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הופק מתוכנת מטרות

תזונה ודיאטה:מחלקה

הקשר בין מיומנויות בינאישיות בקרב06/10/2016תזונה ודיאטה
מטופלים שעברו ניתוח בריאטרי לבין
-הצלחת הניתוח בטווח הקצר והארוך 

מחקר שאלונים

נתונים קיימיםחיה שוויגר
ושאלונים

מאושרלא15/01/2018 0442-16-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

רפואה גרעינית:מחלקה

רפואה
גרעינית

 בחולות סרטן שדPET CTתפקיד בדיקת ה 25/12/2014
מחקר -BRCAחיוביות למוטצית 

רטרוספקטיבי אנונימי

נתונים קיימיםבסקי'לירן דומצ
ושאלונים

מאושרלא29/01/2017 0691-14-
RMC

רפואה
גרעינית

השוואת איכות תמונה וערכים מדידים של03/07/2016
PET 68 בבדיקתGA PSMA PET/CT

 לבין בדיקה68Galliumמיד לאחר הזרקת 
.הנעשית כשעה לאחר ההזרקה

מכשיר/אביזר-ר"אמחנה ברנשטיין
רפואי

מאושרלא18/07/2018 0395-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

רפואה אינטגרטיבית:מחלקה

רפואה
אינטגרטיבית

הערכה כלכלית של מרפאת מחלימי סרטן12/02/2017
נקודת מבט חברתית– תחומית -רב

מאושרכן07/05/2018ללא מוצר מחקרעופר כספי 0066-17-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

רנטגן:מחלקה

 אל מול בדיקות דימותIVP-השימוש ב18/10/2015רנטגן
אחרות באורולוגיה

-דניאל הלסטוך 
בלינסון

נתונים קיימים
ושאלונים

מאושרלא12/12/2017 0596-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

השוואה רטרוספקטיבית של מאפייני האדרת16/12/2015רנטגן
INVASIVEרקע בחולות סרטן השד 

LOBULAR CARCINOMA ,  בבדיקת
MRI

נתונים קיימיםאהובה גרובשטיין
ושאלונים

מאושרלא20/01/2018 0775-15-
RMC

השפעת בדיקת קולונוסקופיה ווירטואלית על22/12/2016רנטגן
לחץ תוך עיני

מכשיר/אביזר-ר"אמשלמה גבריאלי
רפואי

מאושרלא11/06/2018 0543-16-
RMC

3:כ לקבוצה"סה

ריאות ילדים:מחלקה

תפקיד פקטורי גדילה של כלי דם11/11/2015ריאות ילדים
Hereditary Hemorrhagicבמחלת

Telangiectasia (רנדו-וובר-מחלת אוסלר,
HHT) ומנגנון הפעילות של אבסטין במחלה

.זו

מאושרלא14/12/2017ללא מוצר מחקרמאיר מי זהב 0667-15-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

ריאות:מחלקה

,עם זרוע טיפול אחת, מחקר ארוך טווחריאות
להערכת הבטיחות והסבילות של, פתוח

ACT-293987במטופלים עם יתר לחץ דם 
עורקי ריאתי

מאושרכן13/03/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 5653

 בשחרורUT-15Cניסוי הארכה פתוח של :  ריאות
בקרב (Sustain Release-SR)מושהה 

נבדקים עם יתר לחץ דם ריאתי
(Pulmonary Arterial Hypertension).

מאושרכן31/10/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 4092

,בין לאומי, IIIשלב , מחקר החמרה קליניתריאות
בביקורת, כפול סמיות, אקראי, רב מרכזי

בנבדקים עם יתר לחץ- UT-15Cעל , פלצבו
דם עורקי ריאתי המקבלים טיפול רקע יחיד

פומי

מאושרכן30/06/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 7016
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הופק מתוכנת מטרות

מחקר המשך פתוח להערכת הבטיחותריאות
 בנטילהBIBF 1120לטווח הארוך של 

פומית בקרב חולי לייפת ריאתית
(IPF)אידיופאתית 

An open-label extension trial of the
long term safety of oral BIBF 1120 in

patients with Idiopathic Pulmonary
Fibrosis (IPF)

מאושרכן08/01/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 7112

 בנבדקיםUT-15Cמחקר המשך פתוח של ריאות
מעקב ארוך– עם יתר לחץ דם עורקי ריאתי 

TDE-PH-310טווח לפרוטוקול 

מאושרכן14/07/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 7017

פקטורים המשפיעים על הישרדות מושתלי11/02/2009ריאות
'Factors Effecting Patients- ריאה

Survival Post Lung Transplantation

מאושרלא16/03/2018ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0055-09-
RMC

13/09/2011VEGF-D In Lyריאות
mphangioleomyomatosis In Israeli

Patients
VEGF-D  בחולות לימפאנגיוליומיומטוזיס

בישראל

מאושרלא03/04/2017ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0265-11-
RMC

27/05/2013The efficacy of PCR inריאות
bronchoalveolar lavage for detection

of lung transplant recipients
pulmonary infection

.בנזול שטיפה ברונכיאלי במושתלי ריאה
PCR   בדיקת יעילות

מאושרלא28/05/2017ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0016-13-
RMC

איסוף רקמות סרטן ראות לצורך תיקוף11/07/2013ריאות
שיטה לזהוי מוטציות אונקוגניות לרפואה

בהתאמה אישית

Collection of lung malignant tissue for
the validation of a novel technology to

identify oncogenic mutations and
personalized medicine

מאושרכן17/05/2017ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0339-13-
RMC

בחינה השוואתית של יעילות מערכת23/12/2013ריאות
 מול המערכתCryoAlfaקריוגנית זעירה 

 לביצוע ביופסיהErbeהקיימת של 
טרנסברונכוסקופית של הריאה

מכשיר/אביזר-ר"אממרדכי קרמר
רפואי

מאושרלא07/05/2018 0657-13-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

ברונכוסקופיות במרכז– יצירת מסד נתונים 07/01/2014ריאות
"רבין"רפואי 

מאושרלא13/04/2018ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0014-14-
RMC

סקירה רטרוספקטיבית  של חולים עם10/03/2014ריאות
 שעברוCF ולא CFברונכיאקטזיות על רקע 

בירור לקראת השתלת ריאות ועברו השתלה
ח בילינסון"בבי

מאושרלא07/05/2017ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0078-14-
RMC

S-Lהמשך טיפול בפירפנידון במטופלת 07/09/2014ריאות
שסיימה את מחקר המשך בתווית גלויה של

הבטיחות של פירפנידון לטווח ארוך
במטופלים עם פיברוזיס ריאתית אידיופתית

(IPF) . מס0318-13שמספרו  במטרות '
7448הלסינקי 

מאושרלא04/10/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0435-14-
RMC

בהקצאה,  שבועות52 בן IIIמחקר פאזה 07/09/2014ריאות
 זרועות3- הנערך ב, סמיות-כפול, אקראית

הבטיחות, מקבילות להשוואת היעילות
FF/UMEC/VIוהסבילות של שילוב משולש 

במינון קבוע לעומת שילובים כפולים של
FF/VIו  -UMEC/VIבמינונים קבועים ,

,כאשר כל הטיפולים ניתנים פעם אחת ביום
,באמצעות משאף אבקה יבשה, בבוקר

למטופלים הסובלים ממחלת ריאות
.COPD, חסימתית כרונית

מאושרכן03/12/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0475-14-
RMC

כפול, אקראי, מרכזי- רב3מחקר שלב 01/10/2014ריאות
מבוקר פלצבו להערכת היעילות, סמיות

 פומי הניתןBPS-314d-MRוהבטיחות של  
( (®Tyvasoבנוסף לטרפרוסטיניל בשאיפה 

.בקרב נבדקים עם יתר לחץ דם עורקי ריאתי

מאושרכן08/07/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0531-14-
RMC

פרוטוקול מלווה01/10/2014ריאות
 על מנתBPS-314d-MR-PAH-302-ל

 עבור נבדקיםTyvaso-לאפשר גישה ל
בישראל

Companion Protocol for BPS 314d
MR PAH 302 to Provide Access to

Tyvaso for Subjects in Israel

מאושרכן08/07/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0532-14-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מדידת כמות הסיליקה בריאות שהוצאו05/10/2014ריאות
,מחולי סיליקוזיס שעברו השתלת ריאה

חומרת, בדיקת קשר למידת החשיפה
.המחלה ותוצאות ההשתלה

מאושרלא19/11/2017ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0541-14-
RMC

 בטיפולSAR156597יעילות ובטיחות של 04/02/2015ריאות
בפיברוזיס ריאתי אידיופתי

(Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF:
,סמיות-כפול, מחקר בחלוקה אקראית

 שבועות בטווח מינונים52מבוקר פלצבו בן 

מאושרכן26/05/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0055-15-
RMC

איסוף נתונים של חולי ברונכיאקטזיות11/03/2015ריאות
EMBARCבשיתוף פעולה אירופאי 

מאושרכן16/09/2018ללא מוצר מחקרלאונרדו פוקס 0134-15-
RMC

,סמיות-כפול, אקראי, מרכזי- מחקר רב13/05/2015ריאות
12עם , בקבוצות מקבילות, דמה-כפול

להערכת היעילות והבטיחות, שבועות טיפול
פלוטיקאזון/של החלפת סאלמטרול

/אינדקטרול מאלאט ) QVA149-ב
במטופלים (גליקופירוניום ברומיד

סימפטומטים עם מחלת ריאות חסימתית
(COPD)כרונית 

מאושרכן16/08/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0287-15-
RMC

,בתווית פתוחה, מחקר בהקצאה אקראית 09/06/2015ריאות
של אמיקצין ליפוזומאלי לשאיפה, מרכזי-רב

(LAI) במטופלים בגירים עם זיהומי ריאה
(NTM)מיקובקטריאליים שאינם שחפתיים 

הנגרמים על ידי תצמיד מיקובקטריום אביום
(MAC) העמידים לטיפול.

מאושרכן18/10/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0340-15-
RMC

היווצרות ברונכיאקטזיות בחולים עם02/07/2015ריאות
.ממאירויות המטולוגיות

נתונים קיימיםמרדכי קרמר
ושאלונים

מאושרלא03/08/2017 0379-15-
RMC

שיפור ברונכוסקופיה של הריאות על ידי12/07/2015ריאות
LungVisionמכשיר 

מכשיר/אביזר-ר"אממרדכי קרמר
רפואי

מאושרכן23/01/2018 0359-15-
RMC

סקירה רטרוספקטיבית של מוקורמיקוזיס14/07/2015ריאות
.וקריפטוקוקוזיס במושתלי ריאות

נתונים קיימיםמרדכי קרמר
ושאלונים

מאושרלא29/07/2017 0382-15-
RMC

בחינה רטרוספקטיבית של הקשר בין חולים02/08/2015ריאות
עם פיברוזיס ריאתי לבין ממאירות ריאה

נתונים קיימיםמרדכי קרמר
ושאלונים

מאושרלא09/09/2018 0456-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

,בביקורת פלצבו, מחקר כפול סמיות05/08/2015ריאות
 שבועות52בקבוצות מקבילות באורך 

לבחינת היעילות והבטיחות של טיפול תת
ג רסליזומאב" מ110עורי במנה קבועה של 

(Reslizumab) ,במטופלים הסובלים
מאסטמה לא מאוזנת ומרמה גבוהה של

.אאוזינופילים בדם

מאושרכן02/12/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0480-15-
RMC

,כפול סמיות, מחקר בחלוקה אקראית11/08/2015ריאות
מבוקר אינבו להערכת היעילות והבטיחות

בחולי אסתמה (dupilumab)של דופילומאב 
חמורה תלויית סטרואידים

מאושרכן09/12/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0491-15-
RMC

השפעת עודף משקל על פרמטרים13/08/2015ריאות
-המודינמיים ונשימתיים בעת ברונכוסקופיה

.מחקר פרוספקטיבי

מאושרלא08/09/2018ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0457-15-
RMC

,חד מרכזי, פתוח, אקראי, IIמחקר פאזה 17/09/2015ריאות
לבחינת בטיחות, מבוקר מול טיפול  מקובל

AAT®,  אנטיטריפסין1-ויעילות של אלפא
Glassia ,במתן תוך ורידי בהשתלת ריאה
ראשונית

מאושרכן20/02/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0582-15-
RMC

 שבועות כפול24באורך , 3מחקר שלב 30/09/2015ריאות
,בקבוצות מקבילות, בביקורת פלצבו, סמיות

לבחינת היעילות והבטיחות של הטיפול התת
ג" מ110) (Reslizumab)עורי ברסליזומאב 

במטופלים הסובלים ( שבועות4-פעם ב
מאסטמה עם תלות בטיפול פומי

בקורטיקוסטרואידים ומרמה גבוהה של
אאוזינופילים בדם

מאושרכן02/12/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0565-15-
RMC

,מבוקר אינבו,אקראי -מחקר כפול סמיות10/11/2015ריאות
להערכת היעילות והבטיחות של נינטדניב

 שבועות52בטיפול של לפחות –פומי 
בחולים עם סקלרודרמה סיסטמית בשיוך

.עם מחלת ריאות  בין ריקמתית

מאושרכן28/03/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0628-15-
RMC

,מחקר אקראי כפול סמיות מבוקר אינבו 12/11/2015ריאות
מרכזי של התכשיר מולגרמוסטים הניתן-רב

בשאיפה לטיפול בחולי פרוטאינוזיס
.(aPAP)אלוואולרי אוטואימוני של הריאה 

מאושרכן08/03/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0679-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מחקר הארכה בתווית פתוחה לבטיחות של02/12/2015ריאות
מרכזי של אמיקצין ליפוזומאלי-מחקר רב
במטופלים בגירים עם זיהומי (LAI)לשאיפה 

ריאה מיקובקטריאליים שאינם שחפתיים
(NTM) הנגרמים על ידי תצמיד

העמידים (MAC)מיקובקטריום אביום 
לטיפול

מאושרכן28/09/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0749-15-
RMC

בקבוצות,רב מרכזי ,IIIמחקר פאזה 14/12/2015ריאות
,כפול סמיות, בהקצאה אקראית, מקבילות

,( שבועות56)במינון כרוני , כפול דמה
להערכת היעילות, בביקורת פלצבו

והבטיחות של שלושה מינונים של
,Benralizumab)בנראליזומאב 

MEDI-563) במטופלי מחלת ריאות
בדרגה מתונה (COPD)חסימתית כרונית 

עד קשה מאוד עם היסטוריה של התלקחויות
(Terranova). של המחלה

מאושרכן13/02/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0761-15-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי במושתלי ריאה03/01/2016ריאות
 ובחינת2000-2015בישראל בשנים 

השפעת השתתפות בתוכנית שיקום ראות
.על מדדים פיזיולוגיים ותפקודיים

נתונים קיימיםמרדכי קרמר
ושאלונים

מאושרלא13/03/2018 0753-15-
RMC

,אקראי, רב מרכזי,  שבועות 52מחקר בן 31/01/2016ריאות
כפול סמיות בביקורת פלצבו להערכת

 כתוספתQAW039היעילות והבטיחות של 
לטיפול הקיים במטופלים עם אסתמה חמורה

שאינה בשליטה

מאושרכן28/03/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0743-15-
RMC

,רב מרכזי,  שבועות טיפול52מחקר בן 08/02/2016ריאות
בקבוצות, כפול סמיות, בהקצאה אקראית

להשוואת, בביקורת פעילה, מקבילות
 עםQVM149היעילות והבטיחות של 

QMF149במטופלים עם אסתמה חמורה 
.שאינה בשליטה

מאושרכן07/04/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0018-16-
RMC

,אינבו-מבוקר, מחקר רפואי בפאזה שלישית03/03/2016ריאות
,אקראי לקביעת היעילות, סמיות-כפול

חמצני-הבטיחות והסבילות של חנקן חד
הניתן בפעימות לעומת (iNO)לשאיפה 

ד עורקי"אינבו בנבדקים סימפטומטיים עם יל
INOvation-1 (PAH)ריאתי 

מכשיר/אביזר-ר"אממרדכי קרמר
רפואי

מאושרכן30/04/2018 0809-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מחקר על היעילות והבטיחות של ברדוקסולון08/05/2016ריאות
הניתנת (bardoxolone methyl)מתיל 

למטופלים עם יתר לחץ דם ריאתי עורקי
הקשור למחלה ברקמות חיבור

מאושרכן18/12/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0317-16-
RMC

כפול, בהקצאה אקראית, מחקר רב מרכזי22/05/2016ריאות
בקבוצות מקבילות של, כפול דמה, סמיות

 שבועות טיפול לצורך הערכת יעילות24
400ובטיחות של שילוב אקלידיניום ברומיד 

ג במינון" מק12פורמוטרול פומראט /ג"מק
קבוע פעמיים ביום בהשוואה לכל טיפול

ג" מק400אקלידיניום ברומיד )יחידני 
ג" מק12פעמיים ביום ו פורמוטרול פומראט 

ג פעם" מק18וטיוטרופיום  (פעמיים ביום
ביום הניתנים למטופלים עם מחלת ריאות

.חסימתית כרונית יציבה

מאושרלא15/09/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0335-16-
RMC

מבוקר, סמיות-כפול, אקראי, 2ניסוי שלב 26/05/2016ריאות
מרכזי-רב, בקבוצות מקבילות, פלצבו

להערכת היעילות והבטיחות של אביטוזומאב
רקמתית-בנבדקים עם מחלת ריאות בין

(SSc-ILD)מערכתית -הקשורה בטרשת רב

מאושרכן01/11/2017תכשיר רפואימרדכי קרמר 0210-16-
RMC

מחקר המשך פתוח להערכת הבטיחות26/05/2016ריאות
והסבילות ארוכות הטווח של דופילומאב

(dupilumab) בחולי אסתמה אשר השתתפו
במחקר קליני קודם להערכת דופילומאב

בחולי אסתמה

מאושרכן28/07/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0352-16-
RMC

הקמת קוי תאים מתאים רספירטורים של06/07/2016ריאות
 שעוברים השתלת ריאהCFחולי 

מאושרלא08/12/2017ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0416-16-
RMC

 כטיפולCPAPחמצן בזרימה גבוהה מול 07/07/2016ריאות
בדום נשימה בשינה חסימתי

מאושרלא15/01/2018ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0152-16-
RMC

הערכת התפקוד הגופני והשימוש19/07/2016ריאות
במטופלים עם מחלת® רספימט® בספיולטו

הזקוקים (COPD)ריאה חסימתית כרונית 
בשגרה לטיפול במרחיב סמפונות כפול

1237.44פרוטוקול . טווח-ארוך

מאושרכן28/09/2017ללא מוצר מחקרמרדכי קרמר 0480-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

בחינה של מחלות חסימתיות של דרכי04/08/2016ריאות
י השוואה בין"נשימה במרפאת ריאות ע

נתונים ממכשיר הקפנוגרפיה ומכשיר
הספירומטריה על מנת לבחון את האפשרות
ליצירת כלי חדש מבוסס קפנוגרפיה לאיבחון

COPDמהיר של חומרת אסטמה ו

מכשיר/אביזר-ר"אממרדכי קרמר
רפואי

מאושרכן15/09/2017 0412-16-
RMC

מערכת הדמיה אקוסטית לזיהוי וסיווג קולות08/09/2016ריאות
חלל החזה

מכשיר/אביזר-ר"אממרדכי קרמר
רפואי

מאושרכן05/01/2018 0577-16-
RMC

אבחון אוורור מקסימלי- מחקר רטרוספקטיבי28/09/2016ריאות
idiopathicבעת מאמץ בקרב חולי 
pulmonary fibrosis (IPF)

נתונים קיימיםמרדכי קרמר
ושאלונים

מאושרלא31/10/2017 0535-16-
RMC

,פלצבו-מבוקר, אקראי, IIbמחקר פאזה 27/11/2016ריאות
,בינלאומי להערכת היעילות, מרכזי-רב

הבטיחות והסבילות של טיפול משולב
 מתקדםIPFבסילדנפיל ופירפנידון בחולי 

. בסבירות בינונית או גבוהה3 מקבוצה PH-ו

מאושרכן04/05/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0624-16-
RMC

הערכת היעילות והבטיחות של הפחתת נפח30/11/2016ריאות
-ריאה אנדוברונכיאלית בעזרת סלילים

מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםמרדכי קרמר
ושאלונים

מאושרלא16/01/2018 0785-16-
RMC

מחקר- IPFרישום ומעקב אחר חולי 26/12/2016ריאות
פרוספקטיבי

נתונים קיימיםמרדכי קרמר
ושאלונים

מאושרכן19/07/2018 0796-16-
RMC

מחקר המשך גלוי תווית ברסליזומאב במנה08/02/2017ריאות
הניתנת בהזרקה תת, ג" מ110קבועה של 

 ויותר עם אסטמה12עורית למטופלים בגיל 
אאוזינופילית חמורה

מאושרכן29/03/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0030-17-
RMC

לתיאור, בינלאומי, מחקר חתך תצפיתי12/02/2017ריאות
הפעילות,  שעות24תסמיני המחלה במשך 
בחולים עם מחלת, הגופנית והקשר ביניהם
.( SPACEמחקר )ריאות חסימתית כרונית 

נתונים קיימיםמרדכי קרמר
ושאלונים

מאושרכן28/03/2018 0086-17-
RMC

להערכת הבטיחות, תכנית להרחבת נגישות16/03/2017ריאות
לטווח ארוך של ברדוקסולון מתיל בעת

הטיפול במטופלים עם יתר לחץ דם ריאתי

מאושרכן13/06/2018תכשיר רפואימרדכי קרמר 0133-17-
RMC

54:כ לקבוצה"סה

רדיותרפיה:מחלקה
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רדיונקרוזיס מוחי לאחר טיפול ברדיוכירורגיה03/05/2016רדיותרפיה
לגורות מוחיות

נתונים קיימיםסלומון שטמר
ושאלונים

מאושרלא21/06/2018 0305-16-
RMC

השוואה רטרוספקטיבית בין תיכנוני קרינה28/06/2016רדיותרפיה
שונים לסרטן החלחולת

נתונים קיימיםרן בן חור
ושאלונים

מאושרלא11/07/2017 0191-13-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

ראומטולוגיה:מחלקה

 מחקרI4V-MC-JADY'  פרוטוקול מס11/07/2013ראומטולוגיה
להערכת הבטיחות, רב מרכזי, 3בשלב 

והיעילות לטווח ארוך של בריציטיניב
במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית

מאושרכן01/12/2017תכשיר רפואייאיר מולד 0273-13-
RMC

, שנים5במשך , פרוספקטיבי, מחקר תצפיתי13/03/2014ראומטולוגיה
להערכת אירועים חריגים בעלי עניין

ויעילות במבוגרים עם זאבת אדמנתית
עם תוצאה חיובית, מערכתית פעילה

המטופלים עם או, בבדיקת נוגדנים עצמיים
בלימומאב,  ™BENLYSTA)ללא בנליסטה 

מאושרכן15/07/2018ללא מוצר מחקריאיר מולד 0129-14-
RMC

 מסיסיםTLT1 וTREM1הרמה בדם של 27/01/2015ראומטולוגיה
בחולים עם תסמונת הנוגדנים נגד

[APLA]פוספוליפיד 

מאושרלא25/03/2018ללא מוצר מחקריאיר מולד 0030-15-
RMC

בהקצאה, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 09/07/2015ראומטולוגיה
סמיות בביקורת פלצבו-כפול, אקראית

להערכת היעילות והבטיחות של שני מינוני
עם, אניפרולומאב בקרב נבדקים מבוגרים

.זאבת אדמנתית מערכתית פעילה

מאושרכן15/02/2018תכשיר רפואייאיר מולד 0362-15-
RMC

כפול סמיות,  אקראי3Bניסוי קליני שלב 16/08/2015ראומטולוגיה
להערכת היעילות והבטיחות של אבטספט

SCבשילוב עם מתוטרקסאט לעומת הטיפול 
החד תרופתי במתוטרקסאט מבחינת השגת

הפוגה קלינית בעת הטיפול במבוגרים
הסובלים מדלקת מפרקים בשלב מוקדם

(IM101-550)שטרם טופלו במתוטרקסאט 

מאושרכן26/01/2018תכשיר רפואייאיר מולד 0459-15-
RMC
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כפול, בחלוקה אקראית, IIIמחקר פאזה 02/09/2015ראומטולוגיה
,רב מרכזי, מבוקר אינבו, סמיות

300-ג ו" מ150)בסקוקינומאב תת עורי 
להדגמת יעילות, במזרק המוכן לשימוש (ג"מ
בטיחות וסבילות עד, (כולל עיכוב נזק מבני)

בנבדקים עם דלקת מפרקים, שנתיים
(FUTURE 5)פסוריאטית 

מאושרכן16/11/2017תכשיר רפואייאיר מולד 0525-15-
RMC

 בדםHMGB1-  וsTREM-1בדיקת רמות 24/09/2015ראומטולוגיה
ובשתן בחולי לופוס

מאושרלא14/03/2018ללא מוצר מחקריאיר מולד 0606-15-
RMC

מעקב ארוך טווח אחר שימוש יעילות27/12/2015ראומטולוגיה
-ובטיחות של תכשירים ביולוגים ו

DMARDsלא ביולוגיים במחלות ריאומטיות .

אלישבע
שפירא-פוקרוי

נתונים קיימים
ושאלונים

מאושרלא20/01/2018 0765-15-
RMC

,סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-מחקר רב30/12/2015ראומטולוגיה
 שבועות ולאחריו16בן , מבוקר פלצבו

הערכה ארוכת טווח של היעילות והבטיחות
;Ixekizumab)של איקסקיזומאב 

LY2439821) במטופלים עם דלקת חוליות
Radiographic Axial)מקשחת רדיוגרפית 
Spondyloarthritis) אשר טופלו במעכבי

TNF

מאושרכן19/04/2018תכשיר רפואייאיר מולד 0780-15-
RMC

,סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-מחקר רב31/01/2016ראומטולוגיה
 שבועות ולאחריו16בן , מבוקר פלצבו

הערכה ארוכת טווח של היעילות והבטיחות
;Ixekizumab)של איקסקיזומאב 

LY2439821) במטופלים עם דלקת חוליות
Radiographic Axial)מקשחת רדיוגרפית 
Spondyloarthritis) אשר טופלו במעכבי

TNF

מאושרכן07/06/2018גנטייאיר מולד 0781-15-
RMC

משך הטיפול בקורטיקוסטרואידים28/02/2016ראומטולוגיה
במטופלים עם פולימיאלגיה ריאומטיקה

מחקר: ענק-ודלקת פרקים של תאי

אלישבע
שפירא-פוקרוי

נתונים קיימים
ושאלונים

מאושרלא23/03/2018 0087-16-
RMC

,אקראי, מרכזי-רב, 3מחקר בשלב 05/04/2016ראומטולוגיה
בקבוצות, עם ביקורת פלצבו, סמיות-כפול

,שאחריו שלב טיפול פעיל, מקבילות
להערכת היעילות והבטיחות של אפרמילסט

(apremilast, CC-10004) לטיפול
ט פעילה'בנבדקים עם מחלת בכצ

מאושרכן18/09/2018תכשיר רפואייאיר מולד 0245-16-
RMC
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,3מחקר בשלב : תת מחקר פרמקוגנטי05/04/2016ראומטולוגיה
עם ביקורת, סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-רב

שאחריו שלב, בקבוצות מקבילות, פלצבו
להערכת היעילות והבטיחות של, טיפול פעיל
(apremilast, CC-10004)אפרמילסט 

.ט פעילה'לטיפול בנבדקים עם מחלת בכצ

מאושרכן18/09/2018גנטייאיר מולד 0246-16-
RMC

,מבוקר פלצבו, כפול סמיות, מחקר אקראי14/07/2016ראומטולוגיה
להערכת הבטיחות והיעילות של, רב מרכזי

בקרב (Obinutuzumab)אובינוטוזומאב 
 עלIV או IIIמטופלי לופוס נפריטיס מדרגה 

ISN/RPS 2003-פי ה

מאושרכן19/09/2018תכשיר רפואייאיר מולד 0462-16-
RMC

Soluble triggeringכימות בפלסמה של 07/08/2016ראומטולוגיה
receptor on myeloid cells-1כסמן  

או אוטם בשריר הלב/מנבא לאיסכמיה ו
מחקר: בחולים  עם  תסמונת  כלילית חדה

.פרוספקטיבי

מאושרלא08/11/2017ללא מוצר מחקריאיר מולד 0454-16-
RMC

העדפת מטופלים לתרופות פומית לעומת20/09/2016ראומטולוגיה
ורידי או-תרופות ביולוגיות במתן תוך

:עורי כטיפול בדלקת פרקים שגרונית-תת
מחקר שאלונים

נתונים קיימיםיאיר מולד
ושאלונים

מאושרכן06/12/2017 0641-16-
RMC

בהקצאה, רב מרכזי, 3מחקר שלב 30/11/2016ראומטולוגיה
מבוקר פלצבו, בסמיות כפולה, אקראית

וביקורת פעילה להערכת היעילות והבטיחות
הניתנת לבדה (Filgotinib)של פילגוטיניב 

ובשילוב עם,  שבועות52במשך 
(Methotrexate, MTX)מתוטרקסאט 

לנבדקים עם דלקת מפרקים שגרונית פעילה
ללא טיפול קודם, מתונה עד חמורה

במתוטרקסאט

מאושרכן13/06/2018תכשיר רפואייאיר מולד 0706-16-
RMC

104בן , מרכזי-רב, מחקר המשך ארוך טווח23/01/2017ראומטולוגיה
,חידוש טיפול-כולל תקופת הפסקה, שבועות
בת, מבוקרת פלצבו, סמיות-כפולת, אקראית

להערכת התמדת השפעת,  שבועות40
הטיפול של איקסקיזומאב

(Ixekizumab,LY2439821) במטופלים עם
Axial)דלקת חוליות מקשחת 

Spondyloarthritis) פרוטוקול
I1F-MC-RHBY

מאושרכן23/05/2018תכשיר רפואייאיר מולד 0801-16-
RMC
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עם ביקורת, סמיות-כפול, מחקר אקראי29/03/2017ראומטולוגיה
להערכת היעילות בשבוע, מרכזי-רב, פעילה

 של טיפול יחידני בסקוקינומאב52
(Secukinumab) עורי בהשוואה-במתן תת

לטיפול יחידני באדאלימומאב
(Adalimumab) עורי במטופלים-במתן תת

עם דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה

מאושרכן26/06/2018תכשיר רפואייאיר מולד 0144-17-
RMC

תחלואה נלווית ותמותה, איפיון נוגדנים03/05/2017ראומטולוגיה
מחקר רטרוספקטיבי,בחולי סקלרודרמה 

נתונים קיימיםיאיר מולד
ושאלונים

מאושרלא24/07/2018 0208-17-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי של הסיבות להפסקה04/05/2017ראומטולוגיה
או החלפה של תרופות ביולוגיות בחולי/ו

דלקת מפרקים שיגרונתית והקשר
.נלווית ותמותה-לתחלואה

נתונים קיימיםיאיר מולד
ושאלונים

מאושרלא17/07/2018 0245-17-
RMC

21:כ לקבוצה"סה

קרדיולוגיה גרעינית:מחלקה

קרדיולוגיה
גרעינית

מחקר איסוף נתונים  של  חולים שביצעו01/06/2014
,מיפוי לב ומעקב טלפוני  עם טקסט מובנה  

לצורך עבודות מחקר קליניות

מאושרלא19/11/2017ללא מוצר מחקראשרף חמדאן 0580-13-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

(לב. נ.ט, צינתורים, לב בלתי פולשנית' כולל יח)קרדיולוגיה :מחלקה

קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

סמיות השוואתי  הבא להשוות-מחקר  חד04/04/2012
בין שתי גישות להשתלה של קוצב דו חדרי

RAISE-CRT

מכשיר/אביזר-ר"אמינר'גרגורי גולובצ
רפואי

מאושרכן09/06/2018 0109-12-
RMC

קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

שיפור יכולת גופנית ופעילות יומיומית של23/07/2013
חולים עם אי ספיקת לב באמצעות משחקי

Wii

מאושרלא28/10/2017ללא מוצר מחקרטוביה בן גל 0022-13-
RMC
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קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

מרשם רב מרכזי להתקן לחסימת אוזנית21/05/2014
הפרוזדור השמאלי

מאושרכן09/07/2018ללא מוצר מחקרינר'גרגורי גולובצ 0144-14-
RMC

קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

קיצוב חדר שמאל בשני מוקדים שונים תוך10/06/2014
שימוש באלקטרודה בעלת ארבע קטבים

מכשיר/אביזר-ר"אמינר'גרגורי גולובצ
רפואי

מאושרכן01/09/2018 0242-14-
RMC

קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

:ניבוי תוצאים לאחר אוטם חד בשריר הלב17/06/2015
וולידציה חיצונית של אינדקס פרוגנוסטי חדש

מחקר- והשוואתו עם אינדקסים קיימים 
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםעבד עסלי
ושאלונים

מאושרלא18/08/2017 0325-15-
RMC

קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

בטיחות ויעילות  של המיקרוקטטר30/07/2015
NovaCrossבפתיחת חסימות מלאות מסוג 

CTOבעורקם קורונרים .

מכשיר/אביזר-ר"אמעבד עסלי
רפואי

מאושרכן21/10/2017 0440-15-
RMC

קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

LAAOמרשם רטרוספקטיבי אחר מושתלי 31/08/2015
בישראל

נתונים קיימיםינר'גרגורי גולובצ
ושאלונים

מאושרכן10/10/2017 0562-15-
RMC

קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

15/11/2015WRAP-ITמכשיר/אביזר-ר"אמינר'גרגורי גולובצ
רפואי

מאושרכן29/12/2017 0692-15-
RMC
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קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

בדיקת פרמטרים באות הדיבור בפרפור10/05/2016
פרוזדורים

נתונים קיימיםינר'גרגורי גולובצ
ושאלונים

מאושרלא31/07/2018 0281-16-
RMC

קרדיולוגיה
לב' כולל יח)

בלתי
,פולשנית
,צינתורים

(לב. נ.ט

הערכת השפעת יעילות הטיפול10/08/2016
בחולים עם קרדיומיופאתיה, בדיזופירמיד

,היפרטרופית חסימתית של חדר שמאל
global-  וLVEFבאמצעות מדדי אקו לב 

longitudinal strain

מכשיר/אביזר-ר"אמעידית ידידיה
רפואי

מאושרלא25/10/2017 0538-16-
RMC

10:כ לקבוצה"סה

קרדיולוגיה:מחלקה

מעקב קליני קצר וארוך טווח אחר חולים25/06/2009קרדיולוגיה
שעוברים פעולות אלקטרופיזיולוגיות

והשתלות קוצבים ודפיברילאטורים למטרות
.ניטור תוצאות וסיבוכים, בקרת איכות

מאושרלא28/06/2018ללא מוצר מחקרינר'גרגורי גולובצ 0148-09-
RMC

אקראי ומבוקר להערכת, מחקר דו זרועי03/09/2012קרדיולוגיה
הבטיחות והיעילות של סילדנפיל, הסבילות

ציטרט  לעומת קבוצת ביקורת בחולים עם אי
ספיקת לב כרונית ויתר לחץ ראתי משני לכך

מאושרלא16/03/2018תכשיר רפואיטוביה בן גל 0412-11-
RMC

תועלת- תוספי תזונה בחולי אי ספיקת לב 19/09/2012קרדיולוגיה
?או נזק

מאושרלא10/12/2017ללא מוצר מחקרטוביה בן גל 0329-12-
RMC

זיהוי גורמי סיכון ובחינת מודלים לניבוי15/01/2013קרדיולוגיה
המהלך הקליני של חולי אי ספיקת לב

מאושרלא19/02/2018ללא מוצר מחקרטוביה בן גל 0503-12-
RMC

י מיפוי"הערכת תפקוד לבבי של חדר ימין ע29/04/2013קרדיולוגיה
 כבדיקת התאמה  להשתלתFirst Passלב 

LVAD

מאושרלא19/05/2018ללא מוצר מחקרטוביה בן גל 0091-13-
RMC
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,כפול סמיות, רב מרכזי, 3מחקר שלב 05/03/2014קרדיולוגיה
בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו, אקראי

הבטיחות והסבילות של, להערכת היעילות
בהפחתת, (PF-04950615)בוקוציזומב 

היארעותם של אירועים קארדיווסקולאריים
–משמעותיים בקרב נבדקים בסיכון גבוה 

SPIRE-2

מאושרכן01/09/2017תכשיר רפואיאלחנדרו סולודקי 0699-13-
RMC

,כפול סמיות, רב מרכזי, 3מחקר שלב 05/03/2014קרדיולוגיה
בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו, אקראי

הבטיחות והסבילות של, להערכת היעילות
בהפחתת, (PF-04950615)בוקוציזומב 

היארעותם של אירועים קארדיווסקולאריים
–משמעותיים בקרב נבדקים בסיכון גבוה 

SPIRE-1

מאושרכן28/09/2017תכשיר רפואיאלחנדרו סולודקי 0700-13-
RMC

מחקר עוקבה להערכת ההשפעה05/08/2014קרדיולוגיה
ההמודינאמית האקוטית של הפסקת קיצוב

.LVADי "דו חדרי בחולים הנתמכים ע

מכשיר/אביזר-ר"אמטוביה בן גל
רפואי

מאושרלא03/12/2017 0312-14-
RMC

גורמי סיכון ותוצאות קליניות הקשורים07/09/2014קרדיולוגיה
לוזופלגיה בחולים מבוגרים העוברים

LVADהשתלת 

מאושרלא01/10/2017ללא מוצר מחקרטוביה בן גל 0424-14-
RMC

מרכזי להערכת הבטיחות-מחקר רב26/10/2014קרדיולוגיה
ספיקת לב-והסבילות של חולים עם אי

כרונית ומקטע פליטה ירוד אשר השתתפו
 המקבלים טיפולPARADIGM-HFבמחקר 

LCZ696-ב (תווית-גלוי)פתוח 

מאושרכן21/03/2018תכשיר רפואיטוביה בן גל 0575-14-
RMC

,כפול סמיות, אקראי, מחקר רב מרכזי04/02/2015קרדיולוגיה
,עם ביקורת פעילה, בקבוצות מקבילות

LCZ696להערכת היעילות והבטיחות של 
לעומת ואלסארטאן מבחינת תחלואה

 דרגהMYHA)ותמותה בחולי אי ספיקת לב 
II-IV) עם מקטע פליטה שמור.

