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הכינוס השנתי
למחקרים קליניים

   בישראל
The Israeli Clinical Trials Conference

התכנסות ורישום08:30-09:00
דברי פתיחה 09:00-09:20

יו"ר הכנס: ד"ר דני כץ, מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית

מליאת בוקר
יו"ר: ד"ר דני כץ, מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית

משולחנה של הוועדה העליונה לניסויים קליניים09:20-09:45
ד"ר גיל סיגל, ראש המרכז למשפט רפואי וביואתיקה, הקריה האקדמית אונו  

גיוס מטופלים לניסויים קליניים - ניתן לעשות יותר...09:45-10:10
פרופ' דניאל זיידמן, אחראי יחידת המחקר באגף נשים, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר ויו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה 

ניסויים קליניים בראי חברת תרופות רב לאומית10:10-10:35
ד"ר ברוך ויינרב, מנהל רפואי, BMS ישראל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:35-11:00

 מושב 1
יו"ר: ד"ר קתרין אלה, רכזת ארצית לניסויים קליניים באמ"ר, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

התהליכים החדשים - ניסויים קליניים באמ"ר                                   11:00-11:25
ד"ר קתרין אלה, רכזת ארצית לניסויים קליניים באמ"ר, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

ביטוח ניסויים קליניים וחבות מוצר11:25-11:50
יורי קיזנר, סמנכ"ל, מנהל תחום ביטוח כללי סיכונים מיוחדים ואשראי, חברת רשף

אסטרטגיה וסטטיסטיקה בניסויים קליניים11:50-12:15
ד"ר יוסי טל, נשיא חברת טכנוסטט

גישות מעשיות לניטור מחקרים קליניים במכשור רפואי12:15-12:40
גדי גינות, מנכ"ל פיזיו-לוגי'ק 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב 2
יו"ר: פרופ' שלמה נוי, סמנכ"ל מחקר ופיתוח, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

סקירה על המחקר הקליני במרכז הרפואי שיבא13:00-13:25
פרופ' שלמה נוי, סמנכ"ל מחקר ופיתוח, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

היבטים מעשיים של הנוהל החדש לניסויים קליניים13:25-13:50
ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים

מחקר ה-SAVOR: תכנון, ניהול וסיכום מחקרי ענק לבדיקת תוצא קרדיוואסקולארי בחולי סוכרת13:50-14:15
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים                

ארוחת צהריים14:15-15:00

מליאת צהריים
יו"ר: ד"ר דני כץ, מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית

סדנה: ניתוח ממצאי ביקורות של ניסויים קליניים בישראל15:00-16:30
ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים

דמי רישום:
 � רישום מוקדם מה-16.3.14 עד ה-27.4.14:

   600 ש"ח + מע"מ
 � רישום מה-28.4.14 וביום הוועידה:

   700 ש“ח + מע"מ

 � מחיר מיוחד למתאמות מחקרים קליניים
     בבתי חולים בהרשמה עד ה-27.4.14:

    350 ש“ח + מע“מ
   * המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 


