Φαρμακευτική Κάνναβη
Ο Δήμος Maribyrnong δεσμεύεται να αναζητήσει εναλλακτικές ροές εσόδων και ευκαιρίες
εξωτερικής χρηματοδότησης για να μειώσει την εξάρτηση του από τα δημοτικά τέλη.
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 ο Δήμος αποφάσισε να δοκιμάσει τη διάθεση της κοινότητας να
αντισταθμίσει τα δημοτικά τέλη μέσω της ίδρυσης μιας επιχείρησης με στόχο την
καλλιέργεια, παραγωγή και παρασκευή φαρμακευτικής κάνναβης.
Με την ταχέως αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση, αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει μια σταθερή ροή εισοδήματος από ένα νόμιμο προϊόν, όχι μόνο
για να αντισταθμίσει τα δημοτικά τέλη, αλλά και να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και να
συμβάλει στην ευεξία των μελών της κοινότητας που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις για τις
οποίες τα συμβατικά φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά.
Τα φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης είναι νόμιμα, υψηλής ποιότητας φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών ή ανακούφισης πόνων και συνταγογραφούνται
από γιατρό.
Έχουν αποδειχθεί ότι ανακουφίζουν τον πόνο και μπορεί να είναι χρήσιμα στη θεραπεία:
 Επιληψίας
 Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (Multiple Sclerosis)
 Συμπτώματα που σχετίζονται με τον Καρκίνο
 Πόνου
 Ανακούφισης συμπτωμάτων στην παρηγορητική φροντίδα
Οι πολιτειακές κυβερνήσεις και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άνοιξαν την πόρτα για τις
δραστηριότητες φαρμακευτικής κάνναβης μόνο το 2015. Η αγορά εξακολουθεί να είναι
αυστηρά ρυθμισμένη, αλλά δεδομένης της αύξησης της ζήτησης, η αγορά στην Αυστραλία
προβλέπεται να φτάσει τα $5 δισ. μέχρι το 2025.
Ο Δήμος θέλει να κατανοήσει εάν αυτό είναι κάτι που θα υποστηρίζατε, αν αυτό θα μειώσει
το βάρος στους υπόχρεους δημοτικών τελών.
Μπορείτε να μας δώσετε γενικά σχόλια συμπληρώνοντας τη φόρμα σχολίων στο
www.yourcityyourvoice.com.au/medicinal-cannabis

Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι η φαρμακευτική κάνναβη;
Τα φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης είναι νόμιμα, υψηλής ποιότητας φάρμακα που
συνταγογραφούνται από γιατρό.
Διατίθενται στη μορφή δισκίου, λαδιού, ρινικού σπρέι ή κάποια άλλη μορφή φυτικού
εκχυλίσματος. Τα φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση
συμπτωμάτων ιατρικών παθήσεων και παρενεργειών ορισμένων θεραπειών.
Τι είναι η «ψυχαγωγική» κάνναβη;
Η κάνναβη, ή αλλιώς μαριχουάνα, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και σχετίζεται ιστορικά με
ψυχαγωγική χρήση ναρκωτικών. Η ψυχαγωγική κάνναβη έρχεται συνήθως στη μορφή
αποξηραμένων φύλλων και λουλουδιών του φυτού και συνήθως καπνίζεται ή τρώγεται.
Η ψυχαγωγική χρήση κάνναβης ή το κάπνισμα κάνναβης για ιατρικούς λόγους απαγορεύεται
στην Αυστραλία. Η χρήση και η πώληση συνθετικής κάνναβης, η οποία επίσης συνήθως

καπνίζεται, απαγορεύεται επίσης στις περισσότερες πολιτείες και επικράτειες της
Αυστραλίας.
Εκτός από την προσθήκη της λέξης φαρμακευτική - ποια είναι η διαφορά;
Τα ιατρικά προϊόντα κάνναβης απομονώνουν τα χρήσιμα κανναβινοειδή από αυτά που
δίνουν το παράνομο «μαστούρωμα».
Με άλλα λόγια, η φαρμακευτική κάνναβη είναι σαν να αγοράζεις ένα μπουκάλι κρασί Shiraz
από ένα κατάστημα. Το Shiraz είναι κρασί που παράγεται από συγκεκριμένα σταφύλια· τα
συστατικά αναγράφονται στην ετικέτα, ξέρετε από ποια περιοχή είναι και το ποσοστό
αλκοόλ.
