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ואז אני, כל מיני כאבים שום דבר לא עוזר, מיני כאבים מגרנות

נכנס לאתר שלך ואני רואה ארסנל שלם של טיפולים נגד כאב

.שרופאי המשפחה בכלל לא יודעים עליהם

כן יש הרבה דברים חדשים שיצאו לשוק במיוחד: ר חיים אדן "ד

וכמו שאנחנו שומעים הרבה במדיה. הטכנולוגיות חדשות שעוזרים

5000בימים האלו גם הקנביס שהוא לא חדש הוא נמצא במשך 

שנים נכנס לתמונה ככלי מאוד שימושי בתחום של כאב שלא

.מגיב לטיפולים המסורתיים המקובלים

לי יש למשל, בוא נלך רגע צעד אחד אחורה: ר אריק אלפר "ד

.מה אני צריך לעשות, כאב כרוני לא משנה מאיזושהי סיבה

קודם כל אתה צריך להגיע לרופא שיכול לתת: ר חיים אדן "ד

הרבה פעמים אנשים מסתובבים עם אבחנה. לא אבחנה מדוייקת

שהיה ברור אז ברור מספיק מדוייק, ... לדוגמה של כאב כאב

קודם כל אני חושב בתוך כל. להגיע לנקודה שממש גורם לכאב

,תהליך רפואי הצעד הראשון החשוב זה להגיע לאבחנה מדוייקת

ומדי פעם תרופות. ולפי האבחנה צריך לבנות תכנית טיפולית

ולהרבה, הזרקות וניתוח זה הכיוון הנכון לפי הדרך המסורתית

באמת כשאנחנו מסתכלים על העניין של. אנשים זה לא מספיק

תרופות לשיכוך כאב הורגים יותר אנשים בארץ, תרופות לדוגמה

והרבה פעמים גם שהם עוזרים זה לא, זה ממש מגיפה, מטרור

חוץ, כל כך ראוי להישאר על תרופות אנטי דלקתיות למשך שנים 3439452 מתוך   10עמוד  2



.ממקרים מסוימים

או סטרואידים למשל שאנשים לוקחים שוב: ר אריק אלפר "ד

.ושוב

גם הזרקות לדוגמה. נכון ויש תופעות לוואי רבות: ר חיים אדן "ד

הרבה אנשים לא יודעים שבזמן שעושים הזרקה ובתוך המשרד

הסיכוי שההזרקה לא מגיעה למטרה יותר, של הרופא ללא שיקוף

הם עשו מחקר לדוגמה איפה הם לקחו רופאים מומחים- 50%. מ

וממש'' יותר מעשרות ניסיון שמלמדים תוך מרכז שייך לאוני

גאונים בתחום ושמו קצת חומר בתוך ההזרקה בשביל לבדוק

.כ ברנטגן איפה"אח

מזריקים את החומר וזה הגיע למקום הלא: ר אריק אלפר "ד

.הנכון

.ומצאו שלרוב המקרים זה לא מגיע למטרה: ר חיים אדן "ד

.והרבה פעמים זה גורם לכאב או ללא הצלחה של הטיפול

אני. אני רוצה לדעת מה כן, אמרת לי מה לא: ר אריק אלפר "ד

.מגיע אליך למרכז לצורך העניין מה קורה איתי מי מטפל בי שם

ח שיבא אנחנו"קודם במרכז לשיקום כאב בבי: ר חיים אדן "ד

א מתחילים עם הרופא שזה אני מומחה"ז, צוות רב מקצועי

בשיקום כאב שעושה אבחנה  מדוייקת לכל הכאבים שהפציינט

כ מדי פעם אנחנו צריכים לעשות בדיקות בשביל לוודא"אח. סובל
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מדי פעם אנחנו מטפלים רק עם תרופות הזרקות או. מקצועי

