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 שירותי בריאות כללית
    

  

  
  

  
  ניסויים רפואיים בבני אדם 

 לפעילות ועדת )(SOPs נהלי עבודה תקניים
  הלסינקי מוסדית

  
  

  :אשרור הנוהל
 

 תפקיד חתימה  תאריך

  הנהלה ראשית,חטיבת בתי חוליםראש  ,ל"סמנכ  דודסון. ר א"ד
 ר השרות המרכזי לבקרת ניסויים קליניים"יו  ויילר. ר ש"ד

  ר וועדת הלסינקי המוסדית"יו  

 
  

  : בקרת שינויים
  

'גירסה מס  השינוימיקום בתוקף מתאריך   

 001 מקור גרסת  01.03.07

 002 22' עמ - 8סעיף , 17' עמ -  7.1.2, 7.1.1סעיף  15.03.07

 003  46' עמ – 29.2סעיף , 20' עמ – יז 7.4.6סעיף  29.03.07

 39' עמ – 18סעיף , )'ה', ד (17.1ף יסע, 16.4סעיף  004   11.03.08

  
  
    
 שירותי בריאות כללית –מידע פנימי של הארגון מסמך זה מכיל   

    .והוא נועד לשימושם של העובדים בארגון
    .אין למסור מידע זה ללא אישור בכתב
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  :תוכן העניינים
  
  עמוד      

  3  יכלל  -  'א פרק
  5  הגדרות  -  'פרק ב
  15  מסמכים ישימים   -  'ג פרק

  17  וסמכויות מבנה ,מינוי – מוסדית הלסינקי ועדת  -  'פרק ד
  23  סדרי דיון והחלטה,  הליכי קליטת הבקשה–ועדת הלסינקי מוסדית   -  'פרק ה
  37  הגומלין למול הנהלת בית החוליםיחסי  –ועדת הלסינקי מוסדית   -  'פרק ו
  40   משרד הבריאות יחסי הגומלין למול –ועדת הלסינקי מוסדית   -  'זפרק 
  43  הגשת בקשה חדשה לעריכת ניסוי רפואי   -  'חפרק 
דיווחים במהלך , או שינויים באישור קיים/רכה והגשת בקשות להא  -  'טפרק 

  הניסוי הרפואי
46  

  47  סדרי תיעוד תיוק וגניזה   -  'פרק י
  49  הבקרה והפיקוח על הניסויים הרפואיים   -  'יאפרק 

  52  נספחים     
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  כללי  :  'רק אפ
  
 :מבוא .1

ניסויים רפואיים ומחקרים בבני אדם יבוצעו בבתי החולים של שירותי בריאות כללית אך ורק על פי  

  . הכללים המפורטים בנהלים אלו

קובעות שביצוע ניסויים קליניים ) 1980, א”התשמ, ניסויים רפואיים בבני אדם(תקנות בריאות העם 

 אישור מנהל המרכז הרפואי בו מתבצע הניסוי לאחר שזה קיבל ומחקרים בבני אדם מותנה בקבלת

את חוות דעתה החיובית של ועדת הלסינקי המוסדית או את אישור ועדת הלסינקי העליונה של 

דרישות הנוהל , את עקרונות הצהרת הלסינקי מיישמתועדת הלסינקי מוסדית . משרד הבריאות

 ואת נהלי משרד הבריאות המתפרסמים מעת )GCP (הליכים קליניים נאותיםלההרמוני הבינלאומי 

  .לעת

  

 :מבנה קובץ ההנחיות .2

קובץ ההנחיות הנוכחי נבנה מתוך כוונה לשמש כלי עזר עיקרי בכל הקשור לפעילותן של ועדות 

הקובץ מכסה בהנחיותיו את מכלול . בבתי החולים של שירותי בריאות כלליתההלסינקי המוסדיות 

הן מבית  לנזקקים לשירותיהלבין ועדת ההלסינקי המוסדית שגומלין מערכות היחסים וקשרי ה

 -ו, חברות פרמה, יזמים(גורמי חוץ והן ) חוקרים בבתי החולים המעוניינים בביצוע מחקר קליני(

CROs (בנוסף .המבקשים לבצע מחקרים קליניים במוסדות הרפואיים של שירותי בריאות כללית 

ן שבין ועדת ההלסינקי המוסדית למול רמת העל במשרד מכסה הקובץ גם את קשרי הגומלי

  . הבריאות

 דרכי עבודתה וסמכויותיה של ועדת הלסינקי  אודותלגלות שקיפות מלאהתוך רצון הקובץ נבנה מ

   : וכולל פירוט נהלים בנושאיםהמוסדית

  וסמכויות מבנה ,מינוי •

  סדרי דיון והחלטה,  לאישור ניסוי קליניהליכי קליטת בקשה •

  משרד הבריאות, ועדה העליונהלבין הועדה המוסדית י הגומלין יחס •

  הגשת בקשה חדשה לעריכת ניסוי רפואי  •

  דיווחים במהלך הניסוי הרפואי, או שינויים באישור קיים/הגשת בקשות להארכה ו •

  הבקרה והפיקוח על הניסויים הרפואיים  •
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 והינו קובץ בריאות כלליתאתר האינטרנט של שירותי מוצג ב, הקובץ בגירסתו האלקטרונית

המאפשר מעבר אל הפרקים השונים שמרכבים אותו ופתיחת עזרים שונים תוך ) Linked(משורשר 

  : כדי העיון השוטף בו

         בגופן בולטבגוף הנוהל הובלטו הכלולים וניספחים סעיפים חשובים , שוניםפרקים  •

    בצבע כחולהובלטו בגוף הנוהל מושגים  •

   בצבע בורדוהובלטו בנוהל  ומקורות חקיקה מסמכים ישימים •

  בצבע אדוםטפסים המוזכרים בנוהל הובלטו  •

לחיצה כפולה על כל אחד מסמנים אלו תעביר את הקורא ישירות למושג בפרק ההגדרות או למסמך 

  .הרלוונטי המקושר
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  הגדרות :  'בפרק 

  
  
 :מטרה .3

ת בתחום הניסויים הרפואיים הן אלו  זה לרכז את מכלול המושגים וההגדרות המקובלופרקמטרת 

הן אלו  ,ICH E6 GCP Guidelines - שמקורם בנוהל הבינלאומי ההרמוני להליכים קליניים נאותים

 והן אלו שהם נחלת הפרקטיקה המקובלת ) 'פרק גראה  (שפורטו במסמכים ישימים בישראל

    . בתחום

  

  

 :תהגדרו .4

לים שפרסם משרד הבריאות כולל במערכת חוזרי בתקנות ובנה, בחקיקת המשנה, בחקיקה הראשית

ל משרד הבריאות להם נגיעה לתחום הניסויים הרפואיים איזכור רב של מושגים שהוגדרו לשם "מנכ

 – 1פרק חלקם הגדול מבוסס על . שמירת האחידות ויצירת השפה והטרמינולוגיה של תחום יחודי זה

 ICH E6 GCP Guidelines -  קליניים נאותיםפרק ההגדרות שבנוהל הבינלאומי ההרמוני להליכים

וחלקם הוא פרי הפרקטיקה המקובלת בתחום שהשתרשה בעיקר בשל פעילותם של ארגונים 

והרווחות במערכות מקובלות התפישות העל בסיס ) CROs( לניהול וביצוע ניסויים קליניים יםמסחרי

  Good Documentation Practices - תיעוד ואיחזור נתונים

בסדר להם אין מקבילה בעברית שולבו גם מושגים ובסיומו   ב- א - ההגדרות ערוך על פי סדר הרצף

  . ABC -ה

רוב ההגדרות מבוססות על הכיתוב במסמכים ישימים של הוראות החקיקה הראשית וחקיקת המשנה 

 הלקוחות מתוך הנוהל ההרמוני הגדרות בחלק מהמקרים פו נוסכמו כן. )'ראה פרק ג (בארץ

אלו נוספו גם לכל , בנוסף ICH E6 GCP Guidelines. – הליכים קליניים נאותיםינלאומי להב

  .לצד כל הגדרה מופיע המקור ממנו צוטטה. הגדרות שמקורם בפרקטיקה שהשתרשה בתחום
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    א

 או הגופני מצבם עקב אשר חולים, 1קטינים, ןבהריו נשים - Vulnerable Subjects - מיוחדת אוכלוסייה
על תוספותיהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .חוקית במשמורת הנמצאים ואנשים להםשהשיפוט  כושר נפגע נפשיה

  . )2006ינואר ותיקוניהן 

רפואי או סטודנטים או סגל , חולים שמצבם הסוציואקונומי ירוד, קשישים במוסדות סיעודיים, חולי נפש
, מו ביחסי עובד מעביד מול יוזם הניסוי או החוקר הראשישעשוי למצוא עצעובדי תעשייה פרמצבטית 

הליכים ההרמוני להנוהל הבינלאומי ( .פליטים וכל מי שאינו מסוגל לתת הסכמה מדעת, מיעוטים, חיילים, אסירים
  ICH E6 GCP Guidelines ) – קליניים נאותים

  
  

 את החומר "אינבו", כשמו.  בניסויתלקבוצת הביקור המיועדשהינו תכשיר מוצר מחקר  - (Placebo)אינבו 
אפקט "מאפשר במחקרים כפולי סמיות לקבוע את . ולכן חסר פעילות טיפוליתשל מוצר המחקר ) API (הפעיל
של אפקט זה יש הטוענים שמקורו . השפעה חיובית על המטופליםהמתבטא ב ,(Placebo Effect)"  האינבו

  . ף בניסויבהשפעה הפסיכולוגית של עצם מתן הטיפול למשתת
  
  
   רפואי בניסוי חריגים אירועים 
   
 , קליניבניסוי למשתתף שאירעה רצויה בלתי רפואית תופעה - Adverse Event  (AE) - אירוע חריג   )א(

על , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם(. במוצר לטיפול התופעה בין קשר בהכרח אין ואשר ,מחקר במוצר המטופל
 )2006אר ינותוספותיהן ותיקוניהן 

 
 גורם, םחיי מסכן, מוות: אירוע חריג שהינו  Serious Adverse Event (SAE) --  רציניחריג אירוע  )ב(

 בשל או לנכות סיכון בשל או ,רפואית בהתערבות צורך בשל למשלם הקיי האשפוז משך להארכת או לאשפוז
על תוספותיהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( מולד מום או ,ממושכת או/ו קשה למוגבלות או לנכות גורם, םלחיי סיכון

 )2006ינואר ותיקוניהן 
  
 חריג אירוע - Adverse Device Effect (ADE)או  Adverse Drug Reaction (ADR) - לוואי תופעת  )ג(

 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם(. המחקר במוצר לטיפול כלשהי במידה הקשור
  
 Serious Adverse Device אוSerious Adverse Drug Reaction (SADR) - רצינית לוואי תופעת  )ד(

Effect (SADE)  -  הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .המחקר במוצר לטיפול כלשהי במידה הקשור רציני חריג אירוע ,
  )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן 

  
  

החלטת ועדת ההלסינקי לאשר את קיום הניסוי הרפואי באתר הניסוי   - )Approval(אישור הניסוי הרפואי 
 הליכים קליניים נאותיםההרמוני להנוהל הבינלאומי דרישות , המוסד הרפואי, בכפוף לתנאים שקבעה הועדה

– ICH E6 GCP Guidelines ,ומי הנוהל הבינלא(.  במדינה בה מתבצע הניסויוהדרישות הרגולטוריות הישימות
  ICH E6 GCP Guidelines ) – הליכים קליניים נאותיםההרמוני ל

  
 המהווה בסיס - 6נספח נתן אישור ועדת הלסינקי המוסדית על גבי  יי" ניסוי מיוחד" במקרים של ,בארץ

נתן אישור ועדת הלסינקי יי" ניסוי שאינו מיוחד"במקרים של .  7נספח  –לאישור מנהל המוסד הרפואי 
 בסיס ושני האישורים יהוו – 8נספח    על גביהעליונה ואישור ועדת הלסינקי 6נספח גבי  המוסדית על 

     .7נספח  –לאישור מנהל המוסד הרפואי 

 
  1962  ב"התשכ ,והאפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק לפי ,שנים 18 גיל עד הנו קטין 1
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תורגם לשפה אחרת את נכונות המסמך ש מסמך המאשר - )Translation Certificate ( אישור תירגום
תאריך המסמך הן לגבי מסמך המקור והן לגבי המסמך האישור יכלול את פירוט הגירסאות ו". נאמן למקור"כ

  .את השפה אליה תורגם המסמך ואת פרטי עורך התירגום,  תוצאת התירגום ויציין את שפת המקור-החדש 
  
  

הנוהל הבינלאומי (. ל הפעולות הקשורות בניסוי הרפואי בו מתבצעות בפוע)ים(האתר – )Trial Site (אתר הניסוי 
  ICH E6 GCP Guidelines ) – ליניים נאותיםהליכים קההרמוני ל

  
  

  ב
  ) 191' ראה שם עמ( 1940פקודת בריאות העם  ב24סעיף כמשמעותו ב -ית חולים ב
  
  

  ד
,  בחוק,בעלת תוקף כל דרישה  (Applicable Regulatory Requirements) - - דרישות רגולטוריות ישימות

י רשות "מתייחסת  למוצר המחקר והוצאה עה או , להסדיר את ביצוע המחקר הרפואי או צו הבאהתקנ
  ICH E6 GCP Guidelines ) – הליכים קליניים נאותיםההרמוני להנוהל הבינלאומי ( .מוסמכת במקום ביצוע הניסוי הרפואי

  
  ה

  
 או כולן ,האלה התקנות לעניין הסמיך שהוא מי או הבריאות משרד של הכללי המנהל - "הכללי המנהל
  )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , לניסויים רפואיים בבני אדםהנוהל ( .מקצתן

  
 
 לנושא מקומו כממלא אדם למנות רשאי החולים-בית מנהל  – החולים-המאשר ניסוי רפואי בבית" המנהל"

 מינוי על הודעה .החולים בבית הרפואיים הניסויים אישור לעניין "המנהל" יהיה והוא ,רפואיים ניסויים אישור
 הניסויים לאישור "מנהל"כ שמונה מי או הרפואי המוסד  מנהל.תהבריאו משרד ל"למנכ תועבר מורכא

ל "חוזר מנכ(). םהחולי-בית למנהל המייעצת ועדה שהיא (החולים בית של הלסינקי בועדת יכהנו לא ,הרפואיים
  )22/06ב "משה
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 של וזכויותיהם שלומם את להבטיח עדיםהמיו ומתודולוגיה עבודה נהלי - )GCP (נאותים קליניים הליכים
  . )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .יעילותו ואת הניסוי איכות את ,בניסוי המשתתפים

  
ניתוח הנתונים ודיווח אודות הניסוי הרפואי המבטיח , תיעוד, בקרה, ניטור, ניהול וביצוע, לתכנוןסטנדרט 
ים המדווחים ותוצאות הניסוי הם מהימנים ומדויקים ושלומם בטיחותם זכויותיהם וסודיותם של שהנתונ

  ICH E6 GCP Guidelines ) – הליכים קליניים נאותיםההרמוני להנוהל הבינלאומי (. המשתתפים בניסוי נשמרה
  
 של ודיווח תיעוד ,ביצוע ,לתכנון ,ומדעיים אתיים ,לאומיים-בין איכות תקני שני - "לאומיים-הבין הנהלים"

  .)2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .אדם בני בהם שמעורבים מחקרים
  

   :נאותים קליניים להליכים לאומי-הבין ההרמוני הנוהל :מחקר למוצרי
ICH-GCP - Harmonized Tripartite Guideline for Good Clinical Practice להלן   :ICH-GCP  

  
   ר"באמ אדם בבני רפואיים למחקרים לאומי-הבין התקן: ר"אמ/רפואי לציוד

Clinical Investigation of Medical Devices for Human Subjects - ISO 14155-1, ISO 14155-2להלן   :
ISO14155 

 
  

 כי ברצונו לקחת חלק מרצונו החופשי" משתתף" הליך בו מאשר ה– )Informed consent(הסכמה מדעת 
 השונים הקשורים בניסוי הרלוונטיים םוההיבטיבניסוי ספציפי וזאת לאחר שנימסרה לו כל האינפורמציה 

טופס כתב הסכמה הליך ההסכמה מדעת מתועד בכתב מתוארך ונחתם על גבי . לצורך קבלת החלטתו
על תוספותיהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם ICH E6 GCP Guidelines,– הליכים קליניים נאותיםההרמוני להנוהל הבינלאומי (. מדעת

  ).4  סעיף 2006 ינוארותיקוניהן 
    
  

, אדם-רפואי שכרוכים בו בני-ביו במחקר רופאים המנחות המלצות בדבר ההצהרה –הצהרת הלסינקי 
תקנות בריאות (. 1980ם ושנוסחה מצורף בנספח לתקנות בריאות הע,  1975בטוקיו שתוקנה כפי,  1964הלסינקי

 ) 12/1981  משרד הבריאותראש שירותי אשפוזחוזר , 1980העם 
  
  
  

  ו
 ראש שירותי אשפוזחוזר , 1980תקנות בריאות העם ( הלסינקי להצהרת 'א בפרק 2 סעיף לפי  ועדה– "הלסינקי  דתוע"

 )12/1981 משרד הבריאות
  
  
בלתי תלויה  ועדה" -  או של מוסד רפואיוליםהח בית של הלסינקי ועדת" – "מוסדיתהלסינקי  תועד"

להבטיח את זכויותיהם בטיחותם ורווחתם  תפקידה .בתקנות מוגדרים החוקי ומנינה מינויה דרכי, השהרכב
 הרפואי וטופס פרוטוקול הניסויבחינה ואישור  י "ע,  בין היתר,של המשתפים המגויסים לניסוי הרפואי

רבות השינויים החלים לועדה לנהל מעקב שוטף אחר מהלך הניסוי כמו כן תפקידה של ה. ההסכמה מדעת
על תוספותיהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( . לנוהל זה18.1כמפורט בסעיף , לפקח על הניסוי הרפואי, בפרוטוקול

 )2006ינואר ותיקוניהן 
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 מוגדרים החוקי ומנינה מינויה כידר, ה שהרכבשל משרד הבריאותה בלתי תלויה  ועד–עליונה הלסינקי  תועד
על ניסויים הנוגעים למערך הגנטי של האדם להפריית אישה שלא דעת  חוות לתת הוא תפקידה ואשר בתקנות

 .לרבות ניסוי המוסדר על פי חוק מידע גנטי, נים אחרים שהמנהל הכללי מבקש לדון בהםלענייו, כדרך הטבע
 )2006ינואר וספותיהן ותיקוניהן על ת, הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם(

 
 

ל משרד הבריאות " ועדה מייעצת לניסויים רפואיים שמינה מנכ–ועדה מרכזית לניסויים רפואיים בבני אדם 
מוצרים ,  אביזרים ומכשור רפואי,תכשירים:  או לכל נושא אחר עליו יוחלט בעתידלאחד מהנושאים הבאים

על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .וקסנוטרנספלנטציההמכילים תאים ורקמות חיים ממקור הומני 
 )2006ינואר 

  
  

  ז
 לרבות , ראח קשר וכל ,אישי או משפחתי קשר או ,עסקי או מסחרי קשר או ,בשכר העסקה של קשר - "זיקה"

 או הוצאות החזר למעט ,תלות או עניינים ניגוד לקיום חשש לעורר כדי בו שיש ,בעבודה כפיפות של קשר
 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .זה נוהל לפי בוועדות השתתפות עבור תשלום

  
  
  

