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 היסטוריה

1839 – W.B.O’Shaughnessy   מפרסם בבריטניה

 מאמר על שימוש בקנביס

 

נוגד  , הוא טוען שלקנביס יש תכונות אנלגטיות

 התכווצויות ומרפה שרירים

 

היה שימוש בקנביס 20 -בתחילת המאה ה: 

ראומטיזם, נגד עייפות וחולשה, נגד שיעול  ,
 'וכו כאבי וסת, מיגרנה, דליריום טרמנס, אסטמה



Cannabis 



 אישור חוקי למריחואנה

רפואית בישראל   

MEDICAL GRADE CANNABIS 



?מה הוא שימוש רפואי בקנביס  

שימוש רפואי בקנביס זה הוא שימוש   

מושכל בחומרים או בתכשירים  

קנבינוידים לטיפול או להקלה על סימנים  

אשר , פיזיים או פסיכולוגיים משמעותיים

גורמים לחולה סבל רב ומלויים בירידה 

 . ניכרת ביכולת תיפקודית ובאיכות חיים





 



?"רפואה מותאמת אישית“מה זה  ”  

הוא  PM רפואה מותאמת אישית או     

מודל רפואי שמציע ההתאמה האישית 
עם החלטות  –של שירותי בריאות 

או מוצרים / ו , שיטות, רפואיות

 . שמותאמים למטופל

ישנו שימוש נרחב בבדיקות , במודל זה

מדעיות שעוזרות לבחירת הטיפולים 

 .המתאימים והאופטימאליים

 



 



?מה דרוש לשימוש רפואי בקנביס  

 

 שלמרות שקנביס  !( ולזכור כל הזמן)קודם כל לדעת

 (  ומוצריו)

 (: כמו כל תרופה אחרת)הוא , הוא חומר טיפולי מצויין    

 

 אינו מתאים לכל אחד - 

 אינו מרפא את כל אחד באותה מידה - 

 אינו מרפא את כל המחלה או הפרעה - 

 אינו מרפא את כל שלב או דרג של מחלה או הפרעה - 

 

  







קשורה " רפואה מותאמת אישית“איך 
?לטיפול בצמח קנביס ומוצריו   

     

 המבוסס על ההקשר, פיתוח ושימוש בזני צמח קנביס    

 של התוכן הגנטי שלו בהתייחס לתחונותיו ולאופן   

 מבטיחים הספקה למטופל קונקרטי את החומר, פעילותו

 , אשר תואם באופן אופטימלי לצרכיו הקליניות, הטיפולי 

 תוך הפחתת תופעות בלתי רצויות כגון תופעות לוואי או

 . התנגשויות עם תרופות או טיפולים אחרים 





 יתרונות התקדמות רפואה קנבינוידית 
" הרפואה מותאמת אישית"לכיוון   

שיטות של הנסה  , מחקר נרחב בתחום גנטיקה ובהמשך
עד כחצי   –תוך זמן יחסי קצר )גנטית מאפשרות לייצר 

, הרצויות לחולה קונקרטי, צמח עם תכונות!( שנה

 .בהתחשב במגוון הפרעותיו וטיפלים קיימים

עלויות טיפול נמוכות יחסי, סיכויי ההצלחה גודלים 

התנגשויות בין הטיפולים,  הפחתה של תופעות לוואי 

  על בסיס זה אפשר לפתח שיטות שימוש בקנבינוידים

לשלב צורות מתן שונות  /שונים בהרכבים שונים ולגוון
 (   למשל שימוש במכשיר אידוי עם שימוש בספראי ועוד)



: לסיכום  

  טיפול בעמצאות צמח קנביס ומוצריו 

 ;"הרפואה מותאמת אישית"מהווה מודל    

דרושים, על מנת לפתח תחום זה: 

שילוב כוחות של מדענים בתחום פיתוח  -   

 חקלאים ואנשי רפואה , וגנטיקת צמחים

 בתחומים האלו, הכשרת אנשי מיקצוע - 

 התגבות על מיכשלים, שיווק הראיון זה - 
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Thank You for Your attention! 



!והקשבה תודה על תשומת הלב  

 