ברוב המקרים שבאים אלינו אנחנו התחנה. הפניה לניתוח שצריך

האחרונה אנשים כבר  עברו את הטיפולים בתרופות והזרקות

ואנחנו מדברים על... ואנחנו צריכים למצוא פתרונות מעבר 

פתרונות שהרבה פעמים קשורות לטכנולוגיות חדשות ולגישה רק

יש אנשים  שלא מסתדרים עם הכאב הכרוני ומדי פעם. מקצועית

וצריך ללמד אותם איך, אי אפשר להוריד את הכאב לגמרי

אי אפשר, זה קצת כמו מישהו שעובר  קטיעה. להתמודד עם זה

וכשהוא, לתת לו את הרגל חזרה אז הוא בא למרכז שיקום כאב

,בא למרכז לשיקום ושם מלמדים אותו עם צוות רב מקצועי

נותנים לו כלים נותנים לו קצת כוח חיזוק וליווי ללמד אותך איך

להתמודד עם זה ולהיות יותר פרודוקטיבי ויותר תפקודי למרות

.הכאב

אבל מה שמעניין אותי זה הארסנל המתקדם: ר אריק אלפר "ד

יש לכם כל מיני טיפולים נגד כאב שהם לא כל כך. שיש לכם

זה, בוא ניקח לדוגמה טיפול בלייזר נגד כאב. פופ ולארים כיום

.עובד

 שנה בניסיון בתחום של טיפול30תשמע יש לנו : ר חיים אדן "ד

ברור שהטיפול הזה....  מחקרים - 200יש יותר מ, בכאב בלייזר

אין אף טיפול. הוא  יש לו פוטנציאל ענק לעזור להרבה אנשים
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יותר אנשים, מהטיפולים הבודדים שאין לו תופעות לוואי בעייתיות

מתים בארץ מתרופות לשיכוך כאב מטרור עם לייזר לא הורגים

.אף אחד

טיפול בלייזר לאיזה כאבים. למי זה מתאים: ר אריק אלפר "ד

.תן לי דוגמה, זה מתאים למשל

טיפול בכאב יש מחקרים שמופיע הוכחה מדעית: ר חיים אדן "ד

זה הרבה יותר יעיל. כאב צוואר, משמעותית בעניין של כאב גב

לפי המחקרים בכאב צוואר מתרופות לדוגמה ומפיזיותרפיה

זה משהו.... יש מה שאנחנו קוראים בשפה רפואית , סטנדרטי

שמעט טיפולים מגיעים לכוח ההוכחה המדעית של היעילות של

.הטיפול כמו לייזר

אני נכנס למכונה שמשדרת קרן לייזר אל הגב: ר אריק אלפר "ד

.ככה זה עובד. שלי

בתחילה לפני שהיה. זה ממש כמו פנס: ר חיים אדן "ד

הטכנולוגיות החדשות הישראלית שנכנסו לתמונה זה היה משהו

בגודל של מזוודה שהיה מחובר למשהו שדומה לעט או פנס וזה

ועכשיו יש טכנולוגיות. כמו אור שאנחנו שמים על האזור שכואב

ומה, חדשות שנתונים לנו לטפל עם משהו שממש בגודל של פנס

שיפה בזה זה אנחנו נותנים את הפנס לפציינט שמביא את זה

.לבית ואפשר לקבל את הטיפול פעמיים כל יום לתקופה ארוכה

.זה האולטרסאונד נכון: ר אריק אלפר "ד 3439452 מתוך   10עמוד  5



.לא גם הלייזר: ר חיים אדן "ד

אבל זה, סליחה שאני קוטע אותך שנייה: ר אריק אלפר "ד

יש גם אני קורא באתר אולטרסאונד בתדרים. האולטרסאונד

אני מכיר אולטרסאונד שעושים כבדיקת הדמיה לאבחנת. נמוכים

אתה משתמש באולטרסאונד בתדרים נמוכים גם. מחלות שונות

.זה מה שאנשים לוקחים הביתה. כאמצעי טיפול נגד כאב

יש שתי דברים שהם לוקחים הביתה גם הלייזר: ר חיים אדן "ד

וגם את, שעכשיו הוא בגודל של פנס שאפשר לקחת הביתה

....הם עשו , האולטרסאונד זה ממש רעיון מדהים. האולטרסאונד

ובעברית אפשר להגיד שהם הקטינו את המכשיר של אולטסאונד

 אפשרMP3עכשיו הוא בגודל של , שהיה גם בגודל של מזוודה

,לשים אותו בכיס והוא מחבר למדבקה ששמים על האזור שכואב

והתדירות יותר ממאה, וזה נותן אולטרסאונד בתדירות נמוכה

פעמים יותר ממה שהם היו נותנים למשך עשרות שנים אצל

.רופאים ופיזיותרפיסטים

.וגם לזה אין תופעות לוואי: ר אריק אלפר "ד

הוא אלף פעמים יותר גדול... הגודל של : ר חיים אדן "ד

התוצאות הרבה, הזה הוא הרבה יותר יעיל... והתדירות והגודל 

יותר טובות ממה שהיה בעבר עם הטיפולים המסורתיים בתחום

.של אולטרסאונד

.גראס, מריחואנה, ר אדן מה לגבי קנביס"ד: ר אריק אלפר "ד 3439452 מתוך   10עמוד  6



,כי אתה יודע יש רתיעה, מה לגבי המקום שלהם בטיפול בכאב

אני כבר אומר גם מצד, יש איזשהי רתיעה גם מצד רופאים

.פציינטים להתחיל עם זה

תשמע מצד אחד אפשר להגיד שלא היה ידיעה: ר חיים אדן "ד

.ם היה ברפואה שלו משתמש בקנביס"גם הרמב,  שנים150לפני 

בגלל הצד הסוציאלי והעניין של הכותרת של סמים זה התחיל

.להיות מאוד בעייתי במאה שלנו ובמאה הקודמת אפשר להגיד

יש סיבות למה אנשים לא כל כך אוהבים את זה

כי הם מפחדים, כי הם מפחדים מהתמכרות: ר אריק אלפר "ד

.שזה יגרום להם להיות סכיזופרנים

באמת אני חושב אנשים גם רופאים, כן נכון: ר חיים אדן "ד

בעניין של התמכרות שאתה קם. מגזימים הרבה עם הסיכונים

בבית הכנסת ביום כיפור ושואל כמה אנשים כואב להם הראש

.בגלל התמכרות לקפאין הרבה אנשים שסובלים באופן משמעותי

בצד הקנביס ההתמכרות הוא לא כל כך  בעייתי ברוב הגדול של

הסיכון שיהיה לו, המקרים ושאין לפציינט נטייה להתמכרות

,התמכרות בעייתי בטיפול של קנביס לכאב שזה טיפול במינון קטן

,אנחנו מדברים פה על שלוש ארבע שאיפות כמה פעמים כל יום

-סיגריה אחת זה הרבה פחות ממכר ל, להמשך היום...  סיגריה 

.... סיגריות של טבק שאנשים לוקחים בכמויות 25
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משולם שהוא אחד מהגאונים'' דיברתי עם פרופ: ר חיים אדן "ד

