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 לכבוד
 ד"ר זיו רוזנבוים

 מנהל מרכז רפואי העמק
 
 

 שלום רב,
 
 

 פואי העמקהמרכז הר -עדכון הרכב ועדת הלסינקי הנדון: 
  18.5.2021-מכתבך ללא תאריך שהגיע ללשכתנו ב     

 
 

 ועדת הלסינקי במרכז הרפואי העמק כדלהלן:הרכב הריני מאשר עדכון 
 

 עדהויו"ר הו - מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית - ד"ר לי גולדשטיין
 'ורופאה בכירה בפנימית ג  

יו"ר הוועדה מ"מ - רופאה בכירה, חדר לידה - ד"ר נועה זפרן
   

 מ"מ יו"ר הוועדה - ראש השירות לטיפול בהפרעות מצב רוח - ד"ר שחק יריב
 ונוירומודולציה, מחלקה פסיכיאטרית  

 הנהלה נציג -  ח"ביה מנהל סגן - הירשהורן גיל ר"ד
 נציג הנהלה - סגן מנהל ביה"ח - ד"ר עופר תמיר

 חבר ועדה - מנהל יחידת לב בלתי פולשנית - ד"ר נחום פרידברג
 ועדה חבר - IVFמנהל יחידת  - וייס אמיר ר"ד
 ועדה חבר - ילדים טיפול נמרץ בכיר, רופא - זמיר גור ר"ד

 חברת ועדה - רופאה בכירה, מחלקת המטולוגיה - ד"ר גליה שטמר
 חבר ועדה  - מנהל מחלקת נפרולוגיה - ד"ר דוד טובבין

 חבר ועדה - מנהל מכון הדימות - ד"ר זיו נאמן
 ועדה חברת - לגנטיקה במכון בכירה רופאה - רבינסקי'צ אילנה ר"ד

 חברת ועדה - רופא בכירה, מחלקת זיהומיות - ד"ר אנה יאנובסקי
 נציגת רוקחות  - מנהלת שרותי רוקחות ביה"ח - מגר' נירית בוחניק 

 נציגת רוקחות - מרקחת בית, קלינית רוקחת   -       עקל היבה' מגר
 חברת ועדה - רוקחת - פי קובטימגר' לובנא חא

 ציבור נציג -   אמיר גל ד"ד"ר עו
 ציבור נציגת -                 כץ אורית  ד"עו
 ציבור נציגת -   דורון כרמית ד"עו
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 נציגה מומחית - יזרעאל עמק במכללת לסיעוד החוג ראש -  מן מיכל ר"ד

 חברת ועדה - אחות בדימוס -  איתן הניה' גב
 חברת ועדה - אחות מחקר - לת אברהםגב' גי

 חברת ועדה - אחות ראשית, מרפאת עור ומין - ב' שני פישרג
 חבר ועדה - מומחה לאונקולוגיה רפואית  - אמנה -ד"ר מוחמד אבו

 חבר ועדה - אנטרולוגיה ילדים-מנהל מחלקת גסטרו - ד"ר פיראס רינאווי
 חבר ועדה - מנהל שירותי טיפול נמרץ ילודים - ד"ר סקוט ויינר
 חבר ועדה - מחלקת כירורגיה ב' - ד"ר אורי קפלן

 
 
 ועדת החלטת בין להפריד יש כי היא המשרד עמדת 2005 משנת מבקר המדינה ח"בעקבות דו *

, זו סיבהמ. אדם בבני רפואיים ניסויים לאישור המוסד מנהל החלטת לבין המוסדית הלסינקי
 יכול אינו המוסדית הוועדה של חוקי לפורום התקנות י"ע הנדרש ההנהלה נציג כי להזכיר נבקש

 לוודא יש המנהל מ"כמ משמש ההנהלה נציג אם(. 7 טופס על שחותם" )המנהל" להיות
 .התפקידים בשני משמש אינו הוא מקום מילוי שבתקופת

 
 לאישור הנשלח מינוי כתב לעדכון הבקשה במעמד זיקה על להצהיר מתבקשים ועדה חברי *

 או, עסקי או מסחרי קשר או, בשכר העסקה של קשר -" ועדה חבר של זיקה. "הבריאות משרד
 חשש לעורר כדי בו שיש, בעבודה כפיפות של קשר לרבות, אחר קשר וכל, אישי או משפחתי קשר

 .בוועדה אחר חבר או קרלחו, המחקר ליזם בוועדה החבר בין תלות או עניינים ניגוד לקיום
 

 כתב המינוי תקף לשנתיים.
 

, 1980-ועדת הלסינקי תפעל בהתאם לתקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים בבני אדם( התשמ"א
 ועל תוספותיהן ותיקוניהן העדכניים, ובהתאם לנוהל העדכני לניסויים רפואיים בבני אדם.

 
 
 

 ,כבוד רבב
 
 

 פרופ' חזי לוי
 
 
 

 רפואי העמקהמרכז הגולדשטיין, יו"ר ועדת הלסינקי,  ד"ר ליהעתק: 
 הבריאות משרד, קליניים לניסויים המחלקה מנהלת, אלה קתרין ר"ד      

 הבריאות משרד, הרוקחות אגף, קליניים ניסויים בקרה מנהלת, קנדלי-כהן מרים רד"     
 גב' סבטה רוטה, רכזת ועדת הלסינקי, המרכז הרפואי העמק      
 , מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד הבריאותמנדי ברונפמןמר       
 משנה למנכ"ל, משרד הבריאותה, לשכת מירה גבאיגב'       
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