תכנית לשנת  - 2020מפגשי פורום ארצי של רוקחי בתי אבות
ארגון הרוקחות בישראל
ארגון הרוקחות בישראל

ענת יהלום  -מנהלת פורום רוקחי בתי אבות ,ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר אלינה אמיתי  -יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

בשיתוף:
דורית מוצרי פרקש מנהלת מחלקת רוקחות והבטחת איכות

S.L.E Academy

ספיר עמר

רכזת S.L.E Academy

* ריכוז ואחריות אקדמית :ארגון הרוקחות בישראל
שימו לב! תוכנית מפגשי הפורום הינה בהיקף של  40שעות אקדמיות
משתתפים בתוכנית המלאה של מפגשי הפורום יהיו זכאים לתעודת
השתלמות מקצועית המוכרת בבקרות בתי אבות
מפגש

תאריך

1

01/04/20

2

09/06/20

נושא מפגש
סקירת פעילות של ארגון הרוקחות בישראל ואגף
גריאטריה בתחום רוקחות בתי אבות במהלך 2019
ותוכניות ל 2020
תרגול :עבודה עם רשומת המטופל וביצוע התערבות
רוקחית

מרצה

גב' ענת יהלום
מנהלת פורום ארצי רוקחי בתי
אבות ארגון הרוקחות בישראל

סדנת עבודה -חזון רוקחות בתי אבות

ד"ר אלינה אמיתי
יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

תוכנת מיקרומדקס בשרות רוקחי בתי אבות
כלים לעבודה יעילה

מגר' סימה לבני
רוקחת יועצת
זיעור מערכות מידע
מר אמיר זהר
מרכז תחום בקרה ארצי ,אגף
גריאטריה משרד הבריאות

רגולצייה ומעורבות רוקח בתהליכים רוחביים

שילוב בין דורי ותרומתו לבריאות הקשיש איכות חייו
ומצבו הנפשי

ד"ר יורם מערבי
מערך שיקום וגריאטריה
המרכזים הרפואיים הדסה
האוניברסיטה העברית

עקרונות לריסוק תרופות ,שימוש בתרופות רגישות
לאור ,שימוש פומי בתכשירים פרנטרליים ()off label

ד"ר תמר פישמן
רוקחת קלינית,מרכז רפואי מאיר

מפגש

תאריך

3

08/09/20

4

03/11/20

נושא מפגש

מרצה

חזון הביטוח הלאומי לתמיכה בקשישים בישראל

שם מרצה יעודכן בהמשך

קנאביס רפואי שימושים קליניים וכלים להדרכת
המטופל

איזו הלר
מנהלת חטיבת פארמה
חברת בזלת

הטיפול בדיכאון בחולה הקשיש

הטיפול התרופתי במחלת הפרקינסון

טיפול אנטיביוטי באוכלוסייה גריאטרית

כלים להדרכת צוותים לשימוש מושכל ובטוח
בתרופות לטיפול בסוכרת

ד"ר און דולברג
מומחה בפנימית וגריאטריה
מרכז רפואי מאיר
ד"ר קובי כהן
רוקח קליני ,מחוז דן פ"ת
שרותי בריאות כללית
ד"ר אריג' מטר בשארה
רוקחת קלינית תחום מחלות
זיהומיות מרכז רפואי מאיר
מנהלת הפורום לשימוש מושכל
באנטיביוטיקה ,ארגון הרוקחות
בישראל
שם מרצה יעודכן בהמשך
המרכז הישראלי לחקר וקידום
מדיניות בסוכרת ע"ש ד"ר פסח
סגל

מבנה המפגשים:

מיקום המפגשים:

 - 08:30-09:00התכנסות

בית מסחר ס.ל.א (סלומון לוין ואלשטיין בע"מ) רח'

 -09:00-11:00חלק א

התאנה  ,1איזור תעשיה חבל מודיעין

 - 11:00-11:30הפסקה

ב" :WAZE -סלא שוהם" ,או " ,"SLE Shohamפארק

 -11:30-13:30חלק ב

תעשיות חבל מודיעין

 -13:30-14:00ארוחת צהריים
 -14:00-16:00חלק ג

תכנית לשנת  2020של מפגשי פורום ארצי של רוקחי בתי
אבות ארגון הרוקחות בישראל
שימו לב! תוכנית מפגשי הפורום הינה בהיקף של  40שעות אקדמיות
משתתפים בתוכנית המלאה של מפגשי הפורום יהיו זכאים לתעודת
השתלמות מקצועית המוכרת בבקרות בתי אבות
לפרטים והרשמה בטלפון08-9398988 :
מייל hila@psi.org.il :פקס03-7601111 :
.............................................................................................. ................
מחיר השתתפות בפורום לחברי ארגון הרוקחות
לנרשמים עד  – 22/03/20מחיר מפגשי הפורום ₪ 800
*הטבה מיוחדת לנרשמים לכנס השנתי של ארגון הרוקחות עד
ה  – 17/03/20מחיר מפגשי הפורום ₪ 700
לנרשמים בין התאריכים 23/03/20-01/04/20
מחיר מפגשי הפורום ₪ 1000
* ניתן לחדש חברות /להצטרף כחבר במעמד ההרשמה לפורום
פרטים אישיים לצורך הרשמה
שם פרטי  ...................................שם משפחה .......................................
מס' ת.ז  ........................................תואר ( מגר'/דר') .............................
מספר רישיון ברוקחות ............................................
מס' טלפון נייד ........................................................
דואר אלקטרוני ...........................................@........................................
מקום עבודה ...........................................................
מספר כרטיס אשראי .............................................................................
תוקף 3( CVV ....................................ספרות בגב הכרטיס) ...................
מספר תשלומים (עד ............................................ )3

