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Kanada
A svájci Novartis leányvállalata, a Sandoz megállapodást kötött a kanadai
cannabis-termesztő Tilray-vel. A Tilray szerint ez világviszonylatban az első
kooperáció egy cannabis-termesztő és egy globális gyógyszercég között. A
megállapodás nem füstölhető cannabis-termékek Kanadában történő
termesztésére és forgalmazására vonatkozik.
Izrael
Izrael fővárosában a cannabis szívása az éjszakai élet része. Az ország azonban
az orvosi cannabis bevezetése területén is élenjáró szerepet játszik. Az izraeli
cégek most exportálni is szeretnének, a kormány azonban ezt egy fontos
törvénnyel lefékezte.
A CannaTech 2018 konferencián az ágazat 800 képviselője tárgyalt a feltörekvő
ipari ágazat jövőjéről. A vásáron jelen volt többek között a Tikun Olam
gyógyszeripari óriás, amely 20.000 izraeli polgár számára szállít orvosi
cannabist. A konszern 2018-ban az európai piacon való megjelenését tervezi.
Az izraeli jogszabályok azonban nem kedveznek az ipar terveinek. Annak
ellenére, hogy bejelentették a cannabis kivitelére vonatkozó rendelkezések
módosítását, a kormány 2018 februárjában befagyasztotta az eljárást.
Sajtóértesülések szerint a pálfordulás Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek
„köszönhető”, mivel nem akarja feldühíteni Donald Trumpot, aki ellenzi a
cannabis legalizálását.
Ezzel szemben Ayelet Shaked igazságügyi miniszter egy északi cannabis
ültetvény meglátogatását követően twitteren úgy reagált, hogy ezzel az ország
jelentős bevételektől esik el. Az izraeli ipar legalább egymilliárd USD (több mint
800 millió EUR) értékű cannabis-termékeket exportálhatna. Az izraeli cégek az
elmúlt évben 250-300 millió USD (200-240 millió EUR) értékben forgalmaztak
orvosi cannabist.

Luxemburg
A luxemburgi kormány a holland és a német példát követve a cannabis orvosi
célokra történő használatára vonatkozó jogszabályok fellazítását tervezi.
Luxemburgban jelenleg a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló néhány
gyógyszer, többek között a „sativex” engedélyezett, amely 2015. óta receptre
megvásárolható. A tetrahidrokannabidiolt (RHC) és kannabidiolt (CBD)
tartalmazó szárított cannabis-virágzattal már más a helyzet.
2017 október végén a kormány elvben hozzájárulását adta a cannabis orvosi
célokra való engedélyezéséhez. Xavier Bettel miniszterelnök szerint azonban ez
nem jelenti, hogy a cannabis-termékek bárhol megvásárolhatók lennének. Az
ezzel kapcsolatos terv kidolgozása Lydia Mutsch egészségügyi miniszterre hárul.
Kezdetben kétéves kísérleti szakaszra kerül sor, amelynek során szigorúan
körülhatárolt keretek között értékelik a cannabis kontrollált alkalmazását. A
virágzatot és a kivonatokat csak szakorvosok írhatják fel és azok kizárólagosan
kórházi gyógyszertárakban árusíthatók. A cannabis használata csak
komplementer opció, pontosan definiált kezelési folyamatban és csak speciális
betegségekben szenvedő, korlátozott számú beteg számára alkalmazható.
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Tobias Loder gyógyszerész a nemzetközi cannabis konferenciasorozat berlini
ülésén megosztotta tapasztalatait a fű forgalmazásával kapcsolatban. A cannabist
fogyasztó betegek gyakran jobban tájékozottak a kannabinoidok hatásáról, mint
az azokat felíró orvosok.
A fájdalmakban szenvedő betegek gyakran szereznek pozitív tapasztalatokat a
nem orvosi forrásokból származó cannabis fogyasztásából. A betegeknek inkább
az a gondjuk, hogy megfelelő orvost találjanak, aki nyitott a problematika iránt.
Az orvosok természetesen szkeptikusak, ha a beteg cannabist kér. Végül is ez
nem bizonyítékokkal rendelkező gyógyszer. Ha egy súlyos beteg cannabisrecepttel a kezében jön be a gyógyszertárba, nem minden gyógyszerész fogja őt
kitörő örömmel fogadni. A cannabist fogyasztók azonban nem kábítószerfüggők,
hanem súlyos betegek, akik az orvosi kender segítségével szeretnének normális
életet élni. Az orvosi cannabis gyógyszertári kezelése azonban komoly
adminisztrációval jár. Szükség van egy páncélszekrényre és kiadása előtt minden
egyes adagot gondosan meg kell vizsgálni.

