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 עקרונות:

  השימוש בקנביס משפר תפקודים עם אוטיסטים באופן טוב יותר מכל התרופות שבידנו

 ילדים מכל הגילאים. 250כך הניסיון האישי שלי עם  .הפסיכיאטרים

  וכל ת"ל חולפות עם הפסקת הקנביס. ת"ל לשימוש בקנביס. ולא נצפוכמעט 

 מולקולות, נותרו בערפל מאות עם לא אלפי  2ה. מוכרים יותר טוב הקנביס הוא צמח ולא תרופ

 לכן השימוש הוא אמפירי תוכל הכרה שלא הכל מובן לנו. מולקולות.

 2 ות הם מולקולות פעילות עיקריCBD  וTHC . 

o  THCטענות של הרשות למלחמה בסמים על ידוע כפסיכואקטיבי ואפשר להתמסטל בו .

, אבל ברב העולם הרפואי  DISCREDITEDסיכונים להתמכרות או לפגיעה במוח נחשבות 

 בארץ משום ה עדיין מחזיקים בגישה זהירה על בסיס "מחקרים" בעייתיים אלה

 ככל הנראה השיקולים אינם מדעיים באופן טהור.. תקן "סם מסוכן"ומחזיקים קנביס על 

o CBD אינו  אידומולקולה שלכאורה אינה פסיכואקטיבי, אי אפשר להתמסטל איתו והוא בו

, אבל משום מה EUבמעט ובלבד כבר חוקי ברב העולם כולל ה  CBDממכר. שמן עם 

ה נגד כאבים, נגד דלקות ונגד השפעה מאד מועיל CBDבארץ גם זה טרם הותר. ל 

 לפסיה.אפי

  בשלב הראשון בטיפול באוטיזם אני  מתייחס רק ליחס ביןCBD  לTHC 20-30%אבל כ 

אבל אפקט  CBD:THCתייחס לזנים שונים שיש להם אותו מהמקרים שזה לא מספק, צריך לה

 שטרם אופיינו.שונה על חולים שונים. זה ככל הנראה קשור לשלל המולקולות 

 :השערת העבודה שלי מבוסס על עובדות ממדעי המוח 

o ין המצב קיימת תנועה מיידית וחלקה במוח בRESTING  אוDEFAULT  כמו מדיטציה(– 

שהתודעה מופנית החוצה לפעילות  EXECUTIVEמופנית פנימה( ובין המצב התודעה 

 בעולם.

o  בין שתי מולקולות במוח  יחס הוויסות של התנועה בין שני המצבים מנותב באמצעות

 .THCו  CBDשהן מקבילות ל 

o  אנשים אוטיסטיםהתנועה בין שני המצבים חורק ולקוי אצל 



  סשהיח משערעל בסיס עובדות אלו אני CBD:THC (equivalents במוח מפורע אצל אוטיסטיים )

ושאנו מתקנים את היחס הזה כאשר אנו מטפלים בקנביס. יש כמה תוצאות של הטיפול שעולות 

 בקנה אחד עם השערת עבודה זו:

o  שני שליש של האוטיסטים מגיבים לCBD ה לא פסיכואקטיבי.למרות שהוא לכאור 

o  כאשר יש שיפור עםCBD יש עוד יותר שיפור כאשר מוסיפים למינון קצת ,THC אני .

 של ביחס במוח FINE TUNINGמשער שמדבור ב 

o  ש?( 20%) אוטיסטיםישCBD  עצמו מחמר את מצבם וTHC  משפר אצלם כמו ששיפר

CBD .אני משער שאצלם היחס  אצל הרבCBD:THC   היה כבר עם עודףCBD. 

 

 הלכה למעשה

או  מהספק "בטר" EP1בשמן שמתאים להתחלה הוא שמן  .CBDם עם שמן עתיר ימתחיל .1

 .CBD:THC::20:1ויחס  30%ריכוז בשני המשנים  ."אבידקל" מהספק "תיקון עולם"

יותר מלאה ומהירה הספיגה  –עדיף מתחת ללשון אם אפשר  מתחילים עם טיפה אחת בבוקר. .2

 ר בבליעה.מאש

  פעה טובה.ימים עד שרואים הש 4עוד טיפה כל מעלים את המינון ב .3

במידה ויש השפעה טובה שאינה מחזיקה כל היום מוסיפים עוד מנה אחת או שתיים באותה  .4

 (16:00ו  12:00ה ההשפעה הקודמת )למשל כמות כמו בבוקר בשעה שפג

יש לנסות להוסיף "שמן יום קלאסי" או "שמן  אחרי שיש התייצבות של השיפור במשך שבועיים, .5

 . THVלילה" של בטר או שמן "ארז" או "אלסקה" כדי להגביר את ה

a. ם המינון של השמן עתיר אCBD  טיפות, אפשר להתחיל להוסיף טיפות  5הוא מעל

 THCשלמות של השמן השני עם יותר 

b. ן של השמן עתיר הואם המינ CBD   טיפות, רצוי להוסיף קודם חלקי טיפות 5מתחת ל 

 :THCשל השמן עם יותר 

i.  טיפות מהשמן  10טיפות שמן זית עם  30אני מדללTHC רבע , וכך מוסיף

 טיפה כל פעם. 

 ימים עד שיש שיפור אופטימאלי. 4מעלים בכל המינונים במקביל, עוד טיפה )או רבע טיפה( כל  .6

a.  הרבה פעמים דקויות כמו נוכחות, חדות, הקשבה ושפה משתפרים עם הדיוק ביחס

CBD:THC .בצורה כזאת 

 .CBDאינו משפר אז מפסיקים ונשארים עם השמן עתיר  THCאם תוספת ה  .7

 כאשר המצב יותר מורכב: מהאוטיסטים. 60%לול הנ"ל מספיק לכסהמ .8

a.  אם הטיפה הראשונה של אבידקל אוEP1 :מחמיר את המצב 

i.  כפי שתיארתי קודם בשמן( קודם מנסים לדלל ולתת רבעי טיפותTHC.) 



ii.  אם גם מינון נמוךCBD  מחמיר את המצב, מפסיקים שמןCBD  ים קודם נונות

. מעלים כמו בשמנים THCטיפול של השמן "ארז" או "שמן יום קלאסי" עם יותר 

ת אם יש לראו CBDעד שמתייצבים, ואז מוסיפים חלקי טיפות שמן , CBDשל ה 

 עוד יותר שיפור.

b.  עם השמןEP1 אינו מחמיר את המצב אבל נראה שאינו אפקטיבי במיוחד: "או "אבידקל 

i.  מחליפים את הזנים. בתיקון עולם יש "מיכאל" ומטטרון" ששווה לנסות. בבטר

 -שמפתחים עכשיו. יכול להיות שיש להחליף ספק    CBDיש שמנים אחרים של 

ר. נכון להיום לא ניתן ליהנות משנים מיותר כדי לנסות שמנים מהספק האח

 מספק אחד בעת ובעונה אחת, אז צריכים לבקש מהספק החדש להעביר את

 בצע בקשה זו.הרישיון אליו. אין צורך ברופא ל

c.  עם השמןTHC .אינו מועיל, יש להחליף זנים כנ"ל 

לא מבוסס ראיות ובדרך כלל מינימאלי. על הרופא שביקש את  היק"ר קובע מינון באופן שרירותי, .9

טיפות ליום,  6טיפות, כך שכל בקבוק מספיק ל כ  200הרישיון לבקש על העלאה. בכל בקבוק כ 

יחד עם בקבוק שמן  CBDטיפות שמן עתיר  12בקבוקים. מטופל שצורך יותר מ 3בדקך כלל יש 

THC,  העלות מינון. זה לא נדיר.ליצטרך 

נכון להיום הרישיונות לחצי שנה או שנה. הרופא שביקש את הרישיון אמור לדאוג לחידוש וטוב  .10

 שיבקש חידוש לשנה.

. אני עומד לרשות כל רופא שרוצה להתייעץ גם על יישום הסרטוט וגם 80%הסרטוט הנ"ל טוב ל .11

 על סיבוכים וקשיים.

ה"רפורמה" של השבועות האחרונות מתעלמת מכל האמור כאן על המצב הלא נדיר שבו זן אחד  .12

מה עוד לא משנה את ר. ככל הנראה הרפוCBD:THCמשפיע אחרת מזן שני למרות שיוון 

ת ללא שקיפות וללא הידברות עם של אוטיסטים. היק"ר פעול האוכלוסיהההתנהלות מול 

 בעתידאפילו מטופלים או רופאים, כך שלא ניתן לצפות את המצב של הקנביס הרפואי בארץ 

 .הקרוב.


