קורס "עקרונות הטיפול במחלת הסוכרת"
ריכוז ואחריות אקדמית

ארגון הרוקחות
בישראל

ד"ר אלינה אמיתי

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

בשיתוף
S.L.E Academy

דורית מוצרי פרקש מנהלת מחלקת רוקחות והבטחת איכות
טלי גבריאל

רכזת  S.L.E Academyושירותים מיוחדים

תאריך

נושא ההרצאה

מרצה

1

02/04/19

עקרונות הטיפול הפומי במחלת הסוכרת

ד"ר תמר פישמן
רוקחת קלינית
מרכז רפואי מאיר

עקרונות הטיפול הפרנטרלי במחלת הסוכרת

ד"ר תמר פישמן
רוקחת קלינית
מרכז רפואי מאיר

2

11/04/19
חידושים בתחום הטיפול הפרנטראלי

ד"ר שירן נפתלברג-בלונדר
יועצת רפואית תחום תרופות
פרנטרליות בסוכרת
חברת נובונורדיסק

3

16/04/19

הטיפול התרופתי בסיבוכי סוכרת
נוירופתיה ,נפרופתיה ,רטינופתיה ,רגל סוכרתית

ד"ר הילה לרמן שיבק
מנהלת שרותי רוקחות
מרכז רפואי השרון

4

30/04/19

איזון יתר לחץ דם ודיסליפידמיה בחולה הסוכרתי
וחולי תסמונת מטבולית

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

5

11/06/19

סוכרת באוכלוסיות מיוחדות
(הריון,קשישים ,ילדים ,צום)

ד"ר סבטלנה לבדינסקי
רוקחת קלינית
שרותי בריאות כללית
מחוז דרום

6

18/06/19

הטיפול התרופתי בחולה סוכרת לאחר ניתוח
בריאטרי

ד"ר כרמיל עזרן
 ,מנהלת איכות וממונה על
רוקחות קלינית
הרצליה מדיקל סנטר

7

25/06/19

חידושים בתחום הטיפול התרופתי בהשמנה

ד"ר שני פוטסמן-יונה
רוקחת קלינית
יועצת רפואית ,תחום השמנה
חברת נובונורדיסק

8

02/07/19

רפואה משלימה מבוססת הוכחות בחולה הסוכרתי

ד"ר תמר פישמן
רוקחת קלינית
מרכז רפואי מאיר

9

09/07/19

עקרונות תשאול ויעוץ -קידום טיפול תרופתי בטוח
ומושכל בחולה סוכרת

ד"ר קובי כהן
רוקח קליני ,מחוז דן-פ"ת
שרותי בריאות כללית

10

16/07/19

סיבוכי מחלת הסוכרת ושינוי הגישה לטיפול
במחלה

שם מרצה יפורסם בהמשך
חברת אסטרהזניקה

הרוקח הקהילתי כמטפל ומקדם בריאות ואיזון
בחולה הסוכרתי

שם מרצה יפורסם בהמשך
חברת גפן מדיקל

מבנה השיעורים:
 -17:00-18:30חלק א'
 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15חלק ב'

מיקום הקורס:
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

טופס הרשמה מצ"ב

קורס "עקרונות הטיפול במחלת הסוכרת"
לפרטים והרשמה בטלפון08-9398988 :
מייל hila@psi.org.il :פקס03-7601111 :
..........................................................................................................

מחיר הקורס לחברי ארגון הרוקחות
לנרשמים עד  – 26/03/19מחיר הקורס ₪ 850
לנרשמים בין התאריכים  -02/04/19- 26/03/19מחיר הקורס ₪ 1,000
*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

