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Vážení čtenári, 

EDITORIAL 

dovolte, abych jako členka redakční rady tohoto časopisu a zároveň jako 
členka Vedecké rady Mezinárodního institutu ICCI (Jnternational Cannabis 
and Cannabinoids Institute) informovala o jeho zamerení a činnosti. ICCI je 
mezinárodním výzkumným a vzdelávacím evropským centrem, které bylo 
založeno z popudu zvýšeného celosvetového zájmu o možná léčebná využití 
konopí, se samozrejmým pfihlédnutím k nebezpečím závislostního potenciá
lu. Sídlem institutu, který dnes již spolupracuje se širokým multidiscipli
nárním mezinárodním týmem odborníku s nejruznejšími vztahy k účinkum 
a užívání konopí či známých kanabinoidu, se stala Praha (Jáchymova 26/2, 
CZ 110 00 Praha 1; www.icci.science/en). 

ICCI si klade za cíl identifikovat, koordinovat a na mezinárodní úrovni 
podporovat aktivní spolupráci týmu, které sena preklinické i klinické úrov
ni venují výzkumu farmakodynamických mechanismu pusobení konopí 
a jednotlivých známých kanabinoidu, s cílem jejich možného léčebného 
využití založeného na dukazech. Dusledne je kontrolováno dodržování koor
dinace s legislativou a vládními vztahy pfi tvorbe bezpečnostních protokolu. 
Zároveň jsou stanovovány normy pro zajištení laboratorních analýz pfi 
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pestování, výrobe a distribuci konopných výrobku odpovídající jakosti. Jsou 
proto vytvo:feny protokoly bezpečnosti konopných výrobku, jako jsou normy 
kontroly jakosti, zajištení kvality a laboratorní analýzy pro pestování, výro
bu, distribuci a certifikaci bezpečnosti výrobku. 

ICCI je tedy mezinárodním výzkumným a vzdelávacím centrem, jehož 
samozrejmou náplní je lékarská informatika, ale též poskytování poradent
ství pro pacienty a také pro výrobu a distribuci konopných výrobku. 

P:fejme ICCI nejen úspešný zbytek tohoto roku, ale též úspechy v pokra
čující činnosti, která by piinášela očekávané výsledky poznání našich endo
kanabinoidních funkcí s rehabilitací možností léčebného využití kanabino
idu rostlinných. 

Ode me všem čtenárum: P.F. 2019 

Prof MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. FCMA, FECNP, FCINP 
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