי משרד הבריאות, לרוקחות 

.בנינו מודלים מתוקפים לאיסוף הנתונים•



המתודולוגיה בהדרים הינה עבודה בצוות רב מקצועי הגישה הטיפולית  
.הינה הגישה ההוליסטית 

  לכל סקטור ישנה חשיבות גדולה בהצלחת הטיפול על ידי ניטור
.אומדנים ובניית תכנית טיפול פרטנית בכל תחום ולכל חולה

החולה  
ומשפחתו

עובדת סוציאלית

דיאטנית

גריאטראחות

פיזיוטרפיסט

מרפאה בעיסוק



":  הדרים"תוצאות ומסקנות פרויקט 

תוצאות  :
הפחתת ספסטיות1.
שמירה על מדדי תזונה תקינים2.
.  תרופות לקשיש בממוצע ליממה1.2הפחתנו -הפחתת תרופות3.
.  באופיאטיםהפחתה במדדי הכאב והפחתת השימוש 4.
.הפחתת השימוש בתרופות משרות שינה-טיפול בהפרעות שינה5.
אפשרו לנו להגיע  CBDשימוש בזנים עשירי -טיפול באי שקט6.

לתוצאות מדהימות  
מסקנות:

קידום וביצוע  -המשך מחקר בעקבות חוסר ידע בתחום הקליני1.
מחקרים

.  המשך העברת הידע לצוותים הרפואיים בתחום הקליני הקיים2.

.  מלמטה למעלה–הדרישה מגיעה מהמטופלים 3.
.רפואיבקנאביסהצורך בהנגשת הטיפול 4.



אמין ויחס אישי, אנו מחויבים לטיפול תומך.

 לשמירה על כבוד האדם ועל זכויות החולהמתחייבים.

 המטופל ובני משפחתו כשותפים מלאים לתהליך  לשתף אתמתחייבים
.הטיפול

 לשמירה על הרצף הטיפולי בהתאם לצרכים השונים של המטופל  מחויבים
.ומשפחתו

 לתרום לקידום הטיפול בגיל השלישי מבחינה מקצועית ולהשפיע על  מחויבים
.מדיניות הבריאות הגריאטרית בישראל

 שואפים לפתח כלים למחקר איכותיאנו.



סיפור מקרה

 אלמנה ואם לארבעה, 88בת

חוסר התמצאות  , שכחה, סובלת מדמנציה מזה כשנתיים המתבטא באי שקט
הזיות ובעיות שינה, בזמן ובמקום

וספונדילוליזיסאוסטאוארתריטיס-כאבים על רקע 

יתר לחץ דם ונפילות חוזרות



תרופות קבועות בעת התחלת הטיפול

.1Lorivan
לאביקסההוחלף דונזפיל2.
.3Halidol לרספירדלהוחלף
.4Spasmex
.5Atenolol 75
.6Enaladex
.7Acamol
.8Optalgin

 15%טיפול בשמן שמכילCBD2.5%-וTHC.

לאחר חצי שנה של טיפול המטופלת נוטלת

טיפות שלוש פעמים  ביום3

(18mgCBD3, שלוש פעמים ביוםmgTHCשלוש פעמים ביום)



 קנאביסתרופות קבועות לאחר חצי שנה של טיפול בשמן

.1Atenolol 25 mg

.2Enaldex

נגד הכאבים והורד מינון  , האנטיפסיכוטיות, הופסקו כל התרופות להרגעה
.  של תרופות נגד יתר לחץ דם

במהלך כל  , יש לציין למרות שהמטופלת סבלה ברקע מנפילות חוזרות
!הטיפול לא הייתה אפילו נפילה אחת 



תודה רבה 


