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Etapa I

(1994 – 2000)
„Cannabis bude antibiotikem lidstva 21 století“
prof. Jan Kabelík, MD, Univerzita Palackého v Olomouci
10.12. 1954, konference Cannabis jako lék
•
•
•

•
•
•
•
•
•

uzavření smlouvy o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde
byl na pomezí 50 – 60 let 20 století zahájen výzkum léčivých účinků
cannabis a doloženo jeho úspěšné působení na řadu onemocnění
vybudování infrastruktury v Olomouci (Středisko prevence, léčby a
rehabilitace drogových závislostí – získány 3 ceny českých a zahraničních
nadací)
zahájení poskytování poradenství a terapie (psychoterapie, socioterapie,
substituční terapie apod.) osobám s problémem v užívání cannabis (do 5
osob ročně) a především jiných a významněji ohrožujících omamných a
psychotropních látek (do 100 osob ročně)
studium rizik cannabis na vznik duševních onemocnění
spolupráce s Fakultní nemocnící Olomouc na výzkumu léčby hepatitid B
a C a společné prosazení léčby interferonem pro nemocné s užívám i.v.,
kde je promořenost hepatitidami nejvyšší
uspořádání 5 národních a mezinárodních konferencí na Univerzitě
Palackého v Olomouci zaměřených na prevenci, léčbu a rehabilitaci osob
ohrožených návykovými nemocemi
adiktologické a psychoterapeutické vzdělávání a zahraniční stáže v Evropě
potvrzen pozitivní efekt substituce cannabis u těžkých forem návykových
onemocnění u 2 osob (snížení cravingu, psychického napětí, agrese a
autoagrese, deprese a úzkosti)
cena premiéra britské vlády za srovnávací studii efektivity drogových
politik pro vedoucího výzkumu (vedoucí kolektivu)

Investoři: soukromé, veřejné a veřejně prospěšné osoby a korporace z USA,
Evropy (Holandska, Velké Britanie, Německa ad.), Evropské unie a
především České republiky a zejména Olomouce.
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Etapa II

(2000 - 2008)
„Závislost nevzniká na cannabis, ale na získávání poznatků o něm“
prof. Lester Grinspoon, MD, Harvardská univerzita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zahájení poskytování cannabisterapie
opakované marné žádosti ministerstvu zdravotnictví k povolení
k výzkumu (povolení nevydáno do roku 2015)
založení výzkumnické farmy medical cannabis v Ospělově
vybudování infrastruktury v Praze (první česká otevřená bezbariérová
škola pro dospělé Ateliér ALF - cena EU jako příklad dobré praxe, cena
auditorské společnosti Ernst & Young za finanční a sociální efektivitu)
odrůdy cannabis s obsahem do 5 % THC a CBD v cannabis flos, odrůdy
nazvány Friedrich Nietzsche
produkty: c. herba, c. flos, c. tinktura z kořene, c. mast, c. máslo, c. nálev
a čaj
kasuistiky nové úspěšné cannabisterapie: křeče, třes, artróza, deprese,
kožní choroby
v průměru ročně max. do 10 osob zapojených do sledování
cena pro vedoucího výzkumu od ministra a pozdějšího eurokomisaře za
práce na tvorbě standardů kvality zdravotně - sociálních služeb
podán první trestní podnět na státní orgány, resp. známého českého
politika za prosazovaní rasistické a xenofobií ideologické kampaně jeho
vládnoucí koaliční strany zaměřené (údajně) proti drogám, ve skutečnosti
proti občanům a celé společnosti

Investoři: soukromé, veřejné a veřejně prospěšné osoby a korporace
z Evropy a Evropské unie včetně České republiky a zejména Prahy a
Olomouce.
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Etapa III
(2008 - 2015)