מאושרכן18/03/2018תכשיר רפואיטוביה בן גל 0631-14-
RMC

חזרה לנהיגה בקרב חולים אחרי אירועים13/04/2015קרדיולוגיה
קרדיאליים משמעותיים

נתונים קיימיםדוד חסדאי
ושאלונים

מאושרלא03/05/2018 0214-15-
RMC

שנתי ישראלי על-סקר דו 12/07/2015ACSIS 2016קרדיולוגיה
אוטם שריר הלב)תסמונת כלילית חדה 

בישראל (ותעוקת חזה בלתי יציבה

נתונים קיימיםזאזא יעקבישוילי
ושאלונים

מאושרכן08/09/2018 0400-15-
RMC
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פעילות תאי אב אנדותליאלים בחולי10/09/2015קרדיולוגיה
לימפומה לפני ואחרי טיפול כימוטרפי

מאושרלא21/11/2017ללא מוצר מחקרמרדכי ואטורי 0578-15-
RMC

 - 30/09/2015European Society of Cardiologyקרדיולוגיה
Long Term Registry on Patients with 

Heart Failure

נתונים קיימיםטוביה בן גל
ושאלונים

מאושרכן08/05/2018 0528-15-
RMC

הקשר בין טסיות מרושתות לסכרת וגורמי25/02/2016קרדיולוגיה
סיכון נוספים אצל חולים עם מחלת לב יציבה

מאושרלא31/03/2018ללא מוצר מחקראלחנדרו סולודקי 0004-16-
RMC

TTE-  וTEE-   בבדיקת ASהערכת חומרת 22/05/2016קרדיולוגיה
משולבת והערכת השפעת סדציה על חומרת

דלף מסתמי

מאושרלא20/06/2018ללא מוצר מחקרשמואל שוורצנברג 0349-16-
RMC

הערכת רכיב  הנפח החוץ תאי הקרדיאלי22/06/2016קרדיולוגיה
(extracellular volume fraction) בעזרת

CTבחולים המועמדים להחלפת מסתם 
(TAVI)אאורטאלי בצנתור 

מכשיר/אביזר-ר"אמאשרף חמדאן
רפואי

מאושרלא04/08/2018 0418-16-
RMC

השפעת בחירת הטיפול לדלקת חדה של31/08/2016קרדיולוגיה
סטרואידים לעומת  נוגדי דלקת )קרום הלב 

על (עם וללא קולכיצין , לא סטרואידליים 
מחקר-  הסיכון לארועים חוזרים

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאביב מגר
ושאלונים

מאושרלא12/09/2018 0267-16-
RMC

MRIאיסוף נתונים רטרוספקטיבי מבדיקות 25/09/2016קרדיולוגיה
של הלב

נתונים קיימיםאשרף חמדאן
ושאלונים

מאושרלא18/12/2017 0643-16-
RMC

נתוני)איסוף נתונים רטרוספקטיבי 25/09/2016קרדיולוגיה
(אקוקרדיוגרפיה ונתונים קליניים,סיטי

ממטופלים לפני השתלה מלעורית של
המסתם האאורטאלי

נתונים קיימיםאשרף חמדאן
ושאלונים

מאושרלא18/12/2017 0636-16-
RMC

איסוף נתונים רטרוספקטיבי מבדיקות סיטי25/09/2016קרדיולוגיה
של הלב

נתונים קיימיםאשרף חמדאן
ושאלונים

מאושרלא18/12/2017 0642-16-
RMC

בירור ידע ועמדות אנשי צוות לטיפול28/09/2016קרדיולוגיה
פליאטיבי בחולי אי ספיקת לב מתקדמת

נתונים קיימיםויקי יערי
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0550-16-
RMC
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,אקראי,  מכריע רב מרכזיIIIניסוי קליני שלב 05/10/2016קרדיולוגיה
כפול, בביקורת פלצבו, בקבוצות מקבילות

מונחה אירועים לבחינת תוצאות, סמיות
היעילות והבטיחות של הטיפול במגרה

(vericiguat) הפומי וריסיגואט sGC-ה
בנבדקים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה

המחקר הגלובלי על–  (HFrEF)ירוד 
הטיפול בווריסיגואט בנבדקים עם אי ספיקת

.(VICTORIA)לב עם מקטע פליטה ירוד 

מאושרכן09/11/2017תכשיר רפואיטוביה בן גל 0659-16-
RMC

,אקראי,  מכריע רב מרכזיIIIניסוי קליני שלב 27/11/2016קרדיולוגיה
כפול, בביקורת פלצבו, בקבוצות מקבילות

מונחה אירועים לבחינת תוצאות, סמיות
היעילות והבטיחות של הטיפול במגרה

(vericiguat) הפומי וריסיגואט sGC-ה
בנבדקים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה

המחקר הגלובלי על–  (HFrEF)ירוד 
הטיפול בווריסיגואט בנבדקים עם אי ספיקת

.(VICTORIA)לב עם מקטע פליטה ירוד 

מאושרכן25/12/2017גנטיטוביה בן גל 0754-16-
RMC

-דלקת חדה ודלקת חוזרת בכפורת הלב 26/12/2016קרדיולוגיה
מחקר רטרוספקטיבי?  מחלות עונתיות

נתונים קיימיםאביב מגר
ושאלונים

מאושרלא05/02/2018 0747-16-
RMC

כפול סמיות בביקורת פלצבו, ניסוי אקראי01/01/2017קרדיולוגיה
להשוואת ההשפעה של טיפול תוך ורידי

 עלFERRIC CARBOXYMALTOSE-ב
אשפוזים ועל תמותה בקרב מטופלים עם

חסר בברזל המאושפזים בעקבות אי ספיקת
(Affirm-AHH)לב חריפה 

מאושרכן11/06/2018תכשיר רפואיטוביה בן גל 0834-16-
RMC

בהקצאה, רב מרכזי, 3מחקר פאזה 05/01/2017קרדיולוגיה
,בבקרה פעילה, כפול סמיות, אקראית

להערכת היעילות, בקבוצות מקבילות
 בהשוואה לרמיפרילLCZ696והבטיחות של 

על תחלואה ותמותה במטופלים בסיכון גבוה
לאחר אוטם חריף בשריר הלב

מאושרכן16/05/2018תכשיר רפואיאלון אייזן 0006-17-
RMC

השוואה בין שתי טכניקות להחלפה של24/01/2017קרדיולוגיה
מחקר רטרוספקטיבי- מ"מלא

גוסטבו ראובן
גולדנברג

נתונים קיימים
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0049-17-
RMC

29:כ לקבוצה"סה

פתולוגיה:מחלקה
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הספקטרום של נגעים גרנולומטוטיים16/04/2015פתולוגיה
בריריות חלל הפה והלסתות

נתונים קיימיםאילנה קפלן
ושאלונים

מאושרלא28/07/2016 0198-15-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

פנימית ו:מחלקה

04/07/2013The Effect of Calcitriol on Endothelialפנימית ו
Cellular Senescence

ההשפעה של ויטמין די על תהליכי הזדקנות
בתאים אנדותליאליים

מאושרלא11/11/2016ללא מוצר מחקראלעד גולדברג 0255-13-
RMC

05/01/2014Effect of vitamin D on Endothelialפנימית ו
Progenitor Cells (EPCs) Function in
Healthy Subjects and Patients with

diabetes mellitus.
ההשפעה של ויטמין די על תפקוד תאי אב

ממקור אנדותליאלי באנשים בריאים ובחולי
סכרת

מאושרלא02/03/2018ללא מוצר מחקריואב המר 0691-13-
RMC

השוואה בין צפטזידים לטיפולים אנטיביוטיים30/06/2014פנימית ו
בודדים אחרים כטיפול דפניטיבי בבקטרמיה

מחקר עוקבה). של פסאודומונס ארוגינוזה
(היסטורי

מאושרלא06/08/2016ללא מוצר מחקראלעד גולדברג 0325-14-
RMC

המאפיינים הסוציודמוגרפיים של נשאות10/07/2014פנימית ו
להליקובקטר ופקטורים סוציודמוגרפיים
".ח"הכרוכים בכישלון הצלחת טיפולית בקופ

Socio-demographic features of
Helicobacter pylori carriers in Israeli

population

מאושרלא24/08/2018ללא מוצר מחקרחיים ליבוביץ 0352-14-
RMC

על, מרכזי-רב, איסוף נתונים רטרוספקטיבי20/03/2017פנימית ו
חולי סרטן שסובלים מהיצרות קשה של

המסתם האאורטלי ועוברים השתלת מסתם
אאורטלי בצנתור

נתונים קיימיםאורי לנדס
ושאלונים

מאושרלא02/04/2018 0136-17-
RMC

הערכת הסיכון לשבץ איסכמי לאחר הפסקת28/05/2017פנימית ו
 ישירים מול10טיפול במעכבי פקטור 

-ווארפרין במטופלים עם פרפור פרוזדורים
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאלעד גולדברג
ושאלונים

מאושרלא18/06/2018 0292-17-
RMC

6:כ לקבוצה"סה
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פנימית ה:מחלקה

תוספת מרופנם לקוליסטין לטיפול בחיידקים27/08/2012פנימית ה
מחקר אקראי מבוקר: יציבים לקרבפנמים

מאושרכן10/12/2017ללא מוצר מחקרלאונרד ליבוביץ 0276-12-
RMC

-  לfosfomycinהשוואה בין 06/05/2013פנימית ה
nitrofurantoinלטיפול בזיהום בדרכי השתן

התחתונות עם סיכון גבוה לחיידקים יציבים
.מחקר אקראי מבוקר. לטיפול אנטיביוטי

Randomised clinical trial comparing
fosfomycin vs. nitrofurantoin for

treatment of uncomplicated lower
urinary tract infection in female adults
at risk of antibiotic-resistant bacterial

infection

מאושרלא26/10/2017תכשיר רפואילאונרד ליבוביץ 0035-13-
RMC

גורמי סיכון לטיפול אנטיביוטי לא מתאים03/04/2014פנימית ה
בקרב חולים עם בקטרמיה שמקורה חיידקים

מחקר תצפיתי, גראם שליליים

מאושרלא02/06/2018ללא מוצר מחקרלאונרד ליבוביץ 0168-14-
RMC

אנמיה בקרב מושתלי כליה עם סוכרת לאחר24/01/2016פנימית ה
מחקר עוקבה- (NODAT)השתלה 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאלון גרוסמן
ושאלונים

מאושרלא28/03/2017 0065-16-
RMC

התוקף החיצוני של מחקר קליני אקראי10/10/2016פנימית ה
מחקר: מבוקר במחלות זיהומיות

רטרוסטפקטיבי להשוואה בין מטופלים
שגויסו לאלו שלא גויסו למחקר העוסק

בטיפול עם קוליסטין בלבד לעומת קוליסטין
משולב עם מרופנם בזיהומים חמורים

נתונים קיימיםלאונרד ליבוביץ
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0628-16-
RMC

התוקף החיצוני של מחקר קליני אקראי09/01/2017פנימית ה
מחקר: מבוקר במחלות זיהומיות

רטרוספקטיבי להשוואה בין מטופלים שגוייסו
לאלו שלא גוייסו למחקר הבודק את משך

הטיפול האנטיביוטי במטופלים עם בקטרמיה
.י חיידקים גראם שליליים"שנגרמה ע

נתונים קיימיםלאונרד ליבוביץ
ושאלונים

מאושרלא12/03/2018 0823-16-
RMC

בחינת היעילות של אסטרטגיות למניעת17/01/2017פנימית ה
מעבר בתוך ובין בתי חולים של חיידקי

תובנות ממודל: אנטרובקציאה רב עמידים
מחקר. רשת מתמטי מרובה רמות

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםלאונרד ליבוביץ
ושאלונים

מאושרלא 0036-17-
RMC
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יעילות ורעילות של אמיקצין בהשוואה16/02/2017פנימית ה
לתרופות אנטיביוטיות אחרות כטיפול

.מחקר רטרוספקטיבי: בזיהומים בדרכי שתן

נתונים קיימיםלאונרד ליבוביץ
ושאלונים

מאושרלא19/03/2018 0074-17-
RMC

שיפור הטיפול האנטיביוטי האמפירי08/03/2017פנימית ה
מערכת, TREAT- באמצעות שימוש ב

ממוחשבת תומכת החלטה במחלקה
מחקר תצפיתי בשני- לרפואה דחופה

איסוף נתונים לפני ואחרי התקנה, שלבים

נתונים קיימיםרז-נעה אליקים
ושאלונים

מאושרלא01/05/2018 0078-17-
RMC

9:כ לקבוצה"סה

פנימית ד:מחלקה

רב מרכזי להערכת תגובה, מחקר פתוח28/12/2015פנימית ד
בטיפול (SVR)וירולוגית מתמשכת 

ריטונביר/פריטפרביר/באומביטסביר
ודסבוביר עם או בלי ריבוירין במבוגרים עם

 לאחר1 גנוטיפ Cדלקת כבד נגיפית מסוג 
.(PI)פרוטאז -כישלון טיפול במעכבי

מאושרכן01/11/2017תכשיר רפואיאמיר שלומאי 0772-15-
RMC

APRI score- הערכת יעילות השימוש ב09/06/2016פנימית ד
לעומת הממצאים ההיסטולוגיים בחולי

NAFLD - מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםנעם פלג
ושאלונים

מאושרלא16/08/2018 0372-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

פנימית ג:מחלקה

12/08/2014פנימית ג
Therapy with New oral anticoagulants

in Paitients with atrial fibrillation and
renal impairment

טיפול  בחולים עם פרפור פרוזדורים ואי
ספיקה כלייתית בתרופות חדשות נגד

(NOACs) קרישת דם

מאושרלא08/11/2017ללא מוצר מחקראבישי אליס 0396-14-
RMC

אירועי דמם בעקבות התחלת טיפול בנוגדי11/11/2014פנימית ג
היארעות וגורמי: קרישה בחולים מאושפזים

מחקר רטרוספקטיבי- סיכון 

מאושרלא14/12/2016ללא מוצר מחקרהילה רייס 0600-14-
RMC
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הערכה של ריברוקסבאן לעומת פלצבו10/12/2014פנימית ג
מבחינת הקטנת הסיכון מפני פקקת ורידים

תסחיפית לאחר שחרור מאשפוז בקרב
.מטופלים עם בעיה רפואית

מאושרכן02/03/2018תכשיר רפואיאבישי אליס 0565-14-
RMC

,שיעור האירועים- מחקר רטרוספקטיבי05/05/2015פנימית ג
VTE-  ח "האבחון והטיפול בביה

נתונים קיימיםאבישי אליס
ושאלונים

מאושרכן21/06/2018 0268-15-
RMC

הסיכון לארועים טרומבואמבוליים בחולי17/01/2016פנימית ג
מחקר- המודיאליזה כרונית מאושפזים

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםיונתן אדל
ושאלונים

מאושרלא23/02/2018 0804-15-
RMC

מחקר תצפיתי של ניהול קליני של מטופלים28/03/2016פנימית ג
בסיכון גבוה ובסיכון גבוה ביותר הסובלים

.מהיפרליפידמיה באזור מרכז ומזרח אירופה
.20140377 פרוטוקול 

מאושרכן26/05/2018ללא מוצר מחקראבישי אליס 0178-16-
RMC

השפעת מתן טיפול אמיפרי לא מתאים22/05/2016פנימית ג
בחולים עם דלקת בדרכי השתן מחיידק

A. עמיד על התוצאים הקלינים באשפוז
retrospective case control study.

נתונים קיימיםעלא א דין עתאמנה
ושאלונים

מאושרלא21/06/2018 0351-16-
RMC

השפעת השונות בערכי גלוקוז במהלך29/11/2016פנימית ג
האשפוז על התוצאים הקליניים של חולים

.מחקר רטרוספקטיבי, עם מחלות זיהומיות

נתונים קיימיםעלא א דין עתאמנה
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0783-16-
RMC

השפעת עליית טרופונין על התוצאים25/12/2016פנימית ג
הקליניים של חולים המאושפזים עם דלקת

מחקר רטרוספקטיבי, ריאות

נתונים קיימיםעלא א דין עתאמנה
ושאלונים

מאושרלא07/03/2018 0788-16-
RMC

השפעת תכשירי ברזל פומיים על התוצאים16/03/2017פנימית ג
הקליניים של חולים עם בקטרמיה גרם שלילי

.מחקר רטרוספקטיבי- 

נתונים קיימיםעלא א דין עתאמנה
ושאלונים

מאושרלא02/04/2018 0128-17-
RMC

י צוות רב"הטיפול בחולי כף רגל סוכרתית ע16/03/2017פנימית ג
מחקר- מקצועי במחלקה לרפואה פנימית 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםיונתן אדל
ושאלונים

מאושרלא02/04/2018 0129-17-
RMC

הערכה רטרוספקטיבית של מניעה שניונית09/05/2017פנימית ג
י" ממקור שאינו קרדיואמבולי עTIAשל 

טיפול בנוגדי טסיות ובפרט היתרונות
והחסרונות בהחלפה מנוגד טסיות אחד

.לאחר

נתונים קיימיםעלא א דין עתאמנה
ושאלונים

מאושרלא02/07/2018 0254-17-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

הטיפול בנוגדי קרישה בחולי פרפור פרוזדורי05/06/2017פנימית ג
שלא על רקע מסתמי במחלקה לרפואה

מחקר רטרוספקטיבי- פנימית

נתונים קיימיםעלא א דין עתאמנה
ושאלונים

מאושרלא28/06/2018 0307-17-
RMC

13:כ לקבוצה"סה

פנימית ב:מחלקה

,מבוקר אינבו, סמיות-כפול, מחקר אקראיפנימית ב
בקבוצות מקבילות להערכת ההשפעה של

SAR236553/REGN727על התרחשות 
אירועי לב וכלי דם במטופלים אשר סבלו

.(ACS)לאחרונה מתסמונת כלילית חדה 

מאושרכן26/05/2018תכשיר רפואישמואל פוקס 7142

על (Dapagliflozin)השפעת דאפאגליפלוזין 06/06/2013פנימית ב
אירועים קרדיווסקולאריים שתועדו בחולי

2סוכרת סוג 

מאושרכן27/10/2017תכשיר רפואישמואל פוקס 0263-13-
RMC

,אקראי, רב מרכזי, AC-061A302מחקר 15/12/2013פנימית ב
להשוואת היעילות והבטיחות, כפול סמיות

לעומת (cadazolid)של קאדאזוליד 
בנבדקים עם (vancomycin)ואנקומיצין 

שלשול הקשור לקלוסטרידיום דיפיצילה
(CDAD).

מאושרכן30/04/2018תכשיר רפואידני אלון 0592-13-
RMC

 19/06/2014Dexamethasone versus prednisoneפנימית ב
in heart failure patients, hospitalized 

with exacerbation of chronic 
obstructive pulmonary disease

מאושרלא27/10/2017תכשיר רפואיגדעון שטיין 0225-14-
RMC

22/10/2014Observational study about theפנימית ב
therapy with new oral anticoagulants
in paitients with atrial fibrillation and

renal impairment

מחקר תצפיתי בחולים עם פרפור פרוזדורים
ואי ספיקה כלייתית  בתרופות חדשות נגד

(NOACs) קרישת דם

מאושרכן11/02/2018ללא מוצר מחקרשמואל פוקס 0383-14-
RMC

TYPEתפקוד טסיות בחולים מאושפזים עם 26/05/2015פנימית ב
2 MI. 

מאושרכן16/08/2018ללא מוצר מחקרתומר הופמן 0182-15-
RMC
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המשמעות של צמיחת מחוללים בתרביות20/08/2015פנימית ב
על צמיחה מאוחרת בחולים, קודמות ותזמונן

מחקר- המתייצגים עם זיהום חריף 
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםגדעון שטיין
ושאלונים

מאושרלא04/11/2017 0506-15-
RMC

הערכת האפקט הפרמקודינמי של נוגדי29/09/2015פנימית ב
80הקרישה החדשים בחולים קשישים בני 

"ומעלה עם פרפור עליות

מאושרכן03/11/2017ללא מוצר מחקרשמואל פוקס 0590-15-
RMC

השפעת חלבונים אימונומודולריים חדשים על17/11/2015פנימית ב
תפקוד תאי מערכת החיסון ממקור הומני

מאושרכן17/07/2018ללא מוצר מחקרפליקס מור 0722-15-
RMC

אקראי בביקורת,  כפול סמיותIIIמחקר שלב 17/04/2016פנימית ב
להערכת ההשפעות של, פלצבו

על הסיכון (dalcetrapib)דאלסטראפיב 
באוכלוסייה שהוגדרה (CV)הקרדיווסקולרי 

לפי מאפיינים גנטיים וכוללת אנשים שסבלו
:(ACS)לאחרונה מתסמונת כלילית חריפה 

dal-GenEניסוי 

מאושרכן31/07/2018תכשיר רפואישמואל פוקס 0227-16-
RMC

אקראי בביקורת,  כפול סמיותIIIמחקר שלב 20/04/2016פנימית ב
להערכת ההשפעות של, פלצבו

על הסיכון (dalcetrapib)דאלסטראפיב 
באוכלוסייה שהוגדרה (CV)הקרדיווסקולרי 

לפי מאפיינים גנטיים וכוללת אנשים שסבלו
:(ACS)לאחרונה מתסמונת כלילית חריפה 

dal-GenEניסוי 

A phase III, double-blind, randomized
placebo-controlled study to evaluate

the effects of dalcetrapib on
cardiovascular (CV) risk in a

genetically defined population with a
recent Acute Coronary Syndrome

(ACS): The dal-GenE trial

מאושרכן12/07/2018גנטישמואל פוקס 0228-16-
RMC

עומס תרופתי ואנטיכולינרגי והקשר20/07/2016פנימית ב
למעורבות בתאונות דרכים בנהגים קשישים

.מחקר רטרוספקטיבי- 

נתונים קיימיםשמואל פוקס
ושאלונים

מאושרכן25/10/2017 0470-16-
RMC
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משך הטיפול האנטיביוטי בזיהומים03/11/2016פנימית ב
במפרקים תותבים המטופלים באמצעות

מחקר- הטריה ושימור המפרק 
.רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםתומר הופמן
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0716-16-
RMC

ההשפעה של בקטרמיה לאחר השתלת10/11/2016פנימית ב
מחקר. כליה על הישרדות החולים והשתל

.רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםחפציבה גרין
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0719-16-
RMC

מאפיינים וגורמי סיכון לפנאומוציסטיס11/12/2016פנימית ב
תוך דגש על האוכלוסייה, PCPפנאומוניה 

.מחקר רטרוספקטיבי. HIVשאינה נשאית 

נתונים קיימיםדני אלון
ושאלונים

מאושרלא17/01/2018 0784-16-
RMC

  יש השפעה על שיפורTAVIהאם להליך ה 20/04/2017פנימית ב
מחקר? המטבוליזם בקרב אנשים מבוגרים
מענה, פרוספקטיבי הכולל  איסוף נתונים

לשלאות הרופאים ובדיקת קלורימטריה

מכשיר/אביזר-ר"אמליסה קופר
רפואי

מאושרלא03/07/2018 0099-17-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן שימוש22/06/2017פנימית ב
99 רגיש מתחת לסף אחוזון Tבטרופונין 

Acuteבאוכלוסייה לשם שלילה מוקדמת של 
MIבחדר המיון 

נתונים קיימיםשמואל פוקס
ושאלונים

מאושרלא16/07/2018 0370-17-
RMC

17:כ לקבוצה"סה

פנימית א:מחלקה

עם, סמיות-כפול, אקראי', ב2מחקר שלב 02/07/2014פנימית א
להערכת, מרכזי-רב, ביקורת פלצבו

,פרמקוקינטיקה, נגיפיות-ההשפעות האנטי
 במטופליםGS-5806בטיחות וסבילות של 

בוגרים המאושפזים עם נגיף נשימתי
(RSV)סינסיציאלי 

מאושרכן25/11/2017תכשיר רפואיגוילי-ענת גפטר 0328-14-
RMC

 23/09/2014Medically III Patient Assessment ofפנימית א
Rivaroxaban Versus Placebo IN 

Reducing Post-Discharge Venus 
Thrombo-Embolism Risk (MARINER)

מאושרכן21/12/2017תכשיר רפואיגוילי-ענת גפטר 0389-14-
RMC
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07/12/2014EPOCH Causes Adrenalפנימית א
Insufficiency and Decreased Quality

Of Life
EPOCH שהוא משלב כימותרפי לטיפול
בלימפומה יכול לגרום לאי ספיקת אדרנל

.וירידה באיכות החיים של החולים

מאושרלא07/02/2018ללא מוצר מחקריוליאנה וקסמן 0644-14-
RMC

בדיקת שכיחות זיהומים בחולי דיאליזה עם30/09/2015פנימית א
וזיהוי גורמים, צמרמורות במהלך הדיאליזה
המנבאים זיהום בחולים אלו

נתונים קיימיםדניאל שפשלוביץ
ושאלונים

מאושרלא03/11/2016 0563-15-
RMC

בביקורת, כפול סמיות,  אקראי2ניסוי שלב 10/02/2016פנימית א
נוגדן, MHAA4549A-פלצבו על השימוש ב

בשילוב עם אוסלטאמיביר לעומת, חד שבטי
Aלטיפול בזיהום שפעת  , אוסלטאמיביר

חמור

מאושרכן17/04/2018תכשיר רפואיגוילי-ענת גפטר 0080-16-
RMC

 בחולים עםVTEאפיון החולים והסיכוי ל 23/02/2016פנימית א
מחקר-  גבוהות מאודD-dimerרמות 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםתמיר שרגאי
ושאלונים

מאושרלא23/03/2017 0108-16-
RMC

התפלגות אבחנות במטופלים עם ספירה22/05/2016פנימית א
מחקר: שדרתי-לבנה גבוהה בנוזל המוח

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםדנה ילין
ושאלונים

מאושרלא06/06/2018 0340-16-
RMC

השפעת עירוי דם על מערכת החיסון בבני03/07/2016פנימית א
אדם

מאושרלא23/08/2018ללא מוצר מחקרגוילי-ענת גפטר 0422-16-
RMC

בהקצאה, רב מרכזי, ב2מחקר שלב 17/07/2016פנימית א
מבוקר פלצבו, כפול סמיות, אקראית

,נגיפיות-להערכת ההשפעות האנטי
הבטיחות והסבילות של, הפרמקוקינטיקה

GS-5806במקבלי השתלת תאים 
עם זיהום נגיף נשימתי (HCT)המטופויטיים 

.בדרכי הנשימה העליונות (RSV)סינציטיאלי 

מאושרכן02/11/2017תכשיר רפואיגוילי-ענת גפטר 0479-16-
RMC

פמאפיברט להפחתת (PROMINENT)18/06/2017פנימית א
אירועים קרדיווסקולריים על ידי הורדת

.טריגליצרידים במטופלים עם סכרת

מאושרכן22/06/2018תכשיר רפואיגוילי-ענת גפטר 0285-17-
RMC-C

10:כ לקבוצה"סה

פלסטיקה:מחלקה
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בדיקת גנים- אפיון מולקולרי של גדולי עור07/02/2016פלסטיקה
המעורבים בהופעת גידולי עור וישמשו בסיס

לחיזוי המחלה ותגובה לטיפול

מאושרלא29/03/2018גנטיאל-דין עד 0515-15-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

פיזיותרפיה:מחלקה

שילוב מדדי תוצאה בפיזיותרפיה למטופלים27/09/2015פיזיותרפיה
גריאטריים המאושפזים בבית חולים אקוטי

נתונים קיימיםצוברי-נירה כהן
ושאלונים

מאושרלא09/03/2018 0460-15-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

פה ולסת:מחלקה

מאושרכן17/02/2017גנטידרור מיכאל אלוןLCVG-זיהוי המנגנון המולקולרי ל30/05/2012פה ולסת 0245-11-
RMC

פי צילומים"דיוק תוצאות ניתוח אורטוגנטי ע26/01/2013פה ולסת
צפלומטרים

מאושרלא19/02/2018ללא מוצר מחקרתום שמולי 0492-12-
RMC

 כמדד פרוגנוסטי למידתCD117המרקר 07/04/2013פה ולסת
 בלסתותGCLהאגרסיביות של גידולים מסוג 

מאושרלא29/04/2017ללא מוצר מחקרדרור מיכאל אלון 0504-12-
RMC

30/10/2014CEPHALOMETRIC NORMS INפה ולסת
ISRAEL

מחקר רטרוספקטיבי בנושא נורמות במדדים
צפלומטריים באוכלוסיה בישראל

מאושרלא01/01/2016ללא מוצר מחקריחיא' בהא אלדין חאג 0583-14-
RMC

תועלת למטופלים העוברים-אנליזת עלות05/01/2016פה ולסת
ניתוח אורטוגנטי לטיפול בעיוותים

מחקר ראיונות-דנטיפאציאליים בישראל
ושאלונים

נתונים קיימיםדרור מיכאל אלון
ושאלונים

מאושרלא16/02/2018 0820-15-
RMC

שכיחות חרדה חברתית בקרב בעלי17/04/2016פה ולסת
מחקר שאלונים-מלפורמציות קרניופציאליות

נתונים קיימיםדרור מיכאל אלון
ושאלונים

מאושרלא16/11/2017 0190-16-
RMC

6:כ לקבוצה"סה

פגים:מחלקה
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הופק מתוכנת מטרות

מחקר מעקב להערכת: ARIOSמחקר 22/09/2014פגים
הבטיחות ותוצאות הטיפול בטווח הארוך

אצל תינוקות שנולדו לאימהות שהשתתפו
.(retosiban)במחקרי טיפול ברטוסיבן 

נתונים קיימיםגיל קלינגר
ושאלונים

מאושרכן14/01/2018 0507-14-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

עיניים:מחלקה

מחקר רב מרכזי  פתוח להערכת הבטיחות: עיניים
,והיעילות ארוכת הטווח של אדלימומאב 

(Humira)  ,(מונוקלונלי)שבטי -נוגדן חד
TNF (Human Anti-TNFאנושי כנגד  

Monoclonal Antibody) ,כטיפול בנבדקים
אמצעית  (Uveitis)הסובלים מדלקת ענביה 

( (Intermediate uveitis ,אחורית
(Posterior uveitis) או כוללת
(Pan-uveitis) לא חיידקית /לא זיהומית.
(M11-327פרוטוקול מספר )

מאושרכן20/10/2017תכשיר רפואימיכל קרמר 5971

הטיפול באבסטין במחלות וסקולריות של25/02/2008עיניים
רשתית

מאושרלא07/04/2018ללא מוצר מחקררות סיגל 0045-08-
RMC

שינויים במקטע קדמי בעקבות ניתוחי עיניים.05/08/2009עיניים
PENTACAMהערכה באמצעות - 

מאושרלא15/11/2017ללא מוצר מחקראירית בכר 0250-09-
RMC

תוצאות השתלות קרנית בחולים שעברו21/10/2012עיניים
החל" רבין"השתלת קרנית במרכז רפואי 

 ואילך2002משנת 

מאושרלא14/11/2017ללא מוצר מחקראירית בכר 0412-12-
RMC

שכיחותה האובייקטיבית של חולשת מיקוד06/08/2013עיניים
או צליפת שוט בעקבות/לאחר פגיעת צוואר ו

יעילות הטיפול בה, תאונות דרכים
והשלכותיה על כושר העבודה

מאושרלא31/12/2017ללא מוצר מחקרהדס קליש 0323-13-
RMC

הקשר בין מצבי דחק רגשיים להתלקחות של07/08/2013עיניים
דלקת הענבייה

מאושרכן30/08/2018ללא מוצר מחקרמיכל קרמר 0268-13-
RMC

,מרכזי-רב, לאומי-רב, IIIמחקר שלב 01/09/2013עיניים
מבוקר של הבטיחות והיעילות, סמוי, אקראי

עינית של-של שתל להחדרה תוך
Fluocinolone Acetonide (FAI) בנבדקים

זיהומית-עם דלקת הענבייה כרונית לא
המשפיעה על החלק האחורי של העין

מאושרכן29/04/2018תכשיר רפואימיכל קרמר 0402-13-
RMC
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טיפול בנוירופתיה אופטית טראומטית23/03/2014עיניים
3-בתוסף אומגה

מאושרלא01/06/2018תכשיר רפואיעומר ביאלר 0590-13-
RMC

סקירה רטרוספקטיבית הבוחנת את יעילות27/03/2014עיניים
הטיפולים הביולוגיים בילדים חולי אובאיטיס

.בהשוואה לטיפולים אחרים

מאושרלא04/07/2018ללא מוצר מחקרמיכל קרמר 0076-14-
RMC

השפעת מתילפנידאט על ביצוע שדה ראיה30/03/2014עיניים
ממוחשב

מאושרלא15/07/2018תכשיר רפואיעומר ביאלר 0105-14-
RMC

מאושרלא05/06/2018ללא מוצר מחקריונינה רוןהגישה האופטימלית לילדים עם ירוד24/04/2014עיניים 0038-14-
RMC

נטל תחלואת הראייה בילדים עם אדנומה08/06/2014עיניים
בבלוטת יותרת המוח

מאושרלא21/07/2016ללא מוצר מחקר(פאוקר)יעל שרון  0291-14-
RMC

זיהומים הרפטיים בדגימות קרנית תורם16/06/2014עיניים
ונתרם

מאושרלא09/12/2016ללא מוצר מחקראיתי גבאי 0219-14-
RMC

חקר מתווכים חלבוניים תוך עיניים14/07/2014עיניים
המשתתפים במנגנון הנזק במחלת ניוון

(AMD)מקולרי של הגיל המבוגר 

מאושרכן02/11/2017ללא מוצר מחקרמיכל קרמר 0358-14-
RMC

(Ranibizumab)המשך טיפול בלוסנטיס 06/08/2014עיניים
ווסקולרי-לחולים עם ניוון מקולרי גילי ניאו

(NEOVASCULAR AGE RELATED
MACULAR DEGENERATION) ,למשך

RMC שנים לאחר סיום מחקר3עד 
0555-13.

-עירית רוזנבלט 
ח בלינסון"בי

מאושרלא29/10/2017תכשיר רפואי 0414-14-
RMC

מאושרלא04/02/2018גנטישלום מיכוביץשינויים גנטיים בגידולים16/09/2014עיניים 4061

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת הדמייה עינית16/11/2014עיניים
בחולים (multi modal imaging )סוגית -רב

הסובלים מאוביאיטיס אחורית

מאושרלא03/01/2018ללא מוצר מחקרמיכל קרמר 0538-14-
RMC
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כפול סמיות ומבוקר, אקראי, 3ניסוי שלב 09/12/2014עיניים
להערכת הבטיחות והיעילות של מתן

נוגד) [™Fovista]זגוגיתי של פוביסטה -תוך
PDGF-Bשהינו אפטמר שעבר פגילציה )

או אייליה [®Avastin]בשילוב עם אווסטין 
[Eylea®] בהשוואה לטיפול באווסטין
[Avastin®]  או אייליה[Eylea®] בלבד

בנבדקים עם ניוון מקולרי ניאווסקולרי
גיל באזור שמתחת לגומה המרכזית-קשור

.ברשתית

-עירית רוזנבלט 
ח בלינסון"בי

מאושרכן21/04/2018תכשיר רפואי 0645-14-
RMC

סיווג פנוטיפי של תאי אב לימבליים לאחר10/12/2014עיניים
3T3גידולם על עדשת מגע עם מצע 

מאושרלא04/01/2017ללא מוצר מחקראירית בכר 0606-14-
RMC

היעילות והבטיחות של בימטופרוסט17/12/2014עיניים
במטופלים עם (SR)בשחרור מושהה 
זווית או יתר לחץ תוך עיני-גלאוקומה פתוחת

מאושרכן22/07/2018תכשיר רפואימשה לוסקי 0653-14-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי על טיפול ברניביזומאב01/01/2015עיניים
תוך זגוגיתי לאחר כשלון טיפולי

בבוואציזומאב תוך זגוגיתי במחלת ניוון
רשתית נאוווסקולרית ובמחלת רשתית

סכרתית

נתונים קיימיםריטה ארליך
ושאלונים

מאושרכן27/01/2018 0578-13-
RMC

פרוספקטיבי אפידמיולוגי, מרכזי-מחקר רב19/01/2015עיניים
בנושא התקדמות אטרופיה גיאוגרפית

(AMD)משנית לניוון מקולרי תלוי גיל 

מאושרכן22/07/2018ללא מוצר מחקררות סיגל 0703-14-
RMC

השפעת מהירות וזווית ההזרקה התוך20/01/2015עיניים
זגוגיתית על כאב המטופל

מאושרלא30/07/2018ללא מוצר מחקראמיר שטרנפלד 0021-15-
RMC

Diffusion  וPET CTתפקיד הדמית ה 08/02/2015עיניים
weighted MRIבאבחנה של לימפומה 

ארובתית על סוגיה ראשונית או משנית
The rule of PET CT and Diffusion

weighted MRI in detecting primary or
secondary orbital lymphoma

נתונים קיימיםענבל אבישר
ושאלונים

מאושרלא08/06/2017 0075-15-
RMC

 22/02/2015Risk of dry eye post differentעיניים
surgeries for Blepharoptosis repair

מאושרלא18/08/2018ללא מוצר מחקרענבל אבישר 0648-14-
RMC

ניבוי דלקת עצב ראייה מנוירואמיאליטיס או22/03/2015עיניים
MRIטרשת נפוצה על ידי בדיקת 

נתונים קיימיםהדס קליש
ושאלונים

מאושרלא24/08/2017 0085-15-
RMC
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REDסטנדרטיזציה של בדיקת 01/04/2015עיניים
DESATURATION בחולי OPTIC

NEUROPATHY

מאושרלא06/06/2018ללא מוצר מחקרעומר ביאלר 0204-15-
RMC

האם קיים קשר בין קטרקט חד צדדי מולד02/04/2015עיניים
בילדים לבין אנומליות עיניות אצל ההורים

מאושרלא18/08/2016ללא מוצר מחקראיתי גבאי 0225-15-
RMC

-י שימוש ב"אבחון מוקדם של גלאוקומה ע05/04/2015עיניים
OCTמקולרי של שכבת תאי הגנגליון וה -

RNFL

מאושרלא30/07/2018ללא מוצר מחקרעודד רוק 0122-15-
RMC

)בטיחות ויעילות של אביציפר פגול 11/05/2015עיניים
Abicipar Pegol) (AGN-150998)

במטופלים הסובלים בניוון מקולרי
וסקולרי תלוי גיל-ניאו

-עירית רוזנבלט 
ח בלינסון"בי

מאושרכן10/10/2017תכשיר רפואי 0265-15-
RMC

מהלך קליני ופרוגנוזה ראייתית בילדים03/06/2015עיניים
intermediate-ומבוגרים הסובלים מ

uveitisוהשוואה עם חולי אובאיטיס קדמית 
(anterior uveitis)  ואחורית(posterior

uveitis)

נתונים קיימיםמיכל קרמר
ושאלונים

מאושרלא16/06/2018 0299-15-
RMC

פרוספקטיבי אפידמיולוגי, מרכזי-מחקר רב29/06/2015עיניים
בנושא התקדמות אטרופיה גיאוגרפית

(AMD)משנית לניוון מקולרי תלוי גיל 

מאושרכן14/07/2018גנטירות סיגל 0366-15-
RMC

,כפול סמיות, רב מרכזי, זרועי-מחקר תלת12/07/2015עיניים
להשוואת, של שנתיים, בחלוקה אקראית

 לעומתRTH258היעילות והבטיחות של 
אפליברצפט בנבדקים עם ניוון מקולרי ניאו

וסקולרי תלוי גיל

-עירית רוזנבלט 
ח בלינסון"בי

מאושרכן26/10/2017תכשיר רפואי 0396-15-
RMC

זיהוי סנדרום פסאודואקספוליאציה אצל13/07/2015עיניים
מטופלים לאחר ניתוח הסרת ירוד

מאושרלא07/09/2018ללא מוצר מחקראמיר שטרנפלד 0405-15-
RMC

יעילות ובטיחות של מוצר ביוסימילר31/08/2015עיניים
Ranibizumab FYB201בהשוואה  

בחולים עם מחלת (®Lucentis)ללוסנטיס 
AMD , שם המחקר). ניוון המקולרי הגילי

Columbus-AMD)

מאושרכן01/03/2018תכשיר רפואירות סיגל 0522-15-
RMC

מטהמורפופסיה לאחר הפרדות רשתית24/09/2015עיניים
רגמטוגנית

מאושרלא21/10/2017ללא מוצר מחקראמיר שטרנפלד 0527-15-
RMC
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Polypoidal: מחקר רטרוספקטיבי10/12/2015עיניים
Choroidal Vasculopathy (PCV) –

,גורמי סיכון, מאפיינים קליניים, אפידמיולוגיה
אבחון ודרכי טיפול

נתונים קיימיםריטה ארליך
ושאלונים

מאושרלא27/12/2017 0768-15-
RMC

  לבין טיפולSRהשוואה בין בימטופרוסט 28/01/2016עיניים
טרבקולופלסטי בררני בלייזר במטופלים עם

גלאוקומה פתוחת זווית או יתר לחץ תוך עיני

מאושרכן13/10/2018תכשיר רפואינועה גפן 0821-15-
RMC

בדיקת בטיחות ויעילות של טיפול בחולי ניוון11/02/2016עיניים
Age Related)מקולרי יבש הקשור לגיל 

Dry Macular Degeneration) עם
Geographic)אטרופיה גיאוגרפית 

Atrophy) ב-OpRegen – תאי אפיטל
הניתן, הרשתית ממקור תאי גזע עובריים

.רשתית-בהזרקה תת

מאושרכן01/09/2018תרפיות מתקדמותריטה ארליך 0086-16-
RMC

,בהקצאה אקראית, 2מחקר שלב 14/02/2016עיניים
מרכזי-רב, מבוקר דמה, כפולה-בסמיות

להערכת היעילות והבטיחות של
אוקריפלסמין בהשראת היפרדות מוחלטת

של זגוגית העין האחורית בנבדקים עם
(Circle)שגשוגית -רטינופתיה סוכרתית לא

מאושרכן01/08/2018תכשיר רפואירות סיגל 0083-16-
RMC

של הזרקה,  חודשים12בן , מחקר רב מרכזי15/02/2016עיניים
(EYLEA) Afliberceptתוך זגוגיתית של  

2mg/0.05 mlכקו שני לטיפול בחולים עם  
Diabetic))בצקת מקולרית סכרתית 

Macular Edemaבמשטר טיפולי של טפל 
Treat and Extend Regimen)והארך 

(TER))

מאושרלא28/09/2018תכשיר רפואיריטה ארליך 0095-16-
RMC

SML Scharioth Maculaהשתלת עדשת 07/03/2016עיניים
Lens add-onלשיקום ראייתי בחולים עם 

ניוון מקולרי תלוי גיל

מכשיר/אביזר-ר"אמריטה ארליך
רפואי

מאושרלא28/02/2018 0408-15-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי להדמיה מולטי07/03/2016עיניים
מודאלית של מחלות עיניים והקורלציה

optical coherenceלממצאים ב 
tomography angiography

נתונים קיימיםדב ויינברגר
ושאלונים

מאושרלא23/03/2018 0162-16-
RMC

סקירה רטרוספקטיבית בחולים שעברו18/03/2016עיניים
scleral bucklingבמרכז רפואי רבין משנת 

2000 -2014

נתונים קיימיםנתלי הדר כהן
ושאלונים

מאושרלא04/04/2018 0200-16-
RMC
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,®EYLEA)השפעת הטיפול באפליברספט 21/03/2016עיניים
בהזרקה לתת לחמית על נסיגה של (אילייה

כלי דם לא תקינים בקרנית

מאושרלא28/02/2018תכשיר רפואיאירית בכר 0134-16-
RMC

סמוי ומבוקר לבדיקת, אקראי, 3ניסוי שלב 22/03/2016עיניים
היעילות והבטיחות של תרחיף טריאמצינולון

לטיפול (CLS-TA)אצטוניד להזרקה 
הקשורה, בנבדקים עם בצקת מקולרית

.לאובאיטיס לא זיהומית

מאושרכן27/09/2018תכשיר רפואימיכל קרמר 0150-16-
RMC

 כשיטה חדשניתOCT-Angioבדיקת 31/03/2016עיניים
לסקירה מוקדמת של רטינופתיה סוכרתית

1בסוכרת מסוג 

מכשיר/אביזר-ר"אמרות סיגל
רפואי

מאושרכן25/10/2017 0119-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי אחר בצקת מקולרית14/04/2016עיניים
CYSTOID MACULAR)ציסטית 

EDEMA – CME) בילדים הסובלים
פרוגנוזה וגורמי סיכון, טיפול: מאובאיטיס

נתונים קיימיםמיה אייגר
ושאלונים

מאושרלא25/05/2018 0725-15-
RMC

במיסוך, בהקצאה אקראית, 2/3מחקר שלב 05/05/2016עיניים
 הניתנתQPI-1007של , מבוקר דמה, כפול

(ות)במינון בודד או בריבוי מינונים של זריקה
זגוגיות לנבדקים עם נוירופתיה אופטית-תוך

(NAION)איסכמית קדמית ללא דלקת 

מאושרכן24/07/2018תכשיר רפואיהדס קליש 0225-16-
RMC

מחקר בינלאומי רטרוספקטיבי שמטרתו06/06/2016עיניים
איסוף הדמיות בחולי נוירומיאליטיס אופטיקה

זרוע נוספת של המחקר. MRI- וOCTשל 
.תאסוף הדמיות באופן המשכי למטופלים 

נתונים קיימיםהדס קליש
ושאלונים

מאושרלא12/07/2018 0394-16-
RMC

השוואה של שני סוגי- מחקר רטרוספקטיבי 04/08/2016עיניים
בלימפומה של (קרינה ומבטרה)טיפול 

ארובת העין

נתונים קיימיםאמיר שטרנפלד
ושאלונים

מאושרלא04/09/2017 0482-16-
RMC

(BMI)השפעת ירידה במדד מסת הגוף 23/08/2016עיניים
בעקבות ניתוח בריאטרי על הלחץ התוך עיני

מכשיר/אביזר-ר"אממיכל קרמר
רפואי

מאושרלא19/02/2018 0238-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא מעורבות עינית28/09/2016עיניים
Vogt-Koyanagi-Harada (VKH)של 

diseaseבגילאים שונים  

נתונים קיימיםעלא בשיר
ושאלונים

מאושרלא31/10/2017 0596-16-
RMC
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,על דלקת עינית® השפעת הטיפול ביומירה01/03/2017עיניים
שימוש במשאבי בריאות נבחרים ותוצאות

המדווחות על ידי המטופלים בחולים
,פעילה (דלקת הענביה)באובאיטיס 

אחורית או כללית שאינה ממקור, אמצעית
מחקר)זיהומי בפרקטיקה קלינית שגרתית 

HOPE).

