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Kiedy Max, podłączony do aparatury medycznej, walczył o życie na Oddziale Intensywnej 
Terapii, szukałam choćby okruchów informacji o medycznym zastosowaniu marihuany. 
Internet już wtedy pełen był „cudownych” historii, które często – w obliczu konkretne-
go przypadku – okazywały się niewystarczające, błahe, a nawet niewiarygodne. Nie 
traciłam jednak nadziei – szukałam czegokolwiek, czego mogłabym się uchwycić: 
szukałam lekarza, wsparcia lub wiedzy. Ileż bym wtedy dała za książkę lub pochodzący 
z wiarygodnego źródła przekaz!

Od tamtej pory minęły prawie dwa lata i wiele się zmieniło – na polskim rynku 
zaczęły pojawiać się różne materiały, książki czy kompendia wiedzy. Jednak naj-
większym autorytetem pozostają lekarze. Niestety, w Polsce wciąż niewielu jest 
takich, którzy mogliby w tej sytuacji pomóc: ci nieliczni, którzy znają i akceptują 
terapię cannabisową, są zdani na wyłuskiwanie z potoku informacji tych najbardziej 
wiarygodnych, najlepiej udokumentowanych i pochodzących z najlepszego źródła. 
Ta wiedza – niestety – niewiele jest warta, kiedy nie jest poparta doświadczeniem. 
Praca doktora Casaretta jest kamieniem milowym w tej dziedzinie. Podejmuje się 
on wszystkich możliwych działań – eksperymentuje nawet na sobie samym – aby 
odnaleźć dowody na medyczny potencjał marihuany.

Zabiera czytelnika w fascynującą podróż przez rozterki, niedowierzanie, odkrywanie 
właściwości konopi, aż po wnioski płynące z życia i doświadczenia. David Casarett to 
lekarz, ale przede wszystkim badacz, odkrywca i analityk. Uczciwy doktor, któremu 
na sercu leży przede wszystkim dobro pacjenta. 

Opisane w książce przypadki walki z chorobami dają nadzieję szukającym drogi 
powrotu do zdrowia. To nie historie z bajki, a prawdziwe, medycznie udokumento-
wane i rzetelnie przedstawione fakty. Z doświadczeń doktora Casaretta skorzystają 
wszyscy: lekarze, terapeuci, chorzy i ich opiekunowie, oraz każdy z nas, kto poszu-
kuje naturalnych metod leczenia. Dla mnie osobiście to najlepsza książka o życiu, 
jaką czytałam w ciągu ostatnich lat. To książka, którą można czytać do poduszki, ale 
również źródło, które jest cytowane na kongresach naukowych: książka wiarygodna 
medycznie, ale i książka-pocieszycielka. Uważam, że każdy zwolennik i każdy prze-
ciwnik medycznego zastosowania marihuany powinien się z nią zapoznać. 

Dla mnie, jako matki ciężko chorego dziecka, które żyje dzięki medycznej marihuanie, 
jest pozycją obowiązkową. Polecam z głębi serca.

Dorota Gudaniec, mama Maxa

Prezes Fundacji Krok po Kroku

Od Wydawcy



Tytuł oryginału: Stoned: A Doctor's Case for Medical Marijuana 

Autor: David Casarett

Copyright © 2015 David Casarett

Copyright © 2015 for Polish edition Fundacja Krok po Kroku

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This 

edition published by arrangement with Current, an imprint of Penguin Publishing Group, 

a division of Penguin Random House LLC. 

Wszystkie prawa zastrzeżone, włączywszy w to prawa do reprodukcji całości lub jakiej-

kolwiek części w jakiejkolwiek formie. Edycja opublikowana w porozumieniu z Current, 

jednostkę Penguin Publishing Group, odział Penguin Random House LLC. 

Tłumaczenie: Anna Bożewicz

Konsultacja naukowa: Marek Bachański – neurolog dziecięcy, dr Jerzy Jarosz

Redaktor prowadząca: Joanna Mądrzak

Redakcja i konsultacja merytoryczna: Bogdan Jot

Weryfikacja z oryginałem: Joanna Mądrzak

Projekt okładki, opracowanie graficzne i skład: Jacek Kujda

Outsorcing wydawniczy: Wydawnictwo Manawa

e-mail: manawa@manawa.com.pl, www.manawa.com.pl

Druk: Masterprint

Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 16

www.masterprint.com.pl

Wydanie pierwsze

Oława 2016

ISBN: 978-83-944973-0-9

Zamówienia: Fundacja Krok po Kroku

tel. +48 (71) 733 68 77 e-mail: ksiazka@fundacjakrokpokroku.org.pl,

www.fundacjakrokpokroku.org.pl

Kupując tę książkę wspierasz Fundację Krok Po Kroku oraz jej projekt 
społeczny dla szerzenia świadomości i kompetentnej wiedzy na temat 
medycznej marihuany. Dziękujemy!

