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Kierujemy się dobrem pacjenta oraz efektywnoś cią leczenia,
cenimy sobie profesjonalizm w działalnoś ci zaró wno
dydaktycznej jak i terapeutycznej.

EDUKACJA
Kadra dydaktyczna Polish Institute of Medical Cannabis specjalizuje się
szkoleniem farmaceutó w oraz lekarzy z zakresu terapii medycznymi
konopiami. Opracowany system edukacyjny pozwoli na zdobycie
profesjonalnej wiedzy w teorii i praktyce, czyli skuteczne stosowanie
indywidualnie wybranych metod leczenia.
Certyfikacja daje gwarancję jakoś ci przeprowadzenia poszczegó lnych
modułó w kursu oraz otrzymanie specjalistycznej wiedzy na podstawie
analizy aktualnych raportó w, publikacji naukowych, wytycznych
organizacji lekarskich oraz literatury medycznej.

UCZESTNIK III-STOPNIOWEGO KURSU OTRZYMA TYTUŁ:

EKSPERT MEDYCYNY KONOPNEJ

SZKOLENIA WSTĘPNE
Uzyskanie Certyfikatu I stopnia w pełni przygotowuje przedstawicieli
zawodó w medycznych do zastosowania surowca farmaceutycznego
Cannabis sativa L. zgodnie z aktualnymi standardami.

I STOPIEŃ (brąz)
„Konopie medyczne w teorii i praktyce” to kompletne szkolenie
wprowadzające do medycyny konopnej. Uczestnik szkolenia posiada
niezbę dną wiedzę z zakresu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HISTORIA I PRAWO
WŁAŚ CIWOŚ CI SUROWCA FARMACEUTYCZNEGO MECHANIZM
DZIAŁANIA POSZCZEGÓ LNYCH SKŁADNIKÓ W
DAWKOWANIE W ZALEŻ NOŚ CI OD DROGI PODANIA
INTERAKCJE
WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE
PRZECIWSKAZANIA
DZIAŁANIA NIEPOŻ ĄDANE
BEZPIECZEŃ STWO STOSOWANIA
OBOWIĄZUJĄCE STANDARDY
Szkolenie odbywa się w trybie jednodniowym, 8 h zegarowych.
Zapewniamy materiały merytoryczne w usystematyzowanej
formie. Szkolenie zakoń czone jest testem weryfikującym wiedzę
uczestnika oraz wydaniem certyfikatu I stopnia.

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Szkolenia uzupełniające podzielone na dziedziny medycyny, wprowadzą
uczestnika w specjalistyczne kierunki zastosowania konopi medycznych.
Obejmują organizacje konferencji, seminarió w oraz warsztató w w kraju
i za granicą. Ciągłoś ć edukacji korzystnie wpłynie na efektywnoś ć
terapii oraz zapewni profesjonalizm opieki medycznej.

II STOPIEŃ (srebro)
„Konopie medyczne w praktyce klinicznej cz. I” to zestaw aktualnoś ci
naukowych w wybranych blokach klinicznych. Uczestnik szkolenia posiada
niezbę dną wiedzę z zakresu:
•
•
•
•
•

MEDYCYNA RODZINNA
PEDIATRIA
ONKOLOGIA
NEUROLOGIA
PSYCHIATRIA

III STOPIEŃ (złoto)
„Konopie medyczne w praktyce klinicznej cz. II” to ostatni moduł
szkoleń uzupełniających, któ ry zapewnia wiedzę z zakresu wybranych
blokó w klinicznych. Uczestnik szkolenia posiada niezbę dną wiedzę
z zakresu:
•
•
•
•
•

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
REHABILITACJA
REUMATOLOGIA Z TRAUMATOLOGIĄ
ORTOPEDIA
DERMATOLOGIA

Informacje szczegółowe dotyczące
szkolenia I stopnia z zakresu medycyny konopnej
Czas trwania: 8h
Patronat: Naczelna Izba Aptekarska
Polish Institute of Medical Cannabis
Spectrum Cannabis Polska
Okręgowa Izba Aptekarska
Rejestracja:
1. Szkolenia okręgowe:
Rejestracja odbywa się przez lokalne Okręgowe Izby Aptekarskie zgodnie z
harmonogramem szkoleń farmaceutycznych.
Zgłoszenia poszczególnych jednostek trwają do końca bieżącego roku.
2. Szkolenia indywidualne:
Rejestracja przedstawicieli zawodów medycznych rozpoczyna się 1 stycznia 2019r w
trybie indywidualnym poprzez kontakt z Polish Institute of Medical Cannabis

Uczestnik szkolenia otrzymuje:
1. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Konopie medyczne w teorii i praktyce”.
2. Materiały merytoryczne dotyczące medycznych konopi.
3. 4 punkty edukacyjne miękkie .

Informacje dotyczące planowanych konferencji oraz specjalistycznych szkoleń będą
aktualizowane na stronie Polish Institute of Medical Cannabis: https://pimc.pl

Harmonogram szkolenia I stopnia medycyny konopnej:
9:00- 9:10
Country Manager Spectrum Cannabis Polska Tomasz Witkowski
Informacje szczegółowe dotyczące zarejestrowanego surowca farmaceturycznego
Cannabis sativa L.
9:10-9:20
Mgr farm. Samia Al-Hameri
Wprowadzenie w medycynę konopną.
9:20- 9:45
Mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko
Aktualne przepisy oraz normy prawne dotyczące Konopi Medycznych.
Dyskusja
9:50-11:00
Dr n. farm. Piotr Migas
Konopie medyczne- specyfikacja oraz właściwości surowca farmaceutycznego.
Mechanizm działania w układzie endokannabinoidowym.
Dyskusja
PRZERWA KAWOWA 15 min
11:20-12:45
Prof. nadzw dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz
Mechanizmy działania oraz aktualne wskazania terapeutyczne Konopi Medycznych.
Dyskusja
12:50-14:00
Dr. Szadkowska Dorota
Przekrój badań oraz przypadków klinicznych.
Konopie medyczne vs standardowe schematy leczenia.
Dyskusja
PRZERWA OBIADOWA 40 MIN
14:40-16:00
Mgr farm. Małgorzata Wagner
Technologia postaci leku, dawkowanie oraz interakcje farmaceutyczne.
Dyskusja
16:10-16:35
Mgr farm. Konrad Mielcarek
Bezpieczeństwo zastosowania Konopi Medycznych- aspekty bromatologiczne.
Dyskusja
16:40-17:00
TEST potwierdzający wiedzę z zakresu I stopnia medycyny konopnej.