Η ψυχαγωγική κάνναβη είναι σαν να αγοράζεις ένα μπουκάλι παράνομο αλκοόλ από τον
γείτονά σου· είναι σε φιάλη χωρίς σήμανση, δεν είστε σίγουροι από τι είναι φτιαγμένο ή τι
αποτέλεσμα θα έχει. Είναι λίγο ρίσκο.
Τα φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών ή πόνων
και συνταγογραφούνται από γιατρό. Η ψυχαγωγική κάνναβη δεν είναι φάρμακο - είναι
ναρκωτικό.
Ποια φαρμακευτικά προϊόντα είναι διαθέσιμα;
Η φαρμακευτική κάνναβη είναι συνταγογραφούμενο φάρμακο, που σημαίνει ότι ένας γιατρός
πρέπει να αξιολογήσει τις ανάγκες ενός ασθενούς και να αποφασίσει εάν υπάρχει κατάλληλο
φαρμακευτικό προϊόν κάνναβης γι’ αυτόν. Τα προϊόντα ποικίλλουν, ανάλογα με τα
συμπτώματα ή την πάθηση. Ο τρόπος που τα παίρνετε μπορεί επίσης να διαφέρει.
Ενώ η πλειοψηφία των προϊόντων είναι διαθέσιμη μέσω εισαγωγής, περισσότερα τοπικά
προϊόντα αναμένεται να γίνουν διαθέσιμα, καθώς η αυστραλιανή βιομηχανία φαρμακευτικής
κάνναβης καθίσταται πιο εδραιωμένη.
Σε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φαρμακευτική κάνναβη;
Η φαρμακευτική κάνναβη έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει τον πόνο, προλαμβάνει ή μειώνει
τον εμετό και έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης μπορεί να είναι χρήσιμα για τη θεραπεία:
 Επιληψίας
 Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (Multiple Sclerosis)
 Συμπτώματα που σχετίζονται με τον Καρκίνο και θεραπεία καρκίνου (όπως ναυτία,
πόνο και απώλεια όρεξης)
 Πόνου
 Ανακούφισης συμπτωμάτων στην παρηγορητική φροντίδα
Δεδομένου ότι μόλις τον τελευταίο καιρό έχουν στραφεί οι άνθρωποι προς την κάνναβη ως
τρόπο αντιμετώπισης συμπτωμάτων ή ασθενειών, δεν υπάρχουν ακόμη μακροχρόνια
επίσημα στοιχεία για να βασιστούν οι γιατροί όταν σκέφτονται να συνταγογραφήσουν
φαρμακευτική κάνναβη σε έναν ασθενή. Μπορεί επίσης να υπάρξουν παρενέργειες.
Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φαρμακευτική κάνναβη οποιοσδήποτε;
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα νόμιμα φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης μόνο μέσω
γιατρού ή ειδικού γιατρού και μόνο εάν πιστεύουν ότι η φαρμακευτική κάνναβη θα
βοηθήσει στη θεραπεία της πάθησής σας. Θα πρέπει να αποφασίσουν ποια φαρμακευτική
κάνναβη θα συνταγογραφήσουν και να λάβουν τυχόν απαραίτητες κρατικές εγκρίσεις.

Προς το παρόν μόνο ένα φαρμακευτικό προϊόν κάνναβης έχει εγκριθεί από τη Υπηρεσία
Θεραπευτικών Προϊόντων (TGA) για προμήθεια στην Αυστραλία. Αυτό το φάρμακο
αντιμετωπίζει τη μυϊκή δυσκαμψία σε πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Πόσο διαθέσιμη είναι η φαρμακευτική κάνναβη στην Αυστραλία;
Το 2015 η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ψήφισε νόμους που επέτρεψαν την καλλιέργεια
κάνναβης για ιατρικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Αυτό άνοιξε την πόρτα για δοκιμές και
έρευνες.
Από το 2016 το Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών έχει εκδώσει 78 άδειες σε εταιρείες βάσει του
Νόμου περί Ναρκωτικών Φαρμάκων (Narcotic Drugs Act 1967 (ND Act) για καλλιέργεια,
παραγωγή και παρασκευή φαρμακευτικής κάνναβης. Άδειες εισαγωγής έχουν επίσης
χορηγηθεί σε ορισμένες εταιρείες βάσει του κανονισμού 5 Customs (Prohibited Imports)
Regulations 1956.
Ποιος την παράγει στη Βικτώρια;
Τα τελευταία χρόνια, η Αυστραλία έχει αρχίσει να αγκαλιάζει τη φαρμακευτική κάνναβη ως
μια νέα θεραπεία για ασθενείς με χρόνιο πόνο και νόσους. Από τα ιατρεία έως τη λιανική
διάθεση έως τη φαρμακευτική και την παραγωγή, έχει γίνει μεγάλη επένδυση στην ανάπτυξη
της αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης.
