ארגון הרוקחות בישראל שמח להודיע על פתיחת
( )
"פורום רוקחים בתעשייה" * 2020
למי מיועד הפורום?
כשמו כן-הוא ,הפורום מיועד לרוקחים מהתעשייה כגון :רוקחים ממונים ,רוקחי רישום ,רוקחים אחראיים ( )QPsוהבטחת איכות
העובדים בחברות תרופות או בחברות הנותנות שירותים.
מה מטרת הפורום?
אין כמו ההתפתחויות הרגולטוריות התכופות בארץ ובעולם ,חקיקה חדשה ועידכוני נהלים ,בכדי להמחיש את הצורך בעדכון הידע
הנמצא ברשות הרוקחים בתעשייה בישראל .כמו-כן ,לנוכח האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם של רוקחים אלו והידע המשתנה
בתדירות גבוהה ,שליטה במידע חדש תורמת לניהול אפקטיבי יותר של תהליכים ,הן מול הרשויות הרלוונטיות והן פנים אירגונית.
הפורום הינו פלטפורמה יחידה במינה המייצרת מסגרת להעברת הרצאות מקצועיות לרוקחים מהתעשייה הפרמצבטית ,מפגשים
עם הרגולטורים השונים ,שיתוף בידע המקצועי ועוד.
הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בתאריכים המפורטים בין השעות  16:00ל.19:00 -
המפגשים יערכו ב"מכון ללימודי ארץ ישראל היפה (יפה לי)" בשדרות רוקח בתל-אביב .במהלך המפגשים ינתן למשתתפים כיבוד
קל.
עלות ההשתתפות בפורום הינה  3,000ש"ח וכוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת .2020
ארגון הרוקחות מציע הטבות בתשלום המפורטות בטופס ההרשמה המצורף .בכדי להירשם לפורום יש לשלוח את טופס
ההרשמה המצורף.
ההרשמה אישית ורק מי שנרשם יורשה להיכנס למפגשים .מספר המקומות מוגבל.
נשמח לראותכם בפורום.
חברי הועדה המארגנת
יעל תומר
רפא
( )

*

גיל תומר
אוניפארם

הפורום יפתח כתלות במינימום נרשמים.
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תוכנית "פורום רוקחים בתעשייה" 2020
(התוכנית עשויה להשתנות)

