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 :כללי –פנייה לוועדה 
 

ועדת ואדם וכל טיפול לא מקובל שלא במסגרת מחקר, חייבים בהגשה ל-כל  מחקר בבני

 הלסינקי.

 

 ועדת הלסינקי המוסדית תעשה עפ"י הנהלים שפורסמו ע"י משרד הבריאות והגשת בקשות ופנייה ל

 ועל פי המפורט בנוהל מוסדי זה. (2102התשע"ו  2מהדורה )

 .הגשת מחקר לוועדת הלסינקי המוסדית תעשה דרך תוכנת מטרות בלבד 

  חייב )אינו ניסוי(  ראשי במחקר שאינו קליני כל חוקר ראשי וכל חוקר משנה במחקר קליני וחוקר

 , לא יתקבלו עבודות בהן החוקרים לא בוגרי הקורס. GCP להיות בוגר קורס

  הגשת בקשות ופנייה לוועדה תעשה רק ע"י החוקר הראשי שהוא רופא מורשה )במחקרים הכוללים

 התערבות ו/או מוצר מחקר(.

 י בעיכוב קבלת האישורים = הגשה לא מלאה.יש להקפיד למלא הבקשה במדויק. הגורם העיקר 

 החוקר הראשי חייב להיות עובד הכללית.            

  .לכל מחקר יקבע חוקר ראשי אחד בלבד 

 ושאלונים כלומר, ש"אינו ניסוי רפואי" )היינו מחקר שאינו כרוך  קיימים מחקר אשר מוגדר כמחקר בנתונים

בביצוע הליך, פעולה או בדיקה גופניים, או בעשיית שימוש בתרופה, בקרינה או בחומר כימי, ביולוגי, 

רדיולוגי או פרמקולוגי על המשתתף(, יכול להתבצע גם ע"י חוקר ראשי מתחום מקצועות הבריאות, 

 ובעל תואר שני לפחות. GCPורס בתנאי שהינו בוגר ק

  וועדת הלסינקי המוסדית תתכנס בתדירות של פעמיים בחודש, כאשר אחד מהדיונים יהיה במתכונת של

 וועדה וידון במחקרים "בנתונים קיימים ושאלונים". -תת

  לפני מועד  שלושה שבועותעל החוקר הראשי להעביר את פרוטוקול הניסוי וטופסי הבקשה על נספחיהם

 תכנסות הוועדה. הוועדה תעלה מחקרים לדיון ע"פ סדר קבלת העבודות בוועדה.ה

  בכל מקרה, לא תתקבלנה פניות בכתב או בע"פ מחברות מסחריות שלא דרך החוקר הראשי האחראי

 למחקר.

  הוועדה רשאית לא לאשר ביצוע מחקר שאינו עומד בקריטריונים שלGCP או של נוהלי משרד \ו

 הבריאות.

  ,מדעי מקובל. ביצוע מחקר אשר אינו עומד בסטנדרטהוועדה רשאית לא לאשר  כמו כן 

 במחקר תת גנטי₪  2111/₪  0111וגש בצירוף עם צ'ק על סך מחקר אשר ממומן ע"י חברה מסחרית י 

 לפקודת  מרכז רפואי מאיר.

  יוגש עבר הארכת מחקר, פרוטוקול חדש, וחוברת לחוקר חדשה₪ 011תשלום נוסף בסך 
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 מחקר לדיון בוועדה:הגשת 

 

  על כל בקשה להיות מוזנת במלואה במטרות ולשלוח לשיבוץ בכדי שרכזות הוועדה יוכלו לעבור על

המחקר. בהתאם להערות הרכזת ייתכן והמחקר יפתח שוב לעריכה )תוך תאום עם החוקר(. יש 

 לסיים את התיקונים ולשלוח לשיבוץ לפחות שבועיים לפני הוועדה.

 של עבודת המחקר בצירוף קורות החיים של  שלושה העתקים מלאיםש לוועדה על החוקר להגי

רק באחד  החוקר הראשי. כל עותק יהיה מוגש בקלסר קשיח כאשר כל החומר הרלוונטי מתויק בו.

 מהתיקים מחויב בחתימות מקור.

  במחקרים בהם יוזמת המחקר הינה חברה יש לצרף ביטוח בתוקף לחבילת ההגשה טרם הדיון

 עדה.בוו

  מחקרי תכשיר ואמ"ר יטופלו בהליך הגשה מקבילה למשרה"ב. 2100בעקבות נוהל משרה"ב ,

במידה ויו"ר הוועדה יקבע כי יש צורך באישור משרה"ב למחקר, המחקר יועלה, במקביל לדיון 

בוועדה, לאישורו של משרה"ב ולכן, יזם המחקר יכול לצרף את המלצתו/ נימוקו לסיווג הבקשה כניסוי 

 וחד/אינו מיוחד לחבילת ההגשה.מי

הליך של הגשה מקבילה נועד על מנת לייעל את התהליך ולזרז את לוחות הזמנים כך, שבמקביל 

 לוועדה המתכנסת בבית החולים, הוועדה העליונה תוכל לדון במחקר הנ"ל. 

 הינו כדלקמן:  למשרה"ב הליך ההגשה המקבילה
 

על החוקר הראשי להגיש את המחקר. כאשר יו"ר הוועדה מחליט לסווגו כמחקר "שאינו מיוחד", יו"ר  

מכתב מלווה בו כתוב נושא המחקר ומתי הוא מיועד לעלות לוועדה. מכתב זה נחתם הוועדה מוציא 

 . ע"י יו"ר הוועדה

במידה ומדובר במחקר חברה, החברה מגישה שלושה העתקים של הגשת המחקר לוועדה כאשר 

המקור נשאר בוועדה, עותק אחד הולך לסוקר אשר עובר על המחקר ועותק נוסף עובר לעו"ד / נציג 

 00הציבור אשר עובר גם הוא על המחקר. בנוסף לנ"ל על החברה לשלוח למשרד הבריאות תוך 

קים נוספים של המחקר וכן לצרף דיסק עם כל מסמכי המחקר אשר הוגשו בעותק שעות חמישה עות

 קשיח. אל המסמכים הנ"ל מצורף המכתב המלווה החתום ע"י יו"ר הוועדה. 

העתקים של הגשת המחקר  שמונהבמידה ומדובר במחקר של חוקר יוזם, החוקר הראשי מגיש 

סוקר אשר עובר על המחקר ועותק נוסף עובר לוועדה כאשר המקור נשאר בוועדה, עותק אחד הולך ל

 00לעו"ד / נציג הציבור אשר עובר גם הוא על המחקר. חמשת העותקים הנותרים נשלחים תוך 

שעות למשרד הבריאות ע"י הוועדה בצירוף דיסק עם כל מסמכי המחקר אשר הוגשו בעותק קשיח. 

 דה. אל המסמכים הנ"ל מצורף המכתב המלווה החתום ע"י יו"ר הווע
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 הוועדה:

 החוקר  במחקרים קליניים החוקר יקבל זימון, ע"י רכזת הוועדה, להציג את מחקרו בפני הוועדה. על

יהיה למסור לחברי הוועדה, בצורה תמציתית וברורה את רעיון המחקר, שיטות המחקר ואת המטרות 

 המחקר. כמו כן, יתכן ותצטרך לענות על שאלות שישאלו על ידי חברי הוועדה. 

  הסוקר יפנה לחוקר הראשי, כשבועיים לפני דיון הוועדה ויציג בפני החוקר הראשי את השגותיו

או לתקן את הערות הסוקר, ולהביא לפני הוועדה גם את \קר. על החוקר לענות ווהערותיו לגבי המח

 התיקונים הללו.

  באם החוקר הראשי מחליט לשלוח לדיון בוועדה חוקר משנה במקומו, על החוקר הראשי לוודא

 שחוקר המשנה המייצג אותו בקיא באופן מלא ברעיון המחקר, שיטות המחקר ואת המטרות המחקר.

 ים ומרת לעצמה את הזכות לעצור את הדיון במחקר, במידה והחוקר, או מי מטעמו, לא מציגהוועדה ש

ים בחומר על בוריו, ובכך לא מאפשרים לחברי הוועדה להגיע את המחקר כראוי, או שאינם בקיא

 להחלטה נכונה בנוגע למחקר.

ן הדיון בוועדה, במקרה שהוועדה תתרשם שהחוקר או מי מטעמו לא עונים על השאלות שהועלו בזמ

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את הדיון ולזמן את החוקר לוועדה הבאה לאחר שיתכונן 

 כראוי להגשה הנוספת.

  ,אלא באםיוזמן להציג את עבודתו,  החוקר לאבדרך כלל, במחקרים  בנתונים קיימים ושאלונים 

יודיע על כך לרכזת קר יבקש להשתתף בדיון ולהציג את עמדתו, הוא במידה והחו .יתעורר צורך לכך

 ימים לפני הדיון המתוכנן.  01הוועדה עד 

 

  יש לבקש את הטופס מרכזות  טופס עוזי קרןבמחקר אשר מקבל מימון חיצוני, על החוקר למלא(

לא יוכל ( ו7הוועדה(. חוקר אשר לא ימלא את הטופס לא יקבל אישור מנהל המוסד )טופס מס' 

 להתחיל במחקר.

 .במחקר שבו היוזם הוא חברה מסחרית יש לספק חוזה וביטוח   

 

 חתום על ידי יו"ר וועדת הלסינקי, 6126לאחר הגשת המחקר לדיון בוועדה יש להמתין עד לקבלת טופס 

 חתום על ידי מנהל בית החולים המאשר את ביצוע המחקר. 2111וטופס 

 האישורים הנדרשים בכתב!אין להתחיל במחקר עד לקבלת 

 ע"י הוועדה. החתוםחשוב לציין כי כל בקשה1 שינוי והגשה לא קבילים עד לקבלת האישור 
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 הגשת מחקר "חוקר יוזם" בשיתוף עם הקהילה ב"כללית"

המחקר  בו חלק מהנתונים נאספים מהקהילה:מחקר התערבותי בבית חולים )מטופלים מבי"ח מאיר( ש. 0

 יוגש במטרות של בי"ח מאיר. 

במידה והנתונים נשלפים ומועברים לחוקר הראשי על ידי הרופאים המטפלים במרפאות  .א

הקהילה, רופאים אלו יוגדרו כחוקרי משנה במרפאה ממנה נאספים הנתונים. על חוקרי 

. בפרוטוקול המחקר יש לפרט כיצד המנהל הרפואי במחוזהמשנה לקבל את אישור 

מי הגורם אשר ירכז את יועברו הנתונים אל החוקר הראשי, ו הנתונים וכיצד ישלפ

  נתונים ויבצע את הניתוח הסטטיסטי וכן היכן יישמרו הנתונים. ה

אך במידה והנתונים נשלפים מתוך מאגר הנתונים של הכללית, שליפת הנתונים תתבצע  .ב

הגורם המוסמך לכך לאחר קבלת אישור מידי בעלי הרשאה מתאימה בכללית, על ורק 

לאחר קבלת האישור הסופי של הוועדה לשימוש בהנהלת שירותי בריאות כללית ו

 בנתונים.  

המחקר  -מחקר התערבותי בקהילה )מטופלים במרפאה( שבו חלק מהנתונים נאספים מבי"ח  .2

יוגש במטרות של הקהילה ויוגדר חוקר משנה בכל מחלקה בבי"ח ממנה נאספים נתונים )יש 

אישור מנהל מחלקה (. כמו כן, יש לקבל את אישורו של המנהל הרפואי של המחוז לביצוע לקבל 

 לוועדה. GCPעל כל החוקרים )כולל חוקרי המשנה בכל מחלקה( להגיש תעודת  המחקר.

 GCPמקורית. כל תעודה אחרת או אישור אחר שהחוקר עבר קורס   GCPיש להגיש תעודת  .3

 אינה תקפה ולא תתקבל.

מחקר התערבותי במאיר )מטופלים מבי"ח מאיר( ובמספר מרפאות בקהילה )מטופלים  .0

 במרפאות( לפי החלטת וועדת הלסינקי ובכפוף לשיקול דעתה יתכנו שתי האפשרויות הבאות:

המחקר יוגדר כמחקר רב מרכזי הכולל חוקר ראשי מבית חולים מאיר וחוקר ראשי  .א

מרפאות בקהילה אשר ישתתפו במחקר, יוגדרו המאחת המרפאות בקהילה. שאר 

 בתנאי ש: של המחקר שהועלה בקהילה חוקרי משנה כ

  לביצוע המחקר.  מנהל הרפואי המחוזיהאישור של  יגישכל חוקר משנה 

  חוקר המשנה יגיש הצהרה שבה הוא מאשר ביצוע בקרה ע"י הגוף המבקר

 בקהילה. 

ית חולים מאיר וחוקרים ראשיים בכל המחקר יוגדר כרב מרכזי הכולל חוקר ראשי מב .ב

אחת מהמרפאות המשתתפות במחקר בקהילה. כל חוקר ראשי ממרפאה המשתתפת 

 במחקר יגיש את המחקר כמקובל. 

 . GCPעל כל החוקרים, כולל כל החוקרים הראשיים במרפאות, להגיש לוועדה תעודת  .ג
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 הגשה חדשה בה החוקר הוא היוזם וכותב הפרוטוקול.
 

 ללא  דמי טיפול. –הגשה 
 

מסמכי ההגשה  )פרוטוקול, טופס ההסכמה וכו'( צריכים להיות דומים לבקשת מחקר רגילה  אך משקפים 
 שהמחקר ענינו מתן טיפול המשך וכו'.

 אם בינתיים יש חוברת לחוקר מתקדמת יותר, יש להגיש החומר המעודכן )אחרת, אין צורך בחוברת לחוקר(.
למשתתפי מחקר  מתכנן לעשות בפועלרק בדיקות והליכי מחקר שהחוקר  יש לכתוב במסמכים )הערה:

 ההמשך ותכנית מעקב ברורה(.

  ובטופס ההסכמה יש למחוק )בקו( מתן התרופה לשלוש שנים )כבר לא רלבנטי(.  0בטופס 

  למרות שהרופא כבר קיבל המכתב במחקר המקורי(.00שליחת מכתב לרופא המטפל )טופס( . ) 

 מו מחקר רגיל: דיווחי המחקר יתנהל כSAE  מילוי,CRF  .'בהתאם לפרוטוקול החדש וכו 

 .בהלסינקי כלכלי: אם נדרש מעקב מעבדתי, יש לציין ע"ח מי הבדיקות 
 

  MOH-רישום המחקר באתר ה

 בכל הנוגע לרישום המחקר באתר זה יש לפנות לרכזת הוועדה ולקבל מדריך לשימוש באתר.  