Η Althea είναι αυστραλιανή παραγωγός, προμηθευτής και εξαγωγέας κάνναβης
φαρμακευτικής ποιότητας με έδρα τη Βικτώρια. Οι εταιρείες CannaTrek, IDT, Medigrowth και
MediPharm είναι άλλες εταιρείες κάνναβης που εδρεύουν στην Πολιτεία.
Τι γνωρίζουμε για τις δυνατότητες της αγοράς;
Μέχρι το τέλος του 2019, είχαν εκδοθεί πάνω από 28.000 εγκρίσεις συνταγογράφησης σε
ασθενείς, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 1400 γιατροί, κυρίως γενικοί γιατροί
[GP]. Οι περισσότερες από αυτές τις συνταγές ήταν για χρόνιο μη καρκινικό πόνο, άγχος,
συμπτώματα που σχετίζονται με τον καρκίνο, επιληψία και άλλες νευρολογικές διαταραχές.
Αυτή ήταν μια αύξηση 10 φορές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περισσότερες από
70.000 εγκρίσεις προβλέπονται μέχρι το τέλος του 2020.
Δεδομένης αυτής της αύξησης της ζήτησης, η βιομηχανία φαρμακευτικής κάνναβης της
Αυστραλίας προβλέπεται να φτάσει τα $5 δισ. μέχρι το 2025.
Γιατί όμως ο Δήμος θα ήθελε να ασχοληθεί με την ιατρική κάνναβη;
Ο Δήμος δεσμεύεται να αναζητήσει εναλλακτικές ροές εσόδων και ευκαιρίες εξωτερικής
χρηματοδότησης για τη μείωση της εξάρτησής του από τα έσοδα των δημοτικών τελών.
Με την ταχέως αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση για φαρμακευτική κάνναβη, υπάρχει η ευκαιρία
να ιδρυθεί μια επιχείρηση με στόχο την καλλιέργεια, την παραγωγή και την παρασκευή
φαρμακευτικής κάνναβης εντός της Πόλης Maribyrnong.
Μια τέτοια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να φέρει μια σταθερή ροή εισοδήματος από ένα
νόμιμο προϊόν, όχι μόνο να αντισταθμίσει τα δημοτικά τέλη, αλλά και να προσφέρει ευκαιρίες
απασχόλησης και να συμβάλει στην υγεία και την ευεξία των μελών της κοινότητας με
χρόνιες παθήσεις, για τα οποία τα συμβατικά φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά.

Πόσο εύκολο θα ήταν για το Δήμο να ασχοληθεί με την επιχειρηματική δραστηριότητα
της Ιατρικής Κάνναβης;
Καθόλου εύκολο. Ενώ νομικά είναι σε θέση να ξεκινήσει μια τέτοια επιχείρηση, ο Δήμος θα
χρειαστεί να περάσει από έναν σημαντικό αριθμό εμποδίων για να λάβει έγκριση,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για άδεια για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης.
Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα;
Ο Δήμος επιδιώκει να κατανοήσει τη διάθεση της κοινότητας και άλλων ενδιαφερομένων για
αντιστάθμιση των δημοτικών τελών μέσω της ίδρυσης μιας επιχείρησης φαρμακευτικής
κάνναβης.
Μια λεπτομερής μελέτη σκοπιμότητας (συμπεριλαμβανομένης της δέουσας εμπορικής και
νομικής δέουσας επιμέλειας και της προκαταρκτικής κοστολόγησης) και μια εκτίμηση
κινδύνου θα πρέπει να διεξαχθούν πριν προχωρήσει περαιτέρω η ιδέα.
Πώς να ενημερώσω τον Δήμο για τη γνώμη μου;
Μπορείτε να μας δώσετε τα σχόλιά σας μέσω της ψηφιακής μας πύλης συμμετοχής Your
City Your Voice, στείλτε μας email στο communityengagement@maribyrnong.vic.gov.au ή
καλέστε την ομάδα μας εξυπηρέτησης πελατών στο (03) 9688 0200.
Τι θα συμβεί αν η κοινότητα δεν συμφωνήσει με αυτή την ιδέα;
Θα σταθμίσουμε προσεκτικά όλα τα σχόλια που λαμβάνουμε. Εάν η αντίθεση είναι
συντριπτική, η πρόταση δεν θα προχωρήσει.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
Γραφείο Ιατρικής Κάνναβης Medicinal cannabis - health.vic

