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רוקח/ת נכבד/ת
הנדון :מידע תרופתי ונהלי משרד הבריאות
כידוע לך ,כחלק מהמגמה לשיפור מערך הבריאות בישראל ,עושה אגף הרוקחות במשרד הבריאות מאמץ גדול
למצב את הרוקח כמומחה למידע תרופתי .בשנה האחרונה הופצו שני נהלים חדשים ,שמעמידים בפועל את הידע
והמיומנות של הרוקח לפני שורת הניפוק ולפני ניהול המלאי בבית המרקחת .נוהל ",112תשאול והדרכה רוקחית
בעת ניפוק תרופות בבית מרקחת וחדר תרופות בקהילה" ונוהל " 113ייעוץ תרופתי יזום ומידע תרופתי ע"י רוקח"
ארגון הרוקחות ראה את הנולד ,ולפני כחמש שנים חבר לחברת "זיעור" ויזם מנוי קיבוצי לרוקחים המעוניינים
בגישה למאגרי מידע תרופתיים של  MICROMEDEXושאינם עובדים במקומות שמנויים באופן מוסדי .המנוי מיועד
לכל הרוקחים באשר הם ,אך חברי הארגון מקבלים הטבה מעבר למה שמקבלים הרוקחים האחרים.
בשנה האחרונה הגיע מספרם של הרוקחים הקהילתיים שמשתמשים במאגרים אלה לכ  ,300 -כששליש מהם
הינם רוקחים יועצים בבתי מרקחת קהילתיים ,בתי אבות ועצמאים שרכשו את המנוי דרך המנוי הקיבוצי של ארגון
הרוקחות.
 70,000חיפושים נרשמו בשנה החולפת ע"י רוקחי הקהילה ,כשיותר מ 60% -מהם נעשו ע"י המנוי הקיבוצי ,והם
כאמור ,כשליש מהמשתמשים בלבד.

למספרים המרשימים האלה יש משמעות אחת גדולה :אפשר גם וגם!
אפשר להיות רוקח קהילתי ,לנפק תרופות ולהתמודד עם מרשמים ועם לחץ היום יום,
ואפשר גם לתת מענה לשאלות מקצועיות ,בהתבסס על מקורות מידע מעודכנים ביותר ,ובכך לעשות הבדל

בבריאות של החולים וגם לצקת תוכן מקצועי לפעילותנו היום יומית ולהעצים את מקצוע הרוקחות .
כיו"ר החדש של ארגון הרוקחות ,אני מאמין שהמגמה הזאת תימשך ,לא רק בגלל שאנו מחוייבים על פי
הנהלים ,אלא בעיקר מפני שאנחנו מעונינים לשמור על רמתנו המקצועית .לכן ,אם עדין לא עומד לרשותך
מקור מידע תרופתי אלקטרוני ,אמין ובלתי תלוי ,אני מזמין אותך לבחון בחיוב את האפשרות לרכוש מנוי
לחבילת מאגרי המידע של  MICROMEDEXבמסגרת המנוי של ארגון הרוקחות ,יש לאפשר למי שרוצה
להצטרף לארגון לעשות זאת תוך כדי הזמנת המיקרומדקס.
בעמוד האחרון נמצאת רשימת המאגרים שעומדים היום לרשות רוקחים המנויים במנוי של ארגון הרוקחות ובדף
הבא תמצאו טופס ההזמנה להחזרה.
באיחולי שימוש מוצלח ופורה במאגרי המידע

דר' דניאל כץ יו"ר ארגון הרוקחות
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סימה לבני ,רוקחת ,זיעור מערכות מידע
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טופס הזמנה של מאגרי המידע של  MICROMEDEXלרוקח יועץ
לכב'
חברת זיעור ,
מגשימים  ,20פתח תקווה 49170
פקס מספר 03-9249096

