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Słowo wstępne
Wszystkie poniższe informacje odpowiadają wiedzy dostępnej w trakcie opracowywania
broszury. Niektóre z nich mogą w przyszłości ulec zmianom. Odpowiedzialność lub gwarancja
za poprawność i kompletność wszystkich informacji jest zatem wyłączona.

DIFMC
Niemiecki instytut dla marihuany medycznej (Deutsche Institut für Medizinalcannabis - DIFMC)
został założony jako instytucja badawcza i edukacyjna, aby umożliwić lekarzom i pacjentom
łatwy dostęp do zrozumiałej i zorientowanej na praktykę wiedzy na temat coraz większej liczby
odkryć naukowych i praktycznych doświadczeń w tej nowej dziedzinie. Naszym celem
jest stworzenie w oparciu o krajowe i międzynarodowe badania, a także planowane własne
projekty badawcze, solidnej podstawy naukowej, dzięki której każda zawodowo zainteresowana
osoba będzie mogła obiektywnie zadecydować, czy i w jakiej formie zastosowanie marihuany
medycznej może być odpowiednim środkiem leczniczym.

BADANIA
We współpracy z lekarzami i naukowcami pracujemy nad postępem badań w dziedzinie
marihuany medycznej, gromadzimy informacje i dane empiryczne dotyczące marihuany
medycznej, a także oceniamy wyniki dotychczasowych badań oraz ich wiarygodność.

EDUKACJA
Pragniemy przyczynić się do systematycznego informowania lekarzy, pracowników ochrony
zdrowia, pacjentów i opinii publicznej o możliwościach terapeutycznych i zagrożeniach
związanych z marihuaną medyczną oraz do opracowania w zrozumiały sposób i udostępnienia
wiedzy pozyskanej w badaniach.
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Słowniczek

w konopiach. W marihuanie medycznej, CBD i THC są
jedynymi składnikami zmierzonymi, a w żargonie
naukowym: miareczkowanymi. Receptory układu
endokannabinoidowego u człowieka rozpoznają składniki, które łączą się za pomocą mechanizmu
przypominającego klucz w zamku. Sativa - główny
„typ" rośliny konopi indyjskich. Rośliny cannabis sativa
rosną wysokie, cienkie i dość szybko. Pacjenci opisują
wpływ szczepów cannabis sativa jako bardzo
energetyzujący, podnoszący na duchu, i stymulujący.
Wielu pacjentów używa szczepów sativa w ciągu dnia.

Poniżej znajduje się krótki słownik pojęć,
które występują w tym Przewodniku. Dzięki
słownikowi można szybko i łatwo znaleźć ich
definicję.
Konopie
Włóknista roślina wydająca kwiatostany, ściśle spokrewniona z konopiami. W zależności od gatunku
(np. indica lub sativa), ma ona różną wielkość
oraz różne miejsce występowania. W otwartej przestrzeni może osiągać wysokość 4 metrów. Na jesieni
wydaje kwiaty ukryte w niewielkich trichomach
(białych włoskach), które wytwarzają olejki eteryczne
zawierające składniki lecznicze, takie jak THC i CBD.

Gatunek Szczep
Gatunek ten oznacza konkretny fenotyp (zespół cech)
lub rodzaj rośliny konopi, wyjątkowy z genetycznego
punktu widzenia. Konopie występują w wielu gatunkach. Gdy rośliny o dwóch różnych cechach zostaną skrzyżowane lub uprawiane będą razem, można
wyhodować ich nową odmianę. Jeżeli na przykład
gatunek konopi siewnych zostanie połączony z gatunkiem konopi indyjskich, powstanie odmiana hybrydowa. Połączenie różnych cech da różny stopień i różne
kombinacje kannabinoidów, co w efekcie przyniesie
inny sposób działania.

CBD
Kannabidiol jest kannabinoidem występującym jedynie
w konopiach. W odróżnieniu od THC, CBD nie jest
substancją psychoaktywną i dlatego nie powoduje
stanów euforycznych. CBD używany jest przede
wszystkim w leczeniu drgawek, neuropatycznego bólu,
stanów lękowych i skurczów, jest substancją o silnym
działaniu przeciwzapalnym.

Terpeny
Terpeny to olejki eteryczne, odpowiedzialne za charakterystyczny zapach konopi oraz za ich szczególne
właściwości lecznicze. Olejki wydzielane są przez
gruczoły żywiczne kwiatów, te same, które produkują
THC, CBD i inne kannabinoidy. Razem z kannaboidami
terpeny uczestniczą w wywołaniu efektu anturażu.

Dekarboksylacja
Proces, w którym kwiaty konopi są podgrzewane
w celu zmiany ich struktury chemicznej, a przez
to wydobycia ich właściwości leczniczych. Proces ten
następuje przy zastosowaniu parownika, dymu lub wytwarzanego ciepła w komorze grzewczej, skierowanego bezpośrednio na kwiaty konopi.

THC
lub „Delta-9-Tetrahydrocannabinol" i jest powszechnie
znaną substancją chemiczną, należącą do grupy kanabinoidów, która znajduje się w konopiach. Jego psychoaktywne działanie polega na zmianie postrzegania
rzeczywistości. Wywołuje także stan euforii i podniecenia. THC stosowany jest w leczeniu nudności, wymiotów i wycieńczenia spowodowanego przez choroby
nowotworowe albo HIV/AIDS, także w uśmierzeniu
bólu, poprawienia nastroju i bezsenności.

Endokannabinoidy
Przekaźniki chemiczne obecne i stale wytwarzane
w organizmie człowieka w celu wywołania określonych funkcji i reakcji ciała, takich jak regulacja apetytu,
procesy związane z uwagą, pamięcią, odczuwaniem
bólu i emocji, nastrojem, powstawaniem stanów zapalnych i reakcją układu odpornościowego. Główne
kannabinoidy występujące w marihuanie medycznej to CBD i THC. Ich działanie polega na aktywacji
układu endokannabinoidowego i są w stanie wpływać
na ogólną regulację ww. układu.

