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To źródło informacji na temat produktów konopnych (czasem 
zwanych potocznie marihuaną) zostało przygotowane 
konkretnie na użytek osób w starszym wieku w Kanadzie. Celem 
organizacji Active Aging Canada (Aktywne Starzenie się - Kanada) 
jest zapewnianie informacji medycznych na podstawie najbardziej 
aktualnych dostępnych dowodów naukowych. Tworząc ten dokument 
analizowaliśmy dostępne źródła naukowe z całego świata istotne dla 
osób starszych. Udało nam się dotrzeć do wyników rzetelnych badań, 
ale potrzebne są dalsze wysiłki dla ustalenia skutków stosowania 
produktów konopnych przez osoby starsze.
Na podstawie szeregu grup fokusowych i ankiet internetowych 
ustaliliśmy, jakie informacje chciałyby uzyskać osoby starsze na temat 
produktów konopnych i w jaki sposób chciałyby je otrzymać. Ta broszura 
powstała po to, aby odpowiedzieć na takie pytania i udostępnić linki i 
źródła informacji, dzięki którym będzie można dowiedzieć się więcej.
Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to obszerny materiał - proszę się 
nie spieszyć. Chcieliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania w jednym 
poręcznym przewodniku. 
Podstawą zdrowego starzenia się są rzetelne informacje i edukacja na 
tematy związane ze zdrowiem. Mamy nadzieję, że czytelnicy znajdą w 
tej broszurze przydatne odpowiedzi na ważne pytania. 
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Zastrzeżenie prawne: Ta broszura została przygotowana wyłącznie do 
celów informacyjnych. Jej celem nie jest oferowanie porad medycznych 
i nie powinna być interpretowana lub stosowana jako standard praktyki 
medycznej.
Przygotowanie tej publikacji było możliwe dzięki wkładowi finansowemu programu Substance Use and 
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Dokument ten jest również dostępny w 15 innych językach. Więcej informacji można znaleźć na końcu tej 
broszury. 
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Wiedza to podstawa 

Aktywność fizyczna 
Osoby starsze potrzebują 
codziennej aktywności fizycznej. 

Zdrowa dieta 
Zdrowa dieta zapobiega chorobom 
cywilizacyjnym, takim jak cukrzyca, 
choroby serca i udary, lub 
ogranicza je. 

Zdrowie psychiczne  
Zdrowie psychiczne jest równie 
ważne jak zdrowie fizyczne. 
Regularna aktywność poprawia 
samopoczucie i dobrze wpływa na 
nasz mózg. 

Aktywność społeczna 
Przygotuj plan zdrowego życia 
i pozytywnego starzenia się, 
obejmujący kontakty z własną 
społecznością. 

Przekonania i stosunek do życia 
Pozytywny stosunek do życia jest 
jednym z kluczowych elementów 
zdrowego życia. Podejmij wyzwanie 
i zmień sposób, w jaki myślisz o 
starzeniu się i możliwościach, które 
stoją przed tobą!
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O organizacji  
Active Aging Canada 
Active Aging Canada jest ogólnokrajową 
organizacją charytatywną założoną w 1999 r.
Dążymy do propagowania społeczeństwa, 
w którym wszyscy dorośli i osoby starsze w 
Kanadzie żyją aktywnie i chcemy przyczynić się 
do ich dobrego samopoczucia. 
Wspieramy aktywne starzenie się poprzez 
zaangażowanie, edukację, badania i promocje 
przez całe życie. 
Tworzymy programy i źródła wiedzy, służące 
informowaniu, edukacji, inspirowaniu 
i motywowaniu osób starszych do 
podejmowania choćby małych kroków w stronę 
zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Filozofia aktywnego życia to sposób na życie. 
Oznacza to, że każdy z nas włącza w codzienne 
życie czynności, które są odzwierciedleniem 
naszych wartości fizycznych, społecznych, 
umysłowych, emocjonalnych i duchowych. 
„Liczy się to, co robisz każdego dnia”, dlatego 
starajmy się, aby każdy dzień przyczyniał się do 
stylu życia sprzyjającego zdrowemu starzeniu 
się.
Po dodatkowe informacje zapraszamy na 
witrynę: www.activeagingcanada.ca

https://www.activeagingcanada.ca/
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Korzyści lecznicze
Osoby starsze twierdzą, że 
produkty konopne, które 
zdobywają poprzez lekarza 
lub na własną rękę, pomagają 
w problemach takich jak ból, 
niepokój, depresja i zaburzenia 
snu. Obecnie dowody naukowe 
wspierające wiele ze stwierdzeń 
na temat właściwości leczniczych 
produktów konopnych mają 
ograniczony zakres.  
Zob. strony  17-28.

Rozmowa z lekarzem
Ta broszura zawiera listę 
pytań, które należy zadać 
sobie i swojemu lekarzowi na 
temat stosowania produktów 
konopnych.   
Zob. strony  43-46.

Dawkowanie i stan twego 
zdrowia
Nie ma formalnych zasad 
dawkowania produktów 
konopnych. Ogólna porada na 
temat tego, jak zorientować się, 
w jaki sposób reagujemy na 
produkty konopne, to: „Zacznij 
od niskiej dawki i powoli”.
Zob. strony 47-49.

Ta broszura zawiera 
krótkie informacje 
na temat produktów 
konopnych w odniesieniu 
do konkretnej grupy 
wiekowej, dlaczego i w 
jaki sposób są używane 
i co badania naukowe 
mówią o ich użyciu 
do leczenia pewnych 
schorzeń.

Produkty konopne - fakty
Produkty konopne to wszelkie 
produkty pochodzące z roślin 
zwanej cannabis, konopi 
indyjskich lub siewnych. Jej 
aktywne składniki to THC i CBD. 
Każdy z tych składników ma inne 
zastosowanie lecznicze. Produkty 
konopne występują pod różnymi 
postaciami. Stężenie THC i CBD 
jest w nich różne. Zależy od tego, 
do czego służy dany produkt. 
Zob. strony 3-8.

Starsi mieszkańcy Kanady 
i stosowanie produktów 
konopnych
Osoby starsze coraz częściej 
sięgają po produkty 
konopne. Niektórzy chcą się 
przekonać, czy pomagają 
one przeciwdziałać skutkom 
starzenia się i chorobom 
przewlekłym. Inni po prostu je 
lubią (użycie rekreacyjne).
Zob. strony 1-2.

Produkty konopne 
i przepisy prawa
Zarówno medyczne, 
jak rekreacyjne 
produkty 
konopne są legalne w 
Kanadzie. Można je kupować 
tylko od licencjonowanych 
dystrybutorów. Każda prowincja 
i lub terytorium ma również 
własne zasady związane z 
produktami konopnymi.
Zob. strony 9-16.

Treść broszury

Skutki uboczne i 
ryzyka związane 
z produktami 
konopnymi
Produkty konopne mogą 
wywołać skutki uboczne i wiązać 
się z ryzykiem. Skutki uboczne 
produktów bogatych w THC 
obejmują suchość ust, senność 
i zaburzenia równowagi. Ryzyka 
związane z produktami konopnymi 
obejmują ich nadużycie oraz 
prowadzenie pojazdów pod 
wpływem tych substancji. 
Zob. strony  29-36.

Starzenie się i produkty kono-
pne
Z wiekiem nasze organizmy 
zmieniają się i używki mają 
na nas odmienny wpływ. 
Badacze wciąż poznają działanie 
produktów konopnych na osoby 
starsze. Zob. strony  37-42.
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Co powiedzieli nam starsi Kanadyjczycy
Od czasu legalizacji produktów konopnych w 2018 roku, 30% respondentów 
naszej ankiety internetowej przeprowadzonej wśród starszych Kanadyjczyków 
potwierdziło używanie produktów konopnych. W naszej próbie obejmującej 638 
respondentów, 40% osób, które obecnie nie używało produktów konopnych stwierdziło, 
że są nimi zainteresowane i zastanawiają się nad ich użyciem. Większość osób obecnie 
stosujących produkty konopne i rozważających ich użycie podawała przyczyny medyczne, 
głównie ból przewlekły, stany zapalne, trudności ze snem, bóle mięśniowe i niepokój.
Ponad połowa osób starszych, które odpowiedziały na naszą ankietę, 
stwierdziła, że:

• chcieliby więcej dowiedzieć się na temat produktów konopnych, związanych z 
nimi korzyści i ryzyka

• chcą rzetelnych informacji z wiarygodnego źródła
• chcą informacji na temat korzyści medycznych/leczniczych i sposobów użycia

Informacje, które uzyskaliśmy z naszej ankiety są podobne do najnowszych danych, 
zarówno na temat większego użycia, jak zainteresowania produktami konopnymi wśród 
osób starszych.

Dlaczego osoby starsze używają produktów 
konopnych
Obecnie w Kanadzie używanie produktów konopnych zarówno 
do celów leczniczych, jak i rekreacyjnych jest legalne. Większość 
osób starszych używa produktów konopnych w celach leczniczych. 
Twierdzą, że spróbowali produktów konopnych głównie po to, by 
przekonać się, czy pomagają one w problemach związanych ze 
starzeniem się i łagodzą skutki uboczne chorób przewlekłych. Traktują je 
jako alternatywną terapię. 

Osoby starsze stosują produkty konopne do następujących celów 
leczniczych:

• na ból
• na niepokój i depresję
• na problemy ze snem
• jako alternatywę wobec leków na receptę
• aby poprawić jakość życia.

Użycie produktów 
konopnych przez osoby w 
wieku 65 lat i powyżej rośnie 
szybciej niż w jakiejkolwiek 
innej grupie wiekowej. W 
Kanadzie w 2019 roku 6,6% 
osób starszych zgłaszało 
stosowanie produktów 
konopnych. W roku 2012 
było ich zaledwie 1%.
Większość starszych 
użytkowników produktów 
konopnych sięga po nie 
po raz pierwszy. Niewielki 
procent to osoby używające 
produktów konopnych przez 
całe życie albo używające ich 
w młodości i powracające 
 do nich teraz.
Jednym z powodów 
zwiększenia użycia jest 
zmiana stosunku do 
produktów konopnych. 
Wzrasta również 
zainteresowanie ich 
korzyściami zdrowotnymi.
Nie ma stereotypowych 
użytkowników produktów 
konopnych. Mogą być 
oni w każdym wieku i 
reprezentować każdą grupę 
społeczną.

Starsi mieszkańcy Kanady i użycie 
produktów konopnych
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Użycie 
niemedyczne

Oba Użycie 
medyczne



3 4

Wiedza to podstawa 

THC i CBD mają inne zastosowania lecznicze
THC CBD

Psychoaktywne Niepsychoaktywne
Zapobiega 
nudnościom

Zmniejsza ból 
powodowany przez 
stany zapalne

Łagodzi skurcze Zapobiega napadom 
padaczkowym lub 
ogranicza je

Uśmierza ból Ogranicza niepokój
Pobudza apetyt Łagodzi objawy 

psychozy

W zależności od sposobów 
przygotowania produkty 
konopne mogą mieć duży 
zakres mocy i „profile” 
zawartości THC i CBD:

• Głównie THC
• Głównie CBD
• Równowaga THC i CBD 

W powszechnych 
odmianach konopi, 
szczepy indica i sativa 
są często łączone w celu 
utworzenia podgatunków 
hybrydowych. 

