
 

 9.1.22  נייר עמדה: סוגיית הטיפול בקנביס לצרכים רפואיים

בהתמכרויות   וטיפול  לרפואה  הישראלית  החברה  הינה  הרפואיתל  ושייכת אילסם    בישראל  הסתדרות 

 )הר"י(.  

סמכות    תהווללקדם את הטיפול בהתמכרויות בישראל, והינו הגוף המוביל מטעם הר"י שמטרתו    אילסם

יות. מכאן תפקידה כגורם מייעץ מרכזי בכל לאומית מקצועית ומייעצת בתחום הרפואה והטיפול בהתמכרו

   הקשור לחומרים ממכרים בכלל ובתוך כך בכל הקשור לקנביס. 

פורסם נייר עמדה מטעם החברה בנוגע למדיניות אי הפללה, לגליזציה ולנזקי הקנביס    2020בחודש דצמבר  

העמדה נייר  כתיבת  מועד  עד  בישראל  1המוכחים  הפסיכיאטריה  איגוד  עמדת  היתר  בין  התבססה  עליו   ,

 . 20202בנושא חוק אסדרת שוק הקנביס בישראל התשפ"א 

עד כה לא פורסמה רשמית עמדה מקצועית מטעם גופים העוסקים בהתמכרויות ותחלואה כפולה )הפרעה  

הקנבי תחום  את  הבוחנת  והתמכרות(  בישראל נפשית  הרופאים  הסתדרות  מטעם  רפואיים  לצרכים  ס 

בהתייחס לאתגרי המערכת בכלל ואתגרי הרופאים בפרט, למעט עמדת הלשכה לאתיקה מטעם הסתדרות  

 . 20213הרופאים אשר פורסמה בחודש יולי 

בנייר עמדה זה תתייחס החברה לאתגרי המערכת הרפואית בהתמודדות עם שוק הקנביס לצרכים רפואיים  

וגופניים(תו )נפשיים  רפואיים  נזקים  להיבטים מקצועיים של התמכרות,  , אתגרי הרופאים  ך התייחסות 

 ונושאים הקשורים למזעור נזקים. החברה תיתן המלצותיה כקווים מנחים לפעולה מיידית. בתחום זה,

 התמכרות:

קנביס היה  2017השימוש בקנביס גדל בעשורים האחרונים בעולם ובישראל, ולפי דו"ח האום, בשנת 

בישראל, סקר של הרשות הלאומית למלחמה  .4החומר הממכר הנפוץ ביותר בעולם, אחרי טבק ואלכוהול

 5iהשתמשו בקנביס בשנה שחלפה  65-18מכלל האוכלוסייה בגילאי  27%העלה כי  2016בסמים משנת 

תאונות דרכים, תחלואה  השימוש בקנביס נמצא קשור לסיכון מוגבר למספר השלכות שליליות, כולל 

אחת הסכנות הנוספות הקשורה  .9-6נפשית, ליקויים קוגניטיביים וירידה בתפקוד החינוכי והתעסוקתי

ממשתמשי הקנביס יפתחו התמכרות לקנביס במהלך  27%לשימוש בקנביס היא התמכרות, כאשר 

כרות לקנביס, בארץ  חייהם. בשנים האחרונות דווחה עליה במספר האנשים הפונים לטיפול עבור התמ

 . 13-10ובעולם

הותר  2008קנביס כלול בפקודת הסמים המסוכנים והשימוש בו אסור על פי חוק בישראל, אך בשנת 

קנאביס למטרות רפואיות בכמה מצבים רפואיים, כגון כאב כרוני, מחלות מעי דלקתיות והפרעה פוסט 

 . 41(PTSDטראומטית )

אנשים המטופלים בקנביס רפואי ברישיון, נכון   80,000-למעלה מלפי נתוני משרד הבריאות יש בישראל 

. לקצב גידול זה במספר  110,000 -ועל פי הערכה עכשווית מספר האישורים עומד על כ, 15 2020לשנת 

 האישורים אין אח ורע בעולם.

