
Dne 8. dubna 2010 probìhl v Poslanecké snìmovnì Parla-

mentu ÈR pod záštitou poslance, lékaøe a právníka Ivana

Langera semináø zabývající se legalizací léèby nemocných

konopím. Vzhledem k tomu, že jakékoliv užívání konopí je

v souèasnosti v Èeské republice a v drtivé vìtšinì celého

svìta nelegální, pøestože v celé lidské historii bylo užíváno

jako lék, neprobíhal výzkum jeho léèebných úèinkù tak, jak

by si zasluhoval. A odpovìdìt si na tyto, èasto kontroverzní,

otázky bylo cílem tohoto odpoledne. Bylo dobré, že k diskuzi

byli pozváni úèastníci reprezentující celé spektrum názorù

– tedy od pøísných odpùrcù používání konopí pøes ty, kteøí

hájí zákon, prosazují léèebné konopí èi se již konopím léèí,

až po ty, kteøí by chtìli jeho plnou legalizaci nebo jej již jako

rekreaèní drogu užívají èi pìstují. Díky tomuto spektru

úèastníkù jsme se pøedevším v diskuzi dozvìdìli, jaký je

u nás souèasný stav užívání a zneužívání konopí.

Na semináøi zaznìlo celkem sedm pøíspìvkù, které

probraly konopí ze všech úhlù pohledu. Pohled lékaøe, vìd-

ce, právníka, kontrolních orgánù i nemocné poskytl poslu-

chaèùm ucelený pøehled problematiky se všemi pro i proti.

I tìm, kterým dosud nebylo jasno, zøetelnì z diskuze vyply-

nulo, že použití léèebného konopí v paliativní léèbì je hud-

bou souèasnosti a bez jakýchkoliv výhrad je významnou

a naprosto neškodící léèebnou metodou, kterou je tøeba co

nejdøíve legalizovat. Použití léèebného konopí k léèbì pod-

staty nemoci je v souèasné dobì v experimentálním stadiu.

Pøesto není pochyb, jak naznaèuje výzkum na laboratorních

zvíøatech, že se jím budou v blízké budoucnosti nìkteré ne-

moci léèit. Je velmi dobøe, že zde zaznìl i hlas nemocných,

kteøí se v souèasné dobì konopím léèí a jimž opravdu pomá-

há, i když tito nemocní stojí v podstatì na hranì zákona,

který jim tuto léèbu nepovoluje.

Pro ucelenost uvádím pøehled pøíspìvkù, které zde

zaznìly:

• MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., a doc. PhDr. Michal Mi-

ovský, Ph.D. (1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy

v Praze) – Léèba konopím a deriváty z konopí a její možné

vedlejší úèinky

• prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr.h.c. (Hebrejská uni-

verzita, Jeruzalém) – Souèasné smìry ve výzkumu léèby

konopím a konopnými látkami; praktické aspekty léèby

konopím v Izraeli

• JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (Institut pro kriminologii a so-

ciální prevenci, Praha) – Právní aspekty možného využití

konopí pro léèebné úèely v ÈR

• RNDr. Martin Beneš (Státní ústav pro kontrolu léèiv,

Praha) – Konopné látky jako léèiva – Historie a status

quo v ÈR, požadavky pro registraci a možná úskalí

• RNDr. Eva Marešová (Ministerstvo zdravotnictví ÈR,

Praha) – Konopí a konopné látky z pohledu zákona

è. 167/1968 Sb.

• MUDr. Iveta Nováková (1. lékaøská fakulta Univerzity

Karlovy v Praze) – Kanabinoidy a jejich experimentální

a léèebné použití v neurologii v ÈR

• Martina Kafková (eReSka – volné sdružení nemocných

roztroušenou sklerózou) – Neurodegenerativní onemoc-

nìní a konopí v oèích pacientù

Co se týèe výzkumu léèebného konopí a konopí jako ta-

kového, potvrdila se mi již dávno stará známá skuteènost,

že jeho (zne)uživatelé jsou vždy krok pøed námi. V mém vý-

zkumu jsem se ze znalostí (zne)uživatelù konopí mnohdy

pouèil, což mi èasto pomohlo smìrovat výzkum. Mohu bez-

pochyby øíci, že díky zneuživatelùm konopí, kterým se za

úèelem rekreaèního užívání této drogy podaøilo vypìstovat

odrùdy s extrémnì vysokým obsahem psychomimeticky ak-

tivního Ä
9-tetrahydrokanabinolu (THC), bylo možno lépe

pochopit léèebný úèinek konopí. Odrùdy s vysokým obsa-

hem THC jsou nejvhodnìjší pro jeho léèebné využití. Nìko-

likanásobnì vyšší obsah THC oproti bìžným odrùdám (a ta-

ké oproti hašiši) je pøi léèbì, jak se ukazuje, nezbytnou

podmínkou. U tìchto odrùd mnohdy kromì této látky

nenacházíme v rostlinì prakticky kvantitativnì mìøitelná

množství jiných kanabinoidních látek (jsou tam jen ve sto-

pách, anebo vùbec v rostlinì chybí).

