"Medyczna marihuana w praktyce”
Program szkolenia dla lekarzy, farmaceutów i środowisk medycznych
Część I. Układ endokannabinoidowy w teorii i praktyce (ok. 4,5h)
1. Historia medycznych zastosowań konopi
2. Aktualna wiedza o układzie endokannabinoidowym – budowa i funkcje
•

dlaczego konopie mają potencjał medyczny – model działania

•

krótka historia odkrycia ECS – układu endokannabinoidowego

•

budowa ECS: receptory, endokannabinoidy, enzymy

•

związki ECS z innymi układami

•

rola receptora CB1 w neuroprzekaźnictwie – sygnalizacja wsteczna

•

rola receptora CB2 w działaniu układu odpornościowego

•

teoria "klinicznego niedoboru endokannabinoidów"

3. Choroby, w których stosuje się marihuanę
•

ból przewlekły

•

choroby neurologiczne

•

choroby zapalne przewodu pokarmowego

•

choroby autoimmunologiczne

•

problemy psychiczne – od bezsenności przez PTSD do schizofrenii

•

zastosowania marihuany w onkologii

•

inne (astma, jaskra, brak apetytu)

4. Drogi podawania leku
•

farmakokinetyka

•

wady i zalety poszczególnych form podawania

•

zjawisko tolerancji i objawy odstawienne

5. Produkty Max Hemp – ekstrakcja, standaryzacja, certyﬁkaty, jakość
6. Dawkowanie i częstotliwość podawania
7. Problemy wynikające z leczniczego stosowania kannabinoidów
•

znane skutki uboczne i przeciwwskazania

•

interakcje z farmaceutykami

•

stosowanie w dzieci i u kobiet w ciąży

•

rak płuc, uzależnienie – fakty i mity

8. Omówienie historii leczenia pacjentów – case studies
Część II. Wiadomości ogólne (ok. 1h)
9. Omówienie aktualnego ustawodawstwa polskiego
10. Marihuana jako lek – standaryzacja produktu
11. Nauka o medycznej marihuanie (publikacje naukowe, literatura)
•

problemy organizacyjne i ﬁnansowe związane z badaniami nad marihuaną

•

„nie ma badań” – fakt czy mit?

•

gdzie szukać wiedzy?

•

„primum non nocere" a medyczne zastosowanie konopi

Część III. Część praktyczna (ok. 2h)
12. Konsultacje z pacjentami, emisja nagranych konsultacji lub aranżowane konsultacje
13. Test wiedzy
14. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi

Prowadzący*:
• Dorota Gudaniec – dyplomowana naturoterapeutka, praktyk terapii konopnej, mama Maxa - pierwszego w Polsce
dziecka legalnie leczonego preparatami na bazie konopi, nazywana „matką medycznej marihuany w Polsce”,
aktywistka na rzecz dostępu pacjentów do medycznej marihuany, propagatorka wykorzystania kannabinoidów w
procesie terapeutycznym, założycielka pierwszego w Polsce i Europie centrum terapeutycznego, które specjalizuje się
we wsparciu pacjentów podejmujących lub rozważających podjęcie terapii w oparciu o kannabinoidy, założycielka
i prezes Fundacji Krok Po Kroku oraz pomysłodawczyni Punktu Informacji Konopnej.

• Katarzyna Łagoda – praktyk terapii konopnej, konsultantka w Punkcie Informacji Konopnej działającym przy
Centrum Terapeutycznym Max Hemp, pielęgniarka z przeszło 20-letnim stażem na Oddziale

Intensywnej Opieki

Medycznej dla dzieci, studentka naturoterapii. W Centrum Terapeutycznym Max Hemp obsługuje m.in. biorezonans,
kroplówki witaminowe i aparat do ozonoterapii.

• lek. Jacek Cieżkowicz – torakochirurg z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, specjalista w zakresie
nowotworów płuc. W Centrum Terapeutycznym Max Hemp konsultuje dorosłych pacjentów onkologicznych, będących
w trakcie lub rozważających podjęcie terapii opartej o kannabinoidy.

• lek. Anna Czadankiewicz – lekarz w trakcie specjalizacji (medycyna rodzinna), łącząca w swojej praktyce wiedzę
akademicką z terapiami uznanymi na świecie, np. akupunkturą lub medycyną konopną. W Centrum Terapeutycznym
Max Hemp konsultuje pacjentów będących w trakcie lub rozważających podjęcie terapii konopnej.