התמכרות  למרות העלייה בשכיחות השימוש בקנביס רפואי, אין כיום הבנה תיאורטית מספקת של 

לקנביס בהקשרים רפואיים, ואין בנמצא כלי אבחון זמין המאפשר לרופאים לזהות התמכרות לקנביס  

 בימים אלו שוקדים על פיתוח כלי זה.  .61רפואי

 מהנוטלים קנביס לצרכים רפואיים יתמכרו לחומר.  10-20%תפיסה מקובלת בעולם כיום גורסת כי 

המטופלים בקנביס רפואי הינה בסיכון גבוה לפיתוח התמכרות  , שכן אוכלוסיית תמהותי בעיהמדובר ב

קנביס בפרט, בעיקר בשל התחלואה הנלווית, הן הגופנית והן הנפשית )דיכאון, חרדה ללחומרים בכלל, ו

. יתר על כן, אבחון התמכרות בהקשר רפואי עשוי להיות שונה במהותו מאבחון התמכרות בהקשר  71וכו'(



 

העובדה ששימוש בחומרים ממכרים למטרות רפואיות, לדוגמה משככי כאבים  שאינו רפואי, זאת בשל 

סטימולנטים )ריטלין(, כרוך בדרך כלל בשימוש יומיומי וממושך, הגורר הופעת -אופיאטים ונוירו

תסמינים אלו הם מאפיינים מרכזיים של . 18 תסמינים של תלות גופנית )תסמיני גמילה, סבילּות וכו'

 . 91בהקשר שאינו רפואי, אך לא מעידים בהכרח על פתולוגיה בקרב חולים רפואייםהתמכרות 

  הנבדקיםמ 21%בקרב חולי כאב כרוני המשתמשים בקנביס רפואי בישראל העלה כי  שבוצעמחקר 

 . DSM 20-ההמדריך לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות נפשיות,  לקנביס, לפי קריטריונים של  מכורים

יתר ובהיעדר כלי אבחוני מתוקף לזיהוי התמכרות  -כאמור, קריטריונים אלה עלולים לשקף הערכת

 .  כל דרך לאמוד את שכיחות התופעה בישראל ובעולם בשלב זהאין לקנביס רפואי, 

בשל  בנוסף על כך, אין ביכולתם של קלינאים לזהות מטופלים אשר פיתחו התמכרות לקנביס רפואי

, מה שעלול להוביל לטיפול לא יעיל, לפגיעה תפקודית נוספת בחולים ולחשיפתם עהיעדר הכשרה ויד

 נוספות הנגרמות מהתמכרות לקנביס. גופניות ונפשיות לסכנות 

 נזקים רפואיים: 

הכללי   לציבור  החומר  וזמינות  החוקית  במדיניות  הציבורית,  בתודעה  השינויים  עם  כי  מחקרים מראים 

ת  ימאוכלוסי  4%( עד כדי  15-64השימוש באוכלוסיה הכללית )בין הגילאים    בשנים האחרונות, עלה שיעור

ועלייה בולטת   22עם העלייה בשיעור המשתמשים נצפתה ירידה בתפיסת הסיכון הגלום בשימוש.  21העולם 

 .23ךבריכוז החומרים הפעילים בחומר שנצר

לאור זאת, אוכלוסיות אשר בעבר לא עשו שימוש בקנביס ונמצאות בסיכון משמעותי עקב השימוש, נוטות  

לדוגמא, שיעור הנשים בהריון המשתמשות בקנביס הראה בין השנים   –כיום לתפוס את החומר כלא מזיק 

מ  2016-2002 צריכה24  4.98%- ל  2.85%-עלייה  )אופן  בסיגריות  במקום  במשאפים  השימוש  אצל    ,  נפוץ 

COVID--ולאחרונה נתגלה כי גם הסיכון לחלות ב, 25בלבד 2019-2017צעירים( עלה פי שניים בין השנים 

