
 
 הצעה לארגון אחר של היק"ר

 
 הקדמה .1

a.  משימת היק"ר לספק תכשירים של צמח הקנאביס באיכות טובה ובאספקה יעילה ורציפה
 .ובמחיר סביר לחולים הזקוקים להם

b.  היק"ר מכירה בחשיבותם של זנים שונים של צמח הקנאביס ותחתור לאספקה מגוונת של
 .בידי החולים להתנסות בזנים שונים זנים וגמישות מירבית

c.  שיקול דעתם .הרופא מטפל הוא שיקבע את הטיפול ואת היק"ר מכבדת את רופאי המדינה
 .בקנאביס

d.  הצעה זו אמורה להסדיר את האספקה של חומר רפואי לנזקקים גם במצב שבו במדינה
 עדיין מוגדר קנאביס כסם מסוכן וגם במצב של לגליזציה

 מנכ"ל היק"ר .2
a. יון עד כה, אנו מציעים שמנכ"ל היק"ר יהיה דווקא רופא עם הבנה וניסיון מקצועי לפי הניס

 .בצמח הקנאביס אשר יתחייב לתת קדימות לטובת המטופלים
b. המינוי יתנהל במכרז שקוף 
c. החלטותיו המקצועיות. רצוי שעלולים להשפיע על הל לא יהיה בעל אינטרסים עסקיים המנ

 .נהלים שבאים מתחום הניהול הרפואישהמנכ"ל ייעזר בצוות של שני מ
 ועד רופאי היק"ר .3

a.  רופאים המנוסים בטיפול עם קנאביס רפואי כדי  5אנו מציעים שהמנכ"ל ימנה וועד של
 משרה⅛ להתייעץ איתם. המומחים יקבלו משכורת 

b.  וועד הרופאים יקיימו קשרים מדעיים עם המומחים המנוסים בתחומים שבהם הקנאביס
כתכשיר רפואי מועיל. מאחר שאין "התוויות" אין צורך להעסיק מומחים הרפואי כבר מוכר 

 .לפי כל ההתוויות
 ועד מטופלי היק"ר .4

a.  מטופלים מנוסים עם קנאביס רפואי כדי להתייעץ  5אנו מציעים שהמנכ"ל ימנה וועד של
 משרה⅛ איתם. המטופלים המייעצים יקבלו משכורת 

b.  מתוך קונצנזוס של המנכ"ל ואחד מוועד הרופאים כל קביעה של מדיניות או תכנית תתקבל
  .ואחד מוועד המטופלים

c. הוועדות יחליטו בכל נושא מי מייצג את הרופאים ואת המטופלים. 
d. פרוטוקול כל התייעצות יהיה שקוף ויפורסם באתר היק"ר OPEN SOURCE 

 וועד מגדלי הקנאביס .5
a. כל ספק ימנה עובד הספק במימון הספק לשבת בוועד המגדלים. 
b.  המנכ"ל יקבל החלטות לגבי הספקים מתוך התייעצות עם ועד הספקים. פרוטוקול כל

 OPEN SOURCE התייעצות תהיה שקופה ותעלה לאלתר באתר היק"ר
c. ההחלטות הסופיות יקבל המנכ"ל בעצמו. 

 :חולים .6
a. יבוטלו ההתוויות וועדת ההתוויות 
b. לקנאביס רפואי חולה שזקוק לקנביס רפואי הוא חולה שהרופא שלו סבור שזקוק 
c.  אין שום מגבלה לגבי קבלת תרופות קודמות לפני רישום הקנאביס. זה שיקול דעת של

 .הרופא
 :מרשמים .7

a. רופאים 
i. כל רופא בארץ יורשה לספק מרשמים לקנאביס רפואי לאחר הכשרה 
ii.  היק"ר תעלה באתר קורס הכשרה לגבי קנאביס רפואי. כל רופא יורשה להיכנס

 אונליין ובחינם ולהירשם כמוכשר לרשום קנאביס רפואילאתר, לעבור את ההכשרה 
iii.  אזה זנים עוזרים ובאיזה מינון -הקורס יכלול סרטונים של עדויות של מטופלים 
iv. הקורס יכלול קישורים לסרטונים אלקטיביים של מטופלים 
v.  כל מטופל יוכל להעלות סרטון שמעיד על הטיפול שלו לחומר האלקטיבי, לפי סוג

 (וויהשל בעיה )לא הת
vi. ועד המטופלים יהיה אחראי לחלק זה של האתר 



vii. כל הקופות ירשו לרופאים שלהם לעבור את ההכשרה ולהירשם. 
viii. חידוש / שינוי מרשם יתאפשר אוןליין כפי שמקובל בחידוש מרשמי תרופות. 
ix. מרשמים של רופא קופה יכולים להיכנס למצב של מרשם קבוע 
x. המרשם יקבע טווח של מוצרים לפי T ו C. שללמ T 1-4 : C 15-20 
xi. הרופא ירשום מינון לפי הצרכים של החולה על כל סוג חומר מספר גרם 
xii. הרופא יכול לציין זן מסוים אחרי שלמד עם המטופל איזה זן מתאים בדיוק. 
xiii.  המרשמים יונפקו באמצעות מנגנון באתר של היק"ר כך שהיק"ר יכול לעקוב אחרי

 .מרשמים ומינונים בידי כל רופא
b. הטיפול ייעשה לפי בחירת המטופל על ידי עצמו, על ידי הרופא, על ידי אחות  ליווי של

 .מוסמכת שהוכשרה לכך, על ידי מטופלים או הורי מטופלים מנוסים או על ידי צוות הספק
c.  היק"ר יזמן לבירור רופא שחורג מהסביר במינונים. ועדת ביקורת רופאים ומרשמים תכלול

מועדת המטופלים. הבקרה תהיה שקופה עם פרוטוקול  2ומהרופאים המייעצים  2המנכ"ל, 
לאלתר באתר. רופא שרוב הוועדה סבורה שחורג מרישומים סבירים יאבד את הרישום שלו 

 .באתר לחצי שנה. יחזור מצב פעמיים יאבד רשות רישום לצמיתות
 אספקה .8

a. האספקה יכולה להיות בבית מרקחת או ישירות מכל אחד מהספקים 
b. בחור זנים מתוך כל הספקים לפי המרשם שרשם לו הרופא שלוהחולה חופשי ל. 
c. היק"ר תפקח על הספקים ותדאג לגיוון ולאיכות. 
d.  מהוצאות החולה לקנביס רפואי 80%הקופות מחויבות להחזיר לפחות. 
e. רצוי שבתי המרקחת של הקופות יחזיקו ויספקו חומרים יעילים ומגוונים. 

 גידול עצמי .9
a. צמחים בעצמו גם  5לו רושם קנאביס רפואי יהיה רשאי לגדל כל מטופל מהרגע שהרופא ש

 .במצב טרם לגליזציה
 :מחקר .11

a. היק"ר תנהל מעקב אחרי התוצאות של הזנים השונים באוכלוסיות שונות 
b. היק"ר יעסיק רופא אחד בחצי משרה ראש צוות המחקר. 
c.  ,איזה זנים היק"ר תממן או תחפש מימון למחקר דיפרנציאלי שבודק מאפיינים של מטופלים

 מועילים במיוחד, ועיבוד כמה שיותר מרכיבים של הזנים במעבדה
d. היק"ר תאסוף DATA BASE  מהמחקרים הללו. איסוף המידע יהיה באתר ובהשתתפות כל

 (הרופאים הרושמים )בהתנדבות ובהסכמת החולים
  פיקוח על איכות .11

a. ישתף פעולה עם פקחי משרד החקלאות בפיקוח תקופתי על איכות הצמחים  היק"ר
 שמספקים

 
 
 
 

 :הערות
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_4bMD6AZ5m93-UIEiOmLYs8zo4pfRwmmbZU6nXvrA0bNiCBLWZeEBTY 
 דבר פשוט .1
הניסיון נכון לעכשיו מלמד שחייבת להיות מנהיגות רפואית שמחוייבת ומושבעת לטובת המטופלים  .2

 בראש ובראשונה
 הניסיון עד כה מלמד על צורך בשיתוף פעולה בין היק"ר ובין הרופאים המטפלים .3
 הניסיון עד כה מלמד על צורך בשיתוף פעולה בין היק"ר ובין המטופלים .4

עד יהיה מעט מדי בהתחשב במגוון הרחב של המחלות בהם הקנביס אנשי וו 5-הערה: יתכן ש
 2לכל סוג מחלה שבה יש אחוז גדול של חולים ועוד נציג או  2מטפל. הייתי ממנה נציג או 

 .למחלות נדירות או מקרים מיוחדים
תשובה: יש מקום לדון בזה. בכוונה שלי לבטל התוויות ולכן לא צריך מומחה לכל התוויה. אבל 

ר לקיים ועדות אחרות לכל מומחיות כדי שינסו ללמוד מהשטח. המטרה כאן רק לרופאים אפש
 שלוקחים אחריות על החלטות ניהוליות של היק"ר יחד עם המנכ"ל



 החלטות שקופות ומקובלות על הרופאים והמטופלים .5
 שיתוף פעולה שקוף בין מגדלים ובין היק"ר .6
ה ל"מיצוי תרופות". החולים בארץ זקוקים לאפשרות אין בסיס ראייתי להגבלת ההתוויות או לדריש .7

וכו'. רצוי ביותר  CFSודמנציה ו ADHD להתנסות בקנאביס במגוון מאד רחב של קשיים למשל כולל
 .שרופאי המשפחה ילמדו לטפל עם קנאביס עם התחלת סימנים של הפרעות כרוניות

בקלות לתעד את הלמידה ולהכניס  מה שידוע על קנאביס ניתן ללימוד אונליין ממוקד והאתר יכול
הרופא לרשימת המוכשרים תוך שניה.  אין צורך במרשם מיוחד ומסורבל, האתר יכול לאפשר את 

 T1C20 המרשם המדויק .C וה T הסוג המיוחד אונליין לכל רופא ע האפשרויות לבחור טווח של ה
כאילו כאשר אין בסיס מדעי. לכן  הוא מדייק -מדע כמו כל הספר הירוק -למשל אינו מדויק, זה פסוידו

כך שבית המרקחת או הספק יכול לעזור לחולה להתנסות  C וה T עדיף שהרופא ירשום טווח של ה
בזנים שונים. המטרה לאפשר כמה שיותר חופש לחולה להתנסות בלי מנגנון מסורבל מדי. אין סיבה 

 .גים יזוהו בקלות באתרלהגביל את כל הרופאים מתוך חוסר אמון ברופאים חריגים. החרי
הערה: בעייתי. יש מטופלים שמקבלים היום מספר סוגים של שמנים ויוצרים בינהם תערובת, 

בינוני או גבוה. בנוסף,  C-נמוך ו T נמוך וחלק מהשמנים עם C-גבוה ו T חלק מהשמנים עם
 המינונים של התפרחות שונים לעומת השמנים ויש מי שמקבל גם וגם

ב שיש מקום למטופל לדון עם הרופא שלו איזה סוגים הוא רוצה כדי לעשות תשובה: אני חוש
מיקס. אין סיבה בעולם שהרופא לא יקשיב לו. אנחנו מבטלים את הספר הירוק, הרופא אינו 

 קובע אבל הוא צריך לרשום
המטרה לאספקה כמה שיותר גמישה. אין כל הצדקה לחוסר שיתוף הפעולה של הקופות. המדובר  .8

 .רפואי מובהק שעשוי לחשוף הרבה כסף לקופות לפי הניסיון המצטבר בעולםבצורך 
לא עולה על הדעת שהמדינה תכיר בצורך רפואי בתכשיר צמחי ולא תרשה למטופל לגדל את  .9

 .התכשיר אם רצונו בכך
 .מטרה חשובה ליק"ר לקדם מידע ולמידה .10

 


