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חדשות

עלייה במספר בני נוער וצעירים המכורים
לקנאביס בישראל

מעל  15אלף ישראלים טופלו השנה עקב התמכרות לסמים ולאלכוהול | שיעור
המשתמשים בקנאביס הוא הגדול ביותר בקרב צעירים  63% -מהמתמכרים
מערכת דוקטורס אונלי

קישורים

08:17 ,31.12.2019

צעירה מעשנת קנאביס .אילוסטרציה

 15,067בני אדם –  11,850גברים ו 3,217-נשים – טופלו בשנת  2018בישראל בהתמכרויות לסמים
ואלכוהול ,זאת בהשוואה לשנת  2017שבה טופלו  .14,826כך נמסר אתמול )ב'( לרגל חודש המאבק
בסמים ואלכוהול וערב השנה האזרחית החדשה.
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עוד בעניין דומה
השלכות של חשיפה לקנאביס בסמוך ללידה
תשומת לב מיוחדת בסמוך לניתוחים למשתמשי קנאביס :סקירה מקיפה של השיקולים הנוגעים
לשימוש בתרופות וחומרי הרדמה
ההשפעה של צריכת קנאביס לפני מגע מיני על התפקוד המיני בנשים
הנתונים פורסמו על ידי משרד העבודה והרווחה והם הגיעו לידיו מכ 240-מסגרות טיפוליות למבוגרים
ונוער בקהילה וגם במרכזי טיפול נוספים.
ההתמכרויות השכיחות ביותר הן :לאלכוהול ,לקנאביס )חשיש( ולאופיאטים  -הרואין ומורפיום,
קוקאין ו"סמי פיצוציות".
בנוסף טופלו  600ישראלים שהתמכרו להימורים ,לקניות ולסמים ) 22מטופלים( ,למין ולסמים )22
מטופלים( ,לאינטרנט ולסמים ) 16מטופלים( .בטיפול שהם מקבלים מרצונם נעשה שימוש בשיטה
קוגניטיבית-התנהגותית או דינמית שנועדה לסייע למכורים להתגבר על קשייהם ולנהל אורח חיים
תקין .כמו כן ניתן טיפול במכורים לסמי הזיה ,לתרופות מרשם ולממריצים.
 17%מהמטופלים סיימו את הטיפול בהצלחה ומנהלים עתה אורח חיים עצמאי ללא שימוש בחומרים
פסיכו-אקטיביים והתמכרות התנהגותית 30% .נשרו מהטיפול ו 53%-ממשיכים בו 5% .הם דרי רחוב
וחסרי עורף משפחתי.
עוד נמסר כי  3,544בני נוער מתחת לגיל  18טופלו במסגרות לטיפול בהתמכרויות ,עלייה של 7%
לעומת  67% .(3,711) 2017מהם כתוצאה משימוש לרעה בקנאביס ובכמות חומרים משתנה כמה פעמים
בשבוע .הם מציגים עקב כך קשיי תפקוד.
בקרב בני  25-18טופלו  .2,344שיעור המשתמשים בקנאביס הוא הגדול ביותר  63% -מהמתמכרים.
בקבוצות הגיל של מעל  26ההתמכרות השכיחה ביותר היא אלכוהול .בגילאי  40-26שיעור המכורים
לאלכוהול בקרב המטופלים עמד על  30%לעומת  27%לקנאביס .בקבוצת הגיל של בני  41ומעלה
שיעור המטופלים המכורים לקנאביס הוא  10%בלבד ו 40%-טופלו כתוצאה מהתמכרות לאלכוהול.
 25%מקבוצת המטופלים בגיל זה טופלו כתוצאה מהתמכרות לאופיואידים.
 35%מהמטופלים נמצאים במחוז חיפה והצפון 32% ,במחוז תל אביב והמרכז 24% ,במחוז ירושלים
ו 9%-במחוז דרום.

הירשמו לקבלת עדכונים בנושאים שעלו בכתבה
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מחקרים

האם שימוש בקנאביס מעודד תגובה נוגדת
דלקת?

במחקר זה נעשה שימוש במחקר אורך גדול בתחום הבריאות של מבוגרים ומתבגרים,
בכדי להבין האם יש קשר בין שימוש בקנאביס בתקופה האחרונה לבין השראת תגובה
נוגדת דלקת ,בעזרת מדידת רמות  CRPבדמם של המשתתפים
Drug and Alcohol Dependence

16:20 ,17.11.2019

כמה מחקרים מצביעים על כך ששימוש בקנאביס מביא לתגובה נוגדת דלקת ,אך ההבנה של יחסי
הגומלין שבין שימוש במקנאביס לבין דלקת ,כפי שנמדדת על ידי החלבון המגיבC-י) ,(CRPעודנה
דלה .מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את הקשר שבין שימוש לאחרונה בקנאביסה לבין רמות CRP
בקרב מדגם לאומי מייצג של מבוגרים.

