תכנית לשנת  - 2019מפגשי פורום ארצי של רוקחי בתי אבות
ארגון הרוקחות בישראל
ארגון הרוקחות בישראל

ענת יהלום  -מנהלת פורום רוקחי בתי אבות ,ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר רון תומר  -מנהל הועדה המקצועית ,ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר אלינה אמיתי  -יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

S.L.E Academy

דורית מוצרי פרקש מנהלת מחלקת רוקחות והבטחת איכות
רכזת  S.L.E Academyושירותים מיוחדים
טלי גבריאל

בשיתוף

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

17/03/19

2

01/05/19

נושא מפגש

מרצה

בקרה במערך הגריאטרי

מר אמיר זהר
מרכז תחום בקרה ארצי
אגף גריאטריה משרד הבריאות

התאמת מינוני תרופות לתפקוד הכלייתי בחולה
הקשיש

ד"ר איליה בורוכוב
רוקח קליני
מחוז דרום ,שרותי בריאות כללית

הגישה לחולה הקשיש מנקודת מבט של
רופא גריאטר

ד"ר רחלי חפץ
מנהלת המחלקה הגריאטרית
מרכז רפואי מאיר

חשיבות הייעוץ התרופתי בבית אבות דוגמאות של
מקרים וטיפים ליצירת מסגרת זמן למתן הייעוץ

ענת יהלום
מנהלת פורום ארצי רוקחי בתי
אבות ארגון הרוקחות בישראל

איזון מחלות כרוניות בחולה הקשיש
סוכרת ,יתר לחץ דם והיפרליפידמיה

ד"ר תמר פישמן
רוקחת קלינית
מרכז רפואי מאיר

חידושים בתחום הטיפול התרופתי במחלת הסוכרת
בדגש על אוכלוסייה גריאטרית

ד"ר ברק צפריר
יעוץ מדעי חברת סאנופי

3

13/06/19

4

04/07/19

הטיפול בנוגדי קרישה בחולה הקשיש

*שם מרצה יפורסם בהמשך
חברת פייזר

גנריקה תחרות ופטנטים

ד"ר גיל תומר
סמנכ"ל אוניפארם בע"מ

ניהול זמן ואפקטיביות
מקסום תועלות במינימום זמן ,אפקטיביות,
אסטרגיות לניהול זמן והתמודדות עם "גנבי זמן"

עו"ד קרן טוהר
יועצת עסקית ומאמנת

שימוש מושכל במזון ייעודי בגיל השלישי
סוגי מזון ייעודי לגיל השלישי ,אינדיקציות ושימושים
מקובלים ותפקידו של הרוקח בשימוש מושכל
בפורמולות השונות במסגרת בתי אבות

*שם המרצה יפורסם בהמשך
דיאטנית קלינית
חברת Abbott

מה היא מערכת תומכת החלטה רפואית ותפקיד
הרוקח בעבודה מול מערכת זו

הדר אמיר
רוקחת ,מנהלת שיווק ,מכירות
ורגולצייה
חברת Mediseen eHealth

סוגיות אתיות בעבודתו של הרוקח

פרופ' אלן גרינברג
יו"ר ועדת אתיקה ארגון הרוקחות
בישראל

מבנה המפגשים:
 - 08:30-09:00התכנסות
 -09:00-11:00חלק א
 - 11:00-11:30הפסקה

מיקום המפגשים:
בית מסחר ס.ל.א (סלומון לוין ואלשטיין בע"מ) רח' התאנה
 ,1איזור תעשיה חבל מודיעין
ב" :WAZE -סלא שוהם" ,או " ,"SLE Shohamפארק תעשיות
חבל מודיעין

 -11:30-13:30חלק ב
 -13:30-14:00ארוחת צהריים
 -14:00-16:00חלק ג

מצ"ב טופס הרשמה

תכנית לשנת  2019של 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  – 10/03/19מחיר מפגשי הפורום ₪ 800
לנרשמים בין התאריכים 10/03/19-17/03/19
מחיר מפגשי הפורום ₪ 950
*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(CVVספרות בגב הכרטיס)...............

מספר תשלומים (עד .............................................)3

