טיפול בקנאביס רפואי בקרב ילדים בישראל :תמונת מצב
באפריל  2021רשם ענף הקנביס הרפואי בישראל ציון דרך משמעותי :מספר
הישראלים המחזיקים ברישיון לקנאביס רפואי חצה לראשונה את רף ה 90-אלף –
נתון המהווה כ 1%-מאוכלוסיית ישראל .את הנתונים פרסמה היחידה לקנביס רפואי
במשרד הבריאות (יק"ר) ,מהם עולה ,כי בסך הכל באפריל הצטרפו כ3,000-
מטופלים חדשים למאגר.
מהנתונים ניתן לראות ,כי הרוב המכריע של המשתמשים הוא בוגרים מעל גיל  ,18וכי
מספר הילדים המטופלים בקנאביס רפואי הוא זניח למדי .אולם ,ייתכן שמצב זה
ישתנה בעתיד הקרוב .ככל שהשימוש בקנאביס רפואי הופך נפוץ יותר בקרב
מבוגרים ,כך הולך וגובר גם העניין הציבורי בטיפול באמצעות קנאביס רפואי גם
במטופלים מתחת לגיל .18
בשורה לילדים על הספקטרום האוטיסטי
הורים רבים לילדים חולים ,מגלים במקרים מסוימים שהרפואה הקונבנציונלית לא
מסוגלת לספק להם פתרונות ,ומתחילים לחפש אפשרויות אחרות.
עד לפני כמה שנים ,הורים רבים חששו לחשוף את ילדיהם לקנאביס ,כיוון שהיה
מוגדר כסם מסוכן ואסור לשימוש .אולם עם הזמן ,החלו להופיע יותר ויותר סיפורים
מרחבי העולם ,על ילדים שטופלו בהצלחה באמצעות קנאביס רפואי ,וזכו להקלה
משמעותית במצבים בריאותיים קשים.
לכך נוספו גם מחקרים רפואיים שונים ,אשר גילו כי הקנאביס הרפואי יעיל בקרב
ילדים במצבים מסוימים ,ויכול להקל על סבלם בצורה משמעותית.
נכון להיום ,מתן קנאביס רפואי לקטינים בישראל מאושר עבור ילדים החולים
באפליפסיה ,ולהפרעות מסוימות הקשורות לספקטרום האוטיסטי .למעשה ,השנה
הפכה ישראל לאחת המדינות הראשונות בעולם המאשרות שימוש בשמן קנאביס
לילדים על הקשת האוטיסיטית.
האישור התקבל על ידי משרד הבריאות במרץ  ,2021וזאת בעקבות מחקר ישראלי
מקיף ,שמצא שיפור של כ 80%-בתפקוד של ילדים על הספקטרום האוטיסטי ,לאחר
טיפול בשמן קנאביס.

ישנה אפשרות לקבל רישיון לקנאביס רפואי לילדים גם במקרים של סרטן ,המלווה
בכאבים קשים ,ובימים אלה נערכים מחקרים ,הבודקים אפשרויות טיפול בהפרעות
קשב וריכוז חמורות בקרב ילדים ,וגם בתסמונת טורט.
הרכב הקנאביס הרפואי לילדים
כידוע ,הקנבינואידים האחראיים על סגולותיו הרפואיות של הקנאביס הם THC
ו .CBD-הקנבינואיד  THCהוא פסיכו-אקטיבי ,והוא מסייע בעיקר למניעת בחילות
הקאות ,הגברת תאבון ושיכוך כאבים .לעומתו CBD ,משפיע בעיקר בתחומים אנטי-
ספטיים (נוגדי דלקת) ,ופועל גם כן כמשכך כאבים.
בטיפול במבוגרים ,נהוג לשלב בין השניים .בטיפול בילדים ,המלצת משרד הבריאות
הינה להשתמש במוצרים שלא מכילים  THCכלל ,ולהתאים את המינון המינימאלי של
 .CBDהסיבה לכך היא שמערכת העצבים אצל ילדים מתחת לגיל  18עדיין מתפתחת,
ואין מידע מדעי מובהק כיצד  THCמשפיע על התפתחות זו.
מתן קנאביס רפואי לילדים
את הקנאביס הרפואי ניתן ליטול במספר דרכים – עישון ,אידוי או בליעה .מובן ,כי
עישון אינה הדרך המומלצת לילדים ,ועל כן יש לבחור בין אידוי לבליעה .כאשר
נדרשת הקלה מיידית ,כגון במקרים של התקפים אפילפטיים ,יש עדיפות לשיטת
האידוי ,אשר השפעתה היא מיידית (תוך דקות ספורות) .כאשר נדרשת השפעה
לטווח ארוך יותר (כגון במקרים של כאבים כרוניים) ,מומלץ לבחור בבליעה.
לסיכום
נכון להיום ,הטיפול בילדים באמצעות קנאביס רפואי בישראל מוגבל למספר מסוים
של בעיות בריאותיות .אולם התמונה הזאת עשויה להשתנות בעתיד הקרוב ,לאור
מחקרים רבים המתנהלים בארץ ובעולם.
בכל מקרה ,הדבר החשוב ביותר באשר לטיפול בילדים הוא לנקוט בכל אמצעי
הזהירות המתבקשים :להתייעץ עם רופא מומחה לנושא ,אשר יבדוק גם מה
התרופות הנוספות שלוקח הילד ויתאים לו את המינון המדויק עבורו.
כתבה זו היא אינפורמטיבית בלבד ואינה תחליף לייעוץ מקצועי.