Wspieramy prawa autorskie. Prawa autorskie napędzają kreatywność, zachęcają do 

różnorodności, promują wolność słowa i tworzą żywą kulturę. Dziękujemy za zakup au-

toryzowanego wydania tej książki i przestrzeganie praw autorskich poprzez powstrzy-

manie się od powielania, skanowania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek jej części 

w dowolnej formie bez zgody autora. Wspierasz w ten sposób pisarzy, pozwalając nam 

kontynuować publikowanie książek dla każdego czytelnika.

Ani wydawca, ani autor nie świadczą profesjonalnego doradztwa lub usług indywidualnym 

czytelnikom. Żadne idee, procedury czy sugestie zawarte w tej książce nie mogą być trakto-

wane jako substytut porady lekarskiej. Wszelkie kwestie dotyczące stanu zdrowia wymagają 

nadzoru lekarza. Ani autor, ani wydawca nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty lub szkody, które mogłyby wyniknąć wskutek wykorzystania informacji lub sugestii 

zawartych w tej książce.
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Mobilny dom ma za sobą wiele mil podróży. Na zewnątrz jest jak wysłużona 
walizka, wyblakły i znękany niezliczonymi otarciami i wgnieceniami. W porywi-
stym wietrze, wiejącym przez pole na obrzeżach Denver, wszystko kołysze się 
w nim niespokojnie na łysych oponach, co sprawia wrażenie, jakby był żywym 
stworzeniem. W oknach falują zaciągnięte zasłonki, a plakat na drzwiach przed-
stawia podziurawiony przez kule cel strzelniczy o ludzkich konturach, z napisem: 

„Nie ma tu niczego, za co warto umierać”.
Oglądam się na człowieka stojącego obok mnie. Nathan Pollack jest mężczy-

zną po siedemdziesiątce, o śnieżnobiałych włosach, z białą kręconą brodą, ostro 
zakończoną na podbródku. Jego czarna czapeczka i wymięta tweedowa spor-
towa marynarka nadają mu wygląd profesora z małej humanistycznej uczelni. 
W rzeczywistości jest lekarzem z hospicjum, jak ja, i właśnie ma zamiar przed-
stawić mnie swojemu pacjentowi, którego historię bardzo chciałbym usłyszeć.

Pukam i drzwi uchylają się na kilka centymetrów, ukazując głowę ogromnego 
psa o okrągłych oczach i małych przyciętych uszkach. Jego potencjał odstraszania 
podnosi nieco fakt, że zęby ma na poziomie mojego gardła.

Okazuje się jednak, że pies – całe jego czterdzieści kilo – chce tylko, by ktoś 
podrapał go za uszami. Mimo to puszczam Pollacka przodem.

Wewnątrz kampera pachnie dymem z marihuany, psem, starymi skarpetkami 
i kompostem. Mimo jasnego zimowego dnia w środku jest ciemno. Kilka ciężkich 
kołder chroni okna przed przenikliwym wiatrem, kolejna otula drzwi prowadzące 
do kabiny na przedzie. W zacisznym wnętrzu upchane jest łóżko, dwa krzesełka 
i maleńka kuchnia. Na ścianach wyblakła tapeta, a na suficie – atrapa stylowych 
stiuków i imitacja drewnianych belek. Jest dziwnie domowo.

Gdy moje oczy przyzwyczajają się do ciemności, mogę lepiej przyjrzeć się 
człowiekowi, do którego przyprowadził mnie Pollack. Caleb* przekroczył czter-
dziestkę, jest szczupły i muskularny. Jego starannie przycięte wąsy kontrastują 
z brązową czupryną, długą i rozczochraną na chłopięcy sposób. Ciepło ubrany 
w termiczną koszulkę z długim rękawem, flanelową koszulę, dżinsy i znoszone 
sportowe skarpetki, siedzi na łóżku ze skrzyżowanymi nogami.