  ח
המסכמת את המידע הפרה   חוברת מידע אודות מוצר המחקר–) Investigators Brochure(חוברת לחוקר 

החוברת  ערוכה על פי . קר ומציגה את הרציונל לקיום המחקר המתוכנןקליני והמידע הקליני אודות מוצר המח
 .ICH E6 GCP Guidelines- הליכים קליניים נאותיםלהנוהל הבינלאומי  להנחיות 7הפורמט המתואר בפרק 

על תוספותיהן , ים בבני אדםנוהל לניסויים רפואיב 2.3סעיף  ICH E6 GCP Guidelines ,– הליכים קליניים נאותיםההרמוני להנוהל הבינלאומי (
  )2006ינואר ותיקוניהן 

  
  

 רופא מורשה או רופא שיניים מורשה המשמש חוקר אחראי לעריכת – )Principal Investigator(חוקר ראשי 
 )2006 ינוארעל תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .הניסוי הרפואי באתר הניסוי כמוגדר בפרוטוקול הניסוי

  
  

 החוקר ידי-על שמונה הרפואי הניסוי בצוות אדם כל – )Sub-Investigator, Co-investigator(חוקר משנה 
 החלטות לקבלת או/ו בניסוי הקשורים קריטיים תהליכים לביצוע הניסוי באתר בהשגחתו ונמצא הראשי
  )2006ינואר תיהן ותיקוניהן על תוספו, הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .בניסוי הקשורות חשובות
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  י
הנוהל (. הרפואי הניסוי של ומימונו ניהולו ,לייזומו האחראים מוסד או ,תאגיד לרבות אדם - )Sponsor( יוזם

 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , לניסויים רפואיים בבני אדם
  
  

 החוקר וגם הרפואי הניסוי יוזם גם שהוא ,סדמו או תאגיד למעט ,אדם - )Sponsor-Investigator( חוקר-יוזם
 החוקר של גם הם עליו החלים החובות .המימון במקור תלותוללא ' צד ג במימון ובין עצמי במימון בין, הראשי
 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .היוזם של וגם הראשי

  
  
 

  מ
 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( :המאל אחת - "מוכרת מדינה"

  ;הברית ארצות. א
 ;האירופי באיחוד החברה מדינה .ב
 ;שוויץ .ג
 ;בגיהנור. ד
  ;איסלנד .ה
 ;וסטרליהא. ו
 ;זילנד-ניו. ז
  ;יפן .ח

  
  

 רפואי מוצר ,ר"אמ/רפואי ציוד, )Placebo (או אינבורפואי  תכשיר - (Investigational Product)  מחקר מוצר
 מוצר .ועוד אמרפ צמח או הומיאופתי תכשיר ,ןמזו תוסף ,ןמזו, יקוסמט תכשיר ,םחיי ורקמות תאים המכיל
 שימוש בו נעשה כאשר ,לשיווק המאושר מוצר כולל, אדם בבני רפואי בניסוי ייחוס כמוצר המשמש או הנבדק
 בכדי נועד השימוש כאשר או רשומה בלתי להתוויה הוא השימוש כאשר או ,הרשום השימוש מן שונה באופן
 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .רשום השימושה על נוסף מידע לרכוש

  
 

, בדיקות והערכות שנועדה לבדוק השערה ולהסיק מסקנות, חקירה שיטתית לרבות מחקר ופיתוח -מחקר 
   .הכללה -יצור או לתרום לידע ברושמטרתה ל

  
  

, הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .אחד רפואי ממרכז יותר בארץ משתתפים בו רפואי ניסוי - בארץ מרכזי רב מחקר
   )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן 

  
 

 נאסף בו מחקרו א , עמם אינטראקציה תוך אדם מבני מידע נאסף בו הינו מחקר  –מחקר שאינו ניסוי רפואי 
 עירוב ללא ,מטופלים של אחרות רפואיות-ופרא סוציאליות ,פסיכולוגיות ,סיעודיות ,רפואיות מרשומות מידע

 שימוש בעשיית או ,גופניים בדיקה או פעולה ,הליך בביצוע כרוך אינו כאמור שהמחקר ובלבד ;המטופלים
   )2006 יוני 15/06ב "ל משה"חוזר מנכ( .המשתתף על מקולוגיפר או רדיולוגי ,ביולוגי ,כימי בחומר או בקרינה ,בתרופה
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 נערך שבואו של המוסד הרפואי  החולים בית  של,מקומו ממלא או ,הרפואי המנהל -  המוסד הרפואימנהל
 )2006 ינוארעל תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .כולן או מקצתן,  הרפואי לעניין התקנותהניסוי

  
 

 .לכך רלוונטית מקצועית הכשרה ושעבר ,אדם-בבני רפואי ניסוי במהלך ניטור לביצוע האחראי אדם - מנטר
 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם(

  
  

מוצר המחקר או י "הנוטל חלק במחקר הרפואי אם כמטופל ע,  אינדיבידואל– )Subject/ Trial Subject(משתתף 
  ICH E6 GCP Guidelines )– הליכים קליניים נאותיםההרמוני להנוהל הבינלאומי ( .כמשתתף בקבוצת הביקורת

  
  
  

  נ
,  והוראות מפורטות בכתבהנחיות  -) Standard Operating Procedure - SOP (נוהל עבודה קבוע 

הליכים ההרמוני להנוהל הבינלאומי (  .  בעל התפקידשנועדו לשם השגת אחידות בביצוע פעולות שונות שבאחריותו של
  ICH E6 GCP Guidelines ) – קליניים נאותים

  
  

 ואופן תיעודו ,שביצועו להבטיח הבאה ,אדם-בבני רפואי ניסוי תהליכי של אמת בזמן הבקרה פעולת - ניטור
 הדין והוראות הניסוי לביצוע יתןשנ האישור ,הנאותים הקליניים ההליכים ,הניסוי פרוטוקול פי-על יהיו דיווחו

 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .לעניין הנוגעות
  

 מבוצע על קבוצת אוכלוסיה קטנהמחקר ה. מחקר קליני ראשון באנשים  – )I  -  )Phase I studyניסוי פאזה 
 והשפעות מינון המינון האופטימלילקבוע את בשלב זה מטרת המחקר . של מתנדבים בריאים ) איש 20-80(

 ואופן השימוש הבטיחותכדי לקבוע את טווח  ותופעות לוואי ,רעילות, מוצר ביולוגי על מטבוליזם/ התרופה 
  .עליה במינון במכוון עד להופעת תופעות לוואי ראשונות.  במוצר המחקרהנכון

  
  

המבוצע על קבוצת אוכלוסיה ,  קליני מבוקר ראשון בקבוצת חוליםמחקר - )II  - )Phase II studyניסוי פאזה 
מטרת .  עבורה מיועד השימוש המוצר המחקרשל חולים בהתוויה מסויימת)  איש100-300 ( בהיקפהמוגבלת
אחר  תקופת המעקב שהוגדרהולבחון בבמוצר המחקר  לקבוע את בטיחות ובעיקר יעילות השימוש המחקר

 ה את המידע הנדרש לבניייםמיצר IIמחקרי פאזה .  והתועלת הקלינית לחולה אפשרייםתופעות לוואי וסיכונים
  . גדולההמחקר שיקיף אוכלוסיה מירביתנכונה של 

  
  

המבוצע על קבוצת אוכלוסיה גדולה והמונית של , מחקר קליני באנשים - )III  - )Phase III studyניסוי פאזה 
מבוצעים מחקרי כ "בדר.  עבורה מיועד השימוש המוצר המחקרבהתוויה מסויימת)  אלפים–מאות (חולים 
 המקיף מספר רב של מרכזים רפואיים ולעיתיים אף בפיזור עולמי על מנת להרחיב רב מרכזי כניסוי IIIפאזה 

שנבחר לטיפול בהתוויה עבורה מינון ה השפעות לקבוע את מטרת המחקר. את המגוון הגנטי המשתתף בניסוי
בחינת (וסיכונים אפשריים לתופעות לוואי ) בחינת יעילות(לתועלת הקלינית  וצר המחקרמיועד השימוש במ

  .להוכחת ההצהרות שבתווית המוצרי הרשויות הרגולטוריות "הבסיס הנדרש עמיצר את מחקר זה . )בטיחות
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התוויה בהמבוצע על קבוצת חולים , מעקב קליני ממושך באנשים - )IV   -  )Phase IV studyניסוי פאזה 
 לעקוב מטרת המחקר .בשוק החופשיושיווק אושרו לשימוש הרפואי מכשיר ה התכשיר אולאחר שמסויימת 

לעיתים אף לפרקי זמן ממושכים , תופעות לוואי ותקלות מוכרות או לא ידועות, המכשיר/ אחר פעילות החומר 
  .מעבר לאלו שאפיינו את הניסויים הקליניים בשלב המחקר והפיתוח

  
  
 

, הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( :בתקנות כמוגדר ,אדם-בבני רפואי ניסוי - "קליני ניסוי/ רפואי מחקר / רפואי ויניס
 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן 

 
 שניתן לאישור בניגוד , יפרמקולוג או רדיולוגי, ביולוגי ,יכימ בחומר או בקרינה, הבתרופ שימוש עשיית )1(

 לייעדו שמבוקש לצרכים בישראל מקובל אינו האמור השימוש כאשר או ,חיקוק לפי שימוש לאותו
 אדם של נפשו או גופו ,בריאותו על להשפיע אותו שמייעדים וא בו ויש, בישראל נוסה שטרם או ,להם
 .הגנטי המערך לרבות ,מהם חלק או ,עובר של או

   
 .מקובלים שאינם ,אדם בבן בדיקה או עולהפ, עשיית כל הליך )2(
 
  .לתקנות הרביעית בתוספת כמוגדר ,המיוחדים הרפואיים הניסויים את כולל אדם בבני רפואי ניסוי , בנוסף

 
 וכן ,מחלות של ומניעה אבחון ,טיפול לשפר הן ,הלסינקי באמנת כמוגדר ,אדם בבני רפואי מחקר של מטרותיו
  .מחלות של והפתוגנזה האטיולוגיה להבנת לתרום

  
 
  

 על המוסדרו, גנטי מידע קבלת  לצורךDNAביולוגית ומופק  דגימה נלקחת שבו מחקר - טיגנ מחקר/גנטי ניסוי
  וכן,)ידועה למחלה הקשור ,ידוע בגן מוטציות וזיהוי איתור( קליניות גנטיות בדיקות :למעט . גנטי מידע חוק פי

, ל לניסויים רפואיים בבני אדםהנוה( ).אנזימים פעילות או, חלבון ביטוי, DNA)  RNAתוצרי  לבדוק שמטרתם מחקרים
  )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן 

  

 של לאישור נדרש אינו זה רפואי ניסוי. ניסוי רפואי שבסמכות מנהל המוסד הרפואי לאשרו -ניסוי רפואי מיוחד 
 ברשימה ונכלל, לתקנות הרביעית בתוספת כמוגדר המוסדית הלסינקי ועדת לאישור בנוסף הבריאות שרדמ
  ). 4  סעיף 2006 ינוארעל תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .זה לנוהל 6 בפרק מופיעהה

  
י ועדת הלסינקי "ניסוי רפואי הנדרש לאישור משרד הבריאות לאחר שאושר ע - שאינו מיוחדניסוי רפואי 

 ). 4  סעיף 2006 ינוארוניהן על תוספותיהן ותיק, הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .המוסדית
  
  
  

  פ
תוכנית ארגון הניסוי , מבנהו המתוכנן, מסמך מפורט המתאר את מטרות המחקר - ) הניסוי(פרוטוקול 

כמו כן מציג  .המתודיולוגיה והשיטות הסטטיסטיות בהן יהיה שימוש, מפורטת של כל העומד להתבצע
 7הפרוטוקול  ערוך על פי הפורמט המתואר בפרק  . את הרקע והרציונל לביצוע הניסויכ"הפרוטוקול בדר

הליכים ההרמוני להנוהל הבינלאומי (.ICH E6 GCP Guidelines- הליכים קליניים נאותיםלהנוהל הבינלאומי להנחיות 
  )2006ר ינואעל תוספותיהן ותיקוניהן , נוהל לניסויים רפואיים בבני אדםב 2.2סעיף  ICH E6 GCP Guidelines ,– קליניים נאותים
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  צ
 או ,רפואי בטיפול המשמש ,ביוטכנולוגי מוצר או ביולוגי מוצר ,כימי חומר ,אביזר ,מכשיר – ר"אמ/רפואי ציוד

 כאמצעי האדם גוף על לפעול בעיקרו מיועד ושאינו לטיפול המשמש אביזר או מכשיר של פעולתו לצורך הנדרש
 )2006ינואר תיהן ותיקוניהן על תוספו, הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .תרופתי

  
 

 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( :מאלה אחד בו שנתקיים רפואי ציוד - מוכר רפואי ציוד
  ;בטיחותו את אישר הכללי והמנהל שגרתי רפואי בשימוש נמצא הוא  )א(
  ב"בארה נמכרו) FDA (האמריקאי והתרופות המזון מינהל בידי לשיווק אושר הוא  )ב(
 CE MARK)  לו יש  (האירופי באיחוד החברה במדינה ונמכר לשווק אושר הוא  )ג(

  
  
  
  

  ר
 שיניים רופא או רופא – בישראל מוכר אקדמי תואר בעל שהוא רופא - מורשה שיניים רופא ,מורשה רופא
  –בישראל שיניים ואתברפ או ברפואה רשיון בעלי הםש MDD, MD  - בישראל מוכר אקדמי תואר בעל שהוא

 ]חדש נוסח [השיניים רופאי ופקודת - 1976 ו"התשל] חדש נוסח [הרופאים פקודת להוראות בהתאם
 )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( 1979. -ט"התשל

  
 
  
  
  

  ש
 רפואי ניסוי לביצוע בבקשה שינוי - שרולא הרפואי המוסד מנהל שבסמכות רפואי בניסוישינוי  –מיוחד  שינוי
 לנוהל 6.4 בסעיף ונכלל ,המוסדית הלסינקי ועדת של לאישור בנוסף הבריאות משרד של לאישור נדרש שאינו
  )2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( .זה
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  ת
ראה אירועים  – Adverse Device Effect (ADE)או  Adverse Drug Reaction (ADR) - לוואי תופעת

  .ניסוי רפואיחריגים ב
  
  

דין . תיאור בכתב של שינויים או הבהרות לפרוטוקול  - )Protocol Amendment (שינוי לפרוטוקול / תיקון 
ו שינויים בפרוטוקול כפרוטוקול עצמו ואין להטמיעם בפועל טרם קבלת אישור ועדת ההלסינקי המוסדית א

  )ICH E6 GCP Guidelines– הליכים קליניים נאותיםההרמוני להנוהל הבינלאומי (. העליונה על פי העניין
  
  

על תוספותיהן , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם( 1981  -  א"התשמ, ]חדש נוסח [יםהרוקח בפקודת כמשמעותו - תכשיר
  )2006ינואר ותיקוניהן 

  
  
 שלושהלפחות סד הרפואי תוקם תת ועדת הלסינקי מוסדית שתכלול בהחלטת מנהל המו –" תת ועדה"

וחבר הועדה שהוא איש מקצוע בכיר ,  נציג צבור, שהוא רופאובהם נציג ההנהלה,  המקוריתמחברי הועדה
תת ועדת הלסינקי  "- 15/06וזר המנהל הכללי משרד הבריאות ח(. במחקר שאינו ניסוי רפואי המוסמכת לדון PhD בעל תואר 

  )."לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם
  
  
 
 

CRO - Clinical Research Organization  -מסחרי(ן אדם או ארגו -בצע ניסויים רפואיים מל ומנה גוף ה ,
אשר שירותיו נישכרו בידי היזם על מנת לבצע אחת או יותר מחובותיו או תפקידיו של היזם ) אקדמי או אחר
    ICH E6 GCP Guidelines ) – הליכים קליניים נאותיםההרמוני לל הבינלאומי הנוה( .במחקר הרפואי
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  : 'פרק ג
  מסמכים ישימים 

  
 :מסמכים ישימים .5

הרשימה מכילה . לכתיבת נוהל זה התחוקתית הישימים המהווים את התשתית להלן ריכוז המסמכים

שאוזכרו במסמכים רשמיים או נהלים בינלאומיים /חקיקה ונהלים שפורסמו במדינת ישראל ו

בין האמור בנוהל בכל מקרה של סתירה .  בהקשר לעריכת ניסויים קלינייםבמדינת ישראלשפורסמו 

ההנחיות הקובעות הן פנימי זה של שירותי בריאות כללית לבין תוכנם של המסמכים הישימים 

נלאומיים המקובלים הנחיות משרד הבריאות הבאות לידי ביטוי במסמכים אלו ובהעדרם הנהלים הבי

  . בתחום זה

  
   :נהלים בינלאומיים

  
  :הליכים קליניים נאותיםההרמוני להנוהל הבינלאומי  •

ICH E6 - Good Clinical Practice (GCP) Guidelines 1996   
 

• ISO – 14155-1, 14155-2:2003 - Clinical Investigations of medical Devices                   
for Human Subjects. 

  
• CPMP/BWP/3088/99 Note for Guidance on the Quality, Preclinical and                 

Clinical Aspects of Gene Transfer Medicinal Products.  
 

