Cần sa dùng làm Thuốc
Hội đồng Thành phố Maribyrnong cam kết tìm kiếm các nguồn doanh thu khác và các cơ hội
tài trợ bên ngoài để giảm sự phụ thuộc vào thuế địa phương (rates).
Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Thành phố quyết định tìm hểu nguyện vọng của
cộng đồng đối với việc bù đắp tiền thuế thành phố thông qua việc thành lập một doanh
nghiệp với mục đích trồng, sản xuất và chế biến cần sa dùng làm thuốc.
Với nhu cầu nội địa tăng lên nhanh chóng, doanh nghiệp này có tiềm năng mang lại một
nguồn doanh thu vững chắc từ sản phẩm hợp pháp để không chỉ bù vào thuế địa phương,
mà còn tạo cơ hội việc làm và góp phần cải thiện an sinh cho mọi người trong cộng đồng bị
các chứng bệnh mãn tính khi thuốc truyền thống không hiệu nghiệm.
Các sản phẩm cần sa dùng làm thuốc là thuốc hợp pháp, chất lượng cao, được sử dụng để
chữa bệnh hoặc giảm đau và do bác sĩ kê toa.
Nó đã được chứng tỏ có khả năng giảm đau và có thể hữu dụng trong việc điều trị:
 Động kinh
 Đa Xơ cứng
 Các triệu chứng liên quan đến bệnh Ung thư
 Đau
 Giảm triệu chứng trong chăm sóc giảm nhẹ
Chính phủ tiểu bang và liên bang chỉ mới cho phép kinh doanh cần sa dùng làm thuốc vào
năm 2015. Thị trường này vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng do nhu cầu gia tăng, thị
trường Úc được dự báo sẽ lên tới 5 tỷ đô-la đến năm 2025.
Hội đồng Thành phố muốn tìm hiểu xem liệu đây có phải là điều quý vị sẽ hỗ trợ nếu giảm
được gánh nặng cho người đóng thuế.
Quý vị có thể cho chúng tôi biết ý kiến tổng quát bằng cách điền mẫu đơn đóng góp ý kiến
tại www.yourcityyourvoice.com.au/medicinal-cannabis

Các Câu hỏi Thường gặp
Cần sa dùng làm Thuốc là gì?
Các sản phẩm cần sa dùng làm thuốc là thuốc hợp pháp, có chất lượng cao do bác sĩ kê
toa. Chúng được làm dưới dạng thuốc viên, dầu, thuốc xịt mũi hoặc dưới dạng chiết xuất
thực vật khác. Các sản phẩm cần sa dùng làm thuốc được sử dụng để giảm các triệu chứng
bệnh và tác dụng phụ của một số điều trị.
Cần sa để giải trí là gì?
Cần sa (cannabis hay marijuana), đã tồn tại từ lâu và, trong lịch sử, gắn liền với việc sử
dụng ma tuý để giải trí. Cần sa để giải trí thường tồn tại dưới dạng lá khô và bông của cây
và thường được hút hoặc ăn.
Việc sử dụng cần sa để giải trí, hay hút cần sa vì lý do y tế, bị cấm ở Úc. Việc sử dụng hay
bán cần sa tổng hợp, loại cũng thường được hút, cũng bị cấm ở phần lớn các tiểu bang và
vùng lãnh thổ của Úc.
Ngoài việc thêm vào các từ 'dùng làm thuốc' - thì còn có khác biệt nào nữa?
Các sản phẩm cần sa dùng làm thuốc tách riêng chất cannabinoid hữu dụng ra khỏi những
chất tạo cảm giác phê bất hợp pháp.

Nói cách khác, cần sa dùng làm thuốc là giống như khi mua một chai Shiraz ở cửa hàng.
Shiraz là rượu vang làm từ các loại nho nhất định; các thành phần được ghi trên nhãn chai,
quý vị biết được xuất xứ, và tỷ lệ cồn của nó.
Cần sa để giải trí là giống như khi mua một chai rượu lậu (moonshine) từ một người hàng
xóm; đóng trong bình không có nhãn, quý vị không biết nó được làm từ cái gì, hay sẽ có tác
động thế nào. Nó hơi giống đánh bạc.
