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. (PTSD)חבלתי -לצערנו ייפגעו מספר מסוים של חיילים ואזרחים בתסמונת בתר, בימי לחימה והפגזות

לו יזכו לטיפול מהיר ויעיל על מנת להחזיר אותם במהירות האפשרית להיינו רוצים להאמין שהנפגעים ה

 .נפשי תקין ורגועלמסלול של תפקוד 

של בלבד  םכי הצפי לטיפול כזה הוא יהיה מנת חלקם של חלק, בלב כבד ומלא תסכול, עלי להודות

ביורוקרטיה , חישוקים, דרך חתחתיםמחכה  ,הניסיון שלי מהנפגעים לפיחלק לא מבוטל ל. הנפגעים

מועיל לכל מיידי וגמיש , חבאטומה ומערכת בריאות שמגבילה באופן שחריג בכל העולם מלתת מענה ר

 .הנפגעים

מטרתי שאולי יקום קול משותף בין נפגעים . של חלק מהנפגעים דרכםאני אפרט את הקשיים שיעמדו ב

: חכמינו  כמו שאמרו. דבר שאפשרי בנקל, ממשרד הבריאות לתקן את המעוות מיד שידרושומטפלים 

 ".הפה שאסר הוא הפה שהתיר"

 ת הרגעהוושיט( PE)חד שיטת החשיפה הממושכת במיו, הטיפול הפסיכולוגי .1

שפותחה על ידי פסיכולוגית ישראלית , השירותים הפסיכולוגיים לטיפול בטראומה מתמחים בשיטה זו

 .זאת הבשורה הטובה. ב וזכתה לפרסום רב ומוצדק"שחיה בארה

. ל הראשוןבוודאי לא כטיפו, PTSDנפגעי  לכלהבשורה הפחות טובה היא ששיטה זו אינה מתאימה 

, חלק מהנפגעים אינם מספיק רגועים להשתתף בטיפול. ההתאמה של טיפול זה-קיימות סיבות שונות לאי

אך הדוגלים בשיטה טוענים . PEלפני שיכולים להשתתף בטיפול ה ( ראה להלן)וזקוקים לשיטות אחרות 

זה . PEהיכולת לעבור מרחיקים את הנפגעים מ אחריםושטיפולים , כמעט בלעדית, שזאת שיטה ייחודית

לדעתי כמו כל . במיוחד טיעון זה נאמר לגבי הטיפול בקנביס רפואי. שאין לו שום בסיס ראייתי, טיעון סתם



אבל . בלי שימוש בקנביס רפואי PEחלק מהנפגעים יטופלו יותר טוב ב, יש אמת חלקית בטיעון, טיעון

רק , שאינו פשוט בכלל באופן נפשי, PEה  לדעתי אן ספק שחלק אחר מהנפגעים יוכלו לעבור את טיפול

 .אחרי שמטופלים בקנביס

( לא העובדה)האמונה . במיוחד לא כטיפול ראשון, השיטה טובה אבל אינה מתאימה לכולם, בקיצור

 .באופן מוחלט מדי עלולה לאלץ נפגעים למסלול שמתאים למישהו אחר אבל לא להם PEבכוחות ה 

 PTSDהכרה ממסדית בחומרת ה  .2

לפעמים , חלקם זוכים להכרה רק היום. כרומאז מלחמת יום הכיפורים קיימים חיילים שנפגעו ושלא הו

השתתפתי במשפטים שבהם . אחרי מלחמה משפטית יקרה ובניסיון שלי אכזרית מול משרד הביטחון

 . דווקא בגלל שבקשו הכרה במועד מאוחר, עמיתים שלי העליבו את גיבורינו וטענו שהם מתחזים

על בסיס  שיכולות להחליטכאן יושבות וועדות פסיכיאטריות . מצב עוד יותר בעייתי במוסד לביטוח לאומיה

שירות כדאי מאד מבחינה )ל "רופא שמשרת את המל, כמובן. של מפגש חטוף שהנכות אינה גדולה

 PTSD השתתפתי במקרים לא מעטים שאדם הסובל מ .ל מעדיף אחוזי נכות נמוכים"יודע שהמל( כלכלית