* „Caleb” to nie jest jego prawdziwe imię. Tutaj i w całej książce użyłem imion jako pseudonimów dla wszystkich pacjentów, których 
spotkałem, jak również dla wszystkich innych osób, które mogłyby mieć kłopoty prawne z powodu działalności związanej z marihu-
aną. Osoby, których pełne (prawdziwe) nazwiska podaję, udzieliły mi na to pozwolenia i zezwoliły na publikację swojej wypowiedzi. 
(przyp. autora)

Kowal i bokser

1



2 MARIHUANA MEDYCZNA

Calebowi trzęsą się ręce, poznaję drżenie spoczynkowe w chorobie Parkinsona. 
Mówi mi, że rozpoznano ją kilka lat temu i myśli, że niezwykle wczesne ujawnienie 
się choroby może wynikać stąd, że pracował jako kowal i spawacz. „Wdychasz 
każdy metal ciężki znany człowiekowi”, mówi. „Nic dziwnego, że powodują te 
wszystkie uszkodzenia mózgu”.

Pytam go o imię psa, a twarz Caleba wykrzywia się na kształt czegoś, co może 
uchodzić za uśmiech.

„Rocky”.
Oczywiście. Jak inaczej można nazwać boksera? Śmieję się i Caleb śmieje się 

także. Chwyta się za lewą stronę ciała, jest oczywiste, że go boli. Gdy ból ustaje, 
zaczyna opowiadać mi historię, której przyszedłem wysłuchać.

Dwa lata temu zdiagnozowano u niego raka odbytnicy. Poddano go, jak opisuje, 
„agresywnej terapii” w Wisconsin. „Były dni, kiedy myślałem, że nie wytrzymam już 
dłużej”, mówi. „Ale wtedy chodziłem pod szpital dziecięcy. Patrzyłem, jak dzieciaki 
bawią się na podwórku i myślałem: Jeśli one dają radę, to ja też wytrzymam”.

Lekarze powiedzieli mu, że leczenie może przedłużyć jego życie, ale nie będą 
w stanie go wyleczyć. Więc cierpiał podczas terapii tak długo, jak długo był w sta-
nie ją znieść, a potem pojechał na zachód do Kolorado, gdzie, jak się dowiedział, 
będzie mógł legalnie uzyskać marihuanę, aby opanować ból i mdłości.

Przy okazji odkrył również, że marihuana uśmierza nie tylko te objawy.
„Również powstrzymuje mnie od bycia dupkiem”. Przerywa. „A w każdym razie 

zbyt wielkim dupkiem. To coś w rodzaju przytępiania ostrych krawędzi. Nie jestem 
tak bardzo wkurzony cały czas o wszystko na wszystkich”.

„Chorowanie na raka jest do niczego”, przyznaje. „Ale kiedy masz czerwoną 
kartę – kartę, która pozwala na leczenie się marihuaną w Kolorado – umieranie 
jest trochę mniej do bani”.

Okazało się jednak, że uzyskanie marihuany nie jest takie łatwe.
Gdy tylko zaparkował swój kamper na przedmieściach Denver, Caleb odnalazł 

hospicjum Pollacka, które obiecywało bezpłatną marihuanę swoim pacjentom. 
To istotne, gdyż Caleb musi utrzymać się za około 600 dolarów na miesiąc. 
Ale hospicjum Pollacka przestało dostarczać marihuanę, ponieważ zarząd nie 
chce działać wbrew ustawom federalnym, które w dalszym ciągu klasyfikują 
marihuanę jako substancję nielegalną. Będąc w Denver, Caleb nie był więc 
w stanie uzyskać marihuany z hospicjum Pollacka ani nie mógł sobie pozwolić 
na jej kupno.

W miarę jak Caleb opowiada swoją historię, opuszcza go dworska uprzejmość, 
z którą powitał mnie kilka minut temu, a w swą opowieść wplata coraz większą 
ilość przekleństw. Kontynuuje, mówiąc, jak ważna jest dla niego marihuana, którą 
pali, lecz na którą go nie stać.

„Och, jest wiele miejsc, gdzie można kupić. Jest tego od cholery. Jasne, że mogę 
to zrobić legalnie, ale”… Pociera kciukiem o palec wskazujący w uniwersalnym 
geście oznaczającym pieniądze. „Musisz być w stanie zapłacić”.



