פרוייקט  retteBלהנגשת קנאביס לגיל השלישי
(ובפרט למטופלי דמנציה)
מאת דניאל בוקרה מחברת בטר

דמנציה הינה קובץ של תסמינים המצביעים על פגיעה בתפקודי המוח הגבוהים (בעיות
זיכרון ,שפה ,יוזמה ,זיהוי ,תפיסה ושיפוט) ,שינויים התנהגותיים וירידה תפקודית .ישנן
מחלות רבות הגורמות לדמנציה .המוכרת והשכיחה מבניהן היא מחלת האלצהיימר.
אלצהיימר הינה מחלה חשוכת מרפא ,אולם קיימות תרופות המקלות על הסימפטומים
שלה ואף מעכבות את התפתחותה .ההמלצה הגורפת כיום של אנשי מקצוע המתמחים
בטיפול במחלת האלצהיימר ,הנה לשלב את הטיפול התרופתי יחד עם טיפולים נוספים.
אנו מאמינים כי טיפול בקאנביס רפואי בצורה נכונה עשוי להקל על הסימפטומים של
המחלה ולתת איכות חיים לאדם עם הדמנציה ובני משפחתו .לשם כך ,עמותת עמדא חברה
לחברת בטר ,המגדלת ומשווקת מוצרי קאנביס משנת  , 2008לפרויקט משותף.
בפרויקט זה אנו מעוניינים לקדם את היעדים הבאים באמצעות השימוש בקאנביס
רפואי:
● סיוע ושיפור איכות חיים של המטופל ובני משפחתו.
● ליווי המטופל ובני משפחתו בהורדת החששות והפחדים מהטיפול.
● הסבר על תופעות הלוואי האפשריות ומניעתן.
● מציאת פתרון טיפולי לאתגרי ההתנהגויות הנלווים לדמנציה ואלצהיימר.
● הנגשת הפוטנציאל הטיפולי של הקנאביס בהתאם לצרכיו הספציפיים של
המטופל
● יצירת אפיון מקדים של צרכי המטופל ולהתחיל בטיפול מבוסס קנאביס.

● שימוש בטיפול בקאנביס להשגת היעדים הטיפוליים אשר הוגדרו ע"י
המשפחה בשלב האפיון .
● התאמת הטיפול לצרכיו של המטופל ובני משפחתו לאורך הדרך ע"י העלאת מינון,
שינוי קטגוריה או שינוי זן בהתאם לצורך.
● התאמת מוצרים משלימים או תחליפיים לטיפול הכולל לאורך היממה אם יש צורך.

שותפים לפרוייקט (בטר ,מור מדיקל ועמדא)
 -retteBחברת  retteBשמה לעצמה מטרה לשפר את בריאותם ואיכות חייהם של
המטופלים שלה בזכות היכולות הגלומות בצמח הקנאביס שהטבע העניק .אנו מאמינים כי
לכל זן קנאביס סגולות הייחודיות לו ולצרכים המגוונים של המטופלים .ולכן כל המוצרים
שלנו מבוססים על זנים אשר השבחנו לאורך שנים ,על טהרת הגידולים המקומיים
השומרים על הסביבה ,ובמטרה שכל מטופל ומטופלת ימצאו את הזן המתאים להם ביותר.
 retteBהינה אחת מהחברות הבודדות בישראל שכל מוצר שלה מופק מזן אחד ולא מערבוב
של מס' זנים .הסיבה לכך היא כי אנחנו מאמינים ש "אפקט הפמלייה" מושג מהחיבור של
זן קנאביס ספציפי למטופל ,וכל מטופל מגיב אחרת לכל זן .עוד חשוב לדעת כי כל הזנים
שלנו גדלים באופן אורגני ,ללא ריסוס וכך שומרים על איכותם לאורך זמן.
בפרוייקט זה בחרנו להשתמש בשמן  ,1PEאשר נמצא כנותן מענה אפקטיבי לקשת רחבה
של התוויות נוירולוגיות ,אונקולוגיות ואחרות .השמן זוכה להכרה בארץ ובעולם כטיפול
אפקטיבי לסובלים מאפילפסיה חשוכת מרפא ואוטיזם .מאחר והטיפול הקונבנציונלי
בתופעות מסוג זה לרוב נענה ע"י מתן תרופות המסייעות לאפילפטיים (למשל ב-
( eBidimireפריזולין)).
מחקר שבוצע בבי"ח לניאדו ונערך ע"י ד"ר ורד חרמוש ,מנהלת האגף הגריאטרי בבי"ח
לניאדו מצא כי נטילת קנאביס משפרת משמעותית הפרעות התנהגות בקרב חולי דמנציה.
המחקר הוכיח כי לקנאביס יכולת טיפולית ומטיבה בהפרעות התנהגות שונות .במחקר
בוצע שימוש בשמן בעל מינון  CHTנמוך ומינון  TrCגבוה .על סמך מחקר זה ,בחרנו

