Медицински канабис
Општинскиот совет на Мерибирнон се стреми да бара алтернативни извори на
приходи и надворешни можности за финансирање, за да ја намали зависноста од
општинските даноци.
На 14 септември 2021 година, советот реши да го тестира интересот на заедницата за
компензација на општинските даноци преку основање на претпријатие чија цел би
била одгледување, производство и преработка на медицински канабис.
Со брзорастечката домашна побарувачка, ова претпријатие има потенцијал да
оствари солидни приходи од легален производ, не само за да ги компензира даноците,
туку и да обезбеди можности за вработување и да придонесе за благосостојбата на
членовите на заедницата со хронични здравствени состојби за кои конвенционалните
лекови не се ефикасни.
Производите од медицински канабис се легални и висококвалитетни лекови што се
употребуваат за лекување на болести или болки, коишто ги препишува лекар.
Се покажа дека тие ги намалуваат болките и може да биде корисни за лекување на:
 епилепсија
 мултиплекс склероза
 симптоми поврзани со рак
 болки
 олеснување на симптоми во палијативна нега
Државната и сојузната влада ги отворија вратите за работа со медицински канабис
дури во 2015 година. Пазарот е строго регулиран, но земајќи го предвид
зголемувањето на побарувачката, се предвидува до 2025 година австралискиот пазар
да достигне вредност од пет милијарди долари.
Советот е заинтересиран да разбере дали ова е нешто што вие би го поддржале,
доколку би го намалило товарот врз даночните обврзници.
Можете да ни ги дадете вашите општи коментари со пополнување на образецот за
повратни коментари на www.yourcityyourvoice.com.au/medicinal-cannabis

Често поставувани прашања
Што е медицински канабис?
Производите од медицински канабис се легални и висококвалитетни лекови коишто ги
препишува лекар.
Се продаваат како таблети, масло, спреј за нос или други облици на растителен
екстракт. Медицинските производи од канабис се користат за ублажување на
симптомите на медицински состојби и на несакани ефекти од некои терапии.
Што е рекреативен канабис?
Канабисот или марихуаната, постои долго време и историски е поврзан со
рекреативна употреба на дрога. Рекреативниот канабис обично доаѓа во облик на
сушени лисја и цветови на растението и обично се пуши или се јаде.
Рекреативното користење на канабис, или пушењето канабис за медицински намени, е
забрането во Австралија. Користењето и продажбата на синтетички канабис, кој исто
така обично се пуши, се исто така забранети во Австралија.

Освен што се додава зборот медицински, која е разликата?
Производите од медицински канабис ги издвојуваат корисните канабиноиди од оние
што предизвикуваат нелегална опиеност.
Или, кажано на друг начин, купувањето на медицински канабис е како да купувате
шише „Шираз“ од продавница. „Шираз“ е вино направено од посебен вид грозје;
состојките се наведени на етикетата, знаете од кој регион доаѓа и колкав е процентот
на алкохол.
Рекреативниот канабис е како од соседот да купувате шише нелегално произведен
алкохол; се продава во неозначено шише, не сте сигурни од што е направено и какво
дејство ќе има. Така преземате ризик.
Производите од медицински канабис се употребуваат за лекување на болести или
болки и ги препишува лекар. Рекреативниот канабис не е лек - тој е дрога.
Кои медицински производи се достапни?
Медицински канабис се лекови што се препишуваат на рецепт, што значи дека лекарот
треба да ги процени потребите на пациентот и да донесе одлука дали за него постои
соодветен производ од медицински канабис. Производите се разликуваат во
зависност од симптомите или болеста. Исто така, се разликуваат и начините на кои
што ги земате.
Додека поголемиот дел од производите се достапни од увоз, се очекува повеќе
локално достапни производи да бидат на располагање, бидејќи австралиската
индустрија на медицински канабис станува подобро втемелена.
За што може да се употребува медицинскиот канабис?
Се покажа дека медицинскиот канабис ја ублажува болката, го спречува или намалува
повраќањето и исто така има противвоспалителни и антиоксидантни својства својства.
Одредени производи од медицински канабис може да бидат корисни во лекувањето
на:
 епилепсија
 мултиплекс склероза
 симптоми поврзани со рак и лекување на рак (како гадење, болки и губење
апетит)
 болки
 олеснување на симптоми во палијативна нега
Со оглед на тоа луѓето неодамна се свртеа кон канабисот како начин за лекување на
симптоми или болести, сè уште нема долгорочни официјални докази врз кои лекарите
може да се потпрат кога размислуваат да му препишат медицински канабис на некој
пациент. Може да се јават и несакани ефекти.
Дали секој може да користи медицински канабис?
Пристап до легални производи од медицински канабис можете да добиете преку лекар
или специјалист и само ако тој смета дека медицинскиот канабис ќе ви помогне во
лекувањето на вашата болест. Лекарот или специјалистот ќе треба да реши кој
медицински канабис да ви го препише и да ги добие потребните владини одобренија.
Во моментов во Австралија, само еден производ од медицински канабис е одобрен од
Управата за терапевтски средства (Therapeutic Goods Administration - TGA) за