Các sản phẩm cần sa dùng làm thuốc được sử dụng để chữa bệnh hoặc giảm đau và do
bác sĩ kê toa. Cần sa để giải trí không phải là thuốc - mà là ma tuý.
Hiện có các sản phẩm dùng làm thuốc nào?
Cần sa dùng làm thuốc là thuốc được kê toa, nghĩa là bác sĩ cần đánh giá nhu cầu của bệnh
nhân, và quyết định về việc liệu có sản phẩm cần sa dùng làm thuốc nào phù hợp cho họ
không. Các sản phẩm khác nhau, tuỳ thuộc vào các triệu chứng hay căn bệnh. Cách quý vị
dùng chúng cũng khác nhau.
Trong khi phần lớn các sản phẩm có được là thông qua nhập khẩu, dự kiến sẽ có nhiều sản
phẩm nội địa hơn khi ngành công nghiệp cần sa dùng làm thuốc của Úc trở nên có uy tín
hơn.
Cần sa dùng làm thuốc có thể được sử dụng để làm gì?
Cần sa dùng làm thuốc đã được chứng tỏ có khả năng giảm đau, ngăn chặn hoặc giảm nôn
ói và cũng có các đặc tính chống viêm và chống ô xy hoá.
Các sản phẩm cần sa dùng làm thuốc nhất định có thể hữu dụng trong việc điều trị:
 Động kinh
 Đa Xơ cứng
 Các triệu chứng liên quan đến bệnh Ung thư và điều trị ung thư (như buồn nôn, đau
và ăn không ngon miệng)
 Đau
 Giảm triệu chứng trong chăm sóc giảm nhẹ
Do chỉ thời gian gần đây mọi người mới quay sang dùng cần sa để điều trị các triệu chứng
hoặc bệnh, nên vẫn chưa có bằng chứng chính thức lâu dài để bác sĩ căn cứ vào khi cân
nhắc việc kê toa cần sa dùng làm thuốc cho bệnh nhân. Cũng có thể có tác dụng phụ.
Bất kỳ ai cũng có thể dùng cần sa làm thuốc phải không?
Quý vị chỉ có thể tiếp cận các sản phẩm cần sa dùng làm thuốc thông qua bác sĩ hay bác sĩ
chuyên khoa, và chỉ khi họ tin là cần sa dùng làm thuốc sẽ giúp chữa bệnh cho quý vị. Họ
sẽ cần quyết định kê toa loại cần sa dùng làm thuốc nào và xin chính phủ phê duyệt nếu
cần thiết.
Hiện tại chỉ có một sản phẩm cần sa dùng làm thuốc được Cơ quan Quản lý Dược phẩm
(TGA) cho phép cung cấp ở Úc. Thuốc này điều trị cứng cơ ở các bệnh nhân đa xơ cứng.
Cần sa dùng làm thuốc ở Úc hiện có sẵn như thế nào?
Năm 2015, Chính phủ Liên bang đã thông qua luật cho phép trồng cần sa để làm thuốc
hoặc phục vụ các mục đích khoa học. Điều này cho phép thử nghiệm và nghiên cứu.
Kể từ năm 2016, Phòng Kiểm soát Ma tuý đã cấp 78 giấy phép cho các công ty theo Đạo
luật Ma tuý Gây nghiện 1967 (Narcotic Drugs Act 1967, viết tắt là Đạo luật ND) để trồng, sản
xuất và chế biến cần sa dùng làm thuốc. Các giấy phép nhập khẩu cũng đã được cấp cho

một số công ty theo Quy định số 5 của Các Quy định Hải quan (Hàng Nhập khẩu Bị cấm)
1956.
Ai sản xuất ở Victoria?
Trong những năm gần đây, Úc đã bắt đầu chấp nhận cần sa dùng làm thuốc như một
phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân bị đau hay bệnh mãn tính. Từ các phòng mạch
đến bán lẻ đến dược phẩm và sản xuất đã có sự đầu tư lớn vào việc tăng trưởng thị trường
cần sa dùng làm thuốc.