 .צריך לערוך מאבק משפטי יקר כדי לזכות בהכרההיה נעלב בוועדה הרפואית ו

מדי כמובן שידוע שמי שטוען טענה יותר . PTSDלאחרונה נתקלתי בטיעון חדש שפוגע במיוחד בנפגעי ה 

שיש לתת אימן , עכשיו נתקלתי בטיעון הפוך. רהוטה נחשד שהוא למד את הטענות ומאמץ אותם לעצמו

יכול לבטל " המקצועי"ברור שהמגזר , מבין שני הטיעונים. ענות שהנפגע יכול לתאר בכוחות עצמורק בט

 .כל תלונה במחי יד

מתקשים מאד לתאר את הסימנים הנפשיים שהם   PTSDמסובלים מההאמת הפשוטה היא שהרבה 

 :סובלים מהם מסיבות ברורות

 מים לתאר את מצבו הנפשי הפנילא כל אחד יודע למצוא מלי 

 בושה מפני אבדן השליטה על מצבים נפשיים 

  ליקוי בריכוז שהוא סימן מובהק לPTSD 



 הימנעות מלדבר על ה הPTSD  , ה  שמאפיין אתשהיא חלק מההימנעות הכלליתPTSD 

מי שמבקש הכרה זקוק לחוות דעת מקצועית שמתעדת את סבלו ולעורך דין שדואג שחוות , בקיצור

כל אחד יכול להרשות לעצמו את ההוצאות הללו כדי להילחם במוסדות  לא. הדעת נשקלת באופן מקצועי

חשדנות זו המוסדות מתנהלים בחשדנות כלפי כל הציבור כאשר היא . שהיו אמורים להיות פתוחים לפניו

 .מוצדקת לגבי מיעוט קטן של הציבור

 טיפול צמחי .3

עצמי בתמצית מרוכזת של הצמח בכל העולם טיפול ראשוני בטראומה נפשית יכולה להתחיל עם טיפול 

זת לצמח בתמצית המרוכ(. /St John’s Wort/Johanneskraut hypericum perforatum )פרע המנוקב 

אבל ללא תופעות לוואי וללא , למשל, כגון פרוזק או סיפרלקס  SSRIסגולות שדומות לתרופות מסוג ה

צית המרוכזת מצויה על המדף ללא בכל העולם התמ. התחושה של דיכוי לא טבעית של העולם הרגשי

חלקם כוללים רק , קיימים תכשירים רבים מקבילים. זה טיפול עצמי טבעי מועיל, צורך במרשם של רופא

 .רפוריןריצין וחלקם כוללים גם היפ  פ  את המרכיב בשם ה  

מן המדפים  כאן הרוקח הארצי שאחראי על תוספי מזון הסיר את ההיפריקום. לא במדינת חלם Kאב

שמנגנון הפעולה הכימית  שטען" מדעי"הוא קרא מאמר ? ומדוע. בדיוק עם תחילת האינטיפדה השנייה

גם אני וגם רופאי ורוקחי כל העולם קראו . מנגנון שבאמת יכול לגרום לסיבוכים, MAOIהיא מה שמכונה 

אבל הרוקח הגיבור . עולםוהטיעון פשוט נעלם מן ה, איש לא ייחס לו חשיבות מדעית, את הדיווח הזה

אז . מעשה חריג שלא נודע לי על שום מדינה שפעלה כך, שלנו החליט לשמור על כולנו ליתר ביטחון

 .נאלצתי לארגן למטופליי ייבוא די יקר מתכשיר מגרמניה במשך כשבע שנים

י שנתיים אחר)עם מירשם של רופא , פתאום הותר הייבוא של היפריקום. ואז קרה משהו לא פחות חלמאי

שמו , מותר לצרוך בארץ רק סוג אחד של תכשיר! ועם מונופול(. התכשיר נכנס לסלים של הקופות

, גם פה צומח עצמח הפר) .פריציןיוהתכשיר הזה כולל רק ה. ייבוא משווייץ על ידי חברת רפא, רמוטיב

 (373' עמ, יזהר. לס ימי צקלגראה לדוגמה 



פשי ואחד יטאחד , פורין נולד מתוך שני שיקוליםרוללא היפהרעיון לאפשר רק תכשיר עם היפריצין 

פשי היה שאכן ההיפרפורין משפיע על הזיריזות שבה הכבד מפרקת תרופות יהט. שפשוט הוכח שלא נכון

