קורס "ארגז כלים לרוקח אחראי"
ריכוז ואחריות אקדמית

ארגון הרוקחות
בישראל

ד"ר אלינה אמיתי

מנהלת היחידה לרוקחות קלינית ,מרכז רפואי מאיר
יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

חגי שור

מנכ"ל רשת שור טבצ'ניק
סגן יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

בשיתוף
S.L.E Academy

דורית מוצרי פרקש מנהלת מחלקת רוקחות והבטחת איכות
טלי גבריאל

תאריך

1

18/03/19

2

25/03/19

28/03/19

3

*חד פעמי
מפגש יום ה

4

01/04/19

רכזת  S.L.E Academyושירותים מיוחדים

נושא ההרצאה
היסטוריה והמשמעות שלה היום :צו הרוקחים
1972
תקנות רוקחים 1982
התיקון לפקודת הרוקחים
ונהל  145אכיפה מנהלית -ההוראות לעניין הטלת
עיצומים כספיים לפי פקודת הרוקחים
סמים מסוכנים -מנהלים לפרקטיקה
כלים לניהול וניפוק מלאי סמים מסוכנים וחומרים
בפיקוח בבתי המרקחת

מרצה

עו"ד נילי חיון דיקמן
יועצת משפטית חטיבה
טכנולוגית משרד הבריאות

מגר' מירי טרינין
רוקחת מחוזית
מחוז תל אביב משרד הבריאות

נהל 126 -תנאי אחסון והובלה של תכשירים

חגי שור
מנכ"ל רשת שור טבצ'ניק
סגן יו"ר ארגון הרוקחות
בישראל

נהל  -132תנאי הכנה נאותים בבתי מרקחת -הכנות

מגר' רפאל פרחי
מנהל מרכז הכנות
"סופר פארם פרופשיונל"

 29ג' -אישור תכשיר רפואי על פי תקנה 29
לתקנות הרוקחים

פשוטות ובינוניות לא סטריליות

נהל  -135תנאי הכנה נאותים בבתי מרקחת -הכנות
בסיכון גבוה

פול ינובסקי
מנכ"ל חברת
"מעיין חיים -המרכז להכנות
רוקחיות"

5

08/04/19

6

15/04/19

7

29/04/19

8

10/06/19

Medical Grade Cannabis
רפורמת המדיקליזציה של קנאביס בישראל

בועז אלבו
מנהל תחום מו"פ איכות
והכשרה מקצועית קנאביס
רפואי ,יק"ר
משרד הבריאות

קנאביס רפואי שימושים קליניים וכלים להדרכת
המטופל

איזו הלר
מנהלת חטיבת פארמה
חברת בזלת

בית מרקחת כמרכז ליעוץ תרופתי והדרכת
המטופל (נהלים)112,113,131 :

טליה וגנר
מפקחת רוקחות אזורית,
רכזת פרויקט יעוץ רוקחי ארצי
לאומית שרותי בריאות

נוהל  -154ניפוק תכשיר בלא מרשם על ידי רוקח
בשל צורך מידי ודחוף
נוהל  -158מתן מרשם בידי רוקח בעל הרשאה
אישית
רוקחות לאן -מיצוב הרוקח כמטפל

19/06/19

סדנא לכתיבת נהלים והנחיות עבודה

עו"ד אושרת שחק
סגנית מנהל המערך לניהול
סיכונים ולאיכות
מרכז רפואי בלינסון

מיומנויות ניהול כח אדם מקצועי ועובדי ידע
חלק א

שונית מרשק נחושתן
מנחה ושותפה מנהלת
חברת תמורות

9

*חד פעמי
מפגש יום ד

10

24/06/19

11

01/07/19

עבודה עם מאגרי מידע תרופתי

03/07/19

עולם הבריאות -לאן?
מגמות בעולם הבריאות והפארמה

12

*חד פעמי
מפגש יום ד

13

08/07/19

פרופ' איל שורצברג
סמנכ"ל למחקר ופיתוח
מרכז רפואי איכילוב
לשעבר ראש אגף רוקחות
משרד הבריאות

סדנא לניהול זמן
על מנהיגות והגשמת יעדים

"מאחורי הקלעים של ההזמנה השבועית"
שרשרת אספקה בעולם הבריאות
מיומנויות ניהול כח אדם מקצועי ועובדי ידע
חלק ב

עו"ד אריאל אורבוך
רוקח,מרצה ויזם
ד"ר אריג' מטר בשארה
רוקחת קלינית
מרכז רפואי מאיר
דורית מוצרי פרקש
מנהלת מחלקת רוקחות
והבטחת איכות סלא
שונית מרשק נחושתן
מנחה ושותפה מנהלת
חברת תמורות

הרגולצייה ככלי בידי רוקח למתן שרות מקצועי
ואיכותי למטופל
14

15/07/19

15

22/07/19

סוגיות אתיות בעבודתו של הרוקח

כלים מעשיים להתמודדות עם מצבי קיצון ואירועים
חריגים בעבודה מול מטופלים בבתי מרקחת

מגר' מירי טרינין
רוקחת מחוזית
מחוז תל אביב משרד הבריאות
פרופ' אלן גרינברג
יו"ר ועדת אתיקה ארגון
הרוקחות בישראל
ד"ר אלון מרגלית
מומחה ברפואת משפחה,
היפנוזה רפואית ופסיכולוגיה
רפואית
יו"ר עמותת המסע החברתי
להבראת הרפואה

מבנה השיעורים:

מיקום הקורס:

 -17:00-18:30חלק א'

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

 -18:30-18:45הפסקה

התאנה  ,1איזור תעשיה חבל מודיעין

 -18:45-20:15חלק ב'
ב" :WAZE -סלא שוהם" ,או " ,"SLE Shohamפארק
תעשיות חבל מודיעין

טופס הרשמה מצ"ב

קורס "ארגז כלים לרוקח אחראי"
לפרטים והרשמה בטלפון08-9398988 :
מייל hila@psi.org.il :פקס03-7601111 :
..........................................................................................................

מחיר הקורס לחברי ארגון הרוקחות
לנרשמים עד  – 10/03/19מחיר הקורס ₪ 1350
לנרשמים בין התאריכים  -10/03/19-18/03/19מחיר הקורס ₪ 1500
*ניתן לחדש חברות /להצטרף כחבר במעמד ההרשמה לקורס

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

