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 10.2.2022 תאריך עדכון:

 

 (81-315) פרמקולוגיה : שם ומספר הקורס

ד"ר דפנה וילנר, ד"ר זאב ישראלי, ד"ר ניר קויט, ד"ר   :יםכזהר  מותש

 אברהם סמסון 

 שיעור פרונטלי  סוג הקורס: 

 90:  היקף שעות                           ' א:  סמסטר              תשפ"ב :  שנת לימודים 

   

   : מטרות הקורס .א

יסודות לימוד  הן  הקורס  ו מטרות  ופרמקוקינטיקה(,  )פרמקודינמיקה  עם הפרמקולוגיה    היכרות 

 .   נבחרות משפחת תרופות

 

   :תוכן הקורס  .ב

יתמקד על הנושאים   זה  שימוש  ,  פיתוח תרופות,  פרמקוקינטיקה,  פרמקודינמיקההבאים:  קורס 

מידע המטופל,  במאגרי  של  התרופתי,  פרמוגנטיקה  הטיפול  התרופתי,  תכנון  הטיפול  ,  ניטור 

גריאטרית בילדים ,  פרמקולוגיה  והנקה,  פרמקולוגיה  בהריון  הסימפטטית ,   תרופות  המערכת 

והסרוטונרגית,  סימפטטית-והפרה ,  המערכת הגבארגית הגלוטמינרגית,  המערכת הדופמינרגית 

תרופות להרדמה כללית  ,  היסטמינים וסטרואידים -אנטי,  טיפולים לסוכרת,  אריתמיות-אנטיתרופות  

תרופות לטיפול  ,  קנביס רפואי,  תרופות נוגדות דיכאון,  תרופות חוסמות  נוירומוסקולריות,  ומקומית

טיפול תרופתי  ,  מטבוליזם של תרופות,  תופעות לוואי של תרופות,  תגובות בין תרופתיות,  בחרדה

פרמקולוגיה של מחלות ,  אפליפטיות-תרופות אנטי,  ספיקת כליות-טיפול תרופתי באיד,  לי כבבחו

ופרקינסון בכאב,  נוירודגנרטיביות  לטיפול  רוח,  הגישה  מצב  מייצבות  בתרופות  ,  תרופות  טיפול 

שומן קרישה,  מורידות  בנוגדי  אנטי,  טיפול  בגסטרואנטרולוגיה,  פסיכוטיות-תרופות  ,  הרצאה 

לא התריסטיפולים  בלוטת  ולמחלות  דם,  וסטאופורוזיס  לחץ  ביתר  מבוא  ,  אופייטים,  טיפול 

ואנטידוטים המורעל  בחולה  טיפול  עקרונות  המורעל,  לחולה  והגישה  קלינית  ,  לטוקסיקולוגיה 

מתרופות ועקיצות,  הרעלות  הקרדיו,  משתנים,  הכשות  והמערכת  לסכרת  ,  וסקולארית-תרופות 

הצד האפל של  ,  פרמקולוגיה של מערכת הנשימה,  וטיפול בכאב נוירופטי   NSAID-בחירת טיפול ב

 . תעשיית התרופות

 

   :מהלך הלימודים .ג

חת משפללימוד ותרגול של  גם  מוקדש  ו  ,קולוגיהיסודות הפרמהקורס כולל הרצאות ותרגול של  

 תרופות. 

 

     



 
 
 

Bar-Ilan University (RA), Faculty of Medicine in the Galilee, Henrietta Szold st. 8, POB 1589   Safed, Israel 

  צפת   1589, ת.ד.  8הנרייטה סאלד  אילן )ע"ר(, הפקולטה לרפואה בגליל, רח'  - אוניברסיטת בר  

 
 
 

   :כנית הוראה מפורטת לכל השיעוריםת .ד

 

 מרצה  נושא  שיעור 

 ד"ר ניר קוויט  הרצאת פתיחה   1

 ד"ר רזאן סכראן  פרמקודינמיקה  2

 ד"ר רזאן סכראן  פרמקוקינטיקה  3

 ד"ר ניר קוויט  פיתוח תרופות  4

 ד"ר אינה רוזנפלד  אריתמיות -תרופות אנטי  5

 ד"ר אברהם סמסון  שימוש במאגרי מידע  6

 ד"ר אברהם סמסון  סימפטטית -המערכת הסימפטטית והפרה 7

 ד"ר אברהם סמסון  והסרוטונרגית  המערכת והדופמינרגית  8

 ד"ר אברהם סמסון  הגלוטמינרגית   הגבארגית המערכת  9

 פרופ' דני קורניק  פרמוגנטיקה של המטופל  10

 פרופ' דני קורניק  תכנון הטיפול התרופתי  11

 ד"ר רזאן סכראן  פרמקוקינטיקה   12

 ד"ר רזאן סכראן  מקרים   -ניטור הטיפול התרופתי   13

 פרופ' גידי קורן  פרמקולוגיה גריאטרית   14

 פרופ' גידי קורן  פרמקולוגיה בילדים  15

 פרופ' גידי קורן  תרופות בהריון והנקה  16

 ד"ר  עמיר בשקין  טיפולים לסוכרת  17

 סטודנטים לרפואה  תרגול פרמקוקינטיקה  18

 ד"ר פאדי חסן  ם היסטמינים וסטרואידי-אנטי 19

 ד"ר דפנה וילנר  תרופות להרדמה כללית ומקומית 20

 ד"ר שי בן אברהם   תרופות חוסמות  נוירומוסקולריות  21

 ד"ר לידיה אייזקסון  תרופות נוגדות דיכאון  22

 ד"ר דרור רובינסון  קנביס רפואי  23

 ליברמן ד"ר תמר  תתרופות לטיפול בחרדה  24

 ד"ר אופיר לבון  תגובות בין תרופתיות   25

 ד"ר אופיר לבון  תופעות לוואי של תרופות  26

 ד"ר אופיר לבון  מטבוליזם של תרופות   27
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 ד"ר אופיר לבון  טיפול תרופתי בחולי כבד  28

 ד"ר אופיר לבון  ספיקת כליות -טיפול תרופתי באי 29

 שהין  ד"ר ראדי  אפליפטיות -תרופות אנטי  30

 ד"ר ראדי שהין  פרמקולוגיה של מחלות נוירודגנרטיביות ופרקינסון  31

 ד"ר ריטה משוב  הגישה לטיפול בכאב  32

 ד"ר איליה ליידרמן  תרופות מייצבות מצב רוח  33

 ד"ר חוסיין אוסמה  טיפול בתרופות מורידות שומן  34

 ד"ר חוסיין אוסמה  טיפול בנוגדי קרישה 35

 ד"ר קארין שריר  פסיכוטיות  -אנטי תרופות  36

 דר רוני וייסהוף  הרצאה בגסטרואנטרולוגיה  37

38 
וילנר  תרגול  דפנה  וד"ר  ד"ר  , 

 ראדי שהין 

 ד"ר מרינה נודלמן  טיפולים לאוסטאופורוזיס ולמחלות בלוטת התריס  39

 פרופ' קרל סקורצקי  טיפול ביתר לחץ דם  40

 ד"ר וואפא בלאן  אופייטים  41

42 
מבוא לטוקסיקולוגיה קלינית והגישה לחולה המורעל, עקרונות טיפול  

 בחולה המורעל ואנטידוטים  

 ד"ר יעל לוריא 

 ד"ר יעל לוריא  הרעלות מתרופות  43

 ד"ר יעל לוריא  הכשות ועקיצות  44

 פרופ' קרל סקורצקי  משתנים  45

 ד"ר זאב ישראלי  וסקולארית  -והמערכת הקרדיו  תרופות לסכרת 46

 "ר זאב ישראלי ד תרגול  47

 ד"ר ריטה משוב  וטיפול בכאב נוירופטי  NSAID-בחירת טיפול ב 49

 ד"ר יניב דותן  פרמקולוגיה של מערכת הנשימה 50

 ד"ר ניר קוויט  הצד האפל של תעשיית התרופות 51

       

    

 : ובות הקורסח  . ה

 בסוף קורס.  מבחן  .פות השתתת חוב

 

   ו. דרישות קדם:
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 אין 

 ביבליוגרפיה: ז.  

Principles of Basic and Clinical Pharmacology  by Bertram Katzung,  

Principles of Pharmacology .David E. Golan. Lippincott Williams    & Wilkins,  

Goodman & Gillman's: Manual of Pharmacology and Therapeutics by Brunton and Parker  

  חומר מחייב למבחנים:ח.  

 . מצגות והרצאות 

 

 


