Vyjádření MUDr. Dagmar Přikrylové vůči Mgr. Dušanu Dvořákovi 2014 -2017

v odkazu na vyjádření klienta Mgr. Dušana Dvořáka, manželky a dalších lékařů MUDr. a MUDr. Věry
Táborské ze dne 2.5.2011 mu a) předepisuje k terapii cannabis, b) označuje za nedůvodné opakovaně
omezování jeho svéprávnosti a ustanovování ochranné léčby a c) uvádí negativní důsledky státní zvůle
na zdraví klienta a jeho rodiny
Doporučení vydání cannabis flos ze dne 3.12.2014

Ze závěrečné řeči Mgr. Radomíry Dvořákové ze dne 26.10.2010 sp.zn. 2 T 104/2010, kdy byla stejně jako
Mgr. Dvořák obžalována s návrhem až 10 let vězení za nedovolenou výrobu konopných drog: „V r. 2002
se u manžela jako každý rok od druhé poloviny 90 let objevily projevy depresivní psychózy, která měla obvykle
na podzim opačný manický charakter. V roce 2002 však měla jeho deprese tak těžký průběh, že se manžel
poprvé obrátil na kolegyni psychiatru s žádostí o pomoc. Do té doby se ničím neléčil. Psychiatra mu
naordinovala psychofarmaka. Po půl roce užívání státem schválených léků se u manžela objevila
schizoafektivní porucha. Následně manžela proti jeho vůli internovali na psychiatrii a zde mu psychofarmaka
násilím aplikovali injekčně, protože je již odmítal jíst. Tato oficiální „léčba“ u něj způsobila naprosté utlumení
mysli, křeče, slintání a svalovou ztuhlost, takže se pohyboval jako robot, myslel jako robot, respektive
nemyslel. Lékaři mu chtěli předpokládám pomoci, tak mu předepsali další léky na uvolnění svalů. Během pár
měsíců manžel přibral 25 kg, což by v budoucnosti lékaři zřejmě vyřešili dalšími léky na srdce, na cévy, na
klouby. Jeho kolegyně psychiatra mu řekla, že do smrti bude muset brát antidepresiva a pokud tak nebude
činit, v padesáti bude vyřízený – zdravotně vyřízený člověk. V tu chvíli jsem řekla dost, psychofarmaka jsem
vyhodila a řekla, děj se vůle boží. A dělo se. Manžel začal sem tam kouřit konopí a ono to pomáhalo. Žádná
antidepresiva dodnes nebere a depresivní ataku od té doby neměl.“

Vyjádření ošetřujících lékařů Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 2.5.2011

Samostatné vyjádření k nedůvodnosti ustanovení ochranné léčby a omezování svéprávnosti Mgr.
Dušana Dvořák ze dne 10.8.2015 a 20.11.2017
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