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1 INLEIDING
 Welkom by die Alpha Pharm VO-program! Ons sien daarna uit om met u saam te werk 

deur ’n kursus wat ons hoop u stimulerend en nuttig sal vind.

 Die Alpha Pharm Voortgesette Onderrigprogram (VO) is saamgestel om u, die apteker, 
in u professionele rol te ondersteun. Dit is daarop gemik om u kennis te verbeter in ’n 
vinnig veranderende farmaseutiese omgewing en om ’n beter en meer professionele 
agtergrond vir kommunikasie met pasiënte sowel as dokters te verskaf.

2 WAAROM VOORTGESETTE ONDERRIG?
 Die rol van die apteker is aan die verander, maar dit is duidelik dat die klem op 

farmaseutiese sorg val. Daar is ’n aanvraag vir die apteker om meer betrokke te raak 
in die uitkoms van geneesmiddelterapie en in die beheer van die individuele pasiënt 
se medikasie. Voortgesette onderrig is ’n voorvereiste vir aptekers om selfvertroue 
te ontwikkel om aan te pas by veranderende aansprake wat op hulle gemaak word, 
asook om toegerus te wees om nuwe geleenthede aan te gryp op die gebied van 
primêre gesondheidsorg. 

 Vooruitgang op die gebied van mediese navorsing, die toename in die hoeveelheid 
geneesmiddels op die mark en strenger wetgewing op medisynes, het aanleiding 
gegee tot vermenigvuldiging van biomediese inligting wat beskryf word as “’n 
geneesmiddel inligtings-ontploffing”.

 Daar word byvoorbeeld oor die 60,000 opsommings per maand by die Medline 
mediese databasis bygevoeg. Daar is al oor die 18 miljoen aanhalings sedert 1946 
aangeteken. Vir diasepam is daar meer as 22,000 aanhalings en vir propranolol is daar 
meer as 40,000. Vir die farmaseutiese professie om voor te bly met hierdie ontploffing 
van nuwe geneesmiddel ontdekkings en nuwe ontwikkelings in die gesondheidsorg 
arena, is dit noodsaaklik om ingelig te bly oor die veranderinge in farmaseutiese- en 
mediese kennis soos dit beskikbaar word.

 2.1 In u eie tyd
  Terwyl die lesingmetode voldoende is vir kollege-of universiteitsklasse, is dit  vir 

verskeie redes nie effektief vir voortgesette onderrig nie. Van die belangrikste 
redes hiervoor is die feit dat nie alle aptekers dieselfde opvoedkundige 
agtergrond het nie, aangesien sommige aptekers baie meer onlangs as 
ander gekwalifiseer het. Daarom, terwyl die lesingmetode nie die verskillende 
agtergronde kan akkommodeer nie, is dit ook nie ekonomies regverdigbaar nie. 
Vir ’n geografies verspreide groep deelnemers is die “korrespondensie” metode 
ideaal om bogenoemde probleme die hoof te bied, aangesien dit toelaat dat elke 
deelnemer op sy eie pas kan voortgaan — baie belangrik vir besige aptekers 
wat besighede het om te bedryf en families het om in ag te neem.

3 DIE ALphA phARM VO-pROGRAM — ’N OORSIG

 3.1 Doelwitte
  Alpha Pharm bied sy VO-program aan ter ondersteuning van u, die apteker 

in u professionele rol. Daar word verwag dat deelname in die kursus u met ’n 
gesaghebbende oorsig oor huidige mediese denke sal toerus, om

	 	  u by te staan in u daaglikse take
	 	  behulpsaam te wees met die begrip van pasiënte se probleme
	 	  u kommunikasie met die mediese professie te verbeter
	 	  u professionele beeld te versterk
	 	  u in staat te stel om optimale farmaseutiese sorg te verskaf.

 3.2 Duur van die kursus
  Daar word voorsien dat die program deurlopend sal wees. Dit sal voortdurend 

hersien word om te verseker dat dit die professionele behoeftes van beide 
deelnemers en die professie tegemoet kom.
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  Die kursus bestaan uit vyf modules en word in beide Afrikaans en Engels 
aangebied. Die modules sal versend word met ongeveer twee-maandelikse 
tussenposes gedurende die tydperk Februarie tot November.

