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קורסים מוכרים לגמול השתלמות 2019-20
תשע"ט -תש"פ בחיפה
תש"פ  -בתל אביב
ארגז כלים ליישום הנחיות הדרכה וייעוץ תרופתי יזום

אפשרות לצבירת  148נק' לגמול בתוך כ 5 – 3 -חודשים
הנחות לחברי הסתדרות הרוקחים בישראל!!!

קורס פענוח בדיקות מעבדה -היבטים קליניים עזר לייעוץ רוקחי
קורס פענוח בדיקות מעבדה יפתח בתל אביב ביום ב'  06.01.2020בשעה 17:00
תאריך אחרון להרשמה:

6/12/2019

מועד אחרון לקבלת הנחות מיוחדות6/11/2019 :
עלות הקורס*₪ 2650 :

מספר המקומות מוגבל

כללי:
חוק זכויות החולה עיגן את חובת הרוקח לעסוק בייעוץ במסגרת הגדרת עיסוקיו וחוזר מנכ"ל  29/98הגדיר את
הרוקח כמטפל במסגרת חוק זכויות החולה.
חוזר מנכ"ל  9/06חייב את הרוקח לתת למטופליו טיפול רפואי נאות מבחינת הרמה המקצועית והאיכות
הרפואית.
אגף הרוקחות במשרד הבריאות הוציא בשנים האחרונות את נוהל . 113 ,112
נוהל  112מחייב תשאול והדרכה רוקחית בעת ניפוק תרופות בבית מרקחת וחדר תרופות בקהילה )נוהל , 112יולי
( http://www.health.gov.il/hozer/DR_112.pdf2013
נוהל ייעוץ רוקחי יזום ומידע תרופתי על ידי רוקח)נוהל ( http://www.health.gov.il/hozer/DR_113.pdf ,113
הושק ונכנס לתוקף באוקטובר .2013
תפקיד הרוקח הקהילתי מקבל היום משנה חשיבות לאור ריבוי התרופות ,ריבוי אסכולות טיפול ועומס המידע.
הרוקח מהווה את החוליה האחרונה בשרשרת בעלי המקצועות המתווים המלצותיהם למטופל והאחריות
המוטלת על כתפיו היא כבדה .
הבנה ויכולת ניתוח של תוצאות בדיקות מעבדה הן כלי עזר הכרחי בידי הרוקח על מנת להביא לתפקוד
המקצועי הנדרש ממנו כיום.
בדיקות המעבדה -כחלק ממארג נתונים נדרשים  -מאפשרות לתת יעוץ רוקחי מקיף ברמת הדלפק בבית
המרקחת וכמובן במסגרת ייעוץ אישי פרטי.
המלצות לטיפול תרופתי ,מעקב אחרי תוצאות הטיפול התרופתי ,המלצות לטיפול על ידי תוספי תזונה -
להשלמת חסר או כסיוע בהקלה על תופעות לוואי של תרופות ,מעקב אחרי תגובות גומלין בין תרופתיות ועם
מזון ו/או תוספי תזונה  -הן רק חלק ממגוון הפעילויות הנסמך בין השאר על תוצאות בדיקות המעבדה.
תוצאות בדיקות המעבדה הן נדבך חשוב בכל הערכה בריאותית.

מטרות הקורס:
לסקור את בדיקות המעבדה דם הרלבנטיות ליישום במסגרת הליכי אבחון החולה והבריא
להציג ידע בסיסי ברמת תהליכים ,תסמינים ומחלות במערכות הגוף ע"מ להביא להבנת
אמצעי האבחון המעבדתיים הקונבנציונליים
לסקור עדכונים להנחיות טיפול המבוססות על מדדים הנבדקים בבדיקות המעבדה
מג"ר רונית מינקוב -שפר שרותי פרמקולוגיה ורפואה בע"מ ת.ד  2545אבן יהודה 40500
טל'  09 - 8995187 052-8803696 -פקס098996625 :
 www.shefer-pharma.co.ilדוא"ל – mnpharm@internet-zahav.net

מג"ר רונית מינקוב קורסים ,השתלמויות ,הדרכה מקצועית ,הרצאות
להציג הבנות חדשות המתייחסות למדדים שונים
להעניק כלים נוספים לאבחון מוקדם
לסקור תגובות גומלין של תרופות ,תזונה ותוספי תזונה עם בדיקות מעבדה נפוצות
ליצור בסיס ידע נרחב למטרת יעוץ קליני מקיף וטיפול מושכל באמצעי הרפואה
הקונבנציונאלית והמשולבת
היקף הקורס 48 :שעות אקדמיות 12 -מפגשים
מקום הלימוד  -מכללת אתגר להנדסה  -רחוב דוד חכמי  ,15ת"א
עוד משהו:
כל הקורסים של שפר שרותי פרמקולוגיה ורפואה בע"מ אינם ממומנים ע"י גופים בעלי עניין

לתלמידים נבחרים אפשרות לקבל הדרכה וליווי בייעוץ משולב הלכה למעשה

למידע על שפר שירותי פרמקולוגיה ורפואה בעמ –
WWW.shefer-pharma.co.il
מגר-רונית-מינקובhttps://www.facebook.com/Ronit-Minkov-MScPharm--
1439767156351625
להרשמהwww.shefer-pharma.co.il :
או
דוא"ל  ronitminkov.consult@gmail.com -או בפקס098996625 :
תנאי ביטול :במקרה של ביטול ההרשמה עד  3שבועות לפני פתיחת הקורס יוחזר הסכום ששולם בניכוי ₪ 300
דמי הרשמה.

מעבר למועד זה לא יינתן כל החזר כספי
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