מג"ר רונית מינקוב קורסים ,השתלמויות ,הדרכה מקצועית ,הרצאות

קורס רוקחות טבעית תוספי תזונה נתמכי ראיות יפתח בתל אביב ביום ד'  4.11.2015בשעה 17:00

הנחה לחברי הסתדרות הרוקחים !!

 90שע"אק

כללי:
תחום תוספי התזונה תופס תאוצה והיקף שימוש בעולם ובישראל.
מחקרים רבים מפורסמים בעיתונות מקצועית מכובדת מדי יום ומהווים מקור ידע ותמיכה
להמלצות למטרות טיפול ומניעה.
בשנים האחרונות יש התקדמות רבה בארה"ב ובאירופה במטרה להבטיח איכות ומהימנות של
התוספים הנצרכים .בארה"ב הוחלו נוהלי  GMPלתוספי תזונה  2007כחובה ותנאי לייצור
ושיווק של תוספי תזונה.
בישראל הוחל תחום תוספי התזונה כחלק מחובת הייעוץ של הרוקח בהיותו מרכיב ב"מכלול
הטיפול התרופתי של המטופל") .נוהל  - 112תשאול והדרכה בעת ניפוק תרופות בבית מרקחת
וחדר תרופות בקהילה ,נוהל  - 113ייעוץ רוקחי יזום  ,מידע תרופתי ופעולות ניטור וסקר על ידי
רוקח בבית מרקחת ובמוסד רפואי(.
קורס רוקחות טבעית בסיסי מתקיים מזה כ 11 -שנים כקורס חובה במסגרת השנה הרביעית
ללימודי התואר הראשון בביה"ס לרוקחות באוניברסיטת בן גוריון.
מאידך  -התחום לא נלמד במסגרות ההכשרה לרופאים ,רוקחים ,אחיות ודיאטניות קליניות
באוניברסיטאות אחרות.
הקורס רוקחות טבעית  -ייעוץ תוספי תזונה כחלק מייעוץ קליני משולב הושק לראשונה בשנת
 2009מטעם ביה"ס ללימודי המשך של ביה"ס לרפואה ,הפקולטה למדעי הבריאות
באוניברסיטת ב"ג בנגב והתקיים במ.ר סוראסקי.
תוכנית הלימודים כוללת  180שעות לימוד במשך שתי שנות לימוד.
ניתן לבחור במסלול חד שנתי.
ניתן להשתתף ב 12 -ימי לימודים לפי בחירה
מטרות הקורס:
 להקנות ידע בסיסי עדכני בתחומי התזונה הנכונה ואורח חיים בריא  -ליישום ברמה אישית ולצורך יעוץ לחולה
 להציג מידע נתמך ראיות )  (Evidenced Basedהנוגע ליעילות ובטיחות של תוספי תזונה במצבי בריאות וחולי
)מניעה וטיפול(
 להציג תקני איכות לייצור תוספי תזונה המקובלים בעולם המערבי המודרני
 להקנות יכולת ייעוץ קליני משולב ונרחב הכולל אפשרות לשימוש מושכל בתוספי התזונה
 להציג מידע קיים בנושאי תופעות לוואי ותגובות גומלין של מזון ותוספי תזונה עם תרופות ולעודד תיעוד ודווח

מג"ר רונית מינקוב קורסים ,השתלמויות ,הדרכה מקצועית ,הרצאות
של מידע כזה
 להקנות יכולות לשלב טיפול בתוספי תזונה כטיפול נלווה לקונבנציונלי במטרה לשפר את תוצאי הטיפול ו/או
להקל/למנוע תופעות לוואי ונזקים
 לחשוף את התלמידים למגוון תכשירים )חומרים נקיים  /פורמולות( המשווקים בשוק הישראלי ולבסס אמות מידה
להערכה שלהם :הערכת המידע הקיים )גנרי( והערכת התכשיר
 להפנות את התלמידים למקורות מידע מהימנים בתחום
 לתת כלים למענה לשאלות מטופלים המבוסס על ראיות מדעיות וניסיון שטח
 לחזק את ההבנה והקשר עם המקצועות הטיפוליים המשלימים
 להקנות כלים נדרשים לרישום תוסף תזונה למטרת שיווק בישראל
תכני הקורס כוללים היבטים נתמכי ראיות ) (EBMלשימוש בתוספי תזונה במגוון תחומים רפואיים ,מידע על
תופעות לוואי ואזהרות ,תגובות גומלין עם תרופות ,תזונה ותוספי תזונה ,היבטים הנוגעים לאיכות תכשירים
משווקים ובחירתם ,נהלי רישום תוסף תזונה בישראל ועוד.

תכני הקורס ילוו בהצגות מקרים
הקורס אינו ממומן על ידי בעלי עניין כלשהם
חלק א' של הקורס
יכלול סקירת תחומי הרפואה המשלימה ותחום תוספי התזונה במיוחד ,יסודות תזונה קלינית,רגולציה ,רישום תוספי
תזונה בישראל  ,תקני איכות לתוספי תזונה בעולם ובישראל ,תזונה ותוספי תזונה במעגלי החיים ,תת תזונה ,רפואת
המינים ) ,(Gender Medicineתזונה וספורט ,תוספי תזונה חיונית  EBMועוד.

