ארגון הרוקחות בישראל שמח להודיע על
פתיחת
( )
"פורום רוקחי איכות בתעשייה" * 2021
למי מיועד הפורום?
הפורום מיועד לרוקחים ואנשי איכות מהתעשייה בתפקידים :רוקחים אחראיים ,מנהלי הבטחת
איכות QA ,ו QP-העוסקים בניהול והבטחת איכות בחברות העובדים עם חברות התרופות,
בתי מסחר ובחברות המעניקות שירותי רגולציה.
מה מטרת הפורום?
בעידן בו תכיפות השינויים הרגולטורים בארץ ובעולם ,החקיקות החדשות ועדכוני הנהלים הינה
גבוהה לצד המצי אות החדשה שנכפתה על כולנו המקשה על להיפגש ולהתעדכן ,ישנו צורך
לקיום פורום המהווה פלטפורמה ייחודית המייצרת מסגרת לשיתוף ידע וניסיון בין החברים,
להעברת תכנים מקצועיים הממוקדים לאנשי איכות מהתעשייה ,למפגשים עם נציגי הרגולציה
השונים ועוד.

הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בדרך כלל בימי חמישי  ,בין השעות 16:00
ל.19:00 -
לאור אי הוודאות בנוגע לכללי ההתכנסות וההתקהלות עקב וירוס קורונה ,ייתכן וחלק או כל
המפגשים ייערכו בזום .החלטות בנושא זה יתקבלו כתלות בהנחיות הממשלה שיהיו תקפות
במועדי המפגשים שנקבעו .ככל שכן יתקיימו מפגשים פנים אל פנים ,הם יערכו באתר שפרטים
אודותיו יפורסמו במועד מאוחר יותר ובמהלך מפגשים אלו יינתן למשתתפים כיבוד קל.

עלות ההשתתפות בפורום הינה  3,000ש"ח וכוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת
.2021
ארגון הרוקחות מציע הטבות בתשלום המפורטות בטופס ההרשמה המצורף .בכדי להירשם
לפורום יש לשלוח את טופס ההרשמה המצורף או להירשם דרך אתר ארגון הרוקחות.
ההרשמה היא אישית ורק מי שנרשם יורשה להיכנס למפגשים .מספר המקומות מוגבל.
במקביל לפורום זה יתקיימו שני פורומים נוספים לרוקחים בתעשייה – פורום פרמקוויג'ילנס
ופורום רישום .הנחות משמעותיות תינתנה לנרשמים ליותר מפורום אחד.

נשמח לראותכם בפורום.
חברי הועדה המארגנת,

(*)

אינה פרייקמן

ירון זיו

רפא

כמיפל

הפורום יפתח כתלות במינימום נרשמים.

תוכנית "פורום רוקחי איכות בתעשייה" 2021
(התוכנית עשויה

להשתנות)[]YZ1

ד"ר עבד אגבאריה ,מנהל היחידה האונקולוגית בבית החולים "בני ציון" חיפה
סקירה על רפואה מותאמת אישית  -אבחון ,התאמת טיפול ,דרכי ניטור

17.01.2021
מפגש משותף
עם פורום רישום

18.02.2021
14.03.2021
מפגש משותף
לשלושת
הפורומים
22.04.2021
27.05.2021
17.06.2021
15.07.2021
14.10.2021
11.11.2021
12.12.2021
מפגש משותף
לשלושת
הפורומים

פרופ' עידו וולף ,מנהל המערך האונקולוגי המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי
רפואה מותאמת אישית  -בדיקות גנומיות לחולים אונקולוגים

אפרת סטרוגוStrugopharm ,
ביצוע מבדקי  QAמרחוק ,השתתפות  QAבמבדקי GCP PV RA
ד"ר קתרין אלה ,מנהלת המחלקה לניסויים קליניים ,משרד הבריאות
ניסויים קליניים
גלית ליסאי,Gal.it data integrity consulting ,
יושרת נתונים – חיבור הנקודות לתמונה הגדולה

אמירה עובדיה ,מנהלת מחלקת ייבוא ,משרד הבריאות,
תכשירי 29ג'
ירון זיו ,ראש איכות ,כמיפל,
הטמעת מערכת איכות בארגון גדול
דר' לאוניד ליבשיץ ,בי''ח העמק בעפולה ואוניברסיטת ציריך,
וואריאציות המוגלובין בבריאות וחולי – ממדע בסיסי ליישום קליני
סיגלית אריאלי פורטנוי,GSAP ,
שחרור מוצרים ביולוגיים ותאיים
יעקב אפללו ,מעבדות רפא,
סריאליזציה
רינת בכר ,מנהלת מחלקת תמרוקים ,משרד הבריאות
עדכונים ממחלקת תמרוקים במשרד הבריאות

פורום רוקחי איכות בתעשייה 2021
טופס רישום (ניתן להירשם גם דרך אתר ארגון הרוקחות)
יש למלא את טופס הרישום וטופס הצטרפות/חידוש חברות (מצ"ב)
נא למלא את הפרטים באותיות דפוס ולשלוח לפקס03-7601111 :
שאלות בכל הנוגע לפורום ניתן להפנות לאימיילinfo@psi.org.il :
פרטי המשתתף:
שם משפחה _____________________ :שם פרטי____________________________ :
מקום עבודה:
קבלה על שם___________________ :
עבודה
בית
כתובת למשלוח קבלה:
רחוב______________________________________________ :מספר____________ :
ישוב  /עיר _________________________________________ :מיקוד_____________ :
טל .בבית _______________ :טל .בעבודה ______________ :פקס_________________ :
טל .נייד:
כתובת דואר אלקטרוני
@
,
 ,מכתובת
אני
מבקש/ת להיות חבר/ה בארגון
 ,בעל/ת רישיון לעסוק ברוקחות מס'
ת.ז.
הרוקחות בישראל .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ,וכחבר העמותה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון והחלטות מוסדותיה.
הנני מסכים להיכלל במאגר המידע של הארגון ולקבל מעת לעת הודעות מהארגון בדפוס ,בדואר אלקטרוני ו/או ב.SMS-
חתימת משתתף____________________ :

דמי רישום (כוללים דמי חבר לשנת  3,000 : )2021ש"ח (ללא מע"מ)
ארגון הרוקחות מציע הטבות בתשלום לזכאים הבאים:




חברה (או מוסד בריאות) אשר שולחת לפורום מספר עובדים תזכה בהנחה בסך  10%עבור העובדים הנרשמים ,החל
מהעובד השני ואילך.
משתתף ספציפי הנרשם ליותר מפורום אחד יהיה זכאי להנחה בהתאם למתווה הבא:
 משתתף ספציפי שמגיע מחברה של עד  5אנשים ישלם תשלום מלא לפורום ראשון ויוכל להירשם לפורומים נוספיםבעלות שהיא  30%מהעלות המקורית לכל פורום נוסף.
 משתתף ספציפי שמגיע מחברה של עד  10אנשים ישלם תשלום מלא לפורום ראשון ויוכל להירשם לפורומים נוספיםבעלות שהיא  40%מהעלות המקורית לכל פורום נוסף.
 משתתף ספציפי שמגיע מחברה של  11אנשים או יותר ישלם תשלום מלא לפורום ראשון ויוכל להירשם לפורומיםנוספים
בעלות שהיא  70%מהעלות המקורית לכל פורום נוסף.

אופן התשלום
נא לחייב אותי בכרטיס האשראי:
אמריקן אקספרס
ישראכרט
ויזה

דיינרס

בסך ₪ ____________ :מס' הכרטיס __________________________
תוקף הכרטיס _____________________ ________________ cvv
שם בעל הכרטיס ___________________ מספר ת.ז__________________ .
רצ"ב המחאה ע"ס

_______________ ש"ח לפקודת ארגון הרוקחות בישראל

 טפסים ללא תשלום לא יטופלו.
 לארגון אישור לפטור מניכוי במקור אשר ישלח עם הקבלה.
ביטול השתתפות:
הודעה על ביטול יש להעביר בכתב לארגון הרוקחות בישראל .עד תאריך  15/12/2020יוחזרו דמי הרישום בניכוי  10%דמי
טיפול .לאחר תאריך זה לא יוחזרו דמי הרישום.
תאריך____________________________ חתימה ________________________