Althea là một công ty của Úc chuyên sản xuất, cung cấp và xuất khẩu cần sa dùng làm
thuốc hạng dược phẩm, nằm ngoài Victoria. CannaTrek, IDT, Medigrowth và MediPharm là
các công ty cần sa khác nằm trong Tiểu bang.
Chúng ta biết những gì về tiềm năng thị trường?
Đến cuối năm 2019, hơn 28.000 giấy chấp thuận cho kê toa đã được cấp cho bệnh nhân,
bao gồm trên 1400 bác sĩ, phần lớn là bác sĩ gia đình. Phần lớn các toa thuốc này là để điều
trị đau mãn tính không phải do ung thư, lo âu, các triệu chứng liên quan đến ung thư, bệnh
động kinh và các chứng rối loạn thần kinh khác.
Như vậy là tăng 10 lần so với năm trước. Đến cuối năm 2020, dự kiến cấp trên 70.000 giấy
chấp thuận.
Do nhu cầu gia tăng, ngành công nghiệp cần sa dùng làm thuốc được dự báo sẽ lên tới 5 tỷ
đô-la đến năm 2025.
Nhưng tại sao Hội đồng Thành phố lại muốn đi vào kinh doanh cần sa dùng làm
thuốc?
Hội đồng Thành phố cam kết tìm kiếm các nguồn doanh thu khác và các cơ hội tài trợ bên
ngoài để giảm sự phụ thuộc quá mức vào doanh thu thuế địa phương.
Với nhu cầu nội địa về cần sa dùng làm thuốc tăng lên nhanh chóng, xuất hiện cơ hội để
thiết lập một doanh nghiệp với mục tiêu trồng, sản xuất và chế biến cần sa dùng làm thuốc
trong phạm vi Hội đồng Thành phố Maribyrnong.
Doanh nghiệp này có tiềm năng mang lại một nguồn doanh thu vững chắc từ sản phẩm hợp
pháp để không chỉ bù vào thuế địa phương, mà còn tạo cơ hội việc làm và góp phần cải
thiện sức khoẻ và an sinh cho các thành viên trong cộng đồng bị các chứng bệnh mãn tính
khi thuốc truyền thống không hiệu nghiệm.
Việc Hội đồng Thành phố muốn đi vào kinh doanh cần sa dùng làm thuốc dễ dàng ở
mức độ nào?
Không dễ dàng chút nào. Mặc dù có thể tham gia công việc kinh doanh này theo luật, Hội
đồng Thành phố sẽ cần vượt qua nhiều rào cản quan trọng để được phê duyệt, bao gồm cả
nhu cầu phải có giấy phép để sản xuất cần sa dùng làm thuốc.
Vậy bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?
Hội đồng Thành phố đang tìm hiểu nguyện vọng của cộng đồng và các bên liên quan khác
đối với việc bù đắp tiền thuế địa phương thông qua thiết lập hoạt động kinh doanh cần sa
dùng làm thuốc.
Một nghiên cứu tính khả thi chi tiết (bao gồm việc đánh giá thương mại và pháp lý, và tính
toán chi phí sơ bộ) và đánh giá nguy cơ sẽ cần được thực hiện trước khi tiến hành thêm ý
tưởng này.

Làm thế nào để tôi đóng góp ý kiến?
Quý vị có thể đóng góp ý kiến phản hồi cho chúng tôi qua cổng thông tin tham gia kỹ thuật
số, Your City Your Voice (Thành phố của Quý vị, Ý kiến của Quý vị), gửi email cho chúng tôi
tới địa chỉ communityengagement@maribyrnong.vic.gov.au hoặc gọi cho nhóm dịch vụ
khách hàng của chúng tôi số (03) 9688 0200.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cộng đồng không đồng ý với ý tưởng này?
Chúng tôi sẽ cẩn thận cân nhắc tất cả các ý kiến phản hồi chúng tôi nhận được. Nếu có quá
nhiều ý kiến phản đối, đề xuất này sẽ không được tiến hành.
Thêm thông tin:
Văn Phòng Quản lý Cần sa Dùng làm thuốc Medicinal cannibis - health.vic