הרישום לא יונפק אישור מנהל  . ללאMOH -רישום באתר העל החוקר )במקרים של מחקרים קליניים( לבצע 

, אישור סופי להתחלת המחקר. במחקרים ללא התערבות, ניתן לבקש מהועדה פטור 7אישור מס'  –המוסד 

 .MOHמרישום המחקר באתר 

   MOH-מחויבים ב 01.3.07מהתאריך כל המחקרים החדשים שעולים לדיון בוועדת הלסינקי החל 

 אשר מתקבל ממנהל ביה"ח . 7כתנאי לקבלת טופס  

הינו אתר של משרד הבריאות העוסק בניסויים קליניים בבני אדם בכל הארץ   MOHלתשומת לבכם , ה

אופציה ות /אפשרה לעניים לציבור הרחב ולהביא לידיעתוומטרתו להנגיש מידע אודות ניסויים קלי

 ו.להשתתפות

 . NIH -מחליף את המחויבות במס' ה   MOH -על כן, מס' ה

גם הם מחויבים  01.2.2102על פי תקנות משרד הבריאות , כל המחקרים אשר עלו לדיון החל מהתאריך 

 00.17.07. למען הסדר הטוב כנוהל פנימי הוחלט ששלושה חודשים קדימה מהתאריך   MOHבהנפקת מס' 

עבור מחקרים פעילים,    MOHדרישה זו. החוקר הראשי אחראי להסדיר מס'  בו נשלח מכתב לחוקרים עבור

 הלה יהווה תנאי להמשך טיפול בכל ניירת הכרוכה במחקרים וכן הארכות המחקר.

 , אך עליו לדעת כי קיימת הסתייגות והיא :    NIHעל החוקר אינה חלה חובת הגשת מס' 

באה לידי ביטוי בפרסום תוצאות המחקר בעיתונים וכתבי עת  נחשבים מכאן, שעל      NIH-חשיבותו של ה

החוקר הראשי מוטלת האחריות להחליט ולהפעיל שיקול דעת האם ברצונו שהמחקר יפורסם בעתיד בכל 

 אחד מאלה כבר בעת ההגשה של המחקר .

 את וז   NIH -לפיכך, באחריות החוקר הראשי לעדכן את החלטתו לגבי מס' ה

 רטרואקטיבית! NIHאפשרות להגשת מס' הלא תינתן ,  7עד להנפקת אישור 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/default.aspx 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/default.aspx
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 NIH-רישום המחקר באתר ה

 להנחיות בהתאם ,זאת  NIH :www.clinicaltrials.gov -מחקרים קליניים חייבים ברישום באתר ה

   -18.2.2008 מ 3/08 מספר הכללי המנהל בחוזר המפורטות

 .NIHניתן לבקש מהועדה פטור מרישום המחקר באתר  לא התערבותבמחקרים ל

 

 של יוזם המחקר.  המחקר באתר היאהאחריות לרישום 

 .את המחקר באתר שוםלרידאג החוקר  – בו החוקר הינו יוזם המחקרבמחקר  -

החוקר יוודא את רישום המחקר ע"י החברה היוזמת ויבקש  –במחקר בו היוזם הינו חברה מסחרית  -

 העתק אישור הרישום. 

 

 . USERלפתיחת יש לפנות לרכזות הועדה . NIH-במידה ולחוקר אין שם משתמש באתר ה 

       

 ניתן למצוא בקישור הבא: מידע נוסףליך הרישום בהתאם להנחיות האתר. יש לבצע את ה

https://register.clinicaltrials.gov/prs/html/definitions.html#status 

 

 הסעיפים הבאים:במהלך הרישום יש להקפיד למלא את 

יש לרשום את מספר הלסינקי המסתיים   "Organization's Unique Protocol ID":בסעיף .0

 .)מטרות "קהילה"( COM1)מטרות "מאיר"( /  MMCבאותיות 

יש לרשום  Responsible Party""בחלק של  Sponsor/Collaborators"" בסעיף חשוב! .2

""Sponsor  .אחרת הועדה לא תוכל לבצע מעקב ולתת סיוע לחוקר במחקר 

 : OVERSIGHT""בסעיף  .3

:  Helsinki Committee, MeirMcBoard Name 

: Helsinki Committee, MeirMc, Israel           Board Affiliation 

                 7471588                                  -:  09Business Phone 

Israel: Clalit Health Services Oversight Authorities: 

 

 (:NIHלהלן השלבים בהליך קבלת אישור הרישום )מספר 

 

 

 באחריות החוקר הראשי. – (In progress) תחילת הרישום .0

 אחריות החוקר הראשי. – (Entry Completed) סיום רישום .2

http://www.clinicaltrials.gov/
https://register.clinicaltrials.gov/prs/html/definitions.html#status
https://register.clinicaltrials.gov/prs/html/definitions.html#status
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באחריות ועדת  –NIH  (Approved & Released)-אתר האישור ושליחת המחקר לסקירה ב .3

 הלסינקי. 

 NIHבאחריות  -NIH(PRS Review ) -סקירה ב .0

 וקבלת מספר.  (Public) פרסום המחקר .1

 

רישום לא יונפק אישור מנהל . ללא העדה את מספר הרישוםולאחר רישום המחקר, יש להגיש לו

 , אישור סופי להתחלת המחקר. 7 טופסהמוסד, 

 

 כך שיכיל מידע מדויק אודות המחקר.  ,מעת לעת מידע באתרהאחראי על הרישום חייב לעדכן את ה

 

 Meirnet-התר הטפסים נמצאים בא -ם את המחקר: רשימת טפסים אשר מלווי

 ה' )ללא מוצר 0ד' )מחקר גנטי(, 0ג' )תרפיות מתקדמות(, 0ב' )אמ"ר(, 0א' )תכשיר(, 0 –טופס בקשה 

 ו' נתונים קיימים ושאלונים0מחקר(                     

 טופס הסכמה למבוגרים. –ג' 2ב', 2א', 2 – טופס הסכמה

 טופס הסכמה לאפוטרופוס. –ג' 3ב', 3א', 3                     

 טופס התחייבות היוזם. – ג'0ב', 0א', 0טופס 

 הצהרת היוזם לגבי זהות המסמכים. – 1טופס 

 אדם-אישור ועדת הלסינקי של המוסד הרפואי לביצוע ניסוי רפואי בבני - 2טופס מס' 

-אישור ועדת הלסינקי של המוסד הרפואי להארכת תוקף האישור לביצוע ניסוי רפואי בבני - א'2טופס מס' 

 אדם.

 אדם-אישור מנהל המוסד הרפואי לביצוע ניסוי רפואי בבני - 7טופס מס' 

 אדם-מוסד הרפואי להארכת תוקף האישור לביצוע ניסוי רפואי בבניאישור מנהל ה - א'7טופס מס' 

 אדם-אישור משרד הבריאות לביצוע ניסוי רפואי בבני - 0טופס מס' 

 אדם-אישור משרד הבריאות להארכת תוקף האישור לביצוע ניסוי רפואי בבני - א'0טופס מס' 

 י באמצעי תקשורת המונייםנוסח לפרסום מודעת גיוס משתתפים לניסוי רפוא - 01טופס מס' 

 מכתב לרופא המטפל בקופת החולים. – 00טופס מס' 

 אדם-טופס בקשה לשינויים בניסוי רפואי בבני - 02טופס מס' 

  שאירע למשתתף בניסוי רפואי. SAEטופס הודעת החוקר על  – 03טופס מס' 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 אישורים:

 "קיימים ושאלונים אישור וועדת הלסינקי המוסדית למחקר "בנתונים - 02אישור 

 אישור מנהל המרכז הרפואי )אישור סופי( למחקר "בנתונים קיימים ושאלונים" - 07אישור 

 

 עדת הלסינקי המוסדית למחקר קליניאישור וו - 2אישור 

 הרפואי )אישור סופי( למחקר קליניאישור מנהל המרכז  - 7אישור 

 

 מחקר "בנתונים קיימים ושאלוניםהארכת אישור וועדת הלסינקי המוסדית ל –א 02אישור 

 מחקר "בנתונים קיימים ושאלונים"הארכת אישור מנהל המרכז הרפואי )אישור סופי( ל -א 07אישור 

 

 סינקי המוסדית להארכת מחקר קליניאישור וועדת הל –א 2אישור 

 .ני)אישור סופי( להארכת מחקר קלי אישור מנהל המרכז הרפואי -א 7אישור 

 

 דיווחים:

החדש, שינתה את נוהל הגשת דיווחי  2102וועדת הלסינקי המוסדית של בית חולים "מאיר", בהתאם לנוהל 

 הבטיחות, להלן הנהלים החדשים:

 

 נוהל הגשת דיווחי בטיחות במחקרים שבהם החוקר הוא היוזם:

 .03כל דיווח יוגש לוועדת הלסינקי המוסדית על גבי טופס 

 

שעות מרגע הבאת האירוע לידיעתו, ליו"ר ועדת הלסינקי  00ווח תוך החוקר הראשי יד – מקרה מוות -

 המוסדית על מקרה מוות של משתתף שנכלל בניסוי הרפואי שבאחריותו.

- SAE להקפיד להגיש  גורם לאשפוז/הארכת אשפוז ,מסכן חיים כגון:  – )אירוע חריג רציני( אחרים(

 מום מולד. או לנכות/מוגבלות קשה/מוגבלות ממושכתמכתב סיכום האשפוז קודי  ולא שמי(, גורם 

החוקר ידווח ליו"ר ועדת הלסינקי על כל אירוע חריג שלא ניתן לשלול קשר בינו ובין השימוש במוצר  -

 :המחקר בלוח זמנים הבא

      SAE  ימים מרגע הבאת האירוע לידיעתו. 7תוך  –מסכן חיים 

      SAE  האירוע לידיעתו.ימים, מרגע הבאת  01תוך  –אחר 

. כל מסמך שיתבקש ע"י הוועדה לצורך אישור הבקשה יש להגיש לפחות דיווח חלקי ואח"כ להשלים הדיווח

 יוגש תוך פרק זמן זה.

 בעלת השלכה על הבטיחות והיעילות. תקלה באמ"רנמנית גם  SAE-, בין ה03לפי טופס 

 

 יוזם:נוהל הגשת דיווחי בטיחות במחקרים אשר מנוהלים בחסות 
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עדת הלסינקי שעות מרגע הבאת האירוע לידיעתו, ליו"ר ו 00החוקר הראשי ידווח תוך  – מוות מקרה -

המוסדית על מקרה מוות של משתתף שנכלל בניסוי הרפואי שבאחריותו. החוקר ידווח על גבי טופס 

ש להשיג כל דיווח חייב להיות מלווה בדו"ח אשפוז המתאר את האירוע, אם לא ניתן להשיגו י .03

 תעודת פטירה.

לאחר שמסתיים  .תהליך הבדיקה בסיוםמקרה מוות בבית החולים  שלויתקיים תהליך בדיקה  במידה

 הליך הבדיקה של מקרה המוות בבית החולים ומתקבלת החלטה, החוקר יעביר הודעה מתאימה ליזם. 

- SAE אירוע חריג רציני( אחרים( –  

די, מרגע הבאת יבמחקר שבאחריותו. הדיווח יהיה מישאירע  SAEזם על כל על החוקר לדווח לי

 ניסוי.האירוע לידיעתו, על פי לוח הזמנים שקבע היוזם בפרוטוקול ה

מהחוקר, מבצע הערכה ראשונית ומעביר חזרה לכל המרכזים  SAE-זם, המקבל את דיווחי ההי

בלתי צפויים, שלא ניתן  SUSAR'S (SAE -המשתתפים דיווחי בטיחות הכוללים מידע על כל ה

ימים במקרה של מוות  7לשלול קשר בינם ובין מוצר המחקר(. זאת, בתוך פרק זמן קצוב של 

 ימים. 01עד  –ובמקרים שאינם מוות 

 

 קורא אותם ומחווה דעתו לפי הצורך.  SUSAR's-החוקר אשר מקבל מהיוזם את דיווחי ה

עם קבלתם  דיתימצריכים להיות מוגשים  "מאיר"אשר אירעו במרכז בית חולים    SUSAR'sדיווחי 

 מהיוזם לוועדת הלסינקי המוסדית של "מאיר".

יועברו לוועדת הלסינקי המוסדית  אשר אירעו במרכזים אחרים בארץ או בחו"ל   SUSAR'sדיווחי 

על גבי דו"ח תקופתי )חצי שנתי ושנתי בתום שנת מחקר(. דו"ח זה יכיל רשימה מרוכז של כל 

ים וכן סיכום הנקודות העיקריות שעלו בנושא הבטיחות של מוצר המחקר בפרק הזמן האירוע

 המתואר בדו"ח.

 בצירוף לדו"ח תקופתי זה תוגש טבלה אשר תרכז את מס' הפעמים שאותו אירוע חוזר על עצמו.             

    בעלת השלכה על הבטיחות והיעילות. תקלה באמ"רנמנית גם  SAE-, בין ה03לפי טופס    

 .דו"ח שנתי יכול להיות מוגש על גבי דיסק אך חייב להיות מוגש בצירוף לטבלה המבוקשת 

 .יו"ר הוועדה יוכל לדרוש מהחוקר הראשי קבלת דיווחים מפורטים ממרכזים אחרים 

   החוקר הראשי ידווח ויחתום על אירועSAE. 

כברירת מחדל )כשהחוקר הראשי בחו"ל וכו'(, חוקר משנה, מואצל סמכות ספציפית לדיווח 

SAE. ידווח ויחתום, 

  (.2101-לנוהל )עודכן לאחרונה ב 01יש לדווח לפי המועדים הכתובים בסעיף 

 באיחור הדיווח הוגש מדוע ולנמק המאוחר בתאריך הדיווח לתארך יש, באיחור דיווח  של קרהבמ   .

