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School of pharmacy

בשיתוף עם יחידת הקנביס הרפואי (יק"ר) של משרד הבריאות ועם המרכז
הבינתחומי לחקר קנבינואידים של האוניברסיטה העברית
"קנביס רפואי  –"Medical Grade -תשע"ט

מספר
הרצאה

תאריך

1

 – 17.30- 17.00 09.01.2019דברי ברכה

2

נושא ההרצאה

מרצים

פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין ,מנהלת
התוכנית ברוקחות קלינית התנסותית
והמדור ללימודי המשך ,ביה"ס לרוקחות.

 -18:45 – 17.30קנביס רפואי -מבט לאחור ואל פני
העתיד

ד"ר יוסי תם ,ביה"ס לרוקחות ,האוני'
העברית ,מנהל המרכז הבינתחומי לחקר
קנבינואידים האוני' העברית

18:45-19:00

הפסקה

 20.15 –19:00קנביס רפואי – היסטוריה של
המחקר

ד"ר יוסי תם

 -17:00-18:30 23.01.2019קנביס רפואי הדרך למדיקליזציה
מאגדה למדע

מגר' יובל לנדשפט -מנהל היחידה
לקנביס רפואי משרד הבריאות

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15בית המרקחת תשאול רוקחי
וניפוק ראוי

המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
of Pharmacyת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :
Telephone: 972-2-6757125, Fax: 972-2-6757252

פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין,
מנהלת התוכנית ברוקחות קלינית
התנסותית והמדור ללימודי המשך,
ביה"ס לרוקחות האוניברסיטה העברית

Continuing Pharmacy Education, School
P.O. Box 12065, Jerusalem 91120, Israel
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 -17:00-18:00 06.02.2019פרמקוקינטיקה חלק ב' :קיצור
תולדות הקנבינואידים בגוף לאחר
ספיגתם

פרופ' שרה איל ,החוג לרוקחות קלינית,
ביה"ס לרוקחות ,המרכז הבינתחומי לחקר
קנבינואידים ,האוני' העברית

 -18:00-18:15הפסקה
 -18:15-20:15מחקר ופיתוח בקנביס ,ישראל
כחלוצה לקראת EBM

4

פארמקוקינטיקה של מוצרי הקנביס ,דרכי המתן
ופרופיל הספיגה
 -17:00-18:30 13.02.2019קנביס – הפער מעולם הצומח
לעולם התרופות

בועז אלבו ) (M.scמנהל תחום מו"פ יק"ר,
משרד הבריאות

ד"ר נירית ברנשטיין ,מינהל המחקר
החקלאי(מכון וולקני)משרד החקלאות

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-19:45צמח הקנביס בוטניקה
טקסונומיה ומטבוליקה

5

 -19:45-20:15סקירת תעשיית הקנביס
העולמית במבט לעתיד
 -17:00-18:30 20.02.2019פרוטוקול ניהול הטיפול -התאמת
סוג ,פוטנטיות ,קביעת המינון ואיזון טיטרטיבי
להמשך הטיפול

ד"ר חיננית קולטאי -מנהל המחקר
החקלאי (מכון וולקני משרד החקלאות)
ד"ר תמיר גדו -מנכ"ל BOL PHARMA
מג'ר יובל לנדשפט -מנהל יק"ר ,משרד
הבריאות

 -18:30-18:45הפסקה

6

 -18:45-20:15קנביס רפואי חוק ומשפט
 – 18.00- 17.00 27.02.2019קנביס רפואי קיצור תולדות
18:15 – 18.00

עו"ד שגיא בנאו -בנאו משרד עורכי דין
ד"ר מלכה לזר – יועצת רפואית משרד
הבריאות

הפסקה

 – 18.15-19:30ההתוויות הרפואיות לשימוש
בקנביס ,קליניקה ורגולציה

ד"ר מיכאל דור -יועץ רפואי ראשי ליק"ר,
משרד הבריאות

 – 19:30-20:15שימוש בקנביס – התחום
הפסיכיאטרי

ד"ר מלכה לזר -יועצת רפואי  ,יק"ר,
משרד הבריאות

המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
of Pharmacyת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :
Telephone: 972-2-6757125, Fax: 972-2-6757252
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 -17:00-18:00 06.03.2019שימוש בקנביס למטרות רפואיות
הנחיות לשימוש נכון ואזהרות

 -18:00-18:15הפסקה
 -18:15-19:15התמכרות ושימוש לרעה –
" - "Abuseשל קנביס .האם קיים מדרון חלקלק?

8

 -19:15-20:15המחקר הקליני בקנביס
 -17:00-18:00 13.03.2019השימוש בקנביס -ניסיון והדרכה
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ד"ר דיני טישלר -יועצת רפואית יק"ר

ד"ר פאולה רושקה -מנהלת המחלקה
לטיפול בהתמכרויות ,משרד הבריאות
ד"ר מינה ארינוס -מנהלת המחלקה לניסויים
קלינים לשעבר במשרד הבריאות
מריו חילו ,אח מוסמך ( )RNתיקון עולם

 -18:00-18:15הפסקה
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 -18:15-19:15הדרכת מטופלים כמפתח להצלחת
ההליך הרפואי והמשכו

מג'ר איזולדה הלר – רוקחת ראשית ,חברת
בזלת פארמה

 -19:15-20:15אופציות לעתיד  :יבוא ויצוא

ד"ר טל לביא -סגן מנהל היחידה לקנביס
רפואי
ד"ר דוד סגל מנכ"ל חברת פאנקסיה

 --17:00-17:30 20.03.2019הכרת מוצרי קנביס מוגמרים
 -17:30-18:00קנביס משימוש לטיפול

ד"ר איתן חי עם – דירקטור חברת סאיקי

 -18:00-18:15הפסקה
 -18:15-19:15מערכת המחשוב לקנביס רפואי
תפעול וכללים
 -19:15:20:15יצור מוצרי קנביס בתנאי –
imc –gmp
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 -17:00-18:00 27.03.2019אתיקה מקצועית

בני בולגריו ,מנהל מחלקת רישוי ובקרה
יחידת המחשב ,משרד הבריאות
רינה היימליך – רכזת ארצית פיקוח תנאי
ייצור נאותים  ,מכון לביקורת ותקנים ,משרד
הבריאות
פרופ' ארנון אפק המשנה למנהל המרכז
הרפואי ומנהל בית החולים הכללי שיבא תל
השומר

 -18:00-18:30הפסקה
 -18:30-19:45מבחן
 -19:45-20:15שיחת סיכום

המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
of Pharmacyת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :
Telephone: 972-2-6757125, Fax: 972-2-6757252

פרופ' שמעונה יוסלסון
מגר' יובל לנדשפט
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*נתון לשינויים
*למשתתפי הקורס תחולק תעודה "השתתף בקורס" (מותנה בנוכחות של )80%
למי מהמשתתפים שיעמוד בהצלחה בבחינה תוענק תעודה "השתתף בקורס ועמד
בהצלחה בדרישות המבחן"

המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
of Pharmacyת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :
Telephone: 972-2-6757125, Fax: 972-2-6757252
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