ב "זה דבר שנודע בארה. וגלולות למניעת הריון, תרופות מסוימות נוגדות סרטן, כולל מדללי דם, אחרות

או לשום גורם אחר למנוע   FDAאבל זה לא גרם ל . ורה אצל רופאים מסוימיםושם נעשה סקנדל גדול לכא

בעולם השפוי כדבר שכדאי לדעת אותו ולהתנהל  ההתקבל התגלית. גישה לתכשירים שכולים היפרפורין

וספק אם , פריציןיהדבר הלא נכון הוא שבשעתו המחקר טען שהחומר הפעיל הוא ה. איתו בחכמה

אז הרוקח הארצי על תרופות במדינת חלם אישר רק . ל לסימנים של חרדה ודיכאוןההיפרפורין היה מועי

אבל . ר שמירה מכל אזרחי שאר העולםוכך הגן על אזרחיו הזקוקים ליות ,פוריןרפיתכשיר אחד שאין בו ה

 . וכיום סוברים שדווקא ההיפרפורין הוא החומר המועיל במיוחד, מאז הספרות המחקרית התהפכה

ושבי כל העולם כולו יכולים להיעזר בתכשירים של היפריקום עם או בלי היפרפורין לבחירתם ת, בקיצור

 . PTSDלשם טיפול ראשוני עצמי בטראומה או ב 

זוכים , אבל אזרחים וחיילים במדינה שנחשפים לטראומה במידות שכמעט ולא ידועות בשאר העולם

כדי , פחות מועיל בסוג ההיפריקום שככל הנראהמוזרה שמחייב אותם לפנות לרופא כדי לזכות " הגנה"ל

ון מוחלט ברופאי המדינה ומצביע חוסר אימ)נים של האוכלוסיה ישומר על אחוזים קט שהרוקח הארצי 

גנתיות יתר חריגה שאין לה אח הב האוכלוסייהומקפחים את שאר ( ך להתנהל מול ההיפריקוםשידעו אי

 .ורע בכל העולם

 קנביס רפואי .4

המדען המוביל בעולם בתחום הזה . מדינות הראשונות שהכירו בתועלת של הקנביס הרפואיתאנחנו בין ה

בפעם  זכו, (ר"ייקרא שמו בישראל יק)כשנפתחה היחידה לקנביס רפואית  .שלנו, משולם' הוא פרופ

. לטיפול מועיל, בים עקב טראומה שעברה עליהם בשירותם הצבאיר, PTSDבלו מ סהראשונה גיבורינו ש

 יוחלק מגיבורינו עברו גיהינום פליל, עם קנביס" טיפול עצמי"לציין שהיה ברור אז שהיה קיים לא מעט יש 

 . במידה שנתפסו על השימוש בקנביס



רק סתם פסיכיאטר עם , לפחות אני, ר"אי אפשר לגלות את ההיגיון מאחורי ההחלטות ביק)משום מה 

 PTSDההתוויה של ( צלחתי לדבר עם אף רופא שםמעולם  לא ה  PTSDשלושים שנות ניסיון בטיפול ב 

הפנייה "נעלמה בשלב מסוים ובמשך מספר שנים לא הייתה התוויה פסיכיאטרית כלשהי שיכלה להצדיק 

 ". לצורך קבלת רישיון לשימוש בקנביס רפואי

לקבלת רישיון   PTSDל חדש המאפשר להפנות נפגעי הנכנס לתוקף נוהבשורה הטובה היא שהיום ממש 

 .לקנביס רפואי

מהאפשרות לקבל את   PTSDהבשורה הפחות טובה היא שהאישור כרוך במגבלות שיוציאו את רב נפגעי 

הנה (. היכולת ליהנות מהטיפול –קרי )או לפחות ידחו בצורה משמעותי את קבלת הרישיון , הרישיון

