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Θέμα:
Οι άμεσες ανάγκες των ασθενών και η Ιατρική Κάνναβις

Έντιμε κύριε Υπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας μεταφέρουμε την απόγνωση μας για το καθεστώς που διέπει σήμερα το
θέμα της Ιατρικής Κάνναβης στην πατρίδα μας, την παντελή αδράνεια των ιατρικών και κρατικών θεσμών για
το θέμα, και το αδύνατο να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση: οι ασθενείς πεθαίνουν αβοήθητοι. Χρειαζόμαστε
την παρέμβαση σας.

Όπως ίσως γνωρίζετε το Σωματείο μας προσφέρει υποστήριξη και θεραπευτική φροντίδα στους ασθενείς για
αρκετά χρόνια τώρα, πληρώντας το κενό που δημιουργεί η απουσία κρατικών θεσμών και νόμων για αυτό το
τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο. Μετά από την αξιέπαινη πράξη του προκάτοχου σας κου Γιώργου Παμπορίδη
για έγκριση της Ιατρικής χρήσης Κάνναβης για τους καρκινοπαθείς, ο φόρτος εργασίας του σωματείου μας
πολλαπλασιάστηκε: πλημμυρίσαμε από αμέτρητες εκκλήσεις καρκινοπαθών και άλλων ασθενών για βοήθεια,
διότι οι γιατροί ΔΕΝ γνωρίζουν πως να διαχειριστούν τους ασθενείς, δεν γνωρίζουν τις δοσολογίες, μεθόδους
χορήγησης και τα πρωτόκολλα θεραπείας με την Κάνναβη, τα σκευάσματα που παρέχει το Υπουργείο έχουν
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απαγορευτικό κόστος, και οι αριθμοί των ασθενών αυξάνονται. Το σωματείο μας συνέστησε αμέσως Γραφείο
Ιατρικής Κάνναβης και προσπάθησε να ανταπεξέλθει στην τεράστια ζήτηση βοήθειας.

Η εργασία των εθελοντών μας - οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν και ασθενείς που αφοσιώθηκαν στην υποστήριξη
άλλων - επικεντρώθηκε στην:

• παροχή θεραπευτικής φροντίδας που συμπεριλαμβάνει τις συγκεκριμένες εξατομικευμένες δοσολογίες,
μεθόδους χορήγησης και είδος σκευάσματος Κάνναβης που αντιστοιχεί στις ανάγκες του κάθε
ασθενούς,

• παροχή εκπαίδευσης στους ασθενείς και συγγενείς και φροντιστές των για την διαχείριση και
διεξαγωγή του θεραπευτικού προγράμματος,

• παροχή βοήθειας για την ετοιμασία αιτήσεων προς το υπουργείο,

• συμμετοχή του Σωματείου μας στο Πανελλαδικό δίκτυο αλληλεγγύης των ασθενών που μεταξύ άλλων
λειτουργεί μεγάλες διαδικτυακές ομάδες (με χιλιάδες μέλη) όπου γίνεται διάλογος και γραπτή
ενημέρωση και πληροφόρηση των ασθενών για τις επιλογές των, και εξειδικευμένη εξατομίκευση του
προγράμματος φροντίδας εκάστου,

• παροχή ενημέρωσης σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας για την ορθή
σύνταξη των ιατρικών συνταγών, για την φύση και χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, κοκ.

• παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας σε λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, σε πολιτικούς,
κομματικές επιτροπές, κοκ. για θέματα που αφορούν την Ιατρική Κάνναβη,

• παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού ώστε να μην στιγματίζονται οι ασθενείς
μας και να σταματήσει η άνομη καταδίωξη τους από τις διωκτικές αρχές και η προκατάληψη εναντίον
τους από άλλους κρατικούς και κοινωνικούς θεσμούς,

• παροχή κοινωνικής ενημέρωσης μέσω διαλέξεων, εμφανίσεων στα ΜΜΕ /Τύπο, δημοσίευσης
κειμένων βασισμένων στην επιστημονική ανάλυση και τεκμηρίωση.

Όλα αυτά θα έπρεπε να τα επωμίζεται το σύστημα υγείας και το Υπουργείο σας!

Με τα πενιχρά μας μέσα και με την εθελοντική μας εργασία προσπαθήσαμε να γεμίσουμε ένα μέρος του κενού
που υπάρχει εντός του υφιστάμενου συστήματος υγείας που δυστυχώς σήμερα χαρακτηρίζεται με παντελή
απραξία των θεσμών και ασυγχώρητη έλλειψη γνώσης για τα θέματα Κάνναβης. Η έλλειψη αυτή αφορά
γνώσεις για το ίδιο το φυτό, τις θεραπευτικές του ιδιότητες, την φαρμακολογία και την δημιουργία
πρωτοκόλλων θεραπείας τα οποία είναι ιδιαίτερα και μοναδικά για κάθε ασθενή.

Πέρα από την έλλειψη γνώσης οι ασθενείς της κάνναβης συχνά αντιμετωπίζουν έχθρα και επιθετικότητα εκ
μέρους των ιατρών και των λοιπών θεσμών υγείας - ενώ το Υπουργείο σας έπρεπε να προστατεύει τους
ασθενείς από την προκατάληψη και τον στιγματισμό, αν μη τι άλλο τουλάχιστον από τους ίδιους τους γιατρούς
σας! Οι ασθενείς της κάνναβης είναι στην ουσία πρόσφυγες του συστήματος υγείας του τόπου μας. Στη
συντριπτική τους πλειοψηφία καταλήγουν να ζητούν βοήθεια από το σωματείο μας.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ο φόρτος εργασίας μας πολλαπλασιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατον
πλέον να ανταποκριθούμε στους ολοένα αυξημένους αριθμούς ασθενών και τις ανάγκες τους. Υπάρχουν άτομα
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που κυριολεκτικά αναμένουν για την ανταπόκριση μας πάνω από ένα χρόνο και που αδυνατούμε να έχουμε
έστω και μία πρώτη επικοινωνία μαζί τους.

Η κατάσταση έχει πλέον φτάσει στο απροχώρητο. Παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά τους ασθενείς μας να
πεθαίνουν βιώνοντας την αναλγησία και την αδιαφορία του συστήματος υγείας που διαχειρίζεστε ως ο
κορυφαίος του λειτουργός. Μαζί με αυτό και την αναισθησία των πολιτικών δυνάμεων του τόπου που
κωλυσιεργούν στην ψήφιση του νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει την παροχή Ιατρικής Κάνναβης και για το οποίο
έχουμε επισήμως εκφράσει τις θέσεις μας, με σκοπό την βελτίωση του.

Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να αναμένεται ότι μία μικρή ομάδα εθελοντών θα γεμίσει το κενό που
δημιουργεί η άγνοια, αδιαφορία και εχθρότητα του κρατικού μηχανισμού.

Οι επίσημοι σας αριθμοί, όπως κατατέθηκαν στην Βουλή από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι σε πρώτο στάδιο
οι ασθενείς που σήμερα χρειάζονται Κάνναβη υπολογίζονται σε 5,000. Και όμως το Υπουργείο δεν πράττει
απολύτως τίποτα σήμερα για την θεραπευτική υποστήριξη αυτών των ασθενών. Πότε και πως θα βοηθήσετε
αυτούς τους ασθενείς;

Ο δικός μας υπολογισμός ανέρχεται σε 30,000 πάσχοντες - μην ξεχνάτε ότι όλοι οι ασθενείς μας βρίσκονται
διαρκώς υπό κλίμα καταδίωξης και αναγκαστικά κρύβονται από τις "επίσημες" καταμετρήσεις: βιώνουν την
κατάσταση τους ως καταζητούμενοι. Έχουν επαφή μόνο με άτομα και οργανώσεις που τους υποστηρίζουν. Το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο (πρόσφατα μετονομασθέν σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) με δικές
του μετρήσεις τεκμηριώνει τον αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούν την Κάνναβη σε 80,000. Σας παρακαλούμε
συνειδητοποιείστε το μέγεθος αυτού του αριθμού: ογδόντα χιλιάδες είναι το ένα δέκατο των ενηλίκων πολιτών!
Μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων ασθενεί χωρίς καν να γνωρίζει ποιά είναι η ασθένεια του (δεν υπάρχει
ορθή διάγνωση), και αναζητώντας ανακούφιση αυτός ο πληθυσμός πασχόντων χρησιμοποιεί αυτό το φυσικό
φάρμακο χωρίς καθοδήγηση - λόγω της αμείλικτης καταδίωξης ΔΕΝ μπορεί καν να ομολογήσει ούτε σε
γιατρούς ούτε και σε κανένα άλλο αυτή την χρήση, και άρα δεν μπορεί να λάβει καθοδήγηση για τις δόσεις και
ορθές μεθόδους θεραπείας.

Έντιμε κύριε υπουργέ,

Η Ιατρική Κάνναβις είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο φροντίδας, θεραπείας και ανακούφισης χιλιάδων ασθενών
συμπατριωτών μας. Επιβάλλεται άμεσα το κράτος να προχωρήσει στην:

• σύσταση ενός κρατικού Γραφείου Ιατρικής Κάνναβης που θα αναλάβει όλες τις εργασίες που
σήμερα επωμίζεται το Γραφείο Ιατρικής Κάνναβης του Σωματείου μας, στελεχωμένο με λειτουργούς
και επαγγελματίες υγείας και γραμματειακό προσωπικό, πρόθυμους και ικανούς να επωμιστούν το
έργο,

• εκπαίδευση ιατρών, φαρμακοποιών και νοσηλευτών στην ορθή αξιοποίηση της Κάνναβης μες το
πλαίσιο της ιατρικής φροντίδας,

• ρύθμιση και άμεση επέκταση της παροχής της Κάνναβης σε όλες τις ομάδες ασθενών και όχι μόνον
στους καρκινοπαθείς.

Το Σωματείο μας κατέχει εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία που θα θέλαμε να την αξιοποιήσει το κράτος.
Επίσης έχουμε πολύτιμη πείρα - δεδομένου ότι για χρόνια τώρα λειτουργούμε το μόνο πρόγραμμα Ιατρικής
Κάνναβης στην Κύπρο - και αυτή η πείρα πρέπει να αξιοποιηθεί για το όφελος των ασθενών.
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Πιο πάνω σας μιλήσαμε για τους θανάτους των ασθενών μας. Σίγουρα, η αγωνία και ο πόνος των θανόντων και
ετοιμοθάνατων πρέπει να είναι κίνητρο για όλους μας. Αλλά εκτός από αυτούς που απειλείται η ζωή τους,
υπάρχουν και τα άτομα που βασανίζονται με χρόνιες ασθένειες που μπορεί η μοίρα τους να είναι και χειρότερη
από τον θάνατο αν δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Σας παρακαλούμε πολύ να κινηθείτε το συντομότερο
προς υλοποίηση των προτάσεων μας για το όφελος όλων των πασχόντων.

Είμαστε στη διάθεση σας για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε μέσα από τις γνώσεις και τις εμπειρίες
μας.

Με τιμή,

Σόλων Αντάρτης
solon_antartis@yahoo.com
Τηλ. 96897199

Για το Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης
https://www.facebook.com/FiloiTisKannabis


