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המדור ללימודי המשך

"קורס קנביס רפואי" –מחזור שביעי
ייפתחו מחזורים נוספים!

נפתחה ההרשמה!
**הקורס יכלול תרגול בשינוי מרשמי קנביס ,בחירה והתאמת הטיפול ותיאור מקרי מטופלים
המדור ללימודי המשך ברוקחות בשיתוף המרכז הבינתחומי לחקר קנבינואידים של האוניברסיטה העברית
והיחידה לקנביס רפואי (יק"ר) של משרד הבריאות שמחים לבשר על פתיחתו של קורס קנביס רפואי נוסף.
תכני הקורס מבוססים על תכנית ההכשרה הלאומית לרופאים של משרד הבריאות למתן טיפול באמצעות קנביס
רפואי .Medical Grade
נושאים עיקריים :הדרך למדיקליזציה ,הספר הירוק ,מחקרים בעבר ובהווה ,חוק ומשפט ,בוטניקה ,פרמקולוגיה
ופרמקוקינטיקה של מוצרי קנביס ,סטנדרטים לגידול ,יצור ,הפצה ואבטחה ,תופעות לוואי ,אינטרקציות,
התמכרות ,התאמת סוג הטיפול והמינון למטופל ,ההתנהלות בבית המרקחת ,הדרכת החולה ,מערכת המחשוב,
ייצוא וייבוא ועוד...
היקף 10 :מפגשים 40 ,שעות אקדמיות
זמני הרצאות :ימי שני ,בין השעות  20:30 – 17:00בתקופה  4בנובמבר 13 -לינואר 2020
מבחן :יתקיים ב( 13.1.2020אין מועד ב)
**הצלחה בקורס ובמבחן מזכים את הרוקח בהרשאה מטעם היק"ר לניפוק קנביס רפואי.
קהל יעד :רוקחים ,מקצועות הרפואה וכל איש מקצוע המתעניין בנושא
מיקום :המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה -בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ,חיים לבנון  ,26תל אביב (צמוד
לאוניברסיטת תל אביב)
ריכוז אקדמי :פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין ,ד"ר יוסי תם
עלות 5%( ₪ 2250 :הנחה לזכאים)
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*הזכאים להנחה של  5%בכל הקורסים :חברי ארגון הרוקחות בישראל ,חברי הסתדרות הרוקחים בישראל
וחברי ארגון בוגרי ביה"ס לרוקחות.

לפרטים נוספים:
נופר דלל
בית הספר לרוקחות ,המדור ללימודי המשך
האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון ;02-6757125 :פקס02-6757252 :
nofardz@savion.huji.ac.il
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