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Marihuána
a gyógyszertárban?
Klinikai teszt indult hazánkban egy cannabisszármazékból
készült gyógyszer alkalmazásának lehetőségéről. Az orvosi
marihuána engedélyezésének szükségességét egyre több
orvosszervezet is hangsúlyozza, a szer hatékony segítséget
nyújthat több betegség kezelésében.
Már Magyarországon is vizsgálják a cannabis orvosi alkalmazásának lehetőségét – írta a
Népszabadság az egészségügyi
államtitkárságra hivatkozva. A
szert már több országban is
használják például fájdalomcsillapításra vagy a sugárterá-

A tervezett orvosság a klinikai
kipróbálás
fázisában van, évek
telhetnek el, amíg
hivatalos gyógyszer
lesz belőle
piát kísérő hányinger és roszszullét enyhítésére – igen jó
eredményekkel. Évekkel korábban már az is kiderült,
hogy hatékonyan mérsékli a
szklerózis multiplexes izomgörcsösséget. Több helyen viszont attól tartanak, hogy ha
gyógyászati keretek között legalizálják a cannabist, az valamiféle „drogturizmust” indíthat el.
Az eddigi eredmények fényében azonban erről nemigen lehet beszélni, sőt, a
nemzetközi orvosszervezetek
egyre gyakrabban hangsúlyozzák az orvosi marihuána

engedélyezésének szükségességét.
Ennek ellenére totális egyetértés még mindig nincs, az orvosok véleménye továbbra is
megosztott a marihuána orvosi
célú alkalmazásának megítélésében. Vannak, akik szerint inkább erősebbé teszi a panaszokat, a hazai orvosszakma egy
része mégis támogatná a marihuána gyógyászati alkalmazását. A cannabis több gyógyhatású anyagot is tartalmaz, a
két leggyakrabban emlegetett a
kannabidiol (CBD), amelynek
nincs tudatmódosító hatása,
valamint a bódultságot okozó,
idehaza tiltott tetrahidrokannabinol (THC).
Több országban mindkettő
alkalmazható a gyógyításban,
Magyarországon a THC egyértelműen tiltott, a CBD azonban – mivel nem pszichoaktív
– elméletben szabadon használható. Az orvosok azonban
szigorú feltételek mellett a marihuána tudatmódosító hatású
összetevőjének használatát is
indokoltnak tartanák a betegek kezelésében – gyógyszer
formában annak nem lenne
tudatmódosító hatása. Ám mivel a tervezett orvosság a klinikai kipróbálás fázisában van,
évek telhetnek el, amíg hivatalos gyógyszer lesz belőle.
NÉPSZAVA-INFORMÁCIÓ

Egyre több országban megengedett
Kanadában 2010-ben tört meg a jég, ekkor engedélyezték a marihuánából előállított szer orvosi használatát. Az Egyesült Államokban összesen 18 államban és Washington egy részén legális. Horvátországban idén októberben lépett életbe az az egészségügyi rendelet, amelynek értelmében engedélyezik a marihuána alapú termékek és gyógyszerek árusítását a súlyos betegek
számára. A horvát egészségügyi minisztérium az új szabályozás
életbe lépésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az Európai
Unió 28 tagállamából 12-ben – Ausztriában, Csehországban,
Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Szlovéniában – már engedélyezték a marihuána terápiás jellegű alkalmazását.

Az MTA a tudomány népszerűsítésével venné fel a kesztyűt

Harc a kuruzslók ellen
Nyílt harcot hirdetett a
Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) az alternatív gyógyászat ellen. Ennek oka, hogy
számos olyan áltudományos hír, eredmény jelenik meg, amelynek
nincs tudományos magyarázata, s nem felel
meg a tudományok kritériumainak. Kutatók
szerint a megoldás a
szabályok újragondolásában van: korlátok közé szorítanák az alternatív szereket és módszereket. Kérdés, hogy ettől hogyan fog csökkenni az alternatív gyógyászat népszerűsége.
z emberek gyakran gondolják, hogy tudnak valamit az alternatív gyógyászatról, de ez inkább csak hit.
A vélt tudás és a hit nem helyettesíti a tudományos bizonyítékokat, a mért adatokat –
kezdte az Áltudományok és bizonyítékokon alapuló orvoslás
címmel tartott tudományos ülésen előadását Lovász László, az
MTA elnöke. Szerinte a mai orvoslásban egyértelmű probléma, hogy a tudományos kutatások eredményei és a gyógyításban alkalmazott módszerek
között gyakran széles a szakadék, az emberek pedig inkább
a hatóanyag nélküli piruláktól
vagy egzotikus helyekről származó növényektől várnak gyógyulást. Ezt a folyamatot meg
kell állítani, amihez a valódi
tudományok népszerűsítésére
van szükség.
Az utóbbi hetekben ismét előtérbe került az alternatív gyógyászat körüli vita. Tudósok
követelik, hogy a jogalkotók
változtassanak a hatályban lévő szabályokon, mert egyre
több, tudományos magyarázattól mentes, az ősi tudásra hi-
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A drogériák átláthatatlan mennyiségben kínálják a különböző étrend-kiegészítőket

vatkozó áltudományos elmélet
jelenik meg. Egyre nagyobb teret nyer a természetgyógyászat,
a homeopátia és a különböző
étrend-kiegészítők fogyasztása
a hagyományos orvoslással
szemben.
Ezzel kapcsolatban Mandl
József, az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke kifejtette, a legalapvetőbb hiba, hogy a
homeopátiás és egyéb szereket
gyógyszernek nevezik, holott
azokról semmilyen hatástanulmány nem születik. Nem tudni
róluk, hogy toxikusak-e, vagy
hogy éppen hány ember halt
meg szedésük közben, esetleg
következtében. Hozzátette, az

ilyen szerek forgalmazása mögött egyértelműen az anyagihaszon-szerzés húzódik meg, a
proﬁtért pedig a forgalmazók
mindent megtesznek. Ennek
megoldása érdekében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel öszszefogva javasolta az ilyen szerek felülvizsgálatát, valamint
azok újraszabályozását.
Az előadásból kitűnt: az áltudományok népszerűségének
okaival maguk a tudósok is
tisztában vannak. Kovács József a Semmelweis Egyetem
Magatartás-tudományi Intézetének általános igazgatóhelyettese szerint a betegek sokszor

 A homeopátiás szerekről semmilyen

hatástanulmány nem születik
 A betegek sokszor nem elégedettek az orvosok
kommunikációjával
 Az alternatív gyógymódok foglalkoznak
a betegség spirituális és pszichológiai
kérdéseivel is

FOTÓ: NÉPSZAVA

nem elégedettek az orvosok
kommunikációjával. A hagyományos orvoslásból hiányzik
valami, amit a kiegészítő gyógymódok meg tudnak adni a betegeknek – mondta. Vagyis az
ilyen gyógymódok foglalkoznak
a betegség spirituális és pszichológiai kérdéseivel is, ami helyett az orvostudomány inkább
az igazságot keresi.
Az előadáson felszólaló szakemberek egyetértettek, hogy az
alternatív szereknek jelenleg
nem lehet gátat szabni, változtatásokra viszont mindenképp
szükség van. Állásfoglalásuk
szerint így a jövőben az ilyen
szereken fel kellene tüntetni,
hogy azok hatásai tudományosan nem igazoltak, valamint bizonyítani kellene, hogy a szerek
nem ártalmasak a szervezetre.
Az előadás-sorozat érdekessége az volt, hogy az MTA végre
valóban szembe mert nézni azzal, hogy míg ez a helyzet valóban tarthatatlan, a kialakulásában az Akadémiának komoly
szerepe van.
LATYÁK BALÁZS ÍRÁSA
A NÉPSZAVÁNAK

November 28-i rejtvényünk helyes megfejtése: „A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága.” E heti rejtvényünk megfejtését a december 12-i számunkban közöljük.