 בתיק חוקר, לגבי האיחור בדיווח. N.T.Fיש לרשום 

AE-   תנאים מצטברים:  (AE וולא לו בלבד מדווחים ליוזם.)עדה   

 (. Investigators Brochure-אירוע "לא צפוי". )אירוע צפוי = כתוב ב

 יש לדווח(. -חורגת מהכתוב ב"חוברת לחוקר"  התדירות)אם    
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 יתכן קשר סיבתי למוצר המחקר. -

 לא רלבנטי נושא הדיווחים(. –)במחקר "ללא מוצר מחקר" 

 

 -SAEדיווחי 

 האירוע במרכזנו. –מחקר ביוזמת חוקר  .0

 האירוע במרכז אחר )בד"כ במרכז אחר בארץ(. –מחקר רב מרכזי ביוזמת חוקר  .2

 אירוע במרכזנו. –מחקר חברה  .3

 אירוע במרכז אחר בארץ/בעולם. –מחקר חברה  .0

 

 :האירוע במרכזנו–מחקר ביוזמת חוקר  .0

 .יש לדווח על כל מקרה -מקרה מוות 
  03טופס  שעות )מרגע הבאת האירוע לידיעת החוקר(. 00תוך. 

 במקרה הצורך( למנהל המוסד הרפואי: ליו"ר ועדת הלסינקי + מוות דיווח(. 

  כל דיווח חייב להיות מלווה בדו"ח אשפוז המתאר את האירוע, אם לא ניתן להשיגו יש להשיג

 תעודת פטירה.

 

SAES  אשפוז/הארכת אשפוז–אחרים 

  03טופס. 

 ועדת הלסינקי.ודיווח ל 

  דיווח אשפוז, הארכת אשפוז: יש לדווח על כל אשפוז כשלא ניתן לשלול קשר בין האירוע

 החריג לשימוש במוצר המחקר .

  יום.  01הדיווח: תוך 

 

SAES אחרים שאינם אשפוז 

 ן האירוע החריג לבין השימוש במוצר המחקר.יש לדווח כשלא ניתן לשלול קשר בי 

  ימים. 7אירוע מסכן חיים: תוך 

  יום. 01נכות, מוגבלות קשה/מום מולד: תוך 

 

במקרים הרלבנטיים באחריות יוזם חוקר, להיות בקשר עם היצרן/בעל הרישום של מוצר 

המחקר/אמ"ר, לדווח על תופעות הלוואי ולקבל ממנו את המידע הבטיחותי המעודכן ביותר 

 על מוצר המחקר/אמ"ר. 

 

 תקלה באמ"ר בעלת השלכה על הבטיחות והיעילות

 עדת הלסינקי.ודיווח לו 

  שעות. 00תוך 
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  03טופס . 

  יום. 00תקלת אמ"ר ,מחייבת דיווח למשרד הבריאות תוך 

 

  האירוע במרכז אחר –ביוזמת חוקר מ"מאיר" או ממרכז אחר רב מרכזי מחקר

 )בד"כ במרכז אחר בארץ(   

 , על כלל דיווח תופעות הלוואי בכל המרכזים.פעם בחצי שנהיש לדווח 

 

 אירוע במרכזנו–מחקר חברה . 2

 אירוע במרכזנו( –מפברואר  )ראה מחקר ביוזמת חוקר  3, עדכון מס' 01סעיף  לפייש לפעול 

 של המחקר הספציפי.בפרוטוקול שנמצאות  לפי ההוראותוכן  

 

 אירוע במרכז אחר בארץ/בעולם–מחקר חברה . 3

          SUSARS  (Suspected Unexpected Serious ,Adverse Reactions)   דיווח על 

 צפוי ולא ניתן לשלול קשר בינו לבין מוצר המחקר. אירוע שאינו 

 )כולל פטירות(. במוסד רפואי אחר בארץ או בחו"לשנתקבלו מהיוזם והתרחשו 

 במרכזנו: פעם בחצי שנה(.   החוקר ידווח תקופתית( 

  אין להגיש ע"ג( מספיק דיווח רשימת האירועים לו מצורף מכתב נלווהCD.) 

  הערה: במידה והחברה מחליטה לשלוח דיווחים מלאים מיוזמתה, ניתן לעשות זאת ע"גCD. 

  פי      כבמכתב הנלווה, יש לערוך דיון במשמעות הדיווחים )האם לדעת החוקר ניתן להמשיך בניסוי

 . DSMB שהוא( כולל  דיווח של

 וועדת הלסינקי המקומית הרציונל לתור על דרישת דיווח מידי והסתפקות בדיווח פעם בחצי שנה :

 באתר בו אירע האירוע, אמורה לבדוק האירוע מידית + ועדת הבטיחות הכללית של המחקר.

 לאור זאת, אין דחיפות ליידע את הועדה כאן, על אירוע במרכז אחר 

 היזם מגיש– למשרד הבריאותAnnual Safety Report    

 

 לה הוצא מהמחקרדיווח תופעת לוואי שאינה חמורה אך בעקבותיה החו

 )מחקר חברה/ביוזמת חוקר(:

 ועדה במכתב )ללא טופס סטטוטורי מובנה(.והחוקר רשאי )אך לא חייב( להודיע ל 

 .יש לרשום בלוגים שהמשתתף הוצא והסיבה 

  .יש לדווח בבקשת הארכה ובדו"ח הסיום לגבי מספר המשתתפים שהוצאו והסיבה 
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 שמירת מסמכים:

את כל מסמכי הבקשה הכוללים את המסמכים שהוגשו לוועדת הלסינקי לאישור  על החוקר הראשי לשמור

 שנים מתום הניסוי הרפואי. 01וכל המסמכים שנאספו במהלך הניסוי הרפואי, לפחות 

 7מרשומות, ישמר כל החומר שנאסף במהלך הניסוי לפחות  נתונים אנונימייםבמחקר נתונים בו נאספים 

 שנים מתום הניסוי הרפואי. 

שמירה על מסמכי המחקר במהלך המחקר ובסיומו הינם באחריות ישירה של החוקר הראשי. על החוקר 

 הראשי מוטלת האחריות לאבטחת שמירת החומר במהלך המחקר ועד לאפסונו. 

 

 החלפת חוקר ראשי:

 במקרה שבו החוקר הראשי מעוניין להעביר את המחקר לחוקר ראשי אחר יהיה עליו לעשות את הבאים:

להגשה זו יש שבו השינוי המבוקש יהיה החלפת חוקר ראשי.  –)טופס שינויים(  02לשלוח טופס  .0

 .םחתומים על ידי כל הגורמים הרלוונטיי 0וטופס  0לצרף טופס 

במידה ובמחקר קיים טופס הסכמה, יש לשנות בטופס ההסכמה את שמו של החוקר הראשי ופרטי  .2

 רסה ותאריך על גבי טופס ההסכמה.התקשרות עמו. השינוי גורר החלפת מס' ג

במידה ויוזמת המחקר הינה חברה מסחרית, יש לבצע תיקון לחוזה שבו תשתנה ההתקשרות בין  .3

 החברה לחוקר החדש.

 
 בדף ההאצלה המקורי, יש לרשום תאריך סיום לחוקר הראשי.

 הישן. SSLאין להשמיד טופס 
 

 פרישת חוקר ראשי לגמלאות
וירטהיים להגיש דו"ח סיום או בקשה להחלפת חוקר ראשי או לקבל אישור מיוחד מד"ר  עקרונית, יש 

 להישאר חוקר עד סיום המחקרים )מחקרים פעילים/מחקרים שטרם אושרו(.
 במחקרים הפנימיים ,עולה גם שאלה הביטוח.

 

 החלפת חוקר ראשי זמנית:

 שבתון לתקופה קצרה. דוגמא: חופשת לידה,

  ובכוונת החוקר לחזור להיות חוקר ראשי,  עד חצי שנה יש משתתפים פעילים וההיעדרות תהיהאם

 . האצלת סמכויות במקום להעביר שם וגרסאותיש לבצע 

 תאריכי האצלת הסמכויות, שם החוקר הממלא המקום.   02לסיכום: טופס 
 

  על עצירת המחקר באופן מכתבעדה בובמחקר, ניתן להודיע לו אין משתתפים שכרגע פעיליםאם ,

אין צורך  ולשמור על רצף תקפות מחקר. לבקש הארכה במועדזמני ע"י החוקר והסיבה. יש לזכור 

ועדה שהחוקר חזר ,תוך ציון מספרי ומכתב ל לבצע החלפת חוקר. עם חזרת החוקר, יש לשלוח

 המחקרים )הן מחקרים ביוזמת חברה והן מחקרים ביוזמת חוקר(.

 פרישת מנהל מחלקה לגמלאות

 



 

 

16 

 

 .המחקר נערך בה המחלקה מנהל  חתימת כולל" חתימות דף" מוגש, מחקר הגשת בעת
 כעת המתנהלים המחקרים רשימת על לו שידוע עדהולו במכתב לאשרר החדש המחלקה מנהל על

 (.מחקרים רשימת לצרף) במחלקה
  הבקשה בסוף" חתימות דף"ב חתימה לגבי, זמנית לתקופה, המחלקה למנהל מ"מ של סיטואציה
 .המקום ממלא מאשרר מכתב - אושרו או/ו שהוגשו מחקרים
 .המקום ממלא יחתום, החתימות בדף – חדשים מחקרים

 )ולא ב"דף חתימות"( כי הוא מאשרר חתימת  מכתבכשמנהל המחלקה יחזור, יאשר ב
 ממלא מקומו בתקופת היעדרו כי ידוע לו שאלו מחקרי המחלקה.

 

 הוספת חוקר משנה :

 02טופס  הגשת . 

  (0הגשת צילום העמ' הראשון המקורי  של טופס הבקשה לאישור הניסוי )נספח 

  ו"דף חתימות" )העמ' האחרון לטופס( הכולל חתימות החוקר הראשי, מנהל המחלקה בה עובד 

 .החוקר ,מנהל המחלקה בה החולים מאושפזים וחתימת החוקר החדש 

 :בתיק חוקר 

  סמכויות" לגבי החוקרים שפרשו ושנכנסו למחקר.עדכון טופס "האצלת 

 :לגבי כלל החוקרים )וגם אם מצטרף חוקר חדש(, ב"תיק חוקר" יש לעדכן 

  ."דף קשר" 

 CV . 

 טופס האצלת סמכויות. 

 חוקר משנה מפסיק לעבוד במחקר:

 (. 02טופס  חייבים -חוקר הוספת .)בניגוד ל 02עדת הלסינקי ולא צריך טופס ולו במכתב. יש להודיע זאת 0

  

 2 "על סיום עבודת החוקר.טופס האצלת סמכויות יש לעדכן  -.ב"תיק חוקר 

  

   )החלפת יוזם )חברה 

 לוקח על עצמו את מלוא ההתחייבויות  אם בהודעה על השינוי יש גם הצהרה לפיה היוזם החדש
ין צורך (, א 0על פי ההסכם אשר נחתם זה מכבר )לרבות חובותיו על פי נספח  היוזם הקודם של

 בהסכם חדש וכו'. 

  .קבלת ההתחייבויות הנ"ל, צריכה להיות ברורה 
 

 שינוי שם החברה היוזמת 

 הזהות תעודת כמו למעשה שזו, צ.הח או פ.הח שכן) אחרת משפטית ישות לא זו, שם בשינוי רק מדובר אם
 (. משתנה אינו – החברה של

  חוזים וכו'.0אין צורך בהחתמה מחדש על טופס , 
  יש צורך במכתב הודעה רשמי מאת החברה בדבר שינוי השם בליווי תעודה מרשם החברות

 המצביעה על השינוי כאמור. 

  "02טופס  –כמו כל "שינוי . 

  בהתאם להודעת החברה מתבקשת הוצאת הודעה בדבר שינוי השם לכל המשתתפים במחקר אשר
 . שינוי השםהוחתמו זה מכבר וכן תיקון טופס ההסכמה מדעת בהתאם, עם 

 
 כנ"ל. –יוזם וחו של הכא שינוי שם ב

)אם שם נציג היזם לא היה כתוב בטופס ההסכמה המקורי, אין צורך בהודעה למשתתפים ובתיקון טופס 
 ההסכמה(. 

 יוזם )=נציג(ה א כוחו שלהחלפת ב
  .02ט. 
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 .אישור מהחברה שמסכימה להחלפה 

 אין צורך לשנות: 
 ע"י החברה(.וחוזים )חתום תמיד  0טופס 
 חתום בהגשה ע"י החברה/ב"כ יוזם. בשלב ה"שינויים" כבר לא רלבנטי .  – 1טופס 

 
 

 החלפת יוזם )יוזם-חוקר( 

במחקרים פנימיים, בהם יוזם עוזב ויש חוקר אחר עובד שירותי בריאות כללית שאינו היוזם, לא צריך לעשות 
 שינוי בנושא היוזם.

 שינוי שם המחקר
 סמנטי אלא משמעותו שינוי בפרוצדורות המחקר: אם השינוי, אינו

 צריך להיות מאד מפורט. 02. ט. 0
 חדשה מלאה בקשה הגשת.  2

 מזכירות ועדת הלסינקי, תשנה השם במג'יק.
 על החוקר לבדוק שכל האישורים התקבלו עם שם המחקר החדש.

 )ניתן לוותר על הגשת "דף חתימות" חדש לבקשה(.

 

 חוברת לחוקר וטפסי הסכמה מדעת וטוקול, הגשת שינוים בפר

 יש להגיש כל שינוי/תיקון בפרוטוקול, חוברת לחוקר או טופס הסכמה מדעת באופן הבא:

יש לסמן עם שינוי  עמוד. כל מודגשים  track changesיש להגיש גרסה עם ה 02בצירוף לטופס  .0

 מדבקה על מנת להקל על איתור השינויים בעמודים הרלוונטיים.

 , בצירוף קובץ סיכום שינוים/תיקונים. track changesלחלופין, ניתן להגיש גרסה חדשה, ללא  .2

סיכום מודפס של , בצירוף קובץ  CDבפרוטוקול וחוברת לחוקר ניתן להגיש גרסה חדשה ע"ג  .3

 . IBתיקונים. יש לציין ע"ג הדיסק שם חוקר ראשי, מס' מחקר ושם פרוטוקול/הם/ישינויה

תיקון שיוגש ללא הסימונים המבוקשים יוחזר לחוקר מבלי שיו"ר הוועדה יבדוק את כל שינוי1  .4

 המסמכים הללו.