„A bylo to, jako by ho ten stud měl přežít“
Franz Kafka, Proces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

zveřejnění výzkumu a právní analýzy legality cannabisterapie
uzavření smlouvy o spolupráci s Národní knihovnou a dalšími subjekty
založení
odborné
společnosti
pro
tvorbu
standardů
kvality
cannabisterapie
vybudování infrastruktury v Praze (mezinárodní vědeckovýzkumné
pracoviště Edukativní konopná klinika vybudováno v prostorách první
české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF)
zahájení srovnávacích studií kvantitativních analýz kanabinoidů
v extraktech z cannabis flos (max. 58% CBD a 67% THC) – analyzováno
na českých a zahraničních univerzitách
zapojeno přes 150 lékařů, další profese: adiktolog, právník, chemik,
botanik, psycholog, vývojář nových léčiv, farmaceut, technik, speciální
pedagog, soudní znalci a další - především umělci
v průměru každoročně přes 100 osob zapojených do sledování při aplikaci
cannabis a jeho produktů (cca 75 % užívá cannabis formou masti)
opakované doložení toxicity cannabis a extraktů na černém trhu
cena premiéra české vlády vedoucímu výzkumu za vzdělávání veřejnosti
v cannabisterapii prostřednictvím internetu na návrh Vládního výboru
pro pomoc zdravotně postiženým
nové produkty a metody: c. extrakt, vaporizace c., vaginální a rektální
čípek z c., c. spray, elektronická cigareta s c., syceny a nesycený olej ze
semen c., potraviny s c.
nové kasuistiky úspěšné léčby: diabetes a jeho komplikace, onkologická
onemocnění, astma, zelený zákal, roztroušená skleróza, Alzhaimerova a
Parkinsonova choroba a Tuarettův syndrom, borelioza, hemeroidy, těžké
formy zánětů, infekce a popáleniny ad.
opakovaně úspěšná cannabisterapie zvířat (koně, psi, ovce a kočky)
produkce dvou filmových dokumentů o cannabisterapii
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Etapa III, pokračování
(2008 - 2015)

„V právu není ten, kdo je v právu, ale ten, komu to právo soud přisoudí“
prof. Lumír Hanuš, DrSc., Hebrejská univerzita
•
•
•
•
•
•

•
•
•

zahájení programu vymáhání práva a poskytování vzdělávání a osvěty
podány 3 legislativní návrhy zajištění dostupnosti cannabisterapie a
výzkumu
výzkum asociace Open Royal Academy realizován na bázi právního
zajištění nevládními organizacemi se členstvím členů v Hemp & Medical
Cannabis & Ganja Social Club
pravidelné policejní konfiskace výzkumnických farem a Edukativní
konopné kliniky a konfiskace produktů a infrastruktury výzkumu
řada obvinění členů výzkumu, pouze a jen vedoucí výzkumu byl za jeho
realizaci celkem 7 x obviněn (nejčastěji jako tzv. nedovolená výroba drog)
se souhrnem návrhu trestů přes 30 let vězení
vedoucím výzkumu podáno 7 stížností Evropskému soudu pro lidská
práva ve Štrasburku na Českou republiku s doložením lékařských zpráv o
předčasném úmrtí, mučení a těžkém poškození zdraví občanů v důsledků
konfiskací cannabis a enormních škodách na výzkumu
policejní šetření spáchaných zločinů proti lidskosti konfiskacemi
cannabis bylo vždy státními zastupitelstvími a soudy zakázáno prošetřit
podány 2 stížnosti Evropské komisi na Českou republiku za porušení
práva Evropské unie zákazem přístupu k Soudnímu dvoru EU
15 marných žádostí o policejní ochranu výzkumu policejním
prezidentům a ministrům vnitra, premiéři, soudy a státní
zastupitelství jsou o způsobených zločinech informováni pravidelně
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Etapa III, pokračování
(2008 - 2015)