Każdy podgatunek 
jest reklamowany jako 
posiadający odmienne 
skutki fizjologiczne.
Konopie zawierają również 
składniki zwane terpenami. 
Nadają one roślinie 
charakterystyczny zapach i 
aromat. 
Działanie różnych 
szczepów konopi różni 
się w zależności od składu 
mieszanki terpenów i 
kannabinoidów.

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

Produkty konopne—fakty

Liście i kwiaty konopi 
zawierają setki 
składników zwanych 
fitokannabinoidami. Ilość 
tych składników w danym 
produkcie zależy od szczepu 
konopi, gleby, klimatu i 
sposobu uprawy rośliny.
Dwa składniki, o których 
wiemy najwięcej to:
THC (delta-9-
tetrahydrokannabinol) i
CBD (kannabidiol). 

THC to substancja 
psychoaktywna (zmieniająca 
działanie mózgu i wpływająca 
na myślenie) w konopiach 
indyjskich i siewnych, która 
wywołuje uczucie „haju”.
CBD nie ma działania 
psychoaktywnego i jest 
badana pod kątem jej 
potencjalnych zastosowań 
medycznych i skutków 
terapeutycznych.

THC i CBD to dwie aktywn e substancje chemiczne 
konopi indyjskich i siewnych. Roślina ta może być 
używana w postaci suszu, można też z niej ekstrahować 
olejek wykorzystywany do różnych produktów pochodnych.

Istnieją dwie odmiany rośliny

Indica  
(konopi indyjskie)

Sativa  
(konopie siewne)

Niski krzaczek Wysoki krzaczek
Szerokie liście Wąskie liście
działanie 
uspakajające

działanie 
pobudzające



5 6

Wiedza to podstawa 

Sposób użycia Informacje na 
temat tej metody

Jak szybko 
działa

Jak długo 
działa

Wdychanie—
palenie   

Susz z konopi w 
postaci papierosa 
„jointa”, w fajce lub w 
bongu

W ciągu kilku 
sekund do kilku 
minut

do 6 godzin, 
skutki mogą 
utrzymywać się 
do 24 godzin

Wdychanie—
vaping 
(wapowanie) 

Susz z konopi w 
waporyzatorze, 
zbiorniku z olejkiem 
lub e-papierosie

W ciągu kilku 
sekund do kilku 
minut

do 4 godzin

Pod język  Spreje, paski 
rozpuszczalne w 
ustach

10–30 minut  6–12 godzin

Połykanie   
(olejki)  

Olejek z konopii, 
kapsułka lub żelki

10–60 minut do 12 godzin

Połykanie   
(produkty jadalne)

Produkty jadalne 
(pieczone lub 
gotowane)

30 minut do  
2 godzin

do 12 godzin lub 
dłużej

Produkty na skórę Kremy, emulsje brak pełnych 
informacji

do 6 godzin lub 
więcej
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Porównanie sposobów stosowania  
produktów konopnych
Działanie produktów konopnych 
i czas ich działania bardzo się 
różnią. Zależą od sposobów jej 
używania. Zachowaj ostrożność i 
cierpliwość.
Na przykład, jeżeli wdychasz 
produkty konopne, trzeba 
poczekać kilka sekund lub minut, 
aż zacznie działać. Na pełne 
działanie czeka się od 10 do 30 
minut. 

Produkty jadalne lub żelki 
zaczynają działać po upływie od 
30 minut do 2 godzin, a na pełne 
skutki działania można czekać 
nawet do 4 godzin. Na przykład 
jeżeli połyka się żelkę jako środek 
ułatwiający zasypianie, należy 
zrobić to co najmniej 30 minut 
przed położeniem się do łóżka.

Palenie:   
Susz (suszone kwiatostany). 

Wapowanie:    
Wdychanie wysuszonej 
rośliny w postaci oparów.

Olejek z produktów 
konopnych 
Ekstrakt rozpuszczony w 
oleju. Produkty oleiste mają 
podaną liczbę gramów  
konopi w olejku.

Sposoby stosowania produktów konopnych

Sprej:   
Do ust lub pod język. 
Wchłaniane przez błonę 
śluzową ust. 

Produkty jadalne:   
Produkty zawierające 
tłuszcze lub olejki 
nasączone ekstraktem z 
suszu konopi.

Produkty na skórę:    
Gęsty ekstrakt z olejków 
nakłada się na skórę w 
postaci żelu lub kremu, 
który jest następnie 
wchłaniany poprzez skórę.
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Etykieta produktu 
konopnego z dominującą 
zawartością CBD.

Produkty konopne 
medyczne

Produkty konopne rekreacyjne
Produkty konopne z THC 
powoduje uczucie euforii i 
odprężenia.  
Pojęcie „produkty konopne 
rekreacyjne” oznacza, że 
ich użytkownik robi to dla 
przyjemności, nie zaś w celach 
medycznych. Produkty konopne 
medyczne i rekreacyjne mogą pochodzić 
z tych samych roślin, ale produkty 
będą skupiać się na odmiennych 
właściwościach chemicznych, w 
zależności od pożądanych efektów.

Etykieta produktu 
konopnego z 
dominującą 
zawartością THC. 

Produkty konopne w samodzielnym leczeniu

Zawartość THC na jednostkę: 20 mg
THC łącznie 200 mg
CBD 0 mg/g
CBD łącznie 0 mg/g

THC <1,00 mg/mL
THC łącznie <1,00 mg/mL
CBD 20,0 mg/mL
CBD łącznie 20,0 mg/mL

Marihuanę medyczną przepisuje 
lekarz do leczenia konkretnych 
schorzeń i objawów. Receptę 
realizuje licencjonowany producent. 
Recepta może być na naturalne 
produkty konopne w postaci THC 
lub CBD. Może być również na 
syntetyczny lek konopny, dostępny 
tylko na receptę.
Oprócz naturalnych produktów 
konopnych dostępne są również 
preparaty farmaceutyczne. Mogą 
one pochodzić z konopi lub być 
tworzone w laboratorium. Mają one 
dobrze określoną moc i informacje 
na temat dawkowania. 
Kannabinoidy na receptę 
naśladujące THC zostały 
zatwierdzone przez system opieki 
zdrowotnej Health Canada do użycia 
w Kanadzie. Obejmują one Marinol, 
Cesamet (lub nabilon) i Sativex (lub 
nabiximol). Służą one do leczenia 
spastyczności w stwardnieniu 
rozsianym i uśmierzania bólu 
nowotworowego.

Ponieważ produkty konopne 
są obecnie legalne w Kanadzie, 
można spytać, czy przepisywanie 
ich na receptę jest wciąż 
potrzebne.  
Przyczyny, dla których ktoś 
może zechcieć uzyskać 
medyczne produkty konopne 
na receptę:

• Dostęp do syntetycznych 
odpowiedników produktów 
konopnych na receptę.

• Plany ubezpieczenia 
pracowniczego, które 
zaczynają pokrywać 
medyczne produkty konopne, 
wymagają przedstawienia 
recepty i paragonu przy 
zgłaszaniu roszczenia. 

• Osoby korzystające z 
rządowej pomocy społecznej 
lub o niskich dochodach 
mogą zakwalifikować się do 
zniżki. 

• Canadian Revenue Agency 
(Urząd Skarbowy Kanady) 
pozwala osobom, które 
mają receptę na produkty 
konopne, odliczać ich koszty 
jako wydatek medyczny.

Wiele osób próbuje różnych 
produktów konopnych na 
własną rękę na różne schorzenia. 
Nazywamy to użyciem 
autoterapeutycznym. 
Takie osoby zdobywają produkty 
konopne bez recepty od 
uprawnionego lekarza. Niektórzy 
ludzie wybierają produkty konopne 
do samodzielnego leczenia, do 
celów takich jak zmniejszenie 
niepokoju lub opanowanie bólu.

AKTYWNE STARZENIE SIĘ i UMIAR
Pamiętaj, że umiar we wszystkim to klucz do dobrego 
zdrowia. Rozpoczynając ćwiczenia fizyczne, na początku 
trzeba być ostrożnym i powoli przyzwyczajać organizm do 
wysiłku. Kiedy próbujemy produktu konopnego, należy 
zacząć od niskiej dawki, uważać na skutki i zachować 
cierpliwość.

Wiedza to podstawa 
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Według przepisów federalnych dorosłym wolno:
Posiadać do 30 gramów 
suszonych produktów konopnych 
w miejscu publicznym lub ich 
odpowiednik w innej postaci.

Udostępniać legalne produkty 
konopne innym dorosłym w ilości 
do 30 gramów.

Kupować suszone lub świeże 
produkty konopne i olejek z 
konopi w miejscach sprzedaży 
posiadających licencję wydaną 
przez prowincję.

Kupować produkty konopne 
online od licencjonowanych 
producentów, jeżeli nie ma 
ustanowionej sieci sprzedaży 
detalicznej w danej prowincji lub 
terytorium.

Uprawiać do czterech 
krzaczków konopi w danym 
miejscu zamieszkania do celów 
osobistych, wyhodowanych z 
licencjonowanych nasion lub 
sadzonek.  

Wytwarzać produkty konopne, 
takie jak pokarmy lub napoje, w 
domu. Jest to dozwolone pod 
warunkiem, że nie tworzy się 
produktów skoncentrowanych.

Świeże 
Suszone 

Olejki 
Krzaczki Nasiona 

Jadaln
e  

Ek
str

ak
ty

 
Na

 Sk
órę

Produkty konopne i przepisy 
prawa

Canadian Cannabis 
Act (Ustawa o 
produktach konopnych 
w Kanadzie) obecnie 
zezwala na sprzedaż 
następujących 
produktów przez 
licencjonowanych 
dystrybutorów:

• świeże konopie
• suszone konopie
• olejek z konopi
• rośliny konopi indyjskich i 

siewnych
• nasiona konopi indyjskich i 

siewnych
• produkty jadalne z konopiami
• ekstrakty z konopi
• produkty konopne na skórę
Takie produkty mogą być 
sprzedawane pod różnymi 
postaciami 
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Jak sprzedaje się produkty konopne
Prowincje i terytoria decydują o sposobie 
dystrybucji i sprzedaży produktów konopnych na 
swoim obszarze.  
Każda prowincja i terytorium mają również własne 
zasady odnośnie do produktów konopnych, w tym:

• ograniczenia wiekowe
• gdzie dorośli mogą je kupować
• gdzie dorośli mogą ich używać
• ilość produktów konopnych, którą dorośli mogą posiadać.

Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regułami 
prawnymi w prowincji lub terytorium, gdzie mieszka 
lub które odwiedza.
W części Źródła Informacji zamieszczamy linki do 
przepisów prowincji i terytoriów.

Gdzie można stosować produkty konopne
Produktów konopnych można używać we własnym 
domu.  
Właściciel nieruchomości wynajmowanej lokatorom 
może ustalić w umowie wynajmu reguły palenia lub 
uprawy produktów konopnych. 
Kondominia i osiedla mieszkaniowe mogą mieć 
również własne reguły. 
Niektóre prowincje zakazują palenia i wapowania 
produktów konopnych w miejscach publicznych. Jej 
używanie może być również dozwolone jedynie w 
miejscach, gdzie dozwolone jest palenie tytoniu.

Gdzie można kupić produkty konopne
Odpowiedź zależy od konkretnej prowincji. 
Na ogół jedyne legalne źródła produktów 
konopnych to: 

prywatne licencjonowane sklepy 
detaliczne

sklepy prowadzone przez władze
sprzedaż online lub telefoniczna 
wysyłka pocztowa do użycia medycznego. 

W niektórych prowincjach istnieje tylko kilka 
punktów sprzedaży detalicznej, w innych może 
być ich wiele.

W roku 2021 
przeciętny koszt 
produktów konopnych 
w Kanadzie wynosił 
$10,30 za gram. Ceny 
zależały od prowincji, 
typu kupowanych 
produktów konopnych 
i dawki. Ten wykres 
ilustruje przykłady 
zakresu cen różnych 
produktów. Ceny 
pochodzą z roku 2018.

Ceny produktów konopnych
Postać Produkty 

suszone
Olejki Kapsułki

Koszt 
detaliczny

$5-15/g $50-200 za butelkę $100-200 za 60 
kapsułek

Koszt 
miesięczny 

1g/dzień x 30 dni 
= $150-450

1 butelka może wystarczyć 
na 1-3 miesiące

1-2 kapsułki/dzień x 
30 dni = $100-400

Przeciętne koszty produktów konopnych Kupowanie produktów konopnych 
medycznych
Aby kupić produkty konopne medyczne, należy 
poprosić lekarza o receptę. Następnie trzeba 
zarejestrować się u licencjonowanego producenta, 
aby otrzymywać produkty konopne pocztą.
W całej Kanadzie są również niezależne 
kliniki specjalizujące się w produktach 
konopnych medycznych. Takie kliniki 
przyjmują skierowania od lekarza. 
Klinika specjalizująca się w produktach 
konopnych może być opcją w sytuacji, gdy 
lekarz rodzinny nie może udzielać porad 
na temat użycia produktów konopnych. 
Taka klinika może zorganizować 
konsultacje u lekarza, który oceni stan 
pacjenta i wyda receptę dla tych, którzy 
się kwalifikują. 

Personel kliniki może następnie 
poinstruować pacjenta, jak stosować 
medyczne produkty konopne. 
Personel kliniki zarejestruje następnie 
pacjenta u licencjonowanego producenta, 
który zorganizuje wysyłkę legalnych 
produktów konopnych pocztą. 
Lekarze w takich klinikach są niezależnymi 
podwykonawcami lub konsultantami. 
Niektóre kliniki pobierają opłatę za wizytę 
pacjenta. 
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Legalne produkty konopne sprzedawane są wyłącznie przez punkty detaliczne 
upoważnione przez władze terytorium lub prowincji.

• Legalne produkty konopne (z 
wyjątkiem tych, które zawierają 
nie więcej niż 0,3% THC) mają 
znaczek akcyzy na opakowaniu. 

• Każda prowincja i terytorium mają 
inne kolory znaczków akcyzy. 

• Taki znaczek ma zabezpieczenia 
przed fałszowaniem, podobnie jak 
paszporty lub banknoty. 

Identyfikacja legalnych produktów konopnych

Oznaczenie opakowania

THC per unit ## mg | THC par unité ## mg
Total THC per unit ## mg 
THC total par unité ## mg
THC ## mg
Total THC ## mg | THC total ## mg

CBD per unit ## mg | CBD par unité ## mg
Total CBD per unit ## mg  
CBD total par unité ## mg
CBD ## mg
Total CBD ## mg | CBD total ## mg

Znormalizowany symbol produktów konopnych 
wymagany jest przez władze kanadyjskie na 
wszystkich produktach zawierających THC.

Etykieta określa zawartość THC 
i/lub CBD w każdej jednostce 
produktu, jak również łączną 
zawartość THC i CBD w całym 
produkcie. Takie informacje 
zawsze umieszczone są w białej 
ramce.
Jeżeli produkt jest jadalny, będzie 
zawierać informacje, jaki byłby to 
odpowiednik w postaci suszonych 
produktów konopnych.

Opakowanie będzie 
zawierać ostrzeżenie 
składające się z dwóch 
zdań. Takie ostrzeżenie jest 
zawsze umieszczone na 
żółtym tle.
Ten przykład pochodzi 
z jadalnego produktu 
konopnego. Łącznie 
umieszczanych jest 
osiem różnych informacji 
ostrzegawczych.

Nutrition Facts 
Valeur nutritive
Per HM (MM)
pour MD (MM)

Calories ####
Fat / Lipides ## g ## %

Saturated / saturés ## g ## %
+ Trans / trans ## g

Carbohydrate / Glucides ## g
Fibre / Fibres ## g ## %
Sugars / Sucres ## g ## %

Protein / Protéines ## g
Cholesterol / Cholestérol ### mg 
Sodium #### mg ## %

Potassium #### mg ## %
Calcium #### mg ## %
Iron / Fer ## mg ## %

*5% or less is a little, 15% or more is a lot

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Valeur nutritive
Nutrition Facts 
pour MD (MM)
Per HM (MM) 

Calories ####
Lipides / Fat ## g ## %

saturés / Saturated ## g ## %
+ trans / Trans ## g

Glucides / Carbohydrate ## g
Fibres / Fibre ## g ## %
Sucres / Sugars ## g ## %

Protéines / Protein ## g
Cholestérol / Cholesterol ### mg 
Sodium #### mg ## %

Potassium #### mg ## %
Calcium #### mg ## %
Fer / Iron ## mg ## %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup 

% valeur quotidienne*
% Daily Value*Na produktach jadalnych 

będzie również etykieta 
określająca wartości 
odżywcze.

Etykieta podająca zawartość produktów 
konopnych
Konopie indyjskie i siewne zawierają 
szereg różnych substancji chemicznych 
zwanych kannabinoidami. 
Dwie najlepiej znane z nich to 
tetrahydrokannabinol (THC) i 
kannabidiol (CBD). 
Istnieją setki szczepów konopi i różnych 
postaci produktów. W zależności od 
sposobu sporządzania mogą one 
zawierać różne stężenia THC i CBD. 
THC to substancja powodująca uczucie 
„haju”. Wywołuje psychoaktywną 
odpowiedź mózgu, która jednym 
się podoba, a inni uważają ją za 
nieprzyjemną. W przeciwieństwie 
do THC, CBD nie wywołuje „haju” i 
odpowiedzi psychoaktywnej. 

Produkty o większym stężeniu THC 
wiążą się z większym ryzykiem 
dla zdrowia oraz bezpieczeństwa 
i nie powinny być stosowane 
przez nowicjuszy. Ważne jest, aby 
podejmować decyzje w oparciu 
o solidne informacje, dotyczy to 
szczególnie osób niedoświadczonych i 
próbujących nowego produktu.

THC ## mg/g
THC łącznie | THC łącznie ## mg/g

CBD ## mg/g
CBD łącznie | CBD łącznie ## mg/g

Należy uważnie przeczytać etykietę.  
Kupując produkty konopne do celów leczniczych 
należy wybrać produkt, w którym „Total THC” 
(THC łącznie) jest zero lub prawie zero. 

Wszystkie legalne produkty konopne sprzedawane w 
Kanadzie muszą być oznaczone takimi etykietami. 

(Kropkowana linia nie występuje, wskazuje tylko obszar etykiety).

WARNING: The effects from eating or drinking 
cannabis can be long-lasting. The effects can 
last between 6 and 12 hours following use.

MISE EN GARDE : Les effets de la 
consommation de produits comestibles à 
base de cannabis peuvent être de longue 
durée. Les effets peuvent durer de six à douze 
heures après la consommation.
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Należy zawsze 
przechowywać 
produkty konopne 
w miejscu 
niedostępnym 
dla dzieci lub 
zwierząt. 
Jadalne produkty 
konopne i ich 
opakowania 
mogą wywołać 
w dzieciach 
przekonanie, że to 
cukierki. 
Należy wyraźnie 
oznaczać i 
bezpiecznie 
przechowywać 
wszelkie 
produkty jadalne 
zawierające 
konopie.  

Zamknięcie "dziecioodporne"

Butelka "dziecioodporna"

Nie przechowywać ze zwykłą żywnością

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci i zwierząt domowych

Zasady bezpieczeństwa użycia  
produktów konopnych

Podróżowanie z produktami konopnymi
Nie należy ich przywozić. Nie należy ich wywozić.

Podróż poza Kanadę
Przewożenie produktów konopnych lub 
jakichkolwiek produktów zawierających 
produkty konopne - w tym jadalnych, 
ekstraktów i produktów konopnych na skórę  - 
przez granice Kanady, niezależnie od tego, czy 
się wjeżdża czy wyjeżdża z kraju, jest wciąż 
nielegalne.
Produkty konopne pozostają nielegalne w większości krajów. 
Podróżowanie za granicę z choćby niewielką ilością produktów konopnych 
naraża na poważne kary kryminalne we własnym kraju i za granicą.

Podróż do USA
Chociaż posiadanie produktów konopnych jest 
legalne w niektórych stanach USA, pozostają one 
nielegalne w myśl prawa federalnego USA. Nie 
należy podejmować próby przekraczania granicy 
kanadyjsko-amerykańskiej z jakąkolwiek ilością 
produktów konopnych w dowolnej postaci, nawet 
jeżeli podróżuje się do stanu, gdzie posiadanie 
produktów konopnych jest legalne.

Podróż z produktami konopnymi w obrębie Kanady
Osoby podróżujące w obrębie Kanady, 
spełniające wymogi minimalnego wieku 
dla danej prowincji i/lub terytorium, 
mogą posiadać do 30 gramów 
suszonych produktów konopnych lub ich 
odpowiednik.
Takie osoby mają obowiązek zapoznać się 
z przepisami prawa prowincji i terytorium, 
które odwiedzają. Używając produktów 
konopnych należy przestrzegać przepisów 
prawa w danej jurysdykcji.

Podróżując pomiędzy dwoma punktami 
w Kanadzie należy zwrócić uwagę, czy 
lot nie ma międzylądowania w Stanach 
Zjednoczonych. Produkty konopne nie 
są legalne w Stanach Zjednoczonych. 
Należy również pamiętać, że lot może być 
przekierowany do USA z powodu pogody 
lub trudności technicznych. 