 :PTSDהמגבלות להעברת בקשה לקבלת רישיון על בסיס 

  נכות עקב ה  33%לנפגעPTSD  (חון או ר אם צריך הכרה פורמלית ממשרד הביטלא ברו

 (וט צריך להיות כזהשאו ששפ, ל"מהמל

  הנפגע סובל מPTSD  לפחות שלוש שנים 

 דשייםוכל אחד במשך לפחות ח ,הנפגע כבר התנסה בשני תכשירים רפואיים 

 הנפגע כבר עבר שני טיפולים פסיכולוגיים 

 (לא ברור אם נתפס או אפילו לא נתפס)ן לא חוקי הנפגע מעולם לא השתמש בקנביס באופ 

  לנפגע אין עבר פסיכיאטרי אישי של פסיכוזה 

 לנפגע אין בן משפחה בקרבה של מעלה ראשונה שסובל ממחלת נפש 

 שאי אפשר לאתר אותו, הפסיכיאטר צריך למלא עוד טופס נוסף 

היא בין המדינות המאשרות , בתוכה ממוקמת אוניברסיטת ייל היוקרתי, ב"נת קונקטיקוט שבארהמדי

ויראה שאין שום השגחה , החוק שםניין יכול להשוות את והקורא המע. PTSDקנביס רפואי להתוויה של 

 .אין רקורד פלילי בענייני סמים לרופאחוץ מזה ש, על שיקול דעתו של הרופא המטפל

הן נגזרות מהקישים מתוך ספרות  .אין צורך לומר שכל המגבלות הללו אינן מבוססות ראיות כלל ועיקר

ולמנוע מהרופאים  –עלינו " להגן"כדי , כמובן. מדעית לא ברורה שכמעט כל המימון שלה היא נגד קנביס

http://www.cga.ct.gov/2012/ACT/Pa/pdf/2012PA-00055-R00HB-05389-PA.pdf


, PTSDהיה צורך לרצות שתי קבוצות של נפגעי , כדי להיות מבוסס ראיות? נשמע מוכר. שלנו לפגוע בנו

אין ולא . ות מועילות באופן משמעותי ואינן פוגעותולהוכיח שאכן המגבל, אחת עם המגבלות ואחת בלי

גם לא ניתן לקבל ממשרד . מומחים"של " דעות"כל המגבלות מבוססות על . יהיה מחקר מסוג זה

גילוי נאות של התמיכה , וכמו שנהוג בעולם נאור, הבריאות את השמות של האחראים למגבלות הללו

 .וחשאי –" מדעי", "מקצועי". הכול חשאי. שכל מומחה מקבל מחברות תרופות

נגיד שהוא אומר . הדבר שלדעתי צריך לקומם את הנפגעים הוא שלא משנה מה חושב הפסיכיאטר שלך

שהוא חושב , PTSDכדי לקצר את הנזקים המשניים מהסבל ב , שבניסיון שלו יש מקום לאשר רישיון מיד

ושהוא מכון לעקב בקפידה אתך , ביסשהתרופות לא יועילו כמו הקנ, שהטיפול הפסיכולוגי יחכה בתור

ל משרד "סמנכ, ר בועז לב"שמו ד)מישהו . נהשזה לא מ. מידה שיש סיכון מוגבר להפרעה נפשיתב

יודע יותר טוב מהרופא שלך והוא מחליט בשבילכם מה טוב ( החתום על התקנה ואחראי לה, הבריאות

בך ואינו לוקח אחריות על הנזק שנגרם כאשר אתה עובר טיפולים שאינם  פלכמובן שאינו מט. לך

חוץ , אין למצב זה אח ורע בעולם הרפואי .ולא הרופא שלך, אבל הוא קובע את טיפולך. מתאימים לך

אז השיקול פה . בסל התרופות או בקופות לגבי מימון טיפולים מסוימים כלכליותהחלטות שהן במאשר 

 ?למי? כלכלי

לא ברור אם )תתחיל לעבור טיפולים עם תרופות , תכוון את השעון, "צוק איתן"אז אם נפגעת במבצע 

תתרגז , לא תישן, תהיה כמו קפיץ מתוח, ומה לעשות, אל תיגע בקנביס, (כתרופה וםהיפריקר יחשיב "יק

תנסה לעבור טיפול פסיכולוגי למרות שאין לך , בד פרנסתךאולי תתגרש או תא, על הסובבים אותך

 .שלוש השנים הקרובותמשך ישהו יאתר את הטופס הסמוי בותתפלל שמ, סבלנות לזה

כל זה כתבתי כדי לשתף את הציבור הרחב בניסיון העגום שלי בחישוקים שעוברים חיילים ואזרחים כדי 

 ?איך אפשר להשלים עם מצב כזה במדינה מתוקנת. PTSDלזכות בהכרה ובטיפול נאותים ב 

 

 


