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המדור ללימודי המשך

נפתחה ההרשמה לקורסי תשע"ט  2019 -החדשים
המדור ללימודי המשך ,בית הספר לרוקחות ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מספר המקומות מוגבל ,הבטח מקומך !
הקורסים המוצעים:
מרשם רוקח:
הקורס היחידי להתעדכנות במחלות וטיפולים עדכניים ממיטב הרופאים והרוקחים הקליניים.
הקורס היחידי המאפשר קבלת תעודת הרשאה אישית לרוקח לרישום מרשמים (כ 170-רוקחים קיבלו
לאחרונה).
עבר בקריאה שלישית חוק מרשם פתוח שיאפשר ניפוק של כל מרשם דיגיטלי בכל בית מרקחת תוך
יצירת קשר עם מערכת המחשוב של הקופות ,ובכך יוסר מכשולו העיקרי של יישום מרשם רוקח.
מרכזת הקורס :פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין ,מנהלת התוכנית ברוקחות קלינית התנסותית בחוג
לרוקחות קלינית ,מנהלת המדור ללימודי המשך ,ביה"ס לרוקחות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
קהל יעד :אנשי מקצועות הרפואה המעוניינים בהעשרת ידע והתעדכנות בתחום .לצורך הרשאה אישית-
רוקחים בעלי ניסיון של  5שנים לפחות .הקורס מיועד הן לרוקחים שירשמו מרשמי המשך לחולים כרוניים
והן לרוקחי דלפק שיוכשרו לרשום מרשם ראשוני של תרופות מרשימה מוגדרת.
היקף הקורס 80 :שעות אקדמיות ( 20מפגשים)
מתי :הקורס יתקיים בימי ב' בין השעות  ,17:00-20:15בתקופה מ 1.1.19 :עד ( 20.5.19מלבד המפגש
הראשון שיתקיים ביום ג') .המבחן יתקיים ב 26.6.19-בירושלים.

איפה :תל אביב ,הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה (באודיטוריום) ,רח' בני אפרים  ,218נאות אפקה.
תחילת הקורס 1 :בינואר 2019
עלות הקורס :עבור משתתפים לצורך תעודת רוקח רושם ( ₪ 3750 -עבור הקורס) ( ₪ 650 +עבור
המבחן) .המבחן איננו חובה למשתתפים שאינם זקוקים לתעודה ממשרד הבריאות (תינתן תעודה מטעם
המדור ללימודי המשך ברוקחות).
לדגשים בקורס ,פרטים ומידע על תנאי תשלום (כולל הנחות) ,סילבוס ,מידע אודות המבחן וההרשמה-
יש להיכנס לאתר המדור בלינק:
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/pharmacy/He/continuingEdu/Pages/Prescription.aspx