 

 הגשת תעודות תרגום עבור מסמכי המחקר

 עבור כל מסמך המוגש לאישור הועדה בשפות זרות. ממקור מוסמך תרגום תעודת יש להגיש 

והשפה הזרה. יש  בשפת המקורם השולט ניתן לתרגם את המסמך ע"י אד ,במידה ויוזם המחקר הינו חוקר

התרגום צריך להתבצע ע"י  –יש לבצע תרגום חוזר השפות.  2-והצהרה שאדם זה שולט ב לצרף קורות חיים

 ת. על החוקר לבצע ולידציה לתרגום. השולטים בשתי השפואנשים בלתי תלויים  2
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 מרכז רפואי "מאיר" –נקי יתעריפי וועדת הלס

 

  רק עבור מחקרים בהם החברה הינה יוזמת המחקר.התשלום הינו 

 

 .₪ 0111 -הגשת מחקר חדש  .2

 

 ₪  2111 –הגשת מחקר גנטי/ תת גנטי  .1

 

 ש"ח 011 –הארכת תוקף המחקר  .3

 

 ₪ 011 –שינויים בפרוטוקול המחקר  .4

 

 ₪ 011 - בחוברת לחוקרשינויים  .5

 

 שינוים בטפסי הסכמה יטופלו ללא תשלום. 

 הארכת תת מחקר גנטי יטופלו ללא תשלום נוסףשינויים בפרוטוקול/ 

 

 עם הגשת הבקשה לוועדה. בקשות ללא תשלום לא יטופלו. לפני או ביחדיש להסדיר את התשלום 

 פרטי התשלום:

 אורית רום  –אשת קשר 

 127072030טל. 

 12-0200301פקס: 

 

 : במקרה של העברה בנקאית

 .מס' הלסינקי ופרטי החוקר: מדוברחשוב מאוד לציין ע"ג ההעברה עבור איזה מחקר 

 21 –בנק הפועלים                     

 360 -איילון עסקים סניף                     

 251111 -מס' חשבון                    

 קרנות -שם החשבון: בי"ח מאיר                    

SWIFT code :POALILIT. 

 במקרה של שיק:

  רפואי מאיריש לרשום לפקודת מרכז 
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 לחוקרים במרכז רפואי מאיר דגשים

הנהלת המרכז הרפואי רואה חשיבות רבה בקיום מחקר בין כתלי המרכז ורואה בו הכוח המניע את הקדמה 

ובהתאם לדרישות משרד הבריאות, מתבצעות  GCP-הרפואית. במסגרת מחויבות לפעול על פי עקרונות ה

בכללית ובמרכז הרפואי מאיר בקרות מדגמיות על ניהול המחקרים. ברצוננו לחדד לחוקרי המרכז הרפואי 

 בעבר:מספר נקודות שעלו מבקרות מחקרים קליניים 

 

 חתומים( 7/07אין להתחיל בביצוע מחקר לפני קבלת אישור מנהל בית החולים לביצועו )אישור  .0

 

כלשהי, כולל תשאול המשתתפים, מדידת סימנים חיוניים, כלל הצוות המעורב בביצוע המחקר בדרך  .2

חייב להיות רשום במסמכי המחקר, בטופס האצלת  –העברת המידע, ביצוע בדיקות דם/ הדמיה ועוד 

 סמכויות

 

 מתן טיפול למשתתפים במחקרים על ידי אחיות: .3

 
אחות שלא רשומה במסמכי 

 המחקר
 אחות שרשומה במסמכי המחקר

משתתף במחקר 

שמגיע לבית החולים 

לצורך קבלת 

הטיפולים במסגרת 

 המחקר

לטפל במשתתף בדרך  לא יכולה

כלשהי )לרבות תשאול, מדידת 

 סימנים, העברת המידע ועוד(

יכולה לטפל במשתתף, וזה בהתאם 

להכשרתה של האחות ולסמכות שניתנה לה 

 על ידי חוקר ראשי במסגרת המחקר

חולה שמקבל 

טיפולים במסגרת 

אמבולטורי  אשפוז1

 ומשתתף במחקר

בחולה ותבצע את כל תטפל 

הטיפולים השגרתיים, בהתאם 

ולא להכשרתה ולהוראות רפואיות 

לתת אף טיפול שקשור  יכולה

 למחקר 

תטפל  בחולה ותבצע את כל הטיפולים 

השגרתיים, בהתאם להכשרתה ולהוראות 

רפואיות וגם יכולה לתת למשתתף את 

מחקר, הטיפול שהוא מקבל במסגרת ה

בהתאם לסמכות שניתנה לה על ידי חוקר 

 ראשי במסגרת המחקר

 

על החוקר לוודא כי המשתתף קרא את הטופס הסכמה מדעת למחקר וקיבל הסבר אודות המחקר בשפה  .0

 מובנת. יש למסור למשתתף את העתק מטופס ההסכמה מדעת.  

 

מדעת, במקרים בהם שונתה  על החוקר לוודא כי המשתתף הוחתם על גרסה עדכנית של טופס הסכמה .1

 הגרסה.
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כל שינוי בפרוטוקול המחקר חייב לקבל אישור וועדת הלסינקי, כולל שינוי בדרך תשאול  המשתתפים  .2

)לדוגמא, כוונת החוקר להתחיל לתשאל את המשתתפים דרך הטלפון, שלא הוצהר על כך בהצעת 

 המחקר(.

 

החוקר לוודא כי אחסון המוצר מתבצע בתנאים במקרים בהם מוצר המחקר מאוחסן ביחידת המחקר, על  .7

נאותים ובהתאם להנחיות היצרן, כולל ניטור תנאי האחסון )טמפרטורה, לחות וכד'(. אין לאחסן מוצרי 

 יש לקבל ולהעביר לוועדה אישור של הרוקח האחראי במתקן הרפואי. מחקר בחדר תרופות מחלקתי!

 
הנחיות משרד הבריאות, התרופות יוחזקו בבית  במחקרים המשלבים תרופות הומאופטיות, על פי .0

חולה עפ"י מרשם. מסירת תכשירים אלו תעשה ע"י צוות המחקר לכל באופן פרטני המרקחת וינופקו 

 התכשיר עצמו.המלא של הרכב השהוכשר לכך. כמו כן על החוקרים לוודא כי בפרוטוקול המחקר מפורט 

 
. תחילה הבקשה תוגש 02עמוד  2102ל משרד הבריאות מחקרי קנאביס: יש לנהוג על פי המפורט בנוה .2

ליחידת היק"ר )יחידה לקנאביס רפואי( לאישור מקדים להתכנות המחקר. לאחר קבלת אישור מקדים, 

ועדת ובמידה והבקשה תאושר ב תוגש הבקשה על חבילת הגשה של מחקר "תכשיר" לוועדת הלסינקי.

לאחר אישור הבקשה ביחידת היק"ר ובמשרד הבריאות  הלסינקי, תועבר בשני עותקים למשרד הבריאות.

 של מנהל בית החולים )אישור סופי(. 7ולאחריו יונפק אישור  0יונפק אישור 

 
ונהלי העבודה של משרד הבריאות וכללית.   GCPעל החוקר לנהל את תיק המחקר על פי דרישות  .01

 Logs :patient screening log, patient-בתיק המחקר חייבים להימצא ולהיות מנוהלים כל ה

enrolment log, ID log, informed consent log, site signature log  תיקי מחקר סטנדרטיים .

 ניתן לקבל בוועדת הלסינקי.

 רק מי שרשום בבקשה )כחוקר ראשי או משני(, יכול להחתים משתתפים במחקר. .00

 תים.רק רופא )הרשום כחוקר(, יכול להח - בניסוי רפואי
 

 החתמה ע"י סטאג'ר אסורה כי הנ"ל איננו רופא.             
 

  על החוקר הראשי. -כל האחריות 

 .החוקר הראשי יכול להאציל סמכויות לחוקרי המשנה ולצוות המחלקה 

 עדת הלסינקי לאישור(.ו(. )אין צורך להגישו לוS.S.Lיש למלא טופס האצלת סמכויות )             

  האינפורמציה המגיעה לחולה )כולל: יומנים, שאלונים וכו'(  לאישור הועדה.יש להגיש  כל 

 .אישור ועדה אינו מספיק להתחלת העבודה. אין להתחיל לעבוד, ללא קבלת אישור מנהל 

 .יש לתעד בתיק החולה כי החולה משתתף במחקר ולציין באיזה מחקר  הוא משתתף 

 כללי ה-GCP  חוקר. -ן על מחקר יוזם חברה וה-חלים הן על מחקרי יוזם 

 חוקר. -וכו'( גם למחקרי יוזם  LOGsיש להכין "תיק מחקר" )כולל אינדקס, חוצצים,        
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 לפי סדר כרונולוגי. -  LOGs-ה      

       ID LOG -  .רצוי במעטפה נפרדת מכל יתר החומר 

 יש להכין "לוג טמפרטורה".-כשרלבנטי        

  במקרים חריגים שלProtocol Deviation  של ועדת הלסינקי. אישור מראש , על החוקר לקבל 

 על החוקר לדווח על סטייה מז'ורית מהפרוטוקול. )ההחלטה אם הסטייה משמעותית או        

 מינורית, בידי החוקר(.       

 .כל חומר המחקר, צריך להימצא בביה"ח, ולא בבית החוקר 

 חוקר משנה
 חוקר משנה:לפי סעיף ההגדרות, 

"כל אדם בצוות הניסוי הרפואי שמונה על ידי החוקר הראשי ונמצא בהשגחתו באתר הניסוי לביצוע תהליכים 
 קריטיים הקשורים בניסוי ו/או לקבלת החלטות חשובות הקשורות בניסוי".

 לסיכום: חוקר הוא מי שמבצע המחקר.
 צלת סמכויות לאותו איש צוות(.החוקר הראשי מחליט מיהם חוקרי המשנה )לעיתים, מספיקה הא

 
 

 שמו של מנהל המוסד הנ"ל , יש להוסיף שמו  ידנית, 

  והוא  יחתום ב"דף החתימות" להגשה, כמנהלי המחלקה בה מתבצע המחקר. 

 
 יוזם המחקר

 
 יש לכתוב: ,חוקר מחוץ לביה"חלמחקר הוא של הרעיון במחקר בו 

  יוזם אמיתי.  –בבקשה 

 יוזם אמיתי.  – בפרוטוקול 

   יזם מבי"ח. להוסיף יוזם אמיתי בכתב יד.  - )ביטוח(  0בטופס 

 התחייבות יוזם– 4טופס 
 באנגלית, חובה לצרף אישור תרגום. 0אם מגישים טופס 

 שנים 3-חריגים להתחייבות יזם למתן מוצר המחקר ל
 החוקר יכול:

המקרה נכנס לגדר החריג )"למעט באחד המקרים ללא שינויים ומחיקת הנושא בקו מכיוון ש 0.להגיש טופס 0
 אינה מתבצעת. שנים, 3-הבאים..."(. כלומר: בפועל ההתחייבות למתן התכשיר ל

 .מוצר קוסמטי1מזון1תוסף מזון1צמח מרפאלדוגמא: כשנשוא המחקר הוא 
 או
החוקר מעוניין לשנות מהנוסח המקובל, יש לפרט ולבקש  זאת בהבלטה בסעיף:  בהגשה המקורית.אם 2

 )בסוף הבקשה( . בקשות מיוחדות

 שנים. 3-מתן תכשיר ל  ( נושא1)סעיף  4ובטופס  )בסעיף ג((  בטופס ההסכמה יש למחוק בקו  

 (.מחוק בקושנים בטופס ההסכמה,  3-כשהסעיף בנושא ה המשתתף מקבל טופס ההסכמה)

 יש להגיש:לאחר אישור מנהלקרים בו מעוניינים בתיקון הנ"ל, במ , 

 .02טופס  -
 חדש, חתום ע"י החוקר והיוזם )תיארוך עכשווי( כשהפסקה הרלבנטית מחוקה בקו. 0טופס  -     
 .0חתימת המנהל  על טופס  -    

 כמו כל  שינוי, המנהל ופרופ' להב יאשרו השינוי. -     
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    בדיקות מעבדה
 

של מנהל המעבדה, אישור להשתתפות המעבדה  CV, יש לקבל במעבדת שירותאם נלקח דם לבדיקה 
 בתכנית בקרת איכות, טווחי  נורמה וכו'.

 CV)אא"כ מנהל המעבדה הוא חוקר , דרוש  לא רלבנטי, כל זה מעבדת מחקראם המעבדה במחקר היא 
 שלו כמו לכל חוקר אחר(.

 
 המשתתפים:שמירת סודיות ופרטיות 

 :יש לשמור על פרטיות וחסיון המשתתפים. הכלל 

 רק ב-ID LOG   מופיעים שמות החולים. -ובטופס ההסכמה 

 כל  יתר המסמכים )כולל שאלונים, מבחנות וכו'(. קדדיש ל 
 

 :חריג

  אם החוקר סבור כי גוף החיצוני שמבקש פרטי המשתתף )גורמי הרווחה/מקרפ"ר וכו'(, חייב
עדת הלסינקי  כולל הסבר כיצד ומהותיים למחקר, לקבל את הפרטים, עליו לנמק  זאת לומשיקולים 

 ישמר החסיון.  

 .יש לצרף התחייבות חתומה ע"י החוקר וע"י האחראי למחקר באותו גוף 

 באותיות בולטות.מדוע במחקר זה יש מקום לחרוג מהכלל הרגיל,  הנימוקים יש לכתוב 

  כשאינם ובהסבר בע"פ( שנתוניו יצאו מחוץ לביה"ח  פס ההסכמהבטויש ליידע המשתתף )בהבלטה
 מקודדים(.

 קוד משתתף
שם ,  מקף )לצורך שם נוסף אם קיים(,  שם פרטימקובל רישום ראשי תיבות בלועזית: קודם 

 וכו'.  E-Y 001 ,G-U 002למשל:  מספרו המשפחה
 

 טיפול ניסויי בחולה בודד במקרה של הצלת חיים -טיפול חמלה 
 

 )=מחקר בחולה אחד. מקצרים חלק מההליך. אין צורך באישור כל הועדה, אין צורך בהגשת ה. כלכלי וכו'(.
 