снабдување во Австралија. Овој лек ја лекува вкочанетоста на мускулите кај болните
од мултиплекс склероза.
Колку медицинскиот канабис е достапен во Австралија?
Во 2015 година сојузната влада донесе закони со кои се дозволува одгледување на
канабис за медицински или научни цели. Тоа ја отвори вратата за испитувања и
истражувања.
Од 2016 година, Службата за контрола на дроги (Office of Drug Control) издаде 78
лиценци на компании во согласност со Законот за опојни дроги од 1967 година (ND
Act) за одгледување, производство и преработка на медицински канабис. Лиценци за
увоз исто така им беа дадени на неколку компании во согласност со Регулативата 5 од
Царинските регулативи (Забранети увози) од 1956 година.
Кој го произведува во Викторија?
Во последните години Австралија почна да го прифаќа медицинскиот канабис како
нова терапија за пациенти со хронични болки и болести. Од клиники, малопродажни и
фармацевтски компании за производство, направени се големи инвестиции во
подемот на пазарот на медицински канабис.
Althea е австралиски производител, снабдувач и извозник на медицински канабис од
фармацевтска класа, со седиште во Викторија. CannaTrek, IDT, Medigrowth и
MediPharm се други компании за канабис со седиште во државата.
Што знаеме за потенцијалот на пазарот?
До крајот на 2019 година, на пациенти им беа издадени преку 28.000 одобренија за
препишување, кои вклучуваат повеќе од 1.400 лекари, повеќето од нив лекари по
општа пракса. Повеќето од тие рецепти беа за хронични болки што не беа поврзани со
рак, вознемиреност, симптоми поврзани со рак, епилепсија и други невролошки
нарушувања.
Тоа беше зголемување од 10 пати во споредба со претходната година. Се предвидува
дека до крајот на 2020 година ќе се издадат повеќе од 70.000 одобренија.
Земајќи го предвид ова зголемување на побарувачката, се предвидува дека до 2025
година австралиската индустрија за медицински канабис ќе достигне вредност од пет
милијарди долари.
Но, зошто советот сака да се вклучи во бизнисот со медицински канабис?
Совет е посветен да бара алтернативни извори на приходи и надворешни можности за
финансирање, за да ја намали зависноста од приходите од општински даноци.
Со брзо растечката домашна побарувачка на медицински канабис, постои можност да
се основа претпријатие чија цел ќе биде одгледување, производство и преработка на
медицински канабис во општината Мерибрнон.
Таквото претпријатие има потенцијал да оствари солидни приходи од легален
производ, не само за да ги компензира општинските даноци, туку и за да обезбеди
можности за вработување и да придонесе за здравјето и благосостојбата на
членовите на заедницата со хронични состојби за кои конвенционалните лекови не се
ефикасни.

Колку лесно би му било на советот да се вклучи во бизнисот со медицински
канабис?
Тоа воопшто нема да биде лесно. Иако е законски способен да започне таков потфат,
советот ќе треба да надмине значителен број пречки за да добие одобрение,
вклучувајќи ја и потребата за лиценца за производство на медицински канабис.
Што ќе се случи сега?
Советот сака да знае дали заедницата и другите фактори се заинтересирани за
намалување на општинските даноци преку основање на претпријатие за медицински
канабис.
Треба да се изработи детална физибилити студија (вклучувајќи трговска, правно
соодветна анализа и прелиминарни трошоци) и проценка на ризикот пред идејата да
се разработи понатамошно.
Како да ви кажам што мислам?
Можете да ни го кажете вашето мислење преку нашиот дигитален портал за ангажман
„Ваш град, Ваш глас (Your City Your Voice)“ праќајќи ни е-пошта на
communityengagement@maribyrnong.vic.gov.au или ако се јавите кај нашиот тим за
поддршка на клиенти на (03) 9688 0200.
Што ќе се случи ако заедницата не се согласи со идејата?
Ќе ги разгледаме внимателно сите коментари што ќе ги добиеме. Ако надвладее
несогласување, предлогот нема да се прифати.
Повеќе информации:
Служба за медицински канабис Medicinal cannabis - health.vic