מאושרכן14/05/2018ללא מוצר מחקרמיכל קרמר 0119-17-
RMC

 פריאוקולריםSCC- וBCCהישנות של 25/05/2017עיניים
סדרת מקרים – MOHSלאחר פרוצדורת 

נתונים קיימיםאהוד רייך
ושאלונים

מאושרלא28/06/2018 0303-17-
RMC

שכיחות של נוירופתיה של עצב הראייה תוך14/06/2017עיניים
כדי שימוש בציקלוספורין

נתונים קיימיםקרין מימוני
ושאלונים

מאושרלא02/07/2018 0352-17-
RMC

56:כ לקבוצה"סה

עור:מחלקה

רב, מחקר המשך עם הפסקה אקראיתעור
של סקוקינומאב, כפול סמיות, מרכזי

(secukinumab) עורי במזרקים-תת
הבטיחות, שמולאו מראש להדגמת היעילות

והסבילות לטווח ארוך עד שנתיים בנבדקים
plaque-type)עם ספחת רובדית 

psoriasis) כרונית בינונית עד חמורה
 קודמים של ספחתIIIשהשלימו מחקרי שלב 

עם סקוקינומאב

מאושרכן09/10/2018תכשיר רפואימיכאל דוד 6892

מעכב היסטון, AN-7בדיקת היתכנות של  עור
כחומר אנטי סרטני יחיד, דאצטילאז חדש

 לטיפול בלימפומהDoxorubicinובשילוב 
in vitroמחקר   - עורית ראשונית

מאושרלא03/03/2018ללא מוצר מחקראמיליה חודק 0269-14-
RMC

סקר-לימפומה ראשונית של העור עור
רטרוספקטיבי על חולים במרפאת עור

בילינסון

מאושרלא29/07/2018ללא מוצר מחקראמיליה חודק 5111

איתור השינויים הגנטיים הקשוריםעור
/בפתוגנזה של מיקוזיס פונגואידס

,משפחתי (MF/PPP)פאראפסוריאזיס 
ומחלות עור (HS)הידרדניטיס סופורטיבה 

,קשר עם מערכת סיווג הרקמות– נוספות 
גנים מועמדים נוספים ומוטציות

מאושרלא07/08/2018גנטיאמיליה חודק 5859
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שינויים גנטיים בעקבות טיפול בלימפומה שלעור
Tהעור מסוג 

מאושרלא18/08/2018גנטיאמיליה חודק 5435

קשר בין מערכת סיווג הרקמות לביןעור
LICHEN PLANOPILARIS (LPP)

ופסוריאזיס

מאושרלא24/08/2017גנטילב פבלובסקי 5319

שהועשרה, שימוש בפרקציית תאים לבניםעור
,ממנת דם ששאר חלקיה משמשים לעירוי

כביקורת ללימפוציטים ממאירים בלימפומה
עורית

מאושרלא08/10/2017ללא מוצר מחקראמיליה חודק 6515

לימפומות עוריות ראשוניות שאובחנו לפניעור
מחקר רטרוספקטיבי- שנה20גיל 

נתונים קיימיםאמיליה חודק
ושאלונים

מאושרלא07/01/2018 4390

מאושרלא18/01/2018גנטיאמיליה חודקזיהוי הגן המעורב בפסוריאזיס משפחתיעור 5934

Folliculotropoc Mycosis Fungoidesעור
(FMF),

Mycosis Fungoides (MF) עם
פוליקולוטרופיזם
– קלאסי MF -ו

השוואת המאפיינים הקלינים והתגובה
.לטיפולים

נתונים קיימיםאמיליה חודק
ושאלונים

מאושרלא07/01/2018 4375

  והחלבוניםRNA- סמנים ברמת ה26/11/2008עור
ללימפומה של העור

מאושרלא04/01/2018ללא מוצר מחקראמיליה חודק 5264

קשר בין מערכת סיווג הרקמות לבין15/01/2009עור
LICHEN PLANOPILARIS

מאושרלא01/03/2018ללא מוצר מחקרלב פבלובסקי 0332-08-
RMC

מידע אפידמיולוגי וקליני על חולי פמפיגוס05/06/2011עור
במעקב במרפאת מחלות שלפוחתיות

מאושרלא25/07/2018ללא מוצר מחקרדניאל מימוני 0114-11-
RMC

ביום העורי בדלקת עור-איפיון המיקרו30/07/2012עור
,במיקוזיס פונגואידס, בפסוריאזיס,  אטופית

פוליקוליטיס של הקרקפת, במחלת דרייה
ובמחלות עור אחרות והקשר בינו ובין חומרת

המחלה והתגובה לטיפול בים המלח
ולטיפולים יעודיים אחרים

מאושרלא21/10/2017ללא מוצר מחקראמיליה חודק 0153-12-
RMC

יעילות ובטיחות ארוכות טווח של פוטותרפיה18/11/2012עור
במחלות עור

מאושרלא01/01/2018ללא מוצר מחקרלב פבלובסקי 0447-12-
RMC
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טיפולים סיסטמיים בחולי פסוריאזיס15/04/2013עור
מחקר- המטופלים בבילינסון ובקהילה 

.השוואתי בין הטיפולים

מאושרלא04/05/2018ללא מוצר מחקרמיכאל דוד 0006-13-
RMC

מאושרלא09/11/2017ללא מוצר מחקרבתיה דוידוביץקפושי סרקומה במושתלים ובאוכלוסיה כללית29/09/2013עור 0482-13-
RMC

מאפיינים קליניים והיסטופתולוגיים של16/01/2014עור
פיטיריאזיס רוברה פילריס

מאושרלא02/02/2018ללא מוצר מחקרלב פבלובסקי 0236-13-
RMC

והסיכון 03/11/2014Chronic lymphocytic leukemiaעור
דלקתיות, למחלות עור נאופלסטיות

מחקר רטרוספקטיבי– וזיהומיות 

מאושרלא06/12/2017ללא מוצר מחקרבתיה דוידוביץ 0596-14-
RMC

עם, כפול סמיות וכפול דמה, מחקר אקראי28/12/2014עור
ורב מרכזי להערכת, תרופת השוואה פעילה

היעילות ובטיחות של ריטוקסימב
(Rituximab)  לעומתMMFבמטופלים עם 

פמפיגוס וולגריס

מאושרכן31/03/2018תכשיר רפואידניאל מימוני 0670-14-
RMC

Lichen Sclerosusפרוגנוזה ומהלך של 12/03/2015עור
בילדים

נתונים קיימיםאלכס זבולונוב
ושאלונים

מאושרלא29/03/2018 0151-15-
RMC

קונסורציום בין לאומי בנושא לימפומה עורית08/06/2015עור
:'PROCLIPI'מחקר ה – 

,תצפיתית, עבודה רב מרכזית בין לאומית
לצורך זיהוי סמנים, פרוספקטיבית

מסוג, פרוגנוסטים בחולי לימפומה של העור
:מיקוזיס פונגוידס ותסמונת סזארי

הצעה לאינדקס פרוגנוסטי בין לאומי
ללימפומה עורית

נתונים קיימיםאמיליה חודק
ושאלונים

מאושרלא08/07/2018 0289-15-
RMC

טיפול אחזקתי של עור נקי לטווח ארוך15/06/2015עור
בחולים עם פסוריאזיס רובדית כרונית

,אקראי, מרכזי-מחקר רב: קשה-בינונית
52של , השוואתי, הערכה-סמוי, תוית-גלוי

הבטיחות, להערכת היעילות, שבועות
ג” מ300והסבילות של סקוקינומאב 

מאושרכן23/08/2018תכשיר רפואילב פבלובסקי 0357-15-
RMC

(OLSES)מחקר המשך בתווית גלויה 12/07/2015עור
לבדיקת הבטיחות ועמידות הבתגובה בטווח

CHS-0214הארוך בתרופה 
(CHS-0214-05)

מאושרכן09/01/2018תכשיר רפואילב פבלובסקי 0394-15-
RMC
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מחקר-מחלות עור במושתלי איברים 29/09/2015עור
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםבתיה דוידוביץ
ושאלונים

מאושרלא18/10/2017 0607-15-
RMC

זיהוי מחוללים פטרייתיים הגורמים לזיהומי30/11/2015עור
real-timeעור שטחיים באמצעות שיטת 

PCRבהשוואה לשיטות מקובלות 

נתונים קיימים2רינה סגל 
ושאלונים

מאושרלא01/12/2017 0677-15-
RMC

נגעים פיגמנטריים וגורמי סיכון למלנומה20/01/2016עור
בחולי פרקינסון

מאושרלא28/03/2018ללא מוצר מחקרחנה פוירמן 0792-15-
RMC

תיקוף שני סולמות הערכה גלובלים27/01/2016עור
בדרמטיטיס אטופית

מאושרלא13/02/2018ללא מוצר מחקריעל אן לשם 0024-16-
RMC

יעילות אדלימומאב בחולי הידרדניטיס02/03/2016עור
-סופורטיבה בדרגה בינונית עד חמורה 
מחקר רב מדינתי במסגרת הפרקטיקה

HARMONYמחקר - יומית -היום

מאושרכן15/02/2018ללא מוצר מחקראמיליה חודק 0093-16-
RMC

לא, פרוספקטיבי, מחקר בתווית גלויה17/03/2016עור
מרכזי להערכת אפקט עור נקי-רב, אקראי

על תוצאי איכות חיים הקשורה בבריאות
 במטופלים עם פסוריאזיס52- ו16בשבועות 

רובדית בינונית עד חמורה שטופלו
ג תת עורי עם או ללא" מ300בסקוקינומב 

.חשיפה קודמת לטיפול מערכתי

מאושרכן02/06/2018תכשיר רפואילב פבלובסקי 0146-16-
RMC

מאושרלא06/12/2017ללא מוצר מחקראמיליה חודקTיצירת מודל עכבר ללימפומה עורית מסוג 26/09/2016עור 0651-16-
RMC

09/11/2016intensed pulsed lightעור
– במשלב עם ברימונידין לטיפול ברוזציאה

מחקר פרוספקטיבי

מכשיר/אביזר-ר"אמאסי לוי
רפואי

מאושרלא30/03/2018 0682-16-
RMC

מחקר- המנגיומות מתכייבות בילדים10/11/2016עור
.רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםולדיסלב אוביידוב
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0710-16-
RMC

-טיפול המשך ב29/11/2016עור
secukinumab/Cosentyxבחולים שסיימו 

טיפול אחזקתי של עור נקי לטווח"מחקר 
ארוך בחולים עם פסוריאזיס רובדית כרונית

,אקראי, מרכזי-מחקר רב: קשה-בינונית
52של , השוואתי, הערכה-סמוי, תוית-גלוי

הבטיחות, להערכת היעילות, שבועות
ג”  מ300והסבילות של סקוקינומאב

.0357-15שמספרו , " עורי-תת

מאושרלא19/12/2017תכשיר רפואילב פבלובסקי 0735-16-
RMC
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מאפייני דלקת עור אטופית במטופלים29/01/2017עור
מחקר פרוספקטיבי ואיסוף- ממוצא אתיופי 

.נתונים רטרוספקטיבי

מאושרלא09/03/2018ללא מוצר מחקריעל אן לשם 0055-17-
RMC

Secukinumab/Cosentyxטיפול המשך  11/06/2017עור
שמספרו)  PROSEבחולים שסיימו מחקר 

0146-16RMC) :מחקר בתווית גלויה,
מרכזי להערכת-רב, לא אקראי, פרוספקטיבי

אפקט עור נקי על תוצאי איכות חיים
52- ו16הקשורה בבריאות בשבועות 

במטופלים עם פסוריאזיס רובדית בינונית עד
ג תת" מ300חמורה שטופלו בסקוקינומאב 

עורי עם או ללא חשיפה קודמת לטיפול
.מערכתי

מאושרלא06/07/2018תכשיר רפואילב פבלובסקי 0322-17-
RMC

36:כ לקבוצה"סה

סקר מנהלים:מחלקה

מניעת שפעת ומחלות עונתיות אחרות בקרב03/07/2016סקר מנהלים
עובדי בריאות בישראל

מאושרכן05/10/2018ללא מוצר מחקראלון לאופר פרץ 0445-16-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

נשים ויולדות:מחלקה

גידול בתרבית של זקיקים שחלתיים בלתי01/07/2007נשים ויולדות
באדם (פרימורדיאליים)בשלים 

מאושרלא12/05/2018תרפיות מתקדמותיואל שופרו 0108-07-
RMC

שיטות לשיפור שימור והחזרת פוריות03/06/2010נשים ויולדות
באמצעות מקטעים שחלתיים

מאושרכן24/07/2018ללא מוצר מחקריואל שופרו 0100-10-
RMC

–כריתת רחם בסמוך למועד הלידה  "10/12/2012נשים ויולדות
Peripartum Hysterectomy, 15שנות 

"ניסיון במרכז הרפואי רבין

מאושרלא03/02/2017ללא מוצר מחקרמאור דוד ממן 0474-12-
RMC

שיעור הצלחת הטיפול במטוטרקסאט07/02/2013נשים ויולדות
כאשר, חצוצרתיים, בהריונות חוץ רחמיים

-  בתחילת הטיפול גבוהה מBHCGרמת 
5,000 IU/L

מאושרלא19/03/2018ללא מוצר מחקרמאור דוד ממן 0065-13-
RMC

CMVפרמטרים מעבדתיים אימהיים לאבחון 16/05/2013נשים ויולדות
ראשוני ושניוני בהריון

מאושרלא09/07/2018ללא מוצר מחקרערן הדר 0237-13-
RMC
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( cohort study )מחקר קוהורט 06/08/2013נשים ויולדות
,לא התערבותי, פרוספקטיבי בין לאומי

)להערכת הבטיחות של טיפול בלבמיר 
Levemir ) (  אינסולין דטמירinsulin
detemir ) בנשים הרות עם סוכרת

מסד נתונים על מחלת הסוכרת במהלך הריון

An international non-interventional
prospective cohort study to evaluate
the safety of treatment with Levemir®

(insulin detemir) in pregnant women
with diabetes mellitus

 
Diabetes Pregnancy Registry

מאושרכן23/11/2017ללא מוצר מחקררוני חן 0359-13-
RMC

 והשפעתו על שלבPapaverineמחקר 24/10/2013נשים ויולדות
ראשון של הלידה

מאושרלא30/09/2018ללא מוצר מחקראלכסנדרה ברזובסקי 0463-13-
RMC

BiOpבדיקת התכנות של אב טיפוס 24/12/2013נשים ויולדות
Systemלאבחון פתולוגיה בצואר הרחם 

בעזרת מערכת אופטית ברקמה שהוצאה
מגוף האשה

מכשיר/אביזר-ר"אמרם איתן
רפואי

מאושרכן07/04/2018 0568-13-
RMC

תוצאות הפסקות הריון טרימסטר שני עם16/02/2014נשים ויולדות
Outcome of Medicalמיזופרוסטול 

Mid-trimester Termination of
Pregnancies with Misoprostol

מאושרלא17/03/2018ללא מוצר מחקריחזקאל לנדי 0283-13-
RMC

 בנוכחות תרומת ביציתIVFתוצאי הריון 27/02/2014נשים ויולדות
והשפעת גיל ההרה על תוצאי ההריון

מאושרלא16/03/2016ללא מוצר מחקרערן אשואל 0039-14-
RMC

מחקר רנדומיזציה בתווית פתוחה להשוואת05/03/2014נשים ויולדות
 אוDOXIL- וYONDELISהשילוב של 

CAELYX לעומת DOXILאו 
CAELYXכטיפול יחידי למצב 

,חוזר של סרטן אפיתל השחלות/מתקדם
,או סרטן חצוצרות הרחם, סרטן צפק ראשוני
BRCAבדיקה גנטית של 

מאושרכן07/07/2018גנטירם איתן 0547-13-
RMC
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,כפול סמיות,אקראי , IIIמחקר שלב 05/03/2014נשים ויולדות
של  אולאפאריב, רב מרכזי, השוואתי

(Olaparib®)
כטיפול משמר יחיד למטופלות עם סרטן
שחלות מתקדם שאושרו כבעלי מוטציה

 לאחרBRCA2או   /  וBRCA1גנטית ל 
טיפול בכימותרפיה מבוססת פלטינום בקו

.ראשון

מאושרכן02/07/2018תכשיר רפואירם איתן 0697-13-
RMC

השוואת  הישרדות של חולות סרטן רירית08/04/2014נשים ויולדות
הרחם בין נשים עם תסמיני דמם לנשים

.אסימפטומטיות

מאושרלא02/06/2018ללא מוצר מחקררם איתן 0196-14-
RMC

כריתת רחם על רקע דיספלזיה של צוואר08/04/2014נשים ויולדות
פקטורים מנבאים לשארית דיספלזיה- הרחם
בצוואר

מאושרלא02/06/2018ללא מוצר מחקררם איתן 0197-14-
RMC

הקשר בין הערכים בהעמסת סוכר במהלך09/04/2014נשים ויולדות
ההיריון  לבין התפתחות סוכרת עתידית

וסיבוכים קרדיוווסקולריים

מאושרלא04/05/2018ללא מוצר מחקרעודד רבן 0183-14-
RMC

בחינת תקפותו של שאלון תסמיני מיימת09/07/2014נשים ויולדות
ממארת והערכת השינוי בסימפטומים לאחר

ניקוז מיימת

מאושרלא21/09/2017ללא מוצר מחקררם איתן 0357-14-
RMC

הקשר בין סוכרת הריונית ובין סיבוכים13/07/2014נשים ויולדות
וסקולריים עתידיים-קרדיו

מאושרלא03/08/2018ללא מוצר מחקרעודד רבן 0350-14-
RMC

,כפול סמיות, מחקר אקראי : ZINNמחקר 29/09/2014נשים ויולדות
להשוואת היעילות , IIIבשלב , רב מרכזי

( retosiban )והבטיחות של רטוסיבן 
לנשים בלידה ( atosiban )לעומת אטוסיבן 

מוקדמת ספונטנית

מאושרכן30/12/2017תכשיר רפואיערן הדר 0489-14-
RMC

,מחקר אקראי: ZINNמחקר גנטי 21/10/2014נשים ויולדות
להשוואת, IIIבשלב , מרכזי-רב, סמיות-כפול

(retosiban)היעילות והבטיחות של רטוסיבן 
לנשים בלידה (atosiban)לעומת אטוסיבן 

מוקדמת ספונטנית

מאושרכן29/03/2018גנטיערן הדר 0566-14-
RMC

GAD 65בדיקת נוגדנים לאנטרוירוס ואנטי 30/11/2014נשים ויולדות
במי,  בסרום של נשים הרותHLAובדיקת 

השפיר ובדם חבל הטבור של ילדיהן

מאושרלא22/12/2017גנטירוני חן 0635-14-
RMC
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,מבוקר, אקראי, פתוח, 3מחקר שלב 10/12/2014נשים ויולדות
מרכזי להערכת היעילות והבטיחות של-רב

תרופתי באולפריב בהשוואה-טיפול חד
לכימותרפיה בודדת בטיפול בסרטן שחלות
חוזר הרגיש לתכשירי פלטינום במטופלות

.BRCA1/2עם מוטציות בתאי הנבט מסוג 

מאושרכן29/04/2018תכשיר רפואירם איתן 0647-14-
RMC

שינויים בתנגודת זרימת הדם כמדד לתגובה13/01/2015נשים ויולדות
ובנטי בנשים עם'אדג-לטיפול כימוטרפי ניאו
סרטן שחלה מתקדם

מכשיר/אביזר-ר"אמרם איתן
רפואי

מאושרלא09/02/2018 0598-14-
RMC

הסיבות לניתוחים- מחקר פרוספקטיבי 15/03/2015נשים ויולדות
גינקולוגים נוספים אצל נשים שעברו בעבר

כריתת רחם ללא כריתת שחלות

נתונים קיימיםחיים קריסי
ושאלונים

מאושרלא26/04/2017 0168-15-
RMC

מאפייני סיבוכי הריון- מחקר רטרוספקטיבי11/05/2015נשים ויולדות
בלידות קודמות והסיכון להישנות בלידות

חוזרות

נתונים קיימיםמשה משולם
ושאלונים

מאושרלא16/12/2017 0290-15-
RMC

מאפיינים סונוגרפיים: מחקר רטרוספקטיבי17/05/2015נשים ויולדות
,שחלה  )וקליניים  בשיזור של ההטפולה 

(שניהם, חצוצרה 

נתונים קיימיםערן הדר
ושאלונים

מאושרלא14/07/2018 0302-15-
RMC

השפעות שֹונּות גלוקוז- מחקר רטרוספקטיבי11/06/2015נשים ויולדות
 על תוצאות הריון בקרב נשים עם סוכרת

סוכר  רציף- המנוטרות עם מד1מסוג 

נתונים קיימיםיואל טולדנו
ושאלונים

מאושרלא04/07/2018 0076-15-
RMC

מאושרלא09/12/2017ללא מוצר מחקרערן הדרמיקרוביום וסוכרת הריונית13/07/2015נשים ויולדות 0263-15-
RMC

זיהוי ביומרקרים לאבחון מוקדם של סרטן14/07/2015נשים ויולדות
.שחלות וחצוצרות

מאושרכן01/11/2017ללא מוצר מחקררם איתן 0410-15-
RMC

ברחם (פרפורציה)הריון ולידה לאחר נקב 05/08/2015נשים ויולדות
Pregnancy outcome after– בעבר 

uterine perforation

נתונים קיימיםמאור דוד ממן
ושאלונים

מאושרלא06/09/2016 0489-15-
RMC

תוצאות מעקב לאחר- מחקר רטרוספקטיבי13/08/2015נשים ויולדות
לידה של ממצאים חריגים במערכת השתן

באולטרהסאונד עוברי

נתונים קיימיםרון ברדין
ושאלונים

מאושרלא08/09/2018 0470-15-
RMC
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הערכה כמותית מול, מחקר רטרוספקטיבי06/09/2015נשים ויולדות
PET-CTהערכה איכותית של בדיקת 

המבוצעת במסגרת הערכה של סרטן צוואר
,הרחם והקשר למאפיינים פרוגנוסטיים

.ופרוגנוזה כללית של החולה

נתונים קיימיםרם איתן
ושאלונים

מאושרלא23/09/2017 0569-15-
RMC

הקשר בין המיקרוביום הגניטלי לזיהום06/09/2015נשים ויולדות
  ונגעים טרום ממאירים של צווארHPV-ב

.הרחם

מאושרלא21/10/2017ללא מוצר מחקרעודד רבן 0570-15-
RMC

האם קיימת השפעה- מחקר שאלונים 29/09/2015נשים ויולדות
ארוכת טווח לסקירה ידנית של חלל הרחם

?המבוצעת לאחר לידה

נתונים קיימיםעודד רבן
ושאלונים

מאושרלא16/12/2017 0611-15-
RMC

שינויים במיקרוביום במטופלות הפריה חוץ02/11/2015נשים ויולדות
גופית בשלבי טיפול שונים

מאושרלא23/12/2017ללא מוצר מחקרגליה אורון 0639-15-
RMC

השוואה בין שיטות שונות לבדיקת נשאות12/11/2015נשים ויולדות
 בקרב נשיםBלסטרפטקוקוס מקבוצה 

הריוניות

מאושרלא16/02/2018ללא מוצר מחקררוני חן 0694-15-
RMC

השפעת סוג התכשיר הניתן לגירוי לשאיבה12/11/2015נשים ויולדות
 –GnRH agonist מול HCG ,על איכות

הביציות והעוברים כפי שניתן לראות
ושיעור ההריונות  בטיפולי" אמבריוסקופ"ב

IVF.

נתונים קיימיםגליה אורון
ושאלונים

מאושרלא15/12/2017 0704-15-
RMC

פרופיל הביטוי של חלבוני מטרה שהתגלו על12/11/2015נשים ויולדות
מחקר- ידי קומפיוגן בסרטן השחלות 

פרוספקטיבי

מאושרכן17/04/2018ללא מוצר מחקררם איתן 0711-15-
RMC

בדיקת אלסטוגרפיה במכשיר סונר בחשד15/11/2015נשים ויולדות
לפתולוגיה גינקולוגית

מאושרלא17/02/2018ללא מוצר מחקרדניאל נשיא 0693-15-
RMC

הערכה של אבסס ברטולין וציסטה לביאלית30/11/2015נשים ויולדות
מחקר פרוספקטיבי

מאושרלא27/12/2017ללא מוצר מחקראייל קריספין 0745-15-
RMC

השפעת טיפול- מחקר רטרוספקטיבי 02/12/2015נשים ויולדות
על, אימנוספרסיבי אצל מושתלות איברים

אצל , CMV– הדבקה ראשונית ושניונית  ב 
נשים בהריון

נתונים קיימיםעדי בורוביץ
ושאלונים

מאושרלא13/12/2017 0754-15-
RMC

בחינת תוצאות טיפול-מחקר רטרוספקטיבי 03/12/2015נשים ויולדות
ש ברטולין"תרופתי וניתוחי באבצס בבלוטה ע

נתונים קיימיםעודד רבן
ושאלונים

מאושרלא14/12/2017 0729-15-
RMC
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השפעה של זרימת מדיום הנוזל30/12/2015נשים ויולדות
בהיסטרוסקופיה אבחנתית בגישה

וגינוסקופית על מידת הכאב של האישה
.ושביעות הרצון מהבדיקה

מכשיר/אביזר-ר"אמעודד רבן
רפואי

מאושרלא29/03/2018 0748-15-
RMC

תזונתית בנשים עם-תוכנית התערבות כרונו03/01/2016נשים ויולדות
סוכרת היריון

מכשיר/אביזר-ר"אמיואל טולדנו
רפואי

מאושרלא27/10/2017 0277-15-
RMC

מאפייני-מחקר רטרוספקטיבי03/01/2016נשים ויולדות
היסטרוסקופיות המבוצעות במרכז רפואי

שלישוני

נתונים קיימיםדניאל נשיא
ושאלונים

מאושרלא20/01/2018 0773-15-
RMC

דיקור מי שפיר-מחקר רטרוספקטיבי 06/03/2016נשים ויולדות
הקשר בין אופן הביצוע: בהריונות תאומים

וסיבוכים אפשריים

נתונים קיימיםאייל קריספין
ושאלונים

מאושרלא04/05/2018 0165-16-
RMC

לידה- תפקוד שלפוחית השתן לאחר הלידה 20/03/2016נשים ויולדות
נרתיקית לעומת ניתוח קיסרי

מאושרלא14/04/2018ללא מוצר מחקרלינא סלמאן 0154-16-
RMC

בהקצאה, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 21/03/2016נשים ויולדות
בתווית פתוחה של אבלומאב, אקראית

(MSB0010718C) בלבד או בשילוב עם
,דוקסורוביצין ליפוזומלי שעבר פגילציה
לעומת דוקסורוביצין ליפוזומלי שעבר

במטופלות עם סרטן שחלות, פגילציה בלבד
בעל התנגדות לפלטינום או עמיד לו

מאושרכן29/09/2017תכשיר רפואירם איתן 0194-16-
RMC

בהקצאה, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 21/03/2016נשים ויולדות
בתווית פתוחה של אבלומאב, אקראית

(MSB0010718C) בלבד או בשילוב עם
,דוקסורוביצין ליפוזומלי שעבר פגילציה
לעומת דוקסורוביצין ליפוזומלי שעבר

במטופלות עם סרטן שחלות, פגילציה בלבד
בעל התנגדות לפלטינום או עמיד לו

מאושרכן10/11/2017גנטירם איתן 0195-16-
RMC

בחינת הקשר בין- מחקר רטרוספקטיבי 21/03/2016נשים ויולדות
טיפול בפרוגסטרון סביב הריון לבין

.התפתחות סוכרת הריונית ופוסט הריונית

נתונים קיימיםעודד רבן
ושאלונים

מאושרלא04/04/2017 0160-16-
RMC

יעילות הטיפול- מחקר רטרוספקטיבי 30/03/2016נשים ויולדות
להפחתת (צלסטון)בקורטיקוסטרואידים 

 ובlate pretermסיבוכים ביילוד בלידה ב 
early termבנשים הסובלות מסוכרת 

נתונים קיימיםאייל קריספין
ושאלונים

מאושרלא01/05/2018 0232-16-
RMC
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בדיקת השלכות מקור טרנסלוקציות12/04/2016נשים ויולדות
על ההתפתחות, זכרי או נקבי, מאוזנות

העוברית בתרבית ועל תוצאי הפריה חוץ
גופית משולבת באבחון גנטי טרום

מחקר רטרוספקטיבי איסוף נתונים.-השרשתי

נתונים קיימיםיואל שופרו
ושאלונים

מאושרלא23/05/2017 0189-16-
RMC

שעור- הצעת מחקר - מחקר רטרוספקטיבי14/04/2016נשים ויולדות
טאכיסיסטוליה בהשראת לידה באמצעות

פרופס ותוצאים מילדותיים

נתונים קיימיםבסון- ריקי ברגל
ושאלונים

מאושרלא21/06/2018 0258-16-
RMC

-בדיקת אולטרסאונד מיילדותי בלידה 11/05/2016נשים ויולדות
בדיקת ישימות

מכשיר/אביזר-ר"אמאנה אידלסון
רפואי

מאושרלא08/06/2018 0325-16-
RMC

 גורמי סיכון להתערבות פולשנית22/05/2016נשים ויולדות
במאושפזות באבחנה של מורסה חצוצרתית

מחקר רטרוספקטיבי- שחלתית  -

נתונים קיימיםיואב פלד
ושאלונים

מאושרלא14/06/2018 0345-16-
RMC

מרחקים ויחסים בין- מחקר רטרוספקטיבי06/06/2016נשים ויולדות
נקודות הכניסה בלפרוסקופייה ומבני הבטן

.MRI-  וCTי הדמיית "השונים עפ

נתונים קיימיםדניאל נשיא
ושאלונים

מאושרלא06/07/2018 0373-16-
RMC

הקשר בן השלייה- מחקר רטרוספקטיבי06/06/2016נשים ויולדות
ותוצאים הריוניים

נתונים קיימיםדניאל נשיא
ושאלונים

מאושרלא20/06/2018 0391-16-
RMC

מחקר בסיסי לגילוי ואפיון נוגדנים כנגד27/06/2016נשים ויולדות
קרצינומה שחלתית

מאושרלא19/09/2017ללא מוצר מחקררם איתן 0450-16-
RMC

לידה מוקדמת בנשים- מחקר רטרוספקטיבי 29/06/2016נשים ויולדות
:שאושפזו בתלונה של צירים מוקדמים

.הארעות וגורמי סיכון

נתונים קיימיםערן הדר
ושאלונים

מאושרלא11/07/2017 0455-16-
RMC

מאפיינים- מחקר רטרוספקטיבי 13/07/2016נשים ויולדות
פרוגנוסטיים של חולות עם סרטן שחלה

אפיתליאלי העוברות טיפול כמותרפי
.ובנטי'נאואדג

נתונים קיימיםרם איתן
ושאלונים

מאושרלא06/11/2017 0492-16-
RMC

מהי כמות מי שפיר-מחקר רטרוספקטיבי17/07/2016נשים ויולדות
השוואה בין שתי עקומות קיימות? תקינה

נתונים קיימיםאלכסנדרה ברזובסקי
ושאלונים

מאושרלא09/08/2017 0486-16-
RMC

בחינת הקורלציה בין-מחקר רטרוספקטיבי17/07/2016נשים ויולדות
תרביות שליה לפתולוגיה שלייתית בלידות

מוקדמות

נתונים קיימיםאלכסנדרה ברזובסקי
ושאלונים

מאושרלא09/08/2017 0493-16-
RMC

תשישות החמלה באחיות מיילדות בהשוואה09/08/2016נשים ויולדות
לאחיות ממחלקות יולדות

נתונים קיימיםמירי פיש
ושאלונים

מאושרלא07/11/2017 0542-16-
RMC
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סוכרת הריונית וטרום הריונית בימים25/10/2016נשים ויולדות
שלאחר מתן גלוקוקורטיקואידים להאצת

מעקב אחר-  הבשלה ראתית של העובר
רמות סוכר בדם והצעה של פרוטוקול טיפולי

.במחקר רב מרכזי

מאושרלא29/11/2017ללא מוצר מחקרמיכל אייזנר 0662-16-
RMC

השפעת גורמים- מחקר רטרוספקטיבי 26/10/2016נשים ויולדות
שונים על אורך שלב שני בלידה

נתונים קיימיםלינא סלמאן
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0692-16-
RMC

תוצאים פרינאטלים– מחקר רטרוספקטיבי 26/10/2016נשים ויולדות
בנשים מבכירות מבוגרות

נתונים קיימיםלינא סלמאן
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0693-16-
RMC

טיפול בשלב מוקדם: מחקר רטרוספקטיבי26/10/2016נשים ויולדות
של גידול פולשני בצוואר הרחם

נתונים קיימיםלינא סלמאן
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0694-16-
RMC

יעילות הטיפול- מחקר רטרוספקטיבי 27/10/2016נשים ויולדות
בפרוגסטרון למניעת לידה מוקדמת והשוואה

בין תכשירי הפרוגסטרון השונים

נתונים קיימיםאייל קריספין
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0696-16-
RMC

בחינת יעילות תפר- מחקר רטרוספקטיבי 27/10/2016נשים ויולדות
צווארי למניעת לידה מוקדמת

נתונים קיימיםאייל קריספין
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0697-16-
RMC

ניבוי וגילוי מוקדם של סיבוכי הריון על ידי07/12/2016נשים ויולדות
א"מקטעי רנ

מאושרלא14/05/2018ללא מוצר מחקרגביש-כנרת טננבאום 0792-16-
RMC

תוצאים מיילדותיים-מחקר רטרוספקטיבי21/12/2016נשים ויולדות
לאחר ניתוח לכריתת תוספתן בהריון

נתונים קיימיםדניאל נשיא
ושאלונים

מאושרלא17/01/2018 0818-16-
RMC

,אטיולוגיה, גורמי סיכון: מחקר רטרוספקטיבי22/12/2016נשים ויולדות
ותוצאים מיילדותיים בלידה העוקבת במקרי

מוות עובר בתוך הרחם

נתונים קיימיםערן הדר
ושאלונים

מאושרלא17/01/2018 0811-16-
RMC

בחינת התוצאות– מחקר רטרוספקטיבי 28/12/2016נשים ויולדות
הקליניות והמיילדותיות של, הניתוחיות

תסביב טפולתי בהריון

נתונים קיימיםעודד רבן
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0827-16-
RMC

הקורלציה שבין- מחקר רטרוספקטיבי 01/01/2017נשים ויולדות
תיאור הנגע הקולפוסקופי בביופסיה לבין

תוצאות היסטולוגיות לאחר קוניזציה

נתונים קיימיםעדי בורוביץ
ושאלונים

מאושרלא17/01/2018 0001-17-
RMC

מדדי עובר ושק ההיריון בשליש הראשון31/01/2017נשים ויולדות
האם- IVFבהריונות  (6-9שבוע )המוקדם 

מחקר עוקבה? ניתן לנבא את תוצא ההיריון
פרוספקטיבי

מאושרלא01/03/2018ללא מוצר מחקרהרוש-אבי בן 0072-17-
RMC

-הריונות חוץ רחמיים - מחקר רטרוספקטיבי 19/02/2017נשים ויולדות
מגמות באבחנה ובטיפול

נתונים קיימיםמאור דוד ממן
ושאלונים

מאושרלא19/03/2018 0098-17-
RMC



מימון חברהתאריך תוקףמספר הבקשהסוג המחקרשם החוקרמחלקה מצבשם המחקר תאריך הבקשה

24/07/2017 172 מתוך 46עמוד 

נעם פרנקל203 - 202- רשימת המחקרים   י"הודפס ע
1272 כ"סה 12/12/2099עד :  חתך תאריכים

; בילינסון=מרפאה/ קמפוס ; מאושר=מצב; מרכז רפואי רבין=בית חולים; ; תאריך הגשה=סוג התאריך:  תנאי סינון

הופק מתוכנת מטרות

הקשר בין-  מחקר פרוספקטיבי היסטורי 22/02/2017נשים ויולדות
שינויים ברמות לפטין בסרום האמהי בשליש

הראשון לסוכרת הריון

נתונים קיימיםענת שמואלי
ושאלונים

מאושרלא27/02/2018 0106-17-
RMC

תוצאים מיילדותיים- מחקר רטרוספקטיבי 05/03/2017נשים ויולדות
ונאונטליים של הריונות לנשים הסובלות

מאנדומטריוזיס

נתונים קיימיםענת שמואלי
ושאלונים

מאושרלא22/06/2018 0131-17-
RMC

תהליכים נפשיים של בני הזוג והצוות15/03/2017נשים ויולדות
המטפל בהפסקות ואובדני הריון

נתונים קיימיםחיים קריסי
ושאלונים

מאושרלא22/06/2018 0153-17-
RMC

השפעת מספר הביציות שנשאבות במחזור22/03/2017נשים ויולדות
טיפול אחד על שיעור לידות החי המצטבר

(טריים ומוקפאים)מכלל החזרות העוברים 
מחקר רטרוספקטיבי- מאותה השאיבה

נתונים קיימיםגליה אורון
ושאלונים

מאושרלא24/04/2018 0166-17-
RMC

מעקב תוצאי ירידות מים בהריון טרימסטר29/03/2017נשים ויולדות
מחקר רטרוספקטיבי- שני

נתונים קיימיםחיים קריסי
ושאלונים

מאושרלא22/06/2018 0154-17-
RMC

ניטור המודינמי בקרב נשים העוברות טיפול02/04/2017נשים ויולדות
NICASהפרייה חוץ גופית באמצעות 

bioimpendance ,מחקר פרוספקטיבי.

