
ייזום ואירגון

דמי רישום:
� דמי רישום לחברי עמותת C Trials ברישום מוקדם: 350 ש“ח + מע“מ

� רישום מוקדם עד ה-28.09.14: 400 ש“ח + מע“מ
� רישום מוקדם מה-29.09.14 ועד יום הכנס: 500 ש“ח + מע“מ

   * המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

30.9.2014 | כפר המכביה, ר״ג
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הכינוס השנתי
  למתאמות ניסויים קליניים

 ואחיות מחקר בביה“ח ובקהילה
התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
ד“ר משה נוימן, מנכ”ל חברת BRD - ביומדיקל בע”מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי וניסויים קליניים 

   C Trials ד“ר רוית גבע, יו“ר עמותת

מליאת בוקר - מושב 1                                                  
מתאמת המחקר - דמות מפתח חיונית להצלחת המחקר הקליני09:20-09:40

ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע”מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי וניסויים קליניים  

השינויים ברגולציה של הניסויים הקליניים                                    09:40-10:10
ד"ר מינה ארינוס, מנהלת המחלקה לניסויים קליניים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

שיטות חדשניות לגיוס חולים במחקרים במדיה הדיגיטלית                     10:10-10:30
אורי גורן, מנכ"ל e-פוכונדר

המחקר הקליני במרכז הרפואי תל אביב                                     10:30-10:50
ד"ר מיכל רול, מנהלת האגף למחקר ופיתוח, מרכז רפואי ת“א 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מליאת בוקר - מושב 2                                                     
11:20-11:40   Data management

ד"ר יוסי טל, נשיא חברת טכנוסטט

פאנל: יחסי גומלין וסמכויות של מתאמות ניסויים קליניים בישראל11:40-12:10
מנחה: ד“ר דני כץ, מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית. יו“ר ארגון הרוקחות                                                                           

משתתפים: ריטה יובל, מתאמת מחקר, מרכז רפואי כרמל, חיפה
ד“ר מיכל רול, מנהלת האגף למחקר ופיתוח, מרכז רפואי ת“א

ד“ר מינה ארינוס, מנהלת המחלקה לניסויים קליניים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות                                                                                
אלה פאר, סגנית מנהל היחידה למחקרים קליניים, מנהלת פרויקטים, אחות ומתאמת מחקר )C.R.A(, מכבי שירותי בריאות

מיכל נבו, מנהלת קלינית, קווינטיילס  
ולאד פופקו, אחראי שיתופי פעולה במחקרים קליניים עם מרכזים רפואיים, אלי לילי  

מה לצפות במחקרים קליניים בשנים הבאות12:10-12:40
פרופ' בזיל לואיס, פרופסור לרפואה ולמחקר רפואי. מנהל מערך המחקר, מרכז רפואי כרמל, חיפה 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מליאת הצהריים
קשרי הגומלין בין מתאמת המחקר לחברת התרופות13:00-13:20

ולאד פופקו, אחראי שיתופי פעולה במחקרים קליניים עם מרכזים רפואיים, אלי לילי  

דיון בהקמת פורום / אתר ייעודי למתאמות ניסויים קליניים בישראל13:20-13:30
ד“ר דני כץ, מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית. יו“ר ארגון הרוקחות

13:30-14:00                                                                             AUDIT-הכנה ל
ד“ר משה נוימן, מנכ“ל חברת BRD - ביומדיקל בע“מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי וניסויים קליניים 

ארוחת צהריים14:00-14:45

14:45-16:30
ניהול מחקר באמצעות תוכנת מטרות

שוש שלום, יושבת ראש גוף הבקרה על ניסוים קליניים, מרכז בריאות הנפש שלוותה, הוד השרון

בשיתוף עם עמותת CTrials, העמותה לקידום מחקר, מדע ורפואה בישראל