אנשים מגזימים את הסיכוי, בעולם בעניין והוא מרגיש שזה ממש

קודם כל אצל הרוב שלוקחים קנביס הם. הזה שאין לפציינט

אצל. יותר מבוגרים והסיכוי אצל מבוגרים כבר הרבה יותר קטן

ורוב, צעירים שיש להם נטייה לסכיזופרניה זה יכול להיות בעייתי

,אלה שלוקחים קנביס רפואי בשביל כאב כרוני הם לא צעירים

מינון ראוי ואין להם, וגם כשהם  צעירים שלקוחים מינון קטן

היסטוריה אישית או אצל קרובי משפחה אצל קנביס בסכיזופרניה

.הסיכון די קטן

אני רק אומר לך שמההיכרות של המינונים של: ר אריק אלפר "ד

אם כבר יש לך אישור לקבל קנביס רפואי המינונים שאתה מקבל

.אתה מקבל כמות לשנתיים, הם מטורפים

אני באתי מקנדה ושם שהייתי.... זה ממש , כן: ר חיים אדן "ד

,עושה מרשם לקנביס והייתי מתעסק בזה יותר מעשר שנים

הפציינט היה הולך לרוקח וזה היה איש מקצועי שהיה מקבל

יש כל הזמן, כ זה איך רופאים התרגלו לעבוד"פה ובד... אותו 

מרובע יש את הרופא יש את הרוקח יש את הפציינט ויש את

והצד התעשייה הוא דואג. הצד התעשייה של העולם התרופות

הרופא דואג למינון, לתת חומר באופן איכות תמידי ובאיכות טוב

הרוקח דואג לתת את האינפורמציה הנכונה לפציינט בכמות הנכונה
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.אבל בארץ זה לא עובד ככה: ר אריק אלפר "ד

קודם כל רוב הרופאים לא. פה יש הרבה בעיות: ר חיים אדן "ד

ס כל כך וגם כשהם"אם לא למדו על זה בבי, מבינים מהתרופה

נכנסו באופן חזק בתחום של כאב בשנה הזאת רוב הרופאי כאב

פה בארץ רוב המומחים אין לה מושג איך לרשום את זה מה

עשינו עבודת מחקר בעניין'' .... בקנדה באוני. המינון שצריך לתת

ובדוגמה מינון סבר של קנביס לרוב האנשים זה סיגריה אחת או

.חצי סיגריה יכול לתת למשך היום

זה מה,  גרם100 גרם 50אבל פה אתה מקבל : ר אריק אלפר "ד

.שאת מקבל פה

פה,  גרם8חצי סיגריה כל יום לדוגמה זה . נכון: ר חיים אדן "ד

.וזה מטורף,  גרם50מקבלים 

בוא נגיד שיש לי כאב, השורה הסופית היא: ר אריק אלפר "ד

מה הדבר שאני, כרוני קנביס אני חושב שאולי כן יכול לעזור לי

.צריך מחר בבוקר ככה לסיום

קודם כל אני חושב שצריך לחפש רופא שמכיר: ר חיים אדן "ד

לפי החוק הישראלי החדש צריך לקבל המלצה לקנביס, בעניין

אי אפשר לרופא משפחה לתת את, רפואי מרופא מומחה לפחות

כל מומחה אפשר לעשות את ההמלצה לקנביס רפואי לפי. זה

מותר לו... ראומטולוג , נוירולוג... דוגמה אורטופד , התחום שלו
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א הם לא יודעים איך לעשות את ההמלצה"ז, לא מכירים בזה

ועל העניין של המינון שאין לרופא. לאן להפנות במשרד הבריאות

ניסיון עם התרופה הוא לא יודע איך לסדר את זה הוא לא יודע

.איך להגדיל את המינון להקטין את המינון

אם יש לנו כאב כרוני כדאי בהחלט ללכת: ר אריק אלפר "ד

,למומחה לכאב שאולי יכול להפנות אותי לטיפול  הנכון לייזר

.קנביס רפואי מה שמתאים נכון, אולטרסאונד

.נכון נכון: ר חיים אדן "ד

ר חיים אדן אני מאוד מאוד מודה שהיית"ד: ר אריק אלפר "ד

.איתנו היום

.תודה רבה: ר חיים אדן "ד

מנהל המרכז לשיקום כאב בתל, ר חיים אדן"ד: ר אריק אלפר "ד

.השומר וגם במרפאות כאב פרטיות
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