SOFINANCER:

PARTNERJA:

Vabimo vas na
Cannaferenco:

Konferenca o kanabinoidih v prehrani in zdravstvu

Datum:

26. 11. 2016

Lokacija:

Visoka šola za varstvo okolja, Gaudeamus, Trg mladosti 7, Velenje

Organizator:

ICANNA – Mednarodni inštitut za kanabinoide
www.institut-icanna.com, e-pošta: info@institut-icanna.com

Konoplja …
Na eni strani poveličana kot rastlina rešitve, na drugi ožigosana kot rastlina zla. V obeh primerih je
razlog enak: kanabinoidi. Tematika o konoplji, različnih rabah konoplje oziroma učinkih
kanabinoidov in drugih učinkovin v konoplji je vedno bolj aktualna tako v svetu kot v Sloveniji.
Poznate informacije kot dejstva in jih ločite od dezinformacij? Katere vrste kanabinoidov oziroma
učinkovin poznamo in kaj točno je že večkrat slišani endokanabinoidni sistem? Zakaj so konoplja in
njeni produkti esencialno živilo? Na kaj je treba paziti, da konoplja postane del zdrave prehrane?
Kakšna je razlika med naravnimi in sintetičnimi kanabinoidi? V katerih primerih je konoplja
uporabna v zdravstvu?
Vabljeni na eno izmed redkih konferenc v Sloveniji s strokovnimi predavatelji na tem področju, ki
postaja za zdravje in dobro počutje čedalje pomembneje. Cilj konference je, da se jasno predstavi
edinstvena vloga endokanabinoidnega sistema človeka, pojasni vrednost konoplje v prehrani in
predstavi nekatere možnosti uporabe konoplje v medicinske namene. Aktualnost tematike je
namreč vedno bolj razširjena, kar prinaša poplavo (dez)informacij, posledično zmedo, vprašanje
varne uporabe ipd. Namen konference je, da osvetli temeljna dejstva, ki so nujna za razumevanje
tega kompleksnega področja, vključno z omejitvami in možnostmi uporabe, pri kateri je primarni
poudarek na varnosti. Nujno je osveščanje in izobraževanje javnosti ter vključevanje strokovnjakov
različnih profilov.
Konferenca je primerna zlasti za naslednje ciljne skupine:




strokovnjaki z različnih področij: zdravstveni delavci, strokovnjaki na prehrambenem področju,
socialni delavci, mikrobiologi, pedagogi, strokovnjaki v javnih organizacijah, ki se srečujejo s
tem področjem idr.,
drugi zainteresirani, ki se srečujejo s tem področjem in bi si radi pridobili oziroma razširili
poglobljena osnovna znanja na obravnavanem področju.

Udeleženci prejmejo potrdila Inštituta ICANNA o udeležbi na konferenci.
Predavatelji






doc. dr. Tanja Bagar, univ. dipl. mikrobiologinja, dr. biomedicinskih znanosti, direktorica in
predsednica strokovnega sveta Inštituta ICANNA, docentka na Alma Mater Europaea,
pridobljen certifikat Concepts of Cannabis Science I in II (Kenevir Research, Oregon),
asist. dr. Roman Štukelj, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, dr. nanoznanosti, član strokovnega
sveta Inštituta ICANNA, asistent na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani,
dr. Žiga Bolta, univ. dipl. inž. kemije, dr. biotehnoloških znanosti, sodelavec Inštituta ICANNA,
asist. Željko Perdija, dr. med., spec. interne medicine, član upravnega odbora Inštituta
ICANNA, strokovni direktor Centra za interno in interventno medicino v Mariboru, pridobljen
certifikat Concepts of Cannabis Science I in II (Kenevir Research, Oregon).

* Več o predavateljih: www.institut-icanna.com.
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8.00 - 8.35
8.35 - 8.45
8.45 - 9.30
9.30 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 12.05
12.05 - 12.50
12.50 - 13.35
13.35 - 13.40
13.40 - 14.20
14.20 - 15.00

Registracija in jutranja pogostitev Zadruge KonopKo
Pozdravni nagovor predstavnika občine Velenje in direktorice Inštituta ICANNA
Učinkovine v konoplji (doc. dr. Tanja Bagar)
Endokanabinoidni sistem (doc. dr. Tanja Bagar)
Konoplja v prehrani (asist. dr. Roman Štukelj)
Odmor z degustacijo Zadruge KonopKo
Pomen kakovosti in varnosti konoplje v prehrani (dr. Žiga Bolta)
Terapevtski potenciali kanabinoidov v medicini (asist. Željko Perdija, dr. med.)
Najpogostejše indikacije za uporabo kanabinoidov in dosedanje izkušnje (asist.
Željko Perdija, dr. med.)
Kratek odmor
Pojasnila na izbrana vprašanja udeležencev, ki so bila podana ob prijavi
Razprava in zaključek

Prijavnina in plačilo
 Mestna občina Velenje daje velik poudarek osveščanju in izobraževanju svojih
občanov, zato je z delnim financiranjem podprla izvedbo te konference. Glede
na navedeno je prijavnina simbolična in znaša 10 EUR.
 Prijavnina vključuje udeležbo na konferenci, beležko, pijačo in prigrizek v
organizaciji Zadruge KonopKo ter potrdilo o udeležbi.
 Plačilo se izvede pred konferenco v skladu s spodaj priloženo prijavnico.
Dodatne informacije
Dodatne informacije so na razpolago na info@institut-icanna.com.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Prijavnica na Cannaferenco
(Velenje, 26. 11. 2016)

Ime in priimek udeleženca, izobrazba*
(*izobrazba – neobvezno)

Podatki o plačniku

(če ni enak kot udeleženec)

E-naslov oz. naslov
(ulica, poštna številka, kraj)

Zavezanec za DDV (ne ali da, v slednjem
primeru št. ID za DDV plačnika)

Potrdilo o plačilu kotizacije: 10 EUR
(na TRR BKS Bank AG 35001-0001235595)

Ne

Da

Priloženo

Zanima me …

(napišete ali priložite lahko vprašanja,
izmed katerih bodo strokovnjaki izbrali najbolj aktualna in
na njih odgovorili na konferenci)

Prijavnico oz. podatke iz prijavnice s potrdilom o plačilu kotizacije pošljite na naslov:
info@institut-icanna.com ali na Inštitut ICANNA, Grad Kodeljevo, Koblarjeva ulica 34, Ljubljana.
Opombe:
 Rok za prijavo: do vključno 21. 11. 2016 oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).
 Kotizacija se v primeru odjave ne vrača.
 V primeru objektivnih okoliščin si pridružujemo pravico do odpovedi konference oziroma prilagoditev programa.
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