  

  

  

  :במדינת ישראלראשית וחקיקת משנה חקיקה 

  1940פקודת בריאות העם  •

  1996 -ו " התשנחוק זכויות החולה •

 1999 -ט"התשנ, )שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה (ור התערבות גנטיתחוק איס •

  2000 - א"התשס, חוק מידע גנטי •

 .1980 ,א”התשמ, )ניסויים רפואיים בבני אדם(תקנות בריאות העם  •

  1986 - תכשירים-תקנות הרוקחים •

 ועדהסמכויות הו) (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה(תקנות איסור התערבות גנטית  •

  2006 -ו"התשס, )המייעצת
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   :ל במדינת ישראל"חוזרי מנכנהלים ו

ניסויים רפואיים בבני (בהתאם לתקנות בריאות העם , הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם •

 .2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , )1980, א”התשמ, אדם

 לניסוי רפואי בתכשירחבילת מסמכי הגשה . א 

 ר"לניסוי רפואי באמה חבילת מסמכי הגש. ב 

  לניסוי רפואי במוצר המכיל תאים ורקמות חיים ממקור הומניחבילת מסמכי הגשה. ג 

  לניסוי רפואי גנטיחבילת מסמכי הגשה. ד 

 חבילת מסמכי הגשה לניסוי רפואי ללא מוצר מחקר . ה 

 שינויים ודיווחים מהניסוי הרפואי, חבילת מסמכים להגשת בקשה להארכה.  ו 

  

  קסנוטרנספלנטציה - 8/2000המנהל הכללי משרד הבריאות חוזר  •

 מוצרים רפואיים המכילים תאים סומטיים -  2/2002חוזר המנהל הכללי משרד הבריאות  •

 . חיים ממקור הומני

   ים מסחריגופיםנוהל התקשרויות עם  -  8/2004חוזר המנהל הכללי משרד הבריאות  •

 הנחיות ועדת הלסינקי העליונה לניסויים - 1/2005 חוזר המנהל הכללי משרד הבריאות •

 .גנטיים להקמה ושימוש במאגרי דגימות גנטיות

מוסדות הרפואיים בישראל על פיקוח ובקרה ב - 7/2005חוזר המנהל הכללי משרד הבריאות  •

 .הניסויים הקליניים

  NIH  - רישום ניסויים רפואיים במאגר ה- 32/2005חוזר המנהל הכללי משרד הבריאות  •

 תת ועדת הליסינקי לאישור מחקר שאינו - 15/2006 וזר המנהל הכללי משרד הבריאותח •

 ניסוי רפואי בבני אדם

  החולים-בבית רפואי ניסוי המאשר  "המנהל" - 22/2006חוזר המנהל הכללי משרד הבריאות  •

 מכתב הבהרה מדור ניסויים -  LABELLING)( –סימון מוצר המחקר לניסויים רפואיים  •

  ).2006 יוני 22 מתאריך 1556סימוכין (ים קליני

 המנהל להסכמת לתנאים והבהרות  הנחיות30/2006חוזר המנהל הכללי משרד הבריאות  •
 (emergency use)דחוף  רפואי וטיפול בתכשיר(compassionate use) חמלה  טיפולל

 1986. - ו"התשמ, )תכשירים(הרוקחים  לתקנות 29 תקנה לפי
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  : 'דפרק 
  מבנה וסמכויות,  מינוי–ועדת הלסינקי מוסדית 

  
  

 :טרהמ .6

מניינה החוקי , הרכב הועדה, לקבוע את הכללים לדרכי המינוי של חברי הועדהבפרק זה מטרת הנוהל 
  .וסמכויותיה

  
  
  
 :השיטה .7

 :עדה המוסדיתומינוי ה 7.1
 של המנהל הכללי והיא טעונה אשור , הרפואיהמוסדמנהל י "תמונה ע מוסדיתהלסינקי  תעדו 7.1.1

 .משרד הבריאות
  

  .המינוי לחבר ועדה יינתן בכתב ומשך שירותו של חבר ועדה הינו בהתאם למצוין בכתב המינוי 7.1.2
  

 תו כהונה נוספותמשנגמרה תקופת המינוי הראשונה של חבר ועדה היא ניתנת להארכה לתקופ 7.1.3
 . י מנהל המוסד הרפואי"ע

  
 .מבין חברי הועדה, ר"מ ליו"ר הועדה ומ"נה את יו הרפואי ימהמוסדמנהל  7.1.4

  
הנהלה החבר בועדה ואת ממלא מקומו של נציג ההנהלה מנהל המוסד הרפואי ימנה את נציג ה 7.1.5

 .בועדה
  

חוזר ( במוסד הרפואי ,הרפואיים לאישור הניסויים" מנהל"כנציג ההנהלה החבר בועדה לא יכהן  7.1.6
 ). חולים ההמאשר ניסוי רפואי בבית" הלהמנ  "- 22/06 המנהל הכללי משרד הבריאות

  
ר " הרפואי וליומוסדלמנהל הבכתב חבר וועדה המבקש להתפטר ממנה יודיע על כך מראש  7.1.7

  .הוועדה
  

  

  :הרכב הועדה המוסדית 7.2
ניסויים (תקנות בריאות העם להרכבה של ועדת ההלסינקי המוסדית הותווה בתוספת השנייה  7.2.1

 . חברים7עדה תמנה לפחות והקבע שונ  1980א " התשמ)רפואיים בבני אדם
 

  :הרכב הועדה יכלול תמיד 7.2.2
  איש דתאו /ו, משפטן: נציג ציבור -
 חבר באוניברסיטה  -מנהלי מחלקות או בעלי תואר פרופסור -מהמוסד בכירים  רופאים 3לפחות  -

  .עדהור ה"יוימונה לאחד מהם . מוכרת ולפחות אחד מהם מומחה לרפואה פנימית
  .נהלה נציג הה-רופא אחד  -
 .בית המרקחת בבית החולים/ נציג אגף הרוקחות -
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  .ר הועדה ולנציג ההנהלה בועדה ימונו ממלאי מקום מבין חברי הועדה"ליו 7.2.3

 
 .ר הועדה רשאי להוסיף חברים לועדה על פי שיקול דעתו"יו/ מנהל המוסד הרפואי  7.2.4

  
 הליכיםית בנושא ו שכל חבר ועדה עבר הכשרה יעודאר הועדה יווד"יו/ מנהל המוסד הרפואי  7.2.5

 .בבני אדם  של ניסויים קליניים נאותים
  

מחקר שאינו ניסוי ועדה שעניינם ו לעניין הדיון בפניות להמוסד הרפואימנהל על פי החלטת  7.2.6
תת ועדת הלסינקי לאישור מחקר  "- 15/06 המנהל הכללי משרד הבריאות חוזר ( רפואי

או שגם נושאים אלו ידונו בפני " תת ועדה"י יקבע הצורך במינו )"שאינו ניסוי רפואי בבני אדם
 . ועדת הלסינקי בהרכבה הרגיל

  
 , יהיו מבנה הועדה7.2.6כאמור בסעיף " תת ועדה"י מנהל המוסד הרפואי שתוקם "אם נקבע ע 7.2.7

 .  לנוהל זה7.5סעיף במינוי חבריה וסמכויותיה כמפורט 
  

טיפול בהיבטים האחראית ל  קבועהרכזת ועדהלועדת הלסינקי המוסדית תמונה  7.2.8
סיכום דיוני , הכנת החומר לדיוניה, ריכוז הפניות אליה: האדמיניסטרטיביים של פעילותה

הפצת החלטותיה וניהול הקשר ומערכת יחסי הגומלין מול החוקרים והגופים השונים , הועדה
 ומשרד הגוף המבקר ניסויים קליניים, הנהלת המוסד הרפואיכולל , הנזקקים לשירותיה

 . תהבריאו
  
  
 

 :מניין חוקי לישיבות הועדה 7.3

, רופא פנימי, נציג צבור, )או ממלא מקומו(ר הועדה "יוובהם , לפחות חמישה מחברי הועדה 7.3.1
   .לישיבותיה) קוורום( יהוו מנין חוקי )או ממלא מקומו (ונציג ההנהלה

  
  
 

 :עדהותפקיד וסמכויות ה 7.4

לתקנות בהתאם , ואיים בבני אדםהנוהל לניסויים רפ בסיס-ועדת הלסינקי מוסדית פועלת על 7.4.1
ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , 1980, א”התשמ, )ניסויים רפואיים בבני אדם(בריאות העם 

את עקרונות הצהרת הלסינקי ואת נהלי משרד הבריאות המתפרסמים מעת  ומיישמת, 2006
 .לעת

  
 שאינו ניסוי מחקרלכולל בקשות   בבני אדםלניסויים קלינייםעדה דנה בהצעות מחקר וה 7.4.2

הצעות מחקר בתחום החברתי  , איסוף נתונים לצרכי מחקר,המתייחסות לשאלונים רפואי
  .ומאשרת אותן )' וכדרפואה חברתית, פסיכולוגיה(

  
נהלי דיוניה והחלטותיה של ועדת הלסינקי המוסדית חייבים להיות מגובים ב, דרכי עבודתה 7.4.3

 .    להלן נוהל זהבכתב )SOPs( עבודה קבועים
  

 העדר ניגוד ענייניםהסכם הסכם שמירת סודיות ועבודת הועדה הינה חסויה וחבריה חתומים על  7.4.4
 בנספחים לפרק העדר ניגוד ענייניםנוסח הסכם הסכם שמירת סודיות ונוסח  דוגמת ראה[

 .]זה
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 -' וראה פרק  ( המוסד הרפואילאישור הסופי של מנהלהנדרש אשור הועדה יהווה תנאי מוקדם  7.4.5
 על , במידת הצורך,כמו כן. )יחסי הגומלין למול הנהלת בית החולים –לסינקי מוסדית ועדת ה

מחקר , קסנוטרנספלנטציה, מחקר גנטי/ ניסוי  ,"שאינו מיוחד"מחקר  (פי אופיו של המחקר
 לדיון בועדה  המחקרלפני העברתאשור הועדה יהווה תנאי מוקדם ) באוכלוסיה מיוחדת

למול יחסי הגומלין  – ועדת הלסינקי מוסדית -' זאה פרק ר(העליונה במשרד הבריאות 
 . ) משרד הבריאות

  
כי , אלא אם שוכנעה להנחת דעתה, ועדת הלסינקי לא תאשר עריכת ניסוי רפואי בבני אדם 7.4.6

נוהל משרד  - 1.3סעיף  (מתקיימים כל התנאים שלהלן ותנאים נוספים לפי שיקול דעתה
 :        )2006 ינואר - םלניסויים רפואיים בבני אד הבריאות

למשתתף בניסוי ולחברה מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות הכרוכים , היתרונות הצפויים.  א
   ;בניסוי למשתתף בו

   ;המידע הרפואי והמדעי הקיים עד כה מצדיק את עריכת הניסוי הרפואי המבוקש .  ב
לקידום הבריאות של אוכלוסייה הניסוי נחוץ , של ניסוי רפואי באוכלוסייה מיוחדתבמקרה  .  ג

  .זו ואינו יכול להיערך באוכלוסייה אחרת במקומה
  ומתואר בצורה , המאפשרת מענה לשאלה הנבדקת, הניסוי הרפואי מתוכנן בצורה מדעית .  ד

  ;מפורטת ומדויקת בפרוטוקול הניסוי ותואם את עקרונות הצהרת הלסינקי, ברורה      
  , בשל שימוש בשיטות מחקר נכונות, תף בניסוי קטנים ככל שניתןהסיכונים החזויים למשת .  ה
  .בהליכים שכבר בוצעו בבני אדם או נוסו בבעלי חיים, במידת האפשר, שימושו      
  ;בפרוטוקול הניסוי יוגדרו קריטריונים ברורים לבחירת המשתתפים בניסוי .   ו
 פס הסטאטוטורי במדינת ישראל הטוהינו בתבניתהסכמה מדעת לניסוי הרפואי הטופס   . ז

, כולל את תמצית כל המידע הנדרשו) במקרה של ניסוי בקטינים( 3טופס  או 2טופס 
  .2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאותבכמפורט 

  תכנית הניסוי כוללת הוראות בדבר דרכי השמירה על פרטיות המשתתפים וסודיות המידע .  ח
  ;שנאסף

  ;  קיים בתכנית הניסוי מנגנון מסודר לנטור אופטימלי של הניסוי.ט
יוזם הניסוי הרפואי לספק כיסוי ביטוחי הולם ולבטח את האחריות החוקית שלו על פי על .   י

או תביעות צד /מדינת ישראל מפני תביעות שיוגשו על ידי משתתפים בניסוי הרפואי ו דיני
הביטוח יורחב לכלול . בין בתקופת הניסוי ובין לאחריו, עם הניסוי הקליניבקשר   הכל -'ג

או החוקר הנובעים /או הצוות הרפואי ו/חוקית של המוסד הרפואי ו האת האחריות
בכפוף לחריג במקרה של רשלנות או חריגה מכוונת , בעריכת הניסוי מהמעורבות שלהם
ודת ביטוח תקפה במקרה שהיוזם הינו גורם חיצוני יש להמציא תע (;מפרוטוקול הניסוי

  ).למנהל המוסד הרפואי
  ;תובטח אספקת מוצר המחקר ללא תשלום למשתתפים בניסוי למשך כל תקופת הניסוי . יא
  והמוסד הרפואי מסוגלים ומתחייבים להקצות את המשאבים , החוקר הראשי, היוזם . יב

  ;ד נדרשלרבות כוח אדם מיומן וציו, הנדרשים לביצוע נאות של הניסוי הרפואי      
  אין באופי ההתקשרות המסחרית עם החוקר הראשי ועם המוסד הרפואי כדי לפגיע בביצוע  . יג

  ;הולם של הניסוי הרפואי      
עלולים להיות חשופים ללחץ או , כולם או חלקם, במידה שמשתתפים בניסוי הרפואי. יד

כדי למנוע לחץ  ננקטו אמצעים מתאימים -השפעה בלתי הוגנים להשתתף בניסוי הרפואי
  ;או למזער השפעה כאמור

  .זכויות ובטיחות המשתתפים בניסוי הרפואי יישמרו לכל אורך הניסוי. טו
  ייעשה באחריות רופא , הניתן למשתתף במסגרת הניסוי הרפואי, כל החלטה וטיפול רפואי. טז

  ;לפי העניין,       מורשה או רופא שיניים מורשה
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בהתאם ( תרופה על בסיס מתן רחום לאחר סיום המחקר קיימת אפשרות להמשך מתן. יז
 החלטה זאת יכולה .)2006  ינואר - לנוהל משרד הבריאות לניסויים רפואיים בבני אדם 

  .ללא מליאת הועדה, ר הועדה בלבד"להיות בסמכות יו
  

 בבני אדם הינם בעלי הכשרה מתאימה בניסוי רפואיתוודא שהחוקרים המשתתפים הועדה  7.4.7
 .בעלי מיומנות וניסיון בתחומם, יסוי הקלינילביצוע הנ

 
שהובא לאישור , מחקר בבני אדם/רשאית לאשר או לדחות כל בקשה לניסוי רפואי הועדה  7.4.8

 .הועדה
 

על בסיס רמת הסיכון לה נחשפים החולים המשתתפים בניסוי רשאית הועדה לדרוש שינויים  7.4.9
 . ש בניסוי הדיווח התקופתי אודות המתרחיבתדירות הניטור או במועד

  
 לדרוש ביצוע שינויים בפרוטוקול המחקר -הועדה רשאית לאשר את המחקר באישור מותנה  7.4.10

, מודעת גיוס חולים (שהוגש לאישור הועדהאו בכל מסמך נוסף /ואו בכתב ההסכמה מדעת /ו
 .)'וכו, שאלונים לחולה

  
 שהובא להתנות את קיום המחקר כפי -לאשר את המחקר באישור מותנה הועדה רשאית  7.4.11

תירגומים לשפות זרות של נוסח כתב ההסכמה , תיקונים בנוסח כתב ההסכמהלאישור הועדה ב
קבלת דיווח , קבלת דיווח ביניים לאחר גיוס מספר חלקי כלשהו של משתתפים במחקר, דעתמ

 .  ודרישות נוספות שאושרו בדיון הועדה השלמת שלב כלשהו בביצוע המחקרביניים לאחר
  

סעיף המפורטים בבמקרים  הסכמה מדעת את מגיש הבקשה מהצורך בפטור להועדה רשאית 7.4.12
 )   2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאות ב- 3.9

  
 בסיס פניית אולם הוא ניתן להארכה עלשנה אישור הועדה לקיום המחקר מוגבל לתקופה של  7.4.13

 -  'ט פרק ראה( תוקף האישור שניתן לא יאוחר מחודשיים לפני פקיעת, החוקר הראשי בניסוי
 )דיווחים במהלך הניסוי הרפואי, או שינויים באישור קיים/הגשת בקשות להארכה ו

  
או / שלא הוגשה לגביו בקשת הארכה במועד,בטל אישור שניתן לביצוע מחקר רפואיהועדה ת 7.4.14

 באישור או שינויים/ הגשת בקשות להארכה ו-' ט פרק ראה(שלא עמד בתנאי עריכת הניסוי 
 .)דיווחים במהלך הניסוי הרפואי, קיים

  
כהגדרתו " שאינו מיוחדרפואי  ניסוי" רשאית לקבוע שהניסוי שהוגש לאישורה הינו הועדה 7.4.15

המחייב את  2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאות ל4בסעיף 
ועדת  -' ז פרקאה ר( במשרד הבריאות  העליונהת הלסינקיעדוהעברת החומר לדיון ב

 .)משרד הבריאות יחסי הגומלין למול –הלסינקי מוסדית 
  

הועדה רשאית להעביר את החומר לקבלת חוות דעת מקצועית מיועץ חיצוני שאינו נמנה על  7.4.16
סדרי דיון ,  הליכי קליטת הבקשה– ועדת הלסינקי מוסדית -'  הראה פרק(חברי הועדה 

 ). והחלטה
  

 .ותהחלטות הועדה יהיו מנומק 7.4.17
  

 – ועדת הלסינקי מוסדית -' ראה פרק ה(החלטת הועדה תועבר לידיעת החוקר הראשי בכתב  7.4.18
 ). סדרי דיון והחלטה, הליכי קליטת הבקשה

  
 מחוייבת להמשיך ולפקח על הניסויים הרפואיים שאושרו על ידה ועל ועדת הלסינקי המוסדית 7.4.19

י "והדיווחים המועברים אליה ע והיא תעקוב אחר ביצוע הנחיותיה מנהל המוסד הרפואיידי 
סדרי דיון ,  הליכי קליטת הבקשה– ועדת הלסינקי מוסדית -' ראה פרק ה (החוקר הראשי

 ). והחלטה
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 תהיה שותפה יחד עם הנהלת המוסד הרפואי בקביעת תוכנית ועדת הלסינקי המוסדית 7.4.20

ורת ותדווח עליהם  היא תדון בממצאי הביק.ביקורות בקרב הניסויים הרפואיים שאושרו על ידה
לאגף הרוקחות  המרכזי לבקרת ניסויים קליניים בהנהלת שירותי בריאות כללית ושירותל

 .) הבקרה והפיקוח על הניסויים הרפואיים- 'יא פרקאה ר(במשרד הבריאות 
  

 תקיים מתכונת דיווחים קבועה מול אגף הרוקחות במשרד הבריאות ועדת הלסינקי המוסדית 7.4.21
 יחסי הגומלין –ועדת הלסינקי מוסדית  – ז פרקאה ר( לטותיה וממצאיההח, אודות פעילותה

     .)למול משרד הבריאות
  

 
  

 :מחקר שאינו ניסוי רפואית הועדה לעניין ת 7.5

ר ועדת "ימנה יו 7.2.6 כאמור בסעיף "תת ועדה" על הקמת מנהל המוסד הרפואיהחליט  7.5.1
ועדת פחות שניים יהיו מבין חברי מתוכם ל,  חברים לפחות3 בת "תת ועדה"הלסינקי המוסדית 
 . הלסינקי המוסדית

 
 :הרכב תת הועדה יכלול 7.5.2

    נציג ההנהלה שהוא רופא -
    נציג ציבור-
  , רוקחות, סיעוד:  מאחד המקצועות שלהלןPhD,  נציג שהוא איש מקצוע בכיר בעל תואר -

  .מדעי הטבע, קשורתהפרעות בת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה,    עבודה סוציאלית
   

 .מבין חבריה" תת הועדה"ר ל"ר ועדת הלסינקי המוסדית ימנה יו"יו 7.5.3
  

  

 :"תת הועדה"מניין חוקי לישיבות  7.6
וחבר הועדה שהוא ,  נציג צבור, שהוא רופאובהם נציג ההנהלה,  מחברי הועדהשלושהלפחות  7.6.1

   .לישיבותיה) וורוםק(יהוו מנין חוקי  7.5.2כאמור בסעיף PhD איש מקצוע בכיר בעל תואר 
  

  

 :"עדהוהתת "תפקיד וסמכויות  7.7

 בו מתקיימים כי שוכנעו אם אדם בבני רפואי ניסוי שאינו מחקר ביצוע יאשרו "הועדה תת" חברי 7.7.1
תת ועדת  "- 15/06 המנהל הכללי משרד הבריאותחוזר  ב5' סע (שלהלן התנאים כל

 :")הלסינקי לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם
  

  בו המקצועי בתחום ותהליכים המדעי הידע וקידום שיפור ,לימוד היא המחקר מטרת   .א
 ;נערך  הוא

 ;המבוקש המחקר עריכת מצדיק המחקר בתחום הקיים המדעי המידע  . ב
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 בצורה ומתואר הנבדקת לשאלה מענה המאפשרת ,מדעית בצורה מתוכנן המחקר   .ג
  .המחקר בתוכנית ומדויקת מפורטת ,ברורה