 3.3 Kursuskomponente
  Elke module sal ’n besondere onderwerp aanspreek. Tesame met die module 

sal deelnemers ’n gefrankeerde MKV-antwoordkaart en ’n stel Multikeusevrae 
met betrekking tot die onderwerpmateriaal ontvang. Die deelnemer behoort 
vervolgens antwoorde tot die vrae te verskaf op die MKV-antwoordkaart en 
daarna die MKV-antwoordkaart verkieslik te faks of per e-pos te stuur sodat dit 
die Alpha Pharm VO-Bestuurder bereik voor die sluitingsdatum aangedui op 
die multikeuse vraestel. Hierdie program is ook op die Internet beskikbaar.

  Antwoorde sal beoordeel word met ontvangs en ’n punt sal toegeken 
word. Elke deelnemer sal daarna die punt wat hy/sy behaal het tesame met 
modelantwoorde en verduidelikings ontvang. Aan die einde van elke jaar sal 
elke suksesvolle kandidaat ’n sertifikaat van voltooiing ontvang.

  Gladde verloop van die kursus is afhanklik van spoedige terugstuur van die 
antwoordkaarte en ons vra u dus om die antwoorde betyds terug te stuur.

  Antwoorde kan na (011) 706 2692 of 086 660 9527 gefaks word of per e-pos 
op die Antwoordkaart templaat gestuur word na cpdalphapharm@insightmed.
co.za of aanlyn ingedien word op ons webwerf by http://www.insightcpd.
co.za

 3.4 Koste
  Die program word in sy geheel deur die Alpha Pharm organisasie geborg ter 

ondersteuning van Alpha Pharm aptekers met hulle voortgesette professionele 
opleiding.

  Aptekers wat nie deel van die Alpha Pharm Kleinhandel Bemarkingsnetwerk 
is nie, is welkom om by die program aan te sluit vir ’n jaarlikse fooi betaalbaar 
aan die Aptekersvereniging van SA.

4 KONTAKNAME EN TELEfOONNOMMERS
 Hulp is slegs ’n telefoonoproep ver!
 Die Alpha Pharm Voortgesette Onderrigprogram word ontwikkel deur en staan onder 

leiding van Insight Medicine Information, ’n verskaffer van voortgesette onderrig vir 
aptekers, geakkrediteer deur die SA Aptekersraad. Enige navrae wat u in verband 
met die kursus en die administrasie daarvan mag hê, moet dus gerig word aan  die 
Alpha Pharm VO-Bestuurder te Insight Medicine Information Bryanston.

 Ons verwelkom enige navrae, opmerkings of voorstelle wat u mag hê. Kontak ons 
gerus.

 Telefoonnommer : 08h30 tot 13h30
     (011) 706-6939
 Faks:    (011) 706-2692 / (011) 463-7650 of 086 660 9527
 Kontakpersone : Mev Glynis van der Watt
     Mev Gill Campbell
 LET WEL: Moet asseblief NIE u navrae aan die Alpha Pharm organisasie rig nie.

5 REGISTRASIE
 5.1 Wie mag deelneem?
  Die program is gratis beskikbaar vir alle

 	 	  aptekers werksaam in Alpha Pharm handelsmerk apteke, voltyds 
en deeltyds

 	 	  apteker-interns en aptekersassistente werksaam in Alpha Pharm 
handelsmerk apteke

 	 	  aptekers werksaam by groothandelaars in die Alpha Pharm groep
  Vir ’n jaarlikse fooi:
	 	 	  lede van die Aptekersvereniging van S.A.
	 	 	  lede van die Namibiese Aptekersvereniging
 	 	  Interns
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 	 	  Aptekersassistente

 5.2 hoe om te registreer
  Voltooi eerstens die vorm.
  Enige Alpha Pharm  apteker of intern wat wil registreer kan eenvoudig 

d ie  regist ras ievorm,  wat  beskikbaar  is  vanaf  jou Alpha Pharm 
Verteenwoordiger of Insight Medicine Information Tel: (011) 706-6939 voltooi. 
Dit is ook moontlik om op ons webwerf by http://www.insightcpd.co.za in te 
skryf.

