
ייזום והפקה

28.9.2016 | מלון דן אכדיה הרצליה

הכנס לאתיקה
של מחקרים קליניים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי הרשמה:
לצוות רפואי, מתאמות מחקר ונציגי מערכת הבריאות:

� הרשמה עד התאריך ה-26.9.2016 - 350 ₪
� הרשמה מה-27.9.2016 ועד יום הכנס - 450 ₪

*המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

 לנציגי חברות:
� הרשמה עד התאריך ה-26.9.2016 - 650 ₪ + מע"מ

� הרשמה מה-27.9.2016 ועד יום הכנס - 750 ₪ + מע"מ
*המחיר כולל ארוחת צהריים

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

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: פרופ' אבינועם רכס, פרופ' )אמריטוס( בנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ויו"ר בית הדין של ההסתדרות הרפואית

מרשם למשבר: אמת ושקר במחקר הפרמצבטי09:10-09:30
פרופ' אבינועם רכס, פרופ' )אמריטוס( בנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים ויו"ר בית הדין של ההסתדרות הרפואית          

 השימוש ב-Placebo בניסויים קליניים09:30-10:00
ד"ר קתרין אלה, מנהלת המחלקה לניסויים קליניים, משרד הבריאות

ההיבט של זכויות המשתתף בניסוי, מעיניו של המשתתף10:00-10:30
עו"ד אפרת נאות-מרקוביץ, מנהלת מדור, ועדת הלסינקי, לשכת מדען ראשי, משרד הבריאות

בקרת המחקר הקליני בבית החולים10:30-11:00
ד"ר מיכל רול, סמנכ”ל למחקר ופיתוח, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

הפסקת קפה 11:00-11:30

אתיקה בפרסום מחקרים קליניים: מהמעבדה למדיה11:30-12:00
ד”ר יפה שיר-רז, חוקרת בריאות ותקשורת סיכונים, כתבת בריאות בקבוצת ידיעות אחרונות

יחסי הגומלין בין התעשיה הפרמצבטית לבין הרופאים ומוסדות המחקר12:00-12:30
ד"ר שמואל וולפמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה,  מרצה בכיר לביואתיקה באוניברסיטאות בחו”ל,

לשעבר מנהל בכיר בתעשיה הפרמצבטית

מה תפקידו של הרופא בוויסות הביקוש לתרופות יקרות12:30-13:00
רוני לינדר גנץ, כתבת כלכלת בריאות, דה מרקר

מחקרים גנטיים בבני האדם  - מנסיון הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני האדם13:00-13:30
פרופ' צבי בורוכוביץ, יו’ר הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני האדם, הטכניון, הפקולטה לרפואה

דילמות אתיות בועדת הלסינקי: האיזון בין התערבות בשיטות מדעיות של מחקר 13:30-14:00
לביואתיקה ושמירה על זכויות המשתתף

פרופ’ מאיר להב, יו”ר ועדת הלסינקי ורופא במכון ההמטולוגי, מרכז דוידוף לסרטן, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, 

פתח תקוה, יו”ר פורום יושבי ראש הלסינקי מועצה מדעית של הר”י

ארוחת צהריים וסיום14:00-14:45