להשתמש בשמן ה E1Pאשר מכיל מינון גבוה של  TrCומעט מאוד ( CHTשהינו החומר
הפסיכו-אקטיבי ממנו פציינטים לרוב חוששים) .בצורה זו ,אנו שומרים על הפרופיל הגנטי
השלם של הצמח כך שהמטופל יקבל את כל ההטבות שניתן ללא פגיעה באורך יומו של
המטופל.
עמותת עמדא -עמדא היא עמותה אשר פועלת בפריסה ארצית במטרה לשפר את איכות
החיים של החולים באלצהיימר ,או במחלות דמנציה אחרות ,וכן לשפר את איכות החיים
של בני משפחותיהם .העמותה פועלת משנת .E988
מאז הקמתה פנו לעמותה אלפי אנשים שנזקקו לסיוע .הפונים נעזרו בקו החם ,באתר
האינטרנט ובקבוצות תמיכה שמפעילה העמותה .חלק מהפרויקטים שמפעילה עמותת
עמדא הם :קבוצות תמיכה למשפחות של חולים ,קבוצות תמיכה וירטואליות .תוכנית
תל"ם-תמיכה לבני משפחה שמציעה פגישות אישיות ,תכנית ידידי דמנציה ישראל ועוד.
העמותה מטפלת בכל פנייה ומעניקה סיוע לכל פונה בהליך מהיר ,תוך שמירה על פרטיות
הפונים.
עמותת עמדא חברה בארגון אלצהיימר הבינלאומי ' 'ICAובארגון 'אלצהיימר אירופה'
( .)IporeideB 1eBieeבכנס הגרונטולוגיה הדו-שנתי בינואר  20E4הוענקה לעמותת עמדא
תעודת הוקרה מהאגודה הישראלית לגרונטולוגיה.

מור מדיקל -החברה מתמחה בהנגשת הטיפול בקנאביס רפואי למטופלים העומדים
בהתוויות נוהל  E06של משרד הבריאות; ומספקת ,בין השאר ,שירותי הדרכה וליווי
למטופלים ,מגדלים ובתי מרקחת .הצוות הרפואי שמייעץ למור מדיקל מונה מס' רופאים
וצוות אחים ורוקחים מוסמכים ,לכולם ניסיון עשיר בטיפול בקנאביס רפואי .במור מדיקל
מטופלים כיום מעל אלפיים מטופלים מכל קשת ההתוויות ,למעט ילדים ומטופלים בעלי
קונטרה אינדיקציה לטיפול בקנאביס רפואי.

תיאור התהליך בשלבים
הפרויקט החל באוקטובר  .2020נכון לאפריל  ,202Eישנם  24מטופלים עם רישיון אשר
החלו טיפול בשמן ( E1eאציין כי ישנם מטופלים נוספים המצטרפים בימים אלו ממש).
רוב המטופלים הגיעו דרך פרסום משותף של בטר יחד עם עמותת עמד"א וחלק
נוסף הגיעו דרך כתבה שלנו שהתפרסמה במאקו על "טיפול בקנאביס לגיל השלישי"
(נציין כאן כי כמות המתעניינים הייתה גדולה אך מבחינה חוקית ,ניתן לסייע רק
במקרים מסוימים שהיק"ר-היחידה לקנאביס רפואי ,מאשרת).
 .1בן משפחתו של מטופל /המטפל העיקרי פונה לעמותת עמד"א או לחליפין,
מופנה על ידינו (במידה והגיע בדרך עקיפה) לתחילת טיפול בעמד"א.
 .2עמותת עמד"א מעבירה את הפרטים של המטופלים אשר התעניינו בפרויקט
אל נציגה ייעודית ולמספר ייעודי של נציגה בחברת .retteB
 .3הנציגה יצרה קשר עם המטופלים להסבר מורחב על הפרויקט ותהליכו.
לאחר הסכמתם ,בוצע מילוי שאלון התאמה לפרויקט .בנוסף ,שליחת
הטפסים הנדרשים כמו כן את המסמכים הרפואיים הנחוצים .את
המסמכים שהעבירו המטופלים העבירה נציגתנו למור מדיקל שדרכם
מתבצע תהליך הוצאת הרישיון מול הרופאים הייעודיים.
 .4כאשר הרישיון התקבל ומוכן ,יצרו מור מדיקל קשר ישיר עם הפציינטים
לתיאום הדרכה וקבלת הרישיון.
 .5כשבוע לאחר תחילת הטיפול נציגתנו התקשרה למטופלים לוודא שמצבם
תקין ,שהם עקביים בתהליך ,בדיקת התקדמות ואם ישנם אי אלו הטבות\
תופעות לוואי .לאחר השיחה הראשונית בתיאום מול המטופל -נעשתה
שיחת עדכון אחת לשבועיים.

