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ICANNA
Mednarodni inštitut za kanabinoide

Izobraževalni seminar:

»Kanabinoidi I: Spoznajmo konopljo in kanabinoide«

Grad Kodeljevo, Ljubljana, 19.3.2016

Seminar je primeren zlasti za naslednje ciljne skupine:

 strokovnjaki z različnih področij: zdravniki in drugi strokovni sodelavci v zdravstvu, 
 pedagogi, psihologi, socialni delavci, terapevti, mikrobiologi, antropologi itd.,
 študenti zgoraj navedenih področij, ki želijo pridobiti osnovna strokovna znanja o 
 konoplji.

 *Inštitut ICANNA lahko za strokovnjake izvaja tudi nadaljevalna enodnevna izobraževanja, prilagojena potrebam posameznega strokovnega profi la. 
 Z institucijo Kenevir Research (Oregon, ZDA) sodeluje pri prenosu izvajanja štiritedenskega izobraževalnega programa »Concepts of the Science of 
 Cannabis« v Evropo. Inštitut ICANNA lahko po naročilu pripravi programe izobraževanj, simpozijev, okroglih miz ipd., ki so v naj večji možni meri 
 prilagojena potrebam uporabnikov, staršev, državnih organov itd.  

Predavatelji:

 doc. dr. Tanja Bagar, univ. dipl. mikrobiologinja, dr. biomedicinskih znanosti, 
 direktorica in predsednica strokovnega sveta Inštituta ICANNA

 prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med., specialist socialne medicine in mag. znanosti,   
 strokovni sodelavec in predvideni član strokovnega sveta Inštituta ICANNA

 dr. Majda Zorec Karlovšek, univ. dipl. kem., dr. znanosti, strokovna sodelavka in 
 predvidena članica strokovnega sveta Inštituta ICANNA, predsednica Združenja za   
 razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved

Program seminarja:

9.00 - 9.20 Registracija in jutranja kava/čaj
9.20 - 9.30 Pozdravni nagovor direktorice Inštituta ICANNA
9.30 - 10.15 Medicinska in rekreativna uporaba konoplje v Sloveniji (prim. mag. Dušan   
  Nolimal, dr. med.)
10.15 - 11.00 Z dokazi podprta politika na področju konoplje in kanabinoidov v svetu in   
  Sloveniji (prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med.)
11.00 - 11.45  Učinkovine v konoplji (doc. dr. Tanja Bagar)
11.45 - 12.05 Odmor s prigrizkom
12.05 - 12.50 Endokanabinoidni sistem (doc. dr. Tanja Bagar)
12.50 - 13.35 Toksikologija kanabinoidov (dr. Majda Zorec Karlovšek)
13.35 - 14.20  Vedenjska toksikologija THC v povezavi s pravili varnosti in zdravja na 
  delovnem mestu in v cestnem prometu (dr. Majda Zorec Karlovšek)
14.20  Razprava in zaključek s podelitvijo potrdil o udeležbi 