 (.Compassionate Useלנוהל שענינו טיפול חמלה פרטני ) 0בוטל פרק 
 הוספו מספר חוזרי מנכ"ל:

  ל דחוף בנושא הנחיות והבהרות לתנאים להסכמת המנהל לטיפול חמלה וטיפו 31/12חוזר מנכ"ל

 0202 –לתקנות הרוקחות )תכשירים( התשמ"ו  22בתכשיר רפואי על פי תקנה 

   לתקנות הרוקחות )תכשירים(  22בנושא אישור תכשיר רפואי על פי תקנה  02/17חוזר מנכ"ל

 0202 –התשמ"ו 

  בנושא הנחיות לטיפול חמלה וטיפול דחוף באמ"ר ובתראפיות מתקדמות )תאים  21/01חוזר מנכ"ל

 ורקמות/טיפול גני(.

 
 "טיפול חמלה":

 
טיפול רפואי בתכשיר הניתן לחולה הסובל ממחלה מסכנת חיים או ממחלה הגורמת לנכות משמעותית, ולא 
ניתן לטפל בו באופן נאות בתכשיר רשום המאושר לשיווק בישראל או במדינה כלשהי או לכלול את הטיפול 

 הרפואי במסגרת ניסוי קליני.
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טיפול חמלה הניתן לחולה הנמצא בסכנת חיים מידית או שקיים חשש מידי לאובדן איבר או  – "טיפול דחוף"
 נכות משמעותית, ובשל הצורך המידי, אין מספיק זמן כדי לקבל את אישור משרד הבריאות לטיפול כמקובל".

 
 הגשה:

  . )טופס בקשה )תכשיר/אמ"ר/תאים ורקמות/טיפול גני 

 ציין )כמו בכל מחקר אחר( מה יהיה מקור המימון של המוצר.בבקשת המחקר חובה ל       

  0טופס ג = 22גם ט  -כמו בכל תרופה שאינה רשומה . 

 הגורמים )יו"ר ועדת הלסינקי, יו"ר  כל ( כולל אישור02/17בתוספת לחוזר  0מרשם רופא )טופס         
 ועדת תרופות, הנהלת המוסד, מנהל שירותי הרוקחות.        

 החוקר דואג להחתמת כל הגורמים על המרשם.       

 .היסטוריה רפואית של המטופל 

 .נימוקים רפואיים 

   .הרופא ישתמש בטופס ההסכמה למתן יש להגיש טופס הסכמה ריק. הסכמה מדעת בכתב

 תכשיר/אמ"ר וכו' בטופסי ניסוי רפואי.

 .ספרות רלבנטית 

  , בעותק יחידהגשה מלאה. 

 , מדווחת למשרד הבריאות, לאחר שהתהליך הושלם ) לאחר אישור מנהל(.הלסינקימזכירות ועדת           
 אישור טיפול חמלה/דחוף, אינו אמור להוות תהליך עוקף לאישור ניסוי קליני.

  ו( לחוזר הנ"ל:3)ב( ) 3לפי סעיף( ) 

 באותו מוסד רפואי, תוגש במסגרת בקשה רגילה  ביותר משלושה מקרים"בקשה לטיפול חמלה                
 לניסוי  קליני".                
הגשות נפרדות לטיפול  3חולים, בו זמנית טיפול חמלה, יש להגיש  3-נים לתת ליאם מעוני                

 חמלה.
 וקפת במקום חולים, כדי שלא ישמש כדרך ע 3טיפול חמלה ניתן לתת עד למספר מצטבר של              

 מסודר. מחקר               
 חולים בקשה אחת , כי זהו עיוות של המטרה לשמה התהליך נוצר 3לא ניתן להגיש על                

 

 .ככלל יש להעדיף טיפול במסגרת ניסוי קליני על טיפול חמלה 

 כולל כל  0ימי עבודה )טופס  3יש להודיע למשרד הבריאות על אישור בקשה לטיפול דחוף תוך                 
 האישורים(.               
אך אינה זקוקה  -) הועדה מעבירה את הדיווח על המחקר הבודד הזה למשרד הבריאות               
 לאישורו(.

  רמולמנהל  ועדת הלסינקיול,  למשרד הבריאותהרופא המטפל חייב לעקוב אחר הטיפול ולדווח. .

 קליניים, על תוצאותיו, לרבות תופעות חריגות." לנושא מחקרים מאיר"

  .בתום הטיפול, יסוכם כמו דו"ח סיום רגיל 

 מהחולה הרביעי
 ,תאים ורקמות וכו'(. הגשה מלאה )חבילת ההגשה: תכשיר

 היוזם: החוקר.
 דרש הסכם עם החברה וביטוח בגלל המסוכנות(.י)בדר"כ י
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 מתן תרופה רשומה, להתוויה שונה
 

 ג'.  22מגישים  מעוניינים במחקר,.אם לא 0
 רב מרכזי ביוזמת חוקר  קליני. במידה ועושים מחקר, פ מחקר 2

אישור הלסינקי ואישור מנהל, גם עדה המוסדית. יש לקבל ובכל אתר בו נערך המחקר, יש להגיש בקשה לו
 .בביה"ח הנוסף

 :כי המחקר רב מרכזי, הפעולות הנדרשות בשלב ההגשה הראשוניתאם ידוע 

 בסוף הבקשה, החוקר ממלא את הטבלה "במקרה של ניסוי רב מרכזי" וכותב מהם המרכזים הנוספים

 בארץ ו/או בעולם.

.באישור ועדה )ובהמשך, באישורי ההארכות(, ייכתב: רב מרכזי 

כי המחקר "רב מרכזי". החוקר יודיע למשרד הבריאות 

 (. כירות ועדת הלסינקידרך מז, קתרין אלה)באמצעות העברת מכתב לד"ר         
 (. 0"התחייבות יוזם" סעיף  - 0)ראה טופס         

 , למשל: מחקר שאלונים, אין צורך להודיע למשרד הבריאות(.אינו קליני)אם המחקר 
 

 מוסיפים מרכז: לאחר אישור ועדה/מנהלאם 

 שינויים", יש לציין הוספת המרכז ולשנות טופס ההסכמה והפרוטוקול.- 02טופס" 

 מספר המשתתפים.אם רלבנטי, יש לשנות בפרוטוקול ובטופס ההסכמה 

 )בד"כ כשמוסיפים עוד אתר, עושים זאת כי לא מצליחים לגייס מספיק משתתפים למעשה,  מספר       
 המשתתפים, לא משתנה  ולכן, בד"כ לא צריך לשנות מסמכים נוספים כגון: הלסינקי כלכלי(.       

הינו "רב מרכזי".  כי המחקר ריאותהחוקר יודיע למשרד הב 

 (. דרך מזכירות ועדת הלסינקי, קתרין אלה)באמצעות העברת מכתב לד"ר         
 (. 0"התחייבות יוזם" סעיף  - 0)ראה טופס         

 ליידוע הועדה(. מכתב)לעומת זאת כשהמחקר "רב מרכזי" מלכתחילה ומוסיפים עוד מרכז, מספיק  
 י ביוזמת חוקר רב מרכז קלינימחקר 

אישור הלסינקי ואישור מנהל, גם עדה המוסדית. יש לקבל ובכל אתר בו נערך המחקר, יש להגיש בקשה לו
 .בביה"ח הנוסף

 
 

 כי המחקר רב מרכזי, הפעולות הנדרשות: בשלב ההגשה הראשוניתאם ידוע 

רכזים הנוספים בסוף הבקשה, החוקר ממלא את הטבלה "במקרה של ניסוי רב מרכזי" וכותב מהם המ

 בארץ ו/או בעולם.

.באישור ועדה )ובהמשך, באישורי ההארכות(, ייכתב: רב מרכזי 

כי המחקר "רב מרכזי". החוקר יודיע למשרד הבריאות 

 (. דרך מזכירות ועדת הלסינקי, קתרין אלה)באמצעות העברת מכתב לד"ר         
 (. 0"התחייבות יוזם" סעיף  - 0)ראה טופס         

 ליידוע הועדה(. מכתבלעומת זאת כשהמחקר "רב מרכזי" מלכתחילה ומוסיפים עוד מרכז, מספיק ) 

 דף חתימות" בסוף טופס ההגשה" 

 .)סעיף ב. חתימת מנהל המחלקה/האגף )בו יתבצע הניסוי הרפואי 

  סעיף ג. חתימת מנהל מחלקה/אגף אחר אשר החולים המשתתפים בניסוי מאושפזים/מטופלים
 במחלקתו(.
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  :דוגמא 

  מחקר של חוקר מריאומטולוגיה )אשפוז יום( והמשתתפים מאושפזים לצורך השגחה/מתן תכשיר
 במחלקה פנימית.

 .בסעיף ב' יחתום מנהל מח' ריאומטולוגיה 

 .בסעיף ג' יחתום מנהל המחלקה הפנימית הרלבנטית 
 

 דוגמא  : 

 .חוקר מפנימית. המחקר לא קשור למחלקה בכלל 

  מנהל המחלקה הפנימית. דרוש אישור מנהל המחלקה, בה יתבצע המחקר.אין צורך בחתימת 

 ,המתקיים במחלקות רבות בביה"ח מחקר פרוספקטיבי 

  מנהלי המחלקות הרלבנטיות. כליש להחתים 
 מחקר רטרוספקטיבי התיקים ממחלקות רבות בביה"ח

 יש להחתים כל מנהלי המחלקות. – פיזית במחלקהאם נכנסים לתיקים הנמצאים 
 לא צריך.  –אם מוציאים נתונים מתיקי החולים במחשב או אחרי שהתיקים כבר ירדו לרשומות 

 
 המשך המחקר:

. אין לחכות  ובקשה להארכה דו"ח בינייםיש להגיש  לפני תום התקופה המאושרת לניסוי,   חודשיים-הארכה
חודשים  3"ליום האחרון". לוקח לפחות חודש עד שהועדה מאשרת ההארכה המבוקשת. )כדאי לציין ביומן 

 לפני תום השנה ,כי יש להגיש בקשת הארכה(. 
 מחקר פג תוקף ייסגר ועל החוקר יהיה להגיש בקשה חדשה.

  עדה על סיום המחקר ולהגיש דו"ח סיום.ולו להודיעעל החוקר  -סיום 

 ועדת ויש להקליד כל הדוחות ב"מטרות" ולשלוח דו"ח מודפס ל -אם  מחקר הוקלד ב"מטרות"                
 הלסינקי.               
 של החוקר.-ההחלטה אם המחקר הסתיים                
 האישור עוסק בחולים.               
 ריך לבקש הארכה. מהחולים, לא צ DATAאם לא אוספים יותר                
 ניתן לשלוח דוח סיום ולהמשיך בעבודת המעבדה, באנליזה הסטטיסטית וכו'(.               

  שנה. ארון נעול. ניתן להעביר לגניזה )לפרט מיקום בדו"ח הסיום(.  01 –שמירת מסמכים 

 . 02טופס  -שינויים 
 

 יש לחכות לאישור הועדה בטרם מפעילים את "השינוי".
 ( 0/0/12במחקרים ישנים, יש להגיש "שינויים" לפי פורמט הנוהל החדש )בתוקף: 

 )למשל: טופס הסכמה חדש(.

 . שינוי פרוטוקול, גורר במקרים רבים שינוי טופס ההסכמה 

 + לצרף פרוטוקול וטופס הסכמה חדשים נושאי מס' גרסה ותאריך חדש(.  02)טופס                
 יש להחתים   -כשמשנים גרסת טופס הסכמה, אם זה רלבנטי ומשפיע על המשתתף  - בפועל               
 המשתתפים "הישנים" הפעילים על הגרסה החדשה.               

 
 הוספת חולים מעבר לנכתב בבקשה הראשונית: -דוגמא 

 .הלסינקי כלכלי חדש 

  02טופס. 

 ד'( ו/או בפרוטוקול חדש.אין צורך בטופס הסכמה חדש )שינוי מס' המשתתפים בסעיף 

  יש לדאוג שהחוזה והביטוח יכללו מספר המשתתפים החדש. -חוזה + ביטוח 

  הפחתת מספר המשתתפים לעומת הנכתב בבקשה הראשונית: –דוגמא 

 ועדה.ו, אין חובה לדווח ל21-ל 011-אם ההפחתה  זניחה יחסית למשל מ 
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  ים(:מהמשתפ %21מחקר על אם ההפחתה משמעותית)בפועל יעשה 

  הועדה בודקת )בין יתר בדיקת השיקולים האתיים(, אם מספר המשתתפים, מצדיק עריכת המחקר
 )סטטיסטית וכו'(ולכן, יש לשנות:

 .02.טופס 0
 .שינוי פרוטוקול.2
 (.011.שינוי טופס ההסכמה )היה כתוב בו מספר המשתתפים: 3

 :ה. כלכלי
 התקשרויות מסחריות.עדת והודעה לו מכתב, מספיק 1אם התקציב היה 

 אם היה תקציב, יש להגיש קובץ הכולל תיקון עם מכתב המסביר את ההפחתה המספרית.
חריגה ממספר המשתתפים הכתוב במסמכי ההגשה )הוספת משתתפים מעבר למספר  -דוגמא 

 שאושר(:
 חריגה כזו בעייתית בשני מישורים:

 .חריגה מההרשאה שאושרה ע"י ועדת הלסינקי.0
 וח רק למספר המשתתפים הכתוב בבקשה ובהלסינקי כלכלי..יש ביט2

( לגבי עדכון מספר 02" )טופס ולהגיש "שינוייםעל החריגה מהמספר  עדת הלסינקיולדווח לויש 
 המשתתפים.

 להגיש קובץ כלכלי מעודכן.)ה. כלכלי( ובנוסף, יש  ועדה להתקשרויות מסחריותולדווח ליש 
 הוספת מחלקה.  -דוגמא 
 שינויים. – 02טופס 

 פרוטוקול מעודכן )היכן יתבצע המחקר(.
 החוקר רשאי )אך לא חייב( להוסיף חוקר משנה מהמחלקה החדשה.

יש לצלם "דף החתימות הישן" ,להחתים את מנהל המחלקה הנוספת ולהוסיף העמ' הראשון לטופס 
 הבקשה. )אין צורך להחתים שוב חוקרים/מנהל המחלקה האחרים(.

 ך בשינוי טופס ההסכמה(.)בד"כ , אין צור

 הוספת שאלונים למחקר לאחר אישור מנהל 
 

  02טופס. 

