
 *ייתכנו שינויים בתכנית

 

 הרשמה, קפה ומאפה וביקור בתערוכה 8:00-9:00
  

 פרופ' עמוס קורצ'ין -: יו"ר המושב 1מושב  09:00-10:30
 

 חדשנות בעולם הרפואה -דברי פתיחה: קאנאביולוגיה   9:00-9:10
 פרופ' ראובן אור

 יו"ר הכנס

 

 הקנאביסדברי פתיחה: אופקים חדשים בתחום  9:10-9:20
 ד"ר מיקי דור

 מערכות במנהלת בכיר מרצה. הבריאות משרד, הקנאביס יחידת של ראשי רפואי יועץ, הכינוס ר"יו
 אריאל אוניברסיטת, בריאות

 

 חזון האגודה 9:20-9:30
 ד"ר דרור רובינסון

 ו"ר אגודת רופאי הקנאביסי

 

 קנאביס רפואי מאגדה למדע 9:30-9:40
 מר יובל לנדפשט

 

 וקדימה קנאביס...מבט לאחור 9:40-10:10
 פרופ' רפאל משולם

 ן פרס ישראל ונשיא כבוד האגודהחת 

 

 הסתיימה תקופת היובש? -קנאביס 10:10-10:30
 פרופ' אבינועם רכס

  

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה - 10:30-11:00

 

 פרופ' מוטי לורברבוים –: יו"ר המושב 2מושב  11:00-13:00

 סימפוניית הקנבינואידים 11:00-11:20
 פרופ' דדי מאירי

 חיפה, טכניון, לביולוגיה הפקולטה, קנבינואידים ומחקר, הסרטן של למעבדה המעבדה ראש
 

 טיפולים בקנאביס בקליניקה היומיומית, בעד ונגד. -פנאל  11:20-12:00
 4ר סילביו בריל"דו ,3מיכאל סגל ,2פראפרופ' תמר ס ,1פרופ' רפי קרסובהשתתפות: 

 מנהל. בכאב ובטיפול בנוירולגיה מומחה. א"ת אוניברסיטת, העצבים ומערכת המוח למדעי' פרופ 1
 .IMC חברת, רפואי יועץ. יפה הלל רפואי מרכז, כאב ומרפאת נוירולוגית מחלקה(, בדימוס)

 

 הפרוספקטיבי בישראל המחקרקנאביס רפואי וכאב כרוני: תוצאות  -12:00-12:20
 ד"ר יהושוע )שוקי( אבירם

R.N. PhD. Postdoctoral fellow 
 

 הזדמנויות ותהיות -קנאביס רפואי בבתי המרקחת 12:20-12:40
 דודו פפו

 יו"ר איגוד הרוקחים

 



 

 מחקר מולקולרי בקנאביס לפיתוח תרופות חדשות 12:40-13:00
 פרופ' חיננית קולטאי

  

 ארוחת צהריים וביקור בתערוכה - 13:00-13:45

 

 פרופ' משה קוטלר -: יו"ר המושב 3מושב  13:45-16:30

 הקנאביס? אסטרטגיות טיפול עצמי באנדומטריוזיס. מהו מקומו של 13:45-14:00

 ד"ר יעקב פוגלמן
 

14:00-14:15 Updates in Clinical Research: Pitfalls and New Directions 
 פרופ' ויקטור נובק

M.D PhD ,רפואי בקנאביס קליני לחקר ומכון, המחקר רשות מנהל 
 

  רפואיים התאמת גידול הקנאביס לצרכים-מצמח למוצר רפואי 14:15 -14:30
 ד"ר נירית ברנשטיין

 

 

  תפקיד האחיות בהדרכת מטופלים 14:30-14:45
 אירית אבישר עו"ד

BA, LLB, MHA .מוסמכת ד"ועו אחות 
 

 

 טיפול בקנאביס במטופלים בעלי רקע פסיכיאטרי 14:45-15:15
 2וד"ר מלכה לזר 1ד"ר בן עמית

 לקנאביס ליחידה ויועץ פעיל חוקר. אוקספורד' באונ פרמקולוגיה לימודי ובוגר בפסיכיאטריה מומחה 1
 הבריאות במשרד רפואי

 

 קנאבינואידית-וטרינריתרפואה  15:15-15:30
 ד"ר סיון ריטר

 

 האלטרנטיבות גרועות יותר? –קנאביס בהריון  -פנאל  15:30-16:30
 ד"ר מיקי דורבניהולו של 

  פרופ' מתי ברקוביץ, אשר אור נויפרופ' , אורנה ציטרין ר"ד בהשתתפות:

  

 


