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 מבנה כללי –השלמת ידע לקראת בחינת רישוי ברוקחות  לקורס סילבוס

 הערות שעות לימוד נושא

 רוקחות  

 20   רוקחי חשבון

  25מינון  וצורות ותרוקחה מדע עקרונות

 25 פותתרו מתן של מערכות

    10 המרקחת  בבתי רוקחיות הכנות

80   

  

  30 רוקחות ופרמקוקינטיקה-ביו

 113 112נהלי אגף הרוקחות    לרבות 50 רוקחות דיני

מרשם  155  132/135 129 128

 סמים אלקטרוניים

 פרמקותרפיה ורוקחות קלינית, ,פרמקולוגיה

 170רשימת דוגמאות מתוך , בדיקות מעבדה

 התרופות הנפוצות

 127 ונוהל ביולוגיים תכשירים לרבות 150

  ס לכל סטודנט 5 סדנת יעוץ ותשאול רוקחי 

 עבטיחות המטופל ודיווח תופעות לוואי ואירו

 חריג

10  

 שעות     325סה"כ                                                                              
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   שעות )הרצאות, תרגול, בחנים( 80 –רוקחות חלק א'. 

 תרגול( שעות  8כולל שעות,  20)  רוקחי חשבון .1

 שעה( 1) )ב )יחס, פרופורציה, אליקווטוהחישו המדידה יסודות 1.1

 שעה( 1) חישוב יחידות 1.2

 שעות( 2) נפחים ישוביח ,כמויות חישובי 1.3

 שעות( 2) )נוסחאות) מנות ישוביח 1.4

 שעות( 1) אחרים ריכוז ביטויי, יחס, אחוז 1.5

 שעות( 1) וריכוז מיהול 1.6

 שעות( 2) )איזוטוניות תמיסות, מיליאוסמול, מיליאקוויולנט) אלקטרוליטים תמיסות 1.7

 שעות( 2הכרת מונחים וקיצורים שכיחים בעולם הרוקחות ) 1.8

 (שעות 8) מרשמים המכילים הנחיות שונותגול הבנת שאלות חישוביות, תר: תרגול 1.9

  )תרגולשעות  5 כולל ,שעות 25) מינון וצורות רוקחיים קרונותע .2

 שעות( 2) )שחרור מערכות, פורמולציות, מינון צורות (מבוא  2.1

 שעה( 1) מולקולריים-בין משיכה כוחות 2.2

 שעה( 1) )מוצקים ם,נוזלי, גזים) צבירה מצבי  2.3

, אלקטרוליטיות תמיסות ,אוסמוטי לחץ, קיפאון נקודת, רתיחה נקודת ,תהומוגניו מערכות) פיזיקוכימיקלית התנהגות 2.4

 שעות( 6) )פיפותצ ,יציבות, חלקיקים, הטרוגניות מערכות, בופרים , התנתקות קבועי, חומצה-בסיס מ"שו, יוני איזון

 שעות( 6דף( )מ חיי ביעת, קפירוק ודרכי קצב, משפיעים וגורמים ריאקציה קצב) ויציבות כימית קינטיקה 2.5

, משחות, הכנה שיטות ,תחליב, תרחיף, טינקטורה, ליקסירא ,סירופ, אוראליות תמיסות) שחרור ומערכות מינון צורות 2.6

 שעות( 4) ומבוקר מושהה שחרור עם הכנות, תרסיס, טבליות, כמוסות, אבקות, פתילות

 (שעות 5התרופות( ) 170 רשימת מתוך דוגמאות( ותהשונ המינון לצורות רוקחיים היבטים  :תרגול 2.7

  תרגול(שעות  7 כוללשעות,  25) ומערכות שחרור תרופה  רוקחות-ביו. 3

 , מלחים יצירת, יוניזציה שיעור, חלוקה קבועי, מסיסותות, פיסיקוכימי תכונות(ם ביורוקחיי עקרונות 3.1

 שעות( 6( )קומפלקס יצירת , הידראטים, קיראליות, פולימורפיזם

 שעה( 1מעבר של תרופות דרך ממברנות )דיפוזיה, טרנספורטרים ורצפטורים( ) 3.2

, התפזרות, פינוי, מטבוליזם, הפרשה, השטח מתחת לעקום, זמן לריכוז שיא ספיגהמבוא לפרמקוקינטיקה ) 3.3

 עות(ש 3שונות( ) מינון צורות של פרמקוקינטיקהפרמקוקינטיקה לא לינארית, 
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דרכי  ,טופיקלי מתן, הנשימה דרכי דרך מתן, אנטראלי מתן, פרנטראלי מתן ,מתן דרכימבוא לספיגת תרופות ) 3.4

ת, מטבוליזם במעבר ראשון, זמינות ביולוגית אבסולוטית סיסטמי לעומת מקומית ופעילות מתןמתן נוספות, 

 שעות( 2ויחסית( )

 -פומי   במתן מוצקים תכשירים של ביואקויולנטיות בדיקת ,ביואקויולנטיות של in vitro מדידהביואקוויוולנטיות ) 3.5

 בעיות, הנתונים של וסטטיסטי פרמקוקינטי עיבוד ,מבדיקה פטור ,מזון השפעת ,בצום בדיקה, המחקר שיטות

 שעות( 4( )ביואקויולנטיות בקביעת

 (שעות 2קיצורים מקובלים ומגבלות השימוש בהם ) (,תרפויטיים תחליפים ,גנריים תחליפים) תכשיר של בחירה 3.6

 שעות( 7) : שאלות חישוביות, שאלות ידע והבנההתרופות 170 רשימת מתוך כולל דוגמאות ,תרגול  3.7

  שעות( 10) המרקחת בבתי תעשייתיות לא רוקחיות הכנות .4

 שעות( 2) )איכות בקרת , יציבות,GMP, רגולציה ,מרשם לפי הכנות) מבוא 4.1

 שעה( 1) )מידע מקורות ההכנה אתר ,מכשור ,הכימיקלים מקור) ההכנות לביצוע הדרישות 4.2

 שעה( 1) )עזר חומרי, תחליבים, תרחיפים, סטריליות) תמיסות הכנת 4.3

 שעה( 1) אבקות הכנת 4.4

 שעה( 1) כמוסות הכנת  4.5

 שעה( 1) )טריטורציה) טבליות  4.6

 שעה( 1) לים'ג, פסטות, קרמים, משחות  4.7

 שעה( 1) פתילות  4.8

 שעה( 1) פרנטרליים תכשירים 4.9

 

  )הרצאות, תרגול, בחנים( תרגולשעות  6 כולל, שעות 30 – רוקחות ופרמקוקינטיקה-חלק ב'. ביו

 (שעות 2מבוא )תהליכים פרמקוקינטיים וספיגה( ) .1

 (שעות 2נפח התפזרות( )התפזרות של תרופות )קישור לחלבוני הפלסמה, מחסומים להתפזרות תרופות,  .2

, שנייה פאזה ריאקציות, אנזימתית הידרוליזה, חיזור, חמצון, ראשונה פאזה ריאקציותמטבוליזם של תרופות )  .3

 בעלי מזו של התרופה או שונה פעילות, רעילים, בעלי פעילים ם, פעילי לא טבוליטים, מקוניוגציה ריאקציות

 שעות( 4לכבד ) , מטבוליזם מחוץprodrugs-ת ועיקרי פעילות

 שעותclearance (4 )-הפרשת תרופות )הפרשה כלייתית, מרתית, ובאמצעות איברים אחרים, מושג ה .4

, קינטיקה לינארית ולא לינאריתסדר של ריאקציה, אינטגרציה של עקרונות פרמקוקינטיים: זמן מחצית חיים,  .5

 שעות( 4מודלים ומדורים )

 ה,משח ת,טרנסדרמליו מדבקות, לשונית תת טבליה: רוקחיות שיטותפעילות תרופות ) על שליטה אפשרויות  .6
: פרמקולוגיות שיטות, מתן בוקאלי, האף דרך מתן י,אנטר ציפוי עם פורמולציה, לשריר עמוקה הזרקה

levodopa, beta lactam antibiotics, ifosamide, HIV protease inhibitors ,שעות( 4( )כימיות שיטות 
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, התרופה מינון, גנטית שונות, מחלה ומצבי פיסיולוגיה, כימי מבנהפרמקוקינטיקה ) על המשפיעים גורמיםמבוא ל .7

 שעות( 4) )מתן דרך, היממה מחזוריות, מין ,גיל, תזונתי מצב

 שעות( 6) כולל: שאלות חישוביות, שאלות ידע והבנה, אינטגרציה עם ידע ועקרונות שנלמדו בחלק א' ,תרגול .8

 

   )הרצאות, תרגול, בחנים( שעות תרגול 6, כולל שעות 50 –רוקחות חלק ג'. דיני 

 שעות( 2) ותפקידיו המחוזי הרוקח  .1

 שעות( 2) 1981 א"התשמ (חדש נוסח( הרוקחים פקודת  .2

 שעות( 2) 1930 הרוקחים תקנות  .3

 שעות( 2) 1982 ב"התשמ -( תרופות וחדרי מרקחת בתי של וניהול פתיחה תנאי) הרוקחים תקנות .4

 שעות( 2) 1991 א"התשנ( תרופות חדרי) הרוקחים תקנות .5

 שעות( 2) 1986 ו"התשמ הרוקחים )תכשירים( תקנות  .6

 שעה( 1) תכשיר לרקיחת המנהל להסכמת תנאים בדבר הודעה .7

 שעה( 1) 1999 ט"התשנ (,האשלגן כלוריד תמיסת) הרוקחים תקנות  .8

 שעות( 4) 1972 ג"התשל(, והחזקתם רישומם רעלים סיווג) הרוקחים צו .9

 שעות( 2) 2004 ה"התשס הרוקחים תקנות .10

 שעות( 3) 1973 ג"התשל(, חדש נוסח) המסוכנים הסמים פקודת  .11

 שעות( 3) 1979 ם"התש, המסוכנים הסמים תקנות  .12

 שעות( 2) 1999 ס"התש(, חולים בתי) המסוכנים הסמים תקנות .13

 שעות( 2) 1980 א"התשמ, העם בריאות תקנות .14

 שעות( 3) 1981 א"התשמ(, מרשם מתן) הרופאים תקנות .15

 שעות( 2) החולה וזכויות ממלכתי בריאות חוק  .16

 שעות( 2) )רוקח מרשם, מיהול חדר , ופסוידואפדרין קודאין) הרוקחים בתקנות אחרונים וחידושים תיקונים  .17

 שעות( 3)  155, 132/135, 129, 128, 113, 112נהלי אגף הרוקחות  .18

 שעות( 4) אלקטרוניים סמים מרשם .19

  שעות( 6)שאלות ידע והבנה  :תרגול .20
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 דוגמאות מתוך רשימת, בדיקות מעבדה פרמקותרפיה ורוקחות קלינית, ,פרמקולוגיהחלק ד'. 

    )הרצאות, תרגול, בחנים( שעות 150 – התרופות הנפוצות 170

    שעות( 6) פרמקולוגיהמבוא ל .1

ריכוזי תרופות בנסיוב, חלון מבוא לפרמקוגנטיקה, )פרמקוקינטיקה ופרמקודינמיקה, טוקסוקינטיקה,  מבוא 1.1

 ( שעות 3) (תרפיוטי

 ,סטרואידים ,פוליפפטידים, פפטידים, אלקלואידים, טבעיים מוצרים) עיקריות וקבוצות לתרופות מקורות 1.2

 כימיות קבוצות ,סינתטיים מוצרים, אנטיביוטיקה ם,פוליסכרידי, ויטמינים, גליקוזידיםם, הורמוני

 שעות( 2( )עיקריות לוגיותופרמקו

 שעה( 1ניסויים פרקליניים וקליניים ) –פיתוח של תרופות  1.3

 

   שעות תרגול( 2שעות, כולל  12) פרמקודינמיקה .2

 שעה( 1) )אנטגוניסט, אגוניסט, רצפטורים) תרופות של השפעות 2.1

 שעה( 1ה )היפרסנסיטיזצי ,דסנסיטיזציהשניוני,  שליח, התא ובתוך פני על קולטנים) פעולה מנגנוני  2.2

 שעה( 1) )תגובה-מנה עקומותוהשפעה ) תרופה ריכוז בין הקשר 2.3

 1) )ת, אנטגוניזם תחרותי ולא תחרותיאדיטיבי קציהאאינטר, סינרגיזםות )תרופ של השפעות והפחתת חיזוק 2.4

 שעה(

 ,סטריאוכימיה, הקישור ומיקום הרצפטור אתר של השפעה)תכונות פיסיקוכימיות,   ופעילות מבנה בין הקשר 2.5

 שעות( 2) )איזומרים סוגי

 של חסימה, DNA/RNAל ש ותפקוד ייצור עם, או אנזימים ,רצפטורים עם קציהאאינטר) פעילות מנגנוני 2.6

 שעות( 4) ספציפיות לא פעילויות ,תאים של ממברנות עם האינטראקצי ,חלבונים סינתזת

 שעות( 2) שאלות ידע והבנה :תרגול 2.7

 שעות תרגול(  2שעות, כולל  14האוטונומית  ) העצבים מערכת על המשפיעות תרופות .3

 שעה( 1) )אוטונומיתוה היקפית, המרכזיתהעצבים ה מערכת) מבוא 3.1

 שעה( 1) העצבים מערכת בתוך תרופות פעילות של כלליים מנגנונים 3.2

 , התוויותעקיפה פעילות עם אגוניסט ישירה פעילות עם אגוניסט, ופרמקולוגיה כימיה) אדרנרגיים אגוניסטים 3.3

 שעות( 2) )לוואי תופעות, תרפויטיות

, תרפויטיות, התוויות ביתא ואנטגוניסט אלפא טאנטגוניס, ופרמקולוגיה כימיה) אדרנרגיים אנטגוניסטים 3.4

 שעות( 2) )לוואי תופעות

 שעות( 2) )לוואי תופעות, התוויות, ועקיפים ישירים אגוניסטים של ופרמקולוגיה כימיה) כולינרגיים אגוניסטים  3.5

 שעות( 2) )לוואי תופעות, התוויות, סינתטיים מוצרים, אטרופין, ופרמקולוגיה כימיה) כולינרגיים אנטגוניסטים  3.6

 שעות( 2) שריר-עצב חוסמי 3.7

שאלות ידע והבנה של עקרונות בפעילות מערכת העצבים, קולטנים פרסינפטיים לעומת  :תרגול  3.8

 הפועלות על מערכת העצבים האוטונומיתתרופות  פרמקותרפיה שלפוסטסינפטיים, אגוניסט, אנטגוניסט, 

 שעות( 2)וטיפול בתרופות אלו 
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שעות תרגול(  4שעות, כולל  22המרכזית וההיקפית ) העצבים. תרופות המשפיעות על מערכת 4  

, כימיה ,הווריד דרך הניתנים חומרים, באינהלציה הניתנים או נדיפים חומרים) כללית הרדמה חומרי  4.1

 שעות( 2) )לוואי תופעותהתוויות,  ,פרמקולוגיה

 שעות( 2אלחוש מקומי ) חומרי  4.2

 שעות( 2ות )אנטיפסיכוטיתרופות   4.3

 שעות( 2) דיכאון נוגדי  4.4

 שעות( 2)מרדימים ומיישנים  חומרים, חרדה נוגדי 4.5

 שעות( 2תרופות אנטיאפילפטיות ) 4.6

 שעות( 2) פרקינסון נוגדי  4.7

 שעות( 2ואנטגוניסטים שלהם ) אופיואידיים כאב משככי 4.8

 (שעות 2) וריכוז קשב בהפרעת וטיפול ממריצים חומרים 4.9

 מסוכנים בסמים, כולל התנהלות פרמקולוגיה ופרמקותרפיה של מערכת העצבים המרכזית :תרגול 4.10

 שעות( 4)

 

(שעות תרגול 4, כולל שעות 24)  . תרופות קרדיווסקולריות, כולל משתנים5    

 שעה( 1) מבוא  5.1

 שעות( 3) דם לחץ יתר נוגדי  5.2

 שעות( 2) לבבית באיסכמיה לטיפול תרופות  5.3

 שעות( 2) חיוביים ואינוטרופיים קרדיאליים גליקוזידים 5.4

 שעות( 2) אריתמיה נגד תרופות  5.5

 שעות( 2) משתנים  5.6

 שעות( 2) היפרליפידמיה נגד תכשירים  5.7

 שעות( 4) תרומבוליטיים חומרים, טסיות נוגדי ,אנטיקואגולנטים  5.8

 שעות( 2) אנמיה נגד תכשירים  5.9

 שעות( 4של המערכת הקרדיווסקולרית ) ופרמקותרפיה פרמקולוגיה: תרגול 5.10
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 ונוגדי נרקוטיים לא חום ומורידי כאב משככי ,שלהם אנטגוניסטים( מקומיים הורמונים( אוטוקואידים. 6

 שעות תרגול(  2שעות, כולל  12)( NSAIDs) סטרואידים לא דלקת

 שעות( 1) שלהם ואנטגוניסטים מבוא לאוטקואידים 6.1

, COX II, חוסמי COX Iרקוטיים )חוסמי נ לא חום ומורידי כאב פרוסטגלנדינים ולויקוטריאנים, משככי 6.2

 שעות( 3אנטגוניסטים של לויקוטריאנים ) ,פיראזולון גזרות, נפאראמינופנול נגזרות, סליצילאטים

 שעות( 2משאבת הפרוטונים ), מעכבי H2רצפטורים  ונוגדי H1 רצפטורים נוגדי נים,ואנטיהיסטמי היסטמין 6.3

 שעות( 2אגוניסטים ואנטגוניסטים סרוטונרגיים ) ין,סרוטונ 6.4

 שעות( 2סטרואידליים ) לא דלקת נוגדי, בשיגדון לטיפול תכשירים 6.5

 (שעות 2) לאוטקואידיםבתרופות המכוונות  פרמקותרפיה, אוטקואידים של פרמקולוגיה :תרגול 6.6

  (שעות תרגול 2ת, כולל שעו 16) הורמונליות תרופות. 7

 שעות( 2) המוח יותרת בלוטת של הורמונים  7.1 

 (שעה 1) מין הורמונימבוא ל 7.2

 שעות( 2גלולות למניעת הריון ) 7.3

 שעות( 1) אנאבוליים וסטרואידים אנדרוגנים  7.4

 שעות( 2) אדרנוקורטיקוסטרואידים  7.5

 שעות( 2) שלהם וחסמים התריס בלוטת הורמוני 7.6

 שעות( 4) סכרת נוגדי חומרים  7.7

 שעות( 2המערכת האנדוקרינית ) של פרמקותרפיהו פרמקולוגיה :תרגול 7.8

     שעות תרגול( 2שעות, כולל  14זיהומים ) נוגדות תרופות. 8

 שעות( 4) חיידקים נגד תרופות  8.1

 שעות( 2) וירוסים נגד תרופות  8.2

 שעות( 2) שחפת נגד תרופות  8.3

 שעות( 2) פטרת נגד תרופות  8.4

 שעות( 2) פרזיטים נגד תרופות  8.5

 (שעות  2) אנטיבקטריאליות תרופותשל   פרמקותרפיהופרמקולוגיה  :תרגול 8.6
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 שעות(  6) בפרמקותרפיה עדכונים. 9

 שעות( 2פרמקוגנטיקה ) 9.1 

 שעה( 1מחלות זיהומיות, דלקות, חיסונים, והשפעתם על הטיפול התרופתי )  9.2

 שעות( 3) 127תרופות ביולוגיות ונוהל  9.3

 

    תרגול( שעות  4שעות, כולל  24). רוקחות קלינית 10

   שעות( 2בדיקות מעבדה ) 10.1

עקרונות כלליים לשימוש בתרופות באוכלוסיות מיוחדות )שיקולים פרמקוקינטיים ופרמקודינמיים, מחלות  10.2

 שעות(  3כבד וכליה( )

וצמחי מרפא, מזון או תוספי  תרופות ובין תרופות בין אינטראקציותמבוא לאינטראקציות בין תרופתיות,  10.3

 שעות(  3) )רוקחית, רמקודינמיתפ ,)פרמקוקינטיתתזונה, סוגי אינטראקציות 

  שעות( 2הכרת מקורות מידע ) 10.4

 שעות(  2תרופות ) של פרמקודינמיקהבו בפרמקוקינטיקה ינוייםלש והקשר בקשיש פיזיולוגיים ינוייםש 10.5

 שעות(  2שיקולים בבחירת התרופות והמינון בקשיש ) 10.6

 שעות(  2טיפול תרופתי בילדים ) 10.7

 שעות(  3תרופות בהריון ) 10.8

 ( שעה 1הפרשת תרופות בחלב אם ) 10.9

התרופות הנמכרות, יישום ידע שנרכש בחלקי הקורס  170הצגת מקרים המבוססים על רשימת  :תרגול 10.10

 שעות( 4) 10 בחלק שנלמדו עקרונות"פ עהקודמים 

 

  שעות לכל סטודנט, תרגול במהלך יחידת הלימוד( 5תשאול ויעוץ רוקחי )חלק ה'. 

 (לכל סטודנט ותשע 5) אישית עקרונות בתשאול רוקחי, תשאול רוקחי וסמים מסוכנים, תקשורת בין

 

, שעות 10)הרצאות, תרגול, בחנים( ) בטיחות המטופל ודיווח תופעות לוואי ואירוע חריגחלק ו'. 

 ( תרגול 2כולל 

 שעות( 4מניעת טעויות בטיפול תרופתי ) .1

 שעות( 4פרמקוויג'ילנס, כולל דיווח אירוע חריג ) .2

    שעות( 2) איתור בעיות במרשמים, זיהוי נקודות כשל מערכתיות, דיווח :תרגול .3

  

 


