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יעילות   מציג מבוסס זני תיקון עולם ארז, אלסקה ואבידקל מקיף קליני  חקר מתוצאות  הנדון:
 קנאביס רפואי  ב הטיפול

בסעיף   לאמור  התקופתי  16.2בהמשך  לדוח  א'  כפרק  צורף  אשר  התאגיד  עסקי  תיאור  של    לדוח 
וסימפטומים  קנאביס רפואי על מחלות  טיפול בבדבר מחקרים בנוגע להשפעות ה  12020לשנת  החברה  

 Frontiersבכתב העת הרפואי  פורסם  אתמולכי  בזאת,    עדכןלהחברה מתכבדת  ,  באוכלוסיות  יםשונ
in Medicine  , אשר בחן    ,שליידרלב  -בר  ליהי הגב'  חברה,  ב   בהובלת החוקרת הראשית קליני מחקר

בית החולים  עם  נערך בשיתוף    . המחקר ותשונ בהתוויות  את יעילות הטיפול בקנביס רפואי על חולים  
נובקו   סורוקה  ויקטור  קליניים,    פרופסור  למחקרים  היחידה  את  מנהל  לנתח  הייתה  ומטרתו 

ויעילות הטיפול בקנביס רפואי    המאפיינים האפידמיולוגיים ואת לצורך הקלה על  שניתן  בטיחות 
 ל מטופלים. שעל אוכלוסייה גדולה מצבים רפואיים וסימפטומים שונים 

ישראל  8,560השתתפו  במחקר   הוא    ,ייםמטופלים  הממוצע  גילם  אשר  ונשים    שנים  54.6גברים 
 .  של החברה מסוג ארז, אלסקה, ואבידקלזני קנביס רפואי ב טופלו הם  ו ובמסגרת

העת,   בכתב  שפורסם  המחקר  כפי  עלממצאי  כ  הצביעו  של  של  תרופות  הבצריכת    50%- ירידה 
המחקר  הפחיתו    52.5%  -   משתתפי  או  הפסיקו  כי  דיווחו  האופיואידים  מהמשתתפים  מינון  את 

כי    39.2%,  שלהם דיווחו  הפחיתו  מהם  או  אחריםב מינון  האת  הפסיקו  כאבים    36.9%  ,משככי 
כי  מ דיווחו  את  המשתתפים  הפחיתו  או  אנטיבהשימוש  הפסיקו    35.3%-ופסיכוטיות  -תרופות 

המחקר   במהלך  ממשתתפי  כי  הפחיתו  הם    המחקרתקופת  דיווחו  או  בהפסיקו  תרופות  שימוש 
 הרגעה. 

  - בסימפטומים שונים של משתתפי המחקר  ממצאים נוספים שעלו מן המחקר הצביעו על שיפור  
זעם  שיפור שקט  שיפור  ,  (מהמשתתפים  91.5%בקרב  )  בהתקפי  אי    89.5%בקרב  )בתחושת 

ב   ( מהמשתתפים שינה שיפור  כאבו  מהמשתתפים(   89.1%בקרב  )  הפרעות  בעוצמת  בקרב  )  ירידה 
   .מהמשתתפים(  74.7%

לפרטים מלאים אודות המחקר וממצאיו ראה:  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.827849/full 
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 החברה , מנכ"ל  אבינועם ספיר  נחתם על ידי:
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