• Bogdan Jot – popularyzator wiedzy o medycznych właściwościach konopi, autor książek o medycznej
marihuanie: „Odkłamywanie marihuany”, „Marihuana leczy” oraz „Kannabidiol leczy”. Zaangażowany w ruch na
rzecz legalizacji medycznej marihuany w Polsce (Koalicja Medycznej Marihuany).
• Michał Pastuch – lekarz, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu, w trakcie nostryﬁkacji
dyplomu. Zainteresowany naturalnymi metodami wspierania zdrowia. Praktyk terapii opartej o
kannabinoidy. Konsultant w Punkcie Informacji Konopnej.
• Paulina Janowicz – praktyk terapii konopnej, konsultantka Punktu Informacji Konopnej w Lesznie, mama
małej Oli, dziewczynki leczonej konopiami, która zmarła nie doczekawszy realizacji recepty na medyczną
marihuanę.
*– skład prelegentów na szkoleniach w różnych terminach może ulec zmianie!
Szczegóły szkolenia:
• cena: 600 PLN/os. (w tym 23% VAT)
• płatność: przedpłatą na numer konta PKO BP 50 1020 5242 0000 2202 0387 3064 lub na miejscu (gotówką
lub kartą) po uiszczeniu zaliczki w kwocie 200 PLN
• w cenie: obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyﬁkat uczestnictwa w szkoleniu, dostęp do
dedykowanej bazy wiedzy
• termin: sobota, 30.03
• przewidywany czas szkolenia: ok. 9h, od godz. 10:00
• miejsce: Centrum Terapeutyczne Max Hemp, Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów (powiat Strzelin, wskazówki
dojazdu: https://goo.gl/maps/fBEqyBp2xnN2)
• rezerwacja miejsca: wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany pod adres szkolenia@maxhemp.pl,
potwierdzony wpłatą zaliczki w kwocie 200 PLN
• uczestnicy szkolenia: środowiska medyczne (lekarze, farmaceuci, technicy farmaceutyczni, pielęgniarki i
pielęgniarze, studenci medycyny, opiekunowie medyczni i in.)
• koordynator ds. szkoleń: Pola Kmiecik, paula@maxhemp.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę wypełnić, zeskanować i odesłać na adres szkolenia@maxhemp.pl

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Zawód/miejsce pracy: ………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin szkolenia: sobota, 30.03.2019 r.
Płatność:

przedpłata na konto

w dniu szkolenia – wymagana zaliczka (200 PLN)

O szkoleniu wiem:

z Facebooka

z prasy

ze strony internetowej

od znajomych

z zaproszenia bezpośredniego

inne: ………………………………………………..

Terapia w oparciu o kannabinoidy:

jest mi znana - potrzebuję uzupełnić
wiedzę

jest mi obca – potrzebuję nabyć wiedzę

————————————————————————————————————————————————————
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem
danych osobowych jest Centrum Terapeutyczne Max Hemp z siedzibą w Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji szkolenia, ewaluacji i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Centrum Terapeutyczne Max Hemp 3. Podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu; 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
Jestem lekarzem. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, specjalizacja, adres prowadzonej praktyki lekarskiej) w celu
informowania pacjentów Centrum Terapeutycznego Max Hemp o możliwości skorzystania z oferowanych przeze mnie usług medycznych w kontekście terapii
konopnej.
………………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis Uczestnika)

REGULAMIN SZKOLENIA
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi szkoleniowej przez Max Hemp Sp. z o.o., z siedzibą w Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów,
zwanego dalej Organizatorem.
2. Regulamin skierowany jest do każdego Usługobiorcy, niezależnie od formy prawnej.
3. Na usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu składają się w szczególności:
1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia “Medyczna marihuana w praktyce”, zwane dalej Szkoleniem
2. Przeprowadzenie praktycznych warsztatów wchodzących w zakres Szkolenia,
3. Przeprowadzenie testu wiedzy/ćwiczeń praktycznych dla uczestników Szkolenia,
4. Usługi są świadczone odpłatnie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
5. Koszt usług wskazanych w punkcie 3 powyżej wynosi 600 zł bru5o (w tym 23% VAT).
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 18 lat.
2. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, złożenie niezbędnych oświadczeń w formularzu oraz przekazanie jego
skanu drogą elektroniczną na adres e-mail szkolenia@maxhemp.pl lub osobiście w Centrum Terapeutycznym Max Hemp.
3. Potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia odbywa się poprzez wysłanie e-maila potwierdzającego przyjęcie poprawnie wypełnionego formularza z adresu
szkolenia@maxhemp.pl lub poprzez pisemny kontakt ze strony koordynatora ds. szkoleń z adresu paula@maxhemp.pl
4. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
5. Co najmniej tydzień przed datą rozpoczęcia szkolenia Organizator przekaże na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia fakturę PROFORMA. Po
otrzymaniu wpłaty, Organizator przekaże na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
6. Usługobiorca ma możliwość opłacania usługi przelewem na numer konta PKO BP 50 1020 5242 0000 2202 0387 3064. Płatność powinna nastąpić
w terminie wskazanym przez Organizatora. Niedotrzymanie terminu płatności przez Usługobiorcę może skutkować wykreśleniem z listy uczestników
i odmówieniem świadczenia usługi przez Organizatora.
7. Moment opłacania usługi przez Usługobiorcę jest momentem zawarcia umowy na świadczenie usług.
8. Na podstawie indywidualnych ustaleń, Organizator może zgodzić się na opłacenie usługi z dołu. Jednakże musi to zostać potwierdzone
w korespondencji mailowej pomiędzy Organizatorem oraz Usługobiorcą/Uczestnikiem. Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania
formularza zgłoszeniowego z zaznaczoną opcją „płatność z dołu” oraz wykonania przelewu potwierdzającego wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł
i dostarczenia Organizatorowi potwierdzenia wpłaty zaliczki.
Zasady świadczenia usług
1. Do zgłoszenia udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty e-mail.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Usługobiorcy, w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że
przekazana przez niego wiadomość nie zostanie zakwaliﬁkowana jako SPAM.
3. W przypadku zebrania zbyt małej grupy uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku wszelkie zaliczki
zostaną zwrócone.
4. Szkolenie: Termin, czas trwania szkolenia, program szkolenia, warunki organizacyjne zostały określone w ogłoszeniu szkolenia dostępnym pod adresem
hpp://centrum.maxhemp.pl/oferta/szkolenia/
5. Test wiedzy: Uczestnik szkolenia otrzyma możliwość wzięcia udziału w nieobowiązkowym teście weryﬁkacji wiedzy w zakresie układu
endokannabinoidowego oraz terapii z użyciem kannabinoidów, wchodzącej w zakres szkolenia. Test zostanie przeprowadzony w dniu szkolenia i będzie
trwał do 30 minut. Wynik testu stanowi informację poufną, która będzie udostępniona tylko i wyłącznie osobie, która rozwiązała test. Udział w teście jest
dobrowolny i służy auto-ewaluacji.
7. Organizator zastrzega, że dyplomy uczestnictwa w szkoleniu otrzymają tylko ci uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich elementach szkolenia.