  Vorm D: Moet deur deelnemers by Alpha Pharm handelsmerk apteke voltooi 
  word.

  Vorm C: Moet deur deelnemers by Alpha Pharm aandeelhouer apteke en onaf- 
  hanklike apteke voltooi word. Betaling moet aan die Aptekersvereniging  
  van SA gemaak word.

  Besonderhede wat benodig word vir registrasie is belangrik vir administratiewe 
doeleindes. Dit sluit in:

	 	  u van
	 	  u voorname
	 	 	 u titel bv. Mnr, Mev, Mej
	 	  u Aptekersraad registrasienommer — hierdie nommer is belangrik 

aangesien dit gebruik word vir verwysingsdoeleindes. Interns wat nie 
huidiglik nommers besit nie mag dit weglaat. ’n Nommer sal aan elke 
intern wat registreer toegewys word — hierdie nommer sal op die 
adresetiket verskyn en moet asseblief gebruik word in alle toekomstige 
korrespondensie.

	 	  u apteekstempel — om die naam, adres en telefoonnommer van die 
apteek te verskaf.

  LET WEL: Vir deelnemers by Alpha Pharm handelsmerk apteke sal modules  
 slegs aan apteke gestuur word en nie aan privaat adresse nie.

  Stuur die voltooide vorm terug na die faksnommer wat op die vorm verskyn  
 of na Insight Medicine Information Faks (011) 706 2692 of 086 660 9527 of  
 (011) 463 7650 of stuur per e-pos na cpdalphapharm@insightmed.co.za.

  Voorbeelde

  VORM D     VORM E

 5.3 
Wanneer om te registreer

  1. Deelnemers behoort so vroeg moontlik in die jaar te registreer om te 
verseker dat hulle die kursusmateriaal betyds ontvang.

  2. Laat registrasies sal aanvaar word alhoewel sulke gevalle nie altyd vir 
voltooiing van die kursus sal kan kwalifiseer nie (sien Sertifikate — bladsy 
7).
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6 MODULES
 6.1 Aantal en frekwensie
  Elke eenjarige kursus bestaan uit vyf verskillende modules wat ge-pos sal word 

met ongeveer twee-maandelikse tussenposes vanaf Februarie tot November.

 6.2 Onderwerpe
  Die benadering wat in die Alpha Pharm VO-program gebruik word verskil van 

die tradisionele benadering gebruik in farmakologie waar ’n besondere klas van 
middels bespreek word.

  In die Alpha Pharm VO-program is elke module klinies georiënteer en behandel 
’n enkele onderwerp bv. asma. ’n Tipiese module behandel eerstens die siekte 
of toestand en daarna die huidige behandeling daarvan.

  Die onderwerpe word volgens een van die volgende twee benaderings 
aangespreek:

	 	  Oorsigte van siekte bv. osteoporose, asma. Die module sal die etiologie 
en patologie van die toestand dek asook die farmakologie van die middels 
wat in die terapie daarvan gebruik word. Spesiale klem sal gelê word op 
die belangrike feite wat verband hou met die veilige en effektiewe gebruik 
van verskillende middels en op die berading wat deur die apteker aan die 
pasiënt verskaf moet word.

	 	  Minder belangrike probleme en selfmedikasie bv. hoes, konstipasie. Hierdie 
modules sal probleme aanspreek wat algemeen in apteke voorkom vir 
selfmedikasie. Hierdie selfmedikasie behoort in ideale omstandighede 
professioneel deur die apteker bygestaan te word. Hierdie modules sal die 
apteker lei met beoordeling van die belangrikheid van simptome, met die 
tipe vrae wat die apteker behoort te vra en of die pasiënt na ’n geneesheer 
verwys behoort te word. Die modules sal die apteker bystaan in selektering 
van toepaslike middels vir behandeling en aanbevelings maak in verband 
met die berading wat aan elke pasiënt verskaf behoort te word.

