כנס חורף 2015

חדשנות ומחקר בצמחי מרפא
יתקיים ביום חמישי ז' באדר תשע"ה 26 ,בפברואר 2015
במרכז דוהל ,תל אביב ,רח' התקווה  ,76תל-אביב
תוכנית הכנס
08:30 - 09:00
09:00 – 09:15

כינוס והרשמה
דברי פתיחה מאת ד"ר מינה פארן ) ,)PhDנשיאת העמותה

מושב א' -

מנחה הגב' נעמי כהן קאפח ,יו"ר משותפת של העמותה

 09:15 – 09:50מחקרים חדשים על צמחי מרפא והסינדרום המטאבולי
פרופ' זכריה מדר )  ) PhDהמדען הראשי של משרד החינוך
בדימוס ,לשעבר יו"ר המכון לביוכימיה מזון ותזונה
בפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית.
 09:50 – 10:20קנאביס רפואי  -פרמקולוגיה ,מחקר וגילויים חדשים
פרופ' רפאל משולם )  ) PhDהמחלקה לחומרי טבע בבית
הספר לרוקחות ,הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית.
חתן פרס ישראל ,מגלה החומר הפעיל בקנאביס (ה.(THC-
 10:20 – 10:50צמחי מרפא סינים ,שימושים מסורתיים והשפעות הדדיות
על מחקרים .מר ירון סופר Dipl. Ac. & C.H
 10:50 – 11:15הפסקת קפה וביקור בתערוכה
מושב ב' -

מנחה הגב' דנה ביק שנוני ,חברת וועד איגוד ההרבליסטים
הקליניים של עיל"ם

 11:15 – 11:45האנדופיטים  -מפעל לייצור חומרים פעילים בצמחי מרפא
דר' מינה פארן )  ) PhDנשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא,
מרצה וחוקרת בתחום של צמחי המרפא.

 11:45 – 12:15עיכוב ביופילים של חיידקים פתוגניים באמצעות צמחי מרפא
פרופ' זהרה יניב ) ( PhDיו"ר משותפת בעיל"ם ,אתנו בוטנאית,
חוקרת בכירה בדימוס במכון וולקני ,מרצה בבית הספר לרוקחות
באוניברסיטה העברית ובמכון לביוכימיה בפקולטה לחקלאות.
 12:15 – 12:45אפיגנטיקה ,צמחי מרפא ומניעת מחלת הסרטן
דר' ליאת אדרי )  )PhDמומחית לביולוגיה רפואית .היועצת המדעית
של "כללית רפואה משלימה".
 12:45 – 13:45ארוחת צהריים

מושב ג'  -מנחה :מר אסף קורן ,מנכ"ל העמותה
" 13:45 – 14:15צמחים עבר ,הווה ועתיד" השפעת החדשנות והמחקר על אופי
הטיפול וצריכת צמחי המרפא בעולם .מבט מפוקח קדימה.
גב' בתיה פרחי ,מומחית לחדשנות בתחום תוספי התזונה וצמחי
המרפא.
 14:15 – 14:45פאנל  -בין מסורת לקידמה
כיצד משפיע המחקר המתקדם על המטפלים ומה צופן לנו
העתיד.
.
מנחה הפאנל :מר אסף קורן  MIHA ,NDמנכ"ל עיל"ם
משתתפים :דר' ליאת אדרי PhD
מר ירון סופר Dipl. Ac. & C.H
מר גילי פינצ'וק Cl.H, N.D.

לרכישת כרטיסים לכנס באמצעות כרטיס אשראי

