תכנית לשנת  2019מפגשי פורום רוקחים ארצי
לשימוש מושכל באנטיביוטיקה
ארגון הרוקחות בישראל
דר' אריג' מטר-בשארה ,מנהלת הפורום לשימוש מושכל באנטיביוטיקה
דר' אלינה אמיתי ,יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

שימו לב! הטבות לחברי פורום שימוש מושכל באנטיביוטיקה
 גישה לאפליקציה בתחום השימוש המושכל באנטיביוטיקה
 גישה לשני פורטלים מקצועיים הכוללים פרסומים עדכניים ,תמצית
סקירות ספרות וקווי מנחה
מפגש

תאריך

1

18.03.19

נושא מפגש
מיקרוביולוגיה  :סוגי חיידקים ,מנגנוני עמידות
ופתולוגיות
עקרונות השימוש המושכל באנטיביוטיקה
מודלים לתוכניות שימוש מושכל ושילוב

2

08.04.19

הרוקחים במסגרת תוכניות אלו
פרמקולוגיה של תכשירים אנטיביוטיים -
קבוצות ,מנגנוני פעולה ,PK ,תופעות לוואי
ואינטראקציות בין תרופתיות -חלק א
פרמקולוגיה של תכשירים אנטיביוטיים -
קבוצות ,מנגנוני פעולה ,PK ,תופעות לוואי
ואינטראקציות בין תרופתיות -חלק ב

3

17.07.19

טיפול במחלות שכיחות :
בקטרמיה ,דלקת ריאותUTI ,
*כולל תיאורי מקרה

מרצה
פרופ' דרור מר חיים
מנהל את היחידה למניעת
זיהומים
מרכז רפואי אסף הרופא
פרופ' יהודה כרמלי
מנהל המרכז הארצי
למניעת זיהומים ועמידות
לאנטיביוטיקה
משרד הבריאות
ד"ר אהוד הורוביץ
רוקח קליני
המחלקה למחלות זיהומיות
מרכז רפואי הדסה עין כרם
ד"ר אהוד הורוביץ
רוקח קליני
המחלקה למחלות זיהומיות
מרכז רפואי הדסה עין כרם
ד"ר מיכל קציר
היחידה למחלות זיהומיות
מרכז רפואי מאיר

הסבר על מודל התמרוץ וחשיבות המעורבות
של הרוקח\הרוקח הקליני
ניטור רמות של תרופות אנטיביוטיות
4

12.09.19

5

10.11.19

התאמת מינוני אנטיביוטיקה באוכלוסיות
מיוחדות
עמידויות וחידושים בתחום הטיפולים
האנטימיקרוביאלים

סוגי פטריות וטיפול בפתולוגיות שכיחות

ד"ר אריג' מטר בשארה
רוקחת קלינית
היחידה למחלות זיהומיות
מרכז רפואי מאיר
ד"ר הילה לרמן שיבק
רוקחת קלינית
מנהלת שרותי רוקחות
מרכז רפואי השרון
פרופ' ג'יהאד בשארה
מנהל היחידה למחלות
זיהומיות מרכז רפואי רבין
(בלינסון)
ד"ר ליאור נשר
מנהל השירות לשימוש
מושכל באנטיביוטיקה ,מכון
למחלות זיהומיות,
מרכז רפואי סורוקה

מבנה המפגשים:
 17:00-17:40התכנסות וארוחה קלה
 17:40-19:10חלק א' -הרצאה
 -19:10-19:30הפסקת קפה
 19:30-21:00חלק ב' -הרצאה
מיקום המפגשים:
מרכז הכנסים המועצה לישראל יפה .פארק הירקון שד' רוקח  80תל אביב
( :WAZEהמועצה לישראל יפה)
למגיעים ברכבת :תחנת תל אביב האוניברסיטה  -נמצאת מעבר לכביש ובמרחק
הליכה של מספר דקות מהמרכז לישראל יפה

מצ"ב טופס הרשמה
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לפרטים והרשמה בטלפון08-9398988 :
מייל hila@psi.org.il :פקס03-7601111 :
..........................................................................................................
מחיר השתתפות בפורום לחברי ארגון הרוקחות
לנרשמים עד  – 08/03/19מחיר מפגשי הפורום ₪ 500
לנרשמים בין התאריכים 08/03/19-14/03/19
מחיר מפגשי הפורום ₪ 650
*ניתן לחדש חברות /להצטרף כחבר במעמד ההרשמה לפורום
פרטים אישיים לצורך הרשמה
שם פרטי  ...................................שם משפחה .................................
מס' ת.ז  ........................................תואר ( מגר'/דר').....................
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מס' טלפון נייד ............................................
דואר אלקטרוני ...........................................@..................................
מקום עבודה..........................................
מספר כרטיס אשראי.............................................................
תוקף....................................
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