מכשיר/אביזר-ר"אמגליה אורון
רפואי

מאושרלא06/06/2018 0172-17-
RMC

:תועלת בין גישות הניתוחיות-השוואת עלות25/04/2017נשים ויולדות
פתיחת בטן ולפרוסקופיה רובוטית בנשים

החולות בסרטן (BMI>30)עם השמנת יתר 
.רירית הרחם

נתונים קיימיםעודד רבן
ושאלונים

מאושרלא25/05/2018 0196-17-
RMC

השוואה בין שיטות-מחקר רטרוספקטיבי 15/05/2017נשים ויולדות
להבשלת צוואר הרחם בהריונות במועד

באינדיקציות השונות להשראת לידה

נתונים קיימיםאייל קריספין
ושאלונים

מאושרלא13/06/2018 0278-17-
RMC

אופן חילוץ עובר- מחקר רטרוספקטיבי15/05/2017נשים ויולדות
בניתוח קיסרי בפתיחה מלאה

נתונים קיימיםאייל קריספין
ושאלונים

מאושרלא13/06/2018 0279-17-
RMC

בחינת הקשר שבין- מחקר רטרוספקטיבי 23/05/2017נשים ויולדות
כולסטזיס תוך כבדי בהריון ומחלות כבד

נגיפיות

נתונים קיימיםאייל קריספין
ושאלונים

מאושרלא18/06/2018 0300-17-
RMC

כולסטזיס בהריון- מחקר רטרוספקטיבי04/06/2017נשים ויולדות
כגורם סיכון להתפתחות רעלת ההריון

נתונים קיימיםערן הדר
ושאלונים

מאושרלא26/06/2018 0314-17-
RMC

 11/06/2017Applying Targeted Spatial Skillsנשים ויולדות
Training in Robot-Assisted Surgery

מכשיר/אביזר-ר"אמחיים קריסי
רפואי

מאושרלא21/06/2018 0327-17-
RMC
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מאפייני הלידה תוך, חוויית הלידה05/07/2017נשים ויולדות
אינדיקציות להתערבות והשפעתם על רווחת

.בטווח הקצר והארוך, האישה

נתונים קיימיםיואב פלד
ושאלונים

מאושרלא09/07/2018 0411-17-
RMC

88:כ לקבוצה"סה

נפרולוגיה:מחלקה

רב מרכזי, פתוח, מבוקר, מחקר אקראי14/08/2014נפרולוגיה
בקבוצות מקבילות שמטרתו להעריך תמותה

מכל סיבה שהיא ותחלואה של הלב וכלי
הדם בחולים עם מחלת כליות כרונית

המטופלים בדיאליזה ושאינם מטופלים
MIRCERA-בדיאליזה תחת טיפול ב

או תרופות אחרות המעוררות (מירסרה)
Erythropoietin)ייצור אריתרופואטין 

Stimulating Agents)
ESAs

מאושרכן17/01/2018תכשיר רפואיאברי שניאק 5216

עם הפסקה, רב מרכזי, ב3ניסוי שלב 01/10/2014נפרולוגיה
,כפול סמיות, בביקורת פלצבו, אקראית

להשוואת היעילות, בקבוצות מקבילות
120 עד 45)והבטיחות של טולבפטן 

בנבדקים עם מחלת (מנה מחולקת, יום/ג"מ
 לתחילת שלב2כליות כרונית שבין סוף שלב 

בשל מחלה פוליציסטית אוטוזומלית, 4
דומיננטית של הכליות

מאושרכן21/04/2018תכשיר רפואידוד יונתן ון דייק 0516-14-
RMC

בדיקת ניוטרופיליה, מחקר רטרוספקטיבי07/11/2014נפרולוגיה
בפריטוניטיס במטופלי  דיאליזה צפקית

מאושרלא30/11/2017ללא מוצר מחקרכרמית משולם 0512-14-
RMC

מחקר רטרוספקיטיבי הבודק תוצאות של18/01/2015נפרולוגיה
השתלת כליה בחולים עם קדחת ים תיכונית

(familial Mediterranean fever)

נתונים קיימיםחפציבה גרין
ושאלונים

מאושרלא22/02/2018 0578-14-
RMC

23/03/2015DO CMV NEGATIVE  KIDNEYנפרולוגיה
TRANSPLANT RECIPIENTS HAVE

AN INCREASED  RISK OF CANCER
AFTER KIDNEY

TRANSPLANTATION?
האם מושתלי כליה שלא ניחשפו לוירוס

CMV  לפני השתלת כליה נמצאים בסיכון
?מוגבר לפיתוח ממאירות לאחר ההשתלה

נתונים קיימיםרותי רחמימוב
ושאלונים

מאושרלא26/04/2016 0184-15-
RMC
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הקשר בין השונות במשקל הגוף וקצב ירידת24/08/2015נפרולוגיה
תפקוד הכליות השייריתי במטופלי דיאליזה

.מחקר עוקבה רטרוספקטיבי: פריטוניאלית

נתונים קיימיםצבי-בניה רוזן
ושאלונים

מאושרלא30/11/2017 0482-15-
RMC

צריכת מלח יומית וצבירת נוזלים במטופלי10/12/2015נפרולוגיה
המודיאליזה  ללא תפקוד כלייתי שאריתי

מאושרלא30/06/2018ללא מוצר מחקרצבי-בניה רוזן 0654-15-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת שכיחות אי22/12/2015נפרולוגיה
Acute Kidney)ספיקת כליות חריפה 

Injury - AKI) במושתלי כליה.
.

נתונים קיימיםרותי רחמימוב
ושאלונים

מאושרלא27/12/2016 0802-15-
RMC

בתווית פתוחה, מרכזי-רב, ב3ניסוי שלב 13/01/2016נפרולוגיה
להערכת הבטיחות לטווח ארוך של טולבפטן

120 עד OPC 41061,  30)בשחרור מיידי 
בנבדקים עם (במנה מחולקת, ג ליום"מ

מחלה פוליציסטית אוטוזומלית דומיננטית
.של הכליות

מאושרכן10/10/2017תכשיר רפואידוד יונתן ון דייק 0710-15-
RMC

שיעור היארעות והגורמים המשפיעים על28/03/2016נפרולוגיה
היענות לטיפול תרופתי למניעת דחיה לאחר

מחקר שאלונים- השתלות כליה

נתונים קיימיםרותי רחמימוב
ושאלונים

מאושרלא04/05/2018 0193-16-
RMC

בדיקת נוגדנים במושתלי כליה שסובלים05/06/2016נפרולוגיה
hemolytic uremic syndrome-מ

מאושרלא26/02/2018ללא מוצר מחקראיתי פטאל 0333-16-
RMC

הקשר בין התפתחות אי ספיקת כליות20/06/2016נפרולוגיה
 אוACE INHIBITORS, -ושימוש ב

ANGIOTENSIN RECEPTOR
BLOCKERS בשילוב עם NSAIDs

אי ספיקת, בחולים הסובלים מיתר לחץ דם
מחקר רטרוספקטיבי- לב או סוכרת 

THE ASSOCIATION BETWEEN
ACUTE KIDNEY INJURY AND THE

USE OF ACE INHIBITORS OR
ANGIOTENSIN RECEPTOR

BLOCKERS SIMULTANEOUSLY
WITH NSAIDs IN PATIENTS WITH

HYPERTENSION, CONGESTIVE
HEART FAILURE OR DIABETES

נתונים קיימיםדוד יונתן ון דייק
ושאלונים

מאושרלא11/07/2017 0421-16-
RMC
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האם השתלת מסתם אאורטלי בצנתור23/06/2016נפרולוגיה
משפרת הישרדות של מטופלים עם מחלת
כליה כרונית קשה והיצרות קשה ותסמינית

מחקר- ? של המסתם האאורטלי 
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםצבי-בניה רוזן
ושאלונים

מאושרלא11/07/2017 0440-16-
RMC

,חלק ראשון פתוח)ניסוי בעל שני חלקים 25/10/2016נפרולוגיה
כפול סמיות ומבוקר, חלק שני אקראי

של מתן, אדם-לראשונה בבני, (פלצבו
 למטופליםCSJ137פעמי של -חד

בהמודיאליזה כרונית המקבלים אריתרופויטין
.לטיפול באנמיה עקב חוסר ברזל פונקציונאלי

מאושרכן01/02/2018תכשיר רפואידוד יונתן ון דייק 0685-16-
RMC

,חלק ראשון פתוח)ניסוי בעל שני חלקים 10/11/2016נפרולוגיה
כפול סמיות ומבוקר, חלק שני אקראי

של מתן, אדם-לראשונה בבני, (פלצבו
 למטופליםCSJ137פעמי של -חד

בהמודיאליזה כרונית המקבלים אריתרופויטין
לטיפול באנמיה עקב חוסר ברזל פונקציונאלי

מחקר גנטי-תת-  

מאושרכן13/02/2018גנטידוד יונתן ון דייק 0687-16-
RMC

26/12/2016נפרולוגיה
השפעת הפרשת חלבון בשתן על תחלואה

-ותמותה קרדיווסקולרית במושתלי כליה 
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםרותי רחמימוב
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0807-16-
RMC

בחינת השפעת קבלת החלטות משותפת בין25/01/2017נפרולוגיה
רופא ומטופל לפני החלטה על פרוצדורה

,טיפול בדיאליזה/ כירורגית מזערית 
באמצעות שאלונים

נתונים קיימיםדוד יונתן ון דייק
ושאלונים

מאושרלא02/04/2018 0846-16-
RMC

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי לבדיקת הקשר01/02/2017נפרולוגיה
בין חשיפה לרמות מגנזיום חריגות ובין

תחלואה ותמותה קרדיווסקולריות בקרב
מושתלי כליה

נתונים קיימיםרותי רחמימוב
ושאלונים

מאושרלא29/03/2018 0040-17-
RMC

18:כ לקבוצה"סה

נוירולוגיה:מחלקה
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ORATORIOנוירולוגיה
בקבוצות, אקראי, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 

מבוקר אינבו, כפול סמיות, מקבילות ,
להערכת היעילות והבטיחות של אוקרליזומב

אצל מבוגרים הסובלים מטרשת נפוצה
.מתקדמת ראשונית

מאושרכן04/07/2018תכשיר רפואימרק הלמן 6213

מחקר תצפיתי הבודק תפקוד - CogniPlusנוירולוגיה
קוגניטיבי ופעילות גופנית בקרב חולי טרשת

.נפוצה המטופלים בבטאפרון

מאושרכן19/05/2016ללא מוצר מחקרמרק הלמן 6752

בקבוצות, אקראי, מרכזי-רב, 3מחקר שלב נוירולוגיה
מבוקר אינבו, כפול סמיות, מקבילות

להערכת היעילות והבטיחות של אוקרליזומב
אצל מבוגרים הסובלים מטרשת נפוצה

.מתקדמת ראשונית

מאושרכן20/07/2018גנטימרק הלמן 6218

בדיקה כמותית של שינויי תמיכת הגו29/03/2011נוירולוגיה
(Postural Change)  בחולי פרקינסון ו-

MSA

מכשיר/אביזר-ר"אמלדטי'רות ג
רפואי

מאושרלא18/05/2017 0026-11-
RMC

.ריבוי תאים בנוזל השדרה בטרשת נפוצה06/08/2012נוירולוגיה
CSF Pleocytosis in Multiple Sclerosis

מאושרלא09/09/2017ללא מוצר מחקרפליקס בנינגר 0227-12-
RMC

,בתווית פתוחה,  רב מרכזי, מחקר המשך05/03/2013נוירולוגיה
להערכת הבטיחות והיעילות לטווח ארוך של

BIIB019 , דקליזומאב(DAC HYP)
כטיפול, המיוצרת בשיטת תפוקה גבוהה

יחיד בנבדקים עם טרשת נפוצה אשר
205MS301השלימו את מחקר 

מאושרכן07/10/2017תכשיר רפואימרק הלמן 0053-13-
RMC

פיזיולוגיים-השוואת מדדי כאב אלקטרו30/01/2014נוירולוגיה
GBA-  ו LRKK2- בנשאי מוטציה בגן ל 

בקרב חולי פרקינסון ובקרב נשאים מקרבה
.ראשונה שלא אובחנו כחולים בפרקינסון

מאושרלא29/04/2018ללא מוצר מחקרלדטי'רות ג 0047-14-
RMC

רב, טווח-מחקר המשך ארוך, 3מחקר שלב 15/05/2014נוירולוגיה
פתוח לבחינת היעילות והבטיחות של, מרכזי

כטיפול משלים (lacosamide)לאקוזאמיד 
בנבדקים ילדים הסובלים מאפילפסיה עם

פרכוסים חלקיים

מאושרכן04/05/2018תכשיר רפואיהדסה גולדברג 0642-13-
RMC

השפעת הדיאטה הקטוגנית על סוגים שונים15/05/2014נוירולוגיה
.של אפילפסיה קשה לאיזון בילדים ומתבגרים

מאושרלא05/07/2018ללא מוצר מחקרהדסה גולדברג 0239-14-
RMC
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 תוך ורידי בחולים עם שבץTPAטיפול ב  18/05/2014נוירולוגיה
חריף של חוט השדרה

מאושרלא06/01/2018תכשיר רפואיישראל שטיינר 0171-14-
RMC

חשיפה לחומרי הדברה ומתכות כבדות27/05/2014נוירולוגיה
,מאפיינים קליניים- בחולי פרקינסון

הדמיתיים ותגובה לחומרים אנטי
.אוקסידנטים

מאושרלא25/08/2018ללא מוצר מחקרלדטי'רות ג 0147-14-
RMC

 :10/06/2014Perfusion computer tomographyנוירולוגיה
imaging and clinical validation 

following reperfusion therapy in acute 
ischaemic stroke

מאושרלא06/12/2016ללא מוצר מחקרגיא רפאלי 0265-14-
RMC

האם קיימת עלייה בשכיחות מיאסטניה06/08/2014נוירולוגיה
?גרביס בישראל

מאושרלא01/10/2017ללא מוצר מחקראיתי לוטן 0416-14-
RMC

בחינת התוקף המחקרי של-11/09/2014SAGE Testנוירולוגיה
הגירסא העברית של שאלון סינון

.גרוקוגניטיבי לביצוע עצמי

מאושרלא16/09/2018ללא מוצר מחקראמיר גליק 0128-14-
RMC

 בחוליSPECTהאם בדיקת מיפוי מח 02/11/2014נוירולוגיה
פרקינסון בשלב מוקדם יכולה לנבא את קצב

מחקר? התקדמות המחלה וסיבוכיה
רטרוספקטיבי

מאושרלא30/11/2017ללא מוצר מחקרלדטי'רות ג 0560-14-
RMC

אקראי לבדיקת הבטיחות של, 3מחקר שלב 19/01/2015נוירולוגיה
CVT‑301 (אבקת לבודופה לאינהלציה)

במטופלים עם מחלת פרקינסון המלווה
תופעת תפוגת)בתנודות בתגובה המוטורית 

בהשוואה ([OFF Phenomena]הטיפול 
.לקבוצת ביקורת מעקב תצפיתי

מאושרכן06/06/2018תכשיר רפואילדטי'רות ג 0034-15-
RMC

(PDx, להלן)הוכחת התכנות של בדיקת דם 23/03/2015נוירולוגיה
שתשמש להבדלה בין חולי פרקינסון

IPD  Idiopathic Parkinson’s)אידיופטית 
disease) בשלב התחלתי של המחלה

מחולים אחרים עם תסמיני פרקינסון
הבדיקה מבוססת. ומקבוצת בקורת בריאה

על פרופיל ביטוי גנטי של  מספר גנים
מדידה כמותית של)  RQ-PCRבאמצעות 
.(mRNAמולקולות 

מאושרכן22/06/2018ללא מוצר מחקרלדטי'רות ג 0169-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

עם, אקראי, סמיות-כפול, מרכזי-מחקר רב01/06/2015נוירולוגיה
לבדיקת, בקבוצות מקבילות, ביקורת פלצבו

היעילות והבטיחות של לקוסאמיד
(lacosamide) כטיפול משלים בחולי

בגילאי, אפילפסיה עם התקפים חלקיים
חודש ומעלה אך פחות מארבע שנים

מאושרכן10/03/2018תכשיר רפואיהדסה גולדברג 0324-15-
RMC

נתונים קיימיםץ"כ-שלומית יוסטגידולי מוח וחיידקים28/07/2015נוירולוגיה
ושאלונים

מאושרלא08/09/2018 0451-15-
RMC

,בהקצאה אקראית, סמיות-מחקר כפול28/07/2015נוירולוגיה
,בקבוצות מקבילות, בביקורת פלצבו

מרכזי לבדיקת היעילות והבטיחות של-רב
כטיפול משלים (lacosamide)לאקוזאמיד 

קלוניים ראשוניים-לפרכוסים כלליים טוניים
לא נשלטים בנבדקים עם אפילפסיה

.אידיופתית כללית

מאושרכן25/08/2018תכשיר רפואיהדסה גולדברג 0463-15-
RMC

מרכזי-רב, מחקר המשך בתווית פתוחה28/07/2015נוירולוגיה
לבדיקת הבטיחות והיעילות לטווח ארוך של

כטיפול משלים (lacosamide)לאקוזאמיד 
קלוניים כלליים ראשוניים-לפרכוסים טונים

לא נשלטים בנבדקים עם אפילפסיה
אידיופתית כללית

מאושרכן13/09/2018תכשיר רפואיהדסה גולדברג 0464-15-
RMC

,אקראי, מרכזי- רבIIIמחקר שלב : שם09/08/2015נוירולוגיה
עם תרופת השוואה, דמה-כפול, סמיות-כפול

לבדיקת יתרון, י אירועים"מונע ע, פעילה
במניעת שבץ ובמניעת תסחיפים מערכתיים

במטופלים שעברו לאחרונה שבץ תסחיפי
שבו יושוו, ((ESUSשסיבתו לא נקבעה 

ג אחת ליום עם אספירין" מ15ריברוקסבאן 
(NAVIGATE ESUS)ג " מ100

מאושרכן07/11/2017תכשיר רפואיגיא רפאלי 0488-15-
RMC

מאפייני חולים עם מנינגיטיס ללא סימני גירוי19/08/2015נוירולוגיה
(מנינגיזמוס)מנינגיאלי 

נתונים קיימיםישראל שטיינר
ושאלונים

מאושרלא07/10/2018 0496-15-
RMC

25/08/2015נוירולוגיה
בעל שתי, מבוקר,  אקראי3מחקר שלב 

רב מרכזי על, גלוי תווית, זרועות טיפול
 בשילוב עם בוואציזומאבVB-111-הטיפול ב

,לעומת הטיפול החד תרופתי בבוואציזומאב
במטופלים הסובלים מגליובלסטומה נשנית

מאושרכן27/01/2018תרפיות מתקדמותץ"כ-שלומית יוסט 0511-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

 לביןHer2בדיקת הקשר בין ביטוי 26/08/2015נוירולוגיה
התפתחות גרורות מוחיות בסרטן קיבה

קיבה-וסרטן מעבר ושט

נתונים קיימיםץ"כ-שלומית יוסט
ושאלונים

מאושרלא27/10/2017 0531-15-
RMC

מאפיינים דמוגרפיים וקליניים בחולי דמנציה03/11/2015נוירולוגיה
בגיל צעיר לעומת חולי דמנציה בגיל מבוגר

 -MCIבהשוואה לאוכלוסיה ללא דמנציה או 
מחקר תיקים רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאמיר גליק
ושאלונים

מאושרלא05/01/2018 0663-15-
RMC

,אקראי, מרכזי- רב3מחקר שלב 22/12/2015נוירולוגיה
דמה בבקרה פעילה-כפול, סמיות-כפול

להשוואת היעילות והבטיחות בין שחרור
(AP-CD/LD)מבוקר המגן על הקיבה של 

Carbidopa/Levodopa Accordion Pill™
.בקרב מטופלי מחלת פרקינסון תנודתית

מאושרכן17/04/2018תכשיר רפואילדטי'רות ג 0782-15-
RMC

,מרכזי בתווית פתוחה-מחקר מעקב רב27/12/2015נוירולוגיה
המיועד להעריך את ההשפעות לטווח ארוך

 בקרב נבדקים הסובליםAP-CD/LDשל 
שהשלימו את, ממחלת פרקינסון תנודתית

IN 11 004המחקר 

מאושרכן17/04/2018תכשיר רפואילדטי'רות ג 0800-15-
RMC

שכיחות נוירופתיה בקרב חולות סרטן שחלה25/01/2016נוירולוגיה
Quantative sensory testingי בדיקת "ע

מאושרלא31/03/2018ללא מוצר מחקרץ"כ-שלומית יוסט 0581-15-
RMC

,בבקרת אינבו, סמיות-כפול, מחקר אקראי25/01/2016נוירולוגיה
להערכת היעילות והבטיחות של הזרקת

SAGE-547בטיפול בחולים עם סטטוס 
Super-refractoryאפילפטיקוס מסוג 

(SRSE)

מאושרכן24/01/2018תכשיר רפואיפליקס בנינגר 0815-15-
RMC

,בינלאומי, רב מרכזי, מחקר בטיחות28/02/2016נוירולוגיה
תמיסה של , ND0612תוית של-גלוי

עורי-הניתנת בעירוי תת, קרבידופה/לבודופה
רציף באמצעות משאבה למטופלים עם

.מחלת פרקינסון מתקדמת

מאושרכן21/04/2018תכשיר רפואילדטי'רות ג 0105-16-
RMC

 אקראי גלוי תווית על2/3מחקר שלב 13/03/2016נוירולוגיה
ויראלי-וקטור רטרו- Toca 511הטיפול ב

בשילוב עם, (RRV)בעל יכולת שכפול עצמי 
Toca FCלעומת הטיפול המקובל בחולים 

העוברים ניתוח מתוכנן להסרת גידול
בעקבות הישנות של גליובלסטומה או

.אסטרוציטומה אנאפלסטית

מאושרכן30/01/2018תרפיות מתקדמותטלי סיגל 0179-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

 אקראי גלוי תווית על2/3מחקר שלב 13/03/2016נוירולוגיה
ויראלי-וקטור רטרו- Toca 511הטיפול ב

בשילוב עם, (RRV)בעל יכולת שכפול עצמי 
Toca FCלעומת הטיפול המקובל בחולים 

העוברים ניתוח מתוכנן להסרת גידול
בעקבות הישנות של גליובלסטומה או

.אסטרוציטומה אנאפלסטית

מאושרכן05/02/2018גנטיטלי סיגל 0180-16-
RMC

free light chain monomersאנליזה של 11/05/2016נוירולוגיה
and dimersברוק של חולי טרשת נפוצה :

יישומים באבחון וטיפול של מחלת טרשת
נפוצה

מאושרלא21/06/2018ללא מוצר מחקרמרק הלמן 0811-15-
RMC

שכיחות כאב ראש לאחר ניקור מותני בחולים16/05/2016נוירולוגיה
 עם פסאודוטומור צרברי ביחס לחולים עם

מחקר. מצבים נוירולוגים אחרים
.רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאלכס חלבטובסקי
ושאלונים

מאושרלא08/06/2018 0339-16-
RMC

דיהמגנטים בבדיקת/שינויים פרהמגנטים24/05/2016נוירולוגיה
MRIמחקר-  בחולים לאחר קרינה מוחית

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםץ"כ-שלומית יוסט
ושאלונים

מאושרלא06/06/2018 0641-14-
RMC

,סמיות-כפול, מרכזי-רב, 3מחקר פאזה 25/05/2016נוירולוגיה
בקבוצות מקבילות להערכת, מבוקר פלצבו

 לביןEG-1962יעילות ובטיחות המשווה בין 
(Nimodipine)הטיפול המקובל בנימודיפין 

פומי במבוגרים הסובלים מדימום תת
.עכבישי מפרצתי

מאושרכן29/12/2017תכשיר רפואישגיא הר נוף 0318-16-
RMC

  מח במיוןCTמהי התועלת בביצוע בדיקת 06/06/2016נוירולוגיה
מחקר. לבירור תלונה על כאב ראש

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםלילך גולדשטיין
ושאלונים

מאושרלא07/08/2018 0385-16-
RMC

שילוב בין: תגובת המוח ביחס לתיפקוד09/06/2016נוירולוגיה
fMRI קוגניטיבית-  והערכה התנהגותית

מכשיר/אביזר-ר"אמאמיר גליק
רפואי

מאושרלא03/08/2018 0365-16-
RMC

,לזיהוי מוקדם של דמנציה (EEG). ג.א.א14/06/2016נוירולוגיה
.מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםפליקס בנינגר
ושאלונים

מאושרלא12/07/2018 0359-16-
RMC

סף הכאב בקרב הסובלים מהפרעות חרדה28/08/2016נוירולוגיה
.עם ובלי תסמינים גופניים

מכשיר/אביזר-ר"אמלדטי'רות ג
רפואי

מאושרלא27/06/2018 0532-16-
RMC
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,סמיות-כפול,  שבועות15 בן 2מחקר שלב 30/10/2016נוירולוגיה
לבדיקת, במינון גמיש, מבוקר פלצבו, אקראי

PFהבטיחות והסבילות של , היעילות
 בנבדקים הנמצאים בשלב06649751

מוקדם של מחלת פרקינסון

מאושרכן02/03/2018תכשיר רפואילדטי'רות ג 0644-16-
RMC

הישנות אופיטק נויריטיס בקרב חולים עם29/11/2016נוירולוגיה
ונוירומיליטיס אופטיקה (MS)טרשת נפוצה 

(NMO)  –מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאיתי לוטן
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0772-16-
RMC

,אקראי, כפול סמיות, מחקר רב מרכזי05/01/2017נוירולוגיה
לבדיקת,  חודשים24למשך , מבוקר פלצבו

במבוגרים עם® Vayacogיעילות של 
.( MCI)הפרעת זיכרון קלה 

מאושרכן18/04/2018תכשיר רפואיאמיר גליק 0736-16-
RMC

סקר רטרואקטיבי של משתנים קליניים28/02/2017נוירולוגיה
והדמייתיים בחולים עם דיסקציה חוץ ותוך

.מוחית של כלי הדם המוחיים

נתונים קיימיםמיטל בן דב
ושאלונים

מאושרלא03/04/2018 0112-17-
RMC

   על הפרוגנוזה  לאחרBMIהשפעת ה 01/03/2017נוירולוגיה
מחקר– האשפוז בחולים במחלת פרקינסון 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאלכס חלבטובסקי
ושאלונים

מאושרלא02/04/2018 0102-17-
RMC

:השוואה בין שתי שיטות צנתור מוחי10/04/2017נוירולוגיה
אספירציה פרוקסימלית לעומת

על פי נתונים. טרומבקטומיה דיסטלית
מחקר רטרוספקטיבי- מתיקי החולים

נתונים קיימיםרן בראונר
ושאלונים

מאושרלא22/06/2018 0215-17-
RMC

המהלך של מחלת גיליאן ברה בחולים עם18/04/2017נוירולוגיה
מחקר-הסטוריה של טיפול כימותרפי

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםפליקס בנינגר
ושאלונים

מאושרלא02/07/2018 0146-17-
RMC

הפלות- מחקר רטרוספקטיבי חד מרכזי23/04/2017נוירולוגיה
.יזומות בנשים עם אפילפסיה

נתונים קיימיםלילך גולדשטיין
ושאלונים

מאושרלא02/07/2018 0212-17-
RMC

49:כ לקבוצה"סה

כירורגיה-נוירו:מחלקה

מחקר פרוספקטיבי לבדיקת נחיצות הדמיה16/02/2016כירורגיה-נוירו
בתר ניתוחית בניתוחים מוחיים על ידי

.שימוש באלגוריתם קבלת החלטות

מאושרלא17/04/2018ללא מוצר מחקרעידו בן צבי 0094-16-
RMC

 חופשי בפלזמהDNAבדיקה של כמות 08/05/2016כירורגיה-נוירו
לצורך אישוש נזק מוחי בחבלת ראש קלה

מאושרלא01/06/2018ללא מוצר מחקרעידו בן צבי 0286-16-
RMC
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-תווית פתוחה ב, אקראי, 3מחקר פאזה 09/10/2016כירורגיה-נוירו
 מטופלים להערכת ניתוח זעיר פולשני500

מוחי- כטיפול בדימום תוךrt-PAבשילוב עם 

מאושרכן13/02/2018תכשיר רפואישגיא הר נוף 0605-16-
RMC

3:כ לקבוצה"סה

מרפאת סכרת במכון האנדוקריני:מחלקה

מרפאת
סכרת במכון
האנדוקריני

גישה טיפולית שונה לחולה– טיפול קבוצתי 01/07/2010
.הסוכרתי

מאושרכן16/08/2016ללא מוצר מחקרואל זינגר'ג 0157-10-
RMC

מרפאת
סכרת במכון
האנדוקריני

 שבועות26מחקר בתווית פתוחה בן 31/03/2016
להערכת היעילות והבטיחות של שילוב

ליקסיסנטייד ביחס קבוע/ אינסולין גלרגין
 מבוגרים שאינם2בחולי סוכרת מסוג 

מאוזנים כראוי באמצעות טיפול באגוניסט
פיוגליטזון±  ומטפורמין GLP-1-של הקולטן ל

מאושרכן04/01/2018תכשיר רפואיואל זינגר'ג 0213-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

מרפאת הרטבה:מחלקה

מרפאת
הרטבה

בדיקת יעילות גישות טיפוליות שונות בקרב18/04/2013
ילדים הסובלים מהרטבת לילה

מאושרלא07/07/2016ללא מוצר מחקרהרמן אבנר כהן 0449-12-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

מרפאה אלרגית:מחלקה

מרפאה
אלרגית

עולמית של אורטיקריה כרונית-הערכה כלל15/02/2015
היסטמינים באזור-עמידה לאנטי

המזרח התיכון ואפריקה, פסיפיק-אסיה
(AWARE-AMAC) :מחקר לא התערבותי

לאיסוף נתונים על ניהול והשפעות קליניות
של אורטיקריה כרונית במטופלים שמחלתם

.H1היסטמינים מסוג -עמידה לאנטי

נתונים קיימיםיעל גרייף
ושאלונים

מאושרכן11/04/2018 0088-15-
RMC
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מרפאה
אלרגית

,מבוקר פלצבו, כפול סמיות, מחקר אקראי26/11/2015
של היעילות והבטיחות של, רב מרכזי
לשוני של- למתן תתSTG320טבליות 

תמציות האלרגנים של קרדית אבק הבית
(HDM) במבוגרים ובמתבגרים עם נזלת

.HDM-אלרגית הקשורה ל

מאושרכן30/12/2017תכשיר רפואייעל גרייף 0716-15-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

מרכז דוידוף:מחלקה

,בביקורת פלצבו, כפול סמיות, מחקר אקראימרכז דוידוף
 להערכת היעילו והבטיחות שלIIIפאזה 

ובנטי עבור מטופלים עם'פזופניב כטיפול אדג
קרצינומה של תאי הכליה מקומי או מתקדם

מקומי לאחר כריתת כליה

מאושרכן13/12/2017תכשיר רפואיויקטוריה ניימן 6014

פקטורים קליניים המשפיעים על יעילות03/04/2013מרכז דוידוף
MTORהטיפול במעכבי תירוזין קינז ומעכבי 

בחולים עם סרטן כליה גרורתי

מאושרלא29/04/2018ללא מוצר מחקרויקטוריה ניימן 0076-13-
RMC

היצמדות לטיפול פומי אנטי סרטני בחולי11/11/2013מרכז דוידוף
מחקר רב מרכזי בישראל: סרטן בישראל

נתונים קיימיםטל גרנות
ושאלונים

מאושרכן16/12/2017 0486-13-
RMC

של טיפול, אקראי, 3פאזה ,תווית -ניסוי גלוי28/08/2014מרכז דוידוף
בניבולומאב בשילוב עם איפילימומאב

בהשוואה לטיפול יחיד של סוניטיניב בחולי
סרטן תאי הכליה במצב מתקדם או גרורתי

אשר לא טופלו בעבר

מאושרכן21/12/2017תכשיר רפואיויקטוריה ניימן 0461-14-
RMC

של טיפול, אקראי, 3פאזה ,תווית -ניסוי גלוי31/08/2014מרכז דוידוף
בניבולומאב בשילוב עם איפילימומאב

בהשוואה לטיפול יחיד של סוניטיניב בחולי
סרטן תאי הכליה במצב מתקדם או גרורתי

אשר לא טופלו בעבר

מאושרכן06/01/2018גנטיויקטוריה ניימן 0466-14-
RMC

מחקר פרוספקטיבי לבדיקת פקטורים22/07/2015מרכז דוידוף
קליניים המשפיעים על מהלך המחלה

ותוצאות טיפולים בחולים עם גידול דרכי
(כליה, שלפוחית, ערמונית)השתן 

נתונים קיימיםויקטוריה ניימן
ושאלונים

מאושרלא18/10/2017 0430-15-
RMC
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בתווית, אקראי, לאומי- רב3מחקר שלב 26/01/2016מרכז דוידוף
של אבלומאב, בזרועות מקבילות, פתוחה

(MSB0010718C) בשילוב עם אקסיטיניב
(Axitinib, ®Inlyta) לעומת טיפול

®Sutent)תרופתי בסוניטיניב -חד
Sunitinib,) בטיפול הקו הראשון במטופלים

עם סרטן תאי כליה מתקדם

מאושרכן30/06/2018תכשיר רפואיויקטוריה ניימן 0038-16-
RMC

,רב לאומי, רב מרכזי, אקראי, 3מחקר שלב 31/03/2016מרכז דוידוף
בזרועות מקבילות על, בתווית גלויה

בתוספת (MSB0010718C)אבלומאב 
לעומת (BSC)הטיפול התומך הטוב ביותר 

הטיפול התומך הטוב ביותר בלבד כטיפול
אחזקה במטופלים הלוקים בסרטן מתקדם

מקומית או גרורתי של תאי האורותל
שמחלתם לא התקדמה לאחר השלמת
כימותרפיית קו ראשון המכילה פלטינום

מאושרכן10/11/2017תכשיר רפואיויקטוריה ניימן 0092-16-
RMC

,רב לאומי, רב מרכזי, אקראי, 3מחקר שלב 31/03/2016מרכז דוידוף
בזרועות מקבילות על, בתווית גלויה

בתוספת (MSB0010718C)אבלומאב 
לעומת (BSC)הטיפול התומך הטוב ביותר 

הטיפול התומך הטוב ביותר בלבד כטיפול
אחזקה במטופלים הלוקים בסרטן מתקדם

מקומית או גרורתי של תאי האורותל
שמחלתם לא התקדמה לאחר השלמת
כימותרפיית קו ראשון המכילה פלטינום

מאושרכן10/11/2017גנטיויקטוריה ניימן 0191-16-
RMC

מחקר בסיסי להכרת סמנים ביולוגיים11/04/2016מרכז דוידוף
העשויים לבטא יחסי גומלין בין גוף לנפש

וזאת על ידי זיהוי קורלציות אצל
מחלימות סרטן השד באמצעות שאלון\חולות

ובהשוואה לפתולוגיה של הגידול

נתונים קיימיםויקטוריה ניימן
ושאלונים

מאושרלא25/05/2018 0237-16-
RMC

מבוקר, אקראי, מרכזי‑רב, IIIמחקר פאזה 30/11/2016מרכז דוידוף
סמיות להערכת אטזוליזומאב-כפול, פלצבו

(ATEZOLIZUMAB) ( נוגדן נגדPD-L1)
כטיפול משלים בחולי קרצינומה של תאי
הכליה המצויים בסיכון גבוה להתפתחות

.גרורות לאחר כריתת כליה

מאושרכן19/03/2018תכשיר רפואיויקטוריה ניימן 0757-16-
RMC
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מבוקר, אקראי, רב מרכזי, IIIמחקר פאזה 30/11/2016מרכז דוידוף
סמיות להערכת אטזוליזומאב-כפול, פלצבו

(ATEZOLIZUMAB) ( נוגדן נגדPD-L1)
כטיפול משלים בחולי קרצינומה של תאי
הכליה המצויים בסיכון גבוה להתפתחות

.גרורות לאחר כריתת כליה

מאושרכן25/04/2018גנטיויקטוריה ניימן 0758-16-
RMC

12:כ לקבוצה"סה

מערך הקרדיולוגי:מחלקה

מערך
הקרדיולוגי

,           הערכה קלינית להשוואת הבטיחות
היעילות והתפקוד של מערכת

ABSORBTM - תומך  וסקולארי נספג
לעומת (everolimus)מפריש אברולימוס 

תומכן כלילי מפריש - XIENCEמערכת 
אברולימוס לטיפול בנבדקים עם מחלת לב

איסכמית הנגרמת על ידי נגעים חדשים
בעורקים הכליליים הטבעיים

מכשיר/אביזר-ר"אמרן קורנובסקי
רפואי

מאושרכן21/02/2018 6685

מערך
הקרדיולוגי

הערכה קלינית של מערכת חדשה של תומכן
 לטיפולTerumoכלילי משחרר תרופה של 

בחולים עם מחלת עורקים כליליים

מכשיר/אביזר-ר"אמרן קורנובסקי
רפואי

מאושרלא21/02/2018 6684

מערך
הקרדיולוגי

איסוף נתונים רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי
של חולים העוברים צינתור לב במכון
הצינתורים במרכז רפואי רבין לצורך

RECORDהתבוננות בנתונים ועיבודם 

מאושרלא22/10/2017ללא מוצר מחקררן קורנובסקי 3741

מערך
הקרדיולוגי

 לטיפול בהפחתת לחץV-WAVEדלף 18/07/2013
LEFT ATRIAL)בעלייה השמאלית 

DECOMPRESSION) במטופלים עם אי
:ספיקת לב כרונית מתקדמת

  לבדיקת הבטיחות והישימותFIMמחקר 

מכשיר/אביזר-ר"אמטוביה בן גל
רפואי

מאושרכן26/01/2018 0343-13-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

,מבוקר אינבו, סמיות-כפול, מחקר אקראי30/09/2013
בקבוצות מקבילות להערכת ההשפעה של

SAR236553/REGN727על התרחשות 
אירועי לב וכלי דם במטופלים אשר סבלו

.( ACS)לאחרונה מתסמונת כלילית חדה 

מאושרכן22/10/2017תכשיר רפואירן קורנובסקי 0416-13-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מערך
הקרדיולוגי

תומכן מסוג: (BIONICS)מחקר ביוניקס 09/01/2014
מצופה רידאפורולימוס  (BioNIR)ביוניר 

Ridaforolimus) )בהיצרות כלי דם של הלב

מכשיר/אביזר-ר"אמרן קורנובסקי
רפואי

מאושרכן24/03/2018 0618-13-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

התקן לאטימת חור - Inseal VCDבחינת 20/03/2014
בעורק שנגרם בעקבות שימוש במחדר גדול

מכשיר/אביזר-ר"אמרן קורנובסקי
רפואי

מאושרכן30/11/2017 0111-14-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

סמוי, גלוי תוית, אקראי, מחקר פרוספקטיבי07/08/2014
נקודות סיום להערכת טיפול נוגד קרישה

ג" מ110)כפול בדביגטראן אטקסילאט 
עם קלופידוגרל או (ג פעמיים ביום" מ150-ו

טיקגרלור לעומת תכנית טיפול משולשת
עם קלופידוגרל או (INR 2.0-3.0)בוורפרין 

טיקגרלור ואספירין בחולים עם פרפור
שעברו (NVAF)מסתמי -פרוזדורים לא

RE-DUALמחקר )עם תומכן  (PCI)צנתור 
PCI)

מאושרכן21/12/2017תכשיר רפואירן קורנובסקי 0390-14-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

 בחולים במחלהSYNTAXתקפות מדד 08/09/2014
כלילית תלת כלית ובחינת האסטרטגיה

איסוף נתונים-הטיפולית במכון הצנתורים 
רטרוספקטיבי ואנונימי

מאושרלא26/10/2017ללא מוצר מחקררן קורנובסקי 0491-14-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

איפיון חולים עם מיוקרדיטיס ותוצאים לטווח14/09/2014
ארוך

מאושרלא01/10/2017ללא מוצר מחקררן קורנובסקי 0679-13-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

,כפול סמיות, אקראי, מחקר רב מרכזי14/09/2014
הבודק גמילה מעישון בחולים המאושפזים

השוואת- לאחר תסמונת כלילית חריפה  
  למולVARENICLINEטיפול תרופתי ב 

.פלאצבו בתמיכת אחות

מאושרכן07/01/2018תכשיר רפואירן קורנובסקי 0354-14-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

הערכת תוצאות קליניות של מסתם26/10/2014
Corevalveמושתל בניתוח בתותב ביולוגי 

מחקר. העורקים-מתנוון של אבי
.לאחר שיווק, תצפיתי, פרוספקטיבי

מאושרכן27/01/2018ללא מוצר מחקררן קורנובסקי 0567-14-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

איסוף נתונים רטרוספקטיבי של סרטי צנתור22/06/2015
 שנמדד במהלך צנתורFFRותוצאת אינדקס 

.לב

מאושרכן03/08/2018ללא מוצר מחקררן קורנובסקי 0360-15-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

מערכת מסתם לוטוס הניתנת למיקום מחדש23/06/2015
הערכה אחר שיווקית של תוצאות קליניות - 
.מחקר לוטוס " -העולם האמיתי"מ

מכשיר/אביזר-ר"אמרן קורנובסקי
רפואי

מאושרכן18/08/2018 0314-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מערך
הקרדיולוגי

סמיות רב מרכזי-כפול, מחקר אקראי12/09/2016
להערכת הבטיחות והיעילות של טיפול פומי

 חודשים במעכב כימאז6במשך 
(chymase) BAY 1142524 25 במינון של
ג פעמיים ביום בהשוואה לפלצבו בנוסף"מ

בחולים עם מקטע פליטה, לטיפול המקובל
לאחר (LVEF ≤ 45%)ירוד של חדר שמאל 

(CHIARA MIA 2)אוטם חריף בשריר הלב 

מאושרכן29/01/2018תכשיר רפואירן קורנובסקי 0571-16-
RMC

מערך
הקרדיולוגי

האם המיקרוביום במעי עשוי לשמש כמטרה15/09/2016
?טיפולית בחולים עם טרשת עורקים

מאושרלא05/01/2018ללא מוצר מחקררן קורנובסקי 0622-16-
RMC

16:כ לקבוצה"סה

מעבדות:מחלקה

מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי על שכיחות09/04/2017מעבדות
נוגדנים כנגד כדוריות אדומות בנשים בהריון

ומחלה המוליטית של העובר והיילוד בישראל

ורד חיה בוגומולסקי
יהלום

נתונים קיימים
ושאלונים

מאושרלא22/06/2018 0151-17-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

ד"מלר:מחלקה

 נקודות2השוואת היעילות בין שיטת 14/02/2016ד"מלר
 נקודות לחיצה לבין  דופלקס3הלחיצה לבין  

אולטרסאונד לאבחנת פקקת ורידית עמוקה

מכשיר/אביזר-ר"אמשחף עפר שיבר
רפואי

מאושרלא10/03/2017 0001-16-
RMC

מאפייני חולים עם  סיכון נמוך למחלת לב05/04/2016ד"מלר
מחקר– כלילית  וממצאים חיובים בצנתור 

.רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםשחף עפר שיבר
ושאלונים

מאושרלא24/05/2017 0211-16-
RMC

תחלואה ותמותה בחולים עם30/08/2016ד"מלר
Hypertensive urgency הפונים למיון   -

מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםשחף עפר שיבר
ושאלונים

מאושרלא25/10/2017 0253-16-
RMC

דלקת  בלבלב-  מחקר רטרוספקטיבי 30/08/2016ד"מלר
חדשה בעקבות צום  רמאדן

נתונים קיימיםשחף עפר שיבר
ושאלונים

מאושרלא25/10/2017 0588-16-
RMC

4:כ לקבוצה"סה

מכון צינתורים:מחלקה
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הופק מתוכנת מטרות