ולפתח תסמיני מחלה קשים נמצא גבוה יותר אצל צרכני קנביס בהשוואה לאוכלוסיה שאינה צורכת    19

 .  26את החומר

זיכרון, הקואורדינציה והריכוז ובאופן  כי השימוש בקנביס פוגע בטווח הקצר ביכולת הלמידה, ה  הוכח  

נזקים אלו נצפים גם לאורך שנים בשימוש כרוני ולצידם גם .  30-27כללי עלול לפגום בכושר לקבל החלטות

לא בחומרים  לשימוש  למעבר  הקשור  בכל  משתמשים  ללא  ביחס  גבוה  אחרים-סיכון  מסוכנים  , חוקיים 

 . 31התמכרות לאלכוהולדוגמת 

שימוש בקנביס )בעיקר  ש  נמצא,  נוספיםמוגבר לפתח התמכרות ומעבר לשימוש בחומרים  נוסף על הסיכון ה

שימוש ממושך( מחמיר תסמינים במסגרת הפרעות חרדה והפרעות מצב רוח קיימות, מעלה את הסיכוי 

בין  .37חשיבה אובדנית והתנהגות אובדנית להופעתומעלה את הסיכון  ,36-32לפתח הפרעות הללו מלכתחילה 

אירועי חרדה חדים והופעה של תסמינים פסיכוטיים בדרגות חומרה   ניתן למצוא  קצרות הטווחההשפעות  

 שונות. 

שנים מוקדם מהממוצע(   2-6כי השימוש בקנביס עלול להוביל להתפרצות מוקדמת )  עוד מראים המחקרים

, להרע את 38אנשים עם מועדות גנטית וסביבתית   בקרבסכיזופרניה(  של מחלה פסיכוטית כרונית )לדוגמא  

מרק ובחן את השינוי נ. בנוסף, מחקר חשוב אשר נערך בד39,40מהלך המחלה ולהחמיר תסמינים קיימים

הראה התחזקות של   1995-2010בקשר בין הפרעת שימוש בקנביס והתפתחות של סכיזופרניה בין השנים  

לפתח סכיזופרניה אצל אנשים החולים בהפרעת שימוש   2%מסיכון יחסי של    -הקשר בין שתי המחלות  

, שינוי שנצפה במקביל לעליה בשימוש ובריכוז  2010בשנת    6-8%  של  סיכון יחסי  לכדי  1995בקנביס בשנת  

 . 41,42החומרים הפעילים בחומר בשנים אלו



 

 נזקים גופניים נלווים 

דוגמאות לנזקים    3ות ריאה כרוניות הקשורות לעישון, להלן  מעבר לנזקים הנלווים לאופן השימוש כמו מחל

 נוספים: 

בקרב    שינה: השינה  בדפוסי  בולטים  שינויים  בקנביס  נמצאו  כרוניים  ש משתמשים  גיבוש  כך  תהליכי 

 . 43נפגעיםזכרונות ותהליכי למידה 

Cannabinoid Hyperemesis Syndrome  :במסגרת  תסמונת )בעיקר    האשר  קנביס  משתמשי  חווים 

התסמונת  וירידה בתיאבון(    המרוב  ה)בחילה, הקא  מפתחים בעיות במערכת העיכולמשתמשים כרוניים(  

סובלים ממנה מיליון משתמשים בשנה בארה"ב    2.75- כונמצא שהרבה יותר מאשר מקובל לחשוב    נפוצה

 . 44אחרת לאורך השימושבקנביס יחוו את התסמונת בצורה כזו או  39% -שמהמשתמשים כך 

 .  45צורכות קנביס במהלך הריון סיכון כפול ללידה מוקדמתה נשיםל הריון:

טיפול   על  והחלטות  הטיפול  ניהול  עם  בהתמודדות  בפרט  והרופאים  בכלל  הרפואית  המערכת  אתגרי 

 בקנביס לצרכים רפואיים: 

חסר מידע עדכני על היקף השימוש והיקף המשתמשים , בקנביס בישראלהנפוץ השימוש למרות 

המתמודדים עם התמכרות. ע"פ מחקרים אפידמיולוגיים מהעולם, אחוז המשתמשים המפתחים 

מהמשתמשים היומיומיים. הלגיטימציה  50%-מכלל המשתמשים ועל כ 9%-התמכרות עומד על כ

משמעותית בפוטנטיות הקנביס עלולות החברתית הגוברת לשימוש בקנביס, יחד עם זמינות גבוהה ועליה 

 להוביל למספר גבוה של מתמודדים עם התמכרות ועם השלכות בריאותיות שליליות. 

