Medyczne konopie już wkrótce dostępne w aptekach
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Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał właśnie zgodę na
wprowadzenie na rynek pierwszego produktu spółki SpectrumCannabis w postaci suszu.

To dobra informacja dla prawie 300 tys. pacjentów, którzy potrzebują terapii konopiami medycznymi.
Obecnie trwają procedury wprowadzające produkt do aptek. Będzie on dostępny w pierwszych
lokalizacjach już na przełomie listopada/grudnia 2018 r.
Spółka SpectrumCannabis, należąca do kanadyjskiej grupy kapitałowej CanopyGrowth Corp., jako
pierwsza w Polsce wprowadza na rynek konopie medyczne w postaci suszu. W planach znajduje się
również wprowadzenie na rynek olejków i kapsułek. Spółka chce połączyć działania sprzedażowe z
szeroką kampanią edukacyjną, dedykowaną lekarzom i farmaceutom. Podpisane zostały już pierwsze
umowy z dużymi hurtowniami farmaceutycznymi. SpectrumCannabis rozbudowuje też własną sieć
przedstawicieli, których zadaniem będzie informowanie środowiska medycznego o konopiach
medycznych produkowanych przez spółkę.
Jesteśmy zadowoleni z tego, że polski ustawodawca zwrócił uwagę na potrzeby osób, których stan
zdrowia wymaga terapii konopiami medycznymi oraz, że w tak sprawny sposób przeprowadził całą
procedurę rejestracyjną. To ogromna szansa, szczególnie dla pacjentów chorujących na stwardnienie
rozsiane, epilepsję czy wymagających łagodzenia skutków coraz częściej stosowanej chemio i
radioterapii. Polskie przepisy oznaczają dla pacjenta bardzo dobre jakościowo i bezpieczne konopie
medyczne, dostępne w wielu formach. Odpowiedzią na ich potrzeby jest też brak zamkniętego
katalogu symptomów choroby, na który można przepisywać konopie - dodaje Tomasz Witkowski,
Country Manager w SpectrumCannabis.
Z danych pochodzących CanopyGrowth Corp. wynika, że w 2017 roku wartość rynku konopi
medycznych w Kanadzie wyniosła 250 mln CAD. Jednocześnie wartość niemieckiego rynku, szacowana
na podstawie kwot refundacji w tym kraju, dwa lata po legalizacji konopi medycznych, wynosi ok. 10
-15 mln EUR. Eksperci spółki zwracają jednak uwagę, że wraz ze wzrostem zachorowalności na
stwardnienie rozsiane, epilepsję czy narastające potrzeby związane z terapią bólu i łagodzenia
skutków coraz częściej stosowanej chemio i radioterapii, kwoty te będą rosnąć.
CanopyGrowth Corp. jest obecna praktycznie na całym świecie. Posiadamy swoje zakłady produkcyjne
w Kanadzie, Danii, Australii, Hiszpanii, Brazylii i Chile oraz ubiegamy się o możliwość produkcji w
Niemczech. Nasze konopie medyczne są dostępne w sprzedaży w Kanadzie, Niemczech, Czechach,
Australii, Brazylii i Chile. Aktualnie czekamy też na uzyskanie sprzedaży w Danii. Mamy ambicję
zbudowania w Europie pozycji lidera na rynku konopi medycznych. W związku z tym rozważamy
wejście na rynek we Włoszech, Grecji i Finlandii - wskazuje Tomasz Witkowski.
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