ניטור תפקוד טסיות בחולים המטופלים03/07/2011מכון צינתורים
 ומתוכנניםthienopyridineבתרופות מסוג 

קורלציה לפרמטרים: לעבור ניתוח מעקפים
.של דימום ניתוחי

מאושרלא05/10/2017ללא מוצר מחקראלי לב 0223-11-
RMC

 על תאי אבticagrelorההשפעה של 23/05/2013מכון צינתורים
אנדותליאלים ותפקוד האנדותל בחולים עם

תסמונת כלילית חריפה

מאושרלא10/06/2018ללא מוצר מחקראלי לב 0131-13-
RMC

כפול, אקראי,רב מרכזי, IIIמחקר פאזה 22/01/2014מכון צינתורים
בביקורת פלצבו להערכת ההשפעה, סמיות

ג פעמיים ביום על" מ90של טיקגרלור 
אוטם, היארעות תמותה קרדיווסקולרית

שריר הלב או שבץ מוחי בחולים עם סוכרת
.2מסוג 

מאושרכן18/03/2018תכשיר רפואיאלי לב 0701-13-
RMC

מרכזי-רב, אקראי, מחקר פרוספקטיבי"03/07/2014מכון צינתורים
להערכת הבטיחות והיעילות של תומכן

ORSIROהמשחרר סירולימוס בטיפול 
במטופלים עם עד שתי היצרויות חדשות

BIOFLOW-IV"- בעורקים הכליליים

מכשיר/אביזר-ר"אמעבד עסלי
רפואי

מאושרכן18/10/2017 0346-14-
RMC

השפעת מין החולה וסכרת על שיעור טסיות08/09/2014מכון צינתורים
מרושתות בזרם הדם

מאושרלא01/11/2017ללא מוצר מחקראלי לב 0493-14-
RMC

השפעת הפסקת טיפול נוגד טסיות כפול08/03/2015מכון צינתורים
במטופלים לאחר השתלת תומכן כלילי על

.תגובתיות טסיות

מאושרלא08/04/2018ללא מוצר מחקראלי לב 0142-15-
RMC

מרכזי-מחקר פרוספקטיבי אקראי רב11/03/2015מכון צינתורים
להערכת הבטיחות והיעילות של מערכת

תומכן כלילי מפריש תרופה אורסירו
סירולימוס בטיפול מטופלים עם עד שלושה
–נגעים כליליים חדשים או היצרויות חוזרות 

V  (V-BIOFLOW )

מכשיר/אביזר-ר"אמעבד עסלי
רפואי

מאושרכן16/05/2018 0139-15-
RMC

של שילוב, קרישתית-הערכת יעילות אנטי02/09/2015מכון צינתורים
,תרופות נוגדות טסיות ונוגדות קרישה

בחולים עם פירפור פרוזדורים אשר עברו
באמצעות, עורית-התערבות קורונרית מיל

.לקיחת דגימות דם בזמנים שונים

מאושרלא16/12/2017ללא מוצר מחקראלי לב 0530-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

גורמים המשפיעים בהגנה על מטופלים16/03/2016מכון צינתורים
בסיכון גבוה למחלה כלילית עם עורקים

כליליים תקינים

מאושרלא17/04/2018ללא מוצר מחקראלי לב 0169-16-
RMC

טיקגרלור בשילוב עם אספירין או לבדה31/03/2016מכון צינתורים
לטיפול במטופלים בסיכון גבוה אחרי

 .TWILIGHT-התערבות כלילית 

מאושרלא13/06/2018תכשיר רפואיעבד עסלי 0206-16-
RMC

טיקגרלור בשילוב עם אספירין או לבדה31/03/2016מכון צינתורים
לטיפול במטופלים בסיכון גבוה אחרי

 .TWILIGHT-התערבות כלילית 

מאושרלא13/06/2018תכשיר רפואיאלי לב 0236-16-
RMC

היעילות והתגובה למינון, הערכת הבטיחות05/06/2016מכון צינתורים
 הניתן בעת התערבותLABR-312של  

למניעת היצרות (PCI)כלילית מלעורית 
העוברים, חוזרת במטופלים עם סוכרת

.השתלה של תומכן מצופה תרופה

מאושרכן31/07/2018תכשיר רפואיעבד עסלי 0377-16-
RMC

(Bionics-Israel)ישראל – מחקר ביונקס 03/08/2016מכון צינתורים
חד, רב מרכזי, פרוספקטיבי, מחקר קליני

זרועי ללא סמיות בתומכן מסוג ביוניר
(BioNIR)   מצופה רידאפורולימוס(

Ridaforolimus ) )בהיצרות כלי דם של
.הלב

מכשיר/אביזר-ר"אמעבד עסלי
רפואי

מאושרכן12/09/2018 0520-16-
RMC

השוואת טסיות צעירות בדם בחולים עם06/03/2017מכון צינתורים
תסמונת טאקצובו בהשוואה לחולים עם

.(ACS)תסמונת קרדיווסקולרית חריפה 

מאושרלא24/04/2018ללא מוצר מחקראלי לב 0100-17-
RMC

14:כ לקבוצה"סה

מכון פתולוגי:מחלקה

פרוגנוסטיים, מאפיינים אבחנתיים21/01/2014מכון פתולוגי
ופרדיקטיביים בנגעים מלאנוציטריים

ממאירים וגרורתיים, גבוליים, שפירים

מאושרלא16/03/2018ללא מוצר מחקרמאורה פיינמסר 0363-12-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

מכון לב:מחלקה

זיהוי ומעקב אחר הפרעת קצב עלייתית09/01/2013מכון לב
בחולים אשר עברו השתלת  דפיברילטור

. של ביוטרוניקDXממשפחת   

מאושרכן19/03/2018ללא מוצר מחקרינר'גרגורי גולובצ 0416-12-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מחקר בנושא איסוף נתונים על מוליכי02/04/2014מכון לב
מדגם (אלקטרודות )דפיברילציה  פאסיביים  

RELIANCE 4 FRONTתוצרת חברת 
Boston Scientifice

מכשיר/אביזר-ר"אמינר'גרגורי גולובצ
רפואי

מאושרכן07/04/2018 0591-13-
RMC

מירשם ארצי למעקב אחר מושתלי08/07/2014מכון לב
דפיברילטורים בישראל

מאושרלא06/10/2017ללא מוצר מחקרינר'גרגורי גולובצ 0164-14-
RMC

טיפול  בחולים עם פרפור פרוזדורים ואי20/07/2014מכון לב
ספיקה כלייתית בתרופות חדשות נגד

(NOACs)קרישת דם 

מאושרכן01/11/2017ללא מוצר מחקראלון בר ששת 0366-14-
RMC

הקשר בין חוויית המטופל במהלך הניתוח02/05/2016מכון לב
להשתלת מכשירים לבביים אלקטרוניים

מחקר שאלונים- לבין שביעות רצון מהטיפול 

נתונים קיימיםאדמון רפופורט
ושאלונים

מאושרלא24/05/2018 0275-16-
RMC

5:כ לקבוצה"סה

מכון כבד:מחלקה

זיהוי ואיפיון תאי דם פריפרים  מונונוקלארים13/06/2012מכון כבד
PBMCמחולים המודבקים בנגיף 

Cההפטיטיס 

מאושרכן15/08/2018ללא מוצר מחקרמריוס בראון 0200-12-
RMC

חשיבות ומשמעות של תוצאות ביופסיית כבד12/07/2012מכון כבד
בחולים עם מחלת כבד חריפה וכרונית

מאושרלא09/08/2018ללא מוצר מחקראורלי סנה ארביב 0229-12-
RMC

איפיון ולימוד ביטויים של חלבונים תאיים17/10/2013מכון כבד
המעורבים במחזור החיים של נגיף

 ברקמות כבדCההפטיטיס 

מאושרלא31/10/2017ללא מוצר מחקרמריוס בראון 0370-13-
RMC

השפעת ניתוח בריאטרי על מחלת הכבד18/03/2014מכון כבד
או שחמת/השומני ו

מאושרלא11/08/2018ללא מוצר מחקרמיכל כהן נפתלי 0053-14-
RMC

הקשר בין כבד שומני בעת השתלת כליה30/11/2014מכון כבד
מחקר-לפרוגנוזה של מושתלי כליה

רטרוספקטיבי

מאושרלא03/01/2018ללא מוצר מחקרמריוס בראון 0577-14-
RMC

 והפטיטיסBאינטראקציה בין נגיפי הפטיטיס 09/12/2014מכון כבד
Cוהתא המאחסן 

מאושרלא28/02/2018ללא מוצר מחקראמיר שלומאי 0628-14-
RMC

טווח להערכת יציבות-מחקר מעקב ארוך31/12/2014מכון כבד
(durability) או דפוסי/התגובה הוירולוגית ו

העמידות הויראלית בנשאים כרוניים של
 בניסויMK-5172 שקיבלו בעבר Cהפטיטיס 

.קליני קודם

מאושרכן23/03/2018ללא מוצר מחקרמיכל כהן נפתלי 0702-14-
RMC
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ההשפעה של צום קצר על העומס הנגיפי07/01/2015מכון כבד
Bוחומרת המחלה בחולים עם הפטיטיס 

מאושרלא22/02/2018ללא מוצר מחקראמיר שלומאי 0601-14-
RMC

3מחקר שלב : 1423M0634פרוטוקול 04/05/2015מכון כבד
פלצבו להערכת-מבוקר, סמיות-כפול, אקראי

S-888711הבטיחות והיעילות של 
לטיפול בטרומבוציטופניה (לוסוטרומבופג)

במטופלים עם מחלת כבד כרונית העוברים
(L-PLUS 2)הליכים פולשניים אלקטיביים 

מאושרכן26/10/2017תכשיר רפואימריוס בראון 0264-15-
RMC

מבוקר, אקראי, כפול סמיות, 3bמחקר שלב 16/09/2015מכון כבד
רב מרכזי להערכת ההשפעה של, אינבו

חומצה אובטיכולית על תוצאות קליניות
.בנבדקים עם שחמת מרתית ראשונית

מאושרכן06/12/2017תכשיר רפואימיכל כהן נפתלי 0437-15-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת שכיחות כבד29/12/2015מכון כבד
שומני בקרב חולים עם זיהום כרוני

Bבהפטיטיס 

נתונים קיימיםאמיר שלומאי
ושאלונים

מאושרלא20/01/2017 0699-15-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת ההשפעה30/03/2016מכון כבד
נגיפי בחולי-קצרת הטווח של הטיפול האנטי

 עם שחמת על יתר לחץ הדםCהפטיטיס 
הפורטלי כפי שמשתקף בשינוי גודל הטחול

ומספר הטסיות בדם

נתונים קיימיםאמיר שלומאי
ושאלונים

מאושרלא17/04/2017 0196-16-
RMC

 –Paritaprevir/r- יעילות הטיפול ב18/05/2016מכון כבד
Ombitasvir, ± Dasabuvir, ± Ribavirin

ותכנית התמיכה במטופלים עבור חולי
 כרונית במסגרת הפרקטיקהCהפטיטיס 

מחקר)מחקר תצפיתי בישראל - יומית -היום
CITRINE)

מאושרכן30/06/2018ללא מוצר מחקרמיכל כהן נפתלי 0336-16-
RMC

הוצאה אנרגטית, השוואה בין מצב תזונתי12/07/2016מכון כבד
ומאזן חנקן בחולי שחמת הכבד על רקע

נגיפי לעומת חולי שחמת על רקע
.סתיאטוהפטיטיס לא אלכוהולי

מאושרלא12/09/2018ללא מוצר מחקרמריוס בראון 0465-16-
RMC

אפיון אפידמיולוגי והיסטולוגי של חולים עם29/09/2016מכון כבד
מחלת כבד שומני ואנזימים כולסטטיים

מחקר רטרוספקטיבי– מוגברים 

נתונים קיימיםאמיר שלומאי
ושאלונים

מאושרלא29/01/2018 0648-16-
RMC



מימון חברהתאריך תוקףמספר הבקשהסוג המחקרשם החוקרמחלקה מצבשם המחקר תאריך הבקשה

24/07/2017 172 מתוך 66עמוד 

נעם פרנקל203 - 202- רשימת המחקרים   י"הודפס ע
1272 כ"סה 12/12/2099עד :  חתך תאריכים

; בילינסון=מרפאה/ קמפוס ; מאושר=מצב; מרכז רפואי רבין=בית חולים; ; תאריך הגשה=סוג התאריך:  תנאי סינון

הופק מתוכנת מטרות

לחקר, בתווית פתוחה, 2ניסוי רפואי שלב 06/10/2016מכון כבד
 שבועות של12היעילות והבטיחות של 

,MK-3682 + MK-8408משטר משולב של 
בנבדקים עם זיהום כרוני של נגיף הפטיטיס

C (HCV)  6 או 5, 4, 3, 2, 1עם גנוטיפ

מאושרכן18/01/2018תכשיר רפואימיכל כהן נפתלי 0661-16-
RMC

לחקר, בתווית פתוחה, 2ניסוי רפואי שלב 02/11/2016מכון כבד
 שבועות של12היעילות והבטיחות של 

,MK-3682 + MK-8408משטר משולב של 
בנבדקים עם זיהום כרוני של נגיף הפטיטיס

C (HCV)  6 או 5, 4, 3, 2, 1עם גנוטיפ

מאושרכן23/01/2018גנטימיכל כהן נפתלי 0715-16-
RMC

הבודק את:מרכזי -מחקר רטרוספקטיבי רב22/12/2016מכון כבד
 כרוני בחוליםCיעילות הטיפול בהפטיטיס 

ישראלים עם פיברוזיס כבדי מתקדם עם
Grazoprevir (100ג" מ) / Elbasvir

(50mg) (Zepatier) ± Ribavirin

נתונים קיימיםמריוס בראון
ושאלונים

מאושרלא02/07/2018 0817-16-
RMC

18:כ לקבוצה"סה

מחלות זיהומיות:מחלקה

מחלות
זיהומיות

,סמיות-כפול, אקראי, מחקר פרוספקטיבי
מרכזי להערכת הבטיחות-אינבו ורב-מבוקר

 כטיפול משליםBAY41-6551והיעילות של 
במטופלים מצונררי קנה ומונשמים מכאנית

גראם)הסובלים מדלקת ריאות חיידקית 
.(שליליים

מאושרכן06/10/2018תכשיר רפואייהאד'בשארה ג 0158-13-
RMC

מחלות
זיהומיות

משך טיפול בבקטרמיה של חיידקים גראם28/08/2012
מחקר אקראי מבוקר- שליליים 

Duration of antibiotics for the
treatment of gram-negative bacilli

bacteremia a randomized controlled
trial

מאושרלא09/12/2017ללא מוצר מחקרדפנה יהב 0258-12-
RMC

מחלות
זיהומיות

במצבי חום, משך הטיפול האנטיביוטי28/02/2013
מחקר תצפיתי, ניטורופני ממקור לא ברור

Length of antibiotic treatment for
unexplained fever in cancer patients

with febrile neutropenia- 
observational study

מאושרלא17/04/2018ללא מוצר מחקרברק פרצוב 0074-13-
RMC
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מחלות
זיהומיות

רב, כפול סמיות, אקראי, מחקר פרוספקטיבי05/05/2014
 להערכת הבטיחות והיעילות3מרכזי שלב 

טזובקטאם במתן תוך ורידי/של צפטולוזאן
בהשוואה למרופנם במטופלים מבוגרים עם

דלקת ריאות נוזוקומיאלית תלוית מנשם

מאושרכן11/05/2018תכשיר רפואייהאד'בשארה ג 0231-14-
RMC

מחלות
זיהומיות

השוואה בין פיפרצילין טזובקטם לטיפולים06/01/2015
אנטיביוטיים בודדים אחרים כטיפול דפניטיבי

בבקטרמיה של פסאודומונס ארוגינוזה
מחקר- (מחקר עוקבה היסטורי)

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםדפנה יהב
ושאלונים

מאושרלא26/01/2018 0005-15-
RMC

מחלות
זיהומיות

השפעה של הפעלת תוכנה תומכת החלטה21/04/2015
לטיפול אנטיביוטי מיטבי על איכות הטיפול

על צריכת, תחלואה ותמותה, בחולה
-אנטיביוטיקה ועל עמידות לאנטיביוטיקה

מחקר רטרוספיקטיבי

נתונים קיימיםלאונרד ליבוביץ
ושאלונים

מאושרלא08/06/2018 0199-15-
RMC

מחלות
זיהומיות

מחקר- אנטיביוטיקה מניעתית במושתלי כבד16/07/2015
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםדפנה יהב
ושאלונים

מאושרלא08/09/2018 0320-15-
RMC

מחלות
זיהומיות

11/08/2015MALDI-TOF (Matrix-assisted laser
desorption ionization – time of flight
mass spectrometry ) לזיהוי מהיר של
פתוגנים הגורמים למננגיטיס בחולים עם

משטח חיובי

נתונים קיימיםדפנה יהב
ושאלונים

מאושרלא16/09/2017 0508-15-
RMC

מחלות
זיהומיות

טיפול אנטיביוטי משולב בזיהומים הנגרמים07/10/2015
Staphylococcus aureusעל ידי חיידק 

מחקר אקראי מבוקר: עמיד למתיצילין
.מרכזי-רב

מאושרלא07/04/2018תכשיר רפואידפנה יהב 0510-15-
RMC

מחלות
זיהומיות

יעילות ניטור רמות ונקומיצין בדם בזיהומים24/01/2016
משמעותיים של סטאפילוקוקוס אוראוס עמיד

מחקר רטרוספקטיבי– למתיצילין 

נתונים קיימיםדפנה יהב
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0041-16-
RMC

מחלות
זיהומיות

בקטרמיה של קמפילובקטר בחולים מדוכאי31/03/2016
–חיסון לעומת חולים ללא דיכוי חיסוני 

מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי

נתונים קיימיםהילה שקד
ושאלונים

מאושרלא17/04/2018 0231-16-
RMC

מחלות
זיהומיות

גורמי סיכון לזיהומים הנרכשים בבתי חולים15/09/2016
 עמידenterobacteriaceaeי "הנגרמים ע
מחקר מקרה ביקורת- לכוליסטין 

.רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםדפנה יהב
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0627-16-
RMC
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מחלות
זיהומיות

טיפול אנטיביוטי בסוף החיים ובהעדר איכות27/09/2016
מחקר. סקר עמדות אנשי צוות– חיים 

שאלונים

נתונים קיימיםרז-נעה אליקים
ושאלונים

מאושרלא31/10/2017 0639-16-
RMC

מחלות
זיהומיות

מנבאים של קנדידמיה בהשוואה לבקטרמיה25/12/2016
-בחולים המאושפזים במחלקות פנימיות 

מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםרז-נעה אליקים
ושאלונים

מאושרלא07/02/2018 0724-16-
RMC

מחלות
זיהומיות

 לגילוי סטאף אוראוסPCRהשפעת בדיקת 12/01/2017
בדם כולל בדיקת עמידות על תוצאים קלינים

מחקר- בבקטרמיה של סטאף אוראוס 
אחרי רטרוספקטיבי-לפני

נתונים קיימיםדפנה יהב
ושאלונים

מאושרלא07/02/2018 0822-16-
RMC

מחלות
זיהומיות

זיהומים על ידי חיידקים עמידים שמקורם29/03/2017
מחקר- בתורם במושתלי איברים סולידים 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםדפנה יהב
ושאלונים

מאושרלא26/04/2018 0143-17-
RMC

מחלות
זיהומיות

 בקרב מושתליESBLהשפעתם של זיהומי 04/04/2017
מחקר– כליה על תחלואה ותמותה 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאלעד גולדברג
ושאלונים

מאושרלא25/04/2018 0218-17-
RMC

17:כ לקבוצה"סה

כירורגית פה ולסת:מחלקה

כירורגית פה
ולסת

ההשלכות של טיפול אנטיקואגולנטי30/06/2014
 עלDabigatran-  וRivaroxaban-ב

הטיפול הכירורגי בחלל הפה
The implication of the new

anticoagulant –Dabigatran and
Rivaroxaban on surgical procedures

in oral cavity

מאושרלא31/07/2017ללא מוצר מחקראושו'גבריאל צ 0190-14-
RMC

כירורגית פה
ולסת

סקירת תוצאות הטיפול בפיסטולה04/12/2016
מחקר רטרוספקטיבי- אורואנטרלית

נתונים קיימיםאושו'גבריאל צ
ושאלונים

מאושרלא25/12/2017 0789-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

כירורגית לב וחזה:מחלקה
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כירורגית לב
וחזה

איסוף נתונים רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי
של חולים העוברים ניתוחי לב וריאות

במחלקת ניתוחי לב וחזה במרכז רבין לצורך
התבוננות בנתונים ועיבודם

CTSR- Cardio Thoracic Surgery
Research

מאושרלא26/11/2017ללא מוצר מחקרדני משה גורפיל 4315

כירורגית לב
וחזה

רקמת לב הומנית כבסיס להשריית החלמה28/02/2013
לבבית

מאושרכן29/06/2018ללא מוצר מחקרדן ערבות 0502-12-
RMC

כירורגית לב
וחזה

חזרה לחיי שגרה לאחר ניתוח לב28/02/2013
Back to functional life following

cardiac surgery

מאושרכן25/06/2018ללא מוצר מחקרדן ערבות 0031-13-
RMC

כירורגית לב
וחזה

שיטות מעבדתיות שונות לריכוך מסתם לבבי23/11/2014
מסוייד

מאושרכן28/01/2018ללא מוצר מחקרישראל קוזניץ 0621-14-
RMC

כירורגית לב
וחזה

מאפיוני מטופלים המקבלים תרופות23/12/2014
ואזואקטיביות

נתונים קיימיםנעמה רוזנברג
ושאלונים

מאושרלא02/02/2018 0669-14-
RMC

כירורגית לב
וחזה

ביולוגיה של טלומרים בקרב מטופלים עם31/12/2014
earlyחשד לסרטן ריאה בשלב מוקדם מסוג 

adenocarcinomaהמתבטא בתמונה  
ground glass opacityרנטגנית של 

.כמאפיין רדיוגרפי עיקרי

מאושרלא22/02/2018ללא מוצר מחקרמילטון סאוטה 0705-14-
RMC

כירורגית לב
וחזה

שינויים בביטוי חלבונים בחולים סוכרתיים04/02/2015
עם מחלת לב כלילית

מאושרלא31/03/2018ללא מוצר מחקרדן ערבות 0017-15-
RMC

7:כ לקבוצה"סה

כירורגית כלי דם:מחלקה

כירורגית כלי
דם

IVUSאיפיון פלאק תוך נעורי באמצעות 01/01/2017
טרמואקוסטי

מאושרלא09/03/2018ללא מוצר מחקרגלית סיבק 0771-16-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

כירורגיה פלסטית:מחלקה

כירורגיה
פלסטית

 כגורם סיכון לזיהום בפצעA1cהמוגלובין 29/08/2013
.ניתוחי לאחר כריתות זעירות של נגעי עור

מאושרלא28/10/2017ללא מוצר מחקרטל קאופמן 0430-13-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

כירורגיה
פלסטית

חבישות מתקדמות- מחקר רטרוספקטיבי "07/01/2014
בפצועי כוויות והשפעתן על מהלך הכוויה

"והמהלך הניתוחי

מאושרלא02/02/2018ללא מוצר מחקרחיליק חיון 0682-13-
RMC

כירורגיה
פלסטית

 חופשי בסרום כמדדDNA מדידת  07/01/2014
.פרוגנוסטי לנפגעי שאיפות עשן

מאושרלא09/03/2018ללא מוצר מחקרחיליק חיון 0015-14-
RMC

כירורגיה
פלסטית

מאושרלא05/06/2018ללא מוצר מחקראל-דין עד.איכות חיים לאחר הקטנת שדיים19/01/2014 0037-14-
RMC

כירורגיה
פלסטית

מחקר תצפיתי אחר שיווקי הבודק יעילות07/10/2014
רשת סינטטית, Tiger Meshובטיחות של 

לשחזורי שד אלופלסטיים

מכשיר/אביזר-ר"אמאל-דין עד
רפואי

מאושרכן12/08/2017 0404-14-
RMC

כירורגיה
פלסטית

הערכת האפקטיביות של מחנה ייעודי14/01/2015
,לילדים נפגעי כוויות על חוללות עצמית

-בידוד חברתי ומיקוד שליטה פנימי , תקווה
29.03.2015-01.04.2015מחנה אביב 

נתונים קיימיםחיליק חיון
ושאלונים

מאושרלא22/02/2018 0027-15-
RMC

כירורגיה
פלסטית

מתלה מבוסס בית חזה לחסרים חלקיים18/06/2015
בשד לאחר למפקטומי

נתונים קיימיםדרזון-שגית משולם
ושאלונים

מאושרלא12/08/2016 0661-13-
RMC

כירורגיה
פלסטית

מחקר קליני להערכת הביצועים של מכשיר11/08/2015
הוולהשייפ והערכת הביצועים של מכשיר

 להפחתת שכבת השומןContour I V3ה
בהשוואה לאזור לא מטופל

מכשיר/אביזר-ר"אמאל-דין עד
רפואי

מאושרכן21/10/2017 0433-15-
RMC

כירורגיה
פלסטית

 לייצורSPINNERהערכת מכשיר ה 12/07/2016
תחבושות לטיפול בפצעי אתר תורם שתל עור

מכשיר/אביזר-ר"אמאל-דין עד
רפואי

מאושרכן28/08/2018 0460-16-
RMC

9:כ לקבוצה"סה

כירורגיה ב:מחלקה

אדרנרגי ובמעכב-שימוש בחסם ביטא07/10/2010כירורגיה ב
  סביב זמן הניתוח COX-2סינתזת 

בחולים העוברים ניתוח להסרת גידול ראשוני
 :  של המעי הגס או הרקטום

השפעה על חזרה של הגידול ועל מדדים של
.מערכת החיסון

מאושרלא13/01/2018תכשיר רפואיניר וסרברג 0217-10-
RMC

מאושרלא03/01/2017ללא מוצר מחקרחיים גוטמןאיפיון מלנומה דרמלית01/09/2011כירורגיה ב 0241-11-
RMC

מאושרלא10/06/2016ללא מוצר מחקרנמרוד אבירןתזמון האפנדאקטומי באפנדיציטיס23/04/2013כירורגיה ב 0175-13-
RMC
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מעקב אחרי מטופלים אשר עברו ניתוחים04/08/2013כירורגיה ב
בריאטרים

מאושרלא16/02/2018ללא מוצר מחקראנדרי קידר 0307-13-
RMC

פט כמודל יחיד לדירוג של.טי.הערך של סי11/08/2013כירורגיה ב
סרטן החלחולת טרם הניתוח

מאושרלא14/10/2017ללא מוצר מחקרניר וסרברג 0334-13-
RMC

 לפני ואחריTacrolimusפרמקוקינטיקה של 14/04/2015כירורגיה ב
כבד, במושתלי כליה-  ניתוחים בריאטריים 

.ולב

מאושרלא02/11/2017ללא מוצר מחקראנדרי קידר 0244-15-
RMC

בקשה להקמת מאגר רקמות מחולים עם14/05/2015כירורגיה ב
י רופאי החטיבה"גידולים המטופלים ע

הכירורגית במרכז רפואי רבין

מאושרלא23/05/2018גנטיחנוך קשתן 0211-15-
RMC

בדיקת סקר לסרטן המעי הגס באמצעות11/06/2015כירורגיה ב
ספקטרוסקופיה באינפרא אדום של רכיבי דם

פריפרי

מאושרכן30/08/2018ללא מוצר מחקרניר וסרברג 0329-15-
RMC

,ביולוגיים, השפעת מאפיינים קליניים30/12/2015כירורגיה ב
סוציאליים ומערכתיים על תהליך אבחנת

סרטן שד

נתונים קיימיםאורלי פרידמן
ושאלונים

מאושרלא30/01/2017 0816-15-
RMC

הפרעות ברצפת האגן אצל גברים בעלי12/01/2016כירורגיה ב
השמנת יתר בהשוואה לנשים בעלי השמנת

יתר

נתונים קיימיםניר וסרברג
ושאלונים

מאושרלא08/03/2018 0763-15-
RMC

השפעות ניתוחים בריאורטים על מושתלי21/08/2016כירורגיה ב
מחקר רטרוספקטיבי- כליה

נתונים קיימיםאנדרי קידר
ושאלונים

מאושרלא27/11/2017 0361-16-
RMC

מחקר להערכת: (פיווטל)מחקר מכריע 25/08/2016כירורגיה ב
™LifeSealהבטיחות ויעילות האיטום של 

Kitלצורך מניעת דלף בהשקות של מעי גס 
עם חלחולת או מעי גס עם פי הטבעת

מחקר פרוספקטיבי. י קו סיכות"הנעשות ע
אקראי

מכשיר/אביזר-ר"אמניר וסרברג
רפואי

מאושרכן16/02/2018 0481-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי הבודק תוצאות30/10/2016כירורגיה ב
ניתוחיות אחרי אפנדאקטומי

נתונים קיימיםערן שדות
ושאלונים

מאושרלא30/10/2017 0698-16-
RMC

קבלות חוזרות כמדד איכות אחרי ניתוחים14/11/2016כירורגיה ב
-גסטרואינטסטינלים במרכז רפואי רבין

מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםערן שדות
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0709-16-
RMC

01/12/2016כירורגיה ב
מדדי איכות החיים של החולים שעברו ניתוח

כריתת ושט על רקע אכלזיה קיצונית

נתונים קיימיםסלבה ברד
ושאלונים

מאושרלא18/01/2018 0761-16-
RMC
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בדיקה של שיעור- מחקר רטרוספקטיבי04/12/2016כירורגיה ב
חזרה וגרורות מרוחקות של מלנומה

במקרים שבהם זוהתה קשרית לימפה
.אך לא זוהתה בניתוח, במיפוי טרום ניתוחי

נתונים קיימיםאורן זלוטניק
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0296-16-
RMC

 כטיפולC24Dניסוי פרוספקטיבי בחלבון  04/12/2016כירורגיה ב
אימונותרפי פוטנציאלי לסרטן שד

מאושרכן03/05/2018ללא מוצר מחקראורן זלוטניק 0750-16-
RMC

,בחינת השיטות השונות לניתוחי מעי שמאלי07/02/2017כירורגיה ב
מחקר רטרוספקטיבי- רקטום וסיגמואידי

נתונים קיימיםניר וסרברג
ושאלונים

מאושרלא07/03/2018 0076-17-
RMC

שיקולים בבחירת ניתוחים בריאטרים חוזרים26/02/2017כירורגיה ב
איסוף נתונים מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאילנית מלר
ושאלונים

מאושרלא19/03/2018 0841-16-
RMC

19:כ לקבוצה"סה

כירורגיה א:מחלקה

ניבוי של דליפה או היצרות ההשקה לאחר25/05/2015כירורגיה א
ניתוחים לכריתת הושט

מאושרלא24/10/2017ללא מוצר מחקרסלב זילברמינץ'ויאצ 0251-15-
RMC

מעקב אחרי תוצאות ניתוחי כבד ודרכי מרה23/02/2016כירורגיה א
,במרכז הרפואי רבין מבחינת תחלואה

-הישנות המחלה והישרדות בחיים , תמותה
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםריאד חדאד
ושאלונים

מאושרלא23/03/2018 0066-16-
RMC

על (  sarcopenia)השפעת הסרקופניה  17/05/2016כירורגיה א
התחלואה והתמותה בחולים שנותחו במערך

הכירורגי ומחלקת השתלות  עקב מחלות
מחקר– הכבד והלבלב , מערכת העיכול
.רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםריאד חדאד
ושאלונים

מאושרלא31/10/2017 0077-16-
RMC

תפקידה של תהודה מגנטית של דרכי מרה07/11/2016כירורגיה א
בהערכה טרום ניתוחית של חולים לאחר

ר אבני"אירוע של דלקת חריפה של הלבלב ע
מחקר רטרוספקטיבי- מרירה 

נתונים קיימים'דוד ארנוביץ
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0731-16-
RMC

שיעור כליאות קונטראלטרליות לאחר ניתוח22/11/2016כירורגיה א
לתיקון בקע מפשעתי כלוא בבקעים

.מחקר רטרוספקטיבי. - מפשעתיים דו צדדי

נתונים קיימים'דוד ארנוביץ
ושאלונים

מאושרלא 0702-16-
RMC

מחקר בסיסי לגילוי ואפיון נוגדנים כנגד05/04/2017כירורגיה א
קרצינומה של הלבלב

מאושרלא10/07/2018ללא מוצר מחקר'דוד ארנוביץ 0223-17-
RMC

6:כ לקבוצה"סה
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כירורגיה:מחלקה

דליפה מההשקה לאחר ניתוחים10/02/2015כירורגיה
מחקר רטרוספקטיבי- קולורקטליים

נתונים קיימיםניר וסרברג
ושאלונים

מאושרלא22/02/2018 0080-15-
RMC

ניתוח בריאטרי במטופלים בעלי השמנת יתר11/11/2015כירורגיה
חולנית עם תסמונת לרון

מאושרלא10/03/2018ללא מוצר מחקראנדרי קידר 0673-15-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

ילודים:מחלקה

זיהוי התסמינים של תסמונת גמילה מ13/01/2014ילודים
(AED) ANTI EPILEPTIC DRUGS– 

עם דגש (א"תא)תרופות אנטי אפילפטיות 
מיוחד על למוטריגין בילודים לאחר חשיפה
תוך רחמית והצעת פרוטוקול מעקב וטיפול

.ייחודיים

מאושרלא06/02/2016ללא מוצר מחקראלנה פרידמן 0017-14-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

יחידת איכות:מחלקה

המתאם בין מדד הרזרבה הקרדיווסקולרית23/06/2016יחידת איכות
CVRIהמחושב ממדדים פיזיולוגים בכניסה 

מחקר: למיון לבין חומרת הפציעה והתוצא
רטרוספקטיבי על בסיס נתוני רישום

.הטראומה הלאומי בישראל

נתונים קיימיםאורי גבאי
ושאלונים

מאושרלא28/08/2017 0443-16-
RMC

הערכת תכנית איכות להעצמת מטופלים09/10/2016יחידת איכות
בעת שחרור מאשפוז המכוונת לשפר היענות
וצמידות לטיפול בכלל וטיפול תרופתי בפרט

ובכך להפחית אשפוזים חוזרים

מאושרכן05/06/2018ללא מוצר מחקראורי גבאי 0668-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

טראומה:מחלקה

מאושרלא30/06/2016ללא מוצר מחקרמיכאל שטייןעליית טרופונין בפגיעת ראש טראומטית10/06/2014טראומה 0201-14-
RMC

פרופיל של תורמי איברים מקרב הרוגי23/09/2014טראומה
.טראומה

מאושרלא27/10/2016ללא מוצר מחקרמיכאל שטיין 0485-14-
RMC
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2:כ לקבוצה"סה

טיפול נמרץ לב:מחלקה

טיפול נמרץ
לב

,מרכזי-חד, (עתידי)מחקר פרוספקטיבי 29/06/2015
ומבוקר (open label)בתווית גלויה , אקראי

אשר מטרתו לקבוע את היעילות והבטיחות
 וההשפעהLunGuard PFTשל מערכת 

שלה על ריפלוקס קיבתי ושטי בחולים
.מונשמים ומוזנים, קריטים מורדמים

מכשיר/אביזר-ר"אמפיליפ בידרמן
רפואי

מאושרכן26/01/2018 0378-15-
RMC

טיפול נמרץ
לב

הגברת היענות תרופתית בקרב חולים18/07/2016
המשתחררים מיחידת האשפוז של המערך

הקרדיולוגי

נתונים קיימיםמלי ברטל
ושאלונים

מאושרלא09/08/2017 0467-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

(נשימתי. נ.ט, ילדים. נ.כולל ט)טיפול נמרץ :מחלקה

טיפול נמרץ
.נ.כולל ט)

.נ.ט, ילדים
(נשימתי

האם התערבות מניעתית לרבות פסיכולוג31/12/2014
יכולים (תפקוד אנדותל)ובדיקות ייחודיות 

לנבא מחלת לב או למנוע מחלת לב עתידית
מחקר רטרוספקטיבי? בנשים

נתונים קיימיםאביטל פורטר
ושאלונים

מאושרלא28/02/2018 0678-14-
RMC

טיפול נמרץ
.נ.כולל ט)

.נ.ט, ילדים
(נשימתי

הבדל מגדרי  בערכי  טרופונין  תקינים20/03/2016
-באוכלוסית  פונים  למיון  עם  כאבי  חזה 

מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאביטל פורטר
ושאלונים

מאושרלא24/04/2017 0201-16-
RMC

טיפול נמרץ
.נ.כולל ט)

.נ.ט, ילדים
(נשימתי

  תפקיד בתפקוד אנדותלPCSK9האם ל19/05/2016
לקוי כפי שנצפה בנשים  עם  סיבוכי  הריון

מאושרלא27/10/2017ללא מוצר מחקראביטל פורטר 0319-16-
RMC

טיפול נמרץ
.נ.כולל ט)

.נ.ט, ילדים
(נשימתי

התערבות פסיכולוגית לניהול גורמי סיכון26/09/2016
למחלות לב בקרב נשים

נתונים קיימיםאביטל פורטר
ושאלונים

מאושרלא31/10/2017 0649-16-
RMC

4:כ לקבוצה"סה

טיפול נמרץ:מחלקה
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Tight energy balance in ICU patients טיפול נמרץ

מתן קלוריות בהתאם לצרכים אנרגטיים
.בחולי טיפול נמרץ

מאושרכן24/03/2018ללא מוצר מחקרפייר זינגר 4329

בבקרת, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב טיפול נמרץ
להערכת הבטיחות והיעילות של, אינבו

 אצל נבדקים עם אלחART-123התכשיר 
דם והפרעת קרישה חמורים

מאושרכן02/03/2018תכשיר רפואייונתן כהן 7165

Nutrition day in European hospitalsטיפול נמרץ
יום התזונה בבתי חולים באירופה

מאושרלא01/01/2018ללא מוצר מחקרפייר זינגר 3926

Fit Mate /Quarkהשוואה בין מכשיר  14/03/2009טיפול נמרץ
RMR  Metabolic Systemלמכשיר 

Deltatrac Metabolic Monitorבמדידה  
של הוצאה האנרגטית במנוחה וצריכת

החמצן באוכלוסיית חולים מונשמים ולא
.מונשמים

מכשיר/אביזר-ר"אמפייר זינגר
רפואי

מאושרלא23/08/2018 0025-09-
RMC

17/08/2009Assessment of the benefit fromטיפול נמרץ
combined administration of enteral

and intravenous nutrition – enriched
with omega-3 fatty acids – for

intensive care patient.

הערכת  התועלת ממתן משולב של תזונה
)אנטרלית ופראנטרלית תוך ורידית  ) -
3-מועשרת בחומצות שומן  מסוג אומגה

בחולי טיפול נמרץ

מאושרכן20/07/2018תכשיר רפואיפייר זינגר 0215-08-
RMC

02/10/2011Telomere Length in Relation to Acuteטיפול נמרץ
Stress Response in Critical Care

Patients
אורך טלומרים בתגובה לדחק חריף בחולי

טיפול נמרץ

מאושרלא27/11/2017ללא מוצר מחקרפייר זינגר 0319-11-
RMC
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22/12/2011Effect of combaned protein enrichedטיפול נמרץ
enteral nutrition and early cycle

ergometry in mechanically ventilated
critically ill patients

השפעה של טיפול משולב של תזונה
אנטרלית מועשרת בחלבון וטיפול פיזיוטרפי

Cycle מוקדם באמצעות מכשיר
Ergometry  אצל חולים מונשמים קריטיים

. המאושפזים בטיפול נמרץ

מאושרכן21/10/2017ללא מוצר מחקרפייר זינגר 0371-11-
RMC

01/05/2014Adequacy of nutritional intakes inטיפול נמרץ
Critically Ill Patients with Acute

Kidney Injury
הערכת כמות הצריכה  התזונתית במחלקה

לטיפול נמרץ  בחולים עם נזק כליתי חריף

מאושרלא01/06/2018ללא מוצר מחקרפייר זינגר 0182-14-
RMC

פיתוח מערכת הערכה ממוחשבת המבוססת06/08/2014טיפול נמרץ
על עיבוד של נתונים פיזיולוגיים ומעבדתיים

לצורך ניבוי  מהלך מחלה והתפתחות פגיעה
מערכתית בחולים קשים המאושפזים

ביחידה לטיפול נמרץ

מאושרלא07/09/2018ללא מוצר מחקרפייר זינגר 0392-14-
RMC

הערכה כחלק מאבחנה:תת תזונה בישראל 31/08/2014טיפול נמרץ
כוללת

מאושרלא01/11/2017ללא מוצר מחקרפייר זינגר 0444-14-
RMC

הערכה תזונתית סובייקטיבית לעומת22/02/2015טיפול נמרץ
הערכה תזונתית אובייקטיבית והשפעות

תפיסת הבריאות ואוריינות תזונתית על דיווח
.המטופל את מצבו התזונתי

מאושרלא23/06/2018ללא מוצר מחקרפייר זינגר 0060-15-
RMC

פרקטיקות בסוף החיים ביחידות לטיפול04/08/2015טיפול נמרץ
IIאטיקוס - נמרץ מסביב לעולם 

נתונים קיימיםפייר זינגר
ושאלונים

מאושרלא16/09/2017 0422-15-
RMC

השפעת שמן דגים ושינוי באורח חיים על11/08/2015טיפול נמרץ
תוצאות  קליניות  ועל תכולת הליפידים
.2בממברנה  בקרב חולים עם סכרת סוג 

 חודשים3מחקר של 

מאושרלא30/03/2018תכשיר רפואיפייר זינגר 0248-15-
RMC

מכשיר לניטור מסת גוף ככלי להערכת תת24/09/2015טיפול נמרץ
תזונה במבוגרים

מכשיר/אביזר-ר"אמפייר זינגר
רפואי

מאושרכן09/01/2018 0385-15-
RMC
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להערכת,  להוכחת היתכנות2מחקר שלב 07/02/2016טיפול נמרץ
 בעתMEDI3902היעילות והבטיחות של 

הטיפול במטופלים מונשמים למניעת דלקת
ריאות נוזוקומיאלית הנגרמת על ידי החיידק

פסאודומונס אארוגינוזה

מאושרכן09/10/2017תכשיר רפואיפייר זינגר 0062-16-
RMC

שיפור תהליך גמילת חולים המכון הגריאטרי29/05/2016טיפול נמרץ
מהנשמה מלאכותית באמצעות

Whole-body Bio impedance

מכשיר/אביזר-ר"אמפייר זינגר
רפואי

מאושרלא01/11/2017 0293-16-
RMC

תמיכה תזונתית מקצועית והתערבות13/10/2016טיפול נמרץ
בשלבים המוקדמים במטופלים שאובחנו
בסיכון תזונתי בבית החולים והשתחררו

שפור הפרוגנוזה ואיכות החיים- לקהילה 

מאושרלא02/04/2018ללא מוצר מחקרפייר זינגר 0390-16-
RMC

שינויים יומיים ודיוק במדידת הוצאה17/01/2017טיפול נמרץ
אנרגטית הנמדדת על ידי קלורימטריה

בהשוואה, VCO2ישירה מבוססת על 
למדידת הוצאה אנרגטית המחושבת על ידי

מחקר. קלורימטריה בלתי ישירה
רטרוספקטיבי חד מרכזי

נתונים קיימיםפייר זינגר
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0816-16-
RMC

Post Traumatic Stressהפחתת ומניעת 09/02/2017טיפול נמרץ
Disorder (PTSD) אצל חולים המאושפזים

י השמעת מוזיקה"בטיפול נמרץ כללי  ע
Eyeבשילוב ווידאו ארט בשיטת 

Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR)

נתונים קיימיםפייר זינגר
ושאלונים

מאושרלא02/04/2018 0053-17-
RMC

בדיקת השפעת הזנה תוך ורידית ביתית על09/05/2017טיפול נמרץ
:הרכב הגוף

שימוש בהדמיה בתהודה מגנטית
Magnetic Resonance Imaging) MRI) 

BIAמול מדידה באמצעות עכבה חשמלית 
(Bioelectrical Impedance Analysis)

מחקר תצפיתי פרוספקטיבי

מכשיר/אביזר-ר"אמפייר זינגר
רפואי

מאושרלא03/07/2018 0782-16-
RMC

20:כ לקבוצה"סה

חדרי לידה:מחלקה
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מדידה לא חודרנית ורציפה של ריכוז גלוקוז10/10/2016חדרי לידה
בדם הנבדק באמצעות ספקטרומטריה באור

אינפרא אדום

מכשיר/אביזר-ר"אמרוני חן
רפואי

מאושרכן20/11/2017 0657-16-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

השתלות:מחלקה

במשך, תווית-גלוי, אקראי, מרכזי-מחקר רב10/07/2014השתלות
של הבטיחות והיעילות של,  חודשים24

אברולימוס בריכוז מבוקר יחד עם מינון
בהשוואה, מופחת של מעכב קלצינאורין

למיקופנולאט יחד עם מינון סטנדרטי של
–בהשתלת כליה ראשונה , מעכב קלצינאורין

Advancing renal TRANSplantהמחקר 
eFficacy and safety Outcomes with

an eveRolimus-based regiMen
(TRANSFORM

מאושרכן03/12/2017תכשיר רפואיאיתן מור 0313-14-
RMC

זיהוי: היצרויות שופכן לאחר השתלת כליה 30/06/2015השתלות
גורמי סיכון והשוואה ארוכת טווח בין טיפול

ניתוחי לעומת הרחבות ברדיולוגיה
.מחקר רטרוספקטיבי .- פולשנית

נתונים קיימיםאיתן מור
ושאלונים

מאושרלא14/07/2017 0341-15-
RMC

מידת הבטיחות והיעילות בשימוש בשתלי31/01/2016השתלות
70כבד מתורמים מעל גיל 

נתונים קיימיםאיתן מור
ושאלונים

מאושרלא01/03/2017 0281-15-
RMC

הערכת היערות של אי היענות  לטיפול31/01/2016השתלות
בטקרולומוס במתן פעם ביום

(ADVAGRAF) במושתלי כליה
Evaluation of incidence of non

adherence to treatment with
once-daily formulation of tacrolimus

(ADVAGRAF) in kidney transplant
recipients

מאושרכן22/06/2018תכשיר רפואיאיתן מור 0076-16-
RMC

בידוד ואיפיון תאי רקמת כבד לצורך הנדסת12/04/2016השתלות
רקמות

מאושרלא02/08/2018ללא מוצר מחקראיתן מור 0266-16-
RMC

קורלציה בין רמת הדיכוי החיסוני בעת10/01/2017השתלות
הופעת זיהום והתוצאים הקלינים במושתלי

מחקר רטרוספקטיבי– כליה 

נתונים קיימיםאיתן מור
ושאלונים

מאושרלא17/01/2018 0022-17-
RMC
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6:כ לקבוצה"סה

הרדמה:מחלקה

,גורמי סיכון- שליית פתח ושלייה נעוצה 24/08/2014הרדמה
ניהול הרדמתי וסיבוכים

מאושרלא02/10/2017ללא מוצר מחקרשרון אורבך 0364-14-
RMC

,כללית)בדיקת השפעת תהליך ההרדמה 14/12/2014הרדמה
לאחר ניתוח בקרב חולים (אזורית וסדציה

 לטווח הארוך והן לטווח95קשישים מעל גיל 
הקצר מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםוק'אנדריי חינצ
ושאלונים

מאושרלא11/03/2018 0650-14-
RMC

הבדלים מגדריים בתגובות פיסיולוגיות לכאב02/06/2015הרדמה
?נשים= של חתך ניתוחי האם גברים 

נתונים קיימיםליאוניד אידלמן
ושאלונים

מאושרלא02/07/2018 0280-15-
RMC

גורמי סיכון לבחילות והקאות וגרד כתוצאה12/07/2015הרדמה
ממורפיום נויראקסיאלי בקרב נשים העוברות

מחקר פרוספקטיבי עם, ניתוח קיסרי
שאלונים

נתונים קיימיםשרון אורבך
ושאלונים

מאושרלא09/09/2018 0387-15-
RMC

ניטור הומדינמי בקרב נשים העוברות ניתוח20/09/2015הרדמה
,Cardiac Impendenceקיסרי באמצעות 

מחקר פרוספקטיבי

מכשיר/אביזר-ר"אמשרון אורבך
רפואי

מאושרלא03/01/2018 0512-15-
RMC

בינלאומי, רב מרכזי, מחקר פרוספקטיבי12/11/2015הרדמה
תיעוד שיטות הקיימות לניהול של מטופלות

לאחר דיקור  (PDPH)הסובלות מכאב ראש 
(ADP)ללא כוונה של הקרום הקשייתי 

נתונים קיימיםשרון אורבך
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0637-15-
RMC

להשוואת, מחקר פרוספקטיבי אקראי08/08/2016הרדמה
התוצאות הבתר ניתוחיות של תזמון הרדמה

 לפני ניתוחadductor canal blockאזורית 
.להחלפת מפרק הברך ואחריו

מאושרלא21/09/2018תכשיר רפואישי פיין 0524-16-
RMC

ערכי לחץ דם טרם השראת הרדמה כמנבא13/10/2016הרדמה
לתמיכה אינוטרופית בתר ניתוחית לאחר

מחקר, ניתוח מעקפים לעורקים כליליים
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםליאוניד אידלמן
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0595-16-
RMC
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השוואת: בנושא, מחקר רטרוספקטיבי28/12/2016הרדמה
Epiduralהתוצאות הטיפוליות של ביצוע 

blood patch (EBP) תחת הדמיה לאחר
דיקור ללא כוונה של הקרום העל קשייתי

EBPלביצוע , בזמן ביצוע אלחוש אפידורלי
.ללא הדמיה

נתונים קיימיםשרון אורבך
ושאלונים

מאושרלא17/01/2018 0840-16-
RMC

בחינת התוצאות– מחקר רטרוספקטיבי 26/01/2017הרדמה
המיילדותיות וההרדמתיות של מהגרות

נתונים קיימיםשרון אורבך
ושאלונים

מאושרלא02/04/2018 0056-17-
RMC

בנושא, מבוקר, תצפיתי, מחקר פרוספקטיבי30/01/2017הרדמה
הערכת היעילות האנלגטית וההשפעה על

התוצאות קליניות של הוספת בלוק
Quadratus Lumborum Block (QLB)

להרדמה כללית עבור ניתוח כרתת מעי גס
.לפרוסקופי

נתונים קיימיםשי פיין
ושאלונים

מאושרלא09/02/2018 0832-16-
RMC

תוצאות אימהיות ופרינאליות של מטופלות02/04/2017הרדמה
מחקר: המקבלות אלחוש אפידוראלי בלידה

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםשלמה פיירמן
ושאלונים

מאושרלא26/04/2018 0132-17-
RMC

12:כ לקבוצה"סה

הפרייה חוץ גופית:מחלקה

הפרייה חוץ
גופית

אפיון שינויים בקול האישה במהלך טיפולי27/02/2014
.הפריה חוץ גופית והריון צעיר, פריון

מאושרלא18/05/2018ללא מוצר מחקריואל שופרו 0086-14-
RMC

הפרייה חוץ
גופית

בדיקה רטרוספקטיבית של הקשר בין מדדים23/12/2015
מורפוקינטיים של עוברי אדם ותוצאות טיפולי

לצורך פיתוח טכנולוגיית, הפרייה חוץ גופית
בינה מלאכותית לאנליזה ממוחשבת לקביעת

.סיכויי השרשתם

נתונים קיימיםיואל שופרו
ושאלונים

מאושרלא20/01/2018 0767-15-
RMC

הפרייה חוץ
גופית

בחינת הקשר בין מאפיינים מורפוקינטיים של27/01/2016
עוברי הפריה חוץ גופית והארעותם של

.מחקר רטרוספקטיבי- סיבוכים מיילדותיים

נתונים קיימיםיואל שופרו
ושאלונים

מאושרלא14/04/2018 0008-16-
RMC

3:כ לקבוצה"סה

הנהלת הסיעוד:מחלקה

הנהלת
הסיעוד

הקשר בין מאפייני הטיפול בצנתר מסוג פיק08/06/2014
ליין לבין שיעור הסיבוכים ואורך חיי הצנתר

נתונים קיימיםאטיאס-עירית שוורץ
ושאלונים

מאושרלא10/08/2016 0535-13-
RMC
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הנהלת
הסיעוד

הקשר בין ידע ותפיסת חומרת המחלה לבין08/06/2014
ותקוותם וכוונותיהם העתידיות של מתבגרים

החולים במחלות כרוניות בהשוואה
למתבגרים בריאים

נתונים קיימיםלאה זבילסקי
ושאלונים

מאושרלא02/07/2017 0641-13-
RMC

הנהלת
הסיעוד

התמודדות בבית עם מצבי חום בתינוקות17/03/2016
 חודשים לאפיון12בריאים מלידה עד 

ד ושרותי בריאות"גורמים לפניה למלר
מחקר לאומי, אחרים

נתונים קיימיםויולן קרסק
ושאלונים

מאושרכן26/06/2018 0714-15-
RMC

3:כ לקבוצה"סה

המכון לסוכרת ואנדוקרינולוגיה:מחלקה

המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

מאושרלא17/11/2016ללא מוצר מחקרשלומית שליטין1הפרעות שינה בחולי סוכרת סוג 05/10/2014 0521-14-
RMC

המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

השוואת מדדי איזון סוכרת בין מטופלים26/02/2015
במשאבת אינסולין לבין מטופלים במספר

זריקות אינסולין יומיות בבני נוער עם סוכרת
.1מסוג 

מאושרלא03/05/2018ללא מוצר מחקרמשה פיליפ 0048-15-
RMC

המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

,דמה-כפול, סמיות-כפול, ניסוי רפואי אקראי09/06/2015
בקבוצות מקבילות, עם ביקורת פלצבו

במטופלים, להוכחת עיקרון, מרכזי-רב
בוגרים שאובחנו לאחרונה כחולים בסוכרת

לבדיקת ההשפעה של, 1מסוג 
NNC0114-0006ולירגלוטייד על שימור  

.הפעילות של תאי בטא

מאושרכן06/10/2017תכשיר רפואימשה פיליפ 0334-15-
RMC

המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

כפול, אקראי, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 27/07/2015
,בקבוצות מקבילות ומבוקר פלצבו, סמיות

להערכת היתרון הקליני נטו של סוטגליפלוזין
כטיפול משלים לטיפול באינסולין בסוכרת סוג

1

מאושרכן21/11/2017תכשיר רפואיואל זינגר'ג 0409-15-
RMC

המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

כפול, אקראי, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 04/08/2015
,בקבוצות מקבילות ומבוקר פלצבו, סמיות

להערכת היתרון הקליני נטו של סוטגליפלוזין
כטיפול משלים לטיפול באינסולין בסוכרת סוג

1

מאושרכן30/12/2017תכשיר רפואימשה פיליפ 0424-15-
RMC
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המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

09/08/2015onset 8 -  יעילותו ובטיחותו של אינסולין
Faster-acting) אספרט יותר מהיר פעולה

Insulin Aspart) בהשוואה לנובורפיד
(NovoRapid®), שניהם בשילוב עם
אינסולין דגלודק לטיפול במבוגרים עם

1סוכרת מסוג 

מאושרכן04/01/2018תכשיר רפואימשה פיליפ 0481-15-
RMC

המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

השפעת השמנה על רמות דיכאון ותפקודים19/05/2016
קוגניטיביים וניהוליים

מאושרלא24/05/2018ללא מוצר מחקריוסי מאירוביץ 0278-16-
RMC

המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

1דחיית גיל המעבר של חולי סוכרת מסוג 28/07/2016
למעקב במסגרת מרפאת מבוגרים והשפעתו

.על איזון וסיבוכי סוכרת לטווח קצר וארוך
.מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאורון טל
ושאלונים

מאושרלא22/08/2018 0468-16-
RMC

המכון
לסוכרת

ואנדוקרינולוגי
ה

 חלה מגמת2008-2016האם בין השנים 23/05/2017
עלייה בחומרת ההשמנה והסיבוכים הנלווים
בקרב ילדים ובני נוער בעת פנייתם למרפאת

השמנה במכון האנדוקריני בבית חולים
?שניידר

.מחקר תיקים רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםשלומית שליטין
ושאלונים

מאושרלא18/06/2018 0275-17-
RMC

9:כ לקבוצה"סה

המטולוגיה:מחלקה

רב, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב המטולוגיה
 פומי יחד עםMLN9708להשוואת , מרכזי

ודקסאמתאזון (Lenalidomide)לנאלידומיד 
(Dexamethasone) לעומת פלצבו יחד עם

לנאלידומיד ודקסאמתאזון במטופלים בוגרים
או עמידה/עם מיאלומה נפוצה נשנית ו

.לטיפול

מאושרכן16/06/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0122-13-
RMC
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מבוקר, סמיות-כפול,  אקראי3מחקר פאזה המטולוגיה
,(Ibrutinib)פלצבו להערכת איברוטיניב 

,Bruton's Tyrosine Kinase (BTK)מעכב 
(Bendamustine)בשילוב עם בנדמוסטין 

(BR) (Rituximab)וריטוקסימאב 
במטופלים הסובלים מלויקמיה לימפוציטית

לימפומה של לימפוציטים קטנים/כרונית
(Chronic Lymphocytic

Leukemia/Small Lymphocytic
Lymphoma)  מחקר)נשנית או עמידה

“HELIOS”).

מאושרכן05/01/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 6948

,אקראי, 3מחקר  בטיחות ויעילות שלב המטולוגיה
רב מרכזי של דקסאמתאזון, פתוח, מבוקר

(Dexamethasone)  עםMLN9708או 
הניתנים, טיפול לפי בחירת  הרופא

למטופלים עם עמילואידוזיס מערכתית של
Systemic Light Chain)שרשראות קלות 

(AL) Amyloidosis) נשנית או עמידה.

מאושרכן23/04/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 7096

של, אקראי, 3שלב , ניסוי פתוחהמטולוגיה
דקסאמתזון עם או ללא/לנאלידומיד

אלוטוזומאב בנבדקים עם מיאלומה נפוצה
שלא טופלה בעבר

מאושרכן03/10/2017תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 6428

/אקראי של לנלידומיד , 3ניסוי פתוח שלב המטולוגיה
דקסאמתזון עם או ללא אלוטוזומאב

במיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה לטיפול

מאושרכן25/09/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 6352

65מחקר המשך פתוח במטופלים בני המטולוגיה
ומעלה עם לויקמיה לימפוציטית כרונית

(CLL) או לימפומה של לימפוציטים קטנים
(SLL) אשר השתתפו במחקר

PCYC-1115-CA (PCI-32765בהשוואה 
.((Chlorambucil)לכלוראמבוציל 

מאושרכן22/04/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 7177

של, IIIשלב , אקראי, מחקר כפול סמיותהמטולוגיה
טיפול תחזוקתי בלנלידומיד לעומת פלסבו

במטופלים מבוגרים עם לימפומה מפושטת
Diffuse  (DLBCL) גדולים Bשל תאי 

Large B-Cell Lymphoma, אשר הגיבו
 כקו ראשוןR-CHOP- לטיפול ב

מאושרכן23/01/2018תכשיר רפואיעמוס כהן 6067



מימון חברהתאריך תוקףמספר הבקשהסוג המחקרשם החוקרמחלקה מצבשם המחקר תאריך הבקשה

24/07/2017 172 מתוך 84עמוד 

נעם פרנקל203 - 202- רשימת המחקרים   י"הודפס ע
1272 כ"סה 12/12/2099עד :  חתך תאריכים

; בילינסון=מרפאה/ קמפוס ; מאושר=מצב; מרכז רפואי רבין=בית חולים; ; תאריך הגשה=סוג התאריך:  תנאי סינון

הופק מתוכנת מטרות

רב מרכזי, אקראי, פתוח, IIIניסוי פאזה המטולוגיה
המשווה טיפול משמר באופטומומאב לעומת

העדר טיפול בנבדקים עם לויקמיה
שהגיבו לטיפול (CLL)לימפוציטית כרונית 

קודם בהישנות המחלה

מאושרכן28/04/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 5756

גלוי)פתוח ,אקראי, רב מרכזי, 3מחקר שלב המטולוגיה
של היעילות, בקבוצות מקבילות (תווית

לעומת (®רוולימיד)והבטיחות של לנלידומיד 
כלורמבוציל כטיפול קו ראשון בקשישים חולי

 שלאBלוקמיה לימפוציטית כרונית של תאי 
קיבלו טיפול בעבר

מאושרכן10/01/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 5544

,(Open-Label)גלוי , אקראי, 3מחקר פזה "המטולוגיה
מרכזי להערכת השילוב של ריטוקסימאב-רב

(Rituximab) ,ציקלופוספמיד
(Cyclophosphamide) ,דוקסורוביצין
(Doxorubicin) , וולקייד(VELCADE)

או ריטוקסימאב (CAP-VcR)ופרדניזון 
(Rituximab) ,ציקלופוספמיד
(Cyclophosphamide) ,דוקסורוביצין
(Doxorubicin) , וינקריסטין(Vincristine)

בחולים הלוקים (CHOP-R)ופרדניזון 
Mantle Cell Lymphomaבלימפומה מסוג 

אשר אינם כשירים, שאובחנה לאחרונה
".להשתלת מח עצם

מאושרכן23/03/2018תכשיר רפואירונית גוריון 5132

,(Open-Label)גלוי , אקראי, 3מחקר פזה "המטולוגיה
מרכזי להערכת השילוב של ריטוקסימאב-רב

(Rituximab) ,ציקלופוספמיד
(Cyclophosphamide) ,דוקסורוביצין
(Doxorubicin) , וולקייד(VELCADE)

או ריטוקסימאב (CAP-VcR)ופרדניזון 
(Rituximab) ,ציקלופוספמיד
(Cyclophosphamide) ,דוקסורוביצין
(Doxorubicin) , וינקריסטין(Vincristine)

בחולים הלוקים (CHOP-R)ופרדניזון 
Mantle Cell Lymphomaבלימפומה מסוג 

אשר אינם כשירים, שאובחנה לאחרונה
".להשתלת מח עצם

מאושרכן27/04/2018גנטירונית גוריון 5133
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הופק מתוכנת מטרות

אקראי,בינלאומי רב מרכזי, מחקר פתוחהמטולוגיה
IIIשלב ,  זרועות טיפול2מבוקר עם 

Rituximabלהערכת התרומה של מתן 
לחולי לימפומה פוליקולרית מתקדמת לאחר

תגובה לטיפול כימותרפי בשילוב
Rituximabבהשוואה למעקב תצפיתי בלבד .

A multicentre phase III  open-label
randomized study in patients with

advanced follicular lymphoma
evaluating the benefit of maintenance
therapy with rituximab after induction
of response with chemotherapy plus

rituximab in comparison with no
maintenance therapy

מאושרכן08/11/2017תכשיר רפואיגוילי-ענת גפטר 3780

,חד זרועי, רב מרכזי, מחקר פאזה שניההמטולוגיה
לבדיקת היעילות והבטיחות של מינון נמוך

של פלודרבין וציקלופוספמיד משולב עם מינון
סטנדרטי של רטיקסומב כטיפול ראשוני
לחולי לוקמיה לימפטית כרונית מבוגרים

(65מעל גיל )

מאושרכן04/05/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 6187

המשווה, רב מרכזי,  אקראי3מחקר שלב המטולוגיה
ודקסאמתאזון, לנלידומיד, קארפילזומיב

(CRd) לעומת לנלידומיד ודקסאמתאזון
(Rd) בנבדקים עם הישנות של מיאלומה

נפוצה

מאושרכן08/02/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 5976

טיפול מדורג במחלת הודגקין בהתאם30/05/2007המטולוגיה
לקבוצות סיכון ובהתאם להערכת תגובה

 קורסים טיפוליים על פי2לטיפול לאחר 
FDG-PET/CT studyתוצאות 

מאושרלא17/12/2017תכשיר רפואיאסנת בארי 0100-07-
RMC

-בדיקת פעילות של פרותרומבינזה חדשה  25/07/2007המטולוגיה
(fibrinogen-like protein 2 (fgl-2כגורם 

סיכון לאירועים תרומבואמבוליים וורידיים
בחולים עם ממאירות המטולוגית וסולידית

מאושרכן07/11/2017ללא מוצר מחקרניר פלד 0208-07-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

 מחזורי6- ו4מחקר אקראי המשווה בין 21/10/2007המטולוגיה
הניתן כל , CHOPכימותרפיה עם משלב 

 מחזורים של הנוגדן6 יום בשילוב עם 21
 בחוליםCD20שבטי ריטוקסימב כנגד -החד

 חיובייםBעם לימפומה אגרסיבית של תאי 
 שנה ללא גורמי18-60בגילאים  , CD20-ל

.( Bulky)סיכון וללא מחלה מסיבית 

Randomised study comparing 4 and
6 cycles of chemotherapy with CHOP

at 21-day intervals, both with 6 cycles
of immunotherapy with the

monoclonal anti-CD20 antibody
Rituximab in patients with aggressive

CD-20-positive B-Cell Lymphoma
aged 18 to 60 years with no risk

factor and no Bulky disease

מאושרלא11/03/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0259-07-
RMC

השתלה אלוגנאית של תאי אב המטופויטים23/01/2011המטולוגיה
משני תורמים בני משפחה עם התאמה

מלאה בסיווג רקמות לחולי לויקמיה חריפה
מחקר: בעלת מדדים פרוגנוסטים גרועים

היתכנות לשיטת טיפול חדשה

מאושרלא23/11/2017תרפיות מתקדמותמשה ישורון 0402-10-
RMC

ניטור מהלך השתלה במחלקת מושתלי מח12/03/2012המטולוגיה
עצם

מאושרלא21/05/2018ללא מוצר מחקרמשה ישורון 0104-12-
RMC

09/05/2012Cytokines in CSF in lymphomaהמטולוגיה
patients – Can they help diagnose

CNS involvement and do they have
prognostic significance

- ציטוקינים בנוזל שדרה בחולי לימפומה
האם הם יכולים לעזור לאבחנת לימפומה

במערכת עצבים מרכזית והאם יש להם
משמעות פרוגנוסטית

מאושרלא15/07/2018ללא מוצר מחקראסנת בארי 0384-11-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

בחולים עם (sequential)טיפול מדורג 13/05/2012המטולוגיה
מחלה לימפופרוליפרטיבית לאחר השתלה

(PTLD)   עם ריטוקסימאב(RITUXIMAB)
 בעזרתCHOP– ומשלב כימותרפיה מסוג 
(G-CSF)תמיכה של גורמי צמיחה 

מאושרלא07/07/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0102-12-
RMC

העברת נתוני השתלות מח עצם למאגר17/05/2012המטולוגיה
הנתונים של האיגודים האמריקאי והאירופאי

להשתלות מח עצם

מאושרלא11/06/2018ללא מוצר מחקרמשה ישורון 0170-12-
RMC

השפעת מצב של תרדמת תאית09/07/2012המטולוגיה
(quiescence) על רגישות תאי גזע לוקמים

.לטיפולים המקובלים

מאושרלא22/08/2018ללא מוצר מחקרפיה רענני 0187-12-
RMC

איסוף נתונים רטרוספקטיבי ובחינת30/12/2012המטולוגיה
הדגימות הפתולוגיות של חולים וחולות שלקו

.בלימפומה  באברים אקסטרנודלים

מאושרלא26/05/2018ללא מוצר מחקראסנת בארי 0306-12-
RMC

מחקר פרוספקטיבי לבדיקת יעילות06/01/2013המטולוגיה
CANNABIDIOLלטיפול במחלת השתל 

כנגד המאכסן בצורתה הכרונית לאחר
השתלת מח עצם אלוגנאית

מאושרלא07/05/2018תכשיר רפואימשה ישורון 0500-12-
RMC

פריחה דמוית עקיצת יתוש בחולים עם13/02/2013המטולוגיה
מחקר. מחלות לימפופרוליפרטיביות

ICLLSGפרוספקטיבי של 

מאושרלא16/09/2018ללא מוצר מחקראסנת בארי 0011-13-
RMC

מבוקר, סמיות-כפול,  אקראי3מחקר פאזה 15/04/2013המטולוגיה
Bruton's Tyrosineפלצבו להערכת מעכב 

Kinase (BTK), PCI 32765 (Ibrutinib),
Rituximab- וBendamustineבשילוב עם 

(BR) במטופלים שאובחנו לאחרונה כחולי
Mantle Cell)לימפומה של תאי מעטפת 

Lymphoma)

מאושרכן06/07/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0056-13-
RMC

בדיקת רפרטואר קולטנים של לימפוציטים27/05/2013המטולוגיה
 לאחר השתלה אלוגנאית מדם חבלTמסוג 

טבור והקשר לתוצאי ההשתלה

מאושרכן17/07/2016ללא מוצר מחקרמשה ישורון 0257-13-
RMC

הקשר בין תפיסת צעירים ערבים החולים16/06/2013המטולוגיה
במחלה כרונית את עמדות החברה כלפי

חולי ונכות לבין תפיסת המחלה שלהם
ותמיכה חברתית  לבין הישגיהם

ההתפתחותיים

מאושרלא31/07/2016ללא מוצר מחקרפנחס שטרק 0194-13-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

09/09/2013Discovery and development of CLLהמטולוגיה
cell specific peptides for use in

targeted drug delivery
CLL זיהוי ופיתוח פפטידים ספציפיים ל

לצורך מתן תרופות ממוקד

מאושרכן17/11/2017ללא מוצר מחקראסנת בארי 0432-13-
RMC

- והשונות בגן לCD24הביטוי הכמותי של 30/10/2013המטולוגיה
CD24כסמן למחלות המטולוגיות ממאירות 

.ממאירות בבני אדם-וקדם

מאושרכן21/01/2018גנטיעדי שחם אבולעפיה 0514-13-
RMC

05/02/2014Prospective registry for managementהמטולוגיה
of CNS involvement in aggressive

lymphoma in clinical routine (SCNSL
regisry 2011-2013)רישום פרוספקטיבי

של הטיפול במעורבות מוחית בלימפומה
אגרסיבית

מאושרכן19/01/2018ללא מוצר מחקראסנת בארי 0671-13-
RMC

מחקר רישום המוגלובינוריה לילית התקפית17/03/2014המטולוגיה
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

מאושרכן09/03/2018ללא מוצר מחקרגליה ספקטר 0090-14-
RMC

 המשווה בין דאראטומומאב3מחקר שלב 17/03/2014המטולוגיה
(daratumumab) ,לנלידומיד ודקסאמטאזון
(DRd)  לבין לנלידומיד ודקסאמטאזון(Rd)

בחולי מיאלומה נפוצה נשנית או עמידה
.לטיפול

מאושרכן18/08/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0119-14-
RMC

 המשווה בין דאראטומומאב3מחקר שלב 26/03/2014המטולוגיה
(daratumumab) ,לנלידומיד ודקסאמטאזון
(DRd)  לבין לנלידומיד ודקסאמטאזון(Rd)

בחולי מיאלומה נפוצה נשנית או עמידה
.מחקר גנטי-תת– לטיפול 

מאושרכן04/09/2018גנטינתיב-הילה מגן 0120-14-
RMC

(CLL)ריפוי של לוקמיה לימפוציטית כרונית  07/04/2014המטולוגיה
באמצעות (MCL)ולימפומת מנטל התא 

RNA)א מעכב "חלקיקים המכילים רנ-ננו
inhibition)

Targeting B-cell malignancies with
RNAi-based nanomedicines

מאושרלא29/11/2017ללא מוצר מחקראסנת בארי 0136-14-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

כפול, בביקורת פלצבו, אקראי, 3מחקר שלב 04/05/2014המטולוגיה
של טיפול אחזקה, סמיות

Ixazomib)באיקסזומיב ציטראט 
Citrate-MLN9708) פומי במטופלים עם

מיאלומה נפוצה לאחר השתלת תאי גזע
.עצמוניים

מאושרכן30/08/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0233-14-
RMC

כפול, בביקורת פלצבו, אקראי, 3מחקר שלב 04/05/2014המטולוגיה
של טיפול אחזקה באיקסזומיב, סמיות

(Ixazomib Citrate-MLN9708)ציטראט 
פומי במטופלים עם מיאלומה נפוצה לאחר

.תת מחקר גנטי- השתלת תאי גזע עצמוניים

מאושרכן30/08/2018גנטינתיב-הילה מגן 0234-14-
RMC

בדיקת יעילות תרופת האלטרומבופאג05/06/2014המטולוגיה
ובטיחותה בשיפור שיעור קליטת הטסיות
והאצת קליטתן לאחר השתלת דם טבורי

.במושתלים מבוגרים

מאושרכן29/12/2017תכשיר רפואימשה ישורון 7114

( שנה70מעל גיל )טיפול בחולים מבוגרים 08/06/2014המטולוגיה
 גדוליםBעם לימפומה אגרסיבית  של תאי 

מאושרלא30/06/2018ללא מוצר מחקרגוילי-ענת גפטר 0227-14-
RMC

פיתוח נוגדן הקשור לפפטיד של מורטלין08/07/2014המטולוגיה
לטיפול בחולי לויקמיה לימפוציטית כרונית

מאושרכן28/01/2018ללא מוצר מחקראסנת בארי 0347-14-
RMC

,בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 19/10/2014המטולוגיה
,בתווית פתוחה של איברוטיניב, מרכזי-רב

בשילוב עם, מעכב טירוזין קינאז של ברוטון
אובינוטוזומאב לעומת כלורמבוציל בשילוב

עם אובינוטוזומאב בקרב נבדקים עם לוקמיה
לימפוציטית כרונית או לימפומה לימפוציטית

קטנה ללא עבר טיפולי

מאושרכן28/06/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 0559-14-
RMC

,בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 23/10/2014המטולוגיה
,בתווית פתוחה של איברוטיניב, מרכזי-רב

בשילוב עם, מעכב טירוזין קינאז של ברוטון
אובינוטוזומאב לעומת כלורמבוציל בשילוב

עם אובינוטוזומאב בקרב נבדקים עם לוקמיה
לימפוציטית כרונית או לימפומה לימפוציטית

.(גנטי)קטנה ללא עבר טיפולי  

מאושרכן07/07/2018גנטיאסנת בארי 0569-14-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

,עם ביקורת פלצבו, אקראי, 3מחקר שלב 30/12/2014המטולוגיה
(Ixazomib)של איקסאזומיב , סמיות-כפול

הניתן דרך הפה כטיפול אחזקה לאחר טיפול
ראשוני בחולי מיאלומה נפוצה שאובחנו

.לאחרונה ולא עברו השתלת תאי גזע

מאושרכן01/08/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0689-14-
RMC

,עם ביקורת פלצבו, אקראי, 3מחקר שלב 30/12/2014המטולוגיה
(Ixazomib)של איקסאזומיב , סמיות-כפול

הניתן דרך הפה כטיפול אחזקה לאחר טיפול
ראשוני בחולי מיאלומה נפוצה שאובחנו

תת– לאחרונה ולא עברו השתלת תאי גזע 
.מחקר גנטי

מאושרכן01/08/2018גנטינתיב-הילה מגן 0690-14-
RMC

 לטיפולCANNABIDIOLבדיקת יעילות 06/01/2015המטולוגיה
במחלת השתל כנגד המאכסן בצורתה

.(III/IV)החריפה בדרגותיה הקשות 

מאושרכן08/04/2018תכשיר רפואימשה ישורון 0009-15-
RMC

להערכת שלושה לוחות, אקראי, 2ניסוי שלב 21/01/2015המטולוגיה
זמנים של מתן דאראטומומאב

(Daratumumab) במיאלומה נפוצה זוחלת
(smoldering multiple myeloma).

מאושרכן05/05/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0032-15-
RMC

להערכת שלושה לוחות, אקראי, 2ניסוי שלב 21/01/2015המטולוגיה
זמנים של מתן דאראטומומאב

(Daratumumab) במיאלומה נפוצה זוחלת
(smoldering multiple myeloma) –

.מחקר גנטי-תת

מאושרכן05/05/2018גנטינתיב-הילה מגן 0033-15-
RMC

אלגוריתם לאבחון מוקדם של סנדרום05/02/2015המטולוגיה
בקרב מטופלים עם (MDS)מייאלודיספלסטי 

אנמיה על רקע לא מוסבר

נתונים קיימיםאראל יפה
ושאלונים

מאושרלא01/03/2017 0086-15-
RMC

סקירה רטרוספקטיבית של חולים עם08/04/2015המטולוגיה
Hodgkin's Lymphoma (HL)   עםbulky

disease – האם ניתן לוותר על קרינה?

נתונים קיימיםאסנת בארי
ושאלונים

מאושרלא26/04/2018 0235-15-
RMC

של חולים (Biobank)הקמת מאגר רקמות 08/04/2015המטולוגיה
,אונקולוגיות במרכז דווידוף-במחלות המטו

מרכז רפואי רבין

מאושרכן09/01/2018גנטיאורי רוזובסקי 0232-15-
RMC

מרשם ארצי רטרוספקטיבי של חולים עם21/04/2015המטולוגיה
ITP.

נתונים קיימיםגליה ספקטר
ושאלונים

מאושרלא08/06/2018 0245-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מתן חומצה פולינית לאחר מטוטרקסט הניתן21/05/2015המטולוגיה
למניעת מחלת השתל כנגד המאכסן לאחר

ההשפעה על- השתלת מח עצם אלוגנאית 
שיעור הרעילות הסיסטמית ודרגותיה ועל

.מחקר רנדומלי כפול סמיות: תוצאי ההשתלה

מאושרכן08/09/2018תכשיר רפואימשה ישורון 0197-15-
RMC

להוכחת, פתוח, מרכזי-רב, מחקר אקראי21/07/2015המטולוגיה
של, 3בשלב  (non-inferiority)נחיתות -אי

ACP-196 לעומת איברוטיניב (ibrutinib)
בנבדקים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית

.בסיכון גבוה שקיבלו טיפול קודם

מאושרכן02/02/2018גנטיאסנת בארי 0364-15-
RMC

,זרועי-תלת, פתוח, מרכזי-רב, מחקר אקראי02/08/2015המטולוגיה
של אובינוטוזומאב, 3בשלב 

(obinutuzumab) בשילוב עם כלורמבוציל,
ACP-196בשילוב עם אובינוטוזומאב ו -
ACP-196תרופתי בנבדקים עם- כטיפול חד

לוקמיה לימפוציטית כרונית שלא טופלה
.בעבר

מאושרכן02/02/2018גנטיאסנת בארי 0384-15-
RMC

, המשווה בין דאראטומומאב3מחקר שלב 12/08/2015המטולוגיה
לנלידומיד ודקסאמתאזון  לבין לנלידומיד

ודקסאמתאזון בנבדקים עם מיאלומה נפוצה
שלא טופלה בעבר שאינם כשירים לקבלת

טיפול במינון גבוה

מאושרכן21/09/2017תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0367-15-
RMC

, המשווה בין דאראטומומאב3מחקר שלב 12/08/2015המטולוגיה
לנלידומיד ודקסאמתאזון  לבין לנלידומיד

ודקסאמתאזון בנבדקים עם מיאלומה נפוצה
שלא טופלה בעבר שאינם כשירים לקבלת

טיפול במינון גבוה

מאושרכן21/09/2017גנטינתיב-הילה מגן 0368-15-
RMC

 של מעכב ברוטון טירוזין2מחקר פאזה 20/08/2015המטולוגיה
כטיפול אחזקתי בחולים, קינאז איברוטיניב

מבוגרים עם לימפומה ראשונית של המח
אחרי קו טיפול כימי ראשוני

מאושרכן27/09/2017תכשיר רפואיאסנת בארי 0356-15-
RMC

 על פומלידומיד ודקסאמתאזוןIIIמחקר שלב 02/09/2015המטולוגיה
במינון נמוך עם או בלי פמברוליזומאב

(MK3475) לטיפול במיאלומה נפוצה עמידה
.(rrMM)לטיפול או נשנית ועמידה לטיפול 

(KEYNOTE 183)

מאושרכן10/01/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0559-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

 על השימוש בלנלידומיד3מחקר שלב 02/09/2015המטולוגיה
עם או בלי, ובדקסאמתאזון במינון נמוך

לטיפול במיאלומה נפוצה, פמברוליזומאב
שאובחנה לאחרונה ולא טופלה בעבר

(KEYNOTE 185).

מאושרכן05/04/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0561-15-
RMC

הנסיון הישראלי באבחון וטיפול של לאקמיה16/09/2015המטולוגיה
.של תאים שעירים

נתונים קיימיםאסנת בארי
ושאלונים

מאושרלא18/10/2017 0589-15-
RMC

- כטיפול בthird party EBV CTLעירוי 08/10/2015המטולוגיה
EBV PTLD

מאושרלא01/11/2017תרפיות מתקדמותמשה ישורון 0624-15-
RMC

 על פומלידומיד ודקסאמתאזוןIIIמחקר שלב 09/11/2015המטולוגיה
במינון נמוך עם או בלי פמברוליזומאב

(MK3475) לטיפול במיאלומה נפוצה עמידה
(rrMM)לטיפול או נשנית ועמידה לטיפול 

(KEYNOTE 183)

מאושרכן08/03/2018גנטינתיב-הילה מגן 0652-15-
RMC

 על השימוש בלנלידומידIIIמחקר שלב 09/11/2015המטולוגיה
עם או בלי, ובדקסאמתאזון במינון נמוך

לטיפול במיאלומה נפוצה, פמברוליזומאב
שאובחנה לאחרונה ולא טופלה בעבר

(KEYNOTE 185).

