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Uporaba konoplje v medicini
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TV SLOVENIJA 1, 16. 04. 2018, POROČILA OB PETIH, 17:11
JASNA KRLJIĆ VREG (voditeljica): Zapravljanje o uporabi konoplje je lahko občutljiva tema. Glede njene uporabe v
medicini ima stroka različna mnenja. Med tem ko ena stran želi področje urediti z ustreznimi zakoni in povečati dostopnost
zdravljenja z uporabo konoplje, pa druga stran trdi, da učinkovitost takšnega zdravljenja še ni znanstveno dokazana. To
sta na konferenci opozorili združenji toksikologov slovenskega Zdravniškega društva in ljubljanskega Kliničnega centra.
ANDREJA GREGORIČ (novinarka): Dokazano je, da sintetični kanabinoidi lajšajo težave rakavih bolnikov ob kemoterapiji
, izvlečki rastline pa so učinkoviti pri multipli sklerozi.
Dr. MARJAN BRVAR (center za klinično teksikologijo in farmakologijo, UKC Ljubljana): Za vse druge bolezni pa ni
dokazov, da bi konoplja kakorkoli pomagala.
DUŠAN NOLIMAR (Mednarodni inštitut za kanabinoide): Znanost tudi ni vse. V situacijah, ko imamo premalo znanstvenih
raziskav, potem moramo upoštevati tudi klinična mnenja kolegov zdravnikov in tudi zgodbe bolnikov.
GREGORIČ: Tako se na primer kaže uspešnost zdravljenja otrok z nekaterimi najhujšimi oblikami nevroloških bolezni.
Dr. BRVAR: Zdravljenje, a ne, predvsem predpisovanje zdravil s strani zdravnikov morajo temeljiti na medicini, podprti z
dokazi.
NOLIMAL: Gre za začarane kroge, ne. mi na eni strani rabimo več raziskav, na drugi strani pa jih ne moremo delati, zato
ker pač ni pogojev za to, ker je takšna politika in takšna zakonodaja.
GREGORIČ: Inštitut z deklaracijo poziva k regulaciji medicinske uporabe konoplje, češ da bi to povečalo dostopnost do
njenih pripravkov. Da za zdravljenje z njimi spremembe zakonodaje niso potrebne pa meni sogovornik, ki navaja da
predpisovanje teh zdravil v zadnjih letih narašča.
MILAN KREK (Nacionalni inštitut za javno zdravje): Ni nobenemu zdravniku to prepovedano, ampak seveda zdravniki so
previdni, ker do zdaj še nikoli niso zdravili z konopljo.
GREGORIČ: Nolimal pa posebej opozarja na pomen strokovnega izobraževanja zdravnikov, pa tudi ozaveščanja bolnikov
in javnosti. Za ureditev medicinske uporabe konoplje se je sicer v začetku leta zavzel SD, še korak dlje je šel SMC s
predlogom o legalizaciji konoplje. A parlamentarna pot zakonov je zaradi predčasnih volitev ustavljena.