עוד בעניין דומה
מה הקשר בין תדירות השימוש בקנאביס לבין איכות החיים של משתמשים קבועים?
ה FDA-מזהיר :על נשים הרות ומיניקות להימנע מצריכת כל צורה של קנאביס
רמות  CRPמוגברות אצל נשים הסובלות מפיברומיאלגיה ותסמונת עייפות כרונית
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מחקר זה עשה שימוש בנתונים מפעימות  3ו 13,166) 4-משתתפים( של מחקר האורך הלאומי בנושא
בריאות של מבוגרים ומתבגרים )National Longitudinal Study of Adolescent to Adult
 .(Healthשימוש בקנאביס ב 30-הימים האחרונים תועד בפעימות  3ו ,4-ושימוש בשנה האחרונה
תועד גם בשלב  .4ערכי  CRPפוצלו לשניים ,עם ערך סף של  3מיליגרם/ליטר .ניתוחי רגרסיה
לוגיסטית בחנו את הקשר שבין שימוש בקנאביס לבין רמות  CRPבפעימה  4של המחקר.
שימוש בקנאביס ב 30-הימים האחרונים דווח על ידי  23.5%ו 17.7%-מהמשתתפים בפעימות  3ו,4-
בהתאמה 23.6% .משתתפים דיווחו על שימוש בקנאביס בשנה האחרונה בפעימה  .4שימוש בקנאביס
היה קשור לרמות  CRPנמוכות יותר בניתוחים דו-משתניים .אולם ,קשרים אלה נחלשו לאחר התאמה
למשתנים נלווים הקשורים לבריאות ולמאפיינים חברתיים-דמוגרפיים.
החוקרים הסיקו שלמרות שתחילה נמצא קשר בין קנאביס לבין רמות  CRPנמוכות יותר ,השפעת
קנאביס על  CRPהוסברה לאחר מכן על ידי מגדר ,מדד מסת גוף ,ושימוש בתרופות נוגדות דלקת.
ממצאים אלה מצביעים על כך ששימוש בקנאביס לא מביא להשפעה נוגדת דלקת ,והזמן שחלף מאז
השימוש איננו רלוונטי .לאור החוקיות המתרחבת של שימוש בקנאביס והמחלוקות בנוגע להשלכות
של שימוש בקנאביס על הבריאות ,מחקרי המשך נדרשים בכדי להבהיר את ההשפעה של קנאביס על
דלקת ועל הסיכון העוקב למחלה כרונית.
מקור:
Ferguson EG, Mannes, ZL, Ennis, N. (2019). Drug and Alcohol Dependence. 198:162-167

מחקרים

האם שימוש בקנאביס מסיבות רפואיות
בלבד שונה מצריכתו מסיבות אחרות?

במחקר זה נותחו נתונים לגבי הרגלי צריכת הקנאביס של עשרות אלפי אנשים ,בכדי
לנסות ולאפיין את המשתמשים בקנאביס מסיבות רפואיות בלבד ,מסיבות אחרות ,או
משילוב של סיבות רפואיות עם סיבות אחרות
Drug and Alcohol Dependence

14:53 ,15.10.2019
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עישון קנאביס )אילוסטרציה(

מטרתו של מחקר זה הייתה לאפיין משתמשי קנאביס מסיבות רפואיות ומסיבות אחרות ,מבחינת
גורמים חברתיים-דמוגרפיים ,המצבים הרפואיים שלהם והתחלואות הנפשיות הנלוות.

עוד בעניין דומה
מחלת המאיידים בארה"ב ממשיכה לגבות מחיר כבד :מספר החולים עלה ל1,299-
מדוע מטופלים הנוטלים אופיאטים פונים לשימוש בקנאביס?
האם קנאביס אכן מסייע לחולי אפילפסיה באיזון הפרכוסים?
המחקר עשה שימוש בנתונים של  36,309מבוגרים בני  18ומעלה שנאספו בסקר לאומי שבוצע
בארצות הברית בשנים  ,2012-2013בנושא צריכת אלכוהול ומצבים נלווים )National
.(Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions III
בהשוואה לאנשים שהשתמשו בקנאביס מסיבות שאינן רפואיות בלבד ) 3,339משתתפים( ,אנשים
שהשתמשו בקנאביס רק מסיבות רפואיות ) 82משתתפים( או משילוב של סיבות ) 362משתתפים(
התאפיינו בשכיחות גבוהה יותר של כל המצבים הרפואיים שנבדקו בסקר .בהשוואה לקבוצת
האנשים שהשתמשו בקנאביס מסיבות משולבות ,אלה שצרכו קנאביס מסיבות רפואיות בלבד היו
בעלי סבירות נמוכה יותר משמעותית לסבול מחרדה ,ומהפרעות שימוש באלכוהול או באופיאטים
שלא ניתנו תחת מרשם רפואי.
החוקרים הסיקו שמסתמן כי אנשים המשתמשים בקנאביס מסיבות רפואיות בלבד עושים זאת על
סמך רפואה מבוססת-ראיות ,וניתן למצוא אצלם שכיחות נמוכה יותר של הפרעות שימוש בחומרים
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ביחס למשתמשי קנאביס אחרים .עם זאת ,מכיוון שמרבית המשתמשים מסיבות רפואיות נוהגים
להשתמש בקנאביס גם מסיבות אחרות ,יש ליישם סקירה של המטופלים להפרעות נפשיות ומאמצים
למניעת הפרעת שימוש בקנאביס ,כחלק מאישור השימוש בקנאביס רפואי.
מקור:
Wall, MM. et al. (2019). Drug and Alcohol Dependence. 195:13-15
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