Efekt anturażu
Kannabinoidy, terpeny i inne substancje czynne
zawarte w roślinach marihuany medycznej działają
razem w celu wywołania pożądanego efektu synergii,
zwanego także efektem anturażu.

Gatunki hybrydowe
Niektóre rośliny konopi uprawiane są w celu uzyskania
połączenia właściwości konopi indyjskich oraz konopi
siewnych (indica i sativa). Można w ten sposób uzyskać
gatunek hybrydowy, czyli taki, w którym przeważają
właściwości konopi indyjskich lub konopi siewnych.

Waporyzator
Urządzenie do inhalacji używane do odparowywania
składników marihuany medycznej, bez palenia jej
i bez zmiany jej składu. Kannabinoidy i inne substancje
czynne obecne w suszonych kwiatach konopi
podgrzewane są do temperatury od 180°C do 210°C,
w której następuje ich aktywacja. Praktyka
„ponownego palenia” konopi, która pali substancje
rośliny, niszcząc wiele związków chemicznych
i emitując czynniki rakotwórcze, substancje smoliste
oraz potencjalnie toksyczne produkty uboczne.

Konopie siewne (sativa)
Odnosi się do grupy odmian konopi, którym przypisuje
się przede wszystkim energetyzujący, podnoszący
i stymulujący efekt. Szczepy sativy są więc często
spożywane w ciągu dnia. Rośliny te są zwykle większe
i cieńsze niż odmiany indica.
FITOKANNABINOIDY
Phyto φυτόν w języku greckim oznacza roślinę. THC i CBD
są jednymi z ponad 100 kannabinoidów zawartych
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1. Marihuana medyczna
Roślina marihuany, naukowo znana jako cannabis sativa, jest odmianą rośliny konopi.
Pochodząca z Azji Środkowej i obszarów w pobliżu Himalajów, marihuana rośnie obecnie
na całym świecie. Zainteresowanie botaniczne marihuaną rozpoczęło się około 12 000 lat temu,
ponieważ była ona źródłem pożywienia i błonnika. Jej zastosowania medyczne zostały
odnotowane już 5 000 lat temu. Chociaż wśród naukowców nadal toczą się dyskusje na temat
botaniki lub fitologii roślin, często słyszy się o istnieniu trzech rodzajów lub gatunków konopi:
sativa, indica i hybryda.

1.1 Czym jest marihuana medyczna?
Termin „marihuana medyczna” obejmuje kwiaty konopi indyjskich i wyciągi z konopi indyjskich,
a także leki wytwarzane ze składników konopi indyjskich, które spełniają wymagania Farmakopei
Europejskiej. Uprawa, hodowla i przetwarzanie roślin konopi indyjskich przeznaczonych
do użytku medycznego podlega surowym wymogom jakości wytycznym UE GMP GMP (Good
Manufacturing Practice, czyli Dobra Praktyka Produkcyjna). W tej broszurze w większości
przypadków mowa jest o całym kwiecie konopi, który oprócz THC i CBD zawiera ponad
600 innych składników o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym, takich jak kannabinoidy,
terpenoidy i flawonoidy. Zasadniczo marihuana jako lek może być przepisywana wyłącznie
na podstawie wydanej przez lekarza prowadzącego recepty Rpw.

1.2 Zastosowanie marihuany w celach medycznych
Główne składniki czynne konopi działają przede wszystkim poprzez receptory CB1 i CB2 układu
endokannabinoidowego organizmu, modulując uwalnianie licznych neuroprzekaźników.
Ma to wpływ między innymi na:

odczuwanie bólu

apetyt

trawienie

sprawność pamięci

układ
sercowo-naczyniowy

motorykę i napięcie
mięśniowe

skórę

układ odpornościowy

wzrost kości

neurogenezę

Ponieważ receptory kannabinoidowe znajdują się w całym organizmie, spektrum potencjalnych
wskazań dla leków na bazie kannabinoidów jest bardzo szerokie.
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1.3 System endokannabinoidowy
Składnik marihuany, który jest również zasadniczo odpowiedzialny za jej działanie
psychoaktywne - THC lub Δ⁹-trans-tetrahydrokannabinol - został wyizolowany już w 1960 roku.
Początkowo zakładano, że substancje czynne zawarte w konopiach mają działanie nieswoiste,
związane z błoną. Dopiero w latach 80. zidentyfikowano receptory kannabinoidowe (CB1, CB2).
Po ich odkryciu przyjęto termin „endokannabinoid”. Dziś termin ten oznacza cały system
sygnalizacyjny, który składa się z receptorów, ich endogennych ligandów i enzymów
uczestniczących w ich biosyntezie i inaktywacji – układ endokannabinoidowy.
Najważniejszymi endogennymi ligandami receptorów kannabinoidowych są anandamidy
(z sanskrytu „Ananda”: radość, błogość) i 2-arachidonyloglicerol (2-AG). Zarówno anandamid,
jak i 2-AG są pochodnymi kwasu arachidonowego. Są one wytwarzane przez sam organizm
i prawdopodobnie przyczyniają się do wywołania stanu euforii, który występuje również przy
silnym obciążeniu fizycznym np. u biegaczy długodystansowych może wystąpić tzw. „runner’s
high”.
Dla typowych medycznych zastosowań marihuany, a także wpływu na funkcje poznawcze, układ
nagrody i stany lękowe receptory CB1 odgrywają kluczową rolę. Natomiast oddziaływanie
na receptory CB2 ma przede wszystkim działanie immunologiczne i ochronne dla wielu układów
fizjologicznych.
Układ endokannabinoidowy odpowiada zatem za znacznie więcej niż tylko typowy efekt rauszu.
Różnorodność procesów biologicznych i fizjologicznych, w których odgrywa on rolę regulującą,
wskazuje na ogromny potencjał wynikający z podejść terapeutycznych opartych na oddziaływaniu na układ endokannabinoidowy.
Mówiąc wprost, można powiedzieć, że system endokannabinoidowy reguluje wiele procesów
metabolicznych, które zachodzą w organizmie. Odbywa się to poprzez dokowanie tzw. ligandów
do powiązanych receptorów (zasada „lock-and-key"). W tym przypadku odpowiednie klucze
są np. produkowane przez samo ciało (są to tzw. endokannabinoidy). Mogą być one również
dostarczane z zewnątrz, na przykład poprzez inhalację żeńskich kwiatów konopi. Jeśli klucz
pasujący znajdzie się w odpowiednim zamku, może tam wyzwolić specjalne sygnały.
W przypadku kannabinoidów są to zazwyczaj sygnały hamujące.
Przykład: Ból jest bardzo użytecznym sygnałem - jeśli na przykład zbliżymy rękę do ognia, stanie
się on nieprzyjemny. Ból mówi nam: „Uwaga! Uszkodzenie tkanek jest nieuchronne. Lepiej zabierz
stąd swoją rękę!" Jeśli jednak sygnał bólu utrzymuje się, ale nie ma zagrożenia uszkodzenia
tkanek, jak to może mieć miejsce w przypadku bólu neuropatycznego, stałe przenoszenie bólu
może nie być pożądane. W tym przypadku kannabinoidy mogą interweniować w tym procesie
i hamować intensywność transmisji bólu.
Przy okazji: Ilość własnych kannabinoidów może być również zwiększona w całkowicie naturalny
(i legalny) sposób. Stwierdzono na przykład, że wspólne śpiewanie i uprawianie sportu wyraźnie
zwiększa poziom endokanabinoidów. Również właściwe odżywianie może mieć tu znaczący
wkład.
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1.4 Kannabinoidy
Termin „kannabinoid” został spopularyzowany przez grupę badaczy skupionych wokół odkrywcy
THC dr Raphaela Mechoulama. Po pierwszym wyizolowaniu CBD i THC termin ten został użyty
do opisania tej grupy powiązanych substancji. Roślina konopna zawiera ponad 100 różnych
kannabinoidów, tzw. fitokannabinoidów. Ponadto istnieją kannabinoidy syntetyczne (dronabinol,
nabilon), oczyszczone (nabiksimole, CBD) i endogenne.

1.4.1 THC
THC Δ⁹-trans-tetrahydrokannabinol, w skrócie THC, jest prawdopodobnie najlepiej znanym
kannabinoidem. Odkryty w 1946 i po raz pierwszy wyizolowany w 1960 roku THC ma kluczowe
znaczenie dla „typowych” efektów marihuany. THC działa psychotropowo, a zatem
odpowiada za działanie psychoaktywne konopi indyjskich, ale przede wszystkim ma liczne
działania o potencjalnej użyteczności terapeutycznej.
W dotychczasowych badaniach zaobserwowano między innymi następujące efekty THC:
• antynocyceptywne, tzn. mające korzystny wpływ na odczuwanie bólu,
• pozytywne skutki w migrenie/klasterowym bólu głowy,
• przeciwwymiotny m.in. w przypadku nudności spowodowanych chemioterapią,
• pobudzający apetyt np. w przypadku HIV / AIDS,
• zmniejszenie pobudzenia w chorobie Alzheimera,
• zmniejszenie tików u pacjentów z zespołem Tourette'a,
• uspokajający, zależnie od dawki,
• neuroprotekcyjny przeciwutleniacz,
• efekt wspomagający przy odstawieniu opiatów,
• i wiele innych.

1.4.2 CBD
W ostatnim czasie rosnącą popularnością cieszy się inny popularny kannabinoid: kanabidiol,
w skrócie CBD, który w przeciwieństwie do THC wykazuje tylko słabe działanie psychoaktywne
i dlatego nie jest środkiem znieczulającym. Oprócz zasadniczo nieobecnego działania
psychoaktywnego CBD ma również pewne szczególne właściwości i może działać między
innymi w następujący sposób:
• przeciwlękowo,
• uspokajająco i przeciwskurczowo,
• przeciwwymiotnie, przeciwdrgawkowo, neuroprotekcyjnie, przeciwzapalnie,
• poprawiając jakość życia w padaczce opornej na leczenie i innych zaburzeniach,
neurorozwojowych; przy jednoczesnym braku silnych lub częstych skutków ubocznych,
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• zmniejszając niepożądane działania uboczne THC, takich jak np. działanie uspokajające,
ograniczenie uwagi i sprawności pamięci, występowanie paranoi,
• wywierając korzystny wpływ na chorobę Alzheimera oraz chorobę Parkinsona, różne
nowotwory, bezpłodność, zespół jelita drażliwego,
• być może lecząc oporne problemy behawioralne u dzieci ze spektrum autyzmu,
• dając pozytywne efekty leczenia wspomagającego w schizofrenii.
Przy tym wszystkim CBD jest ogólnie bardzo dobrze tolerowany. Najczęstsze działania
niepożądane to senność i biegunka. W wielu badaniach nie stwierdzono żadnych znaczących
skutków ubocznych.

1.5 Terpeny
Terpeny to lotne substancje organiczne, które od czasów starożytnych pozyskiwane są w postaci
olejków eterycznych z licznych roślin, takich jak eukaliptus, mięta pieprzowa, tymianek i trawa
cytrynowa. W sumie znanych jest ponad 8.000 terpenów i 30.000 blisko spokrewnionych
terpenoidów. Terpeny są bardzo niejednorodną i dużą grupą związków chemicznych,
które występują naturalnie jako składniki wtórne w organizmach. Niektóre z nich są bardzo silne
i rozwijają swoje działanie nawet w bardzo małych dawkach.
Różnorodność naturalnie występujących w kwiatach marihuany kannabinoidów i terpenów
oraz ich wzajemne interakcje oferują ogromny potencjał synergii. Dlatego potencjał ten można
wykorzystać jedynie stosując kwiaty marihuany i pełne wyciągi, ponieważ inne leki bazujące
na konopiach indyjskich nie zawierają tak wielu czynnych substancji. Nawiasem mówiąc, terpeny
są również odpowiedzialne za typowy zapach kwiatów marihuany, który w zależności od odmiany może się znacznie różnić.

1.6 Synergie roślinne – efekt entourage
Szczególne właściwości terpenów pozwalają również na medycznie przydatne synergie z innymi
substancjami roślinnymi, które zostały opisane w odniesieniu do rodziny kannabinoidów pod
wspólnym terminem „efekt entourage”. Terpeny mogą zatem w różny sposób wpływać
na działanie kannabinoidów i odwrotnie.
Efekt entourage może w ten sposób poprzez selektywny i ukierunkowany dobór kwiatów konopi
wzmocnić lub uzupełnić terapeutycznie pożądane działanie, a także osłabić niepożądane efekty
uboczne. Całość wszystkich medycznie aktywnych substancji kwiatu konopi przypomina
„orkiestrę symfoniczną, w której wielu muzyków wspiera i harmonizuje melodie solistów”.
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1.7 Jaka jest różnica między konopiami indyjskimi, siewnymi,
ruderalis i szczepami hybrydowymi?
Pomimo powszechnej opinii, że różne rodzaje konopi, takie jak konopie indyjskie, siewne
czy hybrydowe, mają inne – możliwe do przewidzenia – działanie, nie ma żadnych dowodów
naukowych, które potwierdzałyby to rozróżnienie.
Istnieją jednak dowody nienaukowe, które wykazują, że pacjenci, po fazie eksperymentalnej,
mogą odczuwać skutki spodziewane w zależności od zastosowanego rodzaju konopi.
Na podstawie tych indywidualnych sprawozdań przyjmuje się zatem, co następuje:
Szczepy indica
Uważa się, że mają bardziej fizjologiczny wpływ na rozluźnienie całego ciała i zmniejszenie
napięcia mięśni. Z tego powodu, szczepy indica są często używane przez ludzi do promowania
snu, zmniejszania stanu zapalnego i łagodzenia bólu. Skutki uboczne dla niektórych obejmują
senność i ospałość.
Szczepy sativa
Działanie konopi siewnych zaznacza się najsilniej na poziomie mózgowym. Pobudzają one umysł
do większej kreatywności i koncentracji, powodując czasami uczucie „wibracji” energetycznej
w całym ciele. Dlatego też konopie siewne są często stosowane w ciągu dnia, w leczeniu
migreny, bólu, depresji, nudności i braku apetytu. Możliwe skutki uboczne to uczucie niepokoju
i nadmierna aktywność.
Szczepy hybrydowe
Mają cechy pochodzące od obu wyżej opisanych gatunków, to jest konopi indyjskich i siewnych.
Odmiana ta pozwala na uzyskanie działania leczniczego związanego z tymi gatunkami.
Istotne jest, że rozróżnienie to oparte jest wyłącznie na dowodach nienaukowych. Dlatego też,
doświadczenia indywidualne mogą być różne. Bez względu na gatunek konopi przyjmowany
leczniczo, ważne jest, by terapia rozwijała się stopniowo, poczynając od dawki minimalnej,
zwiększanej zgodnie z zaleceniami lekarza, aż do osiągnięcia pożądanego działania.
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2. Zasady i przepisy prawne
2.1 Sytuacja prawna
Marihuana medyczna jest w Polsce definiowana jako „surowiec farmaceutyczny przeznaczony
do sporządzania leków recepturowych oraz aptecznych". Różne formy tego surowca są dopuszczone do produkcji produktów leczniczych z konopi indyjskich dostępnych wyłącznie na receptę
i w aptekach:
a) ziele konopi innych niż włókniste, oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne
b) wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste
c) żywica konopi innych niż włókniste.
Ponieważ Polska Farmakopea nie zawiera monografii marihuany, obecnie stosuje się monografię
Farmakopei Europejskiej.
W Polsce marihuana medyczna nie podlega jeszcze refundacji w ramach systemu ubezpieczeń
zdrowotnych, ale prace nad refundacją są aktualnie w toku.
Kiedy lekarz może przepisać marihuanę medyczną?
Czy marihuana zostanie przepisana i w jakiej ilości zależy od oceny lekarza. Ważne jest przy tym,
aby lekarz kierował się aktualnym stan badań, a więc postępował zgodnie z najlepszą wiedzą
i przekonaniem oraz poruszał się w zakresie własnej wiedzy i umiejętności.
Wystawianie recepty
Marihuana medyczna i wytwarzane z niej leki są środkami odurzającymi z grupy 1-N i jako takie
mogą być przepisywane tylko na receptę Rpw. W Polsce taką receptę może wystawić
każdy lekarz. Tak jak każda inna recepta Rpw, recepta na marihuanę medyczną musi zawierać
albo całkowitą ilość przepisanej substancji wyrażoną słownie, albo ilość środka odurzającego
wyrażona liczbą jednostek dawkowania i wielkością dawki. Ilość nie może przy tym przekraczać
zapotrzebowania pacjenta na więcej niż 90 dni. Ponadto na recepcie musi zostać podana
dokładna dawka dzienna. Maksymalna dawka dzienna nie jest obecnie określona. Na jedną
receptę można przepisać tylko jeden lek, a receptę należy zrealizować w aptece w ciągu 30 dni
od jej wystawienia. Jeśli przepisana ilość nie jest wystarczająca na planowany okres, np. dlatego,
że lekarz i pacjent uważają za konieczne zwiększenie dawki, lekarz może wystawić kolejną
receptę jeszcze przed upływem pierwotnie planowanego okresu stosowania leku.
Początkowo mogą zostać wystawione 3 kolejne recepty Rpw. Okres stosowania nie może łącznie
przekraczać 90 dni. Jeśli lekarz i pacjent zdecydują się kontynuować terapię marihuaną
po 90 dniach, lekarz może zadecydować o kontynuacji leczenia według własnego uznania. Przy
wystawianiu recepty przydatne może być zorientowanie się w dostępności różnych opakowań,
tak aby całkowita ilość przepisana na jednej recepcie mogła zostać wydana w postaci jednego
opakowania lub jego wielokrotności. Nie jest to jednak absolutnie konieczne, ponieważ
farmaceuta może otwierać i przepakowywać opakowania, jeśli wymaga tego przepisana ilość
i zalecone dawkowanie.
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2.2 Policja
Co zrobić, jeśli zatrzyma Cię policja?
Po pierwsze, zachowaj spokój. Spotkanie z policją może być bardzo stresujące, zwłaszcza jeśli
jest się w posiadaniu substancji odurzających. Jednakże, jeśli uzyskałeś legalnie marihuanę
medyczną, nie musisz się martwić. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci mogą przyjmować swoje leki
w miejscach publicznych.
Stosowanie leków musi zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza wystawiającego
receptę. Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, podanie narkotyków jest konieczne publicznie,
nie stanowi to przestępstwa.
Osoba posiadająca przy sobie konopie medyczne powinna być zaopatrzona w: dowód osobisty,

Jeśli chcesz używać marihuany w publicznie dostępnych, ale prywatnych pokojach, powinieneś
pamiętać, że obowiązują prawa właściciela domu. Właściciele mogą sami decydować, w jakim
stopniu dozwolone jest używanie konopi indyjskich.

2.3 Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Kwestia prowadzenia pojazdów po spożyciu marihuany stanowi przedmiot prac Sejmu,
który zajmuje się projektem nowelizacji ustawy - Kodeksu Karnego oraz ustawy - Kodeksu
Wykroczeń, zakładający zdefiniowanie „stanu pod wpływem środka odurzającego” i stanu
„po spożyciu środka odurzającego”. Dlatego zaleca się sprawdzenie aktualnego stanu prawnego
i obowiązują cych przepisów przed prowadzeniem pojazdów po zażyciu marihuany medycznej.
W przypadku podróżowania do innych krajów europejskich należy pamiętać, że status prawny
dotyczący prowadzenia pojazdów przez pacjentów stosujących terapię marihuaną medyczną
jest w dużym stopniu zróżnicowany w różnych krajach Unii Europejskiej.
Mając na uwadze aktualne przepisy Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego należy uznać,
że prowadzenie pojazdów mechanicznych po spożyciu środka odurzającego, alkoholu

Określa to art. 178a Kodeksu karnego: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
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Kodeks Wykroczeń mówi o prowadzeniu m.in. „po użyciu podobnie jak alkohol działającego
środka". Niestety nie istnieje definicja legalna prowadzenia pojazdów „po spożyciu”
oraz „pod wpływem” narkotyków.
Bez znaczenia jest fakt, czy są to środki zażyte ze względów medycznych czy też innych. Istotny
miał wpływ na naszą jazdę – zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Wykroczeń lub Kodeksu
Karnego.

2.4 Podróżowanie z mariuhuaną medyczną
Każdy pacjent może przewozić przy sobie odpowiednią ilość środków odurzających podczas
podróży na terenie państw członkowskich Układu z Schengen, pod warunkiem, że zostały one
zakupione na receptę lekarską (tj. na receptę Rpw). W tym przypadku mówi się również o wymaganiach dotyczących podróży. Przepisy te dotyczą obywateli wszystkich państw, które zawarły
umowę.
Środki odurzające mogą być noszone tylko do użytku osobistego. Zabranie ich ze sobą przez
osobę nieupoważnioną jest niedozwolone. Zaświadczenie od lekarza prowadzącego musi być
dostępne na początku podróży. Świadectwo musi być zgodne z wymogami art. 75 Konwencji
z Schengen. Dokument powinien być również uwierzytelniony przez najwyższy organ
państwowy ds. zdrowia (lub zleconą przez niego instytucję). Okres ważności takiego świadectwa
może wynosić do 30 dni. Świadectwa muszą być przedstawiane oddzielnie dla każdego
przepisanego środka odurzającego.
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3. Koszt terapii marihuaną medyczną
3.1 Refundacja
Marihuana medyczna nie jest refundowana. Minister Zdrowia informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a
ustawy o refundacji leków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
o refundacji odpłatności za leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych
w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także
wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż
włókniste, wynosi 100%.
W najbliższym czasie nie są planowane zmiany dotyczące odpłatności surowca
farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ustawie o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3.2 Uprawa konopi w celach medycznych na użytek własny
Konopie inne niż włókniste można w Polsce uprawiać tylko do celów badawczych, czyli
nie na użytek medyczny ani tym bardziej rekreacyjny. Od 1 listopada 2017 r. ustawodawca dopuścił wykorzystanie ziela konopi jako surowca farmaceutycznego. Od 1 listopada 2017 r. może ono
być przeznaczone do sporządzania leków recepturowych, a więc przygotowywanych w aptece.
W tym celu teoretycznie marihuana można sprowadzić z jednego z krajów eksportujących roślinę.
Z kolei zgodnie z art. 63 ust. 1 u.p.n.: Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem
maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

4. Przyjmowanie marihuany medycznej
4.1 Sposoby przyjmowania marihuany medycznej
Zasadniczo istnieją obecnie trzy różne możliwości terapii z wykorzystaniem marihuany
medycznej:
1. Kwiaty marihuany różnych odmian i producentów
2. Gotowe produkty lecznicze zawierające pojedyncze substancje czynne, z których niektóre
są syntetyczne, np. w postaci sprayów doustnych lub wyciągów
3. Pełne wyciągi, czyli wyciągi z kwiatów konopi zawierające szeroką gamę kannabinoidów,
terpenów i innych substancji czynnych.
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Gotowe produkty lecznicze lub poszczególne składniki czynne mają tę zaletę, że można je
stosunkowo łatwo i bezpiecznie dozować. Stosowanie tych leków eliminuje jednak możliwość
wykorzystania synergii roślinnych występujących w mieszaninach wieloskładnikowych, takich jak
kwiaty konopi, ponieważ potencjalne składniki tworzące naturalne synergie nie są podawane
jednocześnie. Również możliwości w zakresie dostosowania terapii do indywidualnych objawów
i potrzeb pacjenta w ramach zróżnicowanej terapii kannabinoidami są (poza dostosowaniem
dawki) bardzo ograniczone.
Leczenie kwiatami marihuany oferuje lekarzom i pacjentom dokładnie takie możliwości:
wybierając konkretną odmianę marihuany, a nawet kombinację kilku odmian marihuany, można
uwzględnić indywidualne potrzeby pacjenta. Na przykład bardziej kojącą i wspomagającą sen
odmianę marihuany można zastosować wieczorem, a raczej aktywizującą i stymulującą w ciągu
dnia. Ponadto selekcja i łączenie odmian umożliwia dopełnienie wachlarza działań i wyważenie
wszelkich skutków niepożądanych. Leczenie kwiatami marihuany stawia przed lekarzami
i pacjentami jednak również i wyzwania: precyzyjne dawkowanie i ukierunkowane zastosowanie
efektów synergicznych wymaga pewnego doświadczenia i wiedzy na temat wykorzystania
naturalnego produktu, jakim jest kwiat marihuany. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej
technologii uprawy, nieznaczne wahania zawartości składników czynnych w materiale
kwiatowym nie stanowią już istotnego problemu.
Pełne wyciągi z kwiatów marihuany mogą być odpowiednią alternatywą zwłaszcza dla niedoświadczonych pacjentów, ponieważ łączą to, co najlepsze: pełny profil wszystkich leczniczych
substancji czynnych w kwiecie marihuany konopi zachowuje potencjał synergii. Zastosowanie
najbardziej zaawansowanych technik ekstrakcji i analizy gwarantuje natomiast niezmienne
stężenie i skład substancji czynnych. W ten sposób można zapewnić precyzyjne i proste
dawkowanie bez rezygnowania z cennych synergii terapeutycznych. Pełne wyciągi są nadal dość
nowym osiągnięciem w dziedzinie produktów leczniczych na bazie marihuany. Ponadto,
dokładne dozowanie przy pełnych ekstraktach jest stosunkowo łatwe.
W przypadku przyjmowania marihuany w postaci suszonych kwiatów należy wziąć pod uwagę,
że do uwolnienia leczniczych substancji czynnych konieczne jest podgrzanie/dekarboksylacja.
Można to zrobić używając waporyzatora medycznego do podgrzewania kwiatów marihuany,
poprzez podgrzanie do temperatury przekraczającej 180°C - 210°C i wdychając lecznicze
substancje czynne.

4.2 Dawkowanie
Rozpoczęcie terapii marihuaną medyczną może odbywać się na różne sposoby. Nierzadko zdarza
się, że trzeba eksperymentować z różnymi kwiatami lub ekstraktami do momentu znalezienia
idealnej odmiany dla danego pacjenta. Na początku terapii zaleca się zacząć od małej dawki.
Zasadniczo należy stosować dawkę pełzającą w celu ustalenia optymalnej dawki i formy
dawkowania, z należytą ostrożnością, we współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym. Ogólna
dewiza brzmi: Zacznij od małej dawki i zwiększaj powoli. Po angielsku: „start low-go slow!”
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Zalecamy, aby do stosowania kwiatów marihuany używać wagi. W ten sposób można łatwo
stosować się do zaleceń dawkowania podanych przez lekarza. Zalecamy również prowadzenie
dziennika konopnego, aby rejestrować swoje reakcje i skuteczność różnych odmian lub dawek
konopi. Ważne jest, abyś jako pacjent aktywnie komunikował się z lekarzem prowadzącym oraz w razie potrzeby - z innymi specjalistami. Jest to jedyny sposób na stworzenie planu leczenia,
który jest całkowicie dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

4.3 Informacje dodatkowe
Zdecydowanie przeciwwskazane jest łączenie alkoholu z konopiami medycznymi, ze względu
na pogłębienie jego działania depresyjnego na OUN. Zasadniczo zaleca się unikanie waporyzowania konopi medycznych w pobliżu niemowląt lub innych osób potencjalnie wrażliwych. Ponadto
należy podjąć odpowiednie środki ostrożności przy przechowywaniu marihuany, tak aby lek nie
był dostępny dla dzieci lub innych osób w gospodarstwie domowym. Zaleca się korzystanie
z zamykanej szafki czy szuflady.

4.4 Początek i czas trwania działania
Działanie kannabinoidów przez odparowanie/inhalację rozpoczyna się już po kilku minutach,
a efekt może utrzymywać się do czterech godzin. Po przyjęciu doustnym działanie pojawia
się po 30 - 90 minutach, a następnie efekt może trwać do ośmiu godzin, w zależności od takich
czynników jak między innymi rodzaj spożywanej w tym samym czasie żywności i indywidualny
czas pasażu żołądkowo-jelitowego.