„Neseme v náručí světlo a týle temnotu.
Musíme se proto druhému posmívat?“
Lao-c’, Tao te ťing
Pravá česká cesta z města
Po doložení právní argumentace a důkazů netrestnosti cannabisterapie a
výzkumu nejvyššímu a ústavnímu soudu v letech 2011 a 2012 a doložení
důkazů nevymahatelnosti zákona o návykových látkách dle práva EU byly
Českou republikou od roku 2012 opakovaně zahájeny pokusy zbavit
vedoucího výzkumu právní způsobilosti a zavřít jej do psychiatrického
ústavu. Jako nebezpečný zločinec totiž stále pěstuje cannabis a v době od
dubna do září, když roste cannabis, mu podle 7 soudně znaleckých posudků
zcela vymizí rozpoznávací a ovládací funkce a vůbec nechápe, že páchá
závažnou trestnou činnost. Pouze na výzkumnické farmě v majetku
vedoucího výzkumu bylo v letech 2009 – 2014 policejně zkonfiskováno cca
3000 rostlin a cca 10 kilogramů produktů cannabis. Satba 2015 je
plánována opět na duben. Česká republika zřejmě velmi brzy předloží WHO
žádost o zavedení nového druhu epizodického a současně chronického
duševního onemocnění „CZ Amnesie“ postihující nemocného naprostým
zatemněním mozku, ale vždy jen od dubna do září, když roste v přírodě
cannabis. Občanů, kteří nechápou, že jde o trestný čin, je stále více a jde o
rychle se šířící epidemické onemocnění …
Investoři: soukromé, veřejné a veřejně prospěšné osoby a korporace Severní
a Jižní Ameriky, Evropy, Ruska, Ukrajiny, Izraele, Japonska a Evropské unie
včetně a především České a Slovenské republiky. Způsobené škody na
výzkumu a jeho členech a investicích za III etapy ……. milionů euro, což není
nic proti obrovským tragediím a zločinech na nevinných lidech a letitému
okatě přehlíženému utrpení a strachu občanů nejen Evropy. V řadě zemí
světa je za cannabis trest smrti, ač je prohibice nezákonná a zákonně
neobhajitelná, cannabis má bagatelní rizika a je základním lidským
právem a národohospodářskou plodinou řešící mimo jiné udržitelně
energetické a potravinářské problémy na planetě.
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Výstupy - právo Evropy a EU
•

•

•

•

Evropská komise a členské země EU neimplementovaly do svých právních
řádů závěry Cataniho zprávy přijaté Evropským parlamentem v roce
2004, když tato zpráva doložila nutnost regulatorního, nikoliv
prohibičního právního stavu, který působí enormní lidské tragedie a
škody na veřejných a soukromých rozpočtech
Země EU odmítají dát do souladu s právním řádem signatáře Evropské
úmluvy o lidských právech a Lisabonské smlouvy jak rozsudky
vlastních nejvyšších soudů týkající se netrestnosti cannabisterapie, tak
rozsudek Soudního dvora Evropské unie č.j. C-137/09 (Josemans)
deklarující v bodu 36 rozsudku právo občanů EU na cannabisterapii a
vědecký výzkum, kdy toto právo je dané rovněž úmluvami OSN, které
nežádají represivní prohibiční politiku
Země EU odmítají dát do souladu s právním řádem signatáře Lisabonské
smlouvy rozsudek Soudního dvora Evropské unie č.j. C 59/11
(Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) deklarující právo
občanů EU pěstovat i neuznané původní odrůdy rostlin, kdy jsou odrůdy
cannabis v řadě zemí EU monopolizovány genetikami firmy Bedrocan
Řada členských zemí EU v rozporu s povinností danou Směrnicí
98/34/ES neoznamuje Evropské komisi změnu zákonných technických
předpisů výroby cannabis a jeho produktů a dané změny zákonů tak jsou
právně neúčinné – nevymahatelné a daným zemím při vymáhání práva
hrozí náhrady škod, což lze doložit na rozsudcích Soudního dvora EU č.j.
C -194/ 94, C-390/99, C-267/03 a C-20/05
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Výstupy - právo Evropy a EU
•

•

•
•

Řada členských zemí EU v rozporu s povinností danou Nařízeními ES (viz
poslední novelizace uvedená v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009) ve
věci normy na zjištění legálního neomamného cannabis dle obsahu THC
– v době povolení pěstování cannabis – neaplikovala do svého právního
řádu tuto evropskou normu měření a žádnou zákonnou normu na měření
obsahu THC v cannabis nemá, přestože výsledky mohou být stonásobně
odlišné
Možná nejen Česká republika po doložení porušení práva EU ve věci
cannabis nedovoluje svým občanům v hrubém rozporu s čl. 267
Smlouvy o fungování EU přístup poškozených k Soudnímu dvoru EU,
aby se nedomohli odškodnění – justiční korupce
Zajištění dostupnosti cannabis občanům formou nekomerčních Cannabis
Social Club není dosud v Evropě právně jištěno a právní výklad je
ponechán (z)vůli státních orgánů dané členské země EU
Vzhledem k lhostejnosti politiků vyřešit parametry regulace nezbývá než
naplnit Nařízení ES č. 211/2011 o občanské iniciativě, kdy důkazně
doložený 1 milion občanů EU splňující další zákonné podmínky zaváže
Evropský parlament projednat naplnění cílů dané občanské iniciativy