 להיגרם העלולה הנוחות אי את מצדיקים לחברה או למשתתף הצפויים היתרונות  .ד
 ;למשתתף

 ואיסוף ,למשתתף שניתן ככל מזערי מטרד תוך נעשית המשתתף עם האינטראקציה  .ה
 .בפרטיותו האפשרית ביותר הקטנה במידה הפוגע באופן נעשה אודותיו המידע

 הידע בעלו,  DMD)וא MD אינו אם (חותלפ שני תואר בעל הינו הראשי החוקר  .ו
 .בבקשה כמפורט מחקר לבצע אותו המכשירים ,והניסיון המקצועי

 ההכללה-ואי ההכללה לכללי ובהתאמה אפליה ללא יבחרו במחקר המשתתפים  .ז
 .המחקר בתוכנית שנקבעו

   הנדרשים הפריטים כל את כולל מדעת ההסכמה טופס   .ח
  .במחקר פרטיות על שמירהה דרכי של פירוט ניתן   .ט
 . דין כל לפי בזכויותיו או במשתתף פגיעה משום ובביצועו המחקר בהליך אין    .י
 הוגנים בלתי השפעה או ללחץ חשופים להיות עלולים במחקר ומשתתפים היה .יא

 השפעה למזער או לחץ למנוע כדי מתאימים אמצעים ננקטו – במחקר להשתתף
  .כאמור

  
סיעודיות , רפואיות רשומות מתוך מידע לאסוף מבוקש בו ,מחקרבקשה ל" הועדה תת"אישרה  7.7.2

, עהמיד של מלאה אנונימיזציההקפדה על  ותוך ,מטופלים של מעורבות ללא, בלבד וסוציאליות
 בלבדו מהמטופלים מדעת הסכמה קבלתמהחובה ל החוקר את לפטור הועדה רשאית תת

 חוק לפי שהוכרה לרפואה לפקולטה המסונף אוניברסיטאי חולים מבית הוא הראשי שהחוקר
 -1958. ח"התשי ,הגבוה להשכלה ההמועצ

 
 7.4.7 – 7.4.19כפופים לסעיפים " תת הועדה" פעילות והחלטות 7.7בנוסף על האמור בסעיף  7.7.3

 . ועדת הלסינקי המוסדיתמעצם היותה חלק מ, בנוהל זה
 

  

 :פרסום 7.8
באתר האינטרנט , ומבי במוסד הרפואירשימת כל חברי ועדת הלסינקי המוסדית תפורסם בפ 7.8.1

 .האינטראנט של שירותי בריאות כלליתשל המוסד הרפואי וכן באתר 
 

מועד ישיבות הועדה לשנת עבודה קלנדרית יקבע מראש ויפורסם לידיעת החוקרים והנדרשים  7.8.2
  .)האינטראנט של שירותי בריאות כלליתכולל באתר (לשירותיה 

  
  

 :' לפרק דנספחים .8

                )אופציונלי (ינוי לחבר ועדת הלסינקי מוסדיתכתב מנוסח 

  הסכם שמירת סודיות נוסח 

  העדר ניגוד עניינים  הסכםנוסח 
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  : 'הפרק 
,  הליכי קליטת הבקשה–ועדת הלסינקי מוסדית 

  סדרי דיון והחלטה
  
  

 :טרהמ .9

ם מהמחקר לועדת או דיווחים הנשלחי/ו חדשהפנייה קליטת ליך הת אלקבוע בפרק זה טרת הנוהל מ
   .כמו כן יפורטו סידרי הדיון וקבלת ההחלטות בועדה. הלסינקי המוסדית

  
 

 :השיטה .10

 : כללי-פנייה לועדה / קליטת בקשה  10.1

י משרד "הגשת בקשות ופנייה לועדת הלסינקי המוסדית תעשה על פי הנהלים שפורסמו ע 10.1.1
ניסויים (ות העם לתקנות בריא בהתאם, הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם(הבריאות 

ועל פי המפורט ) 2006על תוספותיהן ותיקוניהן ינואר  1980, א”התשמ, )רפואיים בבני אדם
הגשת בקשה חדשה לעריכת ניסוי  -'  פרק חראה( שירותי בריאות כללית  זה שלהלובנ

דיווחים במהלך הניסוי , או שינויים באישור קיים/הגשת בקשות להארכה ו  -'  פרק ט ,רפואי
 ).פואיהר

 
 מוצר מחקראו /במחקרים הכוללים התערבות והגשת בקשות ופנייה לועדת הלסינקי המוסדית  10.1.2

חוקר   לכל מחקר יקבע . כהגדרתו בנוהל זהרופא מורשה שהוא חוקר הראשיי ה"תעשה רק ע
 .  אחד בלבדראשי

  
 חוזר ( מחקר שאינו ניסוי רפואי  שלהגשת בקשות ופנייה לועדת הלסינקי המוסדית במקרים 10.1.3

תת ועדת הלסינקי לאישור מחקר שאינו ניסוי " - 15/06 המנהל הכללי משרד הבריאות
או , גופניים פעולה או בדיקה, אינו כרוך בביצוע הליךשהיינו מחקר . )"רפואי בבני אדם

 .רדיולוגי או פרמקולוגי על המשתתף ,ביולוגי, בקרינה או בחומר כימי, בעשיית שימוש בתרופה
  

 חוקר ראשיי "ע גם 10.1.2 בנוסף על האמור בסעיף להתבצע יכול  ניסוי רפואימחקר שאינו
, )DMD או MDאם אינו גם (הינו בעל תואר שני לפחות שבתנאי  ,בריאותהמקצועות מתחום 

 .המכשירים אותו לבצע מחקר כמפורט בבקשה, והניסיון בעל הידע המקצועיהוא ו
  

 החוקר הראשיפ מחברות מסחריות שלא דרך "לא תתקבלנה פניות בכתב או בע ,בכל מקרה 10.1.4
 . האחראי למחקר

   
יום ההתכנסות המתוכנן לפני  שבועייםהמועד האחרון להגשת בקשות לאישור הועדה הינו עד  10.1.5

 .של הועדה
  

את תכולת  נוהל לניסויים רפואיים בבני אדםעל פי הנדרש בתקנות וברכזת הועדה תבדוק  10.1.6
מלאה ועונה , הבקשה שהוגשהותוודא כי חקר חדש למחבילת ההגשה שהגיש החוקר הראשי 

 ומחקר ללא  גנטיניסוי, ורקמותתאים , ר"אמ, תכשיר(ישות על פי אופי מוצר המחקר לכל הדר
אוכלוסיה , מיוחדתבאוכלוסיה המתבצע לדוגמא מחקר (מחקר ועל פי אופי ה, )מוצר מחקר

 ).'שאינה דוברת עברית וכד
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רשימת [ 9טופס ל הדרישות תחתום רכזת הועדה בתחתית נמצא שהבקשה מלאה ועונה על כ 10.1.7
  . את הבקשהותקלוט ]מסמכי הבקשה שהגיש החוקר הראשי

  
קליטת פניות " 10.3סעיף  ראהשאינן בקשות למחקר חדש לועדה פניות שאר הבמקרה של  10.1.8

 . "ודיווחים מהמחקר הרפואי
  

נוהל משרד  שבוההנחיותבקשות ופניות מכל סוג שהוא שלא יוגשו במלואן בהתאם לנהלים  10.1.9
לא ידונו , לא יתקבלו המוסדינוהל  וב2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם הבריאות

 .ויוחזרו לשולח
  

 ) חודשים3עד (ועדת הלסינקי המוסדית תבחן כל בקשה המוגשת לה תוך פרק זמן סביר  10.1.10
 .ממועד הגשתה

  
    
  

 :קליטת בקשה חדשה 10.2

 של מלאים וחתומים עותקים 2לפחות  הראשי לרכזת הועדה לצורך הדיון בועדה יגיש החוקר 10.2.1
רשאית לדרוש עותקים נוספים על  ועדת ההלסינקי המוסדית .חבילת ההגשה לבקשה חדשה

 .    פי צרכיה
  

רשימת [ 9טופס גבי ידי רכזת הועדה על על  תוחתם ,חבילת הגשה מלאה העונה לדרישות 10.2.2
קבל המחקר י .תאריכוןואר ניכנס הכוללת בחותמת ד ]מסמכי הבקשה שהגיש החוקר הראשי

 . זיהוימספר/קוד  הממוחשבתאוטומטית בעת הזנתו במערכת
  

 /זיהוי לבקשה '  מס–אותיות סימול בית החולים : מורכב מלבקשה חדשה מבנה קוד הזיהוי  10.2.3
ראה  (המחקרמדיווחים  להגשה ראשונה שיקודם על פי ה0000סודר ' שנת הגשה ולאחריו מס

 :")קליטת פניות ודיווחים מהמחקר הרפואי" 10.3סעיף 
  

XXX – 9999 / 2006 - 0000 
  

   NIH -קוד זיהוי זה ישמש גם לצורך הזנת המחקר למאגר הנתונים של ה 10.2.4
 

XXX – 9999 / 2006 - CTIL 
 

 :להלן קודי הזיהוי של בתי החולים של שירותי בריאות כללית 10.2.5
  

  קוד סימול  כז הרפואישם המר 'מס  קוד סימול שם המרכז הרפואי 'מס
 MMC  מאיר  SOR  9  סורוקה   1 
 SHA  שלוותה  KMC  10  קפלן  2
  CMC  כרמל  RMC 11  בלינסון  3
  EMC  העמק  RMC  12  שניידר  4
  YOS  יוספטל   RMC  13  שרון  5
  RMC  בית ריבקה  6
 GEH  גהה  7
 LOE  בית לוינשטין  8
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בכל פנייה או ). מתחילתו ועד לסיומו(ופת המחקר קוד זיהוי זה ילווה את הבקשה לאורך כל תק 10.2.6
 .)10.3סעיף ראה  (דיווח עתידי לועדה על החוקר הראשי לציין קוד זה בפנייתו

  
יקבל  חברי הועדה אשר מביןאחד ) רפרנט(סוקר לפחות למחקר שהוגש יקבע ר הועדה "יו 10.2.7

 יסכםלעומקם  מחקר את פרטי הןיבחהסוקר . מרכזת הועדה העתק מלא אחד מחבילת ההגשה
חברי הועדה או לכלל /ר הועדה ו"בכתב ויציגם ליומומלץ מימצאיו המפורטים ומסקנותיו את 

 .בישיבתה המתוכננת
  

 . נוטל חלקהסוקר לבחינת פרטי בקשה למחקר בו ) רפרנט (סוקרבשום מקרה לא יקבע  10.2.8
  

י "שר עחבר ועדה שנקבע כסוקר למחקר יקבל גם את כל הדיווחים מהמחקר לאחר שזה או 10.2.9
 ).   להלן10.3ראה סעיף (הועדה לאורך כל חיי המחקר 

  
 בנוכחות החוקר הראשי ךר הועדה רשאי לקבוע באם הצגת המחקר בפני חברי הועדה תיער"יו 10.2.10

 .  או בהעדרו
  

ראה (רכזת הועדה תשמור העתק מלא אחד מחבילת ההגשה שהוגשה לצרכיה המינהליים  10.2.11
 ותפיץ את ההעתקים הנותרים של הבקשה )מכים מסגניזתותיוק תיעוד  סדרי -' פרק י

 . )אפשרי גם כקובץ דיגיטאלי (ר הועדה" יובהתאם להנחיותבמלואם 
  

הניתנים לחולה למילוי על ידו ' סקרים וכו/ יש לשים לב שבמחקרים בהם קיימים שאלונים  10.2.12
 .דהר הוע" שמינה יולסוקרבחומר ההגשה וימסרו גם הם  יכללו סקרים/ תבניות השאלונים 

  
 שתשלח לחוקר הודעה קליטה רכזת הועדה תפיקלאחר הזנת הפנייה למערכת הממוחשבת  10.2.13

הראשי שהגיש את הבקשה ותציין את מספרה ומועד הדיון הקרוב של הועדה בה היא תידון 
 . בהצגת המחקראו מי מטעמו ר הועדה לגבי השתתפות החוקר הראשי "ואת קביעת יו

  
 ולהציג את עמדתו וקר ראשי המבקש להשתתף בדיון הועדהח ,10.2.13על אף האמור בסעיף  10.2.14

ר " ועל יו לפני הדיון המתוכנן ימים5עד בכתב לרכזת הועדה על כך יודיע ) ולא הוזמן לישיבה(
 .הועדה להתייחס לבקשתו

  
  
  
 
 :לאורך חיי המחקרודיווחים קליטת פניות  10.3

ה אותם ביקשה הועדהגשת תיקונים : במקרה של פניות שאינן בקשות למחקר חדש כגון 10.3.1
שינוי והחלפת , בקשות לשינוי פרוטוקול הניסוי, הסכמה מדעתבאו /פרוטוקול המחקר וב

 הגשת בקשות להארכה -' ט פרק ראה(' אירועי פטירה וכו, דיווח אודות תופעות לוואי, חוקרים
ר "תתייעץ רכזת הועדה עם יו) דיווחים במהלך הניסוי הרפואי, או שינויים באישור קיים/ו

העברה לסוקר , ר הועדה בלבד"י יו"האם לטיפול ע :הועדה לגבי אופי הטיפול וקליטת הפניה
 .בישיבתה הועדהוע לידרק  במליאת הועדה או לדיון, שנקבע למחקר לחוות דעתו

  
  

  
 :קליטת פניות לאישור שינויים בפרוטוקול המחקר 10.3.2

קשה לשינויים ב[ 12טופס  ועדה יגיש החוקר הראשי לרכזת הועדהאישור ה  /לצורך הדיון 10.3.2.1
 מחקר הקלינישינוי לפרוטוקול הקובץ ה  שללפחות עותקים 2 ובנוסף ]בניסוי הרפואי

)Protocol Amendment(. 
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הינו עד שבועיים לפני שינויים בפרוטוקול המחקר אישור להמועד האחרון להגשת בקשות  10.3.2.2
 .יום ההתכנסות המתוכנן של הועדה

  
 12בטופס המצאות כל הנתונים הנדרשים ועדה את תוודא רכזת ההבקשה אם קבלת  10.3.2.3

זיהוי שם  (מסמך השינויים לפרוטוקולקבילות שהוגש ואת ] קשה לשינויים בניסוי הרפואיב[
 המסמךשל חתימות החתימת החוקר הראשי על דף  ו)גירסה ותאריך' מס, הפרוטוקול

 . 'וכו
  

 תוגש  רכזת הועדה שושתידר בניסוי משתתףעל ה בפרוטוקול המחקר משפיע אם השינוי 10.3.2.4
  .)המשקפת את השינוי בפרוטוקול המחקר ( גירסה עדכנית לכתב ההסכמה מדעתגם

  
 תבדוק אם הוגשו בעבר תירגומים לשפות זרות נוספות לנוסח כתב רכזת הועדה 10.3.2.5

 רסהיגל הפעם תרגומיםתוודא כי הועברו גם ,  מדעת ואם יסתבר שכך היהההסכמה
 .מוגשת עתה העדכנית לכתב ההסכמה מדעתה

 
בקשה לשינויים [ 12טופס  וחתםי,  עונה לדרישותבאם הבקשה לשינוי בפרוטוקול הניסוי 10.3.2.6

קבל לצורך ת והודעת השינוי .בחותמת דואר ניכנס הכוללת תאריכון ,]בניסוי הרפואי
מונה הסיומת  תוך קידום  כפי שנקבע בהגשה המקורית המחקרמספר/קודאת זיהוי ה

 .)-000(הפניות מהמחקר 
  

 "שינוי מיוחד" סטאטוס השינוי האם מדובר בר הועדה לגבי"רכזת הועדה תתייעץ עם יו 10.3.2.7
הנדרש גם לאישור " שינוי שאינו מיוחד" לאשרו או במנהל המוסד הרפואישבסמכות 

 . משרד הבריאות
  

בפנייה לשינויים בפרוטוקול ר הועדה לגבי אופי הטיפול "רכזת הועדה תתייעץ עם יו 10.3.2.8
, העברה לסוקר שנקבע למחקר לחוות דעתו, ר הועדה בלבד"י יו"ול עהאם לטיפ: המחקר

 . ותפעל כמתחייב מקביעתוהועדהוע לידרק  במליאת הועדה או לדיוןאו /ו
  

 למשרד הבריאות לאחר הדיון בועדהיועבר החומר " שינוי שאינו מיוחד"במקרה של  10.3.2.9
   .) יחסי הגומלין למול משרד הבריאות–'  זפרקראה (

  
  
   

  
 ):דיווח שאינו מקרה מוותלגבי ( ת דיווחים על אירועים חריגים במחקרקליט 10.3.3

הועדה לרכזת ) SAEs (אירועים חריגים רצינייםיעביר את הדיווחים על  חוקר הראשיה 10.3.3.1
רע למשתתף י שאSAE]ת החוקר על הודעטופס [ 13טופס על גבי טפסי היזם או על גבי 

 .א לידיעתו שעות מהרגע שהאירוע הוב48תוך , רפואיניסוי ב
   

 שהוגשבחומר  תוודא רכזת הועדה את המצאות כל הנתונים הנדרשים דיווחאם קבלת ה 10.3.3.2
מספר /ויקבל לצורך זיהוי את קוד,  יוחתם בחותמת דואר ניכנס הכוללת תאריכוןוהוא

 מונה הפניות מהמחקר  -הסיומת  תוך קידום  כפי שנקבע בהגשה המקוריתהמחקר
)000-(. 