ופתיחת מסגרות טיפול  ,אסדרת השימוש בקנביס יחד עם יצירת תכנית הסברה ומניעה אפקטיבית

ל צעיר, שינוי שעשוי  המשתמשות בכלים טיפוליים מבוססים מחקרית עשויים לסייע בהגבלת השימוש בגי

 לתרום משמעותית להפחתת הנזקים ארוכי הטווח של השימוש בקנביס.  

הן מבחינת יעילות, והן מבחינת  – השימוש בקנביס לצרכים רפואיים אינו מבוסס דיו מבחינה מחקרית

  בטיחות. 

יות. יחד עם קיים פער ניכר בין תפיסת הציבור את הקנביס כתרופה יעילה ובטוחה לבין העובדות המדע

עזר בקנביס. אין כיום תרופה אחרת אותה  יזאת, אין ספק כי קיימות קבוצות של מטופלים שעשויות לה

את ההרכב הכימי של החומר אותו הוא רושם למטופל והתרופה   אינו מכיררושמים הרופאים בה הרופא 

 נצרכת במרבית המקרים בעישון עם טבק.  

אולם בלבד.  CBD-ו THC-חלק קטן מהחומרים הפעילים מצוינים אחוזי  רפואייםלצרכים בזני הקנביס 

טרפנים, להם יש השפעות  חומרים נוספים הקרויים קנבינואידים ומאות  100-עד למעלה מבצמח קיימים 

הם. כיום אין כל ביסוס מדעי למתן יפסיכואקטיביות וגופניות מגוונות וכן אינטראקציות מורכבות בינ

 ן מסוים של קנביס להפרעה ספציפית. מרשם לז

אין כל יכולת לעקוב אחר הרכב הקנבינואידים והטרפנים גם כאשר מטופל מקבל את אותו    –יתרה מזאת 

כלי קליני המאפשר איתור התפתחות הפרעת שימוש נבנה לא  כמצוין מעלה, עד כההזן לאורך הזמן. 

 לצרכים רפואיים. בקנביס בקרב מטופלי קנביס 



 

ויוצרים עומס על  לצרכים רפואייםקנביס נטילת מטופלים רבים פונים בבקשה ל -ת כיום המציאו

יתרם עשויים להאשר מטופלים רבים ש  מצב זה מוביל לכךעמוסה ממילא. אשר המערכת הרפואית 

הבירוקרטיה או העלויות מול אינם עומדים בקריטריונים השונים או חסרי יכולת להתמודד  מטיפול זה

  הנדרשות.

גם  ולעתים חשים אילוץ לספק קנביס  "שומרי סף"בקרב הרופאים, המשמשים כרב מצב זה יוצר תסכול 

בקרב מטופלים אשר חשים כי  . התסכול קיים גםלמטופלים המוערכים כמתמודדים עם הפרעת שימוש

הוצאת מרשמים  –הם לא מקבלים את המגיע להם ונאלצים לשקר על מנת לקבל טיפול )לדוגמא 

או לנוגדי דכאון מבלי ליטול אותם על מנת לעמוד בדרישות לקווי טיפול קודמים   ופות אופיאטיותתרל

 , בהתאמה(. הפרעה פוסט טראומטיתבעת אישור טיפול לכאב או ל

את חוסר הביסוס  משקפותלצרכים רפואיים המגבלות הרבות אשר הושתו על השימוש בקנביס  

למנוע רישום יתר של קנביס. המציאות היא כי הן   אמורות למנועהמחקרי לעומת קווי טיפול ראשוניים ו 

הזמינות הגבוהה של קנביס באופן  , ובמקביל , מייצרות סבך בירוקרטי המקשה על רופאים ומטופלים

 לא חוקי מייתרת את אלמנט שמירת הסף.