Sposób przyjmowania

Początek działania

Czas trwania działania

Inhalacja

Po kilku minutach

Do 4 godzin

Doustnie

Po 30-90 minutach

Do 8 godzin
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4.5 Interakcje i skutki uboczne
Konopie indyjskie i inne leki - ten obszar tematyczny należy do zakresu działalności lekarza.
Pozostałe leki i możliwość interakcji z konopiami powinny być omówione z lekarzem
wystawiającym receptę. Jeśli w dowolnym momencie czujesz, że interakcja ma miejsce lub jeśli
efekt się nieoczekiwanie zmieni, powinieneś natychmiast zaprzestać używania marihuany
i skonsultować się z lekarzem.
Wcześniejsze badania nie mogły określić toksyczności ani utraty skuteczności leków
przyjmowanych jednocześnie. Niemniej jednak są one teoretycznie możliwe.
Nie są znane istotne interakcje marihuany z innymi lekami. Należy zachować ostrożność podczas
zażywania marihuany i leków przeciwzapalnych, jak również innych leków działających
centralnie. W połączeniu z lekami o działaniu hipno- tycznym i/lub uspokajającym, konopie
indyjskie mogą prowadzić do zwiększonej senności. Należy zachować ostrożność również
w przypadku substancji psychotropowych, takich jak alkohol i benzodiazepiny!
Efektu marihuany nie da się dokładnie przewidzieć. Wynika to z efektu entourage i systemu
endokannabinoidów, który prowadzi do indywidualnych reakcji organizmu na kannabinoidy.
Ogólnie rzecz biorąc, rezultat jest opisywany jako przyjemny i relaksujący, ponieważ zmienia
się percepcja, zmniejsza się odczuwanie bólu i można osiągnąć lepsze samopoczucie. Jednak
pożądany efekt w jednym przypadku może być niepożądany w innym. Ponieważ nie są znane
żadne przypadki śmiertelne spowodowane przedawkowaniem marihuany, jak i nie ma dowodów na zaburzenia funkcji fizjologicznych lub uszkodzenia narządów wewnętrznych, marihuana
jako lek jest stosunkowo bezpieczna w porównaniu z innymi bardziej uznanymi lekami.
Na początku terapii mogą wystąpić m.in. następujące działania niepożądane: zawroty głowy,
suchość w ustach, niepokój, pobudzenie, strach, palpitacje. Większość działań niepożądanych
zmniejsza się lub całkowicie zanika w trakcie terapii.

4.6 Mielenie
W większości przypadków konopie powinny być rozdrobnione przed użyciem. Mielenie konopi
tworzy mniejsze rozmiary cząstek, więcej powierzchni i przyczynia się do efektywnego
wykorzystania produktu. Istnieje kilka metod rozbijania lub mielenia suszonych pączków konopi.
Należy do nich łamanie palcami, za pomocą nożyczek, lub za pomocą specjalnie
zaprojektowanego młynka do ziół (akcesoria często sprzedawane przez producentów
waporyzatorów).
Cały pączek marihuany może być zmielony. Łodygi powinny być jednak usunięte,
a nie odparowane. (Uwaga: Niektórzy pacjenci, którzy wytwarzają swój własny olej lub masło,
będą zbierać te łodygi, jak również już odparowane konopie, aby móc zrobić mniej mocną wersję
takiej ekstrakcji).
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Niektóre młynki posiadają kilka przedziałów. Górną komorę mielenia oraz poniżej znajdującą
się komorę zbiorczą, do której wpada skruszony materiał, gdy tylko zostanie wystarczająco
rozdrobniony. Dodatkowo, na dole szlifierki znajduje się czasem trzecia komora. Między komorą
zbiorczą a tą dolną komorą znajduje się delikatne sito. W ten sposób drobny pył (kief)
jest gromadzony w najniższej komorze. Drobny pył (kief) jest zazwyczaj bardzo mocny i może być
używany do produkcji olejów i innych produktów lub po prostu dodawany do zmiażdżonych
konopi.

Jakiego młynka powinieneś używać?
Gruboziarnisty stopień mielenia
Idealne do palenia i niektórych ekstraktów.

Średni stopień mielenia
Najlepiej nadaje się do waporyzatora / inhalatora.

Drobnoziarnisty stopień mielenia
Najlepiej nadaje się do produkcji żywności, większości ekstraktów oraz do waporyzatorów
z nierównomiernym podgrzewaniem.

4.7 Waporyzatory
Jedyne waporyzatory zatwierdzone do celów medycznych przez ubezpieczenia zdrowotne
w Niemczech jako wyroby medyczne przedstawiono poniżej. Te i podobne parowniki są również
dostępne na polskim rynku.
VOLCANO VAPORIZER MEDIC to urządzenie stacjonarne, przeznaczone do waporyzacji suszu
uzyskanego z kwiatów marihuany. Pozwala także na stosowanie jako wkładu substancji czynnych
w wersji płynnej, tj. rozpuszczonych w alkoholu. Dzięki temu urządzeniu można przyjmować
nie tylko kannabinoidy, w tym CBD, ale także fitokanabinoidy, tak więc substancje aktywne konopi
są w pełni wykorzystywane.
VOLCANO VAPORIZER MIGHTY MEDIC to z kolei urządzenie przenośne. Dzięki wyposażeniu
w dwa akumulatory zapewnione jest długie i wydajne działanie tego waporyzera. Akumulatory
można ładować wielokrotnie. Waporyzator ten jest bardzo prosty w obsłudze, a załączona
do niego instrukcja w języku polskim na pewno pozwoli każdemu na samodzielne posługiwanie
się nim.
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4.7.1 Inhalacja / waporyzowanie a palenie
Płomień zwykłej zapalniczki osiąga prawie 2000°C, podczas gdy temperatura wrzenia składników
leczniczych konopi wynosi od około 120°C do 220°C. Użycie płomienia do ogrzania konopi
prowadzi do spalania, tj. utraty co najmniej 50% związków leczniczych oraz wchłaniania
substancji rakotwórczych, spalonego materiału roślinnego i smoły. Waporyzatory pozwalają
unikać spalania i jego szkodliwych substancji ubocznych. Konopie są podgrzewane tylko powyżej
temperatury wrzenia związków leczniczych i uwalniają je w postaci pary, bez spalania materiału
roślinnego. Dzięki tej metodzie pacjenci oszczędzają marihuanę, a co za tym idzie, pieniądze
i otrzymują czystsze, mniej ścierne, lepiej smakujące i przyjemniejsze doznania. Różnicę
pomiędzy parowaniem a paleniem można porównać do spożycia doskonale ugotowanego
a przypalonego jedzenia.

