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Opieka paliatywna, a w niej miejsce dla medycznej marihuany w leczeniu bólu

WHO 2002

Opieka paliatywna jest dążeniem do poprawy jakości życia
zarówno chorych na nieuleczalne, prowadzące do śmierci choroby, jak i ich rodzin.
Obejmuje zapobieganie i zwalczanie cierpień, wczesne stawianie rozpoznań,
staranne badanie i leczenie bólu oraz rozwiązywanie innych problemów fizycznych, psychosocjalnych i duchowych
 afirmuje życie, szanując śmierć jako proces naturalny
 nie przyśpiesza ani też nie opóźnia zgonu
 dąży do uwolnienia chorego od bólu i innych dokuczliwych objawów
choroby
 integruje psychologiczne i duchowe aspekty opieki …
 …
WHO 2002
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Dlaczego należy rozwijać opiekę paliatywną
Zmiany populacyjne – imperatyw demograficzno- epidemiologiczny
Starzenie się społeczeństw
Zmiany przebiegu choroby
Zmiany struktury socjalnej społeczeństw
Implikacje dla polityki zdrowotnej:
Politycy muszą planować i podejmować kroki by odpowiedzieć na wyzwania związane z potrzebami
starzejącego się społeczeństwa, szczególnie w końcowych fazach życia obywateli.
Systemy ochrony zdrowia muszą zwiększyć uwagę na opiekę nad ludźmi w każdym wieku, którzy żyją i
umierają na poważne przewlekłe choroby.

Davies E, Higginson IJ. WHO Europe 2004

Opieka paliatywna jest naglącą, humanitarną potrzebą ludzi chorych na raka i inne
przewlekłe, prowadzące do śmierci choroby w skali całego świata.
(tzw. „non-communicable diseases” NCD)
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Stopień rozwoju opieki paliatywnej w różnych krajach Świata
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Każdy chory na nowotwór ma prawo oczekiwać
aby bóle towarzyszące jego chorobie były
starannie leczone i aby jego problemy zmagania
się z chorobą spotykały się ze zrozumieniem ze
strony najbliższych, pracowników medycznych
jak i całego społeczeństwa.

Leczenie bólów nowotworowych.
Jarosz J, Hilgier M, Kaczmarek Z, de Walden-Gałuszko K
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Maciej Hilgier (1959 – 2007)

Max 28 punktów każdej kategorii
84 punkty za całość
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The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world
A report by The Economist Intelligence Unit

wśród 88 krajów świata
wśród 27 krajów Europy
wśród 35 krajów o
wysokich dochodach

miejsce w
indeks
grupie
58,7/100
26
58,7/100
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58,7/100
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Polska opieka paliatywna poprawia się, ale bez
ogólnokrajowej strategii. Finansowanie nie
odpowiada potrzebom. Brakuje znaczącej integracji z
publicznym systemem opieki zdrowotnej.

W SZCZEGÓŁACH

Polska nie ma spójnej krajowej strategii opieki paliatywnej.
Ministerstwo Zdrowia, wraz z organizacjami pozarządowymi, wspierało szereg programów mających na celu
rozszerzenie opieki paliatywnej, ale w polityce tej brakuje wytycznych i planu wdrożenia.
Każda z uczelni samodzielnie decyduje o swoich programach nauczania, co utrudnia harmonizację szkoleń na
poziomie krajowym.
Niektóre wydziały medyczne oferują obowiązkowe kursy. Specjaliści uzyskują krajowe certyfikaty.
Finansowanie opieki jest niewystarczające. Brak funduszy wpływa na efektywność serwisu
Nadzór sprawują Konsultanci wojewódzcy. Każda prowincja zatrudnia konsultanta opieki paliatywnej, który
doradza w zakresie środków politycznych i monitorowania wdrażania. Nie istnieją ogólnokrajowe standardy
jakości.
Dostępność opioidów drastycznie poprawiła się w ostatnich latach
Pomoc psycho-socjalna jest dostępna ale jest niespójna z powodu braku funduszy.
DNR nie jest zalegalizowane.
Nastąpiły znaczne zmiany w kierunku bardziej holistycznego podejścia i lepszej komunikacji lekarz-pacjent
Badania satysfakcji są rzadko wykonywane
Uwaga mediów wywołała znaczną debatę publiczną. Zaangażowanie rządu w kampanie społeczne jest
znikome; Stowarzyszenie Lekarzy i wolontariuszy Wolontariusze są aktywni i coraz liczniejsi. Szkolenie
wolontariuszy odbywa się przed i w czasie spędzonym w oddziałach opieki paliatywnej.

NA CZYM POLEGA PROBLEM ?
2,5

Seya MJ, Gelders S i wsp. J.Pain&Pall.Care
Pharmocother. 2011; 25: 6-18
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Zużycie leków opioidowych w stosunku do potrzeb
w różnych krajach Europy (wsp. adekwatności)

Zmiana polityki wymaga dobrej diagnozy problemu i
monitorowania
efektów
wdrażanych
rozwiązań
(potrzeba niezależnych,
monitoringu)

wielokierunkowych
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Czy rzeczywiście Polacy mają wolny dostęp do leków opioidowych?
Liczba opakowań na podstawie recept refundowanych

TAK !
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ALE:
• Refundacja tylko dla chorych na nowotwory złośliwe i w wybranych (rzadkich) zespołach bólów
nienowotworowych
• „Anty-refundacja” podczas leczenia szpitalnego (refundacja pobytu, a nie leczenia)
• PROBLEM SPECJALNYCH RECEPT – „RÓŻOWYCH”, „ Rpw ”

Tram+Parac

DLACZEGO TAK JEST ?

Lekarze posiadający recepty „Rpw”

!!!

WIEDZA NA TEMAT LEKÓW OPIOIDOWYCH
Badanie ankietowe 1248 osób:

Jarosz J, Kieszkowska-Grudny A. Jasińska D. 2015

Największą wiedzę na temat opioidów posiadają:
 lekarze (14/20)
 pielęgniarki (12/20).
 najmniej wiedzą pacjenci
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Jarosz J, Kieszkowska-Grudny A. Jasińska D. 2015

Największa akceptacja w grupach: chorzy, rodziny, społeczeństwo, studenci
(ocena w skali: od 0- brak zgody do 5-całkowicie się zgadzam)
RODZINY

SPOŁECZEŃSTWO

STUDENCI

Ocena

Ocena Lp.

Ocena

Lp.

ocena

Lp.

I. Uwolnienie od bólu jest moralnym obowiązkiem lekarza

4,39

4,29

I

4,42

I

4,22

I

II. Leki narkotyczne przeciwbólowe poprawiają jakość życia pacjentów

4,12

4,02

II

4,29

II

4,09

III

III. Ludzie nie rozumieją pojęcia „opioidy”

3,97

3,81

V

4,19

III

4,25

II

IV. Marihuana lecznicza powinna być jak najszybciej legalna w Polsce

3,91

4,01

III

4,02

V

3,74

VIII

V. Leki opioidowe dają możliwość normalnego życia i aktywności w chorobie

3,91

3,98

IV

4,06

IV

3,91

IV

VI. Ludziom źle się kojarzy słowo ‚morfina”

3,71

3,63

VI

3,91

VII

3,87

VI

VII. Leczenie bólów przewlekłych w Polsce jest gorsze niż w krajach Europy Zachodniej

3,63*

3,67

VII

4,00

VI

3,89

V

VIII. Polacy nazbyt chętnie biorą leki przeciwbólowe

3,39

3,37

VIII 3,35

VIII 3,83

VII

IX. Zwalczanie bólu nigdy nie jest istotą leczenia choroby podstawowej

3,19

3,12

IX

IX

IX

CHORZY

2,83

2,71

* Czerwonym wyróżniono wartości różniące się statystycznie od pozostałych

Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, i wsp.
Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer.
N Engl J Med 2010; Aug 19;363(8):733-42.

(11.6 months vs. 8.9 months, P = 0.02).

Connor S, Pyenson B, Fitch K, Spence C.

Comparing hospice and nonhospice patient survival among patients who die within a 3-year window.
J Pain & Symptom Manage 2007; 33(3):238–246
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USTAWA
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Rozdział 6
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Art. 20.
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie
udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
Pacjent
Art. 20a.znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń
zdrowotnych
zapewniających
łagodzenie
1. Pacjent ma
prawo do leczenia
bólu. bólu i innych cierpień.
2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na
określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

UWAGA !!!!
…
W stanach już leczą tym olejem u nas jest to nielegalne
musimy powalczyć o to lekarstwo o legalizację oleju RSO z
konopi bo daje szansę, bo są dowody.
W Polsce kwitnie podziemie i trzeba olej sprowadzać z
holenderskich aptek bo tam jest dostępny niestety koszty
są olbrzymie i oczywiście jest to w PL nielegalne.
Moja mamuśka nadal czeka na scyntygrafię kości i niestety
nie chodzi ale ja się nie poddaje ludzie muszą się
dowiedzieć, że jest jakaś szansa.
Oglądajcie fakty i czytajcie na facebooku ja w to wierzę i
mam nadzieję, że w Polsce zezwolą na to
lekarstwo.
Str. Internetowa „Amazonki”

Termin „medyczna marihuana” :
- ?
- Preparaty marihuany wykorzystywane do celów
leczniczych
- Preparaty kanabinoidowe

Preparaty zawierające marihuanę i wytworzone w standaryzowany sposób, odpowiadający wymogom
wytwarzania produktów leczniczych (NRL 2015)

Preparaty medycznej marihuany (Types medicinale cannabis)
% dronabinol % cannabidiol
(THC)
(CBD)

Cena za 5
gramów*

Bedrobinol

ok.13,5

<1

€ 38,-

Bedrocan

ok. 22

<1

€ 38,-

Bediol

ok. 6,3

ok. 8

€ 38,-

Bedica

ok. 14

<1

€ 38,-

Bedrolite

<1

ok. 9

€ 38,-

• Excl. 6% VAT. The retail price per gram may vary if your pharmacy
sells
• the products in smaller or larger units.

Punkt Konsultacyjny Medyczna Marihuana – 2, 5 roku działalności (07. 2015 – 30. 11. 2016)

PACJENCI
1.
2.
3.
4.

Zapytań drogą mailową – ok. 609
Konsultacji telefonicznych – ok. 450
Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia – 90
Obecnie w leczeniu obserwacji – 27

!1.

70%-90% - poszukiwanie leku przeciwnowotworowego (glejaki mózgu i inne nowotwory)

2. 10-20% różne zespoły bólowe (ból nowotworowy, polineuropatie, neuralgie, fibromialgia,
bóle pleców)
3. 3% - choroby zapalne jelit
4. 3% - stan po urazach rdzenia kręgowego i mózgu (ból, spastyczność)
5. Inne: chor. Parkinsona, choroby rzadkie, chor. Alzheimera
24

W wielu z tych przypadków
podejmujemy leczenie MM

OCZEKIWANIA:

Dowody (evidence) skuteczności kanabinoidów w różnych wskazaniach
Barnes &Barnes

Whitting i wsp.
(JAMA 2015)

Office Medicinal
Cannabis
(Holandia)

Ból przewlekły w tym neuropatyczny

Mocne

Umiarkowane

+

Spastyczność

Mocne

Umiarkowane

+

Nudności/wymioty przy chth

Mocne

Słabe

+

Lęk

Mocne

Zaburzenia snu

Mocne

Słabe

Stymulacja apetytu

Umiarkowane

Słabe

+*

Fibromyalgia

Umiarkowane

PTSS

Umiarkowane
Słabe

+

Zesp. Touretta

Słabe

Częściowe (some): objawy w chor. Parkinsona, dysfunkcje pęcherza moczowego, pobudzenie u chorych z demencją, padaczka (lekooporna
u dzieci), jaskra*, zesp. Touretta
BRAK ale są podstawy teoretyczne: Dystonia, Chor. Huntingtona, bóle głowy, stany po urazach CUN (neuroprotekcja), depresja, zaburzenia
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obsesyjno-kompulsyjne, chor. Zapalne przewodu pok., działania antypsychotyczne (CBD), efekty przeciwnowotworowe

MINISTERSTWO ZDROWIA IZRAELA

(Konopie w Medycynie , Medyczna/lecznicza marihuana*)
PRZEWODNIK KLINICZNY

IMC-GCP - Izraelskie Konopie Medyczne – Dobre Praktyki Kliniczne (Israeli Medical Cannabis – Good Clinical Practices)
Tekst i redakcja: Mgr. Yuval Landschaft, Boal Albo (M.Sc.), prof. Rafael Mechoulam, prof. Arnon Afek

TZW. „Medyczna Marihuana”

Wybór kanabinoidów w stosunku do wskazań medycznych (modyfikacja)
Wskazania

Produkt początkowy

Uwagi odnośnie składu w trakcie leczenia

Pacjent w czasie chemioterapii – nudności, wymioty, ból

T10/C2

Bogate w THC

Bóle neo – przerzuty neo

T10/C2

Bogate w THC

Rak wątrobowo-komórkowy

T0/C24

Tylko CBD , jeśli konieczny THC to T1/C20

Aktywna, potwierdzona zapalna choroba jelit

T5/C10

Bogate w CBD

Ból neuropatyczny pochodzenia organicznego

T10/C10

Bogate w THC w doraźnym, Połączone z CBD w
długotrwałym leczeniu

AIDS – utrata wagi

T10/C10

Bogate w THC -do T/20/C4

Spatyczność w SM

T10/C10

Bogate w THC, kombinacje z bogatymi w CBD
(stan spazmatyczny)

Chor. Parkinsona

T10/C2

Bogate w THC

Zesp.Tourette’a

T10/C2

Padaczka dorosłych

T1/C20

Do T3/C20

Padaczka u dzieci

T0/C24

Do T3/C15

Op. paliatywna

T10/C10

Bogate w THC do T20/C4

PTSD

T10/C10

Bogate w CBD
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W onkologii:
•

Dla chorych w czasie chemioterapii, do 6 miesięcy od jej zakończenia lub w zwalczaniu nudności i wymiotów lub leczenia bólu (nawet bez
wyczerpania metod standardowego leczenia przeciwwymiotnego itp.)
W przypadkach, kiedy prowadzący lekarz uważa, że leczenie kanabinoidami powinno być kontynuowane dłużej niż 6 miesięcy – powód i
okres kontynuacji leczenia powinien być wymieniony

•

Dla uśmierzania bólu spowodowanego przerzutami i po wyczerpaniu metod standardowego leczenia

W leczeniu bólu
Chorzy cierpiący z powodu bólów neuropatycznych o wyjaśnionym, organicznym pochodzeniu, którzy byli leczeni i diagnozowani w ośrodku
leczenia bólu przez co najmniej
1 rok zanim wystawiono aplikację, po wyczerpaniu standardowych metod leczenia .
Zalecenie wystawia leczący ośrodek leczenia bólu przesyłając:
wypełniony Skrócony Kwestionariusz Bólu (Brief Pain Inventory), który będzie dalej używany w kontekście oceny skuteczności
leczenia
W opiece paliatywnej:
Dla chorych w terminalnej fazie choroby (oczekiwane przeżycie do 6 miesięcy)
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Kanabinoidy w leczeniu bólów nowotworowych
 Noyes R Jr, Brunk SF, Baram DA, et al.: Analgesic effect of delta-9-tetrahydrocannabinol.
J Clin Pharmacol 15 (2-3): 139-43, 1975 Feb-Mar.
 Noyes R Jr, Brunk SF, Avery DA, et al.: The analgesic properties of delta-9-tetrahydrocannabinol and codeine.
Clin Pharmacol Ther 18 (1): 84-9, 1975.

 Johnson JR, Burnell-Nugent M, Lossignol D, et al.: Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled,
parallel-group study of the efficacy, safety, and tolerability of THC:CBD extract and THC extract in patients
with intractable cancer-related pain. J Pain Symptom Manage 39 (2): 167-79, 2010.
 Johnson JR, Lossignol D, Burnell-Nugent M, et al.: An open-label extension study to investigate the long-term
safety and tolerability of THC/CBD oromucosal spray and oromucosal THC spray in patients with terminal cancerrelated pain refractory to strong opioid analgesics. J Pain Symptom Manage 46 (2): 207-18, 2013
 Portenoy RK, Ganae-Motan ED, Allende S, et al.: Nabiximols for opioid-treated cancer patients with poorlycontrolled chronic pain: a randomized, placebo-controlled, graded-dose trial. J Pain 13 (5): 438-49, 2012
 Lynch ME, Cesar-Rittenberg P, Hohmann AG: A double-blind, placebo-controlled, crossover pilot trial with
extension using an oral mucosal cannabinoid extract for treatment of chemotherapy-induced neuropathic pain. J
Pain Symptom Manage 47 (1): 166-73, 2014.
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NSA opowiedział się za refundacją suszu z konopi
17.07.18
Minister zdrowia musi jeszcze raz przeanalizować wniosek o refundację leku dla pacjentki cierpiącej na przewlekłe
bóle spowodowane rzadką chorobą neurologiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Lek z marihuaną może
pozwolić jej na godne życie - dodał.
- Te leki nie leczą, chodzi o godne życie, które gwarantuje Konstytucja RP - mówiła mec. Kieszkowska-Knapik,
wnosząc o uchylenie wyroku. - Kto leczy pacjenta? Minister zdrowia, czy lekarz prowadzący? - pytała retorycznie
pełnomocnik.

Opinie lekarzy - niejednoznaczne
Sąd pierwszej instancji nie wyjaśnił, dlaczego z kilku opinii lekarskich opowiedział się za negatywnymi, a nie wziął
pod uwagę pozytywnych stwierdzeń. Zwłaszcza, że jeden z konsultantów krajowych sam przyznał, że jest
niekompetentny w tej dziedzinie. A nawet laikowi wiadomo, że nie wszystkie leki dają 100 proc. skuteczność i mogą
wywołać objawy uboczne - dodała sędzia.
NSA orzekł, że w sprawie nie doszło do wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego, uznając, że opinie
ekspertów nie są niejednoznaczne. Sąd potwierdził obecną linię orzeczniczą - prokonstytucyjną i proobywatelską
sądów administracyjnych.
Sygnatura akt II GSK 844/16, wyrok z 17 lipca 2018 r.

