
 

  

 

Seminář „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, 
legislativa, politika“ 

Kde / kdy 
Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost 108 (Státní akta) 
8. dubna 2010, 14:00 – 17:30 

Pořadatel a záštita 
Pořádá Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod záštitou poslance Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR MUDr. Mgr. Ivana Langera a děkana 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Tomáše 
Zimy, DrSc., MBA. 

Text tiskové zprávy 
Seminář „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“ reaguje na aktuální vývoj 
v medicíně a v české společnosti. Pokroky lékařské vědy ve výzkumu moderních léčebných 
využití tradiční léčivé byliny, její tuzemský status zakázané omamné látky a tedy její legální 
nedostupnost, nejasná perspektiva uvedení léčebných přípravků z konopí na český trh 
i nadšenecké naděje na ten či onen „konopný všelék“ se spojují do těžko přehledné a často 
zbytečně vyhrocené diskuse. 
Centrum adiktologie se problematice konopí a léčbě s jeho využitím dlouhodobě věnuje; 
proto se pod záštitou poslance Ivana Langera a děkana své domovské fakulty Tomáše Zimy 
snaží prostřednictvím semináře stručně shrnout současný stav výzkumu a medicínského 
použití konopných látek ve světě i u nás a popsat národní a mezinárodní zákony a předpisy, 
v jejichž rámci se snaha o zpřístupnění konopných látek a/nebo konopí nemocným odehrává. 
Cílem je poskytnout všem zúčastněným – pacientům, jejich blízkým, lékařům, legislativcům, 
politikům a politickým stranám – zasvěcený vhled do problému, a tak usnadnit realistické a 
rychlé vyřešení současné situace, která odepírá postiženým legální přístup k léčbě a vhání je 
za hranici nezákonnosti. 
Seminář moderuje PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. (Centrum adiktologie). 

http://www.grada.cz/katalog/kniha/konopi-a-konopne-drogy_3423/�
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Program 

1. Přivítání, úvod, souhrn programu a účelu semináře: MUDr. Mgr. Ivan Langer 
(5 minut) 

2. Úvodní slovo: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (5 minut) 

3. Léčba konopím a deriváty z konopí a její možné vedlejší účinky: MUDr. Tomáš 
Zábranský, Ph.D. a doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Centrum adiktologie; 15 + 10 
minut prezentace + 5 minut diskuse) 

4. Současné směry ve výzkumu léčby konopím a konopnými látkami; praktické aspekty 
léčby konopím v Izraeli: prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr. h. c. (Hebrejská 
univerzita, Jeruzalém; 30 + 10 minut) 

5. Právní aspekty možného využití konopí pro léčebné účely v ČR: JUDr. Petr Zeman, 
Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci; 20 + 5 minut) 

6. Konopné látky jako léčiva – Historie a status quo v ČR, požadavky pro registraci a 
možná úskalí: RNDr. Martin Beneš (Státní ústav pro kontrolu léčiv, ředitel; 15 + 10 
minut) 

7. Léčba konopím a konopnými látkami z pohledu zákona č.167/1998 Sb.: RNDr. Eva 
Marešová (Inspektorát omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví 
ČR, ředitelka; 10 + 5 minut) 

8. Kanabinoidy a jejich experimentální a léčebné použití v neurologii v ČR – krátký 
souhrn: MUDr. Iveta Nováková (Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; 20 + 5 minut)  

9. Neurodegenerativní onemocnění a konopí v očích pacientů:  Martina Kafková 
(eReSka – volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou; 15 + 5 minut) 

10. Diskuse (30 minut) 
11. Souhrn příspěvků a diskuse: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. (10 minut) 

 
Abstrakta jednotlivých příspěvků, powerpointové prezentace a stenografický přepis semináře 
budou spolu se stručným souhrnem průběhu zveřejněny na stránkách Centra adiktologie a na 
webu poslance Ivana Langera. 
 
Centrum adiktologie je odborným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze. Ve výzkumu se zaměřuje na zkoumání užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření 
závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených. Jádro činnosti Centra 
adiktologie zahrnují zejména tři oblasti: (i) vysokoškolská výuka, (ii) výzkum a vývoj a (iii) tvorba programu celoživotního 
vzdělávání pro profesionály v oboru. Vedoucí Centra adiktologie, doc. MUDr. Michal Miovský, Ph.D., byl editorem monografie 
„Konopí a konopné drogy – adiktologické kompendium,“ která představuje v českém prostředí unikátní souhrn znalostí daného 
tématu.  

http://www.adiktologie.cz/�
http://www.langer.cz/�
http://www.grada.cz/katalog/kniha/konopi-a-konopne-drogy_3423/�
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