הנדון - MICROMEDEX :חבילת מידע תרופתי לרוקחים יועצים/בתי מרקחת ובתי אבות2014 -
אני החתום מטה ,רוקח יועץ ________________ ת.ז______________.
מבית אבות /בית מרקחת ______________________ טלפון _____________ פקס מס ___________
ח.פ________________________ .
כתובת _______________________________ דא"ל _______________________
מבקש להצטרף לרשימת המנויים/לתקופת נסיון )מחק את המיותר( של חבילת המידע של MICROMEDEX
לרוקחים יועצים על פי הרשימה שבהמשך .אני מבקש להזמין )סמן את בחירתך(:
 .1תקופת נסיון של חודש 3/חודשים )לחברי ארגון הרוקחות בלבד(
 .2חבילת מינימום  - DRUGREAX + MARTINDALE -במחיר ₪ 2090

)*(

 +מע"מ לשנתים.

 .3חבילה לרוקח היועץ – חבילת המינימום ובנוסף – CARENOTES+ALTMEDEX+DRUGDEX
במחיר  + (*) ₪ 1580מע"מ לשנה.
)*(

המחירים החל מיום .1.4.14

ידוע לי שהזמנת המנוי כפופה להסכם רשיון ) (CLAעם  MICROMEDEXשנמצא באתר www.healthcare.co.il
)כניסה מדף הפתיחה ,לאחר הכנסת הסיסמא(.
אני מתחייב בזאת שלא להעביר את פרטי ההתקשרות שימסרו לי לכל אדם או גוף אחר.
ידוע לי שהזכות לגישה למאגרים מוקנית כל זמן שאני עובד במקום עבודתי הנוכחי.

הנני חבר בארגון הרוקחות  /אינני חבר בארגון הרוקחות )מחק את המיותר(.
בברכה,
שם פרטי ________________ שם משפחה ________________
חתימה ________________ תאריך __________________
חתימה לאישור מורשה חתימה) ,באם איננו הרוקח המזמין(________________תפקידו _______________
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רשימת המאגרים בחבילות  MICROMEDEXשל ארגון הרוקחות 2014
חבילת מינימום ) + ₪ 2090מע"מ

לשנתיים()*(

 - MARTINDALEמאגר המידע האנגלי  -חובה בכל בית מרקחת

 - DRUGREAXמאגר האינטרקציות  -בין תרופה לתרופה ,תרופה
למזון ,להריון והנקה ועוד .בודק גם תוספי תזונה וצמחי מרפא .הכלי מציע פתרונות
מעשיים במקרים של אינטרקציות ידועות ).(clinical management

חבילה לרוקח היועץ ) + ₪ 1580מע"מ לשנה(

)*(

חבילת המינימום ובנוסף:

 - DRUGDEXמאגר המידע האמריקאי  -בנוי משתי רמות  -רמת
התקציר שזמינה גם לסמרטפונים ,ומעליה  DrugDex Evaluationמידע נרחב
ומקיף על כל תרופה.

 - ALTMEDEXמאגר צמחי המרפא ותוספי התזונה שלMicromedex

 - CARENOTESמאגר המידע המיועד למטופלים ולבני המשפחה .המאגר נותן
מידע במספר שפות בנוסף לאנגלית )כולל רוסית וערבית( עבור התרופות ומחלות נפוצות.

•
•

•
•
•

הרכישה תתבצע בחסות "ארגון הרוקחות בישראל" ,וחברי הארגון יהיו זכאים לשלושה חודשי
שימוש ללא תשלום (*) .המחיר יכנס לתוקף ב .1.4.14
מאגר  CareNotesנוסף בשנה האחרונה ועד כה היה ללא תוספת תשלום .במאגר המיוחד הזה ניתן
מידע לחולים על פרוצדורות ותרופות ,לפני אשפוז ,במהלך אשפוז ולאחר אשפוז .במקרים של
תרופות נפוצות ,המידע ניתן ב  17שפות ,בינהן ערבית ורוסית.
הדרכה אישית ,טלפונית ובקבוצות ,תינתן ע"י רוקחת ,לכל משתמש.
להרשמה לתקופת נסיון ,מלאו את הטופס המצורף והחזירו אותו חתום.
 052-8044468או סימה 052-2610138
052
לתאום הדרכה התקשרו כבר עכשיו לרוקחות נורה
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