3KOWAL I BOKSER

Pytam go, czy mógłby znaleźć inne hospicjum, które może dać mu marihuanę, 
a on się uśmiecha.

„No nie, właściwie to nie szukałem”. Mruga w stronę Pollacka. „Oczywiście, że 
będę narzekać. Nie jestem nieśmiały. Szczególnie, gdy jestem wkurzony. Ale to 
są dobrzy ludzie. Dobrze się mną opiekują”.

Pozostał więc przy hospicjum Pollacka i zdobywa marihuanę od ludzi zwanych 
„aniołami w społeczności”, którzy przekazują darowizny bezpośrednio na jego rzecz. 
W ten sposób hospicjum nie popadnie w kłopoty, z czego Caleb jest zadowolony.

„Nie chciałbym, żeby ktoś przeze mnie trafił do więzienia”.
A poza tym ma plan.
„Uprawiam własną. Widzisz?“ Pokazuje palcem.
Po mojej lewej, na tyłach kampera, widzę lampę do uprawy roślin zawieszoną 

nad plastikową wanną. Światło kołysze się lekko na wietrze, wywołując chwiej-
ne cienie około trzydziestu młodych roślinek marihuany. Kilka z nich ma z pół 
metra wysokości i wygląda, że za parę tygodni zaczną kwitnąć. Ale większość 
ma nie więcej niż kilka centymetrów.

Caleb przyznaje, że te małe sadzonki są wynikiem wypadku. Dosłownie. 
Pojechał odebrać rośliny od kogoś, kto się przeprowadzał i chciał je przekazać 
w dobre ręce, ale pojawiły się problemy.

„Wiesz, nie jestem najlepszym kierowcą”…
Spoglądam znów na psychoaktywny ogródek i kiwam głową. Caleb podaje 

trochę niejasne szczegóły, ale wygląda, że podczas jazdy mikrofalówka spadła 
z półki i niektóre rośliny straciły życie. Uratował, co mógł, wycinając szczepki 
i robiąc klony – właśnie te lilipucie roślinki, które zajmują teraz większość jego 
małej szklarni.

Na półce za jego plecami zauważam pudełko z napisem „ZESTAW KOJĄCY”.
Jest to zestaw leków, który wiele hospicjów zapewnia swoim pacjentom na 

wypadek sytuacji awaryjnych. Zawiera zwykle morfinę na ból i benzodiazepiny, 
takie jak Valium, na niepokój i drgawki.

Czy je stosował?
„Do diabła, nie. One nie działają. Dlaczego miałbym tracić na nie czas?”
Wskazuje na woreczek z marihuaną na kuchennym blacie. „Tam jest wszystko, 

czego potrzebuję”.
Caleb dostrzega ironię tego rozwiązania. Jego hospicjum może dostarczyć 

bezpłatnie wiele leków, takich jak morfina. Są to leki, które potencjalnie mogą 
być śmiertelnie przedawkowane, które mogą być uzależniające. Ale lek, który 
naprawdę mu pomaga – marihuana – jest poza zasięgiem.

„Taki jest pożytek z twoich podatków, człowieku. Płacisz rządowi, żeby wydał pieniądze 
na pudełka tych gównianych leków, których nie mam zamiaru dotknąć. To marno-
trawstwo. Ale tego, czego naprawdę potrzebuję, nie mogą mi dać. Czy to ma sens?”

Przyznaję, że nie ma, a bokser Rocky, jak gdyby pokazując, że też się zgadza, 
zeskakuje z łóżka, na którym siedział z Calebem i opiera brodę na mojej nodze.
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Czy medyczna marihuana „działa”?

W toyocie Pollacka w drodze powrotnej do Denver myślę o sytuacji Caleba. Jestem 
trochę zaszokowany tym, co usłyszałem. Dotąd myślałem zawsze o medycznej 
marihuanie jak o swego rodzaju żarcie lub „leczeniu” pisanym właśnie w taki 
sposób, w ironicznym cudzysłowie.

Jednak Caleb umiera w bólu i chce tego – potrzebuje tego – by przyniosło ulgę. 
To nie jest facet, który chce się odurzać dla zabawy. To człowiek, który prowadził 
ciężkie życie, a teraz nie chce cierpieć więcej niż to konieczne.

