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עיקרי הדברים
קטנים  ילדים  של  לחשיפה  הסיכוי  את  מעלה  בפרט,  ובבית  בכלל  ומוצריו  קנאביס  של  ובזמינות  בשימוש  העלייה 
לקנאביס. מוצרי קנאביס מכילים חומרים רבים בעלי השפעה מגוונת על גוף האדם. ילדים, בעיקר צעירים, עלולים 
דיכוי  פרכוסים,  הכרה ממושך,  אבדן  עד  במצב ההכרה  ירידה  כולל  לקנאביס  בעת חשיפה  חמורה  לפתח תחלואה 

נשימתי וצורך בהנשמה, הקאות מרובות ונפילות עם חבלות.

ילדים עלולים להיחשף הן למוצרי קנאביס אכילים, שנראים בעיני ילדים כממתקים או מאכלים טעימים, הן לשאריות/
בדלי סיגריות קנאביס, והן לעשן קנאביס כמעשנים פסיביים.

בבני נוער, צריכת קנאביס עלולה להוביל להתמכרות, תחלואה נפשית, הפרעה קוגניטיבית והיפגעות מתאונות. 

במדינות בהן שימוש בקנאביס הפך חוקי )או ללא-הפללה( חלה עלייה של פי 2-4 ויותר בחשיפת ילדים לקנאביס, 
כולל עלייה בפניות למחלקות לרפואה דחופה )מיון( בשל פגיעה משמעותית. 

המלצות
מומלץ, להימנע ככל הניתן משימוש לא-טיפולי בקנאביס בבית עם ילדים.  •

יש למנוע חשיפה וזמינות של מוצרי קנאביס בבית עם ילדים.  •
יש להתייחס לקנאביס ומוצריו כתרופה/חומר מסוכן.   •

יש לאחסן את הקנאביס וכל ציוד נלווה במיקום גבוה ונעול, הרחק מהישג ידם של ילדים.   •
יש לשמור את הקנאביס בכלי-אחסון )קופסה( מסומנת כתרופה או רעל.  •

אין להשתמש/להעביר קנאביס לכלים המשמשים למאכל ושתייה בבית.   •
אין לצרוך בשום אופן מוצרי קנאביס בקרבת ילדים.  •

יש לאסוף בתום השימוש את כל הבדלים והשאריות אל פח סגור/שקית סגורה, הרחק מהישג ידם של ילדים.  •
יש להשיב מיד את הקנאביס וציוד נלווה לאחר שימוש לאחסון, הרחק מהישג ידם של ילדים.  •

יש להסביר/להדגיש לילדים כי מדובר בחומר מסוכן.  •
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סקירת ספרות 
ברחבי  מקנאביס  ילדים  של  מכוונת  בלתי  והרעלה  חשיפה  במקרי  מדאיגה  עלייה  על  מצביעה  המחקרית  הספרות 
העולם )Chadi, et al., 2020; Franz, et al., 2021(. במהלך השנתיים האחרונות התפרסמו בארה"ב, קנדה ואירופה 

מחקרים המזהירים מפני הסכנות הכרוכות בכך. 

מחקר שנעשה לאחרונה בבי"ח בארה"ב )Kaczor, et al., 2021( מצא כי התופעות הרווחות עקב חשיפה לקנאביס 
של ילדים בגילאי עשר ומטה הן: האטה בקצב הנשימה, דיכוי נשימתי, עלייה בלחץ הדם, ישנוניות ואפאתיות וצורך 
 0-4 בגילאי  ילדים  כי  מדגיש   )Emoto, et al., 2020( בארה"ב  לאחרונה  שפורסם  נוסף  מחקר  נשימתית.  בתמיכה 

נמצאים בסיכון הגבוה ביותר לחשיפה בלתי מכוונת לקנאביס, עקב סקרנותם ורצונם לחקור את העולם שסביבם. 

קנאביס הנצרך במוצרים אכילים מסוכן ביותר לפעוטות, שכן, ריכוז החומר הפעיל )THC( המצטבר בדם )פלסמה( 
גבוה פי 5 לערך, לעומת צריכת קנאביס בעישון. חשיפה למוצרי קנאביס אכילים עלולה להוביל לתופעות נוירולוגיות 
חמורות כדוגמת: התקפים אפילפטיים, הפרעות בשיווי משקל, דיבור והתמצאות במרחב, רעידות בלתי נשלטות ואף 

שיתוק. 

 .)Bara, et al., 2021; Wang, 2020( צריכת קנאביס עלולה להשפיע על ההתפתחות העצבית של הילד

במחקר שנעשה בקנדה )Cheng, et al., 2020(, נמצא כי מקרי הרעלת הקנאביס היוו 12.5% מכלל מקרי ההרעלות 
בילדים. בכל המקרים של אכילת מוצרי קנאביס על ידי פעוטות, מדובר היה בקנאביס ששייך לבני המשפחה, והמקרים 

אירעו בבית.

בצרפת, אשר בה השימוש בקנאביס הוא הגבוה ביותר מבין מדינות אירופה, מספר הילדים אשר מתקבלים לחדרי 
מיון עקב הרעלת קנאביס נמצא בעלייה חדה. כך גם ריכוז ה-THC העולה במוצרי הקנאביס, דבר הגורם להרעלות 
חמורות יותר. במחקר שנעשה בבית חולים בעיר מרסיי ובו נחקרו ילדים אשר הגיעו למיון עקב הרעלת קנאביס במשך 
שנה אחת )Mehamha, et al., 2021( )2019-2020(, נמצא כי יותר מ-20% מתוכם היו במצב קשה של שיתוק ודיכוי 
נשימתי. מחקר עדכני נוסף מצרפת שבחן קרוב לאלף מקרי חשיפה של ילדים לקנאביס בשנים 2010-2017, מצביע 

.)Chartier et al, 2021( כי במשך השנים יש עלייה גם בשכיחות הרעלות קנאביס בילדים, וגם עלייה בחומרה שלהן

לפי נתוני ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, בחמש השנים האחרונות דווחו בתקשורת על 12 מקרים של הרעלת פעוטות 
בגילאי 0-2 מקנאביס, כולל פעוטות שהכניסו לפיהם בדלי סיגריות קנאביס, שאפו עשן קנאביס, או אכלו קנאביס 
מיון עקב  0-4 לחדרי  בגילאי  ילדים  תועדו שבעה מקרים של הגעת  'בטרם'  MDS של ארגון  בנוסף, במאגר  רפואי. 
הרעלת קנאביס בשלוש השנים האחרונות. סביר כי קיימים בשנים האחרונות מקרים נוספים של ילדים שהובאו במצב 
דחוף לחדרי מיון, והחשיפה לקנאביס התגלתה רק בשלב מאוחר יותר ולא נרשמה/דווחה או שמקרים כאלו לא דווחו 

בשל חשש להפללה. 

בבני נוער צריכת קנאביס עלולה להוביל להתמכרות, פסיכוזה, דיכאון, אובדנות, הפרעה קוגניטיבית והיפגעות מתאונות 
.)Ladegard et al, 2021(
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