Dobrze jest dzielić się informacjami i doświadczeniami.  
Nie bój się i nie wstydź powiedzieć znajomym czy 
rodzinie, że próbujesz produktów konopnych. Możesz 
być zaskoczony słysząc, że twoi znajomi również ich 
próbowali. Bądź otwarty na nowe informacje.  
Słuchaj i ucz się.

AKTYWNE STARZENIE SIĘ i UMIARWiedza to podstawa 
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Produkty konopne pomagają w 
problemach zdrowotnych
Kannabinoidy przypominają 
substancje naturalnie 
występujące w ludzkim 
organizmie, zwane 
endokannabinoidami. 
Działają one na układ 
endokannabinoidowy. Badania 
układu endokannabinoidowego 
są wciąż bardzo ograniczone. 
Obejmuje on cały układ 
nerwowy, w tym mózg. Jego 
receptory rozmieszczone są 
w całym organizmie. Uważa 
się, że wpływa na układ 
nerwowy, czynności układu 
immunologicznego, nastrój 
i apetyt oraz inne czynności 
organizmu. 
Dwa najlepiej znane receptory 
kannabinoidowe to CB1 i CB2. 
Receptory CB1 odpowiadają 
za psychoaktywne skutki 
THC. Mogą one oddziaływać 
na pamięć, nastrój, sen, 
apetyt i nasilenie bólu. 
Receptory CB1 znaleźć można 

również w obszarach mózgu 
związanych z kontrolą ruchu 
i funkcjami poznawczymi.  
Receptory CB2 znajdują 
się głównie w komórkach 
układu odpornościowego 
oraz tkankach mięśniowych i 
kostnych. Mogą one odgrywać 
rolę w zmniejszaniu stanów 
zapalnych.  
Badania medyczne sprawdzają 
zdolności kannabinoidów do 
łagodzenia stresu, zwiększenia 
apetytu, poprawy jakości snu 
oraz ograniczeniu bólu i stanów 
zapalnych. 
Możliwe, że kannabinoidy 
mogą odegrać rolę w różnych 
schorzeniach i zdrowym 
starzeniu się. W niektórych 
kulturach produkty konopne 
uważane są za część starej 
tradycji zielarskiej. 
Jednak do tej pory dowody 
naukowe ich działania są 
ograniczone.

Korzyści lecznicze

THC i CBD pasują jak 
zamek i klucz do 
istniejących 
receptorów człowieka.
*CBD nie „pasuje” 
bezpośrednio do receptorów 
CB1 i CB2, ale ma silny 
pośredni wpływ na nie, wciąż 
badany.

UKŁAD ENDOKANNABINOIDOWY 
REGULUJE RÓWNIEŻ

TEMPERATURĘ 
CIAŁA

PAMIĘĆ CZYNNOŚCI UKŁADU 
KRĄŻENIA

RÓWNOWAGĘ 
ENERGII I 

METABOLIZM

TRAWIENIE

CB1

CB2

THC

CBD

UKŁAD ENDOKANNABINOIDOWY 
CZŁOWIEKA
Receptory CB1 
znajdują się głównie 
w mózgu i w 
ośrodkowym 
układzie nerwowym, 
ale występują też we 
włóknach nerwowych 
i niektórych 
narządach.

Receptory CB2 znajdują 
się głównie w narządach 
ośrodkowych, 
szczególnie w 
komórkach 
powiązanych z układem 
immunologicznym.

Układ endokannabinoidowy człowieka reguluje szereg rozmaitych czynności fizjologicznych. 
Badacze wciąż poznają ten układ. Kannabinoidy (z konopi) wchodzą w interakcję z układem 
endokannabinoidowym. Powoduje to szeroką gamę skutków dla ciała i umysłu. 
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Dostępne badania potwierdzają korzystne 
działanie medycznych produktów konopnych 
na trzy schorzenia: 

• przewlekły, nieuśmierzony, 
silny ból w opiece 
paliatywnej 

• nudności i wymioty 
wywołane chemioterapią

• skurcze mięśniowe 
wywołane stwardnieniem 
rozsianym lub urazami 
rdzenia kręgowego.

Zainteresowanie osób starszych leczniczymi zastosowaniami 
produktów konopnych rośnie. Z tego powodu pracownicy 
opieki zdrowotnej podchodzą do tego praktycznie. Schorzenia 
leczone medycznymi produktami konopnymi obejmują:

Określone 
rodzaje bólu

Zapalenie 
stawów

Stany 
wymagające 
opieki 
paliatywnej

Problemy 
ze snem i 
bezsenność

Brak apetytu Jaskra

Demencja Niepokój i 
depresja

Korzyści produktów 
konopnych
Wyroby z produktami 
konopnymi mogą działać 
korzystnie na niektóre osoby 
starsze, a nie działać na inne. 
Chociaż badania są wciąż 
ograniczone, osoby starsze 
zgłaszają niepotwierdzone 
korzyści. 
Kiedy osoby stosujące produkty 
konopne do celów medycznych 
pyta się o korzyści, mówią one o:  

• poprawie jakości życia
• poprawie jakości snu
• uśmierzaniu bólu
• możliwości odstawienia leków 

na receptę. 

Skuteczność medycznych 
produktów konopnych wydaje 
się bardzo indywidualna. Zależy 
od przyczyn ich stosowania i 
znalezienia właściwego typu i 
dawki. 

Produkty konopne i schorzenia
Uważa się, że produkty konopne mają 
szereg korzyści dla zdrowia. Istnieje 
jednak niewiele dowodów naukowych 
na poparcie różnych stwierdzeń na 
temat ich właściwości leczniczych. 
Zrozumienie korzyści i ryzyka wymaga 
dalszych badań.  
Health Canada zezwala na użycie 
produktów konopnych na dowolne 
schorzenie, pod warunkiem, że przepisuje 
je lekarz. Jednak produkty konopne nie 
przeszły procesu dopuszczania do obrotu 
wymaganego przy zatwierdzaniu leku. Jest 
natomiast kilka produktów zawierających 

syntetyczne kannabinoidy, które zostały 
zatwierdzone do użycia medycznego 
na konkretne schorzenia. Są to Cesamet 
(nabilon) i Sativex (nabiximol). 
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Zapalenie stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów lub bóle stawowe 
są częste wśród osób starszych. Uważa się, że ból 
wywołany jest uszkodzeniem stawów, stanami 
zapalnymi lub uszkodzeniem włókien nerwowych.  
W stawach znajdują się receptory 
endokannabinoidowe, a produkty konopne mają 
właściwości przeciwzapalne. Istnieje teoria, że 
produkty konopne mogą zmniejszyć nerwobóle 
związane z chorobą zwyrodnieniową stawów. 
Badania na zwierzętach są obiecujące, ale nie 
podjęto jeszcze żadnych badań z udziałem ludzi.
Podobnie wygląda to w przypadku 
reumatoidalnego zapalenia stawów. 
Przeprowadzono niewiele badań, ale wczesne 
wyniki są obiecujące. Wykazano, że sprej 
do ust Sativex zmniejszył ból związany ze 
zwyrodnieniowym zapaleniem stawów.
Zarówno Arthritis Society of Canada 
(Kanadyjskie Towarzystwo Chorób Stawów) 
jak Canadian Rheumatology Association 
(Kanadyjskie Stowarzyszenie Reumatologiczne) 
rozumie zainteresowanie produktami 
konopnymi. Oba sugerują podejście praktyczne.

Często produkty konopne są 
promowane jako uniwersalna 
metoda uśmierzania bólu. 
Dotychczasowe badania wskazują 
jednak pozytywne skutki jedynie 
na nerwobóle związane z 
następującymi schorzeniami:

• stwardnienie rozsiane
• cukrzyca
• ból w HIV (neuropatia 

czuciowa)
• ból pozabiegowy i pourazowy
• fibromialgia. 

Ból neuropatyczny wiąże 
się z uszkodzeniem włókien 
nerwowych. Obejmuje ból ostry 
i piekący, jak również mrowienie 
i drętwienie. Może być silny lub 
nadchodzić falami. Taki ból jest 
częsty w cukrzycy, kompresji 
nerwu lub rdzenia kręgowego oraz 
przy chemioterapii.   
Leki zawierające produkty 
konopne wykazały zdolność do 
umiarkowanego zmniejszenia bólu 

neuropatycznego. Wyniki badań 
wskazują skuteczność produktów 
konopnych w postaci roślinnej, 

THC pochodzącego z roślin 
(dronabinol), THC syntetycznego 
(nabilon) i połączenia THC z CBD 
pochodzenia roślinnego.
Skuteczność jest różna w 
zależności od:

• źródła bólu 
• długości leczenia 
• rodzaju stosowanych 

produktów konopnych.
Istnieją przesłanki, że najlepsze 
wyniki dają produkty jadalne, 
umieszczanie kropli pod 
językiem, następnie spreje do 
ust lub nosa, i wreszcie produkty 
konopne wdychane (palone).  
Canadian Pain Society 
(Kanadyjskie Stowarzyszenie 
Bólu), podobnie jak większość 
organizacji zawodowych, obecnie 
zaleca kannabinoidy jako ‘terapie 
trzeciego rzutu’.  Oznacza to, że 
próbuje się ich, kiedy inne środki 
nie działają.

Określone rodzaje bólu
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Problemy ze snem i bezsennośćStany wymagające opieki paliatywnej

Kontrola bólu i objawów to częste problemy w końcowych 
stadiach życia. Lekarze specjalizujący się w opiece 
paliatywnej coraz częściej stosują produkty konopne jako 
alternatywę wobec opioidów.  
Leczenie w opiece paliatywnej często skupia się na 
bólu nowotworowym. Istnieją dowody, że kannabinoidy 
(połączenie THC i CBD) są umiarkowanie skuteczne w 
zmniejszeniu bólu nowotworowego. 
Specjaliści opieki paliatywnej zalecają również środek o 
nazwie Cesamet na bazie produktów konopnych (inaczej 
nabilone albo nabiximol), ale dopiero kiedy inne próby 
opanowania bólu okażą się nieskuteczne. 
Stosowanie produktów konopnych jako środka 
przeciwbólowego jest dobrze tolerowane, ale jak w 
wypadku wszystkich sposobów leczenia trzeba też mówić o 
skutkach ubocznych. Delirium (majaczenie) to częsty stan w 
ostatnich stadiach życia. Duże dawki produktów konopnych 
mogą to wzmocnić. Produkty konopne mogą wywołać 
stany dysocjacyjne, wywołujące „dystansowanie się” od 
bólu. Pacjenci mogą nie przyjmować dobrze tego rodzaju 
skutków. 
Chociaż leczenie paliatywne często skupia się na bólu, 
wielu pacjentów może również zechcieć zająć się innymi 
częstymi objawami towarzyszącymi schyłkowi życia, 
takimi jak niepokój, depresja, nudności, utrata apetytu lub 
bezsenność.  