 מול מטופלים הנוטלים או המבקשים אישור לטיפול זה הינם: האתגרים העיקריים של הרופאים 

היעדר ביסוס מחקרי כמתואר מעלה לגבי יעילות וסיכונים, ריכוזי חומרים שונים, השפעתם   .1

והתאמתם לאבחנות רפואיות ספציפיות, כך שלא קיימת באמת יכולת להתאמת זנים, מינונים,  

 וטכניקות נטילה.  

ביס לצרכים רפואיים נפוץ בקרב מתמודדים עם תסמונות כאב  למרות שהשימוש בקנ –כדוגמא 

ואף קיימת אינדיקציה לכך במשרד הבריאות תחת קריטריונים מסוימים, בשנה האחרונה  

( פרסם הצהרה לפיה קיים מחסור ברור במידע לגבי  IASPהאיגוד הבינלאומי לטיפול בכאב )

 .46יעילות הטיפול ע"י קנביס בתסמונות כאב

טלים קנביס לצרכים רפואיים עושים זאת בתצורת עישון, מה שמעלה בעיה אתית  מרבית הנו .2

 אליה התייחסה גם הלשכה לאתיקה של הסתדרות הרופאים בישראל. 

רופאים נחשפים לתוקפנות ולעתים אף אלימות מצד מטופלים כך שחלק גדול אינו מעוניין   .3

ם יותר פושטות כ'אש בשדה  לעסוק בכך. שמועות על רופאים "מיתרניים יותר" או מאפשרי

 קוצים' בקרב אוכלוסיית המטופלים. 

רופאים חשים כי היעדר ידע מצד אחד ודרשנות גבוהה מאידך הופכים אותם לשומרי סף לא   .4

 מקצועיים העוסקים במסחר ושווק. 

פערי ידע ובלבול בתחומי אחריות אינם מאפשרים מעקב וניטור של מטופלים אלו. כפי שהודגש   .5

דה של לשכת האתיקה בהסתדרות הרפואית בישראל, מטופלים אלו צריכים להיות  בנייר העמ

במעקב רפואי רציף אשר ידע לנטר ברגע נתון את מידת היעילות או ההשפעות השליליות של  

 הטיפול. המצב הקיים כיום אינו מאפשר זאת. 

פי הקיים עבור  במידה ויקבע מנגנון רגולטורי כ  -היעדר מנגנון רגולציה ברור המעוגן בחוק  .6

תכשירים רפואיים אחרים בעלי פוטנציאל התמכרותי דוגמת תרופות אופיואידיות לשיכוך כאב  

סטימולנטיות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז, רופאים יוכלו להפיק מרשמים עבור  -או תרופות נוירו

 יק"ר(. מטופליהם ללא הצורך בעיסוק המסורבל, העמום והלא אחיד מול היחידה לקנביס רפואי ) 

 מנגנון רגולטורי יוכל גם לקבוע באילו מצבים ניתן לשלול רישיון טיפול בקנביס.



 

קיים חסך גדול בידע בתחום רפואת הקנביס, היעדר כלים אפקטיבים לזיהוי מטופלים בעלי   .7

גורמי סיכון להתמכרות ולהשפעות שליליות של החומר, וזיהוי מטופלים אשר פיתחו התמכרות  

 לחומר. 

אובחנה התמכרות, אין לרופא את הכלים לטיפול או את הידע לגבי אפיקי הפניית  גם כאשר  .8

 המטופלים לקבלת מענה. 