  
 ואירועי הבטיחות הקשורים במחקר חריגיםהאירועים של כל הח "ותפיק דרכזת הועדה  10.3.3.3

על פי שיקול דעתו יוחלט עם . לגבי הדיווח החדשר הועדה "יואת מיידית יידע ת ו,ל"הנ
ליידע את הועדה אודות הדיווח או לקיים , להעביר את הדיווח לסוקר הקבוע של המחקר

  .    דיון בועדה והיא תפעל על פי קביעתו
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 :קליטת דיווחים על מקרה מוות 10.3.4

 מקרה מוות מיד עם  שהוא רציניאירוע חריג תר הועדה על הודע"רכזת הועדה תדווח ליו 10.3.4.1
 .קבלתה

 
קבל לצורך זיהוי את תו, בחותמת דואר ניכנס הכוללת תאריכוןההודעה שנתקבלה תוחתם  10.3.4.2

מונה הפניות סיומת  תוך קידום  כפי שנקבע בהגשה המקוריתמספר המחקר/קוד
  .)-000(מהמחקר 

 
 יגיע םא. מיד אותה יבחן, המוות מקרה על ההודעה את שקיבל, הלסינקי ועדת ר"יו 10.3.4.3

 המטופל להשתתפות או/ו המחקר מוצרב לשימוש כלל קשור אינו המוות שמקרה למסקנה
בישיבתה הקרובה  המוסדית הלסינקי וועדתל זו מסקנתו ועל האירוע על ידווח, בניסוי

 יחסי –' פרק זראה  (לידיעתו האירוע הבאת מיום יום 30 וךבת הבריאות ולמשרד
 .)הגומלין למול משרד הבריאות

 
 מוצרב לשימוש המוות מקרה בין קשר לשלול ניתן שלא למסקנה יגיע הוועדה ר"יו אם 10.3.4.4

 שעליו הרפואי המוסד מנהלל מיד יודיע הוא ,בניסוי המטופל להשתתפות או/ו המחקר
 .)הנהלת בית החולים יחסי הגומלין למול –' ופרק אה ר( למקרה בדיקה צוות מנותל

 
, הרפואי המוסד מנהל לידיעת האירוע מהבאת ימים 14 תוך במקרה ידוןהבדיקה  צוות 10.3.4.5

 אם .במחקר ההשתתפות או/ו המחקר במוצר השימוש ובין האירוע בין קשר יש אם ויחליט
 הניסוי את לעצור צורך ישש או, בניסוי להמשיך ניתן אם גם יחליט הצוות, קשר שיש יוחלט

 הצוות .הניסוי הפסקת על הלסינקי לוועדת להמליץ יש אם או, )חדשים חולים לגייס לא(
  .הלסינקי ולוועדת לחוקר ,הרפואי המוסד למנהל והחלטותיו מסקנותיו על ידווח

  
 ,ההקרוב בישיבתה המוסדית הלסינקי וועדתב לדיון תובא הבדיקה צוות של זו החלטה 10.3.4.6

 הלסינקי ועדת של וההחלטה הדיון. דחותהל או הצוות החלטת את לקבל אם ליטתח וזו
 .)10.6ראה סעיף  (כמקובל ,הישיבה בפרוטוקול יתועדו

 
 יורה) מטעמו מי או (הלסינקי ועדת ר"יו - הניסוי הפסקת על להמליץ או, רלעצו יוחלט אם 10.3.4.7

  .יהניסו את לעצור לחוקר בכתב
  

 הדיון תוצאות על הבריאות ולמשרד הרפואי המוסד נהלמל דווחי ר ועדת הלסינקי "יו 10.3.4.8
 ] ח בדיקת אירוע פטירה"דו[ 41  מספר טופס גבי על - הוועדה והחלטות הבדיקה בצוות

 .לחוקר גם תישלח מתאימה הודעהו
 

  
 
 

 : קליטת דיווח על שינוי חוקרים המעורבים במחקר 10.3.5

, מות החוקר הראשי: לכגון במקרים ש( הנושא באחריות למחקר החוקר הראשישינוי  10.3.5.1
תוגש , )'ל לתקופה ממושכת וכו"יציאה לחו, יציאה לשבתון, שינוי ממלא התפקיד במחלקה

לבקשה זו יצורף ]. בקשה לשינויים בניסוי הרפואי [12טופס הפנייה במכתב או על גבי 
בכל מקרה של . החוקר הראשיאו כמתן הסכמתו לשינוי  אם כפנייה יוזם הניסוימכתב מ
טופס בקשה לעריכת ניסוי  [1טופס  בניסוי חובה לצרף גם את החוקר הראשיהחלפת 
 טופס  וכן י החוקר הראשי החדש וכלל החוקרים המעורבים בניסוי"כשהוא חתום ע, ]רפואי

 .החוקר הראשי החדשי " החתום עחדש] התחיבות יוזם הניסוי [4
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החוקר ת ליבו לשינוי תשומאת המפנה  מנהל המוסד הרפואי מכתב לתפיץרכזת הוועדה  10.3.5.2
   . הסכם המחקרבבכך ם המשפטיים הקשורים היבטיה במחקר על מנת שיבדקו הראשי

   
תוגש ,  המעורבים במחקרחוקרי משנההודעת החוקר הראשי על שינוי בכל מקרה של  10.3.5.3

בכל מקרה של הוספת  .]בקשה לשינויים בניסוי הרפואי [12טופס על גבי במכתב או 
כשהוא , ]טופס בקשה לעריכת ניסוי רפואי [1טופס   אתרף גםחוקרי משנה חובה לצ

 .מעורבים בניסויהי כלל החוקרים "חתום ע
   

 12טופס אם קבלת הבקשה תוודא רכזת הועדה את המצאות כל הנתונים הנדרשים ב 10.3.5.4
 יוחתם בחותמת דואר והוא , ובמסמכים הנוספים שהוגשו]בקשה לשינויים בניסוי הרפואי[

 כפי שנקבע בהגשה מספר המחקר/ויקבל לצורך זיהוי את קוד, ריכוןניכנס הכוללת תא
 .)-000(מונה הפניות מהמחקר  - הסיומת תוך קידום המקורית

  
תאושר לגבי השינוי המבוקש ועל פי שיקול דעתו ר הועדה "יויידע את רכזת הועדה ת 10.3.5.5

      . בועדהועבר לדיון או שהפנייה ת על ידוהבקשה
  

  

 מודעת גיוס משתתפים למחקר בקשה לפרסום קליטת 10.3.6

 
נוסח  [10טופס ברכזת הועדה תבדוק שנוסח מודעת הפרסום לגיוס חולים שהוגשה  10.3.6.1

לניסויים  נוהל משרד הבריאותבדרישות ה תתואם א] מודעת גיוס משתתפים למחקר
  .  2006 ינואר - רפואיים בבני אדם

   
 ינואר -  בבני אדםלניסויים רפואיים נוהל משרד הבריאותאם הנוסח הוא כנדרש ב 10.3.6.2

ויקבל ,  יוחתם בחותמת דואר ניכנס הכוללת תאריכון הפנייה תיקלט והטופס- 2006
 -הסיומת  תוך קידום  כפי שנקבע בהגשה המקוריתמספר המחקר/לצורך זיהוי את קוד

 . ר הועדה"הנוסח יועבר לאישור יו. )-000(מונה הפניות מהמחקר 
  

 השונה מהנוסח  פרסום לגיוס חוליםתמודע אישור לנוסחבאם החוקר הראשי מבקש  10.3.6.3
 .  והיא תועבר לאישור משרד הבריאות10.3.6.2שבנוהל הפנייה תיקלט כאמור בסעיף 

  
 
  
  

  בקשה להארכת תוקף אישור המחקרקליטת 10.3.7

 
שהפנייה הוגשה לפחות חודשיים לפני תאריך פקיעת תוקף האישור רכזת הועדה תבדוק  10.3.7.1

הגשת תוחזר הבקשה למגיש והוא יחוייב ברישה זו  בדבכל מקרה של אי עמידה(הקיים 
 . ) בפרק זה10.1-10.2פים סעיהבקשה כחדשה על פי הנוהל המפורט ב

 
ח התקדמות של הניסוי "רכזת הועדה תוודא שהפנייה להארכת תוקף כוללת גם דו 10.3.7.2

 .2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאות כנדרש בהרפואי
  

 יוחתם  הפנייה תיקלט ומכתב הפנייה להארכת המחקר-  על פי הנדרש הוגשהאם הפנייה 10.3.7.3
 כפי מספר המחקר/יקבל לצורך זיהוי את קוד, בחותמת דואר ניכנס הכוללת תאריכון

הפנייה ו. )-000(מונה הפניות מהמחקר  - הסיומת  תוך קידום שנקבע בהגשה המקורית
 .ר הועדה" יוהחלטתתועבר ל
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 ) לפני תום המועד המתוכנן ( המחקרהפסקת / צירתקליטת דיווח על ע 10.3.8

מעורבים באישורו או שהיו י כל אחד מהגורמים "אפשרית ע ניסוי רפואי/ הפסקת מחקר  10.3.8.1
, ועדת הלסינקי מוסדית,  הראשיהחוקר, היוזם :לפיכך יכול ליזום את ההודעה. ביצועו

  .משרד הבריאותו
 

תתחיל שרשרת דיווח  פסקת הניסויעל ה 10.3.7.1הודעת כל אחד מהנימנים בסעיף  10.3.8.2
 לפני תום ת הניסוילהפסקוהסבר תוך ציון הסיבה  אודות הפסקת המחקר טרם זמנו בכתב

 :המועד המתוכנן על פי הרצף הבא
  

  ) >>> -הודעה ל(שרשרת הדיווח   יוזם הדיווח
  >>>>>>>>ראשי   חוקר    הניסוייוזם

  משרד הבריאות
   הרפואיוסד הממנהל >>>ר ועדת הלסינקי   "יו

  * מוסדי בית מרקחת
  יוזם הניסוי  החוקר הראשי

  >>>>>ת הלסינקי ר ועד"יו
  

   הרפואיהנהלת המוסד
  * המוסדי בית המרקחת

  

ועדת הלסינקי 
  מוסדית

   ראשיחוקר
  יוזם הניסוי

   הרפואיהנהלת המוסד
  משרד הבריאות 

    

    הרפואימנהל המוסד משרד הבריאות 
  ת הלסינקיר ועד"יו

  יסוייוזם הנ
   ראשיחוקר

   *בית מרקחת מוסדי

    

  
  

 לידע הכרח אין מנהל המוסד הרפואיי " שאושר ע"מחקר מיוחד" במקרה של הפסקת 10.3.8.3
הפסקת למעט במקרים בהם  , אגף הרוקחות מדור ניסויים קליניים–את משרד הבריאות 

 ).(SAE אירוע חריג רציני הניסוי היתה על רקע של בעיות בטיחות מיוחדות כגון
  

  

  של המחקרמתוכנןסיום קליטת דיווח על  10.3.9
 

להודעת הסיום . רכזת הועדה תקבל את הודעת החוקר הראשי על סיום המחקר בכתב 10.3.9.1
לניסויים רפואיים בבני  נוהל משרד הבריאות של הניסוי כנדרש בח סיום"דויהיה מצורף 

 .2006 ינואר - אדם
 

-הוא יוגש לא יאוחר מ, יוםח סיום מחקר יחד עם הודעת הס"בכל  מקרה שבו לא הוגש דו 10.3.9.2
 . חודשים לאחר הודעת סיום המחקר3

  
יוחתם ודעת הסיום יקלט והוא  מכתב ה- הוגשה על פי הנדרש הודעת הסיוםאם  10.3.9.3

 כפי מספר המחקר/יקבל לצורך זיהוי את קוד, בחותמת דואר ניכנס הכוללת תאריכון
ודעת וה. )-000 (מונה הפניות מהמחקר -הסיומת  תוך קידום שנקבע בהגשה המקורית

  .ר הועדה" יוידיעת תועבר להסיום
  

 .ח סיום או לאו"בכל מקרה של הודעת סיום מחקר תציין רכזת הועדה אם הוגש דו 10.3.9.4
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 )'ג29/ טיפול חמלה (ניסויי בחולה בודד טיפול  10.4

טיפול ניסויי בחולה בודד הינו טיפול במוצר מחקר חדשני שאינו רשום באף מדינה בעולם ויתכן  10.4.1
 מטרת הטיפול היא להציל חיים במצב חירום או כטיפול . מניסויים קודמיםע לגביו מידשאין
 .חמלה

  
על , הועדה תוגש במכתב המפרט את המידע המעודכן על החולה ומהלך המחלוהבקשה ל 10.4.2

 .הטיפולים שהחולה קיבל עד כה ועל הטיפול הניסויי המוצע
  

] יר רפואי שאינו רשום למוסד רפואיבקשה לאשור תכש[ 'ג29טופס פו צורלמכתב הפנייה י 10.4.3
 .ניסוי וכתב הסכמהפרוטוקול ה, ם חולה מסויים שלעפרטני 

  
לטיפול ניסויי בחולה בודד והוא יחליט אם לאשרה ר הועדה על פנייה "רכזת הוועדה תיידע את יו 10.4.4

 .בהליך מזורז או להעבירה לדיון במליאת הועדה
  

והרוקח , ועבר לאישור הנהלת המוסד הרפואי היא תועדת הלסינקי המוסדיתאושרה הבקשה ב 10.4.5
י גורמים אלו היא תועבר לטיפול "לאחר שהבקשה אושרה ע. האחראי בבית המרקחת המוסדי

 .'ג29לאגף הרוקחות במשרד הבריאות לידי הרוקח האחראי על אישור בקשות 
  

שימוש קיים במקרה שיתברר כי . 'ג29רכזת הועדה תנהל רישום ומעקב לגבי הפניות בנוהל  10.4.6
ר הועדה לחוקר הראשי וידרוש "יפנה יו, )10מעל (חולים רב '  למתן תרופה מסויימת למסגורף

  .10.1-10.2 פיםסעיהגשת בקשה חדשה לקיום ניסוי רפואי כאמור ב
  

  
 

 

  :ר ועדת הלסינקי מוסדית"יוסמכות ההחלטה של  10.5

נושאים הקשורים במגוון טות ללקבל החבתוקף תפקידו  אי רש מוסדיתיועדת הלסינקר "יו 10.5.1
 , שאושר קודם לכןמחקר קלינישינויים ב בקשות לאישור כולל ,)ר"החלטת יו (לפעילות הועדה

במסגרת זו . וכן בנושאים דחופים בהם המענה חייב להינתן בחלון זמןדיווחים שונים מהמחקר 
 :הנושאים הבאיםיכללו אם כי לא מוגבל לרשימה זו 

 
 שהוגשה לועדהאו הפנייה /וה  לבקש, )אחד לפחות (מינוי סוקר  .א
 "מחקר שאינו מיוחד" או "מחקר מיוחד"הגדרת סטאטוס המחקר כ  .ב
תת "דיון בוהחלטה על העברת הפנייה ל "ניסוי רפואימחקר שאינו "הגדרת המחקר כ  .ג

 "הועדה
    הוספת נושאים דחופים לסדר היום של דיון ועדה קרוב .ד
  מדיון קודםאישור תיקונים לפרוטוקולים  על פי דרישת הועדה  .ה
 אישור תיקונים לכתב הסכמה על פי דרישת הועדה מדיון קודם  .ו
אישור תיקונים לפרוטוקולים על פי דרישת הועדה העליונה במשרד הבריאות במחקרים   .ז

 .והועברו להחלטתה" מחקר שאינו מיוחד"שנקבעו כ
 אישור תיקונים לכתב הסכמה על פי דרישת הועדה העליונה במשרד הבריאות במחקרים  .ח

 .והועברו להחלטתה" מחקר שאינו מיוחד"שנקבעו כ
זאת כאשר  . המתבצע בפועלפרוטוקול מחקרל "שינוי מיוחד"אישור שינויים המוגדרים כ  .ט

אינו , השינוי המוצע אינו מגדיל במידה משמעותית את ההסתברות לסיכון למשתתף בניסוי
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 או שינוי חוקרי משנה המעורבים במחקר/שינוי חוקר ראשי ו  .י
 ד יועץ חיצוני"בקשה לחווההעברת חומר החלטה על   .יא
שלא דרך בית  אישור להעברת מוצר המחקר ישירות למחלקה בה מתנהל הניסוי  .יב

 המרקחת במוסד הרפואי
 מהלך מחקר רפואי טיפול בהודעה על מקרה פטירה ב  .יג
 טיפול חמלה', ג29נושאים דחופים כגון מתן תרופה בנוהל    .יד
מותנה בכך שהבקשה שהוגשה להארכת תוקף עונה על דרישות (הארכת תוקף מחקר   .טו

 ).2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאות
הנדרש  בקשה להארכת תוקף מחקר גם אם הוגשה בזמן הקצר מקבלתהחלטה על   .טז

   .בנוהל משרד הבריאות ובלבד שמדובר בזמן סביר
בהתקיים (ניסוי רפואי במצב חירום רפואי  במקרה שלפטור מהצורך בהסכמה מדעת   .יז

   )2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאות ל- 1נספח דרישות 
  
  

 המופץ מסמך סדר היוםגרת לידיעת מליאת הועדה במסבכל מקרה ר הועדה יובאו "החלטות יו 10.5.2
 .הבוועדלקראת כל דיון 

 
יעלה ר הועדה להחליט כי הנושא שהועבר להחלטתו " רשאי יו10.5.1בסעיף על אף האמור  10.5.3

 .  ון בישיבת הועדה הקרובהידל
 

ר הועדה ידון בישיבת " שנושא שהחליט עליו יוןאו המעוניי/מי מחברי הועדה שיש לו הסתייגות ו 10.5.4
 . ימים לפני הדיון3עד ע על כך בכתב לרכזת הועדה מליאת הועדה יודי

  

  

 :הכנת החומר לדיון 10.6

חומר  ו המתוכננתישיבת הועדה לש מלא סדר יוםמסמך רכזת הועדה תפיץ לפני כל דיון  10.6.1
 . היוםלנושאים שעל סדרהקשור  נילווה

  
 : סדר היום יכלול פירוט מלא של מכלול הנושאים לדיון על פי הסדר הבא 10.6.2

  
  : השלמת חומר/ פניות חדשות                  

 , רפואימחקר/ ניסוי  לאישור בקשות חדשות 
  וטרם אושרדיונים קודמים בועדהה שנדון במותנמחקר חומר לאישורי  שלמתה 

 
  :ממחקרים שאושרופניות / דיווחים שוטפים 

 ,  מחודשת של הועדהתפניות לאישור שינויים בפרוטוקול המחקר המחייבים התייחסו 
 , מחודשת של הועדהתות לאישור שינויים בפרוטוקול המחקר שאינם מחייבים התייחסופני 
 , בקשות להארכת תוקף אישור מחקר 
 ,  במחקרשינוי חוקרים/הוספת 
 , מקרי פטירה 
  ' וכו רציניותתופעות לוואי/ אירועים חריגים דיווח  
 מתוכנן ה המחקר לפני המועדהודעות אודות סיום  
 ח מסכם"הגשת דו/ המחקר הודעות בדבר סיום  
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   "תת הועדה"בלדיון פניות                  

 "רפואישאינו ניסוי מחקר "בקשות חדשות לאישור  
 השלמת חומר לאישורי מחקר מותנה שנדון בדיונים קודמים בתת הועדה וטרם אושר 

  
 בקרת ניסויים קליניים                   

 חקרים פעיליםבמ שבוצעו ביקורת פנימיתאודות ממצאי דיווחים  
 דיווחים אודות ממצאי ביקורת חיצונית שבוצעו במחקרים פעילים 

 
  

  :דיווח את הנתונים הבאים / בקשה שהוגשה יכלול לגבי כל סדר יוםמסמך  10.6.3
  קוד המחקר שניתן לו במערכת הממוחשבת  −
  מחקר השם מלא של פרוטוקול  −
  שם החוקר הראשי −
   "ר שאינו מיוחדמחק", "מחקר מיוחד"סיווג המחקר כ −
  )על פי אופי מוצר המחקר(סיווג המחקר  −
   מוצר המחקרשם  −
 של מוצר המחקריצרן שם ה −
 י מגיש הבקשה בציון גירסה ותאריך המסמך"רשימת המסמכים שהוגשו ע −
 הערות מיוחדות של מגיש הבקשה / ציון בקשות  −
  שם חבר הועדה שמונה כרפרנט לבחינת הבקשה −
 

 . פרוטוקול ישיבת הועדה להכנת יהווה בסיס סדר יוםמסמך  10.6.4
  

למחקר ספציפי יקבל את כל חבילת ההגשה שהוגשה ) רפרנט(חבר ועדה שמונה כסוקר  10.6.5
כולל ממצאי  , וכל חומר אחר הקשור למחקר שיגיע לועדה במהלך חיי המחקרלמחקר הנדון

 . החומר יועבר לסוקר זמן סביר מראש לפני הדיון בועדה. הבקרות על המחקר
  

 )Study Synopsis ( חברי הועדה יכלול את תקציר פרוטוקול המחקרלכלנלווה שימסר החומר ה 10.6.6
 .ר הועדה" יועל פי קביעת וכן כל חומר נוסף , חדשות שהוגשו לועדההבקשות השל 

  
 10.6.4, 10.6.5סעיפים בנוסף לחומר הנזכר ב להעביר מומלץ, שהוא גם משפטןחבר ועדה ל 10.6.7

בקשות חדשות וכן את העתק לוועדה ב שהוגשודעת גם את העתק נוסח כתבי ההסכמה מ
 .]התחיבות יוזם הניסוי[ 4 טופס

  
  
  
 
  :כינוס הוועדה 10.7

 .חודשייםאחת ללפחות אינה פחותה מהועדה המוסדית תתכנס בדרך כלל  בתדירות ש 10.7.1
  

מועדי ההתכנסות של הועדה המוסדית בשנת העבודה הקלנדרית יפורסמו מראש בסמוך לסיום  10.7.2
 .ודמתכל שנת עבודה ק