Wiele osób starszych ma 
trudności ze snem. Ponieważ 
produkty konopne mogą 
wywołać senność, osoby 
starsze próbują ich na 
problemy ze spaniem. 
Jest to jedna z korzyści 
często zgłaszanych przez 
użytkowników produktów 
konopnych. 
Badania na ten temat są jednak 
ograniczone. Badania często 
opisują sen jako drugorzędny 
skutek innego stanu 
medycznego.  
Uczestnicy badań zgłaszali 
lepszy sen po paleniu pewnych 
szczepów THC i pochodnych 
THC, osobno lub w połączeniu 
z kannabidiolem. Takie leczenie 
może poprawić jakość snu, 

ograniczyć zaburzenia snu lub 
skrócić czas do zaśnięcia u osób 
ze schorzeniami takimi jak: 

• obturacyjny bezdech senny 
• fibromialgia 
• przewlekły ból 
• stwardnienie rozsiane.

Badacze zgłaszali, że 
kannabidiol wygląda 
obiecująco przy problemach 
ze snem fazy REM i nadmierną 
sennością w ciągu dnia. 
Syntetyczne pochodne 
produktów konopnych 
(Cesamet lub nabilon) mogą 
poprawić sen pacjentów z 
przewlekłym bólem. Mogą 
również zmniejszyć koszmary 
senne osób cierpiących na 
zespół stresu pourazowego 
(PTSD).



25 26

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

Wiedza to podstawa 

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to druga po 
chorobie Alzheimera najczęstsza choroba 
neurodegeneracyjna; w Kanadzie 79% osób 
z chorobą Parkinsona ma co najmniej 65 
lat.  Choroba Parkinsona wywołuje drżenie, 
spowolnienie i zesztywnienie ruchów mięśni 
oraz zaburzenia reakcji przyczyniające się do 
utraty równowagi. Uważa się, że właściwości 
przeciwutleniające i przeciwzapalne CBD mogą 
mieć pozytywny wpływ na część mózgu dotkniętą 
chorobą Parkinsona i zmniejszyć powyższe 
objawy. Mamy już obiecujące wyniki badań na 
zwierzętach, ale brak jeszcze badań z udziałem 
ludzi. 

Brak apetytu

Uważa się, że THC zawarty w produktach konopnych pobudza apetyt. 
Użytkownicy produktów konopnych często robią się głodni. Nie ma badań 
potwierdzających prawdziwość tego stwierdzenia u osób starszych. Istnieją 
pewne ograniczone badania wykazujące, że THC może zwiększyć apetyt u 
osób z HIV/AIDS i nowotworami. 

Jaskra

Jedną z głównych przyczyn utraty wzroku u osób starszych jest jaskra 
wywołana ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej. Produkty konopne mogą 
ograniczyć opuchliznę i mają zdolność obniżenia ciśnienia wewnątrz oka. 
Ale potrzebna do tego dawka może powodować inne niechciane reakcje 
fizjologiczne. 
Canadian Ophthalmological Society (Stowarzyszenie Okulistyczne 
Kanady) nie popiera użycia kannabidiolu do leczenia jaskry.

Większość znawców przedmiotu zgadza się, że lekka lub 
umiarkowana aktywność fizyczna jest jednym z najlepszych 
sposobów ochrony przed utratą sprawności fizycznej i 
umysłowej. I rzeczywiście, idealnym przepisem na poprawę 
zdrowia umysłowego może być jednoczesna aktywność 
fizyczna, stymulacja intelektualna i interakcje społeczne.

AKTYWNE STARZENIE SIĘ i ZDROWIE MÓZGU Wiedza to podstawa 
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Zdrowie psychiczne

Starzenie się oznacza, że wciąż się zmieniamy. 
To z kolei oznacza, że musimy wciąż się 
przystosowywać. Niektóre osoby starsze mają 
problemy psychiczne, takie jak niepokój i depresja. 
Ale problemy psychiczne nie muszą być częścią 
normalnego starzenia się. 
Zastosowanie produktów konopnych do 
leczenia problemów ze zdrowiem psychicznym 
przynosi mieszane wyniki. Niedawne badania 
są obiecujące, ale niezbędne są kolejne i szerzej 
zakrojone prace nad wpływem produktów 
konopnych na ludzi starszych.
Badania wykazują, że produkty konopne mogą 
zwiększyć niepokój u osób, które cierpią na pewne 
typy lęków, np. przed występami publicznymi i lęk 
społeczny. 
Specjaliści nie zalecają produktów konopnych 
do leczenia depresji. Depresja jest czynnikiem 
ryzyka, które może wywołać problemy z użyciem 
produktów konopnych.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to najczęstsza postać 
demencji (otępienia starczego). Badacze 
uważają, że jednym z czynników wywołujących 
tę chorobę jest zapalenie neuronów w mózgu. 
Ponieważ CBD zawarte w produktach konopnych 
ma właściwości przeciwzapalne, uważa się, że 
może spowolnić postęp tej choroby. Badania na 
zwierzętach przyniosły pewne sukcesy, ale nie 
istnieją jednoznaczne dowody wśród ludzi.
Produkty konopne wykazały również pewien 
pozytywny wpływ na nadmierne pobudzenie 
i agresję, które towarzyszą demencji. Potrzeba 
jednak dalszych badań potwierdzających i 
ustalających dawkę leczniczą.
Bardzo wczesne etapy pewnych badań 
wykazały, że bardzo niskie dawki kannabidiolu 
(CBD) podawane zdrowym dorosłym mogą 
chronić neurony i utrzymywać ich wzrost u 
osób starszych. Brzmi to obiecująco, ale wciąż 
potrzebnych jest wiele badań.
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Osoby starsze, które NIE POWINNY używać 
produktów konopnych

Osoby z chorobami układu 
krążenia lub skokami 
ciśnienia krwi nie powinny 
palić produktów konopnych. 
Każde palenie szkodzi na 
serce.

Osoby starsze z zaburzeniami 
równowagi nie powinny 
używać produktów konopnych, 
ponieważ zwiększają one 
zaburzenia równowagi.
Osoby starsze używające 
produktów konopnych mogą 
być narażone na zwiększenie 
ryzyka urazów wymagających 
wizyty na pogotowiu.

Osoby starsze chore 
psychicznie lub z historią 
schorzeń psychicznych w  
rodzinie - takich jak depresja, 
niepokój lub psychoza - 
powinny unikać używania 
produktów konopnych.

Skutki uboczne i ryzyka związane 
z produktami konopnymi
Możliwe skutki uboczne użycia 
produktów konopnych 
Skutek uboczny lub zdarzenie 
niepożądane to każdy 
niekorzystny skutek użycia 
produktu medycznego.   
Niektóre krótkotrwałe skutki 
uboczne zgłaszane przez 
osoby starsze obejmują:
suchość w ustach;
senność;
zawroty głowy;
ból głowy;
zaburzenia poznawcze, 
takie jak kłopoty z pamięcią, 
problemy z utrzymaniem 
uwagi, spowolnienie reakcji, 
zaburzenia oceny sytuacji 
lub zdolności rozwiązywania 
problemów;
zaburzenie koordynacji i 
równowagi;
zaburzenie postrzegania;
uczucie niepokoju i 
przyspieszenie rytmu serca.

Niechciane skutki uboczne nie 
występują u wszystkich. Wybór 
produktu zawierającego zarówno 
THC jak CBD może zmniejszyć 
niechciane skutki THC. 
Każdy, kto decyduje się na użycie 
produktów konopnych w celach 
leczniczych, musi podejść aktywnie do 
ustalania optymalnej dawki. 
Musi również zdecydować, czy korzyści 
przewyższają skutki uboczne.  
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Ryzyko upadków
Uważa się, że THC jest 
powiązane z receptorami w 
organizmie wpływającymi 
na koordynację, równowagę 
i postrzeganie głębi. Te 
wszystkie zdolności zmniejszają 
się z wiekiem. Takie dodatkowe 
zmiany w poczuciu równowagi 
czy zdolności poruszania u 
osób używających produktów 
konopnych mogą zwiększyć 
ryzyko upadku. 
Senność i zawroty głowy, dwa 
znane skutki uboczne produktów 
konopnych, mogą również 
przyczynić się do braku stabilności 
i wywołać upadki u starszych osób.
Badania na ten temat są bardzo 
ograniczone. Niewielki procent 
użytkowników produktów 

konopnych w starszym wieku 
zgłasza, że czuje się niepewnie na 
nogach. 
Myśląc o użyciu produktów 
konopnych warto wziąć pod 
uwagę powyższe - do czasu 
przekonania się, jak konkretnie 
wpływają one na ciebie. 
Należy również uwzględnić takie 
ryzyko planując użycie produktu 
konopnego, z uwagi na swoje 
bezpieczeństwo.

Ryzyko nałogu
Osoby starsze są 
jednakowo narażone 
na ryzyko nałogu co 
ludzie młodsi. 
Nałóg nazywany jest 
również ‘zaburzeniami 
użycia substancji’ 
lub ‘uzależnieniem’. 
Wszystkie te pojęcia 
oznaczają istnienie „klinicznie 
istotnego upośledzenia 
lub dystresu”. Innymi słowy 
występuje przemożna 
potrzeba przyjęcia używki, co 
powoduje duże problemy w 
życiu i relacjach. 
Osoby starsze cierpiące 
na zaburzenia użycia 
innych substancji, takie jak 
alkoholizm, powinny unikać 
produktów konopnych. 
Kiedy osoba starsza używa 
produktów konopnych, 
jej rodzina, znajomi i 
opiekunowie medyczni 
powinni mieć świadomość 
powszechnych oznak i 
objawów zaburzenia użycia 
produktów konopnych.

Ryzyko odstawienia
Mózg przystosowuje się do obecności 
kannabinoidów. Może prowadzić to 
do uzależnienia. Osoba gwałtownie 
zaprzestająca ich użycia może doznać 
skutków odstawienia. Około 15% 
użytkowników produktów konopnych 
w wieku starszym zgłaszała objawy 
odstawienia po przerwaniu użycia 
produktów konopnych. Często są to 
długoletni użytkownicy. 
Badania na temat skutków odstawienia 
u osób starszych są bardzo ograniczone. 
Badania wykazały, że osoby starsze mają 
podobne objawy odstawienia jak młodsi 
dorośli. 
Objawy mogą obejmować:

• drażliwość
• niepokój ruchowy
• bezsenność lub przerywany sen
• niepokój
• brak apetytu.  

Zanim ustąpią wszystkie objawy 
odstawienia, może upłynąć kilka dni, a 
nawet do czterech tygodni.

Ryzyko prowadzenia 
pojazdów
Nie ma dowodów, jakie stężenie 
produktów konopnych w 
organizmie jest bezpieczne 
przy prowadzeniu pojazdów. 
Prowadzenie pojazdów po 
spożyciu produktów konopnych 
jest nielegalne w Kanadzie. 
Niektóre skutki użycia produktów 
konopnych, takie jak senność, 
mogą utrzymywać się do 24 
godzin, długo po ustaniu innego jej 
działania. 

