
דמי רישום למתאמות מחקר בבתי החולים ובקהילה:
� רישום מוקדם עד ה-13.10.15: 260 ש“ח + מע“מ

� רישום מוקדם מה-14.10.15 ועד יום הכנס: 360 ש“ח + מע“מ
להרשמה לחברות מסחריות: 03-7650504

   * המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ייזום ואירגון

Bio
Sharing Biomed knowledge

events

הכינוס השנתי
 למתאמות מחקרים קליניים

בביה“ח ובקהילה

15.10.2015
מלון לאונרדו 

סיטי טאואר, ר“ג

התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע“מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי 
בניסויים קליניים

מושב פתיחה
המחקר הקליני בסביבת עבודה המשנה את פניה09:10-09:30

ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע“מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים
"הוועדה העליונה" נהלים, אתיקה ומה שביניהם09:30-09:50

עו"ד אפרת נאות-מרקוביץ, מנהלת מדור, ועדת הלסינקי, לשכת מדען ראשי, משרד הבריאות
המשימה הקשה של קבלת החלטות: היבטיים אתיים09:50-10:30

פרופ' ז'אק מישל, לשעבר מנהל מרכז רפואי הדסה ויו”ר וועדת הלסינקי, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר
e-Recruiting: פלטפורמות דיגיטליות ורשתות חברתיות לשיפור גיוס מטופלים11:00-11:20

שלומית כהן אשכנזי, מנהלת פיתוח עסקי “כמוני“, מכון גרטנר
"מתאמות או מתואמות", אתגרים בליווי מטופלים במחלות מסכנות חיים11:20-11:40

ענת לרון, פסיכולוגית רפואית, פסיכו-אונקולוגית
קשרי הגומלין בין המתאמת לועדת הלסינקי11:40-12:00

ליאורה אתגר, מנהלת ניסויים קליניים ובקרת איכות, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי
מתאמת מחקר 12:00-12:202015

גל מדליה, מנהלת פיתוח, רשות המחקר בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
12:40-13:40

 
פאנל מומחים - מיצוב תפקיד מתאמת המחקר ברמה המוסדית והלאומית

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

ד“ר מינה ארינוס, מנהלת המחלקה לניסויים קליניים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות
ד“ר רענן ברגר, מנהל מערך ניסויים קליניים אונקולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

ד“ר אביטל ביר, רכזת ועדת הלסינקי, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה  
גל מדליה, מנהלת פיתוח, רשות המחקר בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

מיכל נץ, רכזת ועדת הלסינקי קהילה, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית                                        
הפרויקט ואני - מי מנהל את מי?!13:40-14:00

חנה שילה, מעל ומעבר לאימון, מאמנת, מלווה ומנטורית למנהלים 
ארוחת צהריים וסיום14:00-15:00