מעקב מטופלים
כיום יש  24מטופלים הנוטלים את שמן ה .E1Pישנם הטבות משמעותיות לטענת בני
המשפחה האחראים על המטופלים (מטפל עיקרי) כגון:
● שיפור בתיאבון.
● שיפור בתקשורת מול בני המשפחה או המטפל העיקרי ,הפחתת התקפי
הזעם והקלה בהפרעות ההתנהגות .
● שינה רציפה.
● שיפור יכולת ריכוז.
● מצב רוח ,תקשורת איזון,
● מדדים (לחץ דם\ סוכרת) והפסקת נטילת כדורים.
להלן מספר דוגמאות לאנשים עם דמנציה שטופלו במסגרת הפרויקט:
 .1אסתר ***** ,מטופלת בת  59חולה בדמנציה ,התחילה את התהליך ב
 .23.E2.20הגיעה ל 6טיפות סה"כ ביום הטיפול במגמה טובה ,מצב רוח טוב
במהלך היום ,אין הפרעות התנהגות ,השינה שלה טובה .החלה לעבוד על
הזיכרון עם תוכנה-רמת הריכוז שלה יותר גבוהה ,סובלנית ומתקשרת .
הורידה את כל הכדורים סוכר ולחץ דם תקין .
 .2מזל ***** מטופלת בת  92חולה בדמנציה ,שהחלה את התהליך בE2.E0.20 -
כחודש מתחילת הטיפול הורידה את כדורי השינה מאחר ולא היה לה צורך
כיום היא העלתה את המינון שלה ל  3c\tE5ולדברי בני משפחתה " קיים
שיפור בהפרעות התנהגות מצב הרוח והשינה.
 .3מרים ***** מטופלת בת  60חולה בדמנציה ,שהחלה את התהליך ב E3.EE.20
כיום היא עומדת על מינון של  2טיפות בוקר וערב לדברי בתה יש שיפור
בהפרעות התנהגות וביכולת הריכוז .

כך כתב בן של אחד מהמטופלים בפרויקט:
"שלום .לפני כשנתיים התחלנו בניסיונות להשיג רישיון לאבי חולה האלצהיימר ,לצערי
התהליך מול היחידה לקנאביס רפואי (היק"ר) היה סיוט אחד ארוך  -בין היתר קיבלנו רישיון
למרשם לא נכון עם אחוזי  CHTגבוהים שלא מומלצים לחולי אלצהיימר .לאחר שהיחידה
לקנאביס רפואי לא ענו לבקשותי ולבקשת הנוירולוג שדרכו פנינו הרמתי ידיים  -אני מטפל
באבי  24/7וכבר לא היו לי כוחות .לשמחתי הרבה ראיתי את הפרסום של עמד"א בנושא,
אני מודה לכל מי שלקח חלק ועזר לנו לקבל את הרישיון ,מדהים כמה התהליך דרכם מהיר.
אתמול התחלנו את הטיפול ואני מקווה שהוא יעזור לאבי לעבור את שארית הזמן שנותר לו
בצורה נוחה ונעימה יותר ,אמשיך לעדכן אתכם .תודה  .בשמי ובשם אבי ,שלום עזרא".