Odstąpienie od umowy i obowiązki Usługobiorcy
1. W momencie dokonania płatności za usługę Usługobiorca traci prawo do otrzymania zwrotu pełnej kwoty w przypadku rezygnacji z udziału
w szkoleniu.
2. Jeżeli Organizator wyraził zgodę na dokonanie płatności po wykonaniu usługi, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy na 7 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
3. W celu odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca może wysłać wiadomość e-mail do Organizatora
z informacją o rezygnacji z zamówionej usługi. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Odstąpienie od umowy z prawem do zwrotu zaliczki nastąpi do 7 dni przed szkoleniem. Przekroczenie terminu złożenia rezygnacji z udziału w szkoleniu
skutkuje niezachowaniem prawa do zwrotu zaliczki.
4. Brak dokonania płatności, jeżeli została ustalona z góry, jest traktowany jako odstąpienie od umowy i nie wymaga dodatkowych działań po stronie
Usługobiorcy.
5. Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy zwrot dokonanej zaliczki w przypadku dotrzymania terminu rezygnacji ze szkolenia. Usługodawca zobowiązuje
się do zwrotu zaliczki w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji od Uczestnika.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia, który dokonał zgłoszenia we własnym imieniu, jest Organizator. Dane uczestnika
zgłoszonego przez jego pracodawcę są przetwarzane na podstawie powierzenia danych Organizatorowi, administratorem tych danych jest pracodawca
uczestnika.
2. Administratorem danych uczestników testu wiedzy jest Organizator.
3. Dane uczestników szkolenia, o których mowa w ustępie powyżej, będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji
Usługi oraz do celów markeqngowych, jeśli Uczestnik wyrazi na to pisemną zgodę. Podane dane będą przetwarzane na podstawie umowy na świadczenie
usług zawartej z administratorem. Dane uczestnika testu wiedzy będą przetwarzane na podstawie jego zgody w celu udziału w teście i skorzystania
z możliwości udostępniania danych klientom i potencjalnym klientom na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Dane uczestników szkolenia nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Dane uczestników szkolenia za ich zgodą mogą być udostępniane klientom i potencjalnym klientom Organizatora, w celu nawiązania bezpośrednich
relacji biznesowych pomiędzy uczestnikiem testu a klientem lub potencjalnym klientem, tj. mają służyć informacji dla pacjentów zainteresowanych
medycyną cannabis, do kogo mogą zwrócić się po poradę lub pomoc.
6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
przeniesienia do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym. Uczestnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych bez
wpływu na procesy przetwarzania, które miały miejsce do momentu odwołania.
7. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail administrator@maxhemp.pl
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi na zasady przetwarzania jego danych do organu nadzoru ochrony danych.
7. Dane uczestnika szkolenia będą przetwarzane przez okres do 5 lat po zakończeniu szkolenia ze względu na przepisy podatkowe. Dane uczestnika
szkolenia będą przetwarzane i udostępniane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1
Formularz odstąpienia od umowy
Dane Usługobiorcy:
Imię i nazwisko/nazwa ﬁrmy:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Niniejszym odstępuję od umowy na świadczenie usług przez Centrum Terapeutyczne Max Hemp na zasadach określonych
w regulaminie świadczenia usług udostępnionym na stronie www.centrum.maxhemp.pl

Data i podpis:

