בית הספר לרוקחות
School of Pharmacy

המדור ללימודי המשך

סילבוס "מרשם רוקח" ,2019 -תשע"ט
זמני ההרצאות :ימי שני בין השעות 17:00-20:15
הרצאה א ,17:00-18:30 :הרצאה ב'18:45-20:15 :
מיקום :אודיטוריום הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה  ,רח' בני אפרים  ,218נאות אפקה ,ת"א
מספר
הרצאה

תאריך

1

1.1.19

* באופן חד
פעמי הקורס
יתקיים ביום
ג'

מרצים

נושא הרצאה
 -17:00-18:30מרשם רוקח " -הלכה למעשה" נהלי יעוץ-
113 ,112

עו"ד נילי חיון דיקמן ,ממונה
(טכנולוגיות רפואיות) לשכה
משפטית ,משרד הבריאות

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15תקנות מרשם רוקח (פרוט התקנות ,כולל
חובה משפטית ,סודיות רפואית)

2

7.1.19

3

14.1.19

4

21.1.19

5

28.1.19

ד"ר מוני שובי ,רופא בכיר,
המחלקה לקרדיולוגיה ,הדסה עין
כרם

 -17:00-18:30עקרונות האבחנה הפיסיקלית לרוקח
 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15הטיפול התרופתי במחלות הלב וכלי הדם
(מחלת לב כלילית)
 -17:00-18:30הטיפול התרופתי במחלות מערכת הלב
וכלי הדם (מחלת לב כלילית ,יתר לחץ דם ,דיסליפידמיה)

ד"ר מוני שובי ,רופא בכיר,
המחלקה לקרדיולוגיה ,הדסה עין
כרם

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15המשך הטיפול התרופתי במחלות מערכת
הלב וכלי הדם (מחלת לב כלילית ,יתר לחץ דם,
דיסליפדמיה)

 -17:00-18:30הטיפול התרופתי במחלות מערכת העיכול

ד"ר מוחמד מסארווה ,רופא בכיר,
מחלקה לגסטרואנטרולוגיה,
הדסה עין כרם

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15הטיפול התרופתי במחלות מערכת העיכול
 -17:00-18:30הטיפול התרופתי בסוכרת
 -18:30-18:45הפסקה

ד"ר אלינה אמיתי ,ראש יחידה
לרוקחות קלינית ,מרכז רפואי מאיר
פרופ' מיכה רפפורט ,מנהל מחלקה
פנימית ג' והרשות לסוכרת ,מרכז
רפואי אסף הרופא

 -18:45-20:15המשך הטיפול התרופתי בסוכרת

המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
ת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :
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המדור ללימודי המשך
6

4.2.19

7

11.2.19

8

18.2.19

9

25.2.19

10

4.3.19

 -17:00-18:30פענוח בדיקות מעבדה (הקשר עם טיפול
תרופתי)

ד"ר יוני אדל ,רופא בכיר ,מחלקה
פנימית ,בילינסון

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15המשך פענוח בדיקות מעבדה (הקשר עם
טיפול תרופתי)
 -17:00-18:30הטיפול התרופתי במחלות מערכת הלב
וכלי הדם (אי ספיקת לב ,הפרעות קצב)

ד"ר מוני שובי ,רופא בכיר,
המחלקה לקרדיולוגיה ,הדסה עין
כרם

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15הטיפול התרופתי במחלות במערכת הדם –
בעיות קרישה

ד"ר פאני אופק ,רוקחת קלינית,
פנימית ,אסף הרופא

 -17:00-18:30תרגול מקרה חולים -לב וכלי דם

ד"ר פאני אופק ,רוקחת קלינית,
פנימית ,אסף הרופא

 18:30-18:45הפסקה
 -18:45-19:15תרגול ניתוח תיק ותשאול חולה -מה צפוי
בהמשך הקורס

מגר' טליה ווגנר ,רוקחת אזורית,
לאומית

 -19:15-20:15הטיפול התרופתי באנמיה
ד"ר פאני אופק ,רוקחת קלינית,
פנימית ,אסף הרופא
 -17:00-18:30השימושים הקליניים בהורמוני מין

פרופ' אמנון בזי'זי'נסקי ,מנהל
המרכז לבריאות האישה ,מחלקת
נשים ויולדות" ,הדסה" עין-כרם

 18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15הטיפול התרופתי במחלות הורמונליות

ד"ר ורדית קלמרו ,רוקחת קלינית,
האגודה הישראלית לציסטיק
פיברוזיס

 -17:00-18:30הטיפול התרופתי בקשיש בקהילה

ד"ר אלינה אמיתי ,ראש יחידה
לרוקחות קלינית ,מרכז רפואי מאיר

 18:30-18:45הפסקה

11.3.19
11

 -18:45-20:15הטיפול התרופתי במחלות עור

פרופ' יובל רמות ,רופא בכיר
מחלקת עור ,הדסה עין כרם

 -17:00-18:30הטיפול התרופתי במחלות ריאה

דר' יעל שוסטק ,סגנית מנהל
פנימית ד' ,רופאה בכירה ,מכון
הריאות ,בילינסון

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15הטיפול התרופתי במחלות ריאה
המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
ת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :

ד"ר ורדית קלמרו ,רוקחת קלינית,
האגודה הישראלית לציסטיק
פיברוזיס
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המדור ללימודי המשך
12

18.3.19

13

25.3.19

14

1.4.19

15

8.4.19

16

15.4.19

17

29.4.19

 -17:00-18:30הטיפול התרופתי במחלות נוירולוגיות

פרופ' שרה אייל ,מרצה בכירה,
החוג לרוקחות קלינית,
האוניברסיטה העברית; חוקרת
במחלקה הנוירולוגית ,הדסה עין
כרם

 -17:00-18:30תרופות באורולוגיה

ד"ר רן ניסן ,רוקח קליני ,בי"ח
גריאטרי בית רבקה

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15המשך הטיפול התרופתי במחלות
נוירולוגיות

 -18:30-18:45הפסקה
ד"ר יעל רץ ,רוקחת קלינית,
מרפאת כאב ,הדסה עין כרם;
סטודנטית לרפואה

 -18:45-20:15הטיפול התרופתי בכאב

 -17:00-18:30זיהוי תופעות לוואי וקבלת החלטות טיפול
בהתאם
 -18:30-18:45הפסקה

ד"ר דורית דיל נחליאלי ,לשעבר
מנהלת המחלקה לניהול סיכונים
וניטור תופעות לוואי ,משרד
הבריאות

 -18:45-20:15המשך זיהוי תופעות לוואי וקבלת החלטות
טיפול בהתאם
 -17:00-18:30התאמת הטיפול התרופתי למטופל עם
ירידה בתפקוד הכלייתי

ד"ר אולגה בריימן טקץ ,רוקחת
קלינית ,האגף למדיניות רוקחות
וטכנולוגיות רפואיות ,קופת חולים
מאוחדת

 -18:45-20:15הטיפול התרופתי במחלות עיניים

ד"ר בלה רבינוביץ ,רוקחת קלינית,
שיבא תל השומר

 -18:30-18:45הפסקה

 -17:00-18:30אינטראקציות בין תרופתיות
ד"ר דורית דיל נחליאלי ,לשעבר
מנהלת המחלקה לניהול סיכונים
וניטור תופעות לוואי ,משרד
הבריאות

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15המשך אינטראקציות בין תרופתיות
 -17:00-18:30תרגול ניתוח תיקי חולים ממוחשבים
ותשאול החולה ע"י הרוקח הרושם ,מאוחדת
שירותי בריאות

ד"ר אבי סוויד ,מנהל תחום רוקחות
קלינית ,קופ"ח מאוחדת

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15תרגול ניתוח תיקי חולים ממוחשבים ותשאול
החולה ע"י הרוקח הרושם ,לאומית שירותי
בריאות

המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
ת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :

מגר' טליה וגנר ,רוקחת אזורית,
לאומית
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18

6.5.19

19

13.5.19

20

20.5.19

 -17:00-18:30טכניקות ליעוץ תרופתי– תשאול החולה
ותיעוד ( MTMונוהל  ,)113מקורות מידע
לרוקח הרושם

מגר' סימה לבני ,מנהלת המרכז
ליעוץ תרופתי אישי ,רוקחת זיעור
מערכות מידע

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15תרגול ניתוח תיקי חולים ותשאול החולה
ע"י רוקח רושם במרפאת מומחים

ד"ר ורדית קלמרו ,רוקחת קלינית,
האגודה הישראלית לציסטיק
פיברוזיס

 - 17:00-18:30תרגול ניתוח תיקי חולים ממוחשבים
ותשאול החולה ע"י הרוקח הרושם ,מכבי
שירותי בריאות

ד"ר הודא זייד ,מכבי שירותי
בריאות ,מחוז ירושלים והשפלה

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15תרגול ניתוח תיקי חולים ממוחשבים
ותשאול החולה ע"י הרוקח הרושם ,שרותי
בריאות כללית

ד"ר קובי כהן ,רוקח קליני ,מחוז
דן-פת ,שירותי בריאות כללית

 -17:00-18:30תרגול רישום ראשוני מהרשימה המוגדרת
למצבים אקוטיים
ד"ר ורדית קלמרו ,רוקחת קלינית,
האגודה הישראלית לציסטיק
פיברוזיס

 -18:30-18:45הפסקה
 -18:45-20:15המשך תרגול רישום ראשוני מהרשימה
המוגדרת למצבים אקוטיים

21
26.6.19
יום ד'

מבחן
ציון עובר במבחן ,מחייב קבלת ציון עובר בכל אחד
מחלקי המבחן .ציון עובר הינו  65ומעלה בחלק שבכתב,
וציון  65ומעלה בחלק שבעל פה .פרטים נוספים יימסרו
בהמשך

המבחן יתקיים בביה"ס לרוקחות
האוניברסיטה העברית ,בירושלים

*הסילבוס נתון לשינויים

המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
ת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :
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