Niektórzy pacjenci, których mam pod opieką w ramach mojej praktyki hospicyj-
nej i opieki paliatywnej, przyznali się do używania marihuany w celu zwalczania 
takich objawów jak ból lub nudności. (I jestem pewien, że na każdego pacjenta, 
który był ze mną szczery na temat używania marihuany, przypada wielu, którzy 
nie byli.) Obracali to w żart, tak samo jak ja.

Pewien weteran wojenny z Wietnamu, śmiejąc się z zakłopotaniem, wyznał mi, 
że ponad dwadzieścia lat temu zaczął palić pół skręta dziennie, aby opanować 
objawy stresu pourazowego. Lepiej być na haju niż zwariować, prawda? Zaśmiałem 
się także i przeszliśmy do rozmowy o jego bólu nowotworowym, którego zwal-
czaniem się zajmowałem.

Teraz już wiem, że nie powinienem był się śmiać. Ten weteran, tak jak Caleb, 
potrzebował pomocy. Trafił na coś, co przynosiło mu ulgę i oczekiwał mojego wsparcia.

Nie pamiętam, co wtedy powiedziałem. Prawdopodobnie była to jedna z for-
mułek, które wygłasza każdy lekarz, gdy zostaje skonfrontowany z alternatywną 
medycyną, której nie rozumie (lub która, jak w przypadku marihuany, jest popu-
larna ale nielegalna). „Nie sądzę, żeby miało zaszkodzić”. Albo: „Jeśli sprawi, 
że poczuje się pan lepiej”... Ale nie spytałem go nawet, czy mu to pomagało ani 
w jaki sposób.

Marihuana jest jedyną rzeczą, która pomaga Calebowi. To facet, który zosta-
wia wartą 100 dolarów morfinę i inne interesujące substancje w szafce. On woli 
zapalić jointa.

Co więcej, Caleb zaczął stosować marihuanę, aby uniknąć narkotyków takich 
jak morfina. Nie tylko jest przekonany o tym, że marihuana jest pomocna, jest 
też przekonany o tym, że działa lepiej niż legalne narkotyki, które może dostać 
za darmo. Być może jest także bezpieczniejsza.

Czy marihuana działa?
Gdy spotkałem Caleba na początku 2014 roku, ogólnonarodowa debata na 

temat legalizacji medycznej marihuany dopiero zaczynała zyskiwać uwagę opi-
nii publicznej. Ale była to debata o aspektach etycznych i moralnych. Czy ludzie 
mają prawo używać marihuany? Jak powinny być sformułowane akty prawne?

Nikt nie rozmawiał poważnie na temat wartości medycznych marihuany ani 
tego, czy jest bezpieczna. Albo, ustawiając poprzeczkę nieco niżej, czy jest co 
najmniej tak samo bezpieczna jak inne leki, które lekarze przepisują.
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Celem tej książki jest dla mnie przeniesienie ogólnonarodowej dyskusji na kwestie 
skuteczności i bezpieczeństwa. To są pytania, które naprawdę musimy zadawać. 
Pytania, na które chcę być w stanie odpowiedzieć, by móc podjąć decyzję, jakich 
rad mam udzielić moim pacjentom, gdy pytają mnie, czy powinni używać medycz-
nej marihuany.

W tej książce próbuję popatrzeć dokładnie, krytycznym okiem, na wszelkie 
dostępne materiały. Szukałem wiarygodnych, opublikowanych badań i rozmawiałem 
z naukowcami, którzy prowadzili te badania. Mówiąc krótko, poddałem medyczną 
marihuanę takiej samej analizie, jakiej poddaję leki, które przemysł farmaceutyczny 
próbuje sprzedać lekarzom takim jak ja.

Po pierwsze zbadałem, czy marihuana działa jak lek. Przewertowałem czasopi-
sma medyczne, porozmawiałem z pacjentami, odwiedziłem lekarzy i naukowców. 
Chciałem dowiedzieć się, co wiemy na temat działania marihuany w przypadkach 
zaburzeń pracy mózgu takich jak bezsenność, zespół stresu pourazowego i drgawki. 
Chciałem sprawdzić, czy może być przydatna w leczeniu fizycznych objawów takich 
jak nudności i utrata masy ciała, i czy substancje zawarte w marihuanie mogą pomóc 
w leczeniu chorób takich jak demencja, stwardnienie rozsiane lub rak.

