קורס שימוש מושכל באנטיביוטיקה לרוקחים2021-
מוכר לגמול השתלמות רוקחים!!!
במסגרת פורום רוקחים ארצי לשימוש מושכל
באנטיביוטיקה
ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר אריג' מטר-בשארה מנהלת הפורום לשימוש מושכל באנטיביוטיקה ,ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר אלינה אמיתי יו"ר ארגון הרוקחות בישראל
מפגש
1

2

תאריך
02.03.21

נושא מפגש

חלק א

טיפול תרופתי בCOVID-19-

חלק ב

הטיפול האנטיביוטי בהריון והנקה

חלק ב
16.03.21
חלק א

עקרונות השימוש המושכל באנטיביוטיקה
אלמנטים מדידים בתוכניות שימוש מושכל
באנטיביוטיקה בבתי חולים
COVID-19
מה למדנו על המחלה?

חלק ב
4

22.03.21
חלק א
חלק ב

5

הגישה לחולה המזוהם ,מדדים קליניים ומעבדתיים
 מושגי יסודשיטות מעבדה לזיהוי חיידקים וקביעת רגישות
ניטור רמות תרופות אנטימיקרוביאליות Target -
)Concentration Intervention (TCI

דר' ליאור נשר ,מומחה למחלות
זיהומיות ואחראי תכנית שימוש
מושכל באנטיביוטיקה ,מרכז
רפואי סורוקה
פרופ' דרור מר חיים ,מנהל היחידה
למניעת זיהומים ,המרכז הרפואי
אסף הרופא
פרופ' גליה רהב ,מנהלת היחידה
למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי
שיבא
שם המרצה יעודכן בהמשך

שם המרצה יעודכן בהמשך
דר' טארק ערטול ,רוקח קליני,
שירותי רוקחות והיחידה
לפרמקולוגיה קלינית ,הקריה
הרפואית רמב"ם

25.03.21
הגישה לילד המזוהם וטיפול בזיהומים
חלק א

חלק ב
6

דר' אריג' מטר-בשארה ,רוקחת
קלינית ואחראית תחום שימוש
מושכל באנטיביוטיקה ,מרכז
רפואי מאיר
מירי פבנזר ,רוקחת ויועצת הנקה
IBCLC

09.03.21
חלק א

3

מרצה

שכיחים בילדים

דר' רחל שצמן שטוירמן ,מתמחה
במחלות זיהומיות בילדים ,המרכז
הרפואי שיבא

 COVID-19ותסמונת פוסט  COVID-19בילדים

דר' רחל שצמן שטוירמן ,מתמחה
במחלות זיהומיות בילדים ,המרכז
הרפואי שיבא

דגשים במתן אנטיביוטיקה בילדים ,מאפיינים

דר' רגינה לשם ,רוקחת קלינית,

06.04.21
חלק א

ייחודיים ,ניטור תופעות לוואי ועוד.
ניטור רמות אנטיביוטיקה בילדים
חלק ב
7

 AminoglycosidesוVancomycin -

מרכז רפואי הדסה
דר' רגינה לשם ,רוקחת קלינית,
מרכז רפואי הדסה

18.05.21
ריכוזי שפל לעומת  AUCבקביעת יעילות ובטיחות
חלק א

הטיפול בVancomycin-
אספקטים בבטיחות הטיפול האנטימיקרוביאלי

חלק ב
8

ואינטראקציות בין תרופתיות

דר' עלי ג'בארין ,רוקח קליני,
שירותי רוקחות והיחידה
לפרמקולוגיה קלינית ,הקריה
הרפואית רמב"ם
דר' רן ניסן ,רוקח קליני ,בית
החולים בילינסון ,מרכז רפואי
גריאטרי בית רבקה

25.05.21
חלק א

הגישה לחולי HIV
תרופות אנטי-רטרוויראליות ופרוטוקולים טיפוליים

חלק ב
9

בHIV -

דר' הילה אלינב ,היחידה
למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות
זיהומיות ,מרכז רפואי הדסה
דר' הילה אלינב ,היחידה
למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות
זיהומיות ,מרכז רפואי הדסה

27.05.21
חלק א
חלק ב

טיפול ב HIV -בילדים ומתבגרים

שם המרצה יעודכן בהמשך

אספקטים בבטיחות הטיפול ב ,HIV-ת"ל

דר' ענת וידר פיינסוד ,רופאה
בכירה ,מרפאת  HIVוהיחידה
למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי
שיבא

ואינטראקציות בין תרופתיות – הצגת מקרים
קליניים

31.05.21
חלק א

טיפול בזיהומים פטרייתיים שכיחים

חלק ב

תרופות אנטיפטרייתיות

דר' ליאור נשר ,מומחה למחלות
זיהומיות ואחראי תכנית שימוש
מושכל באנטיביוטיקה ,מרכז
רפואי סורוקה
דר' ליאור נשר ,מומחה למחלות
זיהומיות ואחראי תכנית שימוש
מושכל באנטיביוטיקה ,מרכז
רפואי סורוקה

* יתכנו שינויים בתאריכי מפגשי הפורום ו/או המרצים


המפגשים יתקיימו בין  17:00-20:30בזום



קורס מוכר לגמול השתלמות רוקחים ומזכה ב  40נקודות זכות



משתתפי הקורס מחויבים לעמוד בכל דרישות ועדת גמול השתלמות במשרד
החינוך



עם פתיחת הקורס ,משתתפי הקורס יחתמו על חוזה המפרט את כל דרישות הועדה



לצורך הרשמה יש להיכנס לאתר ארגון הרוקחות

