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 **חדש** בנושא קנאביס רפואימעשית לרוקחים בקהילה  סדנה ***חדש*
S.L.E Academy, a World of Excellence and Expertise 

 
 רוקחים יקרים,

 
 :S.L.E Academy -פתיחת הכשרה חדשה באנו שמחים להודיע על 

 ביס רפואיאקנ , בנושאלרוקחים בקהילה, ייעודית מעשיתסדנה 

רפואי בדגש  קנאביסהקניית ידע וכלים יישומיים לרוקחים בקהילה בנוגע לטיפול ב :מטרת הסדנה
על צורות המתן השונות, סוגיות שעולות מן השטח, תשאול  מעשיתעל ההסדרה החדשה, הדרכה 

 וייעוץ רוקחי ועוד.
 

רוקחים בקהילה )בתי מרקחת, בתי חולים, בתי אבות( וכל רוקח המעוניין לקבל ידע : היעדקהל 
 רפואי. קנאביסוכלים מעשיים לגבי הטיפול ב

 
 :פרטים נוספים

 בשעות אחר הצהרייםבימי שלישי, , חצאי ימים 2 משך הסדנה:
 10.09.2019, 03.09.2019 מועדים:

  45:511התכנסות החל מהשעה ראו לו"ז מצורף,  שעות לימוד:
 , פארק תעשיה חבל מודיעין1חברת ס.ל.א, רח' התאנה  מיקום:
 כיבוד קלשתייה והאירוח כולל  אירוח:
 1לתרופות ר"ד ומנהלת קלינית, מייסדת ד"ר ורדית קלמרו, רוקחת מרצה:

 תחולק בסיום הסדנה בכפוף להשתתפות בשני המפגשים תעודה:
 2למשתתף מע"מ₪ +  100 עלות:

 זהות המרצים.את את הזכות לשנות את התוכנית המוצעת ולעצמה א שומרת .ל.ס 1 הערות:
 סדנהמפורטים בטופס ההרשמה ובכפוף לאישור ס.ל.א. מס' המשתתפים בהבכפוף לתנאי ההרשמה  2

פתיחת הסדנה  .מכל חברה ולפיכך ס.ל.א שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מס' המשתתפים ,מוגבל
 .מותנית במינימום משתתפים

 

 בקישור.אנו מזמינים אתכם להירשם ולקחת חלק בסדנה, בכפוף לתנאים המפורטים 
 לנוחותכם, מצ"ב תוכנית הסדנה ולוחות זמנים.

 
 ב ב ר כ ה,

 
 

 דורית מוצרי פרקש
 ואיכותמנהלת מחלקת רוקחות 

 ספיר עמר
 נציגת הבטחת איכות

 

https://www.imkforms.com/forms/zform_876811560934044
https://www.imkforms.com/forms/zform_876811560934044
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 נושא שעות

 התכנסות והרשמה 0016-45:15:

17-16:00:00 
 

 הטיפולי בתהליך הרוקח של ומקומו ביסאבקנ לטיפול כמרכז מרקחתה בית 

 ים, המסוכנ הסמים פקודת ,העתיקה העת - קנאביסה של ההיסטוריה
 ועוד ר"היק הקמת ,הראשון הניפוק

17:00-17:30 
 

 הפרמקוקינטי בסיס, המתן צורות ,פעילים חומרים - קנאביסה של הביולוגיה
 השונות המתן צורות לש

 הפסקה 17:30-17:45

 הציבורית התפיסה ,לוואי תופעות ,אינדיקציות 17:45-18:30

18:30-19:30  החדשה ההסדרה לעומת הישנה ההסדרה 

 הירוק הספר 

 בשוק הקיימים שוניםה מוצריםהסבר על ה 

 טיפולה להצלחת הרוקח של ואחריותו תפקידו 

 המטופל עם בשיח כמטפל הרוקח של מקומו 

 הפסקה 19:30-19:45

 הרצאת העשרה בתחום הקנאביס )פרטים בהמשך( 19:45-20:30

 
.201910.09 

 

                                                

 נושא שעות

 התכנסות והרשמה 0016-45:15:

 הרצאת העשרה בתחום הקנאביס )פרטים בהמשך( 16:00-16:45

 עיקריים דגשים , והמינון הטיפול סוג התאמת 16:45-17:15

 הפסקה 30:17-17:15

17:30-19:30 
 

 וחומרי עזר  לתכשירים דוגמאות ,תפרחתו מןהקלאסיות: ש מתןה צורות
 וכדומה גלגול ותמאייד, ניירכולל הדגמת השימוש ב נלווים

 החדש של סאייקי המשאף תיכנולוגיט 

 הפסקה 45:19-19:30

 צופה-מטופל-רוקחסימולציות  19:30-20:15

 יםסיכום ומשוב 20:15-20:30