Następnie sprawdziłem, jak ludzie zażywają marihuanę. Może się to wydawać 
głupim pytaniem, ale odpowiedź nie jest tak prosta, jak można by się spodziewać. 
Nauczyłem się dodawać składniki marihuany do piwa, wina, ciasteczek i maści. 
Zbadałem, jaka jest skuteczność palenia skrętów lub fajek wodnych w dostarczaniu 
składników marihuany do naszego mózgu w porównaniu z nowszymi technologiami 
takimi jak waporyzatory. Po drodze dowiedziałem się, jak zrobić haszysz, a nawet 
odkryłem coś, co, jak mi powiedziano, jest najlepszym na świecie przepisem na mari-
huanowe brownie. (Jest na stronie 203, na wypadek, gdyby ktoś był zainteresowany.)

Wszystko wspaniale, ale czy marihuana jest bezpieczna? Dla większości czytelników 
tej książki może to być najważniejsze pytanie. Dlatego też przesiałem wszelkie doku-
menty dotyczące tego, czy długotrwałe jej stosowanie może powodować uszkodzenia 
mózgu, choroby psychiczne bądź uzależnienie. Odkryłem, że istnieją inne zagrożenia 
związane z używaniem marihuany poza jej wpływem na mózg – od niepłodności 
do kurczących się penisów i wszystko, co zawiera się pomiędzy. Podzielę się także 
moimi własnymi chybionymi doświadczeniami z medyczną marihuaną i zabiorę 
Was na przejażdżkę z jednym z moich pacjentów wkrótce po tym, jak wypalił skręta.

Dalej, w jaki sposób pacjenci tacy jak Caleb są w stanie przekonać się, że mari-
huana może im pomóc? Jak sobie radzą w gąszczu niebezpieczeństw i potencjal-
nych korzyści „trawki”? Gdzie szukają porad oraz na ile wiarygodne są ich źródła?

Wreszcie, jaka jest przyszłość medycznej marihuany? Czy jest ona na drodze 
do zostania następnym superlekiem? Czy powinna być zalegalizowana i bardziej 
dostępna? A może to wszystko tylko szum mający uzasadnić rekreacyjne uży-
wanie narkotyków?

Wszystko to są ważne pytania. Gdy piszę te słowa, marihuana jest legalna do użytku 
medycznego w dwudziestu trzech stanach i Dystrykcie Kolumbii, a kilka pozwoliło na 
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jej używanie również w celach rekreacyjnych. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że 
medyczna marihuana będzie legalna w większości stanów w nieodległej przyszłości. 
W stanach, gdzie już jest to legalne, korzysta z niej wiele osób. Według jednego z badań 
przeprowadzonych w Kalifornii, 5 procent osób ankietowanych używało medycznej 
marihuany.1 A to oznacza, że moje pytania o skuteczność marihuany, a zwłaszcza 
jej bezpieczeństwo, mają wielkie znaczenie dla setek tysięcy ludzi.

Liczby te prawdopodobnie jeszcze wzrosną, gdyż przybywa specjalistycznych 
aptek prowadzących dystrybucję marihuany. Tak wynika z innego badania prze-
prowadzonego w Kalifornii, w którym ankietowano ponad osiem tysięcy osób 
w pięćdziesięciu miastach, aby stwierdzić, jaki dystans dzieli je od marihuanowej 
apteki. Wynik: osoby, które miały bliżej do apteki, używały więcej marihuany.2

Stany, które zalegalizowały marihuanę, pozwoliły na jej rozległe stosowanie. 
Można jej używać z powodu przewlekłego bólu, lęku, bezsenności, zapalenia 
stawów i w wielu innych chorobach. Większość osób objętych tym zakresem nie 
zbliża się jeszcze do końca życia. Są wśród nich studenci, robotnicy budowlani, 
policjanci, nauczyciele i, co mogę potwierdzić osobiście, przynajmniej jeden lekarz.

Jeśli medyczna marihuana działa, to jej rosnąca popularność jest dobrą wia-
domością. Ale jeśli nie działa, wówczas mamy ogromną stratę czasu i pieniędzy. 
Co gorsza, jeśli marihuana nie jest bezpieczna, będziemy mieli do czynienia 
z ogromnym kryzysem w publicznej służbie zdrowia. Jak przekonacie się w dalszej 
części książki, jeśli wielu ludzi używa medycznej marihuany, nawet niewielkie 
ryzyko może spowodować, że wiele osób ucierpi lub nawet straci życie.