 6.3 Komponente
  Elke module wat uitgestuur word sal bestaan uit:
	 	  Alpha Pharm Module — wat ongeveer 16–20 bladsye van inligting sal bevat 

wat hoofsaaklik sal bestaan uit die hoofonderwerp.
	 	  MKVe (multikeusevrae). Hulle het betrekking tot die hoof onderwerp en 

moet deur die deelnemer voltooi word. (Sien MKV bladsy 5 en 6).
	 	  MKV-antwoordkaart (posgeld betaal). Om antwoorde tot die vrae te verskaf. 

Hulle moet ingevul word en vir beoordeling teruggestuur word of aanlyn 
ingedien word voor die aangeduide datum. (Kyk hoe om die kaart in te vul 
bladsy 7).

	 	  Antwoorde en Analise inligtingstuk – dit is die korrekte antwoorde met kort 
verduidelikings wat aan al die deelnemers gestuur word wat antwoorde 
ingestuur het.  Dit word saam met die uitslae van elke voltooide module 
gestuur. (Sien module antwoorde bladsy 7).

	 	  Uitslagbrief – dit word aan elke deelnemer gepos wat antwoorde ingestuur 
het, nadat die antwoorde gemerk is.

 6.4 Illustratiewe hulpmiddels
  ’n Aantal illustrasies word gebruik in die teks van die modules om sekere dele 

maklik verstaanbaar te maak of om sekere punte te beklemtoon. Hoewel hulle 
self-verduidelikend is, sou ons u graag aan die volgende drie wil voorstel.

  ’n Vergrootglas word gebruik om ’n deel aan te dui wat NIE noodsaaklike 
leestof is nie. Dit sal normaalweg ’n besondere item in detail ondersoek: 
baie lesers sal hierdie dele wil oorslaan, wat hulle met veiligheid kan 
doen.

  Die adviserende aptekertjie beklemtoon dele van die teks wat handel oor 
spesifieke punte wat die apteker behoort te oorweeg wanneer hulle self 
pasiënte adviseer.

  Die aptekertjie met die wysstok vestig die aandag op dele waar besonder 
belangrike konsepte voorkom.
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7 MKVe — MULTIKEUSEVRAE
 7.1 Doel van MKVe
  Die doel van die MKVe is nie slegs om die deelnemer te beoordeel nie, maar 

om sy/haar begrip van die studiemateriaal te versterk.

  Terwyl u die MKVe deurwerk sal u verstaan hoe hulle bydra tot verduideliking 
en sodoende tot versterking van u begrip van die onderwerp.

 7.2 Wat is ’n MKV?
  ’n Tipiese MKV bestaan uit:
  (i) ’n vraag of stelling
  (ii) ’n aantal moontlike antwoorde op opmerkings
  Daar word van die deelnemer verwag om vanuit die moontlike antwoorde die  

 enkele mees toepaslike antwoord te selekteer.

  Voorbeeld

 7.3 Die Alpha pharm VO-MKVe
  Elke module sal ’n afsonderlike, los blad afdeling MKVe insluit.
  Daar is 25 vrae gebaseer op die inhoud van die module en 5 gevallestudies 

wat vrae is wat gebaseer word op ’n praktiese situasie wat algemeen kan 
voorkom.

  Let asseblief op die sluitingsdatum vir inhandiging van u MKV-antwoordkaart. 
Laat indiening vertraag die vrystelling van die uitslae vir almal.