V nìkterých zemích se již léèebné konopí zabydlelo.

Nabídl jsem izraelskou šablonu. Dvì spoleènosti zde pìstují

léèebné konopí a zdarma je dávají Ministerstvu zdravotnic-

tví pro pacienty. To také dává pacientùm konopí k léèbì zce-

la zdarma. Ano, v Izraeli je ještì hodnì idealismu, ale mohlo

by to takto fungovat v ÈR? Ze soukromých diskuzí s úèast-

níky semináøe jsem pochopil, že asi ne. V Izraeli se takto lé-

èí asi dva tisíce pacientù, ale pøedpoklad do budoucna je asi

40 tisíc konopím léèených nemocných. Pak už bude pravdì-

podobnì nutné zaplatit alespoò výrobní náklady. I tak to
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bude léèba velice levná. Je zde urèen lékaø, který dává povo-

lení k jeho léèebnému užívání. Jsou zde pìstitelé, kteøí pìs-

tují konopí k léèbì témìø za sterilních a za reprodukovatel-

ných podmínek. Konopí se také analyzuje – máme-li se po-

uèovat a léèbu vylepšovat, je tøeba pøesnì znát, èím se

pacient léèí. Neménì dùležité je, aby pacient pøesnì vìdìl,

kolik léèebné konopí stojí (tedy zatím, jak jsem uvedl, v Iz-

raeli nestojí nic).

Léèebné konopí se prozatím využívá v paliativní léèbì

– neléèí se nemoc, ale odstraòují se nepøíjemné symptomy,

život pacienta je poté mnohem kvalitnìjší. Takto se užívá

pøedevším pøi následujících nemocech: rakovina, AIDS,

roztroušená skleróza, svalová dystrofie, Parkinsonova ne-

moc, Alzheimerova choroba, Touretteùv syndrom, neurolo-

gické problémy, glaukom, astma, rùzné druhy bolestí. Sluš-

ný výèet chorob. A to jsem jich ještì celou øadu neuvedl. To

je ovšem pouze zaèátek. Dnes už je jasné, že léèebné konopí

lze použít i k léèbì kauzální, tzn., že se jím bude léèit i pøíèi-

na nemoci. Na laboratorních zvíøatech to funguje. S nejvìtší

pravdìpodobností to bude u nìkterých chorob fungovat

i u èlovìka. Musíme si ovšem poèkat na klinické výsledky.

A to hlavní – každý si musí uvìdomit, že i když je léèebné

konopí svým léèebným spektrem výjimeèné, není to žádné

panaceum. Tak jako i pøi jiné léèbì ne všichni budou stejnì

citliví, ne všichni se vyléèí, ale jistá èást ano. Nesmíme také

zapomenout na to, že je zde øada pacientù, kteøí se léèí ko-

nopím už dnes, zatím nelegálnì, a dosahují pøi léèbì dob-

rých výsledkù.

Snem mého táty bylo „udìlat poslední kotrmelec“ z pl-

ného zdraví a nebýt nikomu na obtíž, aby staøeckou nemocí

rodina netrpìla. Jemu se to podaøilo v témìø 95 letech, ma-

minka zemøela v 85 letech vteøinovou smrtí, ale ne každý

má to štìstí. A tak si myslím, že pro ty, kteøí to štìstí nema-

jí, bychom mìli nìco udìlat – legalizovat léèebné konopí. To-

tiž tomu, komu již lékaøská vìda nedovede pomoci, je stejnì

jedno, zda je léèebné konopí legální, èi nelegální. Bude ho

používat (a také ho používá) za každou cenu, ať se to již zá-

konu líbí, nebo ne – rozdíl bude (a je) pouze v tom, že ho ne-

legálnì nakupuje za nemalý peníz (ať již na to má, èi ne),

obìtuje pro to vše a dealeøi si mohou mnout ruce – rychle

(z)bohatnou. Proto bychom se mìli zasadit o to, aby léèebné

konopí bylo pro tyto pacienty legální! A nezapomínejme na

to, že jednou i my mùžeme být v této situaci. Ne každý z nás

zemøe z plného zdraví, a proto je naší povinností postarat se

o to, aby netrpìl ani pacient ani jeho rodina, když pro øadu

nemocí je levný lék po ruce. Vraťme pacientùm, kterým mù-

že léèebné konopí pomoci, jejich dùstojnost a souèasnì

chraòme ty, kterým by mohlo zdravotnì, ekonomicky èi mo-

rálnì uškodit!

V Jeruzalémì 30. dubna 2010

Prof. RNDr. Lumír Ondøej Hanuš, DrSc., Dr. h. c.

Hebrejská univerzita, Jeruzalém
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