חלק ב' של הקורס
יתייחס לאפשרויות המניעה והטיפול  EBMע"י תוספי תזונה במחלות ובעיות רפואיות במגוון מערכות הגוף,
לאפשרויות הפחתה /הקלה של תופעות לוואי של טיפולים תרופתיים קונבנציונאליים ולתגובות גומלין בין תרופות
לתזונה ותוספי תזונה.
המרצים בקורס מיטב המומחים בתחומי הרפואה ,הרוקחות והתזונה הקלינית העוסקים בטיפול,ייעוץ ,מחקר
ורגולציה.

אוכלוסיית היעד:
רוקחים ,רופאים ,דיאטניות קליניות ,אחיות,עובדי מעבדה ומקצועות הרפואה ,המזון והתזונה

ריכוז אקדמי:
מג"ר רונית מינקוב  -מייסדת תוכניות הלימודים ,מרכזת ומרצה בקורס "רוקחות טבעית" )לימודי חובה לתואר
ראשון( ,וקורס לימודי ההמשך ביה"ס לרוקחות,וביה"ס ללימודי המשך ברפואה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הכרה לגמול השתלמות
הקורס הוכר לגמול השתלמות לרוקחים  ,אחיות ,דיאטניות ,עובדי מעבדה
מועד לפתיחה ומקום -יום ד  - 04.11.2015 -רח' דוד חכמי  15תל אביב
תאריך אחרון להרשמה 15.10.2015 -
עלות הקורס*₪ 4380 :
• ניתן יהיה להירשם ל  12מפגשים בתשלום  - ₪ 3120לא יקנה זכות להנחה ולקבלת תעודה
* זכאים ל  10%הנחה:
 .1חבר הסתדרות הרוקחים בישראל )כפוף להצגת תעודה(

מג"ר רונית מינקוב קורסים ,השתלמויות ,הדרכה מקצועית ,הרצאות
.2הסדרים מיוחדים לארגונים
לפרטים נוספים וקבלת סילבוס -
מג"ר רונית מינקוב -שפר שרותי פרמקולוגיה ורפואה בע"מ ת.ד  2545אבן יהודה 40500
טל'  09 8995187 , 052-8803696 -פקס 098996625 :ד"א – mnpharm@internet-zahav.net

מג"ר רונית מינקוב קורסים ,השתלמויות ,הדרכה מקצועית ,הרצאות
טופס הרשמה להשתתפות בקורס תשעו
רוקחות טבעית  -תזונה ותוספי תזונה נתמכי ראיות  -עזר לייעוץ רוקחי
ימי ד'  - 17:00-20:15פתיחה 04.11.2015
לכבוד
מג"ר רונית מינקוב שפר שרותי פרמקולוגיה ורפואה בע"מ ת.ד  2545אבן יהודה 40500
טל'  09-8995187 052-8803696 -פקס09-8996625 :
ד"א – ronitminkov.consult@gmail.com
מס' ת.ז
שם ושם משפחה
השכלה

עיסוק

השכלה קודמת בתחום
טלפון נייד

טלפון בית

מקום עבודה

טלפון עבודה
@
@

כתובת דואר אלקטרוני  -פרטי:
כתובת דואר אלקטרוני  -עבודה:
רחוב ומספר
שם היישוב/עיר

מיקוד

גמול השתלמות
נא הקף בעיגול
מעוניין בקורסים המתקיימים בשעות העבודה הקף בעיגול
 .1כן  .2לא  .3רצוי
זכאים ל  10%הנחה) :אנא הקף בעיגול(
 .1חבר הסתדרות הרוקחים בישראל )כפוף להצגת תעודה(
 .2הסדרים מיוחדים לארגונים
להרשמה  -יש למלא את הטופס ולשלוח אותו במייל )או בפקס( +בדואר כנלווה לתשלום
יש לצרף לטופס הרישום לכל היותר ארבע המחאות  -לסך כולל של  ₪ 4380או ₪ 3942
 .1הכרחי

 .2רצוי

 .3לא חשוב לי

המחאות  -לפקודת שפר שרותי פרמקולוגיה ורפואה בע"מ
 .1עלות ₪ 4380
 מזומן או המחאה ע"ס  ,₪ 300דמי הרשמה לקורס ,לתאריך הרישום  -לא יוחזרו במקרה ביטול 3 -המחאות נוספות :ע"ס  ₪ 1360כל אחת ,לתאריכים:

,01.11.2015

,01.12.2015

01.01.2016

 .2לזכאים להנחת  - 10%סה"כ ₪ 3942
 מזומן או המחאה ע"ס  ,₪ 300דמי הרשמה לקורס ,לתאריך הרישום -לא יוחזרו במקרה ביטול 3 -המחאות נוספות :ע"ס  ₪ 1214כל אחת  ,לתאריכים:

,01.11.2015

,01.12.2015

01.01.2016

 .3לנרשמים ל 12 -ימי לימודים )בחירת ימים  -במידה ויהיה מקום (  -סה"כ ₪ 3120
מזומן או המחאה ע"ס  ,₪ 300דמי הרשמה לקורס ,לתאריך הרישום  -לא יוחזרו במקרה ביטול

מג"ר רונית מינקוב קורסים ,השתלמויות ,הדרכה מקצועית ,הרצאות
-

 2המחאות נוספות :ע"ס  ₪ 1410כל אחת  ,לתאריכים:

,01.11.2015

01.12.2015

לנרשמים  -אנא העבירו טופס רישום ממולא )קובץ  Wordלמשלוח במייל( במייל או בפקס במקביל לשליחת
המסמכים המקוריים בדואר
** פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים
החזרים כספיים יינתנו במקרה שהקורס לא יפתח

