רוקח/ת נכבד/ת
הנדון :מידע תרופתי לרוקחים
השינויים במערכת הבריאות בישראל ומיצוב הרוקח כמטפל מחייבים ,אותנו הרוקחים,
להיות בעלי ידע בתחום הטיפול התרופתי ומיומנות באיתור מידע תרופתי והנגשת מידע
חיוני זה לציבור המטופלים והמטפלים.
במטרה לתת כלים זמינים ופרקטיים לרוקחים ,ארגון הרוקחות בישראל חבר לחברת
"זיעור" ויזם מנוי קיבוצי לרוקחים ,חברי ארגון הרוקחות בישראל ,המעוניינים בגישה
למאגרי מידע תרופתיים של  IBM-MICROMEDEXושאינם עובדים במקומות שמנויים באופן
מוסדי.
מאגר המידע  IBM-MICROMEDEXנותן מענה מקיף בתחום המידע התרופתי ויכול לשמש
כל רוקח בכל תפקיד בעולם הרוקחות :רוקחי קהילה ,רוקחי בתי חולים ,רוקחים יועצים,
רוקחים קליניים ,רוקחי תעשייה ,רוקחי משרד הבריאות ,רוקחי בתי אבות ורוקחים עצמאים.
המנוי הקיבוצי ,דרך ארגון הרוקחות בישראל ,מאפשר גישה גם לרוקחים שאינם חברי
הארגון ,אך מקנה הטבה ייחודית לחברי הארגון 3 -חודשי מנוי ללא תשלום!
 IBM-MICROMEDEXהינו מקור מידע תרופתי אלקטרוני ,אמין ובלתי תלוי .חבילת ההטבה
לחברי ארגון הרוקחות בישראל כוללת רשימה רחבה של מאגרי מידע תרופתי הכלולים ב-
. IBM-MICROMEDEX
באיחולי שימוש מוצלח ופורה במאגרי המידע
ד"ר אלינה אמיתי ,יו"ר ארגון הרוקחות בישראל
סימה לבני ,רוקחת ,זיעור מערכות מידע

פרטים ליצירת קשר "זיעור":
טלפון03-9249091 :
פקס03-9249096 :
כתובת :רחוב המגשימים  ,20פתח תקוה 4934829

רשימת מאגרי מידע תרופתי הכלולים ב IBM-MICROMEDEX
במסגרת המנוי לחברי ארגון הרוקחות בישראל
הדרכה אישית ,טלפונית ו/או בקבוצות ,תינתן ע"י רוקחת ,לכל משתמש.
לתאום הדרכה :נורה  / 052-8044468סימה 052-2610138

חבילה לרוקח היועץ

( + ₪ 1700מע"מ לשנה)

כוללת אופציה לחיבור לתכנת ירפא:

 - MARTINDALEמאגר המידע האנגלי  -חובה בכל בית מרקחת על פי פקודת הרוקחים.
 - DRUGREAXמאגר האינטרקציות  -בין תרופה לתרופה ,תרופה למזון ,להריון והנקה
ועוד .בודק גם תוספי תזונה וצמחי מרפא .הכלי מציע פתרונות מעשיים בכל מקרה של
אינטרקציה מדווחת בחלון מיוחד תחת הכותרת.Clinical Management :

 - DRUGDEXמאגר המידע האמריקאי  -בנוי בשתי רמות  -רמת התקציר  Quick Answersשזמינה
גם כאפליקציה לניידים ,ומעליה  In Depth answersמידע נרחב ומקיף על כל תרופה ,מכל העולם.

 - ALTMEDEXמאגר צמחי המרפא ותוספי התזונה של IBM-MICROMEDEX

 - CARENOTESמאגר המידע המיועד למטופלים ולבני המשפחה .המאגר נותן מידע
במספר שפות בנוסף לאנגלית (כולל רוסית וערבית) עבור התרופות והמחלות הנפוצות.

חבילת מינימום

( + ₪ 2250מע"מ לשנתיים)

 - MARTINDALEמאגר המידע האנגלי  -חובה בכל בית מרקחת על פי פקודת הרוקחים.
 - DRUGREAXמאגר האינטרקציות  -פירוט למעלה.

טופס הזמנה של מאגרי המידע של 2021 IBM-MICROMEDEX
לכב'
חברת זיעור ,
מגשימים  ,20פתח תקווה 49170
פקס מספר 03-9249096
הנדון - IBM-MICROMEDEX :חבילת מידע תרופתי לרוקחים יועצים/בתי מרקחת ובתי אבות
אני החתום מטה ,רוקח יועץ _______________________ ת.ז_____________________.
מבית אבות /בית מרקחת ______________________ טלפון ______________________
פקס מס __________________________

ח.פ______________________________ .

כתובת  IPקבועה (למעוניינים בחיבור לירפא) __________________________________
כתובת _______________________________ דא"ל ____________________________
מבקש להצטרף לרשימת המנויים של חבילת המידע של  IBM-MICROMEDEXלרוקחים יועצים.
אני מבקש להזמין (סמן את בחירתך):


חבילת מינימום  - DRUGREAX + MARTINDALE -במחיר  + ₪ 2250מע"מ לשנתיים.



חבילה לרוקח היועץ – CARENOTES+ ALTMEDEX+DRUGDEX + DRUGREAX + MARTINDALE
(שכולל מידע ללקוח ב  20שפות) – ואופציה לחיבור לתכנת ירפא  -במחיר ₪ 1700
 +מע"מ לשנה.


-

למצטרפים חדשים  -תקופת נסיון של  3חודשים לחברי ארגון הרוקחות בישראל.

ידוע לי שהזמנת המנוי כפופה להסכם רישיון ( )CLAעם  IBM-MICROMEDEXשנמצא באתר
( www.healthcare.co.ilכניסה מדף הפתיחה ,לאחר הכנסת הסיסמא).
אני מתחייב בזאת שלא להעביר את פרטי ההתקשרות שימסרו לי לכל אדם או גוף אחר.
ידוע לי שהזכות לגישה למאגרים מוקנית כל זמן שאני עובד במקום עבודתי הנוכחי.

שם פרטי ________________ שם משפחה ________________
חתימת הרוקח/ת _____________________ תאריך החתימה __________________

לתשלום
בכרטיס אשראי  :מספר הכרטיס ________________________ תאריך תפוגה ______
 3( _______CVVספרות בגב הכרטיס) שם בעל הכרטיס ______________________________
ת.ז____________________ .
תפקידו ___________ חתימתו ________________ תאריך תשלום _________________
בהעברה בנקאית :בנק דיסקונט ,סניף  ,152חשבון .1223501
נא להוציא חשבונית על שם _______________________________________________

