
 

 

Konference Léčebné konopí a kanabinoidy:  
Politika, věda a medicínská praxe, Praha, 4.-7. 3. 2015 
Konference „Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a medic ínská praxe“ je 

platformou pro setkání českých lékařů se světově uznávanými špičkami v  oboru, a pacienty, 

kteří mají o tuto léčbu zájem .  

Zúčastnit se mohou pacienti, členové jejich rodin, a samozřejmě i vaši lékaři.  Uvítáme, pokud sdělení 

předáte svým známým a také lékařům, které by konference mohla zajímat. Registrovaní členové 

pacientských organizací, hlásících se k používání léčebného konopí platí pouze 1/9 konferenčního 

poplatku. Při vstupu na konferenci bude vyžadována průkazka nebo jiný právně platný doklad o členství.  

Program, další informace a on-line registrace jsou na stránce: http://www.medical-cannabis-

conference.com/. Jednacími jazyky jsou angličtina a čeština; profesionální tlumočení je zajištěno.  

Jedním z cílů konference je shrnout lékařské oblasti, v nichž se konopí a přípravky z něj v zahraničí rutinně 

používají v současnosti, a seznámit zdravotníky i pacienty s posledními vědeckými poznatky v oblasti 

léčebného použití a výzkumu konopí a látek z něj, jak je identifikuje současný globální výzkum.  

Součástí konference jsou také praktické workshopy pro zdravotníky se zkušenými kliniky, kde se budou 

prezentovat základy léčebné péče s využitím konopí, zásady nasazení jednotlivých typů konopí a jeho 

dávkování, možné vedlejší účinky a jejich předcházení a další zásady klinické praxe. 

Použití konopí pro léčebné účely v ČR (na základě lékařského předpisu) je povoleno zákonem č. 50/2013 Sb. 

Postupy pro lékaře platné v ČR jsou uvedeny na stránkách Státní agentury pro konopí pro léčebné použití, 

která je jedním z partnerů konference. Partnerem konference je i KOPAC – Pacientský spolek pro léčbu 

konopím. 

Hlavním patronem konference je ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček; záštitu převzal také národní 

protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Česká lékárnická komora konferenci zařadila do celoživotního 

vzdělávání pod evidenčním číslem 15297 s 20 body. Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP navrhla 

akreditaci konference jako vzdělávací akce ČLK s ohodnocením 18 kredity coby akce kontinuálního 

vzdělávání lékařů a akce je registrována také u České asociace sester.  

Za konferenci Léčebné konopí a kanabinoidy: 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, předseda Čestného výboru konference a rektor Univerzity Karlovy  

prof. Dr. Lumír Hanuš, Ph.D., dr.h.c., předseda Vědeckého výboru konference, profesor Hebrejské univerzity 

v Jeruzalémě 

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FMCA, odborný garant; vědecký a mezinárodní sekretář Společnosti pro 

studium a léčbu bolesti, EFIC a IASP 

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., předseda Organizačního výboru konference, institut ResAd 

MUDr. Pavel Bém, prezident konference a komisař Globální komise pro protidrogovou politiku. 

Těšíme se na Vaši podporu a aktivní účast! 
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