מאושרכן10/05/2018גנטינתיב-הילה מגן 0680-15-
RMC

תת אוכלוסיות לימפוציטים בדם פריפרי12/11/2015המטולוגיה
בחולים מבוגרים הסובלים מתלסמיה ביתא

והתלויים בעירויי דם

עידית
קוברובסקי-פזגל

מאושרלא30/03/2018ללא מוצר מחקר 0630-15-
RMC

,כפול סמיות,  רב מרכזי3מחקר שלב 11/01/2016המטולוגיה
בביקורת פלצבו לבחינת היעילות, אקראי

luspatercept)והבטיחות של לוספאטרספט 
ACE-536) לעומת פלצבו בעת הטיפול

במבוגרים הנזקקים לעירויים קבועים של
תאי דם אדומים בגלל בטא תלסמיה

(beta-thalassemia) , ניסוי"BELIEVE"

עידית
קוברובסקי-פזגל

מאושרכן19/05/2018תכשיר רפואי 0017-16-
RMC

שימוש בתאי גזע מזנכימלים  ממקור מח13/01/2016המטולוגיה
עצם   או רקמות שומן כבית חרושת לייצור

אקסוזומים מהונדסים כאסטרטגיה טיפולית
.בלויקמיה לימפוציטית כרונית

מאושרלא17/02/2018ללא מוצר מחקראורי רוזובסקי 0738-15-
RMC

 מתורם זרCMV כנגד Tלימפוציטים 21/01/2016המטולוגיה
CMV- כטיפול ב, בהתאמה חלקית

RETINITIS מחקר בחולה בודד-  רפרקטורי

מאושרלא20/01/2018תרפיות מתקדמותמשה ישורון 0051-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

השפעת השתלת תאי אב אלוגנאית על14/02/2016המטולוגיה
פרופיל אלרגי של מטופל אל מול השתלת

תאי אב עצמית וטיפול כימותרפי בלבד

מאושרלא29/03/2018ללא מוצר מחקרמשה ישורון 0030-16-
RMC

,כפול סמיות,  רב מרכזי3מחקר שלב 25/02/2016המטולוגיה
בביקורת פלצבו לבחינת היעילות, אקראי

והבטיחות של לוספאטרספט
luspatercept) ACE-536, )לעומת פלצבו

בעת הטיפול במבוגרים הנזקקים לעירויים
קבועים של תאי דם אדומים בגלל בטא

(beta (B)-thalassemia)תלסמיה 
GN - BELIEVEניסוי 

עידית
קוברובסקי-פזגל

מאושרכן22/06/2018גנטי 0124-16-
RMC

מחקר מעבדתי הבודק הפרעות06/03/2016המטולוגיה
כרומוזומאליות ובטה כימוקינים וליגנדים

בחולי מילומה נפוצה ולוקמיה עם
(מילומה אקסטרמדולרית)פלסמהציטומות 

.(לוקמיה אקסטרמודולרית)או כלורומות 

מאושרלא04/04/2018ללא מוצר מחקרנתיב-הילה מגן 0127-16-
RMC

SVCמתן אנטי קואגולציה בחסימת 28/03/2016המטולוגיה
סינדרום המשנית לממריאות ואינה

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי- טרומבותית 

נתונים קיימיםאבי לידר
ושאלונים

מאושרלא17/04/2018 0208-16-
RMC

 להערכת היעילות והבטיחות2מחקר שלב 27/04/2016המטולוגיה
 בקרב נבדקים עם לוקמיהACP-196של 

חוזרת או עמידה (CLL)לימפוציטית כרונית 
פרוטוקול)ואי סבילות לטיפול באיברוטיניב 

ACE-CL-208)

מאושרכן19/09/2017תכשיר רפואיאסנת בארי 0290-16-
RMC

איסוף נתונים רטרוספקטיבי בקרב מטופלים01/05/2016המטולוגיה
אשר קיבלו טיפול אינדוקציה מבוסס על

.עם תגובה לא מספקת, משלב וולקיד

נתונים קיימיםנתיב-הילה מגן
ושאלונים

מאושרלא07/06/2017 0302-16-
RMC

 להערכת היעילות והבטיחות2מחקר שלב 02/05/2016המטולוגיה
 בקרב נבדקים עם לוקמיהACP-196של 

חוזרת או עמידה (CLL)לימפוציטית כרונית 
פרוטוקול)ואי סבילות לטיפול באיברוטיניב 

ACE-CL-208)

מאושרכן30/10/2017גנטיאסנת בארי 0291-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

 הבודק סבילותIIמחקר בינלאומי שלב 15/05/2016המטולוגיה
ויעילות של טיפול משולב של מטוטרקסט

 וטיפול כימי במינוןR-ICEוציטרבין ובהמשך 
גבוהה נתמך על ידי השתלת מח עצם

מסוגBבחולים עם לימפומה , אוטולוגית
מערכתית ומעורבות מערכת עצבים מרכזית

פרוטוקול )באבחנה או בעת חזרת המחלה 
MARIETTA)

מאושרלא06/02/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 0210-14-
RMC

האם השתלת מח עצם אלוגנאית גורמת22/05/2016המטולוגיה
להזדקנות מוקדמת של המערכת
?ההמטופויטית ושל החולה עצמו

מאושרלא15/06/2017ללא מוצר מחקראלון- ליאת שרגיאן  0347-16-
RMC

-לוקמיה ראשונית של תאי פלזמה בישראל 24/05/2016המטולוגיה
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםנתיב-הילה מגן
ושאלונים

מאושרלא21/06/2018 0301-16-
RMC

האם ישנו אפקט מיטיב להשתתפות בניסויים26/05/2016המטולוגיה
קליניים אצל חולים עם ממאירויות

מחקר רטרוספקטיבי? המטולוגיות

נתונים קיימיםאורי רוזובסקי
ושאלונים

מאושרלא20/06/2018 0360-16-
RMC

רנא מעגלי בממאירות של לימפוציטים מסוג05/06/2016המטולוגיה
B

מאושרלא21/06/2018ללא מוצר מחקראורי רוזובסקי 0379-16-
RMC

בקבוצות, אקראי,  כפול סמיותIIIניסוי שלב 09/08/2016המטולוגיה
,בביקורת פלצבו, רב מרכזי, מקבילות

לבחינת היעילות והבטיחות של
בעת (caplacizumab)קאפלאציזומאב 

הטיפול בארגמנת נרכשת של קרישה וחסר
טסיות

מאושרכן25/10/2017תכשיר רפואיגליה ספקטר 0513-16-
RMC

אקראי להערכת,  פתוח3מחקר פאזה 22/08/2016המטולוגיה
,(Nivolumab)שילובים של ניבולומאב 

פומלידומיד, (Elotuzumab)אלוטוזומאב 
(Pomalidomide) ודקסמתזון
(Dexamethasone) במיאלומה נפוצה

נשנית ועמידה
(CheckMate 602: CHECKpoint

pathway and nivoluMAb clinical Trial
Evaluation 602)

מאושרכן03/11/2017תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0552-16-
RMC
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אקראי להערכת,  פתוח3מחקר פאזה 22/08/2016המטולוגיה
,(Nivolumab)שילובים של ניבולומאב 

פומלידומיד, (Elotuzumab)אלוטוזומאב 
(Pomalidomide) ודקסמתזון
(Dexamethasone) במיאלומה נפוצה

נשנית ועמידה
(CheckMate 602: CHECKpoint

pathway and nivoluMAb clinical Trial
Evaluation 602)

מאושרכן20/12/2017גנטינתיב-הילה מגן 0553-16-
RMC

הערכת קרישיות יתר בנשים בהריון עם12/09/2016המטולוגיה
נוגדנים כנגד פוספוליפידים או תסמונת אנטי

פוספוליפידית

מאושרלא14/02/2018ללא מוצר מחקרגליה ספקטר 0616-16-
RMC

להערכת, בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 12/09/2016המטולוגיה
היעילות והבטיחות של אובליטוקסימאב

(Ublituximab)  בשילוב עםTGR-1202
בהשוואה לאובינוטוזומאב

(Obinutuzumab) בשילוב עם כלורמבוציל
(Chlorambucil) ,במטופלים עם לוקמיה

(CLL)לימפוציטית כרונית 

מאושרכן22/03/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 0575-16-
RMC

להערכת, בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 12/09/2016המטולוגיה
היעילות והבטיחות של אובליטוקסימאב

(Ublituximab)  בשילוב עםTGR-1202
בהשוואה לאובינוטוזומאב

(Obinutuzumab) בשילוב עם כלורמבוציל
(Chlorambucil) ,במטופלים עם לוקמיה

מחקר גנטי–  (CLL)לימפוציטית כרונית 

מאושרכן02/04/2018גנטיאסנת בארי 0576-16-
RMC

pcc-prothrombin complexהשימוש ב06/10/2016המטולוגיה
concentrate מחקר-  במרכז הרפואי רבין
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםגליה ספקטר
ושאלונים

מאושרלא07/11/2017 0671-16-
RMC

תחלואה ותמותה בשנה העוקבת לניתוח02/11/2016המטולוגיה
לתיקון שברי ירך מקורבת בחולים המטופלים

מחקר רטרוספקטיבי- בנוגדי קרישה ישירים

נתונים קיימיםגליה ספקטר
ושאלונים

מאושרלא19/12/2017 0497-16-
RMC
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עם, 3בשלב , תווית-גלוי, מרכזי-ניסוי רב08/11/2016המטולוגיה
,חלוקה אקראית לקבוצות טיפול

על רוקסוליטיניב לעומת הטיפול המיטבי
,הזמין

עבור חולי מחלת שתל נגד מאכסן חריפה
ועמידה לטיפול באמצעות סטרואידים

(SR-aGvHD) ,לאחר השתלת תאי גזע
מתורם

מאושרכן05/01/2018גנטימשה ישורון 0722-16-
RMC

עם, 3בשלב , תווית-גלוי, מרכזי-ניסוי רב09/11/2016המטולוגיה
,חלוקה אקראית לקבוצות טיפול

על רוקסוליטיניב לעומת הטיפול המיטבי
,הזמין

עבור חולי מחלת שתל נגד מאכסן חריפה
ועמידה לטיפול באמצעות סטרואידים

(SR-aGvHD) ,לאחר השתלת תאי גזע
מתורם

מאושרכן15/12/2017תכשיר רפואימשה ישורון 0711-16-
RMC

FACT-BMT-091916-14.2פרוטוקול 30/11/2016המטולוגיה
להערכת אימות התרגום של שאלון ההערכה
הפונקציונאלית של מושתלי מח עצם בטיפול

(FACT-BMT)בסרטן 

נתונים קיימיםמשה ישורון
ושאלונים

מאושרלא25/12/2017 0780-16-
RMC

,בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 05/12/2016המטולוגיה
בתווית פתוחה של, מרכזי-רב

לעומת בחירתו (ACP-196)אקלאברוטיניב 
של החוקר באידלאליסיב עם ריטוקסימאב או

בנדמוסטין עם ריטוקסימאב בנבדקים עם
לוקמיה לימפוציטית כרונית נשנית או עמידה

מאושרכן01/02/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 0527-16-
RMC

,בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 13/12/2016המטולוגיה
בתווית פתוחה של, מרכזי-רב

לעומת בחירתו (ACP-196)אקלאברוטיניב 
של החוקר באידלאליסיב עם ריטוקסימאב או

בנדמוסטין עם ריטוקסימאב בנבדקים עם
לוקמיה לימפוציטית כרונית נשנית או עמידה

מאושרכן29/01/2018גנטיאסנת בארי 0528-16-
RMC

רפואה מותאמת אישית ומנגנונים גנומיים05/02/2017המטולוגיה
.בספקטרום ההתקדמות של מילומה נפוצה

מאושרכן02/04/2018גנטינתיב-הילה מגן 0052-17-
RMC
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,זרוע יחידה, תווית פתוחה ,2מחקר פאזה 05/02/2017המטולוגיה
להערכת ניבולומאב, שתי קבוצות 

עמידה/ בלימפומה ראשונית נשנית 
או (PCNSL)במערכת העצבים המרכזית 

עמידה באשכים/בלימפומה ראשונית נשנית
(PTL)

מאושרכן02/04/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 0069-17-
RMC

,זרוע יחידה, תווית פתוחה ,2מחקר פאזה 05/02/2017המטולוגיה
להערכת ניבולומאב, שתי קבוצות 

עמידה/ בלימפומה ראשונית נשנית 
או (PCNSL)במערכת העצבים המרכזית 

עמידה באשכים/בלימפומה ראשונית נשנית
(PTL)

מאושרכן02/04/2018גנטיאסנת בארי 0070-17-
RMC

בתווית, מבוקר, אקראי, 3מחקר שלב 13/02/2017המטולוגיה
בורטזומיב, של סלינקסור, פתוחה

לעומת בורטזומיב (SVd)ודקסמטזון 
במטופלים עם מיאלומה (Vd)ודקסמטזון 

(RRMM)נפוצה נשנית או עמידה לטיפול 

מאושרכן27/06/2018תכשיר רפואינתיב-הילה מגן 0054-17-
RMC

תוצאות הרדמה נוירואקסיאלית ביולדות28/03/2017המטולוגיה
מחקר- XIממוצא אשכנזי וחסר בפקטור 

פרוספקטיבי

מאושרלא11/06/2018ללא מוצר מחקרגליה ספקטר 0090-17-
RMC

ראיות מהעולם האמתי על השימוש04/04/2017המטולוגיה
בקרב (Carfilzomib)בקרפילזומיב 

מטופלים עם מיאלומה נפוצה נשנית
.20150262פרוטוקול . באירופה

מאושרכן12/07/2018ללא מוצר מחקרנתיב-הילה מגן 0187-17-
RMC

, בחלוקה אקראית 3ניסוי רב מרכזי בשלב 08/05/2017המטולוגיה
על טיפול באמצעות,בתוויות גלויות 

רוקסוליטיניב בהשוואה לטיפול הזמין הטוב
עבור מטופלים עם מחלת שתל כנגד,ביותר

מאכסן ממושכת ןעמידה לטיפול באמצעות
קורטיקוסטרואידים לאחר השתלת תאי גזע

(REACH 3)מתורם

מאושרכן12/06/2018תכשיר רפואימשה ישורון 0247-17-
RMC
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,בחלוקה אקראית, 3מרכזי בשלב -ניסוי רב08/05/2017המטולוגיה
על טיפול באמצעות, בתוויות גלויות

רוקסוליטיניב בהשוואה לטיפול הזמין הטוב
עבור מטופלים עם מחלת שתל נגד, ביותר

מאכסן ממושכת ועמידה לטיפול באמצעות
קורטיקוסטרואידים לאחר השתלת תאי גזע

(REACH 3)מתורם 

מאושרכן02/07/2018גנטימשה ישורון 0248-17-
RMC

ור התלויות'הריונות בחולות תלסמיה מייג14/05/2017המטולוגיה
מחקר רטרוספקטיבי- בעירויי דם 

עידית
קוברובסקי-פזגל

נתונים קיימים
ושאלונים

מאושרלא11/07/2018 0258-17-
RMC

מאפיינים וטיפולים באנמיה המוליטית08/06/2017המטולוגיה
קומבס חיובית בחולי לוקמיה לימפטית

מחקר רטרוספקטיבי- כרונית 

נתונים קיימיםאסנת בארי
ושאלונים

מאושרלא26/06/2018 0326-17-
RMC

103:כ לקבוצה"סה

אונקולוגיה-המטו:מחלקה

אונקולוג-המטו
יה

,IIIפאזה , רב מרכזי, פתוח, מחקר אקראי
במטופלים עם לימפומה אינדולנטית

שלא טופלו, קינס'הודג-מתקדמת מסוג נון
להערכת התועלת של טיפול ב, בעבר

GA101 (RO5072759) בשילוב
Rituximabבהשוואה לטיפול ב,  כימותרפיה

טיפול אחזקה, ולאחריו, בשילוב כימותרפיה
. בחולים מגיביםRituximab או GA101- ב

מאושרכן02/06/2018תכשיר רפואירונית גוריון 7110

אונקולוג-המטו
יה

,אקראי, מרכזי-רב, 3מחקר בשלב 
,(פלצבו)בו -בבקרת אין, סמיות-כפול

בקבוצות מקבילות להשוואת היעילות
(Lenalidomide)והבטיחות של לנלידומיד 

בו-לעומת אין (®Revlimid- ® ֶרבלימיד)
עירוי בשל-בנבדקים הלוקים באנמיה תלוית

תסמונות מיאלודיספלסטיות בדרגת סיכון
ללא חוסר (IPSSלפי ) 1-נמוכה או בינונית

שאינה מגיבה או, 5q[31]במקטע כרומוזום 
בעלת עמידות לחומרים

.אריתרופואזיס-מעוררי

מאושרכן26/04/2018תכשיר רפואיפיה רענני 5687
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אונקולוג-המטו
יה

,אקראי, מרכזי-רב, 3מחקר בשלב 
,(פלצבו)בו -בבקרת אין, סמיות-כפול

בקבוצות מקבילות להשוואת היעילות
(Lenalidomide)והבטיחות של לנלידומיד 

בו-לעומת אין (®Revlimid- ® ֶרבלימיד)
עירוי בשל-בנבדקים הלוקים באנמיה תלוית

תסמונות מיאלודיספלסטיות בדרגת סיכון
ללא חוסר (IPSSלפי ) 1-נמוכה או בינונית

שאינה מגיבה או, 5q[31]במקטע כרומוזום 
בעלת עמידות לחומרים

.אריתרופואזיס-מעוררי

מאושרכן26/04/2018גנטיפיה רענני 5689

אונקולוג-המטו
יה

בתווית, בעל זרוע אחת , IIמחקר שלב 
על הפוגה ללא טיפול בחולי לוקמיה, גלויה

בשלב הכרוני (CML)מיאלואידית כרונית 
 ממושך תחת טיפולMR4.5לאחר השגת  

.(Nilotinib)באמצעות נילוטיניב 

מאושרכן20/04/2018תכשיר רפואיפיה רענני 7164

אונקולוג-המטו
יה

,כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 02/02/2012
של ברנטוקסימאב ודוטין, בביקורת פלצבו

(brentuximab vedotin) ו -CHP
(A+CHP) בהשוואה ל -CHOPכטיפול קו 

Tראשון במטופלים עם לימפומות של תאי 
CD30- בוגרים חיוביים ל

מאושרכן07/12/2017תכשיר רפואירונית גוריון 7162

אונקולוג-המטו
יה

h  בסרום ומיימת וh TERTחלבון ה "16/02/2012
TERT  mRNAכמדד לגילוי מוקדם של  

"הישנות מחלה ממאירה

מאושרלא27/02/2018ללא מוצר מחקרפיה רענני 0038-12-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

רישום כלל ארצי פרוספקטיבי של חולים עם07/11/2012
שאובחנו (MDS)תסמונת מיאלודיספלסטית 

לאחרונה

מאושרלא13/01/2018ללא מוצר מחקראופיר וולך 0334-12-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

רב, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 13/05/2013
 פומי יחד עםMLN9708להשוואת , מרכזי

ודקסאמתאזון (Lenalidomide)לנאלידומיד 
(Dexamethasone) לעומת פלצבו יחד עם

לנאלידומיד ודקסאמתאזון במטופלים בוגרים
או עמידה/עם מיאלומה נפוצה נשנית ו

.תת מחקר גנטי- לטיפול

מאושרכן16/06/2018גנטינתיב-הילה מגן 0123-13-
RMC
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אונקולוג-המטו
יה

מבוקר, סמיות-כפול,  אקראי3מחקר פאזה 18/08/2013
Bruton’s Tyrosineפלצבו על מעכב

Kinase  (BTK) , שנקראPCI-32765
בשילוב עם, (Ibrutinib– איברוטיניב )

ציקלופוספמיד, (Rituximab)ריטוקסימאב 
(Cyclophosphamide) ,דוקסורוביצין
(Doxorubicin) , וינקריסטין(Vincristine)

[R-CHOP] (Prednisone)ופרדניזון 
במטופלים שאובחנו לאחרונה כחולי

 גדוליםBלימפומה מפושטת של תאי 
סוג שאינו ממקור מרכז הנבט של תאי-מתת

B

Non-Germinal Center B-Cell):באנגלית)
Subtype of Diffuse Large B-Cell

Lymphoma.

מאושרכן15/07/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0298-13-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

לחקר, בלתי מבוקר,  פתוחIIניסוי פאזה 22/09/2013
החומר, PI3Kמתן תוך ורידי של מעכב  

BAY 80-6946לחולים הסובלים  
אינדולנטיות או, מלימפומות נשנות
Non-Hodgkin’sאגרסיביות מסוג 

מאושרכן30/03/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0390-13-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

מבוקר, סמיות-כפול,  אקראי3מחקר פאזה 30/09/2013
Bruton’s Tyrosineפלצבו על מעכב

Kinase  (BTK) , שנקראPCI-32765
בשילוב עם, (Ibrutinib– איברוטיניב )

ציקלופוספמיד, (Rituximab)ריטוקסימאב 
(Cyclophosphamide) ,דוקסורוביצין
(Doxorubicin) , וינקריסטין(Vincristine)

[R-CHOP] (Prednisone)ופרדניזון  
במטופלים שאובחנו לאחרונה כחולי

 גדוליםBלימפומה מפושטת של תאי 
סוג שאינו ממקור מרכז הנבט של תאי-מתת

B (באנגלית:
(Non-Germinal Center B-Cell

Subtype of Diffuse Large B-Cell
Lymphoma – מחקר גנטי-תת.

מאושרכן27/07/2018גנטירונית גוריון 0426-13-
RMC
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אונקולוג-המטו
יה

,כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 11/11/2013
של מעכב טירוזין קינאז, בביקורת פלצבו

Bruton's Tyrosine Kinase)ש ברוטון "ע
Inhibitor), PCI-32765( איברוטיניב

[Ibrutinib]) ,בשילוב עם בנדאמוסטין
(Bendamustine) וריטוקסימאב
(Rituximab) (BR) או ריטוקסימאב,

,(Cyclophosphamide)ציקלופוספאמיד 
וינקריסטין, (Doxorubicin)דוקסורוביצין 

(Vincristine)  ופרדניזון(R-CHOP)
קין'הודג-בנבדקים עם לימפומה מסוג נון

Indolent)המתקדמת באיטיות 
Non-Hodgkin Lymphoma (iNHL)) אשר

.טופלו בעבר

מאושרכן10/03/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0572-13-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

,IIIפאזה , רב מרכזי, פתוח, מחקר אקראי05/12/2013
במטופלים עם לימפומה אינדולנטית

שלא טופלו, קינס'הודג-מתקדמת מסוג נון
להערכת התועלת של טיפול ב, בעבר

GA101 (RO5072759) בשילוב
Rituximabבהשוואה לטיפול ב,  כימותרפיה

טיפול אחזקה, ולאחריו, בשילוב כימותרפיה
. בחולים מגיביםRituximab או GA101- ב

מאושרכן30/07/2018גנטירונית גוריון 0310-13-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

אקראי מסוג תווית, 3שלב , מחקר רב מרכזי13/10/2014
לעומת (Bosutinib)של בוסוטיניב, פתוחה

בקרב מטופלים בוגרים (Imatinib)אימטיניב 
עם אבחון חדש של לוקמיה

. בשלב הכרוניCMLמיאלואידיתכרונית  

מאושרכן02/02/2018תכשיר רפואיפיה רענני 0554-14-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

FDGמחקר רטרוספקטיבי המעריך 23/12/2014
PET/CTככלי דיאגנוסטי ופרוגנוסטי 

.Tלהערכת חולים עם לימפומה מסוג 

נתונים קיימיםרונית גוריון
ושאלונים

מאושרלא26/01/2018 0679-14-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

עם שתי, אקראי, פתוח, b2מחקר פאזה 08/03/2015
זרועות טיפול בסלינקסור  בשילוב עם מינון

זון  בחולים עם לימפומה'נמוך של דקסאמת
.Bנשנית בתאי /מפושטת חוזרת

מאושרכן13/07/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0129-15-
RMC
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אונקולוג-המטו
יה

עם שתי, אקראי, פתוח, b2מחקר פאזה 08/03/2015
זרועות טיפול בסלינקסור בשילוב עם מינון

זון בחולים עם לימפומה'נמוך של דקסאמת
תוספת - Bמפושטת נשנית בתאי 

.(גנטי)לפרוטוקול המחקר 

מאושרכן13/07/2018גנטירונית גוריון 0130-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

סמנים תת קליניים של תחלואה וסקולרית24/03/2015
י תרופות מקבוצת מעכבי טירוזין"שנגרמת ע

.מחקר עוקבה פרוספקטיבי רב מרכזי, קינאז

מאושרלא02/06/2018ללא מוצר מחקרפיה רענני 0196-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

מחקר רטרוספקטיבי בחולי לימפומות של11/05/2015
 לצורך הערכת תגובה לטיפולים שוניםBתאי 

נתונים קיימיםרונית גוריון
ושאלונים

מאושרלא16/06/2018 0279-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

מחקר רטרוספקטיבי לאיסוף נתונים בחולים26/05/2015
עם מחלות מילופרוליפרטיביותנמב

נתונים קיימיםעדי שחם אבולעפיה
ושאלונים

מאושרלא22/06/2018 0316-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

להוכחת, פתוח, מרכזי-רב, מחקר אקראי27/07/2015
של, 3בשלב  (non-inferiority)נחיתות -אי

ACP-196 לעומת איברוטיניב (ibrutinib)
בנבדקים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית

.בסיכון גבוה שקיבלו טיפול קודם

מאושרכן16/01/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 0363-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

,זרועי-תלת, פתוח, מרכזי-רב, מחקר אקראי03/08/2015
של אובינוטוזומאב, 3בשלב 

(obinutuzumab) בשילוב עם כלורמבוציל,
ACP-196בשילוב עם אובינוטוזומאב ו -
ACP-196תרופתי בנבדקים עם- כטיפול חד

לוקמיה לימפוציטית כרונית שלא טופלה
.בעבר

מאושרכן16/01/2018תכשיר רפואיאסנת בארי 0383-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

)הערכת ההיצמדות לטיפול בלנלידומיד 07/10/2015
LENALIDOMIDE ) בקרב חולי מיאלומה

מאפיינים ומשמעות, שכיחות– נפוצה 
מרכזי-מחקר עוקבה תצפיתי רב- קלינית 

.פרוספקטיבי

מאושרכן01/05/2018ללא מוצר מחקראירינה אמיתי 0336-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

אקראי, רב מרכזי,  גלוי תווית3מחקר שלב 09/11/2015
 לעומת טיפולASP2215-על הטיפול ב

הצלה בכימותרפיה במטופלים עם לוקמיה
נשנית או עמידה (AML)מיאלואידית חריפה 

FLT3שיש להם מוטציה בגן , לטיפול

מאושרכן07/04/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0658-15-
RMC
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אונקולוג-המטו
יה

רב,  גלוי תווית3מחקר שלב : מחקר גנטי09/11/2015
ASP2215-אקראי על הטיפול ב, מרכזי

לעומת טיפול הצלה בכימותרפיה במטופלים
(AML)עם לוקמיה מיאלואידית חריפה 

שיש להם מוטציה, נשנית או עמידה לטיפול
FLT3בגן 

מאושרכן19/04/2018גנטירונית גוריון 0659-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

מבוקר, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 11/11/2015
להשוואת היעילות, רב מרכזי, פלצבו

,Lenalidomide)והבטיחות של לנלידומיד 
CC-5013)  עם כימותרפייתR-CHOP

(R2-CHOP) לעומת פלצבו עם כימותרפיית
R-CHOP ,בקרב נבדקים עם לימפומה

B גדולים מסוג תאי Bמפושטת של תאי 
משופעלים שלא טופלה בעבר

מאושרכן06/04/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0683-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

מבוקר, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 12/11/2015
להשוואת היעילות, רב מרכזי, פלצבו

,Lenalidomide)והבטיחות של לנלידומיד 
CC-5013)  עם כימותרפייתR-CHOP

(R2-CHOP) לעומת פלצבו עם כימותרפיית
R-CHOP ,בקרב נבדקים עם לימפומה

B גדולים מסוג תאי Bמפושטת של תאי 
תת מחקר- משופעלים שלא טופלה בעבר

גנטי

מאושרכן06/04/2018גנטירונית גוריון 0697-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

פתוחה על מתן-מחקר אקראי במתווה תווית03/12/2015
פונטיניב לעומת נילוטיניב למטופלים

הסובלים מלוקמיה מיאלואידית כרונית בשלב
הכרוני לאחר פיתוח עמידות לאימטיניב

(Protocol AP24534-15-303)

מאושרכן19/07/2018תכשיר רפואיעדי שחם אבולעפיה 0746-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

פתוחה על מתן-מחקר אקראי במתווה תווית03/12/2015
פונטיניב לעומת נילוטיניב למטופלים

הסובלים מלוקמיה מיאלואידית כרונית בשלב
הכרוני לאחר פיתוח עמידות לאימטיניב

(Protocol AP24534-15-303)

מאושרכן02/08/2018גנטיעדי שחם אבולעפיה 0747-15-
RMC
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אונקולוג-המטו
יה

,אקראי,  מבוקר בינלאומיIIIמחקר שלב 21/12/2015
לעומת טיפול (rigosertib)בריגוסרטיב 

הבחירה של הרופא במטופלים הסובלים
מתסמונת מיאלודיספלסטית לאחר כשל

Hypomethylatingטיפולי בתכשירים מסוג 
04-30פרוטוקול - 

מאושרכן01/06/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0788-15-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

,סמיות-כפול, מרכזי-רב, IIIמחקר פאזה 26/01/2016
מבוקר פלצבו להערכת איָדַסנוטלין, אקראי

(IDASANUTLIN) ,אנטגוניסט של
MDM2 , בשילוב עם ציָטַרבין(cytarabine)

לעומת ציָטַרבין ופלצבו בחולי לוקמיה
חוזרת או (AML)מיאלובלסטית חריפה 

רפרקטורית

מאושרכן20/03/2018תכשיר רפואיאופיר וולך 0042-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

,סמיות-כפול, מרכזי-רב, IIIמחקר פאזה 26/01/2016
מבוקר פלצבו להערכת איָדַסנוטלין, אקראי

(IDASANUTLIN) ,אנטגוניסט של
MDM2 , בשילוב עם ציָטַרבין(cytarabine)

לעומת ציָטַרבין ופלצבו בחולי לוקמיה
חוזרת או (AML)מיאלובלסטית חריפה 

רפרקטורית

מאושרכן19/04/2018גנטיאופיר וולך 0043-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

של, 3סמיות שלב -כפול, מחקר אקראי20/04/2016
(SGN-CD33A)ודסטוקסימאב טלירין 

בשילוב עם אזאציטידין או, לעומת פלצבו
בטיפול במטופלים מבוגרים, דציטאבין

שאובחנו לאחרונה עם לוקמיה מיאלואידית
(AML)חריפה 

מאושרכן05/12/2017גנטירונית גוריון 0215-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

של, 3סמיות שלב -כפול, מחקר אקראי21/04/2016
(SGN-CD33A)ודסטוקסימאב טלירין 

בשילוב עם אזאציטידין או, לעומת פלצבו
בטיפול במטופלים מבוגרים, דציטאבין

שאובחנו לאחרונה עם לוקמיה מיאלואידית
(AML)חריפה 

מאושרכן20/11/2017תכשיר רפואירונית גוריון 0214-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

במינון עולה להערכת, Iמחקר שלב 09/05/2016
AFM11הבטיחות של 

(CD19 x CD3 TrandAb®)  במטופלים
בוגרים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה של

נשנית או עמידה, Bפרקורסורים של תאי 
.לטיפול

מאושרכן06/11/2017תכשיר רפואיאופיר וולך 0321-16-
RMC
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אונקולוג-המטו
יה

רב מרכזי של, אקראי, II/IIIמחקר שלב  01/06/2016
 יחד עםMOR00208-הטיפול ב

לעומת (Bendamustine)בנדאמוסטין  
יחד עם (Rituximab)הטיפול בריטוקסימאב 

במטופלים, (Bendamustine)בנדאמוסטין 
,  גדוליםBעם לימפומה מפושטת של תאי 

שאינם, (R-R DLBCL)נשנית או עמידה 
כשירים לטיפול בכימותרפיה במינון גבוה

(HDC) והשתלת תאי גזע עצמיים -(ASCT)

B-MIND

מאושרכן20/12/2017תכשיר רפואירונית גוריון 0130-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

,כפול סמיות ומבוקר אינבו, 3מחקר שלב 07/08/2016
לבדיקת מתן של קוויזארטיניב

(Quizartinib,AC220) בשילוב עם
,כימותרפיה השראתית וכימותרפיית יצוב

 עד18לנבדקים בני , ובמתן כטיפול תחזוקה
 שנים שאובחנו לאחרונה כחולים75

בלוקמיה מיאלואידית חריפה
FLT3-ITD - QuANTUMבעלי מוטציית   

First

מאושרכן17/01/2018תכשיר רפואיאופיר וולך 0517-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

,כפול סמיות ומבוקר אינבו, 3מחקר שלב 07/08/2016
לבדיקת מתן של קוויזארטיניב

(Quizartinib,AC220) בשילוב עם
,כימותרפיה השראתית וכימותרפיית יצוב

 עד18לנבדקים בני , ובמתן כטיפול תחזוקה
 שנים שאובחנו לאחרונה כחולים75

בלוקמיה מיאלואידית חריפה
FLT3-ITD - QuANTUMבעלי מוטציית   

First

מאושרכן17/01/2018גנטיאופיר וולך 0518-16-
RMC
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אונקולוג-המטו
יה

17/08/2016A Phase II/III, Randomised, 
Multicentre Study of MOR00208 with 
Bendamustine versus Rituximab with 

Bendamustine in Patients with 
Relapsed or Refractory Diffuse Large 
B-Cell Lymphoma (R-R DLBCL) Who 

Are Not Eligible for High-Dose 
Chemotherapy (HDC) and 

Autologous Stem-Cell 
Transplantation )ASCT( – B-MIND

מאושרכן28/12/2017גנטירונית גוריון 0131-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

פיתוח חלקיקים ננומטרים מבוססי ליפיד30/11/2016
א מעכבות"מכילי צרוף של מולקולות רנ

לטפול במיאלומה נפוצה

מאושרכן29/01/2018ללא מוצר מחקרנתיב-הילה מגן 0775-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

עייפות כתוצאה מסרטן במחלימים ישראלים26/12/2016
קין'לימפומה על שם הודג

נתונים קיימיםרונית גוריון
ושאלונים

מאושרלא06/03/2018 0824-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

בבקרת, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 16/01/2017
רב מרכזי לבדיקת השימוש, אינבו

לבד לעומת (BR)בבנדמוסטין וריטוקסימאב 
בשימוש בהן בשילוב עם אקלברוטיניב

(ACP-196) בנבדקים החולים בלימפומה
של תאי מעטפת שלא טופלה קודם לכן

מאושרכן20/06/2018תכשיר רפואירונית גוריון 0833-16-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

אימוני אירובי וכוח בחולי סרטן מבוגרים23/02/2017
במהלך טיפול כימותרפי וההשפעה שלהם

תפקוד המטופלים ומרקרים, תוצאות הטיפול
.ביולוגיים של הזדקנות

מאושרלא26/06/2018ללא מוצר מחקריוליאנה וקסמן 0113-17-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

מחקר רטרוספקטיבי הבודק האם המצאות06/04/2017
alloantibodiesמעלה את תצרוכת הדם 

?MDSבחולים עם 

נתונים קיימיםיוליאנה וקסמן
ושאלונים

מאושרלא03/05/2018 0111-17-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

הערכת קרדיוטוקסיות בחולי לויקמיה22/05/2017
לאחר חשיפה, מיאלואידית חריפה

הערכה רטרוספקטיבית. לאנטרציקלינים
.במרכז רפואי אחד

נתונים קיימיםאורן פסבולסקי
ושאלונים

מאושרלא25/06/2018 0083-17-
RMC

אונקולוג-המטו
יה

איזון סכרת וסיבוכים זיהומיים בחולי11/06/2017
מחקר רטרוספקטיבי, לימפומה

נתונים קיימיםאורן פסבולסקי
ושאלונים

מאושרלא18/07/2018 0339-17-
RMC

46:כ לקבוצה"סה
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הדמיה:מחלקה

Pectoralהשפעת הרדמה  אזורית   13/04/2015הדמיה
Nerve Block ll באמצעות   Ultrasound

על הדרישה האנלגטית ותופעות הלוואי
מאופיואידים של מטופלות שעוברות כריתות

מחקר פרוספקטיבי, רקמת שד

מאושרלא12/07/2018תכשיר רפואישי פיין 0201-15-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי למאפייני דרכי מרה14/02/2016הדמיה
 שבוצעו בהתוויות שאינןMRIבבדיקות 

קשורות בדרכי המרה

נתונים קיימיםגיל בכר
ושאלונים

מאושרלא01/03/2018 0082-16-
RMC

גורמי סיכון לתת לחץ דם ותוצאות במבוגרים21/06/2017הדמיה
פצועי טראומה מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםנדב שפי
ושאלונים

מאושרלא10/07/2018 0375-17-
RMC

3:כ לקבוצה"סה

גריאטריה:מחלקה

השפעת הטפול הקרינתי על תוחלת החיים10/07/2011גריאטריה
של קשישים עם סרטן הערמונית

מאושרלא10/09/2018ללא מוצר מחקראברהם וייס 0232-11-
RMC

יתרונות של ישיבה ועמידה תוך שימוש03/03/2016גריאטריה
 עבור מטופלים עםPickYoUpבכרית 

מוגבלויות

מכשיר/אביזר-ר"אמישעיהו בלוססקי
רפואי

מאושרכן12/04/2018 0021-16-
RMC

אנמיה בחולים- מחקר רטרוספקטיבי 26/02/2017גריאטריה
מבוגרים העוברים ניתוח לשבר בצוואר

מחקר רטרוספקטיבי-הירך

נתונים קיימיםעדיה ניסנהולץ
ושאלונים

מאושרלא19/03/2018 0089-17-
RMC

3:כ לקבוצה"סה

גסטרואנטרולוגיה:מחלקה

גסטרואנטרולו
גיה

בביקורת,כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 
רב מרכזי להערכת,קבוצות מקבילות,פלצבו

הבטיחות והיעילות של טיפול אחזקה
באוסטקינומאב בנבדקים עם מחלת קרוהן

(IMUNITI)פעילה בדרגה בנונית עד חמורה 

מאושרכן15/07/2018תכשיר רפואירלד פרייזר'ג 6482

גסטרואנטרולו
גיה

CP-690,550פתוח של , מחקר רב מרכזי
בנבדקים עם דלקת כיבית של המעי הגס

(A3921139)בדרגה בינונית עד חמורה 

מאושרכן06/04/2018תכשיר רפואיבירון-עירית אבני 6860
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גסטרואנטרולו
גיה

סקר לגילוי מוקדם של סרטן הקיבה בקרב30/04/2009
Screening forאוכלוסיה בת סכון גבוה   

gastric cancer in high-risk population

מאושרלא09/01/2018ללא מוצר מחקרירון ניב 0372-08-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

האם ביופסיות אשר נלקחות בעת ביצוע24/01/2010
קולונוסקופיה יכולות לשמש לצורך בירור

מולקולארי גנטי

מאושרלא07/08/2018גנטיאלכסנדר וילקין 0006-10-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מהו הסיכון להופעת ממאירות מערכת01/02/2011
BRCAהעיכול בנשאי 

מאושרלא01/01/2018ללא מוצר מחקרזהר לוי 0058-10-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מחקר רב תחומי רב מרכזי למציאת הסיבות29/04/2012
הסביבתיות והקשורות לחיידקים, הגנטיות 

הגורמות להתהוות קרוהן וקוליטיס כיבית
                         A Multidisciplinary

Human Study on the Genetic,
Environmental and Microbial

Interactions that Cause Inflammatory
Bowel Disease

מאושרלא09/03/2018גנטיבירון-עירית אבני 0318-11-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

 יכול לשמשPOPDCהאפשרות כי ביטוי הגן 24/07/2012
intestinal metaplsia- כסמן להתקדמות מ 

לגידול קיבה

מאושרלא18/12/2017ללא מוצר מחקרבלפר-רחל גינגולד 0278-12-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

.H-השפעת קולוניזציה של רירית קיבה ב26/07/2012
pyloriעל איזון תההליכים החיסוניים בחולי 

ן'מחלת קרוה

מאושרלא24/11/2016ללא מוצר מחקרלב ליכטנשטיין 0061-12-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

עמידות חיידק ההליקובקטר פילורי13/12/2012
לקלריתרומיצין

מאושרלא27/05/2018ללא מוצר מחקררם דיקמן 0371-12-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

דיאטה ותסמונת המעי– מחקר תצפיתי 18/02/2013
הרגיש

מאושרלא19/03/2018ללא מוצר מחקררם דיקמן 0007-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

השפעת הטיפול באומפרזול על שיעול04/03/2013
ותסמיני מחלת ההחזר הקיבתי ושטי

מאושרלא19/03/2018ללא מוצר מחקררם דיקמן 0125-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מאפיינים פתולוגים וומעקב- פוליפ ממאיר21/05/2013
ארוך טווח

מאושרלא28/05/2018ללא מוצר מחקרזהר לוי 0103-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

ההשפעה של הוספת כורכום לטיפול משולש06/08/2013
על שיעור הארדיקציה, בהליקובקטר פילורי

.של החיידק

מאושרכן06/01/2018תכשיר רפואיבלפר-רחל גינגולד 0302-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

08/09/2013GACSE-גילוי מוקדם של סרטן קיבה יחד
עם גילוי  מוקדם של סרטן מעי גס באירופה

מאושרלא02/02/2018ללא מוצר מחקרירון ניב 0267-13-
RMC
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גסטרואנטרולו
גיה

,בבקרת אינבו, סמיות-כפול, מחקר אקראי27/10/2013
להערכת, בקבוצה מקבילה, מרכזי-רב

 בשילובRHB-104היעילות והבטיחות של 
בעל מינון קבוע בנבדקים עם מחלת קרון

פעילה בדרגה בינונית עד חמורה

מאושרכן09/07/2018תכשיר רפואיבירון-עירית אבני 0340-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

27/10/2013Influence of data visualization on
colonoscopy preparation

השפעתה של תצוגה חזותית של נתונים על
ההכנה לקולונוסקופיה

מאושרלא12/07/2018ללא מוצר מחקרדורון בולטין 0524-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

בקרת איכות בפעולות אנדוסקופיות במערך20/11/2013
לגסטרואנטרולוגיה

מאושרלא14/01/2018ללא מוצר מחקרזהר לוי 0207-11-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

ממצאים בקולונוסקופיה חוזרת בחולים עם25/11/2013
Low Risk Adenoma

מאושרלא14/12/2017ללא מוצר מחקראורלי סנה ארביב 0503-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מאושרלא14/01/2018ללא מוצר מחקרזהר לוי  בישראלXתסמונת לינץ ו לינץ 31/12/2013 0611-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

