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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
ברכות 

עידית צ'רנוביץ, מנכ"לית פארמה ישראל 

מושב פתיחה
מגמות וחידושים בתקן ה-GCP וברגולציה של ניסוייים קליניים באירופה ובארה“ב09:10-09:30

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

ניתוח פרופיל הפעילות לשנת 2015 של הועדה המרכזית לתרופות במשרד הבריאות09:30-09:50
ד"ר מינה ארינוס, מנהלת המחלקה לניסויים קליניים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

אתגר הניסויים הקליניים ב-09:50-10:102016
פרופ‘ שלמה נוי, סמנכ“ל למחקר ופיתוח ומנהל ביה”ח לניסויים קליניים, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

סוגיות אבטחת מידע במרחב הקיברנטי10:10-10:40
איציק כוכב, הממונה על הגנת המידע והסייבר, כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

מושב 1. היבטים ארגוניים המשליכים על תחילת המחקר וניהולו
ועדת הלסינקי המרכזית של בתי החולים של "כללית" – מחזון להתנעה11:10-11:30

ד"ר אבי לבנת, מנכ“ל ועדת הלסינקי מרכזית, כללית

היבטים משפטיים בהתקשרויות בין חברות הפארמה/CRO לאתרי המחקר של שרותי בריאות כללית11:30-11:50
עו"ד ויויאן גרודברג, לשכת היועץ המשפטי, ממונה על תחום מחקרים קליניים, כללית

מחקרים קליניים בישראל – להישאר על המפה!11:50-12:10
נוית בר יהודה, מנכ“לית קווינטיילס ישראל
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הגשת שינויים לפרוטוקול )אמנדמנט( במחקרים קליניים – אתגרים סיבות והשלכות12:10-12:40
ד"ר רונית חביב, מנהלת ניסויים קליניים, אקטליון 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:40-13:00

מושב 2. היבטי תכנון ייחודיים במבנה המחקר הקליני
ותוצאות מחקרים מובילים בתחומים התרפואתיים השונים

לרתום את הטבע לטיפול במחלות אוטואימוניות13:00-13:15
פרופ' יהודה שינפלד, מנהל מרכז זבלדוביץ למחלות אוטואימוניות, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

היבטים במחקרים קליניים באונקולוגיה עם מבט על רפואה מותאמת אישית13:15-13:30
פרופ‘ סלומון שטמר, סגן ומ“מ מנהל המכון האונקולוגי, מרכז דוידוף, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

מחקרים בעלי השלכות חשובות בעולם הקרדיולוגי: סודות ההצלחה ואתגרים13:30-13:45
פרופ' בזיל לואיס, פרופסור לרפואה ולמחקר רפואי. מנהל מערך המחקר, מרכז רפואי כרמל, חיפה 

מושב 3. מחקרים פורצי דרך במחקר הביו-רפואי בישראל
13:45-14:00Mesenchymal stem cells secreting neurotrophic factors for the treatment of ALS

ד"ר רויטל גפן-אריכא, סגן נשיא למחקר ופיתוח, בריינסטורם-תרפיה-תאית בע“מ

14:00-14:15 CM-24/MK-6018: A novel anti CEACAM1 therapy
ד“ר שרון השמואלי, סמנכ“ל רגולציה ומחקרים קליניים, סיקאם

14:15-14:30Manipulating the microbiome as a treatment for acute
severe ulcerative colitis: a randomized clinical trial

פרופ' דן טרנר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, כבד ותזונה בילדים ע"ש ג'ולייט קיידן, המרכז הרפואי שערי צדק

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15



ייזום ואירגון
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לפרטים נוספים ולאפשרויות תצוגה 
תמר קרן | טל‘. 03-7650509

tamark@medical-expo.co.il .מייל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום לחברות
� רישום מוקדם עד ה-26.1.16: 500 ש“ח + מע“מ

 � רישום מוקדם מה-27.1.16 עד ה-6.2.16:
   600 ש“ח + מע“מ

� רישום מה-6.2.16 וביום הוועידה: 700 ש“ח + מע“מ
*המחיר כולל ארוחת צהריים

דמי רישום לצוות רפואי ומתאמות מחקר:
� רישום מוקדם עד ה-26.1.16: 300 ש“ח + מע“מ

� רישום מוקדם מה-27.1.16- ועד ה-6.2.16:
   350 ש“ח + מע“מ

� רישום מה-6.2.16 וביום הוועידה: 450 ש“ח + מע“מ
*המחיר כולל ארוחת צהריים