כל אלו מובילים לתסכול רב בקרב הרופאים ולהעצמת חסמים והתנגדויות. באופן זה מובלטים חוסר  

קנביס לצרכים האחידות והפערים הרבים הקיימים בעמדות הרופאים בדיסציפלינות השונות כלפי 

 רפואיים. 

בשל כך, התפתחו בעיות משמעותיות בכל שלבי הטיפול וההתייחסות מטעם מקצועות הרפואה לטיפול  

ולנזקים הנלווים לשימוש בקנביס לצרכים רפואיים. הבעיות קיימות בתחומי בריאות הציבור, בריאות  

 יה ועוד. הנפש, רפואת ילדים ומתבגרים, רפואת כאב, רפואת משפחה, נוירולוג 

  בעיותן נ קנביס הישימוש בת לוהפרעת שימוש בקנביס והפרעות פסיכיאטריות משניכדוגמא, 

להיות מטופלות במערכת הבריאות. המצב הקיים כיום מוביל להתפתחות   אמורותרפואיות ו

גדול מחד והעדר מענים  ביקוש  בשל  זאת ,שאינן מבוקרות סדנאות גמילה ביוזמות פרטיות

 מאידך. הולמים 

 סוגיית מזעור נזקים: 

הנגרמות ממתן וצריכה של   ,החברתיותו  הבריאותיות,  להפחית את הנזקים וההשלכות השליליותבמטרה  

 יישום ו  ,הגורמים לנזקים  זיהויהסכנות הנלוות לשימוש בקנביס,    יש צורך במיפויקנביס לצרכים רפואיים,  

 המלצות בכדי להפחית ולמנוע נזקים אלו.

וק הקנביס לצרכים רפואיים כיום מטופלים רבים אינם מקבלים הדרכה מלאה ואין  באופן בו מתנהל ש

שעות ביום, עומק שאיפה,  – הדרכה אחידה לגבי כל ההיבטים הקשורים לטיפול: כיצד לצרוך את הקנביס 

הסבר לגבי תצורות הנטילה השונות )עישון, אידוי, שמן וכו'(, הסבר לגבי סיכונים והגבלות שונות, כיצד  

מהמטופלים  חלק  ועוד.  למיון  לפנות  מתי  לרופא,  לפנות  מתי  שלילית,  השפעה  מופיעה  כאשר  להתנהל 

לק מתייעצים עם חברים המנוסים בטיפול, מקבלים את הדרכה לא פורמלית אצל הרוקח בבית המרקחת, ח

 חלקם מקבל הדרכה מחברות שונות אשר אך ורק לשם כך הוקמו.

בראש ובראשונה יש ליתן את הדעת על   לשימוש בקנביס לצרכים רפואיים,    בהתייחס לסיכונים הנלווים

והפרעות במצב דוגמת מצבים פסיכוטיים, הפרעות חרדה , הנזקים הגופניים והנפשיים כתוצאה מהשימוש

קוגניטיבית,    ,הרוח הנשימהוהתמכרות,  לקות  במערכת  נלווים פגיעה  לסיכונים  להתייחס  יש  כן,  כמו   .  

עם מערכות החוק מבחינה תאונות עבודה, הסתבכויות  ,  תאונות דרכים  דוגמת  החברתי,    נוספים בהיבט

 ועוד.  פלילית

 ה בהמלצות. פעולות בתחום מזעור נזקים שתפורטנלאור זאת נדרשות מספר 

 לסיכום: 

נטילת קנביס לצרכים רפואיים הינה עובדה מוגמרת במדינת ישראל וקצב גידול הענקת הרישיונות עלה  

בתהליך   מגובה  אינה  הרישיונות  במספר  החדה  העליה  לצערנו,  משמעותית.  בצורה  האחרונות  בשנים 



 

וההתנגדויות, ועם ההשלכות    רגולטורי, מפקח ומכשיר גורמי טיפול להתמודדות עם פערי הידע, החסמים

 הרפואיות והחברתיות הנלוות. 