,אפידמיולוגים, זיקתם של מאפיינים קליניים27/01/2014
הדמיתיים והיסטולוגיים להופעת מחלת מעי

ולמהלכה הקליני בחולי קרוהן, דלקתית
וקוליטיס כיבית

מאושרלא02/02/2018ללא מוצר מחקרלב ליכטנשטיין 0706-13-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

רגישות אנטיביוטית של הליקובקטר פילורי01/06/2014
בקרב מבוגרים ישראלים ללא טיפול קודם

מאושרלא09/02/2018ללא מוצר מחקרדורון בולטין 0243-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

,סמיות-כפול, מרכזי- רב3מחקר שלב 03/07/2014
להערכת היעילות והבטיחות, מבוקר פלצבו

של אתרוליזומאב במהלך אינדוקציה
ואחזקה בחולים עם דלקת כיבית פעילה של

אשר, המעי הגס בדרגה בינונית עד חמורה
עמידים או לא יכולים לסבול טיפול במעכבי

TNF

מאושרכן18/03/2018תכשיר רפואיעופר בן בסט 0344-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מאושרלא03/08/2018ללא מוצר מחקרזהר לוימדדי איכות בגסטרוסקופיה08/07/2014 0271-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

של, מרכזי-רב, אקראי, סמיות-מחקר כפול08/07/2014
משטר מינון גבוה של אדלימומב לעומת

עבור טיפול השראה, משטר מינון סטנדרטי
בקרב נבדקים עם דלקת, או טיפול אחזקה

בדרגה בינונית עד, כיבית פעילה במעי הגס
.חמורה

מאושרכן17/01/2018תכשיר רפואיעופר בן בסט 0333-14-
RMC
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גסטרואנטרולו
גיה

סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-מחקר רב08/07/2014
להערכת היעילות והבטיחות של שני משטרי
אינדוקציה של אדלימומב בקרב נבדקים עם

מחלת קרוהן פעילה באופן בינוני עד קשה
.ועדויות להתכיבויות ברירית

מאושרכן17/01/2018תכשיר רפואיעופר בן בסט 0334-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מחקר המשך בתווית פתוחה ולניטור10/08/2014
הסובלים מדלקת, בטיחות בקרב מטופלים

כיבית של המעי הגס בדרגה בינונית עד
שגויסו בעבר למחקרי אתרוליזומאב, חמורה
3בשלב 

מאושרכן13/04/2018תכשיר רפואיעופר בן בסט 0410-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

,מרכזי-רב,  אקראי3מחקר שלב 10/08/2014
להערכת היעילות, כפול דמה, סמיות-כפול

והבטיחות של אתרוליזומאב בהשוואה
לאינפליקסימאב במטופלים עם דלקת כיבית

פעילה של המעי הגס בדרגה בינונית עד
TNFאשר הינם נאיביים למעכבי , חמורה

מאושרכן28/03/2018תכשיר רפואיעופר בן בסט 0411-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

  בחולים המשוחרריםPPIהלימת טיפול ב15/09/2014
ממחלקות פנימיות

מאושרלא04/10/2017ללא מוצר מחקראורלי סנה ארביב 0465-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מרכזי בתווית גלויה להערכת-מחקר רב29/10/2014
הבטיחות והסבילות לטווח ארוך, היעילות

של טיפול במינונים חוזרים של אדלימומאב
אצל נבדקים עם מחלת קרוהן

A Multicenter, Open-Label Study to
Evaluate the Long Term Efficacy,

Safety, and Tolerability of repeated
Adminsitration of Adalimumab in

Subjects with Crohn’s Disease

מאושרכן18/03/2018תכשיר רפואיעופר בן בסט 0574-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

הערכת הקשר בין עבודה במשמרות08/01/2015
ותסמונת ההחזר הקיבתי ושטי בקרב עובדי

מחקר– מרכז רפואי רבין , ח בילינסון"ביה
היתכנות רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםרם דיקמן
ושאלונים

מאושרלא26/01/2018 0022-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

הקשר בין דיברטיקוליטיס וקיום סעיפים08/01/2015
במעי הגס לבין  היארעות של  גידולי מעי

מחקר רטרוספקטיבי- גס

נתונים קיימיםבלפר-רחל גינגולד
ושאלונים

מאושרלא27/01/2018 0707-14-
RMC
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גסטרואנטרולו
גיה

פענוח אוכלוסיית חיידקי המעיים22/01/2015
במטופלים אשר אובחנו עם אי (מיקרוביוטה)

סבילות ללקטוז וצמיחת יתר של חיידקים
במעי הדק

מאושרלא29/10/2017ללא מוצר מחקררם דיקמן 0036-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

יישום המלצות לבדיקות סקר גנטיות03/02/2015
ברקמות גידול של סרטן המעי הגס

והחלחולת במרכז הרפואי רבין

נתונים קיימיםזהר לוי
ושאלונים

מאושרלא29/03/2018 0059-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

האם באנשים עם דיוורטיקולוזיס קיום24/02/2015
הדבקויות בטניות בשל נתוחים בטניים
קודמים מהווה גורם סכון להתפתחות

?דיוורטיקוליטיס 

נתונים קיימיםחמדה וייס
ושאלונים

מאושרלא29/03/2018 0040-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

לפעול" מתוכנתים"אפיון של תאי דלקת ה03/03/2015
ברקמת מעי בחולים עם מחלת מעי דלקתית

מאושרלא06/06/2018ללא מוצר מחקרלב ליכטנשטיין 0561-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מבוקר, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 25/03/2015
להערכת היעילות, מרכזי-רב, פלצבו

והבטיחות של אתרוליזומאב כטיפול השראה
ואחזקה בקרב מטופלים עם מחלת קרוהן

פעילה בדרגה בינונית עד חמורה

מאושרכן08/09/2017תכשיר רפואיבירון-עירית אבני 0179-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מחקר הארכה בתווית פתוחה ולניטור30/03/2015
בטיחות בקרב מטופלים הסובלים ממחלת

,קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורה
3שגויסו בעבר למחקר אתרוליזומאב שלב 

GA29144פרוטוקול 

מאושרכן09/09/2017תכשיר רפואיבירון-עירית אבני 0180-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

ממצאים גסטרואינטסטינלים במעקב אחר01/04/2015
מחקר– חולים עם אנמיה על שם פנקוני 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםזהר לוי
ושאלונים

מאושרלא28/07/2018 0219-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

,סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-מחקר רב05/04/2015
 להשראתABT-494אינבו של -מבוקר

הפוגה תסמינית ואנדוסקופית בנבדקים עם
מחלת קרוהן פעילה בדרגה מתונה עד
חמורה ואשר לא הגיבו במידה מספקת

לטיפול או אינם סובלים את הטיפול בנוגדי
TNF

מאושרכן03/11/2017תכשיר רפואירלד פרייזר'ג 0221-15-
RMC
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גסטרואנטרולו
גיה

תוצאות הריון ולידה במטופלות אשר חולות13/04/2015
הנמצאות במעקב, במחלות מעי דלקתיות

וקיבלו טיפול.   והריון בר סיכוןIBDבמרפאת 
מחקר-   במהלך ההריוןAnti- TNFב 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםבירון-עירית אבני
ושאלונים

מאושרלא26/04/2018 0680-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

 בעזרת כוליןPET-CTסריקה של 11/05/2015
 להערכת תפקודי11רדיואקטיבי פחמן 

הכבד בחולים עם שחמת שממקורות שונים
Radioactive  Choline11 PET/CT scan

for evaluating hepatic function in
cirrhotic patients of different

etiologies.

מאושרלא10/05/2018ללא מוצר מחקרחמדה וייס 0052-14-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

השפעת גירוי חשמלי לא פולשני על תסמיני13/05/2015
מחלת ההחזר הקיבתי ושטי
ניסוי קליני להוכחת היתכנות

מכשיר/אביזר-ר"אמרם דיקמן
רפואי

מאושרכן07/10/2017 0293-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מינון גבוה של שתי תרופות כטיפול בדלקת30/06/2015
קיבה עם הליקובקטור פילורי

מאושרכן21/10/2017תכשיר רפואיירון ניב 0380-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

,כפול סמיות, אקראי, 3פרוטוקול שלב 26/08/2015
,בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו

להערכת הבטיחות והיעילות של, מרכזי-רב
טיפול השראה ותחזוקה באּוסטקינומאב

בקרב נבדקים עם דלקת כיבית פעילה
בינונית עד חמורה של המעי הגס

מאושרכן19/05/2018תכשיר רפואילב ליכטנשטיין 0500-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

,כפול סמיות, אקראי, 3פרוטוקול שלב 26/08/2015
,בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו

להערכת הבטיחות והיעילות של, מרכזי-רב
טיפול השראה ותחזוקה באּוסטקינומאב

בקרב נבדקים עם דלקת כיבית פעילה
מחקר- בינונית עד חמורה של המעי הגס

גנטי

מאושרכן19/05/2018גנטילב ליכטנשטיין 0502-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

הגישה הטיפולית להליקובקטר פילורי03/09/2015
מחקר- והצלחתה באירופה ובישראל 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםירון ניב
ושאלונים

מאושרלא23/09/2018 0504-15-
RMC
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גסטרואנטרולו
גיה

,בקבוצות מקבילות, מרכזי- רבIIמחקר שלב 15/11/2015
,אקראי, סמיות-כפול, פלצבו-מבוקר

APD334להערכת היעילות והבטיחות של 
בחולים עם דלקת כיבית פעילה של המעי

בדרגה בינונית (Ulcerative Colitis)הגס 
עד חמורה

מאושרכן20/03/2018תכשיר רפואירלד פרייזר'ג 0681-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

בחינת הימצאות הפרעות ברצפת האגן אצל10/12/2015
נשים עם מחלות ריאה כרוניות והשפעתן על

איכות החיים

מאושרלא04/04/2018ללא מוצר מחקררם דיקמן 0492-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

 בחוליםAPD334-003מחקר המשך של 13/12/2015
עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס

(Ulcerative Colitis) בדרגה בינונית עד
חמורה

מאושרכן20/06/2018תכשיר רפואירלד פרייזר'ג 0742-15-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

 בדיקת אבחון חדשנית לקביעת המיקרוביום09/02/2016
באנשים (אוכלוסיית חיידקי מערכת העיכול)

הסובלים מהשמנת יתר
(OBEDIOME).וסכרת

מאושרכן17/04/2018ללא מוצר מחקריהודה רינגל 0088-16-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מבוקר, סמיות-כפול, אקראי, 3מחקר שלב 11/02/2016
לחקר היעילות והבטיחות, מרכזי-רב, פלצבו

לטיפול בנבדקים (GED-0301)של מונגרסן 
.עם מחלת קרוהן פעילה

מאושרכן21/08/2018תכשיר רפואיבירון-עירית אבני 0063-16-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

לטיפול פעיל ארוך, 3מחקר הארכה שלב 02/03/2016
בנבדקים עם (GED-0301)טווח במונגרסן 

.מחלת קרוהן

מאושרכן20/12/2017תכשיר רפואיבירון-עירית אבני 0064-16-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

תפקידם של סמנים סרטניים מסוג מיקרו08/03/2016
RNAבגילוי מוקדם של סרטן קיבה .

מאושרלא17/04/2018ללא מוצר מחקרדורון בולטין 0164-16-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

 -IBDהתפתחות זיהומים וסרטן בחולי 15/06/2016
מחקר אירופאי רב מרכזי

נתונים קיימיםהנית ינאי
ושאלונים

מאושרכן31/07/2018 0279-16-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מסלמין למניעת סרטן המעי הגס בתסמונת21/06/2016
'לינץ

מאושרכן15/08/2018תכשיר רפואיירון ניב 0417-16-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

בדיקה אימונוהיסטוכימית לביטוי חלבוני04/09/2016
מפוליפים mismatch (MMR)תיקון 

מחקר- ' אדנומיים של נשאי תסמונת לינץ
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםזהר לוי
ושאלונים

מאושרלא26/09/2018 0343-15-
RMC
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גסטרואנטרולו
גיה

רב, 2פאזה , מחקר המשך בתווית פתוחה29/09/2016
הבטיחות, להערכת היעילות, מרכזי

והסבילות ארוכות הטווח של מתן חוזר של
ABT-494למטופלים עם מחלת קרוהן 

מאושרכן05/02/2018תכשיר רפואירלד פרייזר'ג 0544-16-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מאושרלא30/04/2018ללא מוצר מחקראורלי סנה ארביבהשפעת המיקרוביום על חולי שחמת16/01/2017 0033-17-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מחקר רטרוספקטיבי תפקיד של15/02/2017
אולטראסאונד אנדוסקופי אצל מטופלים עם

ביליארי קוליק אחרי העלמות תסמינים
והתנרמלות בדיקות מעבדה

נתונים קיימיםאלכס גלר
ושאלונים

מאושרלא04/06/2018 0064-17-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

מעקב ארוך טווח אחר מטופלים עם13/03/2017
מחקר רטרוספקטיבי- irregular Z lineב

נתונים קיימיםרם דיקמן
ושאלונים

מאושרלא02/04/2018 0149-17-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

הערכת בטיחות ויעילות השימוש בקפסולת15/03/2017
מעי דק להערכת  דימום סמוי  ממערכת

-LVADהעיכול במטופלים לאחר השתלת 
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםדוד איצקוביץ
ושאלונים

מאושרלא07/06/2018 0150-17-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

התפתחות ממאירויות והתקדמות נגעים04/05/2017
-טרום ממאירים במושתלי איברים סולידיים 

מחקר רטרוסקפטיבי

נתונים קיימיםזהר לוי
ושאלונים

מאושרלא06/07/2018 0224-17-
RMC

62:כ לקבוצה"סה

גנטיקה:מחלקה

מאושרלא09/09/2018גנטילינה באסלזיהוי גן במחלות מונוגניות משפחתיותגנטיקה 6826

מחקר פרוספקטיבי בן שנה וחצי המיועד"14/11/2010גנטיקה
ירידה בתפקוד)לבחינת הטרומבוציטופתיה 

.בחולי גושה (טסיות הדם

מאושרכן31/01/2018ללא מוצר מחקרמוניקה וייס 0345-10-
RMC

רב מרכזי לטווח,בינלאומי, סקר תצפיתי17/06/2012גנטיקה
ארוך של מטופלים עם מחלת גושה

מאושרכן22/08/2018ללא מוצר מחקרמוניקה וייס 0324-11-
RMC

הערכת הידע והעמדות של –BRCAבדיקת 20/06/2013גנטיקה
נבדקים והשפעת תוצאות הבדיקה בנבדקים

במסגרת סקר הגנטי לאיתור מוטציות
 לעומתBRCA1/BRCA2שכיחות בגנים 

נבדקים במסגרת המרפאה האונקוגנטית

מאושרלא07/10/2017ללא מוצר מחקריעל גולדברג 0126-13-
RMC
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מחקר רטרוספקטיבי המיועד לבחינת11/07/2013גנטיקה
המאפיינים הקליניים והמעבדתיים של חולים

במחלת גושה

מאושרלא31/07/2018ללא מוצר מחקרמוניקה וייס 0344-13-
RMC

ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות טכנולוגיות15/04/2015גנטיקה
chromosomal microaray)השבב הגנטי 

analysis - CMA) בדגימות של עוברים
.ומטופלים

נתונים קיימיםעידית מאיה
ושאלונים

מאושרלא26/04/2018 0231-15-
RMC

,אורכית, בינלאומית, מרכזית-תכנית רב07/09/2015גנטיקה
אשר תוכננה במטרה לעקוב אחר, תצפיתית

.המהלך הטבעי והתוצאות בחולי גושה

נתונים קיימיםמוניקה וייס
ושאלונים

מאושרכן12/01/2018 0571-15-
RMC

ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות בדיקת11/10/2015גנטיקה
פאנל מורחב של סקר גנטי בדגימות מטופלים

נתונים קיימיםלינה באסל
ושאלונים

מאושרלא25/10/2017 0619-15-
RMC

,מדיני-רב, מרכזי-מחקר רישום רב08/11/2015גנטיקה
באמצעות מעקב פעיל לאחר שיווק של

טליגלוסראז אלפא במטופלים עם מחלת
גושה

מאושרכן22/02/2018ללא מוצר מחקרמוניקה וייס 0620-15-
RMC

מאושרלא27/06/2018גנטילינה באסלאבחון מחלות מונוגניות בעוברים מדם האם10/01/2016גנטיקה 0825-15-
RMC

בדיקת שכיחות- מחקר רטרוספקטיבי28/08/2016גנטיקה
  ביהודיםBMPR1Aמוטציית מייסד בגן 

ממוצא בוכרי

נתונים קיימיםיעל גולדברג
ושאלונים

מאושרלא12/09/2017 0570-16-
RMC

הפלוטיפ מייסד עבור אוכלוסיית תימנים27/09/2016גנטיקה
.Myotonic dystrophyהחולים במחלת 

נתונים קיימיםלינה באסל
ושאלונים

מאושרלא26/12/2017 0554-16-
RMC

בדיקת שכיחות- מחקר רטרוספקטיבי25/10/2016גנטיקה
VAMP1מוטצית מייסד בגן 

בדואים-במוסלמים

נתונים קיימיםמוניקה וייס
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0618-16-
RMC

שכיחות מחלת פברי בקרב חולים הסובלים04/12/2016גנטיקה
ואפיון, מקרדיומיופתיה היפרטרופית בישראל

.הנשאים

נתונים קיימיםיעל גולדברג
ושאלונים

מאושרכן30/01/2018 0786-16-
RMC

בדיקת שכיחות- מחקר רטרוספקטיבי29/01/2017גנטיקה
מוטציה החשודה כנפוצה באוכלוסייה מוגדרת

נתונים קיימיםיעל גולדברג
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0058-17-
RMC

ניתוח דיגיטלי של- מחקר רטרוספקטיבי02/03/2017גנטיקה
תמונות פנים ככלי עזר לאבחנה של מחלות

גנטיות בעזרת בדיקת אקסום

נתונים קיימיםלינה באסל
ושאלונים

מאושרלא19/03/2018 0114-17-
RMC
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נתונים קיימיםלינה באסלשימוש בטכנולוגיות גנומיות בהיריון07/03/2017גנטיקה
ושאלונים

מאושרלא21/05/2018 0808-16-
RMC

ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות בדיקות20/03/2017גנטיקה
לגנים המעלים סיכון לסרטן- אונקוגנטיות 

למטופלים שעברו יעוץ גנטי

נתונים קיימיםיעל גולדברג
ושאלונים

מאושרלא03/05/2018 0161-17-
RMC

18:כ לקבוצה"סה

בנק הזרע והשרות האנדרולוגי:מחלקה

בנק הזרע
והשרות

האנדרולוגי

23/11/2011Male infertility and Nutrition
אורח חיים ואיכות הזרע,תזונה 

מאושרלא04/01/2018ללא מוצר מחקרחיים פנקס 0288-11-
RMC

בנק הזרע
והשרות

האנדרולוגי

בדיקה חדשנית להערכת מורפולוגיה של30/12/2015
י מיקרוסקופ פאזה לדימות תאי"תאי זרע ע

זרע

מאושרלא30/01/2018ללא מוצר מחקרחיים פנקס 0794-15-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

בית מרקחת:מחלקה

נתונים קיימיםברכה שטהלמעקב לאחר נטילת תרופות בהריון או הנקהבית מרקחת
ושאלונים

מאושרלא28/04/2018 4445

1:כ לקבוצה"סה

בית הספר לאחיות:מחלקה

בית הספר
לאחיות

פיתוח מודל להגברת מעורבות האחיות25/07/2016
בקביעת מדיניות בריאות ובחינת ישימות

מחקר- המודל בקרב סטודנטים לסיעוד 
שאלונים

נתונים קיימיםאלינור גנדלמן
ושאלונים

מאושרלא15/08/2017 0478-16-
RMC

בית הספר
לאחיות

תפיסת האחות את רמת האיום ואת28/12/2016
התנהגות עמיתים לעבודה במצבי איום

והקשר עם התנהגות מתוכננת במצבים אלה

נתונים קיימיםאילנה מרגלית
ושאלונים

מאושרלא23/01/2018 0770-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

אף אוזן וגרון:מחלקה
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רב, 3ניסוי בשלב  : CS001P3פרוטוקול אף אוזן וגרון
,בחלוקה אקראית, תווית-גלוי, מרכזי

להערכת ההשפעות של זריקת אינטרלויקין
[(®Multikine)® מּוְלִטיִקין]מתאי דם לבנים 

קרינה או+ ניתוח )יחד עם טיפול מקובל 
,(כימי משולב-טיפול קרינתי+ ניתוח 

במטופלים, בהשוואה לטיפול המקובל בלבד
עם קרצינומה ראשונית מתקדמת של תאי

בחיך הרך/ הקשקש בחלל הפה 
(Advanced Primary Squamous Cell

Carcinoma)

מאושרלא05/06/2018תכשיר רפואירפאל פיינמסר 6006

 בחולים עם גידולים שלRNAמאפייני מיקרו 13/05/2010אף אוזן וגרון
הראש והצוואר

מאושרלא18/07/2016ללא מוצר מחקרגדעון בכר 0057-10-
RMC

הערכת איכות חיים בחולים לאחר ניתוחי12/12/2010אף אוזן וגרון
בלוטת המגן

מאושרלא20/02/2016ללא מוצר מחקר'נעמי רבינוביץ 0267-10-
RMC

מאושרלא27/12/2016ללא מוצר מחקריניב חמצניהערכת קול בניתוחי צוואר22/12/2010אף אוזן וגרון 0340-10-
RMC

בדיקת השפעת קרינה אלקטרומגנטית על22/05/2011אף אוזן וגרון
תאים

מאושרלא26/10/2017ללא מוצר מחקררפאל פיינמסר 0115-11-
RMC

הקשר בין מדדים קליניים ומעבדתיים לבין02/04/2012אף אוזן וגרון
מאפיינים היסטולוגיים של  אדנומה בבלוטת

.יותרת התריס

מאושרלא11/06/2016ללא מוצר מחקרגדעון בכר 0125-12-
RMC

(OSAS)הערכת מצב דום נשימה בשינה 03/07/2012אף אוזן וגרון
לאחר ניתוח לקיצור קיבה בחולים בעלי עודף

משקל

מאושרלא15/07/2018ללא מוצר מחקרגדעון בכר 0155-12-
RMC

השפעת ניתוח טרכיאוסטומיה על תפקוד27/11/2012אף אוזן וגרון
בלוטת התריס

מאושרלא09/07/2018ללא מוצר מחקריובל נחלון 0328-12-
RMC

מרקרים ביולוגיים בנגעים טרום ממאירים05/05/2013אף אוזן וגרון
.וממאירים של ריריות דרכי נשימה עלינות

מאושרלא31/12/2016ללא מוצר מחקרגדעון בכר 0102-13-
RMC

 ברירית4שכיחות רצפטור להיסטמין סוג 18/02/2014אף אוזן וגרון
האף במחלות השונות

מאושרלא04/08/2016ללא מוצר מחקריובל נחלון 0653-13-
RMC
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24/02/2014Increased growth and anti-apoptoticאף אוזן וגרון
effects of E2 in head and neck

tissues through
membrane-associated ERα36
צוואר-ברקמות בראש   ERɑ36 השפעות

אסטרדיול באמצעות הרצפטור הממברנאלי

מאושרלא18/08/2017ללא מוצר מחקרגדעון בכר 0497-13-
RMC

מאושרכן23/11/2017ללא מוצר מחקריובל נחלוןהפרעות נשימה בשינה וכישורי נהיגה10/08/2014אף אוזן וגרון 0388-14-
RMC

טיפול אנדוסקופי בחולים עם סעיף ושטי על26/09/2014אף אוזן וגרון
שם צנקר

מאושרלא17/11/2017ללא מוצר מחקריובל נחלון 0524-14-
RMC

הפרעות נשימה בשינה בקרב ילדים עם30/09/2014אף אוזן וגרון
ממאירות

מאושרלא22/12/2017ללא מוצר מחקריובל נחלון 0525-14-
RMC

20/10/2014Retrospective  Assessment ofאף אוזן וגרון
Robotic  Thyroidectomy

הערכה רטרוספקטיבית של ניתוח לכריתת
בלוטת התריס באמצעות רובוט

מאושרלא16/12/2017ללא מוצר מחקרגדעון בכר 0262-12-
RMC

סיבוכים אורביטאלים משניים לסינוסיטיס08/01/2015אף אוזן וגרון
במבוגרים

נתונים קיימיםאיתן סודרי
ושאלונים

מאושרלא22/11/2017 0015-15-
RMC

בדיקת בטיחות ויעילות אנדוסקופ אף אוזן02/02/2015אף אוזן וגרון
גרון סינוסווי לשימוש באנדוסקופיה של חלל

.האף והסינוסים

מכשיר/אביזר-ר"אמאיתן סודרי
רפואי

מאושרכן21/11/2017 0074-15-
RMC

 19/03/2015Post-operative cognitive dysfunctionאף אוזן וגרון
in ENT and Head and Neck surgeries

מאושרלא13/01/2018ללא מוצר מחקריובל נחלון 0192-15-
RMC

סקירה רטרוספקטיבית של כל החולים עם28/08/2015אף אוזן וגרון
סרטן לרינקס שטופלו במוסדנו

נתונים קיימיםיובל נחלון
ושאלונים

מאושרלא26/09/2018 0549-15-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי המאפיין את סרטן28/08/2015אף אוזן וגרון
הגרון בצעירים

נתונים קיימיםיובל נחלון
ושאלונים

מאושרלא26/09/2018 0550-15-
RMC

השתלת קוצב לשון במטופלים אשר אינם07/09/2015אף אוזן וגרון
מסוגלים להשתמש בטיפול בלחץ אויר חיובי

(CPAP).

מכשיר/אביזר-ר"אמגדעון בכר
רפואי

מאושרכן19/10/2016 0574-15-
RMC

מודל קבלת החלטות ככלי לקבלת החלטה06/10/2015אף אוזן וגרון
אודות היקף,  המבוססת על העדפת החולה

הניתוח בשאת פפילרית של בלוטת המגן

נתונים קיימיםשגית שטרן שביט
ושאלונים

מאושרכן17/04/2018 0567-15-
RMC

אפיון: רינוסינוסיטיס בחולים מושתלים12/11/2015אף אוזן וגרון
מהלך המחלה והאשפוז, החולים

נתונים קיימיםאיתן סודרי
ושאלונים

מאושרלא29/11/2016 0713-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי המשווה בין25/11/2015אף אוזן וגרון
השינויים ההיסטופטולוגיים של פוליפים מעל

מיתרי הקול בחולים מעשנים לעומת לא
מעשנים

נתונים קיימיםאר'עסמת נג
ושאלונים

מאושרלא09/01/2018 0735-15-
RMC

השפעת עישון על המבנה ההיסטולוגי של24/12/2015אף אוזן וגרון
רירית חלל האף והסינוסים בקרב חולי

רינוסינוסיטיס כרוני

נתונים קיימיםנמרוד אמיתי
ושאלונים

מאושרלא07/03/2018 0819-15-
RMC

 לפפילומהEF-022טיפול ניסיוני בתכשיר 28/01/2016אף אוזן וגרון
חוזרת בדרכי הנשימה

מאושרלא13/02/2017תכשיר רפואיאורנה כץ 0669-15-
RMC

אוכלוסיית החיידקים באף בנוכחות תומכני31/01/2016אף אוזן וגרון
סיליקון

נתונים קיימיםאורי אלקן
ושאלונים

מאושרלא23/03/2017 0045-16-
RMC

מיקרוביום של חלל האף בחולי רינוסינוסיטיס21/02/2016אף אוזן וגרון
האם שיקום פלורה מיקרוביאלית הוא- כרוני 

?המפתח לשמירה על בריאות הסינוסים 

מאושרכן17/11/2017ללא מוצר מחקראורי אלקן 0096-16-
RMC

סקירה רטרוספקטיבית של מקרי דימום24/02/2016אף אוזן וגרון
-קרוטידי בחולים עם גידולים בראש צוואר 

התערבות אנדווסקולרית או, מאפיינים
.כירורגית ופרוגנוזה

נתונים קיימיםשגית שטרן שביט
ושאלונים

מאושרלא23/03/2018 0049-16-
RMC

מחקר פרוספקטיבי העוסק בזיהוי רקמות05/06/2016אף אוזן וגרון
Mass Spectrometric Analysisבאמצעות 

מאושרלא23/08/2017ללא מוצר מחקרדן יניב 0311-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא ממצאים05/06/2016אף אוזן וגרון
דנטליים בהדמיות של חולי ראש צוואר

נתונים קיימיםאורנה כץ
ושאלונים

מאושרלא12/07/2018 0393-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא אפיון חולים עם06/06/2016אף אוזן וגרון
כשל טיפולי במלנומה של ראש צוואר

נתונים קיימיםשרון צלניק
ושאלונים

מאושרלא14/09/2018 0342-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא הערכת סיכון13/06/2016אף אוזן וגרון
ניתוחי בחולים מבוגרים עם גידולי ראש צוואר

נתונים קיימיםשגית שטרן שביט
ושאלונים

מאושרלא10/08/2018 0414-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא תרביות חוזרות14/06/2016אף אוזן וגרון
בסינוסיטיס חריפה חוזרת ובאקססרבציות

של סינוסיטיס כרונית

נתונים קיימיםאיתן סודרי
ושאלונים

מאושרלא21/09/2018 0407-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא נסיון מערך07/09/2016אף אוזן וגרון
ג מרכז רפואי רבין בפיום קנה"אא

נתונים קיימיםיובל נחלון
ושאלונים

מאושרלא31/10/2017 0523-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

, שבועות52כפול סמיות בן , מחקר אקראי09/10/2016אף אוזן וגרון
לבדיקת היעילות והבטיחות, מבוקר פלצבו

של דופילומאב במטופלים עם פוליפוזיס
צדדי באף המקבלים טיפול רקע-דו

אפיים-בקורטיקוסטרואידים תוך

מאושרכן20/04/2018תכשיר רפואיאיתן סודרי 0669-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא אבחנה ודרכי01/01/2017אף אוזן וגרון
טיפול בשיתוק מיתרי קול בילדים

נתונים קיימיםאורנה כץ
ושאלונים

מאושרלא22/01/2018 0849-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא פקטורים01/01/2017אף אוזן וגרון
פרוגנוסטיים בסרטן חלל הפה

נתונים קיימיםאבירם מזרחי
ושאלונים

מאושרלא22/01/2018 0003-17-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי בנושא צלוליטיס02/01/2017אף אוזן וגרון
פריאורביטלי חוזר בילדים עם סינוסיטיס

נתונים קיימיםשרון צלניק
ושאלונים

מאושרלא22/01/2018 0835-16-
RMC

PETCTהאם - דלקת אוזן חיצונית ממאירה08/01/2017אף אוזן וגרון
?בדיקה רגישה וסגולית לאבחנה ומעקב

נתונים קיימיםשגית שטרן שביט
ושאלונים

מאושרלא16/02/2018 0019-17-
RMC

40:כ לקבוצה"סה

אנדוקרינולוגיה:מחלקה

רישום תצפיתי האוסף נתונים על חולים עםאנדוקרינולוגיה
גידולים גאסטרואנטרופנקראטיים

מאושרכן03/07/2018ללא מוצר מחקראילן שמעון 5707

השפעת הטיפול בהורמון גדילה על מצוקתם06/04/2008אנדוקרינולוגיה
של ילדים נמוכי קומה על רקע אדיופטי

The influence of GH therapy on short
stature related distress in boys with

ISS

מאושרכן28/11/2017תכשיר רפואימשה פיליפ 0328-07-
RMC

טווח אצל חולי-מאפיינים קלינים ומעקב ארוך15/10/2012אנדוקרינולוגיה
סרטן תירואיד

מאושרלא29/10/2017ללא מוצר מחקרדניה הירש 0403-12-
RMC

השוואת יעילות לירגלוטייד לעומת פלצבו23/05/2013אנדוקרינולוגיה
בשיפור איזון גליצמי בחולים עם סיכון מוגבר

המטופלים, לתחלואה בסוכרת
.בגלוקוקורטיקואידים במינון גבוה

מאושרלא21/12/2017תכשיר רפואיואל זינגר'ג 0209-13-
RMC

מרכזי המיועד להעריך- רב3מחקר פאזה 13/06/2013אנדוקרינולוגיה
hGHאת היעילות והבטיחות של תכשיר 

(MOD-4023)בעל פעילות ארוכת טווח 
במטופלים בוגרים עם חסר הורמון גדילה

מאושרכן07/01/2018תכשיר רפואיאילן שמעון 0295-13-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

הערכת ההפרעה בהפרשת הורמונים21/11/2013אנדוקרינולוגיה
בחולים עם תהליך תופס מקום של בלוטת

מחקר רטרוספקטיבי– ההיפופיזה 

מאושרלא15/01/2016ללא מוצר מחקרעמית תירוש 0603-13-
RMC

glioma tumorאפיון ביטוי ותפקוד החלבון 09/01/2014אנדוקרינולוגיה
suppressor candidate region 2 gene

product (GLTSCR2) בגידולים
.נוירואנדוקרינים

מאושרלא09/07/2018ללא מוצר מחקראילן שמעון 0534-13-
RMC

מחקר גלוי תווית להערכת הבטיחות20/03/2014אנדוקרינולוגיה
,2Sקטוקונאזול ) COR-003והיעילות של 

4R) בטיפול בתסמונת קושינג אנדוגנית

מאושרכן30/07/2018תכשיר רפואיאילן שמעון 0161-14-
RMC

בביקורת,  אקראי3b/4ניסוי קליני שלב 04/07/2014אנדוקרינולוגיה
פלצבו להערכת התוצאות הקרדיווסקולאריות

פעם (exenatide)לאחר טיפול באקסנאטיד 
2בשבוע במטופלים עם סוכרת מטיפוס 

מאושרכן03/07/2018תכשיר רפואיאילן שמעון 6230

איבחון פגיעה קוגניטיבית קלה בחולי סוכרת29/07/2014אנדוקרינולוגיה
MOCA (Montreal cognitiveעל ידי מבחן 

assessment)

מאושרלא08/11/2017ללא מוצר מחקרואל זינגר'ג 0516-13-
RMC

האם ערכי הורמון מגרה בלוטת התריס12/02/2015אנדוקרינולוגיה
(TSH) שנמדדים באשפוז מנבאים ערכים

מחקר עוקבה- עתידיים בקרב קשישים

נתונים קיימיםאלון גרוסמן
ושאלונים

מאושרלא23/02/2017 0019-15-
RMC

המשמעות הפרוגנוסטית של סוכרת08/09/2015אנדוקרינולוגיה
מטופלת בחולים מאושפזים-לא

נתונים קיימיםעמית עקירוב
ושאלונים

מאושרלא18/10/2016 0579-15-
RMC

פעילות של-המשמעות הפרוגנוסטית של תת08/09/2015אנדוקרינולוגיה
בלוטת התריס ואיזון תפקודי בלוטת התריס

נתונים קיימיםעמית עקירוב
ושאלונים

מאושרלא13/10/2017 0538-15-
RMC

היעילות והבטיחות לטווח ארוך של20/09/2015אנדוקרינולוגיה
סמגלוטייד לעומת סיטגליפטין במטופלים עם

2סוכרת מסוג 

מאושרכן05/12/2017תכשיר רפואיאילן שמעון 0586-15-
RMC

מחקר תצפיתי על שברים באסיה ובאמריקה28/10/2015אנדוקרינולוגיה
הלטינית

מאושרכן30/06/2018ללא מוצר מחקרגלוריה צבטוב 0626-15-
RMC

ניסוי ללא התערבות לצורך איסוף נתונים על15/11/2015אנדוקרינולוגיה
בטיחות ויעילות ארוכות טווח של

עורי-במתן תת (Pasireotide)ָפאִסיֶראֹוִטיד 
ניסוי)עבור מטופלים עם מחלת קושינג 

(בטיחות לאחר אישור

מאושרכן12/07/2018ללא מוצר מחקראילן שמעון 0715-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

,בתווית פתוחה, מחקר בחלוקה אקראית17/01/2016אנדוקרינולוגיה
בקבוצות מקבילות להערכת היעילות

והבטיחות של אלירוקומאב לעומת הטיפול
2הרגיל במטופלים עם סוכרת מסוג 

ודיסליפידמיה מעורבת עם סיכון
שלהם רמת, קרדיווסקולרי גבוה

non-HDL-Cשאינה מאוזנת כראוי עם 
.הטיפול בסטטינים הנסבל ביותר

מאושרכן10/03/2018תכשיר רפואיאילן שמעון 0026-16-
RMC

מחקר תצפיתי של האיגוד הנוירואנדוקריני21/01/2016אנדוקרינולוגיה
האירופאי על אתיולוגיות נדירות של

היפופיטויטריזם

נתונים קיימיםהיבא מסרי עירקי
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0054-16-
RMC

ניסוי הבודק את הבטיחות הקרדיווסקולרית29/02/2016אנדוקרינולוגיה
במתן פומי (semaglutide)של סמגלוטייד 

2בחולים עם סוכרת מסוג 

מאושרכן19/05/2018תכשיר רפואיאילן שמעון 0137-16-
RMC

המשמעות הפרוגנוסטית של תוצאות מדדים21/03/2016אנדוקרינולוגיה
אנדוקריניים בחולים מאושפזים במחלקות

מחקר רטרוספקטיבי- לרפואה פנימית 

נתונים קיימיםעמית עקירוב
ושאלונים

מאושרלא21/04/2018 0205-16-
RMC

הערכת ההפרעה בהפרשת הורמונים26/07/2016אנדוקרינולוגיה
והתגובה לטיפול בחולים עם תהליך תופס

מחקר– מקום של בלוטת ההיפופיזה 
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאילן שמעון
ושאלונים

מאושרלא22/08/2018 0516-16-
RMC

מעקב אחר חולים עם- מחקר רטרוספקטיבי13/09/2016אנדוקרינולוגיה
תסמיני-היפרפראתירואידיזם ראשוני א

נתונים קיימיםאילן שמעון
ושאלונים

מאושרלא31/10/2017 0611-16-
RMC

22:כ לקבוצה"סה

אנגיו:מחלקה

,רב מרכזי וחד זרועי, מחקר פרוספקטיביאנגיו
 עלIN.PACTעולמי -המחקר הקליני הכלל

טיפול בנגעים מקיפים בעורקים שטחיים של
או של בית הברך באמצעות בלון/הירך ו

IN.PACT Admiral™  משחרר תרופה .

מכשיר/אביזר-ר"אמאלכסנדר בלינקי
רפואי

מאושרכן17/02/2018 7116

1:כ לקבוצה"סה

אורתופדיה:מחלקה
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מאושרלא29/12/2016ללא מוצר מחקראליעזר סידון.האם יש קשר לגמלוניות. שברי בהונות23/09/2012אורתופדיה 0349-12-
RMC

תהליך הסכמה מדעת בניתוחים25/02/2014אורתופדיה
השפעת המשוב הקצר על: אורטופדיים

?איכות ההסכמה מדעת

מאושרלא17/05/2016ללא מוצר מחקראליעזר סידון 0092-14-
RMC

06/03/2014Radial head replacement Vs. Openאורתופדיה
reduction and internal fixation for

radial head fractures: a retrospective
study

מחקר השוואתי במטופלים עם שבר ראש
רדיוס לאחר שחזור פתוח וקבוע פנימי

לעומת החלפת ראש רדיוס

מאושרלא12/06/2016ללא מוצר מחקריואב רוזנטל 0675-13-
RMC

תאים מזנכימליים ממקור מח עצם מהפמור13/03/2014אורתופדיה
השוואה איכותית וכמותית בין: הפרוקסימלי

מנותחים עקב טראומה ומנותחים עם
אוסטאוארטריטיס העוברים החלפת מפרק

ירך אלקטיבית

מאושרלא17/05/2018ללא מוצר מחקראליעזר סידון 0137-14-
RMC

תוצאות הקיבוע הניתוחי בשברים03/06/2015אורתופדיה
סובקפיטליים של הירך בחולים שגילם פחות

60- מ

נתונים קיימיםשי שמש
ושאלונים

מאושרלא16/06/2016 0313-15-
RMC

Dura)קרעים אקראיים בקרום הקשה 29/06/2015אורתופדיה
matter) בניתוחי קיבוע עמוד השדרה
:המתני

השוואה בין השכיחות בניתוחי קיבוע
ראשוניים לניתוחים חוזרים תוך שימוש

מחקר. בטכניקת גישה פאראמדיאנית
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםניסים אוחנה
ושאלונים

מאושרלא14/07/2016 0352-15-
RMC

שברים בלתי טיפוסיים בחולים עם שברי ירך22/08/2015אורתופדיה
הנוטלים ביספוספונטים

נתונים קיימיםיואב רוזנטל
ושאלונים

מאושרלא23/09/2016 0461-15-
RMC

הערכת בטיחות ויעילות תכשיר ה21/09/2015אורתופדיה
BonyPid-1000TMלטיפול בשברים 

בדרגת חומרה, פתוחים בעצם השוקה
Gustilo IIIA & IIIB (י גוסטילו"עפ)"

הערכת הבטיחות והיעילות של תכשיר ה:"ל
BonyPid-1000לטיפול בשברים פתוחים 

,I, II, IIIAבדרגת חומרה  , בעצם השוקה
IIIBי גוסטילו" עפ"

מכשיר/אביזר-ר"אמשניר הלר
רפואי

מאושרכן17/03/2018 0602-15-
RMC
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מיפוי מיקום הכאב בחולים עם כאבים בעקב09/11/2015אורתופדיה
תחתