
www.adiktologie.cz/seminar www.langer.cz/seminar

Perspektiva léčby konopím:
Zdraví, legislativa, politika

Centrum adiktologie
Psychiatrické kliniky VFN v Praze a 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy v Praze

si Vás tímto dovoluje srdečně pozvat na seminář:
Místo konání:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR,

místnost č. 108 (Státní akta)

Termín konání:
8. dubna 2010, od 14:00 do 17:30

Prosíme Vás tímto o potvrzení Vaší

účasti či neúčasti na emailovou adresu

skrdlantova@adiktologie.cz,

a to nejpozději do 2. dubna 2010.

Bez potvrzené účasti bohužel není

možno zajistit Váš vstup do areálu

Poslanecké sněmovny.

Hlavním cílem semináře je prozkoumat možnosti

zpřístupnění účinné léčby konopím a konopnými deriváty

pro nemocné, kteří k ní dosud nemají legální přístup.

Nad seminářem převzali záštitu

děkan 1. LF UK v Praze

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

a poslanec Parlamentu ČR

MUDr. Mgr. Ivan Langer.

MUDr. Mgr. Ivan Langer (PSP ČR, klub ODS): Přivítání, souhrn programu a účelu semináře
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (1. LF UK): Úvodní slovo
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. a doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Centrum adiktologie):
Léčba konopím a deriváty z konopí a její možné vedlejší účinky
prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr. h. c. (Hebrejská univerzita, Jeruzalém): Současné směry
ve výzkumu léčby konopím a konopnými látkami; praktické aspekty léčby konopím v Izraeli
JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci): Právní aspekty
možného využití konopí pro léčebné účely v ČR
RNDr. Martin Beneš (Státní ústav pro kontrolu léčiv; ředitel): Konopné látky jako léčiva –
historie a status quo v ČR, požadavky pro registraci a možná úskalí

V programu
s moderovanou
diskusí
vystoupí:

RNDr. Eva Marešová (Inspektorát omamných a psychotropních látek, Ministerstvo
zdravotnictví ČR, ředitelka): Léčba konopím a konopnými látkami z pohledu zákona
č.167/1998 Sb.
MUDr. Iveta Nováková (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze): Kanabinoidy a jejich
experimentální a léčebné použití v neurologii v ČR
Martina Kafková (eReSka – volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou):
Neurodegenerativní onemocnění a konopí v očích pacientů
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. (Centrum adiktologie): Souhrn příspěvků a diskuse

Pro další podrobnosti o semináři,
předběžná abstrakta vystoupení,

a pro záznam z něj prosím navštivte
www.adiktologie.cz/seminar

a/nebo www.langer.cz/seminar