  
בכל מרכז רפואי ויובא לידיעת הניזקקים כינוס הועדה יתקיים באולם ישיבות קבוע שיקבע  10.7.3

 .לשירותיה מקרב סגל החוקרים במרכז הרפואי
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חברי ועדה שאינם יכולים להשתתף בדיון יודיעו מראש למזכירת הועדה על כוונתם להעדר  10.7.4
 .מהדיון

  
במקרים אלו יעשה מאמץ . ת שאיננה מהמניןיתכן ובנסיבות מיוחדות הועדה תידרש להתכנסו 10.7.5

 . לפרסם את מועד הישיבה מוקדם ככל הניתן
  

  זימון דחוף של הועדהר הועדה המוסדית להחליט על "י יושא  ר10.7.5סעיף על אף האמור ב 10.7.6
ההתקשרות לצורך כך יהיה בידי רכזת הועדה דף קשר מלא ומעודכן של כל חברי הועדה ופרטי 

 . קשר הזמיניםעימם בכל אמצעי ה
  

ר הועדה את קיומו של " יוודא יו10.7.4-10.7.5בסעיפים היה ונוצר הכרח לזימון הועדה כאמור  10.7.7
 .)7.3סעיף ' פרק דראה ( הנדרש לישיבותיה הסדירות) קוורום(המנין החוקי 

 
     

  

 :ניהול הדיון 10.8

' פרק דראה ( יבהישה הנדרש לשם קיום )קוורום(חוקי הין ימנר הועדה יוודא את קיומו של ה"יו 10.8.1
  .ויכריז על תחילת הדיון) 7.3סעיף 

 
 וקיימת לעיתים תחלופה בין מאחר ולא תמיד כל חברי הועדה נוכחים לאורך כל הדיון 10.8.2

 חוקי בכל שלב של שינוי מניןקיומו של את יש לוודא בשלבים השונים של הדיון המשתתפים 
 .   המשתתפים בישיבהבנוכחות

 
 סדר יוםמסמך י ממלא מקומו ויתבצע על פי "ר הועדה ובהעדרו ע"די יוהדיון בועדה ינוהל על י 10.8.3

 . י רכזת הועדה"שהוכן מראש ע
  

ר הועדה או מי "וכן בנושאים אשר יעלו ביוזמת יו, הוועדה תדון במכלול הבקשות שעל סדר היום 10.8.4
   .מחבריה

 
 . עדהיציג את נושא המחקר ויענה לשאלות חברי הו) אם הוזמן והופיע(החוקר הראשי  10.8.5

  
ואת חוות שסקר  של כל אחת מהבקשות החדשות שהוגשו יציג את המחקר סוקרים/ הסוקר 10.8.6

 .  אודות המחקר המוצעודעת
  

בפרוטוקול , בחוברת לחוקר  על ידי מגיש הבקשהנתונים שפורטוכבסיס לדיון ישמשו ה 10.8.7
ל תרומתו הצפויה של פרוטוקו למשתתף בניסוי ומוצר המחקרבטיחותו של  תהערכ, המחקר

 . הקיים ברפואההמחקר ומוצר המחקר לידע 
  

נוהל ב 1.3בסעיף ועדת הלסינקי המוסדית תיבחן בדיון אם מתקיימים כל התנאים המפורטים  10.8.8
, ניסויים רפואיים בבני אדם(בהתאם לתקנות בריאות העם , לניסויים רפואיים בבני אדם

.  לנוהל זה7.4.6סעיף  שפורטו ב2006על תוספותיהן ותיקוניהן ינואר , )1980, א”התשמ
 .הועדה רשאית לשקול את הצורך בקיומם של תנאים נוספים על פי שיקול דעתה

  
מסמך סדר יובאו כאמור לידיעת החברים בועדה באמצעות ) 10.5סעיף (ר הועדה "החלטות יו 10.8.9

 .היום
  

שאושר על ידה קודם לכן כהגדרתם המחקר  לפרוטוקול "שינויים מיוחדים"הועדה תדון ב 10.8.10
 .2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאותב 6.4ף בסעי
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אלא אם )  שבסמכותהניסוי רפואי מיוחד(הועדה לא תאשר עריכת ניסוי רפואי בבני אדם  10.8.11
 .10.8.8סעיף שוכנעה להנחת דעתה שמתקיימים כל התנאים כאמור ב

  
 . וניהםבדיון תינתן אפשרות לחברי הועדה המסתייגים להעלות את טיע 10.8.12

  
חבר ועדה המצוי בניגוד עניינים לנושא הנדון רשאי לענות לשאלות חברי הועדה אודות הנושא  10.8.13

 . שתתף בדיון אודות הנושא הנדון ובהצבעה אודותיויהנדון אולם יעזוב את החדר ולא 
  
  

  
 
 :   שימוש ביועצים 10.9

 .לפי הצורך, פציפייםדעתם  בנושאים  ס-הועדה רשאית לפנות  ליועצים חיצוניים  לקבלת  חוות 10.9.1
כהחלטה בעקבות ר הועדה לפני הדיון או "י יו"ההחלטה לפנייה ליועץ חיצוני יכולה להתקבל ע

 .הדיון בבקשה
 

והעדר ניגוד יוחתם היועץ החיצוני על הסכם סודיות  10.9.1סעיף כאמור בבכל מקרה של פנייה  10.9.2
הסכם שמירת סודיות והעדר נוסח ראה  [כתנאי להעברת החומר לעיונו וחוות דעתועניינים 

 .]ניגוד עניינים ליועץ חיצוני לועדה
  

טרום , י רכזת הועדה" עחוקר הראשיד חיצונית תימסר ל"עובדת העברת החומר לקבלת חוו 10.9.3
 .שליחת החומר

  
 . בכתבלועדת הלסינקי המוסדית חוות דעתו של היועץ החיצוני תימסר  10.9.4

  
 להופיע בפני פנות אליו ולבקשולבאם תב או ד היועץ בכ" יחליט אם להסתפק בחוור הועדה"יו 10.9.5

 .מליאת הועדה
  

  
  
  
  

 : הצבעה-קבלת החלטות    10.10

 ועדת הלסינקי -' דראה פרק (  שפורטו בנוהל זההחלטות הועדה יתקבלו בכפוף לסמכויותיה 10.10.1
 . )מבנה וסמכויות, מינוי  –מוסדית 

 
 . יע על הצעת ההחלטהר הועדה מהנוכחים להצב"בסיום הדיון בנושא שעל סדר יומה יבקש יו 10.10.2

  
ר "ליו(החלטות הועדה מתקבלות ברוב של קולות החברים הקבועים או ממלאי המקום הקבועים  10.10.3

או כל /בהעדר רוב לא יאושר המחקר הקליני ו. הנוכחים בדיוןובועדה ) הועדה ונציג ההנהלה
 .פנייה אחרת שהופנתה לאישור הועדה

  
 .הנמנעים מהצבעה' ואת מס, המצביעים נגד' מס, המצביעים בעד' רכזת הועדה תתעד את מס 10.10.4

 .י מי מחברי הועדה"כמו כן יתועדו ההסתייגויות שהועלו ע
  

שהשתתפו בדיון אינם רשאים להשתתף בהצבעה לקבלת ) 10.9סעיף כאמור ב(יועצים חיצוניים  10.10.5
 . החלטה

  
 . יינוחבר ועדה המצוי בניגוד עניינים לנושא הנדון לא ישתתף בהצבעה לקבלת החלטה בענ 10.10.6
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 :פרוטוקול הדיון  10.11

 אחראית לסיכום מהלך הישיבה בפרוטוקול דיון מפורט לצד כל אחד מהנושאים רכזת הועדה 10.11.1
 . שמופיעים בסדר היום

 
הכולל את מכלול הנושאים שעל סדר יומה של הועדה , סדר היום שהוכן לקראת הישיבה 10.11.2

כלל ההתרחשויות בדיון מתגבש במהלך הישיבה ולאחריה לפרוטוקול הדיון המהווה סיכום ל
 .בועדה ולהחלטותיה

  
במהלך הישיבה תוכן טיוטה ראשונית של פרוטוקול הדיון והיא תושלם לאחר הישיבה למסמך  10.11.3

נתוני המערכת הממוחשבת שהוזנו במהלך / ר "החלטות יו/ נתוני, עיבוד תמלילי ישיבה(הסופי 
 ).  'וכוהישיבה 

 
 :ים שעל סדר היום את האינפורמציה הבאהפרוטוקול הדיון יפרט לצד כל אחד מהנושא 10.11.4

  
חברי : רשימה שמית מלאה של כל הנוכחים בדיון בציון שמם ותפקידם –רשימת נוכחים   .א

 . 'וכו, חוקרים ראשיים שהוזמנו, יועצים, הועדה
במידת הצורך תצוין סיבת (ציון שמות חברי הועדה הקבועים שנעדרו מהדיון  –נעדרים   .ב

  )ההעדרות
הנושאים יתוארו ) 10.6.3סעיף ראה (לצד הפרטים שבמסמך סדר היום  –תיאור הדיון   .ג

המלצות , השיקולים שהנחו את הועדה בהחלטתה, י מי שמונה כסוקר לבקשה"שהועלו ע
כתב הסכמה , נימוקי הועדה לבקשת הכנסת שינויים בפרוטוקול המחקר, יועצים חיצוניים

 . 'מודעת וכו
ברי ועדה הסתייגות מדעת חברים אחרים בועדה  בכל מקרה בו הביעו ח–הסתייגויות   .ד

 .היא תצויין בפירוט
  . חלטת הועדההמלא של פירוט  –החלטה   .ה
 ציון מפורש לגבי הניסויים שהוגדרו כניסוי רפואי שאינו מיוחד –ניסוי רפואי שאינו מיוחד   .ו

שאין הועדה רשאית לקבל החלטה בעניינם והם יועברו לדיון בועדת הלסינקי העליונה 
 .משרד הבריאותב

כל מקרה בו נדרש חבר ועדה לצאת  –הצבעה בשל ניגוד עניינים / אי השתתפות בדיון   .ז
 .הצבעה/ מהחדר ולא לקחת חלק בדיון

, כ מצביעים בעד"כולל סה.  עבור כל אחד מהנושאים שעל סדר היום–תוצאות ההצבעה   .ח
   . נמנעים, כ מצביעים נגד"סה

  
  

בתוכנת המחשב המוזנת המלא ול הישיבה פרוטוקלהכנת  ררכזת הועדה תיעז 10.11.5
ברשם קול או /בתרשומות וכמו כן היא רשאית להסתייע . אינטראקטיבית במהלך הדיון

 .לתיעוד הישיבה
 

 . ר הועדה"על ידי יולאחר בדיקתו חתם יי וק פרוטוקול הדיון המושלם ייבד 10.11.6
  

ת הלסינקי  ועד–' ופרק ראה (מנהל המוסד הרפואי העתק פרוטוקול הישיבה ישלח ל 10.11.7
 –משרד הבריאות אגף הרוקחות , )הנהלת בית החולים יחסי הגומלין למול –מוסדית 

 –' פרק זראה  (ר"ולרכזת הארצית לניסויים רפואיים באמ, רכזת ארצית לניסויים קליניים
 ולגוף המבקר בשירותי ) יחסי הגומלין למול משרד הבריאות–ועדת הלסינקי מוסדית 

 .בריאות כללית
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  :  טיפול בהחלטות הועדה  .11

אישור ועדת   [6טופס על גבי רוטוקול הישיבה מהווה בסיס להכנת מכתב החלטת הועדה המוסדית פ 11.1
 מנהל המוסד הרפואיל "מחקר מיוחד" שישלח במקרה של ]הלסינקי המוסדית לביצוע הניסוי

 . מגיש הבקשהחוקר הראשילו
 

מחקר "יציין במפורש את היות הניסוי ] ניסויאישור ועדת  הלסינקי המוסדית לביצוע ה [6טופס  11.2
יפרט , שבסמכות מנהל המוסד הרפואי לאשרו ללא צורך באישור נוסף של משרד הבריאות" מיוחד

פרוטוקול , חוברת לחוקר(המסמכים שהוגשו עליהם התבססה ההחלטה , הניסוי הרפואינושא את 
ואת התנאים לעריכת ) כי מסמכים אלוהגירסה ותארי'  תוך ציון מסכתב הסכמה מדעתנוסח , ניסוי

 .המחקר אם נקבעו כאלו בהחלטת הועדה
 

או בכתב ההסכמה מדעת תפנה /במקרים בהם דרשה הועדה ביצוע תיקונים בפרוטוקול הניסוי ו 11.3
 .רכזת הועדה לחוקר הראשי בכתב ותיידע אותו אודות התיקונים הנדרשים

  
תפיק ) ר הועדה או בעקבות הדיון בועדה"י יו"אם ע( בכל מקרה של הארכת תוקף ניסוי שאושרה  11.4

 ]. אישור ועדת הלסינקי להארכת תוקף הניסוי[ 'א6טופס רכזת הועדה 
  

רכזת הועדה תעביר בנוסף לאישור הועדה מסמך המפרט את רשימת שמות המשתתפים בדיון תוך  11.5
 .  ניגוד ענייניםבו מי מהנוכחים היה במצב של,  מהדיון ומההצבעה בכל מקרהתציון מפורש להיעדרו

 
בכל מקרה של בקשות לניסויים רפואיים שאושרו על ידה שבסמכות מנהל המוסד הרפואי לאשרן ללא  11.6

יועברו החלטות ועדת הלסינקי המוסדית על גבי )  "מחקר מיוחד"(אישור נוסף של משרד הבריאות 
 על מנת שזה ינפיק ימנהל המוסד הרפואל] אישור ועדת  הלסינקי המוסדית לביצוע הניסוי [6טופס 

 –ועדת הלסינקי מוסדית  –' ופרק ראה ( ] לביצוע הניסויאישור מנהל המוסד הרפואי [7טופס את 
 ).יחסי הגומלין למול הנהלת בית החולים

  
  
  

 6טופס על גבי  יועברו החלטות ועדת הלסינקי המוסדית "מחקר שאינו מיוחד"בכל מקרה של  11.7
חבילת חומר ההגשה  ופרוטוקול הדיוןיחד עם ] יצוע הניסויאישור ועדת  הלסינקי המוסדית לב[

 יחסי הגומלין למול הנהלת –ועדת הלסינקי מוסדית  –' זפרק ראה . (לועדה בירושליםהמועבר 
 ).משרד הבריאותבית 

  
יש להמתין לקבלת ! קבלת אישור ועדת הלסינקי אינו מהווה אישור לתחילת המחקר , למען הסר ספק 11.8

 יחסי הגומלין למול הנהלת –ועדת הלסינקי מוסדית  –' ופרק ראה (סד הרפואי אישור מנהל המו
 ).בית החולים

 
  
  

  :נספחים .12

   מסמך סדר יוםתבנית 

   פרוטוקול דיוןתבנית 

  הסכם שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים ליועץ חיצוני לועדהנוסח 
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  : 'פרק ו
נהלת ה יחסי הגומלין  למול  –ועדת הלסינקי מוסדית 

  ית החוליםב
  

 :טרהמ .13

את סדרי הפעולות ויחסי הגומלין בין ועדת הלסינקי המוסדית להנהלת לקבוע בפרק זה טרת הנוהל מ
במהלך חיי ושינויים הנוצרים  דיווחים ,אישור הניסוי, ועדהההחלטות המוסד הרפואי בכל הקשור ל

   . ותוצאות ביקורות בתחום המחקרים הקליניים המתבצעים במוסדהמחקר
  
  

 :סמכות מנהל המוסד הרפואי לאשר מחקר קליני  .14

 של משרד הכללי המנהל י " מואצלת לו עניסוי רפואי  לאישור  המוסד הרפואימנהלסמכות  14.1
 .1940פקודת בריאות העם ונשענת על הקביעה ב הבריאות 

 
ם ולמנות אדם כממלא מקומו לנושא אישור הניסויימנהל המוסד הרפואי רשאי להאציל את סמכותו זו  14.2

המאשר ניסוי " המנהל  "- 22/06 המנהל הכללי משרד הבריאותחוזר (הרפואיים בבית החולים 
 ). חולים הרפואי בבית

 
ועדת הלסינקי  רק לאחר שניסויבקשות חדשות ל יאשראו מי שנתמנה על ידו  מנהל המוסד הרפואי 14.3

כי ,  להנחת דעתהוהיא שוכנעה "ניסוי מיוחד" דנה בבקשה לעריכת הניסוי קבעה שהוא המוסדית
  ).7.4.6סעיף ( הנדרשים המצדיקים את עריכתו מתקיימים כל התנאים

  
בקשות או מי שנתמנה על ידו  מנהל המוסד הרפואייאשר  "ניסוי רפואי שאינו מיוחד"במקרים של  14.4

 דנה בבקשה לעריכת הניסוי שוכנעה להנחת ועדת הלסינקי המוסדיתחדשות לניסוי רק לאחר ש
ניסוי "קבעה שהוא , )7.4.6סעיף (ימים כל התנאים הנדרשים המצדיקים את עריכתו כי מתקי, דעתה

ובתנאי שהתקבל גם אישור משרד , הנדרש גם לאישור משרד הבריאות, "רפואי שאינו מיוחד
אישור היחידה לניסויים , ]אישור משרד הבריאות לביצוע הניסוי הרפואי[ 8טופס  (הבריאות לעריכתו

 .)ר"אמקליניים ב
  
  
  

 :)מחקרהבקשה חדשה או בהארכת תוקף אישור  ( הדרישות לקבלת אישור מנהל המוסד הרפואי .15

כל הדרישות המחויבות לקבלת אישור והסדרת רכזת ועדת הלסינקי תרכז את המעקב אחר השלמת  15.1
מעקב אחר השלמת דרישות  ליוןיג באמצעות )7טופס ( המוסד הרפואי לעריכת הניסוי מנהל

 . ואיהחובה לניסוי רפ
 

או כאשר המימון למחקר מקורו בגוף / שהוא חברה מסחרית וזםוידרישות אלו כוללות במקרים של  15.2
 :חיצוני למוסד הרפואי את הפעולות הבאות

לניסויים בנוהל משרד הבריאות  9סעיף ( הסכם חוזי לביצוע הניסוי הרפואיחתימה על   .א
אישור המחלקה המשפטית לאחר שהחוזה קיבל את ) 2006 ינואר - רפואיים בבני אדם

 . בהנהלת שירותי בריאות כללית
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נוהל לניסויים רפואיים ביש לוודא כי ההסכם יכלול את מלוא הפרטים כפי שנדרש בהנחיות ש
, )1980, א”התשמ, ניסויים רפואיים בבני אדם(בהתאם לתקנות בריאות העם , בבני אדם

 .2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן 
  

מנהל , החוקר הראשי, היוזם: על ידי כל הגורמים המעורבים בניסוי הרפואי םההסכם  ייחת
 .המוסד הרפואי או קרן המחקרים של מוסד זה

 
הועדה הסכם החוזי בין היוזם ובין החוקר הראשי המבצע את הניסוי חייב באישורה של ה  .ב

 . ] 8/04  ל משרד הבריאות"ראה חוזר מנכ") [הלסינקי כלכלי ("להתקשרויות מסחריות
  תקף למשתתפי הניסויאישור ביטוחקבלת   .ג
   NIH -רישום המחקר באתר ה  .ד
 )או למחלקה בה מתבצע הניסויבית המרקחת ל (אספקת מוצר המחקרהסדרת   .ה

  
 15.2אין צורך בדרישות שבסעיף ,  המבצע את המחקר ללא מימון חיצוניחוקר-זםויבמקרים של  15.3