4.7.2 Jak używać waporyzatora
Różne waporyzatory mają różne właściwości i ważne jest, aby dokładnie przeczytać dostarczone
instrukcje, ponieważ często wyjaśniają one najlepszy sposób ich użycia.
Zalecane jest, aby konopie były zmielone na tyle drobno, by zwiększyć powierzchnię,
ale nie na tyle drobno, by można je było zassać przez sito. Po zmieleniu marihuany należy
wysypać ją na złożoną kartkę papieru lub wizytówkę, a następnie włożyć do komory grzewczej
w celu zmniejszenia ilości odpadów powstających podczas ręcznego załadunku.
W przypadku większości waporyzatorów najlepiej jest zostawić trochę miejsca na powietrze
w komorze grzewczej. Jednak niektóre modele działają lepiej, gdy są całkowicie wypełnione.
W przypadku wątpliwości, spróbuj i porównaj obie metody. Jeden ładunek konopi można użyć
na kilka cykli grzewczych, więc regularnie sprawdzaj kolor odparowanych konopi. Jeśli jest
bardzo ciemnobrązowy lub czarny, należy go wyrzucić. Jeśli jest złotobrązowy lub nadal zielony,
można go zbierać i używać do produkcji oleju z konopi.

Wybór temperatury
Zaleca się rozpocząć od najniższej temperatury, podnosząc ją, aż do momentu znalezienia
ustawienia, które da oczekiwaną ilość / smak / moc pary. Wyższe ustawienia mogą skutkować
wyższą zawartością pary, ale mogą być trudniejsze pod względem termicznym i smakowym.
Niższe ustawienia mogą wytwarzać mniej pary, odciążyć gardło i poprawić smak.
Niektórzy pacjenci stosują również metodę zwaną „bieżnikowaniem parowym",
w której rozpoczyna się od najniższej temperatury i wykonuje się wdech raz lub dwa razy,
następnie przechodzi się do wyższej temperatury i wykonuje się wdech i tak dalej,
aż do osiągnięcia najwyższej temperatury. Ta metoda może zwiększyć całkowitą liczbę
wdychanych leków, ponieważ niektóre kannabinoidy i terpeny mają bardzo niską temperaturę
wrzenia i mogą zostać zniszczone przy najwyższym ustawieniu. Uwaga: CBD jest zazwyczaj
przekształcany w parę w wyższej temperaturze niż THC.
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Wdychanie
Przy pierwszym użyciu waporyzatora upewnij się, że ustnik jest dobrze zamknięty, oddychaj
powoli i głęboko i trzymaj parownik tak długo, jak czujesz się z tym komfortowo; około 5 sekund
jest w porządku. Po wydychaniu oparów należy odczuć efekt w ciągu 2-4 minut, ale po pierwszej
inhalacji należy odczekać 10 minut, aby ocenić, czy do osiągnięcia pożądanego efektu konieczna
jest dalsza inhalacja. W razie potrzeby należy powtórzyć procedurę, aby osiągnąć pożądany efekt.
Jeśli para podrażnia ci gardło, to pewnie jest dla ciebie za gorąca. Można bądź obniżyć
temperaturę w waporyzatorze, bądź znaleźć sposób na schłodzenie pary po jej wygenerowaniu.
Można to zrobić poprzez wyciągnięcie ustnika lub przefiltrowanie pary przez wodę lub lód. (Wiele
osób uważa, że ciepły lub zimny napój podczas parowania może ukoić gardło). Być może będzie
potrzeba oczyszczenia waporyzatora lub wypróbowanie innego stopnia zmielenia, albo też
użycie filtra pomiędzy marihuaną a waporyzatorem. Większość sprzedawców waporyzatorów
sprzedaje zwykłe filtry cedzakowe lub te, które są unikalne dla Twojego urządzenia.

Konserwacja i czyszczenie
Po otrzymaniu waporyzatora po raz pierwszy najlepiej wykonać 1 lub 2 cykle grzewcze
bez konopi w komorze do dezynfekcji urządzenia.
Wiele waporyzatorów wyposażonych jest w instrukcję czyszczenia urządzenia. Niektóre firmy
sprzedają specjalne narzędzia do danego urządzenia lub dołączają je do zakupionego pakietu.
Konieczne jest dokładne przestrzeganie instrukcji konserwacji dostarczonej wraz
z waporyzatorem. Waporyzator zazwyczaj musi być czyszczony raz w tygodniu, aby usunąć
żywice i materiał roślinny oraz zapewnić pełne działanie lecznicze konopi indyjskich.
Ogólnie rzecz biorąc, szklane i plastikowe ustniki można czyścić za pomocą wacików z czystej
bawełny nasączonej alkoholem lub w torebce z alkoholem i grubą solą, jeśli ustnik można wyjąć.
Podgrzewacz można wyczyścić, ostrożnie przecierając wnętrze wacikiem z czystej bawełny
nasączonej alkoholem, a następnie uruchamiając cykl podgrzewania w niskiej temperaturze
w celu odparowania pozostałego w nim alkoholu. Z zewnątrz urządzenie można przetrzeć
chusteczkami z czystym alkoholem - upewnij się, że żadne elementy elektryczne nie zostaną
zamoczone.
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