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Tveganja vsekakor obstajajo. Vendar se je z 
nevarnostmi pretiravalo. Zaradi zamotanih 

tega nismo smeli objaviti. Tako je pri zaznavanju 
nevarnosti konoplje jasno prihajalo do napak. 

-

Predsodki niso segali samo na interpretacijo 
-

-

ogromne izdatke za vojno proti drogam.

V sedemdesetih in osemdesetih letih sem 
-

-

pregledoval tudi znanstveno literaturo o tej temi. 

-

-

-



simptomov. Za stroko so bili to le 

nadzor nad drogami je narekoval 

morajo zagotovo imeti znanstvene 
dokaze o njeni nevarnosti in zato ta 
naj ne bi imela mesta v medicini. 
Vendar jih niso imeli. Vplivne medna-

glede drog popolnoma nadzorovale. 

katerimi se zagovarja prepoved 

-
-

uporabnikom konoplje in spoznanje o 

zaradi prepovedi nismo smeli.

Konoplja je bila v Sloveniji leta 

jo je vlada na predlog Ministrstva za 
zdravje premestila v drugo skupino 

lahko uporabljajo v medicini. Vse 

-

-
-

ov ali standardiziranega ekstrakta 
-

-

ki ponujajo tudi izdelke z veliko 

-

rekreacijsko omamljanje.

-

Trenutno so glavne medicinske 
indikacije kanabinoidov predvsem 

bolezni. Konoplja lahko naredi marsi-

-
nalna akademija znanosti objavila 

in kanabinoidov na zdravje. Razisko-

lahko uporablja kot zdravilo pri 

-
vljeno uporabo konoplje so bili 

podprli ali zavrnili njeno uporabo pri 

-
-

drugih bolezenskih stanj. Prav to je 

Konoplja pa ni izjemna samo zaradi 

-
no velike varnosti kot zdravilo.

Pri medicinski rabi morajo biti 
tveganja predvidljiva. Posebna pozor-

-
-

tvorita naravno komplementarno 

zmerni dokazi o povezanosti med 
akutno uporabo konoplje in motnjami 

prehodni ali bolje pojasnjeni s sociolo-

-

uporabnik jemlje velike in pogoste 
odmerke THC. Konoplja in kanabinoi-

-

vsebnosti THC in majhne vsebnosti 

jemanju medicinskih izdelkov manj 

uporabi konoplje z uporabo v medicin-
ske namene se je vedno pokazalo kot 

-

dvojniku na svojo osebno odgovor-

-

-
-
-

ki naj bi med seboj delovali v sinergiji. 



medicini uporablja zgolj zdravila z 
dovoljenjem za promet. To dovoljenje 
ima od septembra 2019 dalje tudi 

trdovratne oblike epilepsije. V nekate-

Uporablja se za zdravljenje multiple 
-

snim uvozom.

Za predpisovanje vseh zdravil s 
kanabinoidi in zdravljenje s konopljo 
je veliko tudi povsem neracionalnih 

-
idov v obliki cvetnih in plodnih 

konoplje zdravniki pri nas skoraj ne 

konoplja je s pravnega vidika neopre-
deljen in dvoumen ter odprt za 

da mora medicinska konoplja ustreza-
-

-

je bila gojena v strokovno nadzorova-
nih nasadih ter da je prav tako strogo 

priprava in uporaba. Za nekatere 
-

nakup kot prehranska dopolnila v 
-

se uporabljajo za zdravstvene name-

vsebina nista znani. Pogosto ni 
zagotovila zdravstvene koristi. Morda 
so tudi nezakoniti in potencialno 

V raziskavi iz leta 2016 je pribli-

-

njihove medicinske indikacije in da 

predpisuje zdravila s kanabinoidi – 
ali je to dovoljeno vsakemu zdravni-

Tudi kakovostnih strokovnih pripo-

Zdravila iz kanabinoidov in medicin-
sko konopljo predpisuje le nekaj 
zdravnikov v nekaterih terciarnih 

predpisovanja so morda posledica 

-

morali vsi zdravniki razumeti delova-
-

noidnega sistema. Kljub pomanjka-

-

-
bo.

Stroka navaja pomanjkanje 

kot razlog za nepredpisovanje medi-

-

argumentov v prid ponovne ocene 
osrednjega pomena RCT kot zlatega 

odpravo pristranskosti in drugih 

-
skih podjetij pri razvoju raziskav in 

-

Vendar sedanje razmere krepijo 
neregulirano rast samooskrbe in 

-

Pojavljanje RCT na vrhu hierarhi-

-

-

izvede poskus. Pri nekaterih bolnikih 

terapevtsko koristjo. Ti pristopi naj bi 

-
racije.



-

-

-

po dajanju snovi na trg ter za spreje-

-

-

zgodilo kot pri nedavni uvedbi in nato 
nenadni ukinitvi hidroksiklorokina za 
hud akutni respiratorni koronavirusni 
sindrom.

-

bolniki in aktivisti za legalizacijo 
konoplje. Sprejetje konoplje v nabor 

bolniki svojo besedo v zdravstveni 
-

tveganja konoplje s trditvami o 

-
-

Posebej zdravljenja z izdelki iz 

podprto z dokazi. Vendar konoplja 
-

nalni medicini kot terapevtsko orodje 

Leta 1843 jo je irski zdravnik 
-

zahodni medicini dobili antikonvulziv 

ponovno dokazovati z RCT-pristopi. 

trdovratnih epilepsijah imajo otroci 

teden. Vsak dan morajo jemati do 

pogosto ne uspe ustaviti napadov. 

Legalizacija konoplje za medicin-
ske in ponekod v rekreacijske namene 

svetu za oceno tveganj in koristi 
-

koristi pa niso bile tako podrobno 
obravnavane. Gre za dopolnilno 

-

-
ben pogovor med zdravnikom in 

hkrati bojijo zdravnikove graje. Moj 
-

-

-

dokazov o koristih in tveganjih 
konoplje za medicinske namene. 
Zdravniki se moramo bolje izobraziti 
in biti do bolnikov odprti in predvsem 
ne obsojati. V nasprotnem primeru 

-

-
vor deloval predvsem kot poziv k 

konoplje v medicini ter ustreznega 
dialoga med bolniki in zdravniki.
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