להסכמת המוסד הרפואי לעלויות הכרוכות בניסוי  מהווה אישור מנהל המוסד הרפואישלהלן ואישור 
 .ולכיסוי הביטוח למשתתפי המחקר

 
  7טופס  המחקר תכין רכזת הועדה יוזם  על פי אופי 15.2-15.3  סעיפיםמולאו כל הדרישות בכאשר  15.4

מעקב אחר השלמת דרישות ה ליוןיגיחד עם ותעבירו   ]אישור מנהל המוסד הרפואי לביצוע הניסוי[
מנהל לחתימת ] אישור ועדת  הלסינקי המוסדית לביצוע הניסוי [6טופס והעתק  יסוי רפואיהחובה לנ

  . או מי שנתמנה על ידו לחתימההמוסד הרפואי
  

 גם 15.4סעיף  שאושר גם במשרד הבריאות יצורף לנאמר ב"ניסוי רפואי שאינו מיוחד"במקרה של  15.5
 ר"אמאישור היחידה לניסויים קליניים ב ,]אישור משרד הבריאות לביצוע הניסוי הרפואי[ 8טופס 

 .שנתקבלו ממשרד הבריאות
  

המסמכים , הניסוי הרפואייפרט את נושא ] אישור מנהל המוסד הרפואי לביצוע הניסוי [7טופס  15.6
 תוך כתב הסכמה מדעתנוסח , פרוטוקול ניסוי, חוברת לחוקר(שהוגשו עליהם התבססה ההחלטה 

או עליונה במשרד /מוסדית ו(ציון מועדי ישיבת הועדה , )אלוהגירסה ותאריכי מסמכים ' ציון מס
 ואלו הקבועים לעריכת המחקר אם נקבעו כאלו בהחלטת הועדהוההגבלות ואת התנאים ) הבריאות

 .הנוסח הסטטוטורי של הטופס
  

מנהל י "מיום חתימתו עיהיה לשנה ) 7טופס (לביצוע הניסוי  המוסד הרפואי תוקף אישור מנהל 15.7
 שנה ולא  או מי שנתמנה על ידו לנושא אישור הניסויים הרפואיים בבית החוליםואיהמוסד הרפ

 .ממועד ההחלטה בועדת הלסינקי
  

תוודא ) ר הועדה או בעקבות הדיון בועדה"י יו"אם ע(בכל מקרה של הארכת תוקף ניסוי שאושרה  15.8
, תוקף חוזה המחקר( הניסוי יוזם תקיפות על פי אופי 15.2-15.3רכזת הועדה שהדרישות בסעיפים 

אישור מנהל המוסד [ 'א7טופס ובהתקיים הדרישות תפיק רכזת הועדה ) 'תוקף תעודת הביטוח וכו
 ]. ף הניסוי להארכת תוקהרפואי 

 
  
  

 :אישור מנהל המוסד הרפואי .16

קיבל מנהל המוסד הרפואי או מי שנתמנה על ידו לנושא אישור הניסויים הרפואיים בבית החולים את  16.1
 אישור מנהל המוסד הרפואי [ 'א7טופס או את ] ישור מנהל המוסד הרפואי לביצוע הניסויא [7טופס 

 את מעקב אחר השלמת דרישות החובה לניסוי רפואיה ליוןיגיוודא על פי ]ף הניסוילהארכת תוק
  .יחתום על הטופס ויחזירו לרכזת הועדה, הסדרת מכלול הדרישות
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מימון למחקר מקורו בגוף חיצוני למוסד הרפואי יבדוק או כאשר ה/בכל מקרה של חברה מסחרית ו 16.2
י החברה המסחרית ובין "מנהל המוסד הרפואי כי אין ניגוד עניינים בין ביצוע הניסוי במוסד הרפואי ע

  .יחוקר עובד המוסד הרפואה
  

   . חוקר הראשיאת העתק אישור מנהל המוסד הרפואי לרכזת הועדה תעביר  16.3
  

טיפול במוצר מחקר חדשני היינו ( )'ג29טיפול חמלה או (חולה הבודד במקרה של טיפול ניסוי ב 16.4
 מטרת הטיפול היא להציל .שאינו רשום באף מדינה בעולם ויתכן שאין לגביו מידע מניסויים קודמים

 היא תועבר ועדת הלסינקי המוסדיתאושרה הבקשה באם . )חיים במצב חירום או כטיפול חמלה
לאחר שהבקשה אושרה .  והרוקח האחראי בבית המרקחת המוסדי,לאישור הנהלת המוסד הרפואי

י גורמים אלו היא תועבר לטיפול לאגף הרוקחות במשרד הבריאות לידי הרוקח האחראי על אישור "ע
  .)10.4סעיף ראה  (' ג29בקשות 

  
  
  

 :דיווחים למנהל המוסד הרפואי .17

ווחו  ידבמסגרת זו. ד הרפואי תקיים קשר דווח מתמיד למול הנהלת המוסועדת הלסינקי מוסדית 17.1
 : למנהל המוסד הרפואי הנושאים הבאים

יועבר באופן קבוע למנהל ) 10.10סעיף ראה ( המסכם את דיון הועדה –פרוטוקול הדיון המלא   .א
 .ר הועדה"י יו" לאחר חתימתו עהמוסד הרפואי

הגיע . ) שעות48תוך ( דיווח החוקר על מקרה פטירה בניסוי רפואי ידווח מיידית –מקרה מוות   .ב
ר הועדה למסקנה שלא ניתן לשלול את הקשר בין מקרה המוות למוצר המחקר יודיע זאת "יו

 ).10.3.4ראה סעיף (מיידית למנהל המוסד הרפואי שיורה על הקמת צוות בדיקה 
ר הועדה למסקנה כי במחקר רפואי שאושר "ע יוהגי –ריבוי אירועים חריגים רציניים במחקר   .ג

) SAEs(עליונה קיים ריבוי לא סביר של אירועים חריגים רציניים / קי מוסדית י ועדת הלסינ"ע
 . )10.3.3ראה סעיף (יועבר על כך דיווח למנהל המוסד הרפואי 

הגוף המבקר ע על תוצאות הביקורות שביצ, )חודשי/ שבועי(דיווח תקופתי  –תוצאות בקרה   .ד
י ועדת הלסינקי " הניסויים שאושרו עאו גופי בקורת חיצוניים המבקרים ומנטרים את, המוסדי

י הנהלת "הבקרה יישלחו לפי הצורך עתוצאות  .העליונה והמתבצעים בבית החולים/ המוסדית 
החלטות ועדת הלסינקי בדבר . ר הלסינקי לחוקר על מנת לקבל את התייחסותו"ח או יו"ביה

 הבקרה והפיקוח על –' ראה פרק יא (.ממצאי ביקורת יועברו במסגרת פרוטוקול דיון הועדה
 ).הרפואייםניסויים ה

 ,חלטותהר הלסינקי "ח ויו"י הגוף המבקר המוסדי להנהלת ביה"דיווח מסכם חצי שנתי יימסר ע  .ה
) ר הלסינקי"י יו"ע(יועברו בכתב ח זה "בהתייחס לדו ח וועדת הלסינקי" של הנהלת ביהומסקנות

 .)במשרד הבריאות לניסויים קלינייםלידי מנהלת המחלקה (למשרד הבריאות 
  

  
  

 :תשלום דמי שירות בגין הטיפול בבקשה .18

  
   הניסוי סכום שלא יעלה על יוזם מ לגבותיכולבאמצעות רכזת הועדה מנהל המוסד הרפואי  18.1

 . ב כדמי שירות בגין הטיפול בבקשה שהוגשה"ארה $  1000
 

    .  ב"ארה  200$ א יעלה עלסכום שלניתן לגבות  כל שינוי או הוספה לאישור הניסוי בעבור 18.2
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  :'זפרק 
משרד מול  יחסי הגומלין ל –ועדת הלסינקי מוסדית 

  הבריאות
  
  

 :טרהמ .19

את סדרי הפעולות ויחסי הגומלין בין ועדת הלסינקי המוסדית למשרד לקבוע בפרק זה טרת הנוהל מ
דכנת ומזינה את הפעילות בתחום זה כוללת אישורים למחקר רפואי ומערכת דיווחים שוטפת המע. הבריאות

  . המערכת הממוחשבת של משרד הבריאות
  
  

אישורי מחקר רפואי ושינויים במחקר רפואי שאינם בסמכות ההחלטה של ועדת הלסינקי  .20
  המוסדית

  שאינו מיוחדרפואי ניסוי    20.1

 לאחר שתוקנו בהם דרישות הועדה המוסדית ועדת הלסינקי המוסדיתכל הבקשות שנדונו ב 20.1.1
הם אינם עונים מאחר ו "ניסוי רפואי שאינו מיוחד"שנקבע לגביהם שהם  ,)אם היו כאלו(

 או 2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאות 6לקריטריונים שבסעיף 
או /ו, ניסויים גנטיים, קסנוטרנספלנטציה, שהם עוסקים במוצר מחקר שהינו תאים ורקמות

 . במשרד הבריאותהלסינקי העליונה  תלאישור ועדיועברו ניסויים באוכלוסיה מיוחדת 
  

רכזת הועדה תפנה לחוקר הראשי על ) תאים ורקמות, ניסוי גנטי, ר"אמ(במקרים הרלוונטים  20.1.2
 . מנת להשלים את כמות ההעתקים הדרושה

  
אישור  [6טופס הבקשות יועברו בצמוד לפרוטוקול הישיבה של ועדת הלסינקי המוסדית בצירוף  20.1.3

שהפיקה רכזת הועדה בעקבות הדיון בכמות ההעתקים ] י המוסדית לביצוע הניסויועדת  הלסינק
 :שלהלן

   עותקים5 -ר "בקשות לניסויים באמ  .א
  עותקים5 –בקשות לניסויים בפרוצדורות רפואיות   .ב
  עותקים 5 –בקשות לניסויים בתאים ורקמות   .ג
  עותקים13 –הפרייה חוץ גופית / בקשות לניסויים גנטים   .ד
  בלבד1 עותק –שות כל יתר הבק  .ה
  

אישור משרד הבריאות לביצוע   [8טופס  ישלח  –החליטה הועדה העליונה על אישור הניסוי  20.1.4
 .ר"אמאישור היחידה לניסויים קליניים באו , ]הניסוי הרפואי
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יש לציין . כל ניסוי שאושר במשרד הבריאות מקבל קוד רישום במערכת הממוחשבת של המשרד 20.1.5

 דית למשרדמספר זה בכל פנייה עתי
  

  

  

  

 : רב מרכזיניסוי .21

עובדה זו תצויין . הניסוי יודיע למשרד הבריאות על כוונתו לעריכת ניסוי רב מרכזי בארץ יוזם 20.1.1
 ]טופס בקשה לעריכת ניסוי רפואי [ 1טופס ב

  
ניסוי שאינו /ניסוי מיוחד(לאחר שהבקשה לניסוי רב מרכזי אושרה באחד ממסלולי הטיפול  20.1.2

יודיע יוזם  ר משרד הבריאות נשלח לועדת הלסינקי של אחד המרכזיםולאחר שאישו)  מיוחד
 . הניסוי לשאר המרכזים על אישור משרד הבריאות

  
ועדת הלסינקי המוסדית תדון בבקשה ואם היא אושרה אין צורך להעבירה פעם נוספת לאישור  20.1.3

 .משרד הבריאות ומנהל המוסד הרפואי רשאי להנפיק את אישור המנהל לניסוי

 

 :ות מיוחדותבקש .22

נוסח  [10כל חריגה מהנוסח הקבוע בטופס  –) 10טופס (חריגה מנוסח מודעת הפרסום  22.1.1
 מחייב אישור משרד הבריאות] מודעה לגיוס משתתפים

 
  בקשה מנומקת להגדלת מספר המשתתפים המחקר -הגדלת מספר המשתתפים במחקר   22.1.2

 . י הועדה העליונה למשרד הבריאות"תופנה במחקרים שאושרו ע
  

ר בהתקיים הנסיבות המתוארות " עבור תכשיר או אמ– חוברת לחוקרחובת הגשה של פטור מ 22.1.3
 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאותב בהתאמה 2.3.2 -  ו2.3.1בסעיף 
2006 

  
  

 
 : לאורך חיי המחקרדיווחים למשרד הבריאות .23

 
נוהל משרד ב 6.4איננה נכללת בסעיף כל בקשה לשינוי ש –בקשות לשינויים שאינם מיוחדים  23.1.1

 . 2006 ינואר – לניסויים רפואיים בבני אדם הבריאות
 

ומסקנות הועדה המוסדית )  10.3.4ראה סעיף (תוצאות צוות הבדיקה שהוקם  –מקרה מוות  23.1.2
 ומקרה המוות של משתתף בניסוי ידווחו למשרד הבריאות מוצר המחקרלגבי קשר אפשרי בין 

הן בפרוטוקול הישיבה הקרוב של הועדה , ]ח בדיקת אירוע פטירה"דו [14טופס על גבי 
 .המוסדית
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תדווח למשרד הבריאות על  ועדת הלסינקי המוסדית –) SAEs(אירועים חריגים רציניים  23.1.3
 יום או במסגרת 30עידכוניה ומסקנותיה לגבי קשר אפשרי בין מוצר המחקר ובין האירוע בתוך 

 .ועדה המוסדיתבפרוטוקול הישיבה הקרוב של ה
  

מדור ניסויים קליניים באגף ע לדייש להו. הניסוי יוזםעל ידי  –הפסקת ניסוי לא מתוכננת  23.1.4
 בגלל הופעת ניסוי מיוחדבמקרה של הפסקה של . ר"הרוקחות או ליחידה לניסויים קליניים באמ

- SAEת  כל מסמכי הבקשה לצורך הפקועדת הלסינקי המוסדיתי " יועברו למשרד הבריאות ע
 .לקחים

  
כל הודעה על הפסקת מחקר כאמור תועבר  -י ועדת הלסינקי המוסדית "הפסקת מחקר ע  23.1.5

 . ימים בציון הסיבה להפסקה זו7למשרד הבריאות תוך 
  

  אין צורך ליידע את משרד הבריאות אלא עם מדובר בהפסקה לא מתוכננת -ניסוי מיוחד סיום  23.1.6
 .  23.1.5כאמור בסעיף SAE  בשל

 
 

 : המוסדיתה דוחות שוטפים מהוועדמשרד הבריאותדיווחים ל .24

הלסינקי המוסדית תקיים שיגרת דיווח קבועה ותעביר למשרד הבריאות אגף הרוקחות ועדת  24.1.1
 :מדור ניסויים קליניים את הדיווחים הבאים

 
 ישיבות ועדה  פרוטוקולים שוטפים מ 
 סיכומי ישיבות חודשיות  
 )15טופס (ים   על ניסוים רפואיים בבית החול שנתידיווח 
  בקרות חצי שנתיסיכום  
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  : 'חפרק 
  לעריכת ניסוי רפואיחדשה הגשת בקשה 

  

 :מבוא .25

 לאישור או ועדת הלסינקי העליונה ובמידת הצורך ועדת ההלסינקי המוסדיתהחלטתם של חברי 

.  הראשי לידיהדחיית הבקשה נשענת באופן מוחלט על חבילת האינפורמציה והמידע שמעביר החוקר

מקיפה ועניינית ולספק את מלוא המידע הנדרש , נדרשת חבילת אינפורמציה זו להיות מליאה, לפיכך

 ובתקנות שפירסם ICH E6 GCP Guidelines - בנוהל הבינלאומי ההרמוני להליכים קליניים נאותים

י ולבחון מול באופן זה יתאפשר לחברי ועדת ההלסינקי לבצע את עבודתם כראו. משרד הבריאות

  .הקריטריונים שנקבעו לאישור מחקר רפואי את המידע שהוגש

  

 :מטרה .26

מתכונת ותוכן המידע הנדרש להגשת פנייה לועדת הלסינקי נוהל לקבוע את פרק זה במטרת 

   . מחקר רפואי/ ניסוי עליונה  לשם אישור ביצוע / מוסדית

 

 :הכנת חבילת הגשה לאישור ניסוי רפואי .27

או חברה מסחרית )  Sponsor-Investigator חוקר-יוזם  (חוקר הראשיוי הוא הבין שיוזם הניס 27.1
חבילת ההגשה תוגש על פי ) CRO(או גוף מסחרי לביצוע מחקרים קליניים )  Sponsor- יוזם(

בהתאם לתקנות בריאות , נוהל לניסויים רפואיים בבני אדםהנחיות משרד הבריאות שפורסמו ב
 .2006על תוספותיהן ותיקוניהן ינואר , )1980, א”התשמ,  אדםניסויים רפואיים בבני(העם 

   
 : מוצר המחקרתוכן מסמכי חבילת ההגשה לבקשה לאישור ניסוי רפואי משתנה על פי אופי  27.2
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  חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי רפואי בתכשיר  -' קובץ הגשה א •
 ר "חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי רפואי באמ  -' קובץ הגשה ב •
חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי רפואי במוצר שמקורו בתאים   -' קובץ הגשה ג •

 ורקמות חיים
 חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי גנטי  -' קובץ הגשה ד •
חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי רפואי שאינו כרוך במוצר מחקר   -' קובץ הגשה ה •

  . וניסוי
 שינויים ודיווחים בניסוי, בקשה להארכהאישור  חבילת מסמכים ל -' קובץ הגשה ו •

 
 בהנחיות משרד הבריאות 2בפרק פירוט המסמכים הנדרשים בכל אחת מחבילות ההגשה מפורט  27.3

ניסויים רפואיים (בהתאם לתקנות בריאות העם , בנוהל לניסויים רפואיים בבני אדםשפורסמו 
סעיף ( ראה טבלה מרכזת .2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , )1980, א”התשמ, בבני אדם

 : להלן בנוהל משרד הבריאות21
 

  ←      מוצר המחקר 
  

 ↓ נדרשים   מסמכים
תאים  -ר "אמ  ר"אמ  תכשיר רפואי

  ורקמות
ללא מוצר    ניסוי גנטי

  מחקר
 – טופס בקשה

הצהרת החוקר 
  הראשי

  'ה1  'ד1  'ג1  'ב1  'א1

 √ √ √ √  √  פרוטוקול הניסוי

 √ √ √ √ √  חוברת לחוקר

 √ √ √ √ √  ספרות רלוונטית

  כתב הסכמה מדעת
   משתתף-
   אפוטרופוס-

  
  'א2 -
  'א3 -

  
  'א2 -
  'א3 -

  
  'א2 -
  'א3 -

  
  'ב2 -
  'ב3 -

  
  'ג2 -
  'ג3 -

  'ג4  'ב4  'א4  'א4  'א4 התחייבות יוזם הניסוי
הצהרת היוזם לגבי 

  5  5  5  5  5  זהות המסמכים

מכתב לרופא המטפל 
      11  11  11  ח"בקופ

 תיוג מסמכים רשימת 
  9  9  9  9  9  לחוקר הראשי 

מודעת גיוס 
  10  10  10  10  10  משתתפים

 √ √ √ √ √ יומני חולה / שאלונים 
        

נוהל לניסויים רפואיים כל הטפסים שבחבילת ההגשה ימולאו בדפוס ויוכנו על פי ההנחיות שב 27.4
על , )1980, א”התשמ, ניסויים רפואיים בבני אדם(בהתאם לתקנות בריאות העם , בבני אדם

