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הוועידה הלאומית
למחקרים קליניים 
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 מנכ“ל חברת BRD - ביומדיקל בע“מ. יועץ בינלאומי 

לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים



התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:20

 
דברי פתיחה 

יו"ר הכנס: ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע”מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים
נציג משרד הבריאות09:05-09:20

ד"ר שלמה יעקובי, מנהל היחידה לניסויים קליניים באמ”ר ותרפיות מתקדמות, משרד הבריאות

מושב רגולציה בניסויים קליניים
דגשים, היבטים פרקטיים, והשגות בהפעלת "מטריית כתבי ההסכמה"09:20-09:50

בנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם עדכון 2016
ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע”מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים

הלסינקי מרכזי –  הפיילוט בבתי החולים בכללית ולקחיו09:50-10:10
ד"ר אבי לבנת, מנהל אדמיניסטרטיבי ועדת הלסינקי מרכזית , שירותי בריאות כללית, הנהלה ראשית

דילמיות אתיות בפני ועדת הלסינקי והאם מבנה הועדה בישראל10:10-10:40
מתאים למשימות העומדות בפני הוועדה כיום?

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

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

חידושים ועדכונים בהתארגנות לקראת מחקר קליני
חידושים בתוכנת מטרות - הגשות ודיווחים מקוונים לועדת הלסינקי11:10-11:30

שמעון נרקיס, מנכ”ל חברת מטרות
חוזיים ומרכיבים נדרשים בחוזי האיכות ובהתקשרויות למול המוסדות הרפואיים11:30-11:50

בהם נערך הניסוי הקליני
עו"ד ויויאן גרודברג, לשכת היועץ המשפטי, ממונה על תחום מחקרים קליניים, כללית

ניסויים קליניים בחומרים ללא הגנה פטנטית11:50-12:10
NPD ומוביל פיתוח עסקי Founder ,ד"ר אסף שגיב
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המחקר הגנומי כמרכיב בניסויים קליניים
12:10-12:40Genomic profilng of tmor-The impact on clinical research

פרופ' תמי פרץ, מנהלת מכון שרת לאונקולוגיה ומנהלת המרכז למחלות ממאירות של השד, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:40-13:00

מחקרים קליניים באוכלוסיות מיוחדות
ניסויים קליניים בחולים מונשמים בטיפול נמרץ – אתגר תכנוני ורגולטורי13:00-13:20

ד"ר ירון בר – לביא, יו”ר אגף טיפול נמרץ, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם, חיפה,
יו”ר האיגוד הישראלי לטיפול רפואי נמרץ

ניסויים קליניים בחולים פסיכיאטריים13:20-13:40
פרופ' חיים בלמקר, יו”ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל, נשיא האיגוד העולמי לנוירופסיכיאטריה,

פרופ’ אורח לפסיכיאטריה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

13:40-14:00TBA
ניסויים קליניים בחולים גריאטרים14:00-14:30

פרופ' יצהל ברנר, מנהל מערך גריאטרי: מחלה פנימית ו’ והיחידה לגריאטריה שיקומית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא
ובית הספר לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

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 לצוות רפואי ומתאמות מחקר:
� רישום מה- 26.12.2016 עד ה-16.2.2017 – 360 ₪

� רישום מה ה-17.2.2017 ועד יום הכנס – 420 ₪

*המחיר כולל מע״מ וארוחת צהריים

דמי רישום לחברות:
� רישום מה- 26.12.2016 עד ה-16.2.2017 – 700 ₪ + מע“מ

� רישום מה ה-17.2.2017 ועד יום הכנס – 800 ₪ + מע“מ

*המחיר כולל ארוחת צהריים