 .פרוטוקול מעודכן 

  שיש שאלונים, באילו ביקורי מחקר יהיה עליו למלא טופס הסכמה מעודכן )כולל עדכון המשתתף 

 וכו'(. אותם

 .)הגשת השאלון )רצוי מס' גרסה ותאריך, לא חובה לגבי השאלון הראשון שמוגש 

 מחקר רטרוספקטיבי
 

  "שמבקשים פטור מהסכמה.  2יש לציין בעמ'  -" נתונים קיימים ושאלונים" -ב"חבילת ההגשה 

  מי שאוסף הנתונים )למשל: רופא, מתאמת מחקרים וכו'(, אינו חייב להיות חוקר. מספיקה האצלת

 סמכויות.

 :"משך תקופת הניסוי ותקופת המעקב" 

 ניתן לכתוב:
 הנתונים. מוערך ב.. )שנה/שנתיים...(. "עד להשלמת איסוף 
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 תקופת המעקב: לא רלבנטי. מחקר איסוף נתונים מתיקים. רטרוספקטיבי".
         

  החולה  -החולה אינו משתתף במחקר רטרוספקטיבי אלא הנתונים עליו. )על פי דרישות הועדה

 חקר.אנונימי(.  אסור לסמן על תיקים כי זה מזהה את החולה ופוגע בעקרון המ

 .בשלב איסוף החומר, הנתונים אינם  אנונימיים 

הנתונים מפרטי המשתתפים.  COHORTמיזציה, לנתק ניעם סיום המחקר, החוקר מתחייב לשמור על אנו
 בסיום המחקר אין אפשרות לחזור לנתונים.

לשמור מחוץ ל"תיק החוקר", רשימת החולים אשר  מתיקם נלקחו רשאי למרות האמור לעיל, החוקר 
 הנתונים, לצורך בקרה ואימות הנתונים. )אין לשמור החומר במחשב(.

  יש למלא טופסSSL - .טופס האצלת סמכויות 

 )בדר"כ הנתונים נאספים בטבלת אקסל וכו'(. אין לוגים., SSLלמעט              
 

 .יש להתחיל העבודה בפועל, לאחר אישור מנהל 

  בהתאם לפרוטוקול. -הנתונים שנאספים 

 יש לבקש זאת מהועדה. -אם רוצים להוסיף נתון               
 

 מיזציה גם מול הסטטיסטיקאי.נייש להקפיד על אנו

 01טופס  -מודעת פרסום 
 

)או אישור משרד  01= מיועדת לאמצעי תקשורת כגון עיתון/אינטרנט. דרוש שתיכתב בתבנית טופס  מודעה 
 הבריאות(.

  אך יש להגיש הנוסח לאישור  01מרפאה וכו' לא דורש טופס  = פרסום מקומי במחלקה, פוסטר
 הועדה.

  מחקר, על מסכי טלוויזיה בביה"ח, יכול להיעשות או כפוסטר או כמודעה. פרסום לגבי 

  לאישור הועדה. 01כשאין כוונה להשתמש במודעת גיוס, אין להגיש טופס 

  יש להגיש לאישור  הכללה/אי הכללה,ל םקריטריוניבמחקר בו בשיחת הטלפון, נבדקים למעשה
 הועדה, נוסח השאלות שישאלו המשתתפים הפוטנציאלים בשיחה, במענה למודעה.

 
 פניה טלפונית

 . הכולל הסכמה.פניה ראשונית בו יוצע למשתתפים מחקר 0
 נוספת בכתב. מבקש פטור מהסכמה.המחקר הינו סקר טלפוני. החוקר 2
 

 בשני המקרים:
 בנושא הפניה הטלפונית.אצלת סמכויות היש לעשות לפונה  

 .חוקר משנהאיש הצוות הפונה , חייב להיות 
 בסוף טופס הבקשה יש לכתוב:

 "החוקר מבקש פטור מהחתמת המשתתפים על טופס ההסכמה מדעת: כן."
 ולנמק הסיבה.

 
 סקר טלפוני. - 2פירוט לגבי סעיף 

 ועדת הלסינקי ,נוסח  הפניה הטלפונית. וכדי לקבל פטור מהסכמה, יש להעביר ל 

  .בפרוטוקול ובתקציר הפרוטוקול יש לציין מי פונה למשתתפים 

 .הפניה חייבת להיעשות ע"י איש צוות, המוכר למשתתף הפוטנציאלי  
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 .יש להכין בקובץ נפרד נוסח הפניה 

 מיועד לתיעוד עתידי של כל פניה ופניה. 

  ספציפית למחקר.-הפניה 

 יג עצמו ולהציג המחקר.על החוקר להצ 

 .בסוף הקובץ יופיע שם מלא של מקבל השיחה, חתימה ותאריך 

  דוגמאות לפניות טלפוניות, ניתן לקבל במזכירות. יש להתאים נוסח הפניה לפרוטוקול המחקר
 הרלבנטי.

 הערה:
ר טלפוני מעקב וכד' ,במחקרים בהם ניתנה הסכמה בכתב, יכולים להיעשות ע"י כל אדם הקשור למחק

 שהואצלו לו סמכויות לכך. 
 

יש לשמור תיעוד הפניות שנעשו )מסמך הכולל שם המשתתפים(, כפי ששומרים על טופסי ההסכמה )רצוי: 
 קלסר נפרד(.

 בכל מקרה, אין להצמיד פניה )שמית( לשאלון הסקר )השאלון מקודד(.
 
 

 הינו מחקר פרוספקטיבי. מחקר הכולל פניה טלפונית + איסוף נתונים )לגבי העבר ולגבי העתיד( ,

 מחקר בשיתוף מספר מחלקות )מחקרי מחלקה א' שמתבצעים במחלקה ב'(
 

  מנהל מחלקה ב' חותם בשדה המתאים ב"דף החתימות".-בהגשה 

 ידיעת מנהל המחלקה, איננה בהכרח ידיעת  יידוע צוות מחלקה ב' על קיום המחקר  ועל הפרוטוקול(
 הרופאים והאחיות מאותה מחלקה(.

  יידוע מחלקה ב' )במידת האפשר  ותלוי בפרוטוקול המחקר(,לגבי חולים ספציפיים  המשתתפים
 במחקר.

  .אין חובת מדבקה ע"ג הגיליון 

  או סימון אחר(,  ליוןימחלקות, מאד רצוי לבדוק שאכן יש מדבקה על גבי הג 2במקרים של מחקר בשיתוף(
 כדי שהחולה במחלקה ב'  ימשיך לקבל התרופה.

 שום  בכל "מסמכי המקור" הרלבנטיים כי החולה משתתף במחקר.יש לר 

 חוזים
 

 חוזה מקורי חתום.
 חוזים(.   3חוזים מקוריים נוספים )סה"כ:  2העתקי החוזה/ 2
 

 אישור הלשכה המשפטית, דרוש:
 .חוזה 

 .ביטוח 

 .הארכת תוקף ביטוח 

 ון מור(.)אין צורך באישור הלשכה המשפטית למשל לאישור  נספח תשלומים עם מכ

 מענק
 

 .לציין בקובץ ה. כלכלי בהערות, מי מקור המימון 

  בהסכם )קצר בד"כ(,צריך לציין מי היוזם את המחקר, מי נושא באחריות, מי זכאי לזכויות קניין
 . זהבא ופרסום בגין המחקר, מי מממן מה וכיוצ

 אישור הלשכה המשפטית.               
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 רק לאחר אישור הלשכה המשפטית, יש להעביר למזכירות מכתב חתום ע"י הגורם המממן וע"י                
 החוקר הראשי.               
 על החוקר:

  עדה לאישור, לפרטי המסמכים הכתובים ובין המסמכים שהגיש לו התאמה מלאהלוודא שקיימת

 .0-, ו7, 2באישורי 

 )להקפיד על דיוק בתאריכים, במקרים הרלבנטיים ציון קבלת הפטור מהסכמת  שני הורים,        
 ציון קבלת הפטור מטופס הסכמה וכו'(.        

  להשתמש בגרסת טופס ההסכמה שאושר ע"י הועדה. )כדי להימנע מטעויות, כדאי לצלם טופס

 ההסכמה המאושר ולא להדפיס מהמחשב(.

 סה חדשה  של טופס ההסכמה, )מאושרת ע"י ועדת הלסינקי(, יש להוסיפה במקרה שקיימת גר

 לקלסר "תיק חוקר" ולהשתמש אך ורק בה.

 )יש לשמור ב"תיק חוקר" גרסאות ישנות ולסמן  שהן כבר לא רלבנטיות(.       
 המשך מתן מוצר המחקר לאחר סיום הניסוי

 
 לנוהל:  07עשה לפי תנאי  סעיף (, יישנים 3עד המשך מתן הטיפול המחקרי )לתקופה של 

 המלצת החוקר הראשי, אישור ועדת הלסינקי וכו'.
 

 בחולים שסיימו המחקר  שם המחקר יכלול הכותרת: "המשך טיפול ב________,
 ב _____________________ )למעשה שם המחקר הראשון(,  שמספרו ______" )או כותרת דומה(.

 

 מחקר בתכשיר
 

 (.ע"י חוקרשיזומים  Phase  IV-למחקרים ב)רלבנטי בעיקר 
 במחקר בחבילת ההגשה "תכשיר", מומלץ להתייעץ עם הרוקחת 

 במחקר הכולל הכנה רוקחית
 של הרוקחת האחראית על המחקרים הקליניים ושל כל רוקח נוסף המשתתף בהכנה רוקחית. CV-יש צורך ב

עליו הוחתמו הרוקחים וניתנה להם   Trainingיש להשתמש בטופס האצלה נפרד לבית המרקחת או בטופס 
 הסמכות להכין הכנה רוקחית של מוצר המחקר.

 

 ,המשתתף ולא שמו. קוד יש להכין מרשם לכל משתתף. ע"ג המרשם יירשם  כעקרון 

 )חריג: כשבית המרקחת דורש אחרת(.

  יש להכין טופס מאזן תרופות- Drug Accountability. 

  המחקר, בנפרד מתרופות המחלקה ובנפרד מתרופות מחקר אחרות.יש להקפיד ולשמור תרופות 

 )יש לדאוג לארון תרופות/מקרר תרופות עליהם כתוב: "תרופות מחקר" /"מקרר מחקר" 

 .יש לשמור על התכשיר בטמפ' הנדרשת על פי הפרוטוקול 

 במידת הצורך, יש להכין "לוג טמפרטורה".

 פול מחקרי בלבד "  או "לשימוש בניסוי רפואי בלבד" יש לרשום בצורה בולטת המילים "לשימוש בטי

 (. 0/0/2101ע"ג האריזה  בעברית/אנגלית וערבית. )בתוקף: 

  ולא מתקציב המחלקה הכללי  בנושא תרופות. מתקציב המחקר  -מימון התרופה 
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 )דוגמא: אספירין "מחקרי"(.       

  של משתתף המקבל תרופת מחקר בביה"ח, מתן כל מנה של תרופת  ליון הרפואי יבגיש לתעד

 (.CRF-המחקר, במקום המיועד לתיעוד קבלת תרופה. )בנוסף ל

 יש לרשום שם התרופה והמינון. -במחקר "פתוח" 
 יש לרשום: "תרופת מחקר". -במחקר "כפול סמיות" 

 ועדה "חוברת לחוקר"/עלון לרופא/עלון לצרכן.ואין צורך להגיש ל 

 רצוי לשים ב"תיק חוקר", "עלון לרופא"/"עלון לצרכן".        

 .כעקרון: הנפקת התרופה, נעשית דרך בית המרקחת 

 , יש לבקש ולקבל אישור הועדה. במחלקההתרופה תהיה  הנפקתינים שיכשמעונ       
 )כשההנפקה במחלקה, רצפט אינו רלבנטי(.       

" וההנפקה למשתתף נעשית דרך בית מרקחת בקהילה. יש יש מחקרים שהתרופה נמצאת ב"סל התרופות
 לכתוב זאת בפרוטוקול ובתקציר הפרוטוקול. 

  (, יש למחוק זאת גם בסעיף 1נושא מתן התרופה לשלוש שנים  )סעיף  0אם מבקשים למחוק בטופס

 (. 01בעמ'  0בטופס ההסכמה )ראה פירוט לגבי טופס  0ג( 

רשאית בשום אופן לתת תרופה מתאמת מחקר שאינה אחות, אינה 
 בכלל ותרופת מחקר בפרט.

 )האצלת סמכות לכך, איננה חוקית(.
 

SSL -  חובת האצלת סמכויות ספציפית לחוקר המשנה לדווחSAE. 
 חובת האצלת סמכויות ספציפית  לתת למשתתף מוצר המחקר.             

 מחקר תצפיתי בתכשיר
 

 תכשיר(.חבילת ההגשה: "ללא מוצר מחקר" )ולא 
 .SAEאין 

 ניהול יומן במחקר תכשיר ביוזמת חוקר
 בנושא החזרת התכשיר.   Drug Accountabilityיש לעשות 

אינו חובה רגולטורית אך מאד מקובל ונכון לתעד נטילת תכשיר ביומן. )זו המלצה  – Complianceמעקב 
 ואינו בגדר חובה(.

 המגיע למשתתף, יש להגישו לאישור הועדה.אם החוקר יחליט כן להיעזר ביומן, כמו כל חומר 
 מחקר באמ"ר 

 "...ההגדרה על דרך השלילה: "שאינו מיועד ל 

 .בהגשה )כמו בהגשה בחבילות הגשה אחרות(, יש להסתמך על ספרות 

  "לא לפי רמת החודרנות/הסיכון אלא לפי רמת הידע לגבי אותו -ההחלטה: "מיוחד"/"שאיננו מיוחד
 ניסוי היתכנות באמ"ר(. -וצר רשום, הידע המינימלי מוצר )הידע המרבי כשהמ

 .CE  K510  PMAרשום בפנקס האמ"ר. יש אחד מהאישורים:  -מוכר ציוד רפואי  -
 רשימת התקנים לפיהם תוכנן ויוצר, אישורים על עמידה בתקנים, סיכום - שאינו מוכרציוד רפואי  -

 סטוריה שיווקית.יניסויים במעבדה/במודל חיה/בגויות/בב"א, ה   
 .יש לשלוח מכתב לרופא המטפל 

  בין ה03לפי טופס ,-SAE .נמנית גם תקלה באמ"ר בעלת השלכה על הבטיחות והיעילות 

 .במקרים רבים, באישור משרד הבריאות קיימים "תנאים והגבלות" בנושא בטיחות 

 יש להכין טופס ריכוזי למעקב אחר מוצר המחקר כנדרש על פי תקן ה-GCP  

                 Investigational Product Accountability Log)  .) 
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SSL -  חובת האצלת סמכויות ספציפית לחוקר המשנה לדווחSAE. 