מגר' מירי טריינין ,רוקחת מחוזית ,לשכת הבריאות מחוז ת"א ,משרד הבריאות
19.1.20
שחיקה בקרב רוקחים בתעשייה
עו"ד זוהר יהלום ,שותף בהרצוג-פוקס-נאמן
16.2.20
סקירת פסקי דין מעולם הפארמה
מריה רובין ,סמנכ"לית איכות ,פוליפיד
התפתחות של סטרט-אפ במונחי איכות
22.3.20
מגר' אפרת סטרוגו ,סטרוגופארם
כלים להתנהלות יעילה של רוקח הרישום בתוך אירגון ומול הרשות.
טל מורגנשטיין ,מנהלת אגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות ,משרד הבריאות
10.5.20
סל הבריאות
שולמית עטרי גורליק ,רכזת ארצית פיקוח תנאי ייצור נאותים (קנביס( ,IMC-GMP ,משרד הבריאות
14.6.20
תנאי איכות נאותים בהקשר לייצור קנביס (קבלת חו"ג ,ייצור ,אריזה ,בדיקה ,שינוע ,אחסון ,שחרור ועוד)
ד"ר נדב שפר ,מנהל אגף ציוד רפואי (אביזרים ומכשירים רפואיים – אמ"ר) ,משרד הבריאות; בית
הספר להנדסה רפואית ,המכללה האקדמית להנדסה "אפקה" בתל אביב
12.7.20
שינויים בדרישות האירופיות בהקשר לציוד רפואי וההשלכות על הרישום בישראל;
דגשים ,הבהרות ועדכונים שוטפים לגבי הדרישות הרגולטוריות מציוד רפואי בישראל.
משבר תקשורתי :סכנה או הזדמנות? מפגש משותף עם פורום פרמקוויג'ילנס (שם המרצה יפורסם
בהמשך)
הכלים הנדרשים לניהול מוצלח של משבר תקשורתי .עדות ממקור ראשון כיצד חברת תרופות צריכה
6.9.20
להכין עצמה לקראת משבר ודוגמאות לאירועים שהתרחשו בעבר ,הן בתחום התרופות והן בתחומים
דומים.
ד"ר ורד בן נעים ,ד"ר רמי קריב
18.10.20
עדכונים ממחלקת מעריכי תיקים במכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות
טל לביא ,סגן מנהל האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי ,היחידה לקנביס רפואי (יק"ר),
משרד הבריאות
15.11.20
דרישות משרד הבריאות לתכשירי קנביס רפואי וסקירת המצב בישראל מאז הוקמה היחידה לקנביס
רפואי.
ד"ר דניז אינבינדר ,מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים ,אגף הרוקחות ,משרד הבריאות
 20.12.20עדכוני עלונים
רישום תכשירים חדשים
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פורום רוקחים בתעשייה 2020
טופס רישום
יש למלא את טופס הרישום וטופס הצטרפות/חידוש חברות (מצ"ב)
נא למלא את הפרטים באותיות דפוס ולשלוח למייל  hila@psi.org.ilאו לפקס03-7601111 :
שאלות בכל הנוגע לפורום ניתן להפנות לאימיילindustry@psi.org.il :
פרטי המשתתף:
שם משפחה _____________________ :שם פרטי____________________________ :
מקום עבודה:
קבלה על שם___________________ :
עבודה
בית
כתובת למשלוח קבלה:
רחוב______________________________________________ :מספר____________ :
ישוב  /עיר _________________________________________ :מיקוד_____________ :
טל .נייד _______________ :טל .בעבודה ______________ :פקס_________________ :
כתובת דואר אלקטרוני
@
אני

 ,ת.ז

 ,בעל/ת רישיון לעסוק ברוקחות מס'

מבקש/ת להיות חבר/ה בארגון הרוקחות בישראל .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ,וכחבר העמותה אני מתחייב לקיים את הוראות
התקנון והחלטות מוסדותיה .הנני מסכים להיכלל במאגר המידע של הארגון ולקבל מעת לעת הודעות מהארגון בדפוס ,בדואר אלקטרוני
ו/או ב.SMS-
חתימת משתתף____________________ :
דמי רישום (כוללים דמי חבר לשנת  3,000 : )2020ש"ח (ללא מע"מ!!!)
ארגון הרוקחות מציע הטבות בתשלום לזכאים הבאים:
• משתתף שירשם בפועל (על פי הרשמה שמית) ל"פורום פרמקוויג'ילנס  "2020ול"פורום רוקחים בתעשייה  "2020יזכה להנחה בסך
 10%מדמי הרישום לכל פורום.
• חברה (או מוסד בריאות) אשר שולחת לפורום מספר עובדים תזכה בהנחה בסך  10%עבור העובדים הנרשמים ,החל מהעובד השני
ואילך.
אופן התשלום
נא לחייב אותי בכרטיס האשראי:
דיינרס
אמריקן אקספרס
ישראכרט
ויזה
בסך ₪ ____________ :מס' הכרטיס __________________________
תוקף הכרטיס _____________________ ________________ cvv
שם בעל הכרטיס ___________________ מספר ת.ז__________________ .
רצ"ב המחאה ע"ס _______________ ש"ח לפקודת ארגון הרוקחות בישראל
• טפסים ללא תשלום לא יטופלו.
• לארגון אישור לפטור מניכוי במקור אשר ישלח עם הקבלה.
ביטול השתתפות:
הודעה על ביטול יש להעביר בכתב לארגון הרוקחות בישראל .עד תאריך  15/12/2019יוחזרו דמי הרישום בניכוי  10%דמי טיפול .לאחר
תאריך זה לא יוחזרו דמי הרישום.

תאריך____________________________ חתימה ___________________________
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