  .2006ינואר תוספותיהן ותיקוניהן 
 

 : רצף הטפסים בחבילת ההגשה יהיה כמפורט להלן 27.5

רשימת תיוג לכלל מסמכי ). לסוגיו על פי אופי המוצר( רשימת מסמכי הבקשה – 9טופס  .1
  .   מגיש הבקשההחוקר הראשיי "הבקשה יופיע בראש חבילת ההגשה ויחתם ע
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כולל ). לסוגיו על פי אופי המוצר(ר ניסוי רפואי בבן אדם  טופס בקשה לאישו– 1טופס  .2
 . חוקרי המשנהכל החוקר הראשי והצהרת החוקר הראשי וחתימות 

לסוגיו על פי ) כתב הסכמה מדעת לקטין (– 3 טופס  אוכתב הסכמה מדעת – 2טופס  .3
, דםנוהל לניסויים רפואיים בבני אבבמקרים מיוחדים המפורטים בהנחיות ש. אופי המוצר

על , )1980, א”התשמ, ניסויים רפואיים בבני אדם(בהתאם לתקנות בריאות העם 
  .2006ינואר תוספותיהן ותיקוניהן 

 לשפות נוספות חובה לצרף את ההעתק מקרה של תרגום כתב ההסכמה מדעתכל ב .4
  .אישור תירגוםהמתורגם ובצמוד אליו 

, י היזם" של חברה מסחרית עהטופס ייחתם במקרה .התחייבות יוזם הניסוי  – 4טופס  .5
 –יוזם במקרה של . ח בעת חתימת חוזה ההתקשרות המסחרית"החוקר הראשי ומנהל בי

 .ח"י החוקר הראשי ומנהל ביה"  עחוקר

י יוזם " הניסוי הרפואי לגבי זהות המסמכים המוגשים חתומה עיוזם  הצהרת – 5טופס  .6
 . הניסוי או בא כוחו

חריגה מנוסח זה .  יוגש במידת הצורך–שתתפים לניסוי  נוסח מודעת גיוס מ– 10טופס  .7
 .מחייבת אישור משרד הבריאות

נוסח המכתב ימסר במקרים בהם הניסוי . ח" מכתב לרופא המטפל בקופ– 11טופס  .8
 . תכשירים או משתלים לחולה, אספקת אביזרים, הרפואי כרוך בביצוע בדיקות רפואיות

רפואי שתוכן על פי הדרישות הכלליות לכתיבת התוכנית המפורטת לניסוי ה – פרוטוקול .9
הליכים קליניים ההרמוני להבינלאומי  שבנוהל 6 המתוארות בפרק פרוטוקול הניסוי

על פי אופי המוצר המתוארות והדרישות הספציפיות  ICH E6 GCP Guidelines  -  נאותים
ניסויים  (בהתאם לתקנות בריאות העם, נוהל לניסויים רפואיים בבני אדםבבהנחיות ש

 .2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , )1980, א”התשמ, רפואיים בבני אדם

המסכמת את המידע הפרה קליני  חוברת מידע אודות מוצר המחקר – חוברת לחוקר .10
חוברת שתוכן על פי הדרישות הכלליות לכתיבת והמידע הקליני אודות מוצר המחקר 

 ICH  - הליכים קליניים נאותיםההרמוני לי הבינלאומ שבנוהל 7 המתוארות בפרק לחוקר
E6 GCP Guidelines  על פי אופי המוצר המתוארות בהנחיות והדרישות הספציפיות

ניסויים רפואיים בבני (בהתאם לתקנות בריאות העם , נוהל לניסויים רפואיים בבני אדםבש
 .2006ינואר על תוספותיהן ותיקוניהן , )1980, א”התשמ, אדם

העתק מכל חומר שימסר לחולה למילוי על ידו במהלך הניסוי  –יומני חולה / שאלונים  .11
 חייב באישור הועדה 

  
  

 :נספחים   .28
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    חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי רפואי בתכשיר-' קובץ הגשה א
 ר " חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי רפואי באמ -' קובץ הגשה ב
 לניסוי רפואי במוצר שמקורו בתאים   חבילת מסמכים להגשת בקשה-' קובץ הגשה ג
 ורקמות חיים

  חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי גנטי -' קובץ הגשה ד
 חבילת מסמכים להגשת בקשה לניסוי רפואי שאינו כרוך במוצר מחקר  -' קובץ הגשה ה

  . וניסוי
 שינויים ודיווחים בניסוי, אישור בקשה להארכה חבילת מסמכים ל -' קובץ הגשה ו

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : 'טפרק 
, או שינויים באישור קיים/הגשת בקשות להארכה ו

  דיווחים במהלך הניסוי הרפואי
  

 :שינויים במהלך המחקר/ דיווחים  .29

בניסוי שאינו  ובין שמדובר בניסוי מיוחד בין שמדובר לניסוי הרפואיכל שינוי במסמכי הבקשה  29.1
דיווח ובצירוף /  בציון תאריך השינוי י החוקר הראשי לועדת הלסינקי המוסדית" יוגשו עמיוחד

 . המסמכים הרלוונטים
 

בנוהל הנחיות משרד הבריאות שפורסמו דוווח יפעל החוקר הראשי כמתחייב מ/ לגבי כל שינוי  29.2
, ניסויים רפואיים בבני אדם(בהתאם לתקנות בריאות העם , לניסויים רפואיים בבני אדם

 לגבי הדרישות  להלן 10.3סעיף  ראה .2006נואר יעל תוספותיהן ותיקוניהן , )1980, א”התשמ
 :דיווח/הספציפיות לכל שינוי

  
o קשה לשינויים בניסוי ב [12ופס ט - קליטת פניות לאישור שינויים בפרוטוקול המחקר [  
o טופס  [13טופס  -) לגבי דיווח שאינו מקרה מוות( קליטת דיווחים על אירועים חריגים במחקר

  רע י שאSAE]ת החוקר על הודע
o  ח בדיקת אירוע פטירה"דו [41  מספר טופס  -קליטת דיווחים על מקרה מוות  [ 
o בקשה לשינויים בניסוי  [12טופס מכתב או  -: קליטת דיווח על שינוי חוקרים המעורבים במחקר

 ]. הרפואי
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o נוסח מודעת גיוס משתתפים  [10טופס  - בקשה לפרסום מודעת גיוס משתתפים למחקר קליטת
  ] למחקר

o ח התקדמות של הניסוי הרפואי כנדרש "דו - בקשה להארכת תוקף אישור המחקר קליטת
 רכזת הועדה תרשום .2006 ינואר - לניסויים רפואיים בבני אדם נוהל משרד הבריאותב

 . יוצא רק בהתכנסות הבאה של הועדה' א6אך טופס , את תאריך קבלת הבקשה
o  הודעה בשרשרת דיווח –) תום המועד המתוכנןלפני (הפסקת המחקר / קליטת דיווח על עצירת   
o  דוח סיום– סיום מתוכנן של המחקרקליטת דיווח על  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : 'פרק י
  תיוק וגניזה,  תיעודסדרי

  

 :תיוק במהלך המחקר .30

תיק המחקר יסומן בקוד המחקר . תיק מחקרלכל הגשה שהוגשה לועדה המוסדית יפתח  31.1
 . הראשיבמערכת הממוחשבת ובציון החוקר

 
 : התיק יכיל את החוצצים הבאים 31.1

  חבילת הגשה ראשונית   .א
 אישורי ועדה מוסדית / החלטות  .ב
 דיווחי בטיחות מהמחקר  .ג
 התכתבות שוטפת מול החוקר הראשי    .ד
 משרד הבריאות   .ה

 : אופן הניהול של תיק המחקר יהיה כדלהלן 31.1
  

י "ש עשהוגהמקורי מלא של כל חומר ההגשה אחד העתק  –חבילת הגשה ראשונית   .א
שאינם ניתנים ) 'פרוטוקולים וכו, כגון חוברת לחוקר(חוברות כרוכות . החוקר הראשי

חומר זה תמיד ישאר בידי הועדה  .לתיוק יוחזקו בנפרד בשקית גניזה שתסומן בהתאם
  .המוסדית ולא יועבר למשרד הבריאות במקרים בהם הבקשה נדרשת גם לאישורם
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י הועדות השונות "אישורים שניתנו בפועל עכל ה –אישורי ועדה מוסדית / החלטות  .ב
 .בסדר כרונולוגי) מוסדית ועליונה(

מכלול החומר המגיע בהקשר לדיווחי אירועים חריגים  – דיווחיי בטיחות מהמחקר  .ג
 . 'דיווחי בטיחות מהיזם וכו, מקרי מוות, רציניים

מכלול ההתכתבות מול היזם בנושאים  -התכתבות שוטפת מול החוקר הראשי    .ד
  .שינוי המתקבל לאורך המחקר/ דיווח / ד מכל פנייה העתק אח. שונים בסדר כרונולוגיה

מול משרד הבריאות כאשר המחקר נדרש מכלול הנושאים השונים  –משרד הבריאות   .ה
 .לאישורם או דיווחים מהמחקר המועברים גם למשרד הבריאות

  

  

  

 :שמירת מסמכים .31

יו בועדת הלסינקי המוסדית היא ניירת סודית כל מסמכי המחקר והניירת המצטברת לאורך חי 31.1
לפיכך היא חייבת . שהגישה אליה חייבת להיות רק לאלו העוסקים בה כחלק מעבודתם בועדה

 .או בארונות נעולים שהגישה אליהם ממודרת, להיות בחדר הניתן לנעילה
 

רשימת , תכל המסמכים הנוגעים לפעילות הוועדה וישיבותיה לרבות הפרוטוקולים של הישיבו 31.1
מול החוקרים הנהלת בית החולים ומשרד הבריאות מסמכים שהוגשו ותכתובת , החברים בוועדה

על פי נהלי משרד ( שנים מתום הניסוי הרפואי 7יישמרו מתויקים לפרק זמן של לפחות 
   ).הבריאות

  
  
  
  
  

 :גניזה .32
 

העבירו לגניזה מצב פעיל לתיק שניתן למתיק בכאשר הניסוי הגיע לסיומו יעבור תיק המחקר  32.1
 .בחברת הארכיב עימה קשור המוסד הרפואי

  
  .המועבר לגניזה ייארז בארגזי ארכיון שכל אחד מהם יקבל מספר סידוריהמחקר חומר כל  32.2

  
שתציין מול כל ארגז ארכיון ממוספר את רשימת רכזת הועדה תכין רשימת גניזה  -תיק ארכיב  32.3

 .  בתיק הקרוי תיק ארכיבברשותהתישאר רשימה זו . התכולה של החומר המצוי בו
  

תעודת /יש לוודא קבלת אישור. החומר יועבר לגניזה לחברת הארכיב עימה קשור המוסד הרפואי 32.4
 . העברת חומר לגניזה מידי החברה לתייק מסמך זה בתיק ארכיב
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  : 'פרק יא
  הבקרה והפיקוח על הניסויים הרפואיים

  
  

 :ועדת הלסינקיפיקוח  .33

 ידה על שאושרו הרפואיים הניסויים על לפקח החובה חלה החולים בית של הלסינקי ועדת על  33.1
 ,תקופתיים דיווחים לניסוי האחראיים מהחוקרים תקבל הוועדה .החולים בית מנהל ידי ועל

 . לשנה אחת לפחות של בתדירות
 דיווחים רושתד הוועדה ,גבוהה למשתתפים הסיכון דרגת ,הוועדה להערכת ,בהם בניסויים 33.2

  .העניין לפי ,יותר תכופים
 .בהם ותדון הניסוי במהלך שאירעו חריגים אירועים על שוטפים דיווחים תקבל הוועדה ,בנוסף 33.3

 כי לו ותזכיר הניסוי תום לפני כחודשיים החוקר אל תפנה ,החוקרים דיווחי אחר תעקוב הוועדה
 . ןהעניי לפי ,ניסויה של סיום על או ,התקדמות על ח"דו לוועדה להגיש עליו

 למשרד עליהם ותדווח ,להלן המוזכר ,המבקר הגוף של הבדיקות בממצאי תדון הלסינקי ועדת 33.4
 .חודשים לשישה אחת ,הבריאות

  
  

 :הרפואי ובקרה המוסדפיקוח .  34
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 הרפואיים הניסויים וניטור לבדיקה מבקר גוף למנות ,מטעמה מי או ,הרפואי המוסד הנהלת על    34.1
 7/05 הכללי המנהל בחוזר מפורטים המינוי ותוקף המבקר הגוף הרכב. דוס במושאושר
 בפועל הניסוי ביצוע התאמת את לבדוק הוא המבקר הגוף תפקיד   06/03/2005 :מתאריך
 להנהלת וממצאיו פעילותו על חודשים לשישה אחת ידווח המבקר הגוף .שאושר המתוכנן לניסוי
  .הלסינקי ולוועדת הרפואי המוסד

  
  
  

 :עקרונות לפיקוח ובקרת הגוף המבקר.   35
 
לניסויים רפואיים בבני  נוהל משרד הבריאותו , 1980 )ניסויים רפואיים( העם תקנות בריאותלפי  .1

  . המוסדיתוועדת הלסינקי על היאפיקוח והבקרה בנושאי ההאחריות , 2006 ינואר - אדם

במהלך הניסוי ובסמוך לתום תוקף , הפיקוח והבקרה הם מתמשכים והם מתבצעים טרום הניסוי .2

 .הניסוי

הגוף המבקר "עומד לרשותה בכל בית חולים , כדי לעזור לוועדת הלסינקי לבצע את תפקידה .3

 ותפקידו לוודא שהניסוי 0507/' ל משרד הבריאות מס"חוזר מנכגוף זה נוסד לאור דרישת ". המקומי

 .ח" והנהלת ביה המוסדיתהלסינקיי וועדת "אישורים שניתנו עלבהתאם לפרוטוקול ו, בוצע

ר הגוף המבקר הוא זה שאחראי על ביצוע "יו: ר הגוף המבקר המקומי יימנה מנהל בית החולים"את יו .4

או מי (ר הגוף המבקר המקומי "את הבקרה מבצע יו. ח"הבקרה השוטפת של ניסויים קליניים בביה

או מנהל בית /ר וועדת הלסינקי ו"יוי "בהתאם להיקף ולסדרי העדיפויות שיידרשו ממנו ע, )מטעמו

 .החולים

הבקרה תקיף , ר הגוף המבקר המקומי יתוקנן"כשתופעל מערכת הבקרה הממוחשבת ויו, בעתיד

  . את כל הניסויים המתבצעים בבית החולים) ברמת עומק משתנה(

 חוסים ,חולים פסיכיאטרים , זקנים,ילדים(יושם דגש על בקרה של מחקרים באוכלוסיות חסרות ישע 

או עם , מחקרים שכיחים ומחקרים פולשניים, וכן בקרה של מחקרים עם פרוטוקולים מסובכים) 'וכד

 .   באוכלוסיות אלו יושם דגש מיוחד על אופן קבלת ההסכמה מדעת.רמת סיכון גבוהה

ל שאינו עובד ש(האחד הוא איש חיצוני ). לפחות( חברים נוספים 2ר הגוף המבקר המקומי עוזרים "ליו .5

ר השרות המרכזי לבקרת "החבר  השני הוא יו. המנוסה במוניטורינג של ניסויים קליניים) ח"ביה

שני חברים אלו מבצעים בקרה מדגמית ). חבר זה הוא עובד של ההנהלה הראשית(ניסויים קליניים 

שני חברים אלו אחראים לפיתוח כלי הבקרה , כמו כן. בלתי תלויה המתבצעת לפחות פעם בשנה

ההדרכות ואמצעי העזר הממוחשבים העומדים לרשות , )  בנספחים דוגמא של טבלת בקרההרא(

 .   וועדת הלסינקי והגוף המבקר המקומי

ר וועדת "ר הגוף המבקר המקומי לידיעת ולטיפול יו"את ממצאי הבקרות השוטפות הפרטנית מעביר יו .6

 ). "ח הפרטני"הדו"להלן (הלסינקי ומנהל בית החולים עם העתק לחוקר הראשי 

המלצותיהם והחלטותיהם , ח יעבירו את מסקנותיהם"ר הלסינקי ומנהל ביה"יו, בהתאם לשיקול דעתם

חברי , ד הגוף המבקר"יו, החוקר הראשי(, חלקם או כולם, ח הפרטני לנוגעים בדבר"בהקשר לדו

 ).משרד הבריאות, וועדת הלסינקי
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) "ח החצי שנתי"הדו"להלן (ח מסכם כוללני "ר הגוף המבקר המקומי דו"אחת לחצי שנה יעביר יו .7

ח זה יהיה ללא שמות "דו. המכיל רק את עקרונות הממצאים שהתגלו בבקרות שבוצעו בבתי החולים

ח יוגש "הדו. נושאי הבדיקה ותוצאותיה, אך יכיל את מספר הניסויים שנבדקו, החוקרים והמחקרים

 .י לבקרת ניסויים קלינייםח עם העתק לשרות המרכז"ר הוועדה ולהנהלת ביה"ליו

  . ח החצי שנתי"ר הוועדה ידונו בדו"או יו, וועדת הלסינקי כולה, ח"הנהלת ביה .8

ר "יעביר יו, ח החצי שנתי"המלצותיהם והחלטותיהם בהקשר לממצאים של הדו, את מסקנותיהם

 . החצי שנתיח"וכל זאת בצירוף הדו, )אגף הרוקחות ניסויים קליניים(וועדת הלסינקי למשרד הבריאות 

ל וראש חטיבת בתי החולים של שירותי בריאות "העתקים מהדיווח למשרד הבריאות יישלחו לסמנכ

 ).ח דיווח למשרד הבריאות"להלן דוגמת דו(כללית וכן לשרות המרכזי לבקרת ניסויים קליניים 

 או מצב שיגרום/במקרה שבמהלך הבקרות מתגלה ממצא קריטי שיש בו כדי לסכן את החולה ו .9

ר הגוף " ידווח על כך יו–י הרשויות הרגולטוריות עקב חשד לחוסר תום לב "ע, לפסילת המחקר כולו

ר השרות המרכזי לבקרת "ולהנהלת המוסד עם העתק ליו, ר הועדה"המבקר המקומי מיידית ליו

 .ניסויים

ניעת הישנות או הועדה כולה ידונו בכל מקרה לגופו וישקלו נקיטת אמצעים מתאימים למ/ר הועדה ו"יו .10

ר ועדת הלסינקי למשרד הבריאות "י יו"גם מקרים אלו ידווחו ע. לרבות הפסקת הניסוי, מקרים דומים

ר הגוף המבקר המקומי ולשרות "ליו, ל וראש חטיבת בתי החולים"לסמנכ, ח"עם העתקים למנהל ביה

 .המרכזי לבקרת ניסויים קליניים

שרות המרכזי לבקרת ניסויים קליניים את הפרוטוקולים ר ה"רכזת וועדת הלסינקי אחראית להעביר ליו .11

 ). 6+7טופס (י ועדת הלסינקי והנהלת בית החולים "של דיוני הלסינקי והאישורים שניתנו ע

ר "כך שבתום כל שנה ידווח יו, במסגרת זו הוסדר תהליך לבדיקת הפרוטוקולים של ועדות הלסינקי

על אישורים מיוחדים שנדמה כי ניתנו לכאורה , לסינקיר ועדת ה"השרות המרכזי לבקרת ניסויים ליו

 .או על ממצאים לא ברורים אחרים, שלא בסמכות

דרך הליך , ר וועדת הלסינקי יפעל להטמעת המערכת הממוחשבת משלב הגשת הבקשה למחקר"יו .12

הטמעת המערכת הממוחשבת . וכלה בעבודת הגוף המבקר, העבודה של חברי וועדת הלסינקי

 .      דת הלסינקי בקרה מתמדת ושוטפת על הניסויים הקלינייםתאפשר לווע
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