Czas do ustania skutków spożycia 
produktów konopnych zależy od 
tego:

• jak często są używane i w jakiej 
ilości

• czy były one palone czy jedzone.
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Te czynniki mogą prowadzić do 
nadużycia. Ważne jest, aby traktować 
produkty konopne jako używkę i poznać 
stężenie THC w różnych produktach.
Ustalenie bezpiecznej dawki 
produktów takich jak maści, olejki i 
produkty jadalne może być trudne. 
Na przykład działanie jadalnych 
produktów konopnych może być 
trudne do przewidzenia dla nowych 
użytkowników. Z tej samej przyczyny 
zaleca się ostrożność w przypadku 
przygotowania produktów jadalnych w 
domu. Kolejnym ryzykiem produktów 
jadalnych przygotowanych w domu jest 
nierówne rozprowadzenie substancji 
czynnej. 
Ponieważ skutki mogą nie wystąpić 
od razu, użytkownicy mogą przyjąć 
większą dawkę, aby szybciej poczuć 
działanie. To powoduje ryzyko 
nadużycia.
Osoby, które przesadziły z ilością 
produktów konopnych, często 
odczuwają senność, niepokój, lęk lub 
nerwowość. Mogą również pojawiać się 
wizje. Często odczuwa się nudności i 
mogą wystąpić wymioty. 
W przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z tych objawów należy 
zachować spokój. Często skutki takie 
ustają w ciągu kilku godzin. 

Ryzyka dla długoletnich 
użytkowników 
produktów konopnych 
Skutki długoletniego 
użycia produktów 
konopnych u osób 
starszych są obecnie 
przedmiotem badań. 
Osoby starsze, które 
używały produktów 
konopnych przez całe 
życie, mogą być w 
grupie wysokiego ryzyka 
wystąpienia zaburzeń 
poznawczych.
Istnieją pewne 
badania wykazujące, 
że długoletnie użycie 
powoduje zmiany w 
mózgu. Mogą one 
pogłębiać pogorszenie 
sprawności umysłowej 
związanej z wiekiem. 

Produkty konopne często uważa się za 
‘miękki’ narkotyk, prawie lub zupełnie 
nieszkodliwy. Ale moc produktów 
konopnych wzrosła w ciągu lat. Stężenie 
THC w konopiach może być bardzo różne. 
W suszonych roślinach wzrosło ono z 3% w 
latach 1980. do około 15% dzisiaj. 
Przy zażywaniu CBD doustnie niektóre 
osoby zgłaszają skutki uboczne, 
obejmujące suchość ust, obniżenie 
ciśnienia krwi, zawroty głowy, senność i 
biegunkę. Rzadkim skutkiem ubocznym jest 
uszkodzenie wątroby. CBD może również 
wpływać na działanie niektórych leków na 
receptę.
Osoby, które nie używały produktów 
konopnych przez wiele lat, mogą być 
zaskoczone, o ile silniejsze są one obecnie. 
Ryzyko dla osób starszych, które rozpoczęły 
użycie produktów konopnych w późniejszych 
latach życia, może wynikać z braku 
doświadczenia z tym produktem.

Ryzyko nadużycia

Należy zasięgnąć 
porady medycznej 
w wypadku 
poważnych 
objawów, na 
przykład:
• jeżeli nie ustępują 

wymioty
• występuje ból w 

klatce piersiowej
• występują silne 

zawroty głowy.
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Ryzyko użycia produktów konopnych i 
starzenie się
Przy podejmowaniu decyzji, czy używać produktów konopnych, ważna 
jest edukacja i poradnictwo, które pomogą zrozumieć, jak robić to 
bezpiecznie. 
Ocena ryzyka to istotny element tego procesu. Proces 
starzenia się dodaje czynniki ryzyka u osób starszych, 
na przykład obecność chorób przewlekłych. Możliwe, 
że osoby starsze zażywają inne leki, które w połączeniu 
z produktami konopnymi przyjmowanymi w celach 
leczniczych mogą stwarzać ryzyko.
Większość badań na temat produktów konopnych opisuje 

ryzyka THC, nie zaś CBD. Wynika to z tego, że 
THC jest uzależniające i psychoaktywne - wpływa 
na mózg i układ nerwowy. Nadmierne użycie THC 
jest wiązane z pogłębieniem depresji, niepokoju, 
atakami paniki i pogorszeniem objawów osób 
cierpiących na zespół pourazowy (PTSD). 

Użycie produktów konopnych może również zwiększyć 
ryzyko chorób serca i udaru. Może prowadzić do większego 
twardnienia tętnic. Osoby starsze ze schorzeniami serca są 
narażone na większe ryzyko. Palenie produktów 
konopnych może zwiększyć ciśnienie krwi i przyśpieszyć 
tętno. Zwiększa to niebezpieczeństwo udaru, ataku serca 
lub arytmii (nieregularnego rytmu serca) u osób, które 
cierpią na schorzenia serca. Ponadto produkty konopne 
mogą obniżyć ciśnienie krwi, powodując omdlenia i 
upadki. 
Dym z produktów konopnych zawiera wiele tych samych 
szkodliwych substancji co dym tytoniowy. Podobnie jak 

palenie papierosów, palenie produktów 
konopnych może uszkodzić płuca i wywołać 
objawy przypominające zapalenie oskrzeli, 
takie jak kaszel i świszczący oddech. Wapowanie 
uważane jest za mniej szkodliwe niż palenie, ale 
również nie jest obojętne dla zdrowia.

Używanie alkoholu i 
produktów konopnych 
(THC) w tym samym czasie 
najprawdopodobniej 
spowoduje znaczniejsze 
upośledzenia niż użycie 
osobno każdego z nich. 
THC działa na receptory 
kannabinoidów w mózgu, 
co może wpływać na funkcje 

poznawcze i powodować ich zaburzenia. 
Alkohol w dużym stopniu wpływa na zdolności 
poruszania się, ponieważ działa na ośrodkowy 
układ nerwowy, lecz może mieć również 
wpływ na funkcje poznawcze. Kiedy ludzie 
piją i jednocześnie palą THC, alkohol może 
zwiększyć ilość THC wchłanianego przez 
organizm. Może to podnieść poziom THC i 
pogłębić nieprzyjemne skutki uboczne THC, 
zwiększyć ryzyko zatrucia alkoholowego i 
niebezpiecznych zachowań, takich jak jazda 
pod wpływem substancji.
Nie ma wystarczających badań na temat 
łączenia alkoholu i CBD. Wiadomo jednak, 
że alkohol i CBD są środkami powodującymi 
odprężenie, więc ich połączone działanie 
może być silniejsze i trwać dłużej. CBD może 
zmniejszyć działanie alkoholu na organizm, 
ale nie wiadomo dostatecznie dużo na ten 
temat. Istnieje również teoria, że alkohol może 
wchodzić w interakcję z CBD, nawet jeżeli 
substancje te stosowane są w odstępie wielu 
godzin. Jeżeli używasz obydwu substancji, 
stosuj niskie dawki  do czasu, aż zorientujesz się, 
jak reaguje na nie twój organizm.

Używanie produktów konopnych i alkoholu
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Kiedy lekarz przepisuje lek, 
musi myśleć o następujących 
czynnikach:
1. Proces wnikania leku do 

organizmu, przechodzenia 
przez organizm i 
wydalenia go z organizmu 
(farmakodynamika). Obejmuje 
to czas wchłaniania substancji 
przez organizm, ilość leku w 
obiegu i jego aktywne działanie 
(biodostępność i dystrybucja) 
oraz szybkość wychodzenia 
z organizmu (metabolizm i 
wydalanie). 

2. W jaki sposób lek wpływa na 
organizm (farmakokinetyka).

Ponadto lekarze muszą 
myśleć, jaka dawka będzie 
właściwa. Wiek powoduje 
zmiany w czynnościach 
wątroby i nerek, 
zawartości tłuszczu w 
organizmie oraz układzie 
trawiennym. Takie 
zmiany mogą wpływać na 
skuteczność leków i ich 
dawki.  
Zmiany związane z wiekiem 
mogą również wpływać 
na szybkość eliminacji 
produktów konopnych z 
organizmu. Może to trwać 
dłużej niż u młodszych 
dorosłych.

Starzenie się i produkty konopne

Produkty konopne i ich wpływ na 
starzejący się organizm
Bardzo mało 
wiemy na temat 
przetwarzania 
produktów 
konopnych przez 
organizm u osób 
w podeszłym 
wieku. Obecnie 
prowadzone 
są badania na 
ten temat, ale 
dostępne wyniki są ograniczone.  

Wiemy, że nasz organizm zmienia 
się z wiekiem 
Produkty konopne mogą wpływać 
inaczej na osoby starsze niż na młodszych 
użytkowników. Na przykład produkty 
konopne mają wpływ na części mózgu 
zaangażowane w proces uczenia się, pamięci 
i podejmowania decyzji. Te same części 
mózgu zmieniają się z wiekiem i nie działają 
tak dobrze, jak wcześniej. Możliwe, że skutki 
produktów konopnych mogą dodatkowo 
pogorszyć funkcjonowanie mózgu u osób 
starszych. 

Wydolność tlenowa to miara zdolności organizmu do 
poruszania się i wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 
dwie minuty. Osiągnięcie wydolności tlenowej wymaga 
ćwiczeń polegających na poruszaniu dużymi
mięśniami, np. w nogach, tułowiu i ramionach. Trzeba 
robić to bez przerwy przez 10 minut lub dłużej, a łącznie 
taka aktywność powinna zajmować co najmniej 150 
minut (2,5 godziny) tygodniowo.
Badania wykazują jednoznacznie, że minimalna ilość 
umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej jest 
konieczna do zachowania zdrowia.

AKTYWNE STARZENIE SIĘ i WYDOLNOŚĆ TLENOWA Wiedza to podstawa 
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Użycie rekreacyjne produktów konopnych 
przez osoby starsze 
Dzisiaj osoby starsze to pokolenie wyżu 
demograficznego (baby boomers). Częściej 
mieli oni kontakt z marihuaną w młodości 
i mają bardziej tolerancyjny stosunek 
do rekreacyjnego użycia niż poprzednie 
pokolenia.  
W obecnym pokoleniu osób starszych są 
ludzie, którzy używali produktów konopnych 
przez całe życie, używali jej w młodości, jak 
również nowi użytkownicy w podeszłym wieku. Wiemy bardzo 
niewiele na temat wpływu produktów konopnych na osoby, 
które używają ich przez całe życie i związanego z tym ryzyka.
Moc THC w produktach konopnych bardzo wzrosła na 
przestrzeni lat. W latach 80. zawartość THC w suszu  konopi 
wynosiła poniżej 3%. Dzisiaj istnieją szczepy zawierające do 30% 
THC. 
Nie jest to coś, na co wielu ludzi zwracało uwagę w młodości. Ale 
osoby starsze muszą na to zwracać baczną uwagę teraz.
Z wiekiem zmiany w naszym organizmie mogą wpływać na 
sposób metabolizowania produktów konopnych i ich wpływ 
na nas. Może to być inne doświadczenie niż to, które pamiętamy 
z młodości. Produkty konopne mogą również pozostawać dłużej 
w organizmie. 