Gdy przystępowałem do pisania tej książki, społeczeństwo dopiero zaczynało 
rozpoznawać to ryzyko. Na przykład, w jednym z badań stwierdzono, że długo-
trwałe używanie marihuany wiąże się z atrofią mózgu czyli innymi słowy z jego 
zanikaniem.3 Ale wkrótce po tym, jak to dość alarmujące badanie pojawiło się 
na pierwszych stronach gazet, The New York Times opublikował artykuł wstęp-
ny wspierający legalizację medycznej marihuany i bagatelizujący ryzyko z nią 
związane. Więc jest to bezpieczne czy nie?4

Stwierdzenie, czy marihuana jest bezpieczna i skuteczna, jest szczególnie 
ważne, ponieważ bezpieczeństwo będzie stanowiło o sposobie jej kontrolowania. 
Przez dłuższy czas w swojej najnowszej historii marihuana była klasyfikowana 
w USA jako substancja z Listy I. Ta kategoria zarezerwowana jest dla narkoty-
ków takich jak heroina, która jest znana ze znacznego ryzyka i nie wiadomo nic 
o żadnych medycznych korzyściach z jej stosowania. Tak długo, jak marihuana 
będzie pozostawała w tej kategorii, nie będzie możliwe stworzenie ogólnokra-
jowych zasad jej stosowania, przepisywania pacjentom i dystrybucji. Bardzo 
utrudnia to także prowadzenie badań, które mogłyby pomóc nam dowiedzieć 
się, czy i jak stosowanie marihuany działa, a pacjenci tacy jak Caleb nie będą 
mogli otrzymywać jej z hospicjum.

Rozpoczynając przygodę z tą książką, nie byłem pewny, jak skończy się 
moja podróż. Czy będę za, czy przeciw? Nie jestem też pewny, po której stronie 
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będziesz ty, kiedy dotrzesz do ostatniego rozdziału. Jednak bez względu na Twój 
werdykt, mogę obiecać, jak sądzę, że będzie to podróż ciekawa, zawierająca 
wystarczająco dużo informacji, abyś wyrobił sobie własne zdanie o tym, czy 
marihuana mogłaby ci pomóc.

I jeszcze na koniec: książka o gandzi nie może być kompletna bez wspomnienia 
o pewnych sprawach.

Po pierwsze, słowo o nazwach: w tej książce będę używał nazwy „marihuana”, 
pomimo sprzeciwów niektórych purystów, którzy preferują termin „konopie”. 
Słusznie zauważają oni, że słowo marihuana (pochodzące z Meksyku) zostało 
spopularyzowane przez antynarkotykowych urzędników około 1940 roku jako 
termin mający odstraszyć potencjalnych użytkowników. W tamtych czasach 
skojarzenia z obcością i przestępczością (przypomnij sobie Reefer Madness*) były 
wystarczające, aby zniechęcić ładnych kilka osób. (Oczywiście, te skojarzenia 
prawdopodobnie sprawiły także, że inni nie potrafili się marihuanie oprzeć.) 
Chociaż muszę przyznać, że „konopie” są terminem właściwym, to „marihuana” 
jest tak powszechnie rozpoznawalna, że zdecydowałem się na używanie właśnie 
tej nazwy, za co przepraszam wszystkich terminologicznych purystów.

Po drugie, nie należy polegać na tej książce jako na jedynym źródle porad 
medycznych. Jeśli chcesz wiedzieć, jak leczyć objawy takie jak ból, powinieneś 
skontaktować się z lekarzem.

Jednak być może ta książka okaże się pomocna w podjęciu decyzji. Napisałem 
ją dla ludzi, którzy, podobnie jak moi pacjenci i Caleb, zmagają się z niepokoją-
cymi objawami i szukają rozwiązań. Ma to być zbiór takiego typu porad, które 
chciałbym, by dostali, gdy rozważają, czy medyczna marihuana może im pomóc.

Na przykład powiem ci w jaki sposób i w jakich objawach pomoc ta będzie 
najbardziej skuteczna. Dodatkowo ostrzegę przed ryzykiem mogącym wynikać 
ze stosowania marihuany i wytłumaczę, jak można go uniknąć. W międzyczasie 
dowiesz się wystarczająco wiele na temat aspektów naukowych, aby zrozumieć, 
jak ona działa i co być może będzie mogła zrobić dla nas w przyszłości. 

* Jeden z filmów propagandowych z lat czterdziestych (przyp. tłum.)