 7.4 hoe om die MKV-antwoordkaart te voltooi
  (i) Voordat u die antwoorde invul neem asseblief kennis dat u die volgende 

inligting op die kaart moet verskaf:
 	 	  u naam;
 	 	  u Aptekersraad registrasienommer (of die nommer wat aan interns 

toegewys is). Dit verskyn op die adresetiket op die koevert wat aan 
u gepos is.

 	 	  die modulenommer en onderwerp; en
 	 	  u apteekstempel, of naam en adres van u Alpha Pharm apteek (sien 

voorbeeld hieronder)
  (ii) Elke vraag sal normaalweg 5 (vanaf A to E), maar soms minder, moontlike 

antwoorde hê. Verskaf die MEES TOEPASLIKE ANTWOORD volgens u 
opinie. U word versoek om u keuse in DRUKSKRIF (1 KEUSE PER VRAAG) 
langs die ooreenstemmende nommer op die antwoordkaart neer te skryf. 
Leesbaarheid is baie belangrik aangesien die antwoorde deur middel van 
’n rekenaar verwerk sal word.

  Voorbeeld van voltooide
  MKV-antwoordkaart:

A A D A.P. Smith
Alpha Pharm Apteek

Boomstraat 25
Johannesburg

2001

6074 / A

M
igrane nr. 3

30/11/2011

BB E
EB B
EC A
AE C
CA D
DE E
DC B
EB A
AD C

1.  primêre hoofpyne:-
 A.  Toon ’n ander onderliggende oorsaak vir die hoofpyn.
 B.  Sluit migraine, spanningstipe hoofpyne en troshoofpyne in.
 C.  Is verantwoordelik vir 5 % van alle hoofpyne waarvoor dokters besoek word.
 D.  Is migraine in 80-90 % van gevalle.
 E.  Sluit hoofpyne wat veroorsaak word deur subaragnoïede bloeding in.
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 7.5 Terugstuur van die MKV-antwoordkaart
  L.W. Die antwoordkaart moet teruggestuur word sodat dit ontvang word voor 

of op die sluitingsdatum soos aangedui op die MKVe van daardie betrokke 
module.

  U kan ook antwoorde aanlyn instuur via die Internet. Om dit te doen, moet u 
registreer op die webwerf http://www.insightcpd.co.za om ’n  verbruikersnaam 
en wagwoord te verkry. Gebruik die “login” funksie om toegang tot u persoonlike 
profiel te verkry. U sal ’n “Take the Test” opsie op die kontrolepaneel sien. Om 
u antwoorde vir vorige modules in te stuur, kliek op die lys van “Modules” en 
dan op “Further Information” langsaan die onderwerp en dan sal “Complete the 
Questionnaire” verskyn. Sleutel u antwoorde in en druk dan “Save for Later” 
om dit later klaar te maak, of “Submit” as u gereed is om dit in te stuur.

  Hoewel daar gepoog word om laat ingediende MKVe te merk, vertraag dit die 
gerekenariseerde merk van antwoorde vir alle deelnemers.

 7.6 Nasienstelsel
  Sodat die maksimale voordeel uit die module en die MKVe getrek kan word is 

dit belangrik dat u die moontlike antwoorde versigtig oorweeg eerder as om 
’n raaiskoot te waag.

  Die stelsel wat gebruik word om die Alpha Pharm VO-MKVe te beoordeel is 
ontwerp om diegene wat die vrae korrek beantwoord te beloon en om foutiewe 
antwoorde te straf.

  Hierdie stelsel van beoordeling is akademies goedgekeur.
  Punte word as volg toegeken:
  Korrekte antwoorde : 4 punte
  Verkeerde antwoorde : -1 punt
  Geen antwoord : 0 punt
  Hieruit is dit vanselfsprekend dat indien u onseker is oor die korrekte antwoord 

dit beter is om die antwoord ONBEANTWOORD te laat eerder as om te raai.

 7.7 Slaagsyfer per module
  Om ’n individuele module te slaag moet u 65 % behaal.
  Nadat die MKVe beoordeel is, sal dié wat antwoorde ingestuur het in kennis 

gestel word van die punt wat behaal is.

8 MODULE ANTWOORDE
 Na beoordeling van die MKVe, sal deelnemers wat hul antwoorde teruggestuur het, van 

hulle punte in kennis gestel word en modelantwoorde vir daardie spesifieke module 
ontvang.