Interakcje leków z produktami konopnymi 
Produkty konopne mogą zakłócać działanie innych leków na receptę i w wolnej sprzedaży.  
Oto kilka przykładów: 

Inne leki mogą zwiększać poziom kannabinoidów w organizmie.

THC
CBD

Produkty konopne mogą wpływać na poziom innych leków w 
organizmie. Ich działania mogą się wzajemnie wzmagać. 

Palenie produktów konopnych może zwiększyć klirens  
(szybkość wydalania) innych leków.

KLIRENSKLIRENS

Produkty konopne mogą wpływać na leki uspakajające. Coraz 
częściej anestezjolodzy pytają pacjentów przed operacjami, czy 

używają produktów konopnych, gdyż mogą one wpływać na ilość 
wymaganej narkozy.

Środek
Uspakajający

Środek
Uspakajający

Środek
Uspakajający

Ważne jest, aby osoby używające 
produktów konopnych, w celach 
medycznych czy rekreacyjnych, 
mówiły o tym lekarzowi. Stanowi 
to część naszego ogólnego profilu 
medycznego.  

Lekarze muszą wiedzieć, co konkretnie i 
w jakich dawkach przyjmujemy. Oznacza 
to potrzebę sięgania po produkty, na 
których podane są takie informacje. 
Dzięki temu lekarz będzie mógł ocenić 
niebezpieczeństwo interakcji z innymi 
lekami.
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Kiedy młodsi ludzie używają THC 
rekreacyjnie, problemem jest jej wpływ na 
rozwijający się mózg. Dla osób starszych 
problemem jest wpływ produktów 
konopnych na te same części mózgu, 
które zmieniają się z wiekiem. Nie 
wiemy jeszcze, czy produkty konopne 
przyśpieszają spadek sprawności 
umysłowej związany z wiekiem.
Palenie produktów konopnych może 
prowadzić do problemów z układem 
oddechowym. Może zwiększyć tętno 
i ciśnienie krwi - są to czynniki ryzyka 
udaru i chorób serca. Każde palenie jest 
szkodliwe dla płuc i może wiązać się z 
takim samym ryzykiem, co papierosy, 
cygara, fajka itd.
Wapowanie produktów konopnych 
z parownika (wdychanie oparów 
wytwarzanych poprzez urządzenie 
elektroniczne) jest obecnie popularną 
opcją. Jest mniej szkodliwe niż palenie, ale 
nie całkowicie nieszkodliwe. Nie znamy 
długotrwałych skutków zdrowotnych 
wdychania substancji zawartych w 
produktach do wapowania.

Produkty konopne i zmiany 
związane z wiekiem

Jeżeli zaczynasz używać produktów konopnych 
(albo wracasz do nich) w późniejszych latach życia
Sprawdź zawartość THC 
w produkcie konopnym lub 
konkretnym szczepie, który masz 
zamiar użyć.

THC: ? %

Rozpocznij od najniższej możliwej 
dawki i powoli zwiększaj ją, do 
osiągnięcia pożądanego efektu. 

Nie śpiesz się 

Unikaj nielegalnych syntetycznych 
produktów konopnych, takich 
jak K2 czy Spice. Stwarzają one 
większe ryzyko niekorzystnych 
skutków ubocznych wśród starszych 
użytkowników z powodu dużej mocy 
takich produktów. 

Substytuty

Nie łącz produktów konopnych 
z innymi używkami rekreacyjnymi, 
również z alkoholem. Uzależnienie od 
alkoholu lub innej używki zwiększa 
ryzyko uzależnienia od produktów 
konopnych. 

Używaj produktów konopnych w 
bezpiecznym środowisku. Uważa 
się, że THC wiąże się z receptorami 
w organizmie wpływającymi na 
koordynację i równowagę. Z wiekiem 
upadki stają się coraz większym 
problemem.

Nie prowadź samochodu po użyciu 
produktów konopnych, jest to 
nielegalne w Kanadzie. Upośledzenie 
sprawności może trwać do 24 godzin. 

Osoby z chorobami psychicznymi w 
wywiadzie, albo z historią chorób 
psychicznych w rodzinie, albo które w 
tej chwili mają problemy ze zdrowiem 
psychicznym, powinny unikać rekreacyjnego 
użycia produktów konopnych.



43 44

Wiedza to podstawa 

Rozmowa z lekarzem o 
produktach konopnych

Użycie lecznicze produktów konopnych i 
osoby starsze 
Użycie lecznicze lub medyczne produktów konopnych u 
osób starszych powinno być zindywidualizowane. Należy 
uwzględnić następujące czynniki: 

• objawy wymagające leczenia, 
• nasilenie tych objawów, 
• problemy ze zdrowiem oraz 
• możliwe niechciane skutki uboczne.

Wykres na stronie 44 sugeruje ciąg pytań, które warto zadać 
sobie, kiedy zastanawiamy się nad użyciem produktów 
konopnych do celów leczniczych.

Temat Szczegóły

Przyczyny 
używania 
produktów 
konopnych

Przykłady: ból, nadmierne pobudzenie, utrata wagi, bezsenność, 
niepokój

Opcje 
leczenia

Czy przyjrzałeś się innym opcjom leczenia? Przykłady: psychoterapia, 
fizykoterapia, inne leki 

Czego 
oczekujesz 

Co nauka mówi o leczeniu tego schorzenia produktami konopnymi? 
Jak można to porównać z niepotwierdzonymi relacjami innych osób, 
które próbowały produktów konopnych? 

Możliwe 
skutki 
uboczne 

Przykłady:    ryzyko choroby serca lub udaru
                        ryzyko upadków
                        problemy ze zdrowiem psychicznym
                        interakcje e z innymi lekami
                        zaburzenia funkcji poznawczych
                        upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów 

Oceń ryzyko  Czy potencjalna poprawa objawów i jakości życia przeważa nad 
ryzykiem?

Zacznij 
używać

Zacznij od najmniejszej możliwej dawki. Jeżeli jesteś nowicjuszem, 
poproś kogoś, aby ci towarzyszył, kiedy próbujesz po raz pierwszy. 
Znajdź bezpieczne, wygodne miejsce.  
Prowadź dzienniczek przyjmowanej ilości i swego samopoczucia 
(patrz strona 50).  
Poproś kogoś z rodziny lub przyjaciół, aby obserwował skutki uboczne 
i dbał o twoje bezpieczeństwo. 

Oceń

Czy zauważyłeś jakieś korzyści?  
Czy były jakieś skutki uboczne?  
Czy korzyści przeważały nad skutkami ubocznymi?
Czy trzeba zmienić dawkę? 
Zwiększyć lub zmniejszyć?
Czy warto spróbować produktów konopnych w innej postaci?
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Czy ktoś kiedyś zasugerował ci, aby „przyhamować” teraz, 
kiedy masz więcej lat?
Czy czujesz się za stary na aktywność fizyczną?
W Kanadzie przykładamy wielką wagę do pomagania 
ludziom starszym w chorobie, ale nie robimy dostatecznie 
dużo, aby zachęcać ich, aby dbali o zdrowie. 
Badania wskazują, że 30 do 60 minut aktywności fizycznej 
dziennie może przynieść osobom starszym więcej korzyści 
niż komukolwiek innemu. Na ogół im więcej się ćwiczy, 
tym lepsze samopoczucie. Można zmniejszyć ryzyko 
choroby nawet o 50%. Bądź więc aktywny!

AKTYWNE STARZENIE SIĘ i AGEIZM Wiedza to podstawa 
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AKTYWNE STARZENIE SIĘ i ZDROWE SERCE
Nawyk wieloletniej aktywności fizycznej może pomóc 
zapobiec chorobom serca. Badacze stwierdzili, że aktywność 
fizyczna może obniżyć tętno spoczynkowe, ciśnienie krwi i 
poprawić ogólną sprawność.
Badania wykazały, że starsi mężczyźni i kobiety 
wykonujący ćwiczenia żyją dłużej i choroby serca rozwijają 
się u nich rzadziej, niż u osób, które nie ćwiczą.
Trzydzieści minut umiarkowanych ćwiczeń przez 
większość dni tygodnia powinno być łatwe do wykonania. 
Należy tylko pamiętać o ważnej zasadzie, że serce musi bić 
trochę szybciej i oddech musi być trochę przyśpieszony. 
Spacer trochę szybszy niż zwykle to dobry przykład 
intensywności wysiłku, o który chodzi.

Wiedza to podstawa 
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O co spytać lekarza Rozmowa z lekarzem
Produkty konopne 
są promowane coraz 
bardziej w związku 
z korzyściami dla 
zdrowia, ale wiele 
osób z branży 
medycznej waha się, 
czy je przepisywać, 
albo nawet 
przestrzega przed ich 
użyciem. 
Przyczyną jest 
niedostateczna ilość dowodów naukowych 
na temat ryzyka i korzyści, szczególnie u osób 
starszych. Zdaniem Canadian Medical Association 
(Stowarzyszenia Medycznego Kanady) , taki stan 
rzeczy utrudnia lekarzom dobre doradzanie 
pacjentom oraz decydowanie o dawkach i kontroli 
skutków ubocznych.
Wymaga to uczciwej, otwartej rozmowy pomiędzy 
pacjentem i lekarzem. Wykres na stronie 46 
pomoże zebrać myśli i pytania, umożliwiając 
wspólne opracowanie planu leczenia. 
Jeżeli lekarz rodzinny nie czuje się komfortowo 
doradzając na temat użycia produktów 
konopnych lub nie jest przeszkolony w 
przepisywaniu produktów konopnych, warto 
wybrać się do kliniki specjalizującej się w 
produktach konopnych lub licencjonowanego 
sklepu detalicznego.  
Ale lekarz rodzinny wciąż odgrywa tu istotną 
rolę. Na przykład lekarz rodzinny może wskazać 
ryzyka, takie jak interakcje pomiędzy lekami. Takie 
informacje będą potrzebne, kiedy udajesz się po 
produkty konopne gdzieś indziej. 

