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W Polsce znajduje się nawet ok. 300 tys. osób, które potrzebują terapii konopiami medycznymi. Prawie rok temu weszła
w życie ustawa, która umożliwia chorym dostęp do medycznej marihuany. Do tej pory nie ma jeszcze możliwości
zakupu takich produktów w aptece, jednak wkrótce może się zmienić. Oto 10 najciekawszych faktów na temat tych
preparatów.

FAKT I: Konopie medyczne i rekreacyjne to nie ten sam produkt.
Pomiędzy konopiami medycznymi i rekreacyjnymi istnieją zasadnicze różnice. Te pierwsze są zwalidowane.
Oznacza to, że ich skład jakościowy i ilościowy jest ściśle określony oraz kontrolowany na każdym etapie
produkcji. Są to substancje pochodzące z surowca roślinnego, starannie przygotowywane i w odpowiednim
procesie produkcji.
FAKT II: Nie istnieją skuteczne zamienniki dla konopi medycznych.
Konopie medyczne nie mają swojego zamiennika. Preparaty opracowane na bazie syntetycznej konopi nie
są dla nich alternatywą. Mają odmienne działanie i wywołują niepożądane skutki uboczne. Można więc
mówić o indywidualnym wspomaganiu terapii, ale nie o jej zamianie.
FAKT III: Są cztery główne wskazania do używania konopi medycznych.
Warto także zaznaczyć, że jednostek im towarzyszących jest więcej. Wymienia się: bóle (fantomowe,
chroniczne, pourazowe, neuropatyczne itp.), chemio i radioterapię (pacjenci onkologiczni), stwardnienie
rozsiane oraz epilepsję. Obowiązująca w Polsce ustawa nie zamyka jednak katalogu symptomów choroby,
na które można przepisywać konopie.
FAKT IV: Konopie medyczne oddziałują na nasz system endokannabinoidowy.
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W zależności od tego, jakiego rodzaju konopi używamy, aktywacji ulegają różne receptory. W konopiach
medycznych znajduje się ok. 500 substancji aktywnych, z czego 20% to kannabinoidy. Zawierają m.in. THC
oraz kannabinoid antagonistyczny, który nie ma działania psychoaktywnego i jest stosowany w terapii,
stanowiąc bardzo dobry inicjator terapii. Ich wpływ na osoby chore jest jednak całkowicie uzależniony od
zespołu chorobowego, który jest u nich zdiagnozowany. Jednak osoby zdrowe, po zażyciu konopi
medycznych, nie powinny odczuwać skutków, jakich oczekują od marihuany rekreacyjnej.
FAKT V: Pacjenci, którzy stosują terapię konopiami medycznymi mają małe szanse na
uzależnienie się od tych substancji.
Pacjenci podczas terapii konopiami medycznymi znajdują się pod opieką wykwaliﬁkowanego psychologa
lub psychoonkologa. Jeżeli więc stosują produkt wedle wskazań i trzymają się zaleceń lekarzy, nie grozi im
uzależnienie.
FAKT VI: Nie stwierdzono negatywnych skutków przyjmowania konopi medycznych.
Istnieją opracowania naukowe, mówiące o szkodliwości stosowania marihuany rekreacyjnej. Podczas
palenia, które jest najbardziej popularnym sposobem używania tej substancji, uwalniają się toksyny
rakotwórcze (amoniak, tlenek węgla, substancje smoliste). Dotyczy to jednak marihuany rekreacyjnej.
Palenie konopi medycznych jest przeciwskazane.
FAKT VII: Nie można przedawkować konopi medycznych.
Istnieje coś takiego, jak indeks terapeutyczny, czyli stosunek dawki śmiertelnej do dawki skutecznej
leczniczo. Dotyczy jednak kannabinoidów, więc jest bardzo poglądowy i nie można stwierdzić, że to jest
indeks konopi. Wynosi on 1000/1, a w przypadku opioidów jest to 70/1. W związku z tym, że konopie
medyczne mają bardzo dobry indeks terapeutyczny, ciężko jest je przedawkować. Istnieją wyniki badań
określające dawkę śmiertelną, która w przybliżeniu wynosi 628 kg konopi wypalonych w ciągu 15 min.
FAKT VIII: Przewożenie konopi medycznych drogą lotniczą nie jest prawnie możliwe.
Prawodawstwo w poszczególnych krajach nie znalazło jeszcze odpowiedniego rozwiązania dla tego
zagadnienia. Przewożenie konopi medycznych drogą lotniczą nie jest prawnie możliwe. Pacjent może
stosować konopie medyczne tylko w granicach swojego kraju oraz w państwach, w których można legalnie
nabyć te substancje, np. w Niemczech czy Holandii.
FAKT IX: W Polsce znajduje się ok. 300 tys. osób, które potrzebują terapii konopiami
medycznymi.
Z szacunków spółki SpectrumCannabis wynika, że w Polsce terapii konopiami medycznymi potrzebuje
około 300 tys. osób. Dokładna liczba nie jest jednak znana. Estymacja została dokonana na podstawie
porównania z krajami zbliżonymi wskaźnikami do Polski, gdzie terapia konopiami medycznymi jest legalna,
jak choćby w Niemczech.
FAKT X: Nowelizacja ustawy zezwala chorym na zakup medycznej marihuany, jednak w
praktyce nie ma jej jeszcze w aptekach.
Pomimo obowiązującej już prawie rok nowelizacji ustawy, zezwalającej chorym na zakup medycznej
marihuany, do tej pory nie można jej zakupić w aptece. Wynika to ze skomplikowanej i długiej procedury
rejestracji produktów leczniczych w Polsce, której do tej pory nie przeszedł żaden podmiot gospodarczy. W
tej kwestii mogą jednak wkrótce zajść pewne zmiany. W czerwcu br., spółka SpectrumCannabis złożyła
wniosek o rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych szacując, że procedura ta potrwa maksymalnie do połowy października br.
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