לשאלות ופרטים נוספים:
נופר דלל ,בית הספר לרוקחות ,המדור ללימודי המשך ,האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון  02-6757125פקס 02-6757252
nofardz@savion.huji.ac.il
המדור ללימודי המשך ברוקחות ,בית הספר לרוקחות
ת.ד  ,12065ירושלים 91120
טלפון המדור ,02-6757125 :פקס02-6757252 :
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רישום ,רגולציה ,פרמקוויג'ילנס – היבט החברה הרושמת והיבט משרד הבריאות
 2קורסים במחיר אחד !
ריכוז והוראה :ההרצאות יינתנו ע"י מנהלים ,רוקחי מחלקת רישום ורוקחים ממונים בחברת תרופות,
מומחים בתחום ובעלי ניסיון בהתנהלות ישירה מול הרשויות .כמו כן ,יינתנו הרצאות ע"י אנשי אגף
הרוקחות ,מחלקת רישום ,המכון לביקורת ותקנים והמחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי במשרד
הבריאות.
ריכוז אקדמי :פרופ' שמעונה יוסלסון -סופרסטיין ,מנהלת התוכנית ברוקחות קלינית התנסותית ומנהלת
המדור ללימודי המשך ,ביה"ס לרוקחות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
קהל יעד :מיועד לרוקחים ולבעלי מקצועות הרפואה או מקצועות אחרים רלוונטיים המעוניינים להרחיב
את ידיעותיהם ביחס להתנהלות הרגולטורית הרלוונטית בישראל ו/או לרוקחים החפצים לעבוד בתחום
ומעוניינים לקבל מידע עדכני ,רלוונטי ,ומאנשי שטח.
היקף הקורס 80 :שעות אקדמיות ( 20מפגשים)
מתי :הקורס יתקיים בימי ג' ,בין השעות  , 17:00-20:15בתקופה מ 8.1.19 :עד 4.6.19
איפה :תל אביב ,הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה (באודיטוריום) ,רח' בני אפרים  ,218נאות אפקה.
תחילת הקורס 8 :בינואר .2019
עלות הקורס₪ 2750 :
לדגשים בקורס ,פרטים ומידע על תנאי תשלום (כולל הנחות) ,סילבוס ,וההרשמה -יש להיכנס לאתר
המדור בלינק:
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/pharmacy/He/continuingEdu/Pages/registrationAnd
Regulation.aspx
לשאלות ופרטים נוספים:
נופר דלל
בית הספר לרוקחות ,המדור ללימודי המשך
האוניברסיטה העברית בירושלים
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קורסי קנביס רפואי:
ינואר :מחזור חמישי בירושלים  ,מאי :מחזור שישי בת"א
באפריל  2019תורחב ההסדרה החדשה 100 :בתי מרקחת חדשים יצטרפו להסדרה וקנביס רפואי
יחולק רק בבתי המרקחת.
לא יורשה ניפוק קנביס ע"י רוקח אשר לא עבר בהצלחה קורס זה (לפי נוהל  153המעודכן).
הקורס בשיתוף המרכז הבינתחומי לחקר קנבינואידים של האוניברסיטה העברית והיחידה לקנביס
רפואי (יק"ר) של משרד הבריאות ,הינו קורס ההכשרה החלוץ והמוביל לרוקחים.
תכני הקורס מבוססים על תכנית ההכשרה הלאומית לרופאים של משרד הבריאות למתן טיפול
באמצעות קנביס רפואי .Medical Grade
ריכוז אקדמי :פרופ' יוסלסון -סופרסטיין ,מנהלת התוכנית ברוקחות קלינית התנסותית ומנהלת המדור
ללימודי המשך ,ביה"ס לרוקחות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
היקף 10 :מפגשים 40 ,שעות אקדמיות
קהל יעד :רוקחים ,מקצועות הרפואה והעוסקים מקצועית בנושא
עלות₪ 2,250 :
 מספר המקומות מוגבל .תינתן עדיפות לרוקחים ולעוסקים במקצועות הרפואה.מחזור חמישי בירושלים:
זמני הרצאות :ימי רביעי ,בין השעות  ,20:15 – 17:00בתקופה  7ינואר –  27מרץ 2019
מיקום" :אודיטוריום הדסה" ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
מבחן :יתקיים ב( 27.3.19 -מועד אחד בלבד)
לדגשים בקורס ,פרטים ומידע על תנאי תשלום (כולל הנחות) ,סילבוס ,מידע אודות המבחן וההרשמה-
יש להיכנס לאתר המדור בלינק:
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/pharmacy/He/continuingEdu/Pages/cannabis.aspx
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מחזור שישי בת"א:
זמני הרצאות :ימי שני ,בין השעות  ,20:15 – 17:00בתקופה  27מאי –  29יולי 2019
איפה :תל אביב ,הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה (באודיטוריום) ,רח' בני אפרים  ,218נאות אפקה.
מבחן :יתקיים ב( 29.7.19 -מועד אחד בלבד)
לדגשים בקורס ,פרטים ומידע על תנאי תשלום (כולל הנחות) ,סילבוס ,מידע אודות המבחן וההרשמה-
יש להיכנס לאתר המדור בלינק:
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/pharmacy/He/continuingEdu/Pages/cannabis.aspx

לשאלות ופרטים נוספים:
נופר דלל
בית הספר לרוקחות ,המדור ללימודי המשך
האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון  02-6757125פקס 02-6757252
nofardz@savion.huji.ac.il

*הזכאים להנחה של  5%בכל הקורסים :חברי ארגון הרוקחות בישראל ,חברי הסתדרות הרוקחים בישראל
וחברי ארגון בוגרי ביה"ס לרוקחות.

הרשמה ופרטים נוספים ניתן גם לראות באתר המדורhttp://pharmcontinuingedu.ekmd.huji.ac.il :
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