	 Czy	produkty	konopne	mogą	mi	pomóc?	
	 Czy	są	skutki	dla	zdrowia	lub	skutki	uboczne,	
które	warto	rozważyć?
	 Czy	produkty	konopne	wchodzą	w	interakcje	
z	jakimikolwiek	lekami,	które	przyjmuję?
	 Czy	użycie	produktów	konopnych	umożliwi	
mi	odstawienie	innych	leków	na	receptę?
	 Co	jest	dla	mnie	najlepszą	i	najbezpieczniejszą	
metodą	przyjmowania	produktów	konopnych,	
biorąc	pod	uwagę	moją	historię	chorób?	
	 Jak	często	powinienem	przychodzić	na	
wizyty	kontrolne?
	 Czy	grozi	mi	uzależnienie	od	produktów	
konopnych?		Na	jakie	oznaki	trzeba	zwracać	
uwagę?
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Zasady początkowego dawkowania 
przy użyciu rekreacyjnym

Produkty o większej zawartości THC 
Dawka początkowa THC to 2,5 mg, raz dziennie, 
ale osoby starsze mogą rozpocząć od dawki 
zaledwie 1,25 mg, szczególnie jeśli nie mają 
doświadczenia z produktami konopnymi.
Dawkę można zwiększać o 1,25 mg do 2,5 mg do 
czasu uzyskania pożądanych efektów. 
Ostrzeżenie: Dawki powyżej 25-30 mg THC na 
dzień zwiększają ryzyko niekorzystnych skutków 
ubocznych. 
Łatwiej ocenić dawkę w produktach z THC do 
spożycia niż w produktach wdychanych. Wynika 
to z tego, że producent może dokładniej określić 
stężenie.
Jeżeli używasz produktów wdychanych, na przykład 
‘jointów’ (nazywanych „pre-roll” - gotowy skręt) lub 
e-papierosów, dawka początkowa to 1 zaciągnięcie 
się produktem zawierającym najwyżej 9% THC 
raz dziennie. Można to następnie zwiększyć do 1 
zaciągnięcia się 4 razy dziennie. Cztery zaciągnięcia 
się dziennie można porównywać z połową ‘jointa’ 
dziennie lub 400 mg. Ilość THC wchłanianego przy 
wdychaniu stanowi około 25% łącznej zawartości 
THC w ‘joincie’. Ale wchłanianie uzależnione jest 
od tego, jak długo wstrzymujemy oddech po 
zaciągnięciu się i ile razy zaciągamy się.

Dawkowanie i stan twego zdrowia

Zatwierdzone wskazówki w sprawie 
dawkowania przy moim stanie zdrowia

Badania na temat wpływu produktów 
konopnych na osoby starsze są bardzo 
nieliczne, nie ma więc formalnych zaleceń 
co do dawkowania czy postaci (sposobów 
przyjmowania produktów konopnych). 
Obecnie najlepsza rada, jak poznać reakcje 
swego organizmu na produkty konopne to: 
„Zacznij od niskiej dawki i powoli”.  Zaczynanie 
od niskiej dawki i stopniowe zwiększanie 
dawki nazywane jest ‘miareczkowaniem.’
A oto kolejne obecne wytyczne -- jeżeli 
próbujesz po raz pierwszy, przyjmij dawkę 
wieczorem lub na noc. Pozwoli to ograniczyć 
problemy ze skutkami ubocznymi. Zacznij od 
jednej dawki dziennie. W ten sposób możesz 
ocenić, jak długo utrzymuje się działanie. 
Unikaj podwójnego dawkowania, które 
może prowadzić do niekorzystnych skutków 
ubocznych.

Pamiętaj: ta część przeznaczona jest tylko 
do celów informacyjnych. Jej celem nie 
jest oferowanie porad medycznych i nie 
powinna być interpretowana lub stosowana 
jako standard praktyki medycznej.
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Osobisty dziennik użycia

Data   ____________Produkt    __________________Dawka   _________

Objawy przed użyciem    ______________________________________

Objawy po użyciu  ___________________________________________

Czas działania  _______________________________________________ 

Data   ____________Produkt    __________________Dawka   _________

Objawy przed użyciem    ______________________________________

Objawy po użyciu  ___________________________________________

Czas działania  _______________________________________________ 

Data   ____________Produkt    __________________Dawka   _________

Objawy przed użyciem    ______________________________________

Objawy po użyciu  ___________________________________________

Czas działania  _______________________________________________ 

Zasady początkowego dawkowania przy 
użyciu leczniczym
Produkty jadalne z olejkami o dużej 
zawartości CBD i małej zawartości THC  

Wiemy, że CBD jest na ogół dobrze tolerowane, 
nawet w wyższych dawkach. Początkowa dawka CBD 
jest zwykle podawana jako 5mg raz dziennie. 
Na przykład produkty do żucia zawierające CBD często 
zawierają 5 mg tej substancji. Żelka może zawierać 5 mg 
lub 0,25 ml olejku z konopi, który zawiera 20 mg CBD na 
ml. 
Przyjmowana dawka i jej zwiększanie zależy od 
schorzenia i przyczyn zdrowotnych zażywania CBD.

• W wypadku olejku z CBD należy zacząć od niskiej 
dawki 0,1 ml olejku (tj. 2 mg CBD przy zawartości 
od zera do 1,5 mg THC na 1 ml) raz dziennie, i 
zwiększać powoli w razie potrzeby. Zwiększaj 
dawkę o 0,1 ml codziennie albo co drugi dzień, do 
czasu osiągnięcia pożądanego wpływu na objawy 
choroby.

• Produkty oleiste pochodzące od 
licencjonowanych producentów często zawierają 
strzykawkę, którą można odmierzyć ilość 
przyjmowanego olejku. Umożliwia to zwiększenie 
dawki w razie potrzeby w przyrostach po 0,1 ml.

• Kiedy zorientujesz się, jaka dawka jest dla 
ciebie optymalna w produkcie oleistym, 
prawdopodobnie nie będzie potrzebne dalsze 
jej zwiększanie. Zwykle organizm nie wytwarza 
tolerancji na CBD. Oznacza to, że nie będzie 
potrzebne stopniowe zwiększanie dawki.
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Produkty konopne i twoje leki [Infographic] – Kanadyjski Ośrodek 
Uzależnień i Nadużywania Substancji

www.ccsa.ca/cannabis-and-your-medications-infographic
Kanadyjska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego Seniorów – lista 
źródeł informacji online nt. zaburzeń użycia produktów konopnych

ccsmh.ca/cannabis-guidelines/
Kanadyjski Ośrodek Uzależnień i Nadużywania Substancji – Produkty 
konopne

www.ccsa.ca/cannabis
Produkty konopne i podróże zagraniczne

travel.gc.ca/travelling/cannabis-and-international-travel
Produkty konopne w poszczególnych prowincjach i terytoriach

www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/
cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html

Demografia użycia produktów konopnych
www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191030/dq191030a-
eng.htm

Oznaczenia na opakowaniach produktów konopnych
www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-
regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-
cannabis-products/guide.html

Aktywne starzenie się
www.activeagingcanada.ca/participants/get-active/healthy-
living/active-living-tip-sheets.htm

Użycie produktów konopnych i dorośli Kanadyjczycy
www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/cannabis.
htm

Źródła informacji
Przegląd piśmiennictwa

www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/cannabis/
Older-Adults-and-Cannabis-Use.pdf

Przepisy obowiązujące w prowincjach i terytoriach
www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/
cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html

Władze Kanady – Produkty konopne w Kanadzie: Poznaj fakty
www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis.html

Produkty konopne – Władze Kanady
www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/
cannabis.html

Użycie produktów konopnych do celów medycznych – Władze Kanady
www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-
purposes.html

Kanadyjskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego – Podstawowe 
informacje o produktach konopnych

www.cpha.ca/cannabasics
Informacje o produktach konopnych dla osób starszych – Organizacja 
Zdrowia Publicznego Ottawy

www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/cannabis-
information-for-older-adults.aspx

Medyczne produkty konopne i zapalenie stawów – Kanadyjskie 
Stowarzyszenie Chorób Stawów

arthritis.ca/support-education/online-learning/medical-
cannabis-and-arthritis

Produkty konopne i leczenie otępienia – Kanadyjskie Stowarzyszenie 
Alzheimera

alzheimer.ca/en/Home/About-dementia/Treatment-options/
cannabis-and-treatment-dementia

http://www.ccsa.ca/cannabis-and-your-medications-infographic
http://ccsmh.ca/cannabis-guidelines/
http://www.ccsa.ca/cannabis
http://travel.gc.ca/travelling/cannabis-and-international-travel
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
http://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191030/dq191030a-eng.htm
http://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191030/dq191030a-eng.htm
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/guide.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/guide.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/guide.html
https://www.activeagingcanada.ca/participants/get-active/healthy-living/active-living-tip-sheets.htm
https://www.activeagingcanada.ca/participants/get-active/healthy-living/active-living-tip-sheets.htm
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/cannabis.htm
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/cannabis.htm
http://www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/cannabis/Older-Adults-and-Cannabis-Use.pdf
http://www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/cannabis/Older-Adults-and-Cannabis-Use.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-purposes.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-purposes.html
http://www.cpha.ca/cannabasics
http://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/cannabis-information-for-older-adults.aspx
http://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/cannabis-information-for-older-adults.aspx
http://arthritis.ca/support-education/online-learning/medical-cannabis-and-arthritis
http://arthritis.ca/support-education/online-learning/medical-cannabis-and-arthritis
http://alzheimer.ca/en/Home/About-dementia/Treatment-options/cannabis-and-treatment-dementia
http://alzheimer.ca/en/Home/About-dementia/Treatment-options/cannabis-and-treatment-dementia
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NotatkiZamówienie egzemplarz broszury  
Wiedza to podstawa jest łatwe 

Konsultanci 
Moderator: Patsy Beattie-Huggan  
The Quaich
Administracja: Tonia Hearst
Tłumaczenie na francuski:  
Claire Jobidon
Układ graficzny:  Ward Maxwell
Redakcja pod kątem jasnego języka: 
Sally McBeth
Clear Language and Design 
Marketing cyfrowy: 
Kyle McTaggart  
Park House Solutions
Administracja strony internetowej: 
Andrew Wilczynski  
New Concept Design 
Tłumaczenia na języki obce: 
Lilia Zaytseva 
Universum Translation & Consulting

Aby zamówić jeden bezpłatny egzemplarz broszury Wiedza to podstawa 
do własnego użytku, można złożyć zamówienie na naszej witrynie, 
zadzwonić lub wysłać zamówienie pocztą. Jeżeli potrzebny jest więcej niż 
jeden egzemplarz dla organizacji, proszę zamówić przez naszą witrynę. 

Online Telefon Poczta

activeagingcanada.ca 1-800-549-9799

Active Aging Canada 
P.O. Box 143, Stn. Main  

Shelburne ON  
L9V 3L8

https://www.activeagingcanada.ca/
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Active Aging Canada
P.O. Box 143, Stn. Main  

Shelburne  ON 
L9V 3L8

 Numer bezpłatny:  1 800 549 9799
 Telefon 519 925 1676
 Email  info@activeagingcanada.ca
 Internet www.activeagingcanada.ca
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Ten dokument jest dostępny w języku rosyjskim.

Ten dokument jest dostępny w języku tagalog.

Ten dokument jest dostępny w języku tamilskim.

Ten dokument jest dostępny w języku wietnamskim.

Ten dokument jest dostępny w języku włoskim.
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