
שמקשה, לוקים בתסמונת טורט,  ישראלים: 70,000מיקי חיימוביץ

חוץ מקנביס, תרופה שעוזרת באמת אין, עליהם להשתלב בחברה

,אז עזרה יש, רפואי שפשוט עוצר את העוויתות למשך זמן ארוך

כתבתנו לענייני בריאות הילה. הבריאות אין-אבל אישור של משרד

.אלרואי עם הפרטים

 סוגים שונים כדורים ועד20ניסיתי יותר מבוא נגיד : אליאב שדה

.היום שום דבר לא עזר לי

סובל מתסמונת,  וחצי18צעיר בסך הכל בן , אליאב: הילה אלרואי

הפוגעת במערכת העצבים ומתבטאת בטיקים קוליים, טורט

.ומוטוריים

זה התחיל לי13, איבחנו אותי כלוקה בטורט בגיל : אליאב שדה

יש לי, יש לי ברגל, יש לי בראש'', בכיתה ד11, בעצם בגיל 

.שהם פנימיים, טיקים שלא רואים אותם גם
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משרד הבריאות לא: הילה אלרואי
מאפשר לחולי טורט להשתמש בקנביס

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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 שנה20אובחן לפני , אמיר בשנות השלושים לחייו: הילה אלרואי

התסמינים שלו כוללים תנועות ראש בלתי פוסקות, כחולה במחלה

.וחוסר שליטה על תנועות הרגליים

.לחלק גדול מאוד מחולי טורט, היום אין מענה מוחלט: אמיר

מתברר שיש, מרפא-למרות שמדובר במחלה חשוכת: הילה אלרואי

.והוא הקנביס הרפואי, טיפול אחד שכן עוזר

אנחנו חושבים שצריך לשקול את האופציה של: ר איליה רזניק"ד

.קנביס רפואי ברצינות אצל החולים האלו

,אולם למרות שמחקרים רבים שנעשו בעולם: הילה אלרואי

נמצא יעיל בטיפול,  אותו חומר פעיל בקנביס-THCמוכיחים כי ה

הבריאות מתעקש שלא לתת להם את-משרד, בטיקים בחולי טורט

.האישור הנכסף

והוא נתן לי המלצה על, פניתי לרופא המטפל שלי: אליאב שדה

,ואני כיום ברשימת המתנה של מעל ארבע חודש, הקנביס הרפואי

,לא חיובית ולא שלילית, לא קיבלתי תשובה, כדי לקבל את זה

.פשוט לא קיבלתי תשובה

רצו להראות לנו את ההשפעה, אמיר ואליאב: הילה אלרואי

לב כיצד הם נראים לפני-שימו, המיטבית של התרופה עליהם

לא ניתן אפילו, את כמות הטיקים, השימוש בקנביס הרפואי

.השינוי ברור לחלוטין,  שאיפות אחרי-2חמש דקות ו, לספור

.אין לי את הדחף הזה לעשות את הטיק: אמיר 3632688 מתוך   3עמוד  2



יש, במציאות שאצל החולים הזה: ח שיבא"בי- ר חיים אדהן "ד

.וחיים אחרי קנביס, חיים לפני קנביס

,הבעיה היא שכל שימוש בקנביס רפואי בישראל: הילה אלרואי

כרוך בהרבה מאוד דעות קדומות וחשש מזליגת החומר לגורמים

אף אחד לא, אם אליאב היה חולה בסוכרת, מצד שני, פליליים

.לפני שהיה נותן לו מנת אינסולין, היה חושב פעמיים

כי הם יבדקו, הבריאות אומרים בתגובה-אז משרד: מיקי חיימוביץ

.את הנושא מחדש
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