 
 

 מחקר גנטי
 

יש להקפיד למלא הבקשה במדויק. הגורם העיקרי בעיכוב קבלת האישורים = הגשה לא 

 מלאה.

 רלבנטיים.מאידך, יש לדאוג להשמיט את החלקים שאינם 

בשפה פשוטה וברורה . )חלק מחברי הועדה הגנטית  - וטופס ההסכמה  הבקשההגשת 

 במשרד הבריאות, אינם רופאים ו/או גנטיקאים(.

)חולה יכול  בקשות. 2יש להגיש  -אם המחקר כולל חלק של מחקר בתרופה וחלק נוסף גנטי  

 להסכים להשתתף רק במחקר הפרמקולוגי(.

יש להדגיש משמעות עריכת הבדיקה הגנטית לגבי  -בטופס ההסכמה פה( ו-בהסבר )בעל

 המשתתף ולגבי קרוביו.

 ,חייב לחתום על טופס הסכמה. 02קטין שמלאו לו  - קטינים

 במעטפה נפרדת מכל יתר החומר. )חובה(. - ID LOG -קלסר תיק חוקר 

ות/מספר מופיע עליה פרט מזהה )שם פרטי ושם משפחה/מספר זה -מזוהה  DNAדגימת 

מזהה אחר שניתן ע"י רשות שלטונית( או שהפרטים הופרדו, אך ניתן לחזור אליהם בכל דרך 

 שהיא.

 שלא ניתן לחזור ולזהות את המשתתף.)אנונימית(. DNAדגימה לא מזוהה = דגימת            
 

 בכל מחקר )גם לא גנטי(, יש להקפיד על סודיות.          
 במחקר גנטי ובמיוחד בשלב בו הבדיקה מזוהה, יש להקפיד שבעתיים שהמידע לא "יזלוג".           

  .אין לרשום תוצאות הבדיקה בתיק החולה 

 .אין לשלוח מכתב לרופא המטפל 

 אופן שמירת הדגימות:

 יש להפריד בין הדגימה לפרטי המשתתף )אא"כ, ניתנה הסכמה בכתב לשמירתה כדגימה מזוהה(.           
 יש לרשום בפרוטוקול מועד ההפרדה ולבצע זאת מוקדם כל האפשר.           

 משך הזמן ל שמירת הדגימות:

 .אישור המחקר מיוםשנה  01בשלב זה משרד הבריאות מאשר שמירת הדגימות במשך עד            
 בהמשך, ניתן יהיה לבקש הארכה.           

               
 -בידי החוקר בארץ. )עבור החוקר בחו"ל  -מקודדות. המפתח לקידוד  - יצוא דגימות לחו"ל

 בלתי מזוהות(.
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  התחייבות החוקרים בחו"ל, לפעול לפי הנחיות הועדה ולפי הוראות הדין  -יש לצרף לבקשה 
 בארץ ובחו"ל.הרלבנטיות 

 )יצירת מאגרי דגימות )"בנקים" למחקר גנטי עתידי 

 במידה שהמשתתף הסכים, מותר בעתיד להשתמש בדגימה שלו.              
 עדת הלסינקי.ובעתיד כשזה יהיה רלבנטי, יש להגיש בקשה חדשה לו              

 
 

ההורים )ובדר"כ הועדה לא תאשר פטור במחקר גנטי(, יש להקפיד להחתים את  2אם אין פטור מהחתמת 
 שני ההורים )בטופס יש מקום לחתימה אחת(. 

 
 בסוף טופס ההסכמה הגנטי, )בשונה מטופסי הסכמה אחרים( כתוב:

 .פרטי וחתימת המשתתף 

 .פרטי וחתימת מקבל ההסכמה מדעת 

 הצהרת החוקר הראשי. 

והיא חייבת להתבצע על ידי חוקר משנה או  -היא על כך שהסביר לחולה  מקבל ההסכמה מדעתחתימה של 
 ראשי בנוכחות הנחקר.

 והנוהל. GCP-היא התחייבות לשמור על כללי ה הצהרת החוקר הראשי בסוף הטופס,
 , כי אז יראה את ההתחייבות הזו.לפני חתימת החולהרצוי שהצהרה זו תיחתם 

 ופסי הסכמה מתורגמים(.)כולל בט
 נהלים וחוזרים חדשים:

 
 (03/01זיהוי גן במשפחה )חוזר מנכ"ל 

 למחקר.של מחלה גנטית במשפחה, נחשבו חוקית  במסגרת בירור קליניעד כה, בדיקות לזיהוי גן, המבוצע 
 מאפשר לבצע בדיקות לזיהוי גן למחלות מונוגניות משפחתיות במסגרת מסלול מקוצר. הנוהל החדש,

להלסינקי לשם קבלת אישור מסגרת לכל המחקרים  פעמית -חדמתבטא בעיקר בהגשה  המסלול המקוצר
מסוג זה הנערכים במכון הגנטי. בניגוד לבקשה גנטית "רגילה", אין צורך בשליחת המחקר לאישור משרד 

 הבריאות.
 

  .ההגשה תיעשה ע"י מנהל המכון הגנטי 

  (: 0עדה המוסדית  )טופס ודיווח שוטף לו –מנהל המכון הגנטי 

 על כל משפחה חדשה המגיעה למכון לבירור הכרוך בזיהוי גן מחלה מונוגונית משפחתית-
 או 
 על כל בירור לזיהוי גן חדש למחלה מונוגונית חדשה לרבות במשפחה המצויה כבר בבירור אחר.-

 ר שמי מזהה.המוקצה למשפחה במכון, ללא אזכו בקוד זיהוי* בטופס הדיווח ייעשה שימוש 
*לטופס הדיווח יצורפו דוגמת טופס הסכמה ודף הסבר למשתתף המותאמים למשפחה ולמחלה הנבדקת 

 )ספציפיים(. 
 

 מידי שנה. מהועדה המוסדית, על המכון הגנטי, לבקש הארכה לאישור המסגרת, -הארכה 
 וח על סיום המחקר.בתום בירור המחלה המונוגנית במשפחה מסוימת, יגיש החוקר הראשי, דיו –סיום 

 

  ועדה העליונה במשרד הבריאות.ו, לפעם בשנהועדת הלסינקי המקומית, מדווחת דיווח מרוכז 

 תנאים מצטברים(:הקריטריונים להכללת ניסוי לזיהוי גן במשפחה באישור המסגרת הם )
בקשת )כשאחד התנאים אינם מתקיימים, תורה הועדה המוסדית  על עצירת המחקר הגנטי עד להגשת 

 המחקר במסלול המקובל למחקר גנטי(.
הבירור הגנטי אינו התערבותי )כלומר, לא נעשה במסגרתו שימוש בתרופה או  .0

 בהליך כירורגי(.

 לא מדובר במחלה שאורח ההורשה שלה אינו ידוע. .2
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 לא מדובר במחלת נפש או במחקר בגנטיקה של פנוטיפ התנהגותי. .3

 ומוכרות בעת הנוכחית.  ותבשיטות מקובלמיפוי ושיבוט הגנים יעשה  .0

 פרטים.  011מספר בני המשפחה הנחקרים לא עולה על  .1

 לא מתוכנן שימוש בדגימות ארכיון פתולוגיה. .2

)דגימות שניטלו מבני אותה משפחה במכון הגנטי למטרת אבחון קליני של מחלתם, לא ייחשבו כדגימות 
  הבירור(.ארכיון פתולוגיה לצורך נוהל זה, ומותר להשתמש בהן לצורך 

 הליך הסכמה מדעת                            
 יום בין מחקר למחקר(. 31אסור למשתתף להשתתף במחקר קליני נוסף. יש לוודא זאת אתו. )

 
 יש להכין גרסת טופס הסכמה מיוחדת עבורם. -במחקר בו קיימת קבוצת ביקורת מתנדבים בריאים 

 
 

יש לתעד גם  –פשר. אך אם ההסכמה מתבצעת ביום הטיפול יש לקבל את ההסכמה מדעת מוקדם ככל הא
 (.21/2/00את שעת חתימת המטופל )המקור: מכתב פרופ' אבי ישראלי מיום 

 
 

וכי הוא מתחייב לא להשתתף במחקר אחר   מצהיר כי אינו משתתףבתחילת טופס ההסכמה, המשתתף 
 הכרוך במוצר מחקר.

 ה, כולל סעיף זה.יש לוודא הבנת המשתתף  את כל טופס ההסכמ
 

/לא אם הוא משתתףבסעיף ב' בטופס ההסכמה   לסמןבחבילת ההגשה "ללא מוצר מחקר" על המשתתף 
 משתתף במחקר נוסף. 

 
 

 להשתתף בו זמנית בשני מחקרים )כולל מחקר שאלון ומחקר התערבותי(. אסורהכלל: 
 נוסח טופס ההסכמה מתייחס למחקר קליני.

 ניתן להקל.לעיתים בנסיבות מסוימות, 
 .GCP-עדת הלסינקי ולקבל אישור לכל חריג מכללי הולו מראשיש לפנות 

 
 

 אמצעי עזר נוסף למניעת טעויות בנושא:
 כולל דף בדיקת קריטריונים. CRF-יש מחקרים שה

 מסמנים "כן" לגבי כל קריטריוני ההכללה ו"לא" לגבי כל הקריטריונים לאי ההכללה .
 .אינו משתתף במחקר אחרלקריטריונים:  ניתן להוסיף

 ועדת הלסינקי.ו,ואין צורך להגישו לGCP-מסמך זה מאד מקובל במחקרי חברות תרופות. אינו חובה לפי ה

 טופס הסכמה:
 

  2אין להחתים אפוטרופוס בטופס  -)חסויים/קטינים(  3)בגירים( וטופס  2קיים טופס. 

  ע"י ועדת הלסינקי.יש להחתים משתתפים )לאחר הליך הסכמה( על טופס שאושר 

  אם במהלך המחקר, אושרה ורסיה חדשה של  טופס הסכמה, יש להחתים המשתתפים הפעילים על
 (.Informed Consent  Log-ורסיה החדשה. )רצוי להשתמש  בוה

  שדות בטופס: חתימה, תאריך החתימה.  2על המשתתף למלא בכתב ידו 

 שתתף ע"י המשתתף.רצוי גם מילוי שמו. לסיכום: מילוי  כל שורת המ 

 .על החוקר, למלא כל השדות בטופס :שם כולל תוארו ד"ר/פרופ', חתימה, תיארוך החתימה 

 .יש לתת לחולה עותק מטופס ההסכמה החתום והמתוארך 
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 .יש לתעד כי ניתן לחולה עותק מכתב ההסכמה 

 .אין להחתים אדם שאינו מבין עברית על טופס הסכמה בעברית 

 מתורגמן)אין להיעזר בורגם לשפה בה שולט המשתתף הפוטנציאלי , אין לגייסו אם אין טופס הסכמה מת 
 וכו'(.

  ראה        .עיוורואנלפבית, דומה למקרים של אינו קורא עבריתאך  שדובר ומבין עבריתמשתתף(
 בהמשך: עד בלתי תלוי(.  

  במקרה: רקנחוץ  -עד בלתי תלוי 
 משקפיים .שכח  לא יודע לקרוא, שהמשתתף עיוור, -
 בעיות בידיים כגון: קטועים, בצקתיים בידיים בטיפול נמרץ וכו' . -
 אין שפה משותפת לחוקר ולמשתתף.  -

 'העד מעיד וחותם כי היה נוכח בעת ההסבר המילולי למשתתף והקריא  - משתתף עיוור וכו
 את טופס ההסכמה למשתתף.

  עיוורואנלפביתלמקרים של  , דומהאינו קורא עבריתאך  שדובר ומבין עבריתהמשתתף.              
 הטופס. מקריאיש צורך ב"עד בלתי תלוי" ש

  "בתנאי שאין ספק לגבי צלילות החולה . - "בעיות בידיים 

  תלוי לחתום-על המשתתף לחתום, על העד הבלתי -אם המשתתף יכול לחתום ולא יכול לתארך 
 ולתארך.

  לתפקד.אין צורך בהחתמה חוזרת כשהיד חוזרת 

 למשל: המשתתף יודע רוסית, החוקר המסביר לא שולט ברוסית. -  אין שפה משותפת 

  "לרוסית. המשתתף מקבל ביד טופס  יתרגםהרופא יסביר בעברית," העד הבלתי תלוי 

 הסכמה בשפה הרוסית: 
o  חותם על הטופס המתורגם. -המשתתף 
o  חותם על הטופס בעברית. -הרופא 
o  חותם בשני הטפסים. -העד 
o  ,אם החוקר  שאינו קורא רוסית מוכן להסתמך  על  התרגום שאושר ע"י הועדה

 תקין שכולם יחתמו בטופס ברוסית בלבד. 
 הערה:               
     אם החוקר והמשתתף דוברים רוסית ויש טופס מתורגם לרוסית, שניהם חותמים בטופס    

 המתורגם.
 

 :מיהו העד הבלתי תלוי
להפעיל                -אינו יכול להיות עד בלתי תלוי.)איש צוות ממחלקה אחרת   -מהמחלקה עצמה  איש צוות

 שקול דעת(.
  יכול להיות עד בלתי תלוי..אינו  – בן משפחה

 בבחינת "כל המוסיף גורע". -הערה: החתמת בן משפחה "ליתר בטחון" כשאין צורך בכך 
 מיהו האדם שחתם כעד. N.T.Fכשנעשה שימוש ב"עד בלתי תלוי", רצוי להוסיף  

 
   N.T.Fרצוי להוסיף גם במקרה שמשתתף קורא עברית אך נוהג לרשום שמו ולחתום לא בעברית,

 שהמשתתף קורא עברית. 
                         

  יאטר בלתי תלוי.גר הערכת פסיכיאטר/ –ספק לגבי כשירות המשתתף ואין נציג חוקי 

  אין "מעמד" 3(, בטופס  הסכמה לגוףהחתמה ע"י אפוטרופוס )אפוטרופוס  -במקרה שמדובר בחסוי .

 להחתמת בן משפחה שאינו אפוטרופוס כאפוטרופוס. 

 , נעשתה עם צירוף העתק מסמך המאשר האפוטרופסות.חתימה ע"י אפוטרופוס
 

   לחתום.  רשאיאם המשתתף בעל תובנה לפחות חלקית, המשתתף 

 משפטית חתימתו אינה "תופסת". יש צורך בחתימת האפוטרופוס.               
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 החתימה, רק לצורך שמירה על כבודו, זכויותיו וכו'.               
 .N.T.Fרצוי לרשום                

 הכללת צוות הכפוף לחוקר והכללת בן משפחה של הצוות החוקר

  ה ע"י רופא בלתי תלוי.הליך ההסכמ -הכללת צוות 

 מוגדר כחוקר משנה, האצלת סמכויותיו מצומצמת לנושא ההכללה הנ"ל(. -)הרופא הבלתי תלוי 

  יוחתם  ע"י חוקר רשום אחר שאינו קרוב משפחה. -הכללת בן משפחה של חוקר 

 תרגום טופס ההסכמה 
 יש צורך באישור "מתרגם מוסמך".  ככלל:

למסמך ב' בשפה  Xהאדם שתרגם כי תרגם ממסמך א' בשפה  בהצהרתיש צורך במקרים חריגים: 
Y.תוכן המסמכים זהה, ויש לו ההכשרה המתאימה לבצע התרגום , 
 

 נט של שירותי בריאות כללית, הוכנו תבניות טופסי הסכמה מתורגמים. -באינטרה
 וכו'(.לתרגם פרטי המחקר הספציפי, סעיף ד' )לחוקרים נשאר  

  קטין -טופס הסכמה
 

 .)יקבל הסבר בהתאם ליכולת הבנתו. )יכול לחתום על טופס בו ייכתב שהוא קיבל הסבר על הניסוי 

  מקובל "להחתים" גם הקטין  - 02מגיל Assent -.)אין חובה( 

 (.7-02)יש חברות בהם נהוג "להחתים" גם קטינים בני 

  במהלך המחקר, יש להחתימו. 00אם מלאו לקטין 

  יש לבקש זאת מועדת הלסינקי, בסעיף "בקשות מיוחדות". -הורים  2פטור מהסכמת 

  השתתפות ילד מאומץ, דורשת צילום תעודת הזהות בו כתוב שם הקטין המאומץ או הצגת מסמך

 מהרשויות המתאימות, המאשר האימוץ .

 מחקר בבתי ספר
 

 נו מותנה(.שאי אישור) ועדת הלסינקיואישור  לפי דרישות משרד החינוך, על החוקר להציג בפניו,
 בד"כ החלטת הועדה תכלול המשפט:

"אין באישור זה, כדי לייתר הצורך בקבלת היתר מלשכת המדען הראשי של משרד החינוך לאיסוף 
 המידע המבוקש בין כתלי/באמצעות מוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך".

 
 

  נוהל לאישור איסוף מידע במוסדות החינוך
 
 mhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//nh5k3_9_1.ht 

 , יש לקבל הסכמה מראש ובכתב של ההורים.מזוהיםלצורך איסוף נתונים  - (0ג.  0.0לפי סעיף 

 0.0  .יש לאפשר להורים להתנגד.לנושאים רגישיםכאשר איסוף הנתונים מתייחס  -  (1ג , 

  היחידה המאשרת תוודא כי לא קיים חשש סביר שהפעולה המתוכננת תפגע רגשית 0.7לפי סעיף":

 בתלמיד".

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nh5k3_9_1.htm
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  דרוש אישור היועץ המשפטי כשאיסוף המידע אינו אנונימי/הוגדר כ"רגיש". :0.2.2לפי סעיף 

  שטמונה בהן סכנה לפגיעה   לפעולות דוגמאותכתובים  (2עמ'  ) 2בנספח בחלק האחרון של האישור

  רגשית בילד המשתתף ויש להתייעץ עם נציג שפ"י לצורך אישורן.

 (:00מכתב לרופא המטפל )טופס 
 

 רופא המשפחה )גם למחקר בתחום הרפואה המקצועית: עור, נשים וכו'(. -רופא ה 

 )לא כתוב בנוהל אם המכתב נשלח ישירות לרופא או ניתן ביד למשתתף(.

 .יש להשאיר עותק המכתב בתיק ולתעד שנשלח מכתב 

 תיעוד ותקשורת עם רופאים שאינם קשורים למחקר  
 

 ודי(יש לתעד בתיק החולה: )הוכן טופס ייע
 
 כי החולה משתתף במחקר ולציין באיזה מחקר  הוא משתתף. -
 מתן עותק מטופס ההסכמה למשתתף. -
 לרופא המטפל )ב"תכשיר"/"אמ"ר/ו"תאים ורקמות"(. 00שליחת טופס  -

 
 ,לתעד בעצמו )ולא למשל באמצעות מתאמת המחקר(.  הרופא החוקרעל 

 הנחיות לשימוש בטופס הייעודי לתיעוד:

  ולסמן הדרוש סימון.          ונושא המחקר  מספר המחקריש להשלים 

 .פרטי המשתתף יכולים להיות מזוהים או מקודדים 

  אם המשתתף מאושפז או בטיפול בשירות האמבולטורי, יש לתעד האמור לעיל, בגיליון הרפואי או

 בגיליון  האלקטרוני.

 ם(, ניתן לתייק התיעוד בתיק חוקר.במקרים אחרים כשאין גיליון )למשל: משתתפים בריאי 

 בנפרד מה)כולל תיעוד מזוהה(, חייב  להיות   מזוהה חומר-CRF. 

 
לשים מדבקה על גבי כריכת תיק החולה )תיק אשפוז/תיק מרפאה( בה  התערבותי , חובהבמחקר 

 כתוב כי החולה משתתף במחקר. )הוכנו מדבקות. ניתן לקבל המדבקות אצל מיכל ויטשנר(.
 

ר שנערך במחלקה, יש לכתוב במכתב הסיכום כי החולה משתתף במחקר ובאיזה נושא במחק
 המחקר.

 יש  להכין  קלסרים כדלקמן:
 "."תיק חוקר 

 .קלסר טופסי הסכמה 

  קלסרCRFs אם בדיקה נמצאת ב( מקודדים-CRF .)עליה להיות מקודדת 

ובו  CRF)-נפרד מה) קלסר   SOURCE DOCUMENTSבנוסף, החוקר רשאי שיהיה קלסר 
 )למשל: סיכומים רפואיים, בדיקות(.  שמיהחומר יהיה 
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 תיקונים
 

 אין לעשות תיקונים בטיפקס.
 יש למתוח קו על הכתוב .  

 לצרף דף נפרד עם הסבר לטעות(.. ) File   Note Toיש לכתוב לעיתים דרוש הסבר לתיקון.
 לוגים 

 
 לוגים שמילוים הינם בגדר חובה:      3יש 

 ID Log  

 Screening Log  

 Enrolment Log 

 מהמחקר:הוצא מי ש

 "שהמשתתף הוצא והסיבה.לוגיםיש לעדכן ב " 

  מהמחקר(  הוצאו)בסעיף: מספר המשתתפים ש בדוחות הארכה וסיוםיש להתייחס 

 למשתתפים שהוצאו ולטפסים שנפסלו בבקרה עקב ממצא קריטי.        
 

Patient Enrolment Log  
 תאריך הכללה ותאריך חתימה. עמודות: 2בלוג יש 

 

תאריך 
 הכללה

 תאריך חתימת טופס 
 הסכמה מדעת

 
 חייב להיות מסודר לפי סדר כרונולוגי. הלוג

שונה מתאריך החתימה על טופס הסכמה, הסדר הוא לפי סדר כרונולוגי של  אם תאריך ההכללה

 ההכללה.

 המלצה:
 

 לניהול יעיל של מסמכים ושליטה בחומר(.להגשות ואישורים )כלי מצוין    logמומלץ ליצור 
 בעזרת הטבלה קל מאד לראות:

 את הגרסה המעודכנת ביותר של המסמך )תמיד אחרונה(

 מתי הוגשו )בתכלת(

 מתי אושרו )באפור(

  (. IB V00מה עדיין ממתין לאישור )

 
 

וניטורו. לאחר אישורו, המחקר נתון לבקרה מדגמית ע"י חלק מהותי וחשוב בכל מחקר הינו הבקרה עליו 
 צוות הבקרה. יש לשמור על תיק חוקר מסודר במהלך פעילות המחקר.

חודשים  3במידה ונמצאו ליקוים במהלך הבקרה, באחריות החוקר הראשי לבצע את התיקונים עד 

  ממועד שליחת דוח הבקרה.

Pt. Diary IB ICF Protocol 
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 בקרת מחקרים - כללית גוף מבקר לניסויים קליניים בשירותי בריאות

 בביה"ח קיים גוף בקרה מוסדית לבדיקה וניטור ניסויים קליניים הנערכים במוסד.

המטרה היא לעזור לחוקרים לעמוד בדרישות החוק ,בקריטריונים הדרושים מבחינה אתית ומשפטית ועל פי חוזר 

 המנהל הכללי של משרד הבריאות.

 בבקרה יבדקו כל התהליכים המחקרים. 

 הבקרה מבוצעת מדגמית על סוגי מחקר שונים.

 לבקרת המחקר על החוקר להביא את תיק המחקר.

 

( של משרד הבריאות  מחדד את הדרישות 244102נוהל "פיקוח ובקרה על ניסויים רפואיים בבני אדם" )מס' 

 :ל

. הנוהל לא מגדיר היכן תיעוד מתן העתק טופס הסכמה מדעת למשתתפי המחקר .א

 אך מגדיר כי עמידה בדרישה זו  תהווה חלק מבקרות יש לתעד זאת,

. להלן הסבר על אפשרות סימון בולט על השתתפות במחקר ברשומה רפואית .ב

 ומיקום סימון זה במערכת קמיליון

 

 סימון בחוצץ רפואה:
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 המידע יוצג בתיק רפואי בחוצץ דגשים והתרעות, באופן הבא:

 

 

 

 

 , כאשר להגדרת ממצאים קריטיים, בין היתר, הוספו: רמת הממצאים בבקרותמגדיר מחדש את בנוסף, הנוהל 

פעולות תיקון של ממצא קריטי או מהותי שאינן מתאימות, אינן מספקות או  .א

 שבוצעו לא במועד

סירוב או הערמת קשיים לביקורת/ פיקוח או חוסר הצגת מסמכים בפרק זמן  .ב

 הנדרש

 

 . הדגשים בעקבות בקרות מחקרים שבוצעו .0

(, ובלבד בהתאם להכשרתו וקבלת delegation log-)לרבות צוות שרשום ב רק צוות מחקר .א

)לרבות תרופות המחקר / תרופות נלוות/ מדידות  רשאי לתת טיפול במסגרת מחקרהדרכות, 

 סימנים/ רישום/ כל פעולה אחרת(. 

 

ר אחריות החוקר לשמור על תנאי הובלה ואחסון נאותים של כל תכשיר הנמצא במחק .ב

 )לרבות תוספי תזונה( 
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 תיק המחקרים מכיל:

 הצעת המחקר חתום על ידי מבצעו, מנהל מחלקה וחתימות של חוקרי המשנה,)העתק הטופס המקורי   .2

 שהוגש לוועדת הלסינקי( .1

 (2/02אישור ועדת הלסינקי )טופס  .3

 (7/07אישור הנהלת בית החולים )טופס  .4

 (0אישור משרד הבריאות, באם נדרש )טופס  .5

טופסי הסכמה מדעת, ומידע למטופל )באם יש בשפות אחרות יש  לצרף פרטי המתרגם ואישורי  .6

 התרגום( 

 דיווחים שנעשו במהלך המחקר לפי דרישת ועדת הלסינקי או ע"פ הצורך\תוספות\תיקונים\שינויים .1

 תיקי מטופלים המשתתפים במחקר .8

 חלוקת הסמכויות לחוקרים וחתימותיהם -S.S.Lטופס  .9

 רישום פרטי המשתתפים -I.D.LOGטופס  .20

 למחקרים בהם נדרשת למלא הסכמה מדעת.  INFORMED CONSENT LOGטופס  .22

21. Patient Screening Log סקירת משתתפים בפועל 

 קורות חיים של עורכי המחקר .23

 של חוקר ראשי וחוקרי משנה במחקר GCPתעודות  .24

 במחקרים בהם הדבר נדרש –מכתב לרופא המטפל  .25

 המעבדה לוקחת חלק במחקראישור מעבדתי באם  .26

 באם נדרש-NIH  רישום ב  .21

 אישור אמ"ר באם נדרש .28

 אישור בית מרקחת באם מדובר במחקר קליני בהם יש אספקת תרופות .29

 באם נדרש. MOHרישום ב  .10

 

 דגשים מיוחדים:

במחקרים שמתבצעים במתקני הקהילה של שירותי בריאות כללית, חל איסור מוחלט לכלול במחקר  .0

 ות של שירותי בריאות כללית.\ן מבוטחים\ות אשר אינם\או חוליםות \מטופלים

ניתן לבצע מחקר גם במרפאתו הפרטית של חוקר אך ורק במידה והוא מבצע את המחקר במקביל  .2

 גם בבית החולים מאיר.

במקרה כזה, החוקר יגיש לוועדת הלסינקי בקשה מיוחדת, כולל חתימתו על תצהיר בו הוא מתחייב 

ות במחקר במרפאתו הפרטית ובנוסף הוא מסכים לאפשרות \ום עבור משתתפילא לגבות תשל

 שתתבצע, לפי הצורך, בקרה של תיקי המחקר במרפאתו הפרטית.

 

 



 

 

41 

 

 הוועדה המרכזית של שירותי בריאות כללית.

 

בנוסף לוועדת הלסינקי המוסדית של בית החולים מאיר, גם וועדה מרכזית של שירותי בריאות כללית. וועדה 

מרפאות של שירותי בריאות בחולים והמרכזית זו מיועדת לדון בתיקי מחקר רב מרכזיים שמתנהלים בבתי 

 הוועדה המרכזית.  כללית. כל ההתנהלות של החוקרים עם וכלפי הוועדה המרכזית תתבצע אך ורק מול

 לוועדת הלסינקי המוסדית של בית חולים מאיר אין כל קשר לוועדה המרכזית.

 

 

 

 

 חוקרים המעוניינים בהכוונה 1 סיוע מוזמנים ליצור אתנו קשר לתאום פגישה.
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