  הנבדקיםמ 21%בקרב חולי כאב כרוני המשתמשים בקנביס רפואי בישראל העלה כי  שבוצעמחקר 

. DSM-ההמדריך לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות נפשיות,  לקנביס, לפי קריטריונים של  מכורים

מהנוטלים קנביס לצרכים רפואיים יתמכרו    10-20%גורסת כי מקובלת בעולם כיום התפיסה עם זאת, ה

 לחומר. 

עבור  רפואיים  לצרכים  בקנביס  הטיפול  של  האמיתית  ליעילות  בנוגע  מחקר  הנתמך  בידע  חסך  קיים 

על   ולהמליץ  ספציפי,  למטופל  טיפול  להתאים  הכלים  את  אין  שלרופאים  כך  הרשומות,  האינדיקציות 

 מינונים וסוגי תכשירים. 

ברורים   לדעת עבודה  ונהלי  רגולטורי  מנגנון  בהיעדר  בהתמכרויות,  וטיפול  לרפואה  הישראלית  החברה 

מאותו   וכחלק  המחוקק,  את  למעשה  המחליפה  בתחום,  סף'  'שומר  מעין  משמשת  הרופאים  אוכלוסיית 

 בלבול הן הציבור והן המחוקק רואים במידה רבה את הקנביס לצרכים רפואיים כמייצג או כמחליף זמני 

להטמעת  ויעצימו את התנגדותם  יותר  עוד  יתרחבו  זה  לנושא מורכב  בנוגע  הרופאים  ללגליזציה, אתגרי 

 הקנביס כטיפול רפואי לגיטימי.

 המלצות:

כחלק   .1 רפואיים.  לצרכים  בקנאביס  הטיפול  ניהול  עבור  ברורה  רגולציה  להגדרת  דרושה חקיקה 

 זה.  מכך, נבקש כי אילסם יזומנו לכל דיון רלוונטי בעניין

הטיפול   .2 ובטיחות  יעילות  לבחינת  הבריאות  משרד  ובאחריות  לאומית  ברמה  מחקר  דרוש 

 באינדיקציות השונות הקיימות היום )כאב, אונקולוגיה, בריאות הנפש וכו'(. 

ומתן   .3 ההתמכרותי  הפוטנציאל  לבחינת  הבריאות  משרד  ובאחריות  לאומית  ברמה  מחקר  דרוש 

 למטופלים.מענה טיפולי ברור ואחיד  

הרלוונט .4 המקצועיים  הגורמים  ובשיתוף  הבריאות  משרד  באחריות  הכשרתי  מנגנון  ם  יבניית 

להכשרת רופאים על המידע הקיים כיום ולאפשר תהליך המשכי לשמירה על ידע עדכני, שכן מדובר  

 בתחום מתפתח. 

יס לצרכים  העלאת המודעות והנגשת מידע בהיר וברור בהקשר של צריכה נכונה ומיטבית של קנב  .5

מה מותר ומה אסור לשלב עם נטילת הקנביס וכיצד לעשות זאת, מהי הרעלה ומה יש    –רפואיים  

 לעשות כשמופיעה, בחירת התצורה / טכניקה המתאימה למטופלים, אזהרות הריון והנקה וכו'. 

 חיוב מעקב רפואי )גופני, נפשי, קוגניטיבי( רציף וניטור השפעות לוואי בטווח הקצר והארוך.  .6

לגב .7 ופיקוח  בחברה  הדרכות  התנהלות  ילדים(,   –י  של  ידם  מהישג  )הרחקה  אחסון  לגבי  דגשים 

 נהיגה, פעילות עבריינית. 

בשל הכמות הגבוהה של המשתמשים ולאור הצפי כי מספר זה יעלות בשנים הקרובות, יש צורך   .8

בהקמת מרפאות ייעודיות רב מקצועיות לטיפול בהתמכרות לקנביס, שכן מדובר בנישה מקצועית  

לטיפול    ייחודית אחרים  ושירותים  ממרפאות  שונה  מענה  לקבלת  יגיע  אשר  המטופלים  ואופי 

 בהתמכרויות. 
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