
 באוטיזם מטפלשעה בחיי 

 31.6.31ישראל  

וגם נושך את עצמו , דופק את הראש בקיר ופוצע את עצמו, 01בן , ASDהילד שלך סובל מ . טוב שבאתם -

התרופות שהוא לוקח . בקושי לעבור ממצב ממוח פני י לחיצוני, לדעתי זה בא מתסכול. ואת אחרים

ניסיון שלי לשפר את המעברים בידי הקנביס לפי ה. הן רק מנסות לדכא חוסר שקט, שנתיים לא עוזרות

 ."בין פנים וחוץ

 .במחשב נפלא ורואים שהוא חכם מאד בהוא הרי לא מדבר אבל כות -

 .ואנחנו מקווים שהקנביס יעזור להעביר את המגע עם העולם באופן יותר חלק, נכון- -

 ?ולפי הניסיון שלך -

 .01-01%טוב מאד ב אנחנו רואים שיפור טוב עד . ילדים במשך שנתיים 011אני מטפל בכמעט  -

 .איזה סוג של קנביס אתה ממליץ.אז שווה לנסות -

 .אני לא יכול להמליץ כעת -

 ?כל השמנים אם כן שווים? רישיון אבל אתה לא מדריך איזה שמן? מה -

אנחנו מכירים . של בטר ולא לאבידקל של תיקון עולם וההפך EP0ראיתי ילדים שהגיבו מצוין ל . ממש לא -

, מהזמן 31%ושוני בזנים משנה את התגובה לפחות , מתוך מאות מרכיבים בצמח מולקולות 3או  2רק 

 .לפי הניסיון שלי

 ?ולפי המחקר -

 .ה מחקרזאין על . אמת זנים לילדים מסוימיםתדבר לגבי ה םכל המחקרים נמנעים מלבדוק שו -

 ?מדוע -

לות כי זה לא מעניין דכאשר הצעתי מחקר דיפרנציאלי כזה נאמר לי על ידי אחת החברות המג. אינני יודע -

 ". קנביס משפיע"מעניין רק , אותם

 .אז למה לא תקבע באיזה שמן להתחיל את הטיפול. ילדים זה משהו 011אבל בכל זאת ניסיון עם , טוב -

משרד הבריאות מנהל את הקנביס הרפואי לפי היחידה לקנביס . זו לא כל כך טובה לשאלההתשובה  -

 .ר החליט לשנות את כל המהות של קנביס רפואי"והיק( ר"יק)רפואי 

 .יפורהרופאים רצו ש, בסדר, נו -

 .אפשר להגיד שזה נכפה עלינו ובאופן פתאומי וחרף התנגדות. לא היה שום דיון עם רופאים -

 שיפגעהוא לא יעשה דבר ? לא, לומם של חוליםשמשרד הבריאות דורש ב. עכשיו קשה לעקוב אחריך -

 ?לא, יותר קל ונגיש, יותר יעיל, מה עושה רק יותר טוברשמענו שהרפו! בחולים

 .ר בעצמך"תצטרך לשפוט את היק. סביר איך זה משפיע על הטיפול שאני נותןאשתדל לה -

 !?אולי אתה פשוט אינך מבין את המהלך .מה היא לא לטובתנוראנחנו לא יכולים להאמין שהרפו -

השמנים של תיקון עולם ובטר כבר לא יהיו . אסביר בפועל איך זה משפיע על הטיפול שאנו מתחילים היום -

הזה יש בתקשורת דברים שקשה להבין בהסבר השינוי . ז אני לא יכול להמליץ עליהםבבית המרקחת א

אולי יתאים לבן שלכם אולי , השבוע נכנס שמן אחד מחברת קנדוק שאין לי ניסיון איתו רק. אבל זה המצב

 .לא

 .אין לך שום ניסיון איתו -

 .שמן הזהאת ה הכרתילא , עד עכשיו לא -

 ?למה -

אז , הניסיון של האימהות היה בעיקר עם חברת בטר, של ילדים כשנכנסתי לתחום לפי בקשת אימהות -

העברתי ילדים , מספיק אצל בטר לא היה, הביקוש לשמנים עלה. התחלתי בלסמוך על הניסיון שלהן

 .יג שמנים אלהשעכשיו לא ניתן לה. ברת תיקון עולם וגם היו השפעות טובותחל

מישהו יאלץ ילדים שכבר ? אל, אתה מחדש לבטר ותיקון עולם. לא, צריך לחדש רישיונות. רק רגע -

 !לא יכול להיות? תכשיר רפואי שלא מתוך שיקול רפואי מטופלים להחליף



ר באופן אוטומטי מעביר את "כי ברגע שאני מחדש המחשב של היק, האמת שאני מנסה לא לחדש כעת -

 .והילד חייב להחליף שמן, הטיפול לרפורמה

בחדשות מספרים על שיפור . אולי לא הבנת נכון. איך זה יכול להיות ?!גם אם הוא התייצב והגיב והשתפר -

 .גדול

 .דברים משתנים מיום ליום, האמת שכל הרפורמה על גלגלים. לצערי אני מבין בינתיים -

של חולה באפלה  רופאאי אפשר להשאיר , ר בוודאי מקפיד לשלוח לרופאים מייל ולהסביר"אז היק, נו -

 ?!לגבי המשך טיפול

וחברת קנדוק . אני ניזון רק מהתקשורת. ר אינו כך"עקרונית אתה צודק אבל לצערי הניסיון של עם היק -

 .מנסה כמיטב יכולתה לעדכן אותי כאשר יש שינויים

 ?יון טובטוב אז למה הריש -

תקבלו שלשה חדשים  ואם מאשרים אז, כמו שהמצב עומד אני יכול לבקש רישיון. זה לא ברור כעת -

 .מרשמים לשמנים לפי מה שיש

 ?שלשה חדשים -

 .חדשים לחדש עוד פעם 3כמו שאני מבין תצטרכו לחזור אלי כל  -

 ?לא היה רישיון לשנה -

ר יכולים לתת מרשמים לשנה אבל "ר כלומר שהוכשרו לטפל לפי ההנחיות של היק"עכשיו רופאי היק, היה -

 .חדשים 3רופא חיצוני רק 

 .ר"לרופא של היק ךאז אולי נל -

אם הם יכולים  ,ואם לא ,ר הם בתחום של אוטיזם"מה שאינני יודע הוא אם רופאי היק. זכותכם המלאה -

 .ומוכנים להוציא מרשמים בתחום שאינם מומחים

 ?לא, אבל הם מומחים בקנביס -

 .אז אינני יודע .לית לאוטיזםאלא ברור שזה כלל אוטיזם כי עדיין אין התוויה פורמ, הם עברו הכשרה -

 ?!ילדים שלא יודעים מה עתיד הטיפול שלהם 011אז יש לך  -

 .כבר לא יהיה, טוב 01-01%, אני נאלץ להגיד להם שמה שהיה. לצערי כן -

הם ביקשו , קראנו באינטרנט, הרי זה אתה שכתבת את ההצעה להתוויה? ולמה אין התוויה לאוטיזם -

 ?אז מה מעכב את זה, ממך

 ..יש לי השערת עבודה. זה כמעט שלוש שנים מאז ההצעה, ז לא דיברו איתימא, אינני יודע -

 ?מה אתה חושב, נו -

אני חושש שכתבתי בהצעה שאין הצדקה מבוססת ראיות לדרוש טיפול עם תרופות לפני שמאשרים  -

 .קנביס

ב ר אוה"היק. כשהקנביס עובד פותושדווקא אפשר להפסיק  תר, זה מה שאנו קוראים פורומים, אז מה -

 ?תרופות

אני חושש שלא מוכנים לשום . טיפול תרופתי קודם" מיצוי"כוללות צורך ב 010כל ההתוויות בפקודה  -

 .תרופות ממכרות קשות" למצות"למשל עם כאבים חייבים . זה" מיצוי"התוויה בלי 

 ?!אתה אומר משהו הזוי. משרד הבריאות עסוקה בבריאות של אזרחים או בהכנסות של חברות תרופות -

אני , ר"או להצדיק את גזירות היק להסבירוהאמת שאני לא מצליח , עובדות מספראני , שיפוט שלכםזה ל -

 .על כך נשבעתי. מי שצריך בתכשיר עם סיכוי להועיליכולתי להעניק טיפול ל במנסה כמיט

 ?טוב אז נקבל מרשמים ומי ידריך אותנו איך להשתמש -

אפשר בחברת . אבל אני אשתדל, הילדים 011לל גקשה לתפוס אותי ב, לדבר עמיאפשר . אופציות 3יש  -

 .ואפשר עם קבוצות באינטרנט. ין איך אני עובדלנסות להב אלי באואפילו הם , קנדוק שידריכו

רצף הרופאים והמטופלים מסכימים על משהו יותר הגיוני שלא פוגע באולי יבטלו את הרפורמה עד ש -

 ?הטיפול

 .אגודת המטופלים המה שהגישץ נגד הרפור"יש בג -



, זה לא כמו מטופל שמתלונן על רופא? ץ נגד משרד הבריאות"המטופלים צריכים לעתר לבג? מה -

אז משרד הבריאות , ואם זה אגודת המטופלים. שמניחים שהצדק עם המטופל ושיש למטפל מה לשפר

לדעתי ! כל רופא היה עושה ככה. שינויים שמטופלים רבים חוששים שפוגעים בהם היה חייב מיד להשהות

ר חושב על משהו אחר חוץ מטובת "היק !עצם העתירה מלמדת שצריך לעצור את השיגעון הזה

 ?המטופלים

איך אלא יחליטו , אפילו דיון לא יהיה 23.0ב   .ץ ידונו בדיוק בשאלה הזאת ונצטרך להמתין לתשובה"בבג -

 .בכלל להתייחס לעתירה

יזה תועמלן תרופה או קידום או מחקר היינו מה זה טיפול בגלל א משנהאם היית אתה הרופא שלנו והיית  -

 ?לא אתה. מי בכלל חתום על המרשמים שנקבל! כועסים עליך

 .ר"אני לא רופא של היק, לא לא -

 ?אז מי חתום -

 .רוקח ולא רופא יצאו לפני שבוע ראיתי שחתום עליהםאל תיבהלו אבל המרשמים הראשונים ש -

 ?איך רוקח מתחפש לרופא. היל אותנוזה באמת היה מב -

ברור אבל המטופלים שראו שבמקום שכתוב במרשם חתימה וחותמת של רופא מופיע לא זה גם לי  -

 .באמת נבהלו רוקחר שהוא "היק של מנהל וחותמתחתימה 

 ?הוא זה שאחראי שכתוב על המרשם חתימה וחותמת של רופא אז? ר לא"רגע הוא מנהל היק -

 .כן -

 ?והוא שם חתימה וחותמת שלו -

 .נכון -

 ?כאילו החליט לשים חלוק לבן ולהתחפש לרופא. זה לא יכול להיות? מה -

יש שמנים . אבל אני רוצה לעזור לכם לחזור למהות הטיפול. כמו שאמרתי יש דברים שקשה להבין -

 ...שראיתי שמאד עוזרים

 ...ת השמנים האלה לא נקבלוא -

 ...גם בשמן שלא התנסיתי בו שווה להתנסותשחושב  ואני -

 ?נתנסה ביחד אתך אבל אם אותו שמן אחד לא מתאים, בסדר -

בדיון אמרו שהם יכולים להעביר . ר"ונראה מה תהיה התשובה של היק, ץ שאלו שאלה זו"גם בבג -

 .עוזרמטופלים להסדר הקודם אם מה שמקבלים לא  31,111

 ?השופט צחק -

 .נקווה לתשובה יותר רצינית בשבועות הבאים. בערך -

 ?השר ליצמן מסכים לכל זה -

 ...ר"נדמה לי שהוא מאמין למה שמנהל היק. לך תדע -

 ?זה מתחפש לרופא -

 .לכל מה שהוא אומר, חתום שםשזה  -

 ?ראי על הליקוייםקויים רציניים ברפורמה אז השר לא יהיה חייב לפטר את מי שאחליץ ימצא "אבל אם בג -

 ?אין שם רופא

 .הרופא האחראי בדיוק התפטר -

חסר קרקס כזה  ASDשמתמודדים עם ילד עם הורים ל! הסיפור פשוט בלתי ייאמן? גשש החיוור, מה זה -

ד שהמדינה לא יכולה לנהל קנביס רפואי אולי עדיף ללמו! ?רק כדי שחומר טבעי יגיע לילד וירגיע אותו

שרוקח ישתלט על דבר שצומח למה , ממילא אין שם רופאים? זקוקים פשוט ללגליזציה חוליםולכן כל 

 ?מהאדמה

 .ואתם תקבלו לינק לבקשה ושם תעלו מסמכים בעצמכם, יש שיפור בטופס, ועכשיו רק תרא. שאלה טובה -

 ?פון שלא עונים ופקסים שהולכים לאיבוד ששמענו כל הזמןלמה עם ט -

 .ל הולך במייל עכשיווהכ, הרפורמה עשתה סדר עם המחשב -



, מה. שנים לתקן דבר כל כך פשוט 5ומה לקח ? לוד-שולט בסריקה ואפ ASDלנו מצוין אבל כל הורה לילד  -

י להסתיר את החסרונות המהותיים של חיכו לתקן את המחשב כדי לזרות  חול טכנולוגי בעיניים כד

 ?2102ב " מגלים מחשב"? מה הולך כאן? הרפורמה

ר אפשר "ושאולי באמצעות היק, שקיים שמן בעולם שיכול לעזור לבן, ננסה להתמקד במהות באמת -

 .להגיע לשמן כזה

 ?א ניסית למחותל. קשה להשלים עם מערכת כזאת נו שכל זה לא אשמתך אבלהב, דוקטור, טוב -

 .שתמצאו באנגלית אם תרצוזה סיפור ארוך 
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