http://www.CannaInsider.eu/

9

Výstupy – právo České republiky
•
•

•

•

•

Právní situace je nejhorší od změny režimu v roce 1989
Judikátem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do
52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) byla
cannabisterapie (pěstování a zpracování cannabis) označena za
netrestný skutek, což policie i soudy nerespektují. Ročně je ve věci
cannabis vedeno cca 1000 trestních řízení (zpráva vlády) a cca 5 tisíc
správních, civilních a přestupkových řízení (odhad).
Novelizací § 29 zákona o návykových látkách je občanům od 20.5.2004
povoleno bez hlášení úřadům pěstovat cannabis do 100 m2/osobu,
což policie také vůbec nerespektuje, přestože dodnes nemá v rozporu
s čl. 39 Listiny žádnou právní normu na zjištění legálního cannabis a
výsledky měření mohou být dle použité metody až stonásobně odlišné
Novelizací § 5, odst. 5 zákona o návykových je občanům od 1.4.2013
povoleno bez hlášení úřadům získávat, skladovat, zpracovávat a
distribuovat cannabis pouze a jen s obsahem do 0,3% THC k účelům
pokusnickým a průmyslovým (do 1.4.2013 nebyl limit zaveden)
Zákonem č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) s platností od
1.4.2013, který nebyl notifikován dle práva EU (a je tedy
nevymahatelný včetně změn zákona o léčivech), bylo de iure přikázáno
pouze kouřit cannabis flos z lékárny, vaporizer není hrazen.
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Výstupy – právo České republiky
•

•
•
•

•
•

V důsledku znění §§ 24 a) a 24 b) zákona návykových látkách není od
1.4.2013 de iure možné dodávat od českých producentů do lékáren
jiné léčivé přípravky z cannabis než jen cannabis flos, např. masti,
čípky, spray, tinktury atd.
V důsledku nezákonné monopolizace genetik cannabis vyhláškou č.
221/2013 Sb. smějí od 1.8.2013 občané získat pouze vysoceomamné
odrůdy cannabis (3 ze 4), měsíční dávka je nejméně 3 – 5 x podlimitní
Tendr Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) na nejnevhodnější
z nevhodných genetik cannabis do lékáren (s obsahem 19% THC bez
nebo s minimem CBD) byl rovněž v rozporu s právem EU (zrušen)
Česká republika má pro obchodovatelný cannabis v § 2 zákona o
návykových látkách čtyři zcela odlišné definice na obsah účinných
látek: 1. kvetoucí vrcholík, 2.plodonosný vrcholík, 3 - 4. celá nadzemní
část rostliny včetně plodonosného, nebo kvetoucího vrcholíku
Pátou definici cannabis bez opory v zákoně zavedl SUKL: sušený květ
samičí rostliny cannabis (složený jako genetiky firmy Bedrocan)
Měsíční cena léčiv z cannabis v lékárně je až 3 x vyšší než je
průměrný invalidní důchod (cca 900 euro – Sativex, cca 300 euro
Bedrocan) a terapie je určena jen extrémně bohatým občanům
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Výstupy – vědy přírodní a společenské
Praktické implikace pro zdravotnické pracovníky a nemocné
•

•

•

•

•

•

Nezapomínejte, že největším nebezpečím pro občany a celou společnost je
prohibice cannabis – toxický cannabis, neznámé složení a dávkování,
cannabis plný omamného THC bez CBD (riziko srdečního selhání u osob
s onemocněním srdce), energeticky náročná výroba cannabis metodou
umělého indoor pěstování nedává tak kvalitní cannabis jako vypěstovaný
pod sluncem a nemá navíc tolik omamný efekt
Trvejte na vytvoření sjednocené normy určující obsah účinných látek
v cannabis – na stejné genetice lze zaznamenat až více než 20 ti násobný
rozdíl, na stejné rostlině v jednotlivých patrech rovněž významný rozdíl
(apely na standardizaci bez určení normy jsou za této situace nepatřičné,
cannabis je přírodní materiál vykazující změny i po usušení a zpracování)
Vždy začínejte s malou dávkou a teprve postupně zvyšujte – zaznamenali
jsme opakovaně (3x) stavy paniky a úzkosti po dávce pouze 5 – 10 mg
THC per os, současně ale také stavy úplného komfortu a běžné psychické
aktivity a reakcí u vysokých dávek až 500 mg THC per os
Cannabisterapie je ryze individuální terapií a paušalizující medicínsko
farmaceutické postupy vyplývající ze „standardizace“ nelze zcela aplikovat
– farmakologické reakce jsou odlišné i díky odlišným reakcím dle obsahu
CBD v cannabis tlumící omamný efekt THC
Naslouchejte nemocným se zkušeností s cannabis – do této konference
nebyl v České republice zdravotnickými strukturami a univerzitami
proškolen žádný lékař, nemocných se zkušenosti s cannabisterapií jsou
desítky, možná spíše stovky tisíc, lékaři odmítají předepisovat cannabis
Pokud nemáte žádné zkušenosti s cannabisterapií a máte možnost
aplikovat cannabis s vyrovnaným poměrem THC a CBD, použijte jej,
uděláte nejmenší chybu – dle individuálních reakcí a odborných zjištění
pak můžete navyšovat obsahy těchto látek tím či oním směrem, nejlepší
výsledky jsme zaznamenali právě s takto složenými extrakty cannabis
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Výstupy – vědy přírodní a společenské
Praktické implikace pro zdravotnické pracovníky a nemocné
•

•
•
•

•

•
•

Pamatujte, že neomamné odrůdy cannabis léčící diabetes, epilepsii,
schizofrenii a další, jsou velmi účinné – dle právě probíhajícího řízení
firmy GB Pharmaceuticals je lékem na rakovinu mozku (gliom) právě
vyšší poměr CBD vůči THC, což říkají i některé vědecké výzkumy (je
uváděn poměr od 1CBD : 1THC až po 40 CBD : 1 THC)
Pamatujte, že neomamné metody zpracování cannabis jako jsou čípky a
masti, jsou velmi účinné – naprostá většina nemocných zapojených do
výzkumu nechce být omámena a odmítá cannabis kouřit
Maximálně podporujte výzkum léčebných účinků cannabis – při zákazu
výzkumu a neexistenci srovnávacích studií dle složení cannabis
nemůžeme nalézt odpovědi vztahu složení cannabis a daného onemocnění
Podporujete použití cannabis jako přírodniny, nikoliv separovaných látek
CBD nebo THC – v cannabis je cca tisíc látek a řada z nich je doložitelně
léčivých, nemocní mnohem lépe snáší synergii těchto látek, čisté THC
vede k psychotickým reakcím
Podporujte použití oleje ze semen cannabis nebo přímo loupaná semena
cannabis jako potravinu a kombinujte je látkami z cannabis flos – studie
německé vědkyně Johanny Budwig na téměř analogicky složeném oleji ze
semen lnu při léčbě rakoviny
Nepoužívejte odborně neobhajitelný zavádějící a stigmatizující termín
marihuana nebo léčebná marihuana, ale cannabis
Denní dávku kanabinoidů pro doložení terapeutického efektu lze
orientačně určit v rozmezí od 20 do 400 mg THC a CBD
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Výstupy – vědy přírodní a společenské
Případové kasuistiky
Žena, 76 let
Onemocnění: lékaři navržená amputace diabetické nohy obou končetin
Další komplikace: celkový metabolický rozvrat, deprese a bolest
Metody: Vaporizace a silná mast z cannabis + zdravá výživa a doplňky stravy
Přepočtené denní dávky cca 250 mg THC a 25 mg. CBD
Projevy terapie: bolest a deprese ustoupily v řádu dnů, v řádu týdnů patrný
regenerační účinek masti (aplikována přímo do otevřených ran)
Výsledek: končetiny neamputovány, žena začala s dřívějšími koníčky a zájmy
Žena, 35 let
Onemocnění: letitý nezhoubný myom extrémně narůstající a působí bolest
v době menstruace, žena odmítá operační zákrok
Metody: vaginální a rektální čípek s účinnými látkami cannabis
Denní dávky cca 120 mg s vyrovnaným poměrem THC a CBD
Projevy terapie: do dvou měsíců od zahájení terapie se objem myomu v době
menstruace nezvětšuje, žena netrpí bolestí a extrémním zvětšení břicha
Výsledek: žena nepodstoupila operační řešení, začala žít sexuálním životem
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Výstupy – vědy přírodní a společenské
Srovnávací kasuistiky „stejného“ onemocnění
Muž, 65 let
Onemocnění: zhoubný adenokarcinom prostaty
Další komplikace: Nemoc diagnostikován cca dva roky před vstupem do
výzkumu, následovaly operace a opakované chemoterapie, výsledkem je
necitlivost a nepohyblivost dolních končetin, nechutenství a bolest, nemocný
upoután na lůžko, minimálně komunikuje s rodinou
Metody: rektální čípek s účinnými látkami cannabis
Denní dávky: cca 200 mg s vyrovnaným poměrem THC a CBD
Projevy terapie: došlo krátkodobě k uvolnění končetin a zlepšení psychického
stavu a chuti k jídlu, po 4 měsících od vstupu do výzkumu nemocný umírá
Výsledek: rodinou hodnoceno zapojení do výzkumu pozitivně zejména ve
vztahu k bolesti a zlepšení psychického stavu
Muž, 54 let
Onemocnění: zhoubný adenokarcinom prostaty
Další komplikace: Nemoc diagnostikován cca dva měsíce před vstupem do
výzkumu, muž odmítá operační zákrok a použití chemoterapie, projevem
nemoci je krev v moči
Metody: rektální čípek s účinnými látkami cannabis + olej ze semen
cannabis + zdravá výživa a doplňky stravy
Denní dávky: cca 350 mg s vyrovnaným poměrem THC a CBD, cca 1 dcl
oleje v jídle
Projevy terapie: při vyšetření v nemocnici po dvou měsících od zahájení
terapie onemocnění nezaznamenáno, muž se cítí zdráv
Výsledek: 3 roky od zahájení terapie žádné zdravotní komplikace, muž 2x
ročně absolvuje měsíční preventivní kůru nízkých dávek cannabis
macerovaného v oleji nebo lihu (cca 50 mg účinné látky denně per os)
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Výstupy – národohospodářské
Mohli bychom demonstrovat desítky dat o společenském a individuálním
prospěchu regulace a miliardových škodách působených prohibiční
politikou, ilustrujme škody na případu tzv. diabetické nohy, kde nemáme
dosud žádnou reklamaci (sledováno celkem cca 20 osob, většina osob
nebyla přímo zapojena do výzkumu, ale poskytla informace)
Fakta: V České republice je cca 800.000 občanů s diabetes, cca 80.000
občanů má diabetes prvního typu, více než 10.000 občanů má každoročně
amputovánu končetinu (diabetická noha)
Náklady: Podle studie Diabetologického centra v Praze z roku 2003 jsou
náklady veřejného a soukromého sektoru na řešení následků amputace
diabetické nohy rok po amputaci cca 430.000 Kč, v dnešních cenách jsou
tyto náklady nejméně cca 20.000 euro/osobu/rok. Celkové náklady/škody
uváděné bez utrpení a bolestného a sociálních změn rodiny nemocného
jsou tak jen v České republice rok po amputaci 200.000.000 euro
“ Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost.
Tím prvním si ovšem nejsem tak jist.“
Albert Einstein
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„Co je důležité, je očím neviditelné“
Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Děkuji za pozornost
Dušan Dvořák
Capo di Tutti Capi CannabisTherapy
dusan.dvorak@konopijelek.cz

Pokračování příště ………………
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