 Hierdie modelantwoorde sal verduidelik waarom sekere moontlike antwoorde nie van 
pas is nie en sal sodoende in die leerproses behulpsaam wees.

 Laat Antwoorde
 Ons probeer behulpsaam te wees deur laat antwoorde te merk indien moontlik, maar 

ons behou die reg voor om te weier indien omstandighede dit vereis.

9 SERTIfIKATE
 Sertifikate sal jaarliks toegeken word aan deelnemers wat die kursus suksesvol voltooi 

het in daardie jaar.
 Die maatstaf vir suksesvolle voltooiing van ’n jaar se kursus is verwerwing van 65 % 

of meer in ten minste 4 van die 5 modules wat daardie jaar aangebied was.
 Vir deelnemers wat al 5 modules slaag, word die finale punt bereken deur die 4 hoogste 

punte te gebruik.
 Dit is dus moontlik om die kursus te slaag sonder dat al 5 modules voltooi is, met die 

voorwaarde dat u suksesvol in 4 modules is.
 Hierdie sertifikaat is die Alpha Pharm organisasie se erkenning van u suksesvolle 
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strewe om professionele bevoegdheid te behou — ’n sertifikaat om met trots in u 
apteek uit te stal.

10 ByKOMSTIGE LEESWERK EN VERWySINGSBRONNE
 10.1 Bykomstige leeswerk
  Alhoewel ons glo dat die modules voldoende is om die behoeftes van meeste 

aptekers te bevredig, mag sommige deelnemers verkies om verdere leeswerk 
te doen.

  Vir hierdie persone word die nuutste uitgawes van die volgende boeke 
aanbeveel:

  1. THE MERCK MANUAL; Hierdie standaard teks verskaf ’n omvattende en 
saaklike gids wat in elke apteek beskikbaar behoort te wees.

  2. Goodman & Gilman, PHARMACOLOGY; ’n Standaard teksboek in die 
vakrigting om goeie redes.

  Soos hierbo aangedui, is hierdie NIE verpligtend vir die Alpha Pharm VO-
program nie, maar sal nuttige en interessante bykomstige leestof wees.

 10.2 Verwysingsbronne
  Elke apteek behoort ’n professionele “biblioteek” bestaande uit sekere farmasie 

en farmasie-verwante verwysings op ’n daaglikse basis beskikbaar te hê. 
Geneeshere en pasiënte vra dikwels vrae wat ’n mate van navorsing aan die 
apteker se kant benodig. Dit is nie nodig om verleë te voel indien dit nodig is 
om antwoorde op te soek nie: dit is onmoontlik vir enigiemand om alles oor 
apteekwese te weet — maar dit is belangrik om te weet waar en hoe om die 
inligting vinnig op te spoor en om dit te kan gebruik tot die voordeel van die 
pasiënt. Aangesien inligting so vinnig verander, is dit belangrik om altyd die 
nuutste uitgawes van hierdie boeke te gebruik.

  1. MEDIESE WOORDEBOEK: Enige goeie mediese woordeboek sou 
voldoende wees: Dorlands is hoogs aangeskrewe.

  2. MARTINDALE’S EXTRA PHARMACOPOEIA: Die apteker se “bybel” is 
goed bekend aan elke apteker.

  3. Talmud, Joe: DAILY DRUG USE; Tincture Press: Kaapstad. Hierdie 
plaaslike publikasie, teen billike koste, verskaf ’n eenvoudige, praktiese 
verwysingsbron oor geneesmiddelinteraksies.

  4. Oxford Handbook of Paediatrics - 7th Edition.
  5. South African Medicines Formulary.

11 GESpESIALISEERDE INLIGTING, GESpESIALISEERDE BySTAND
 Soos aangedui in “Kontakname en Telefoonnommers”, is Insight Medicine Information 

(Edms) Bpk verantwoordelik vir die ontwikkeling en administrasie van die Alpha Pharm 
VO-program. Indien u verdere leesstof oor enige gespesialiseerde onderwerp verlang, 
sal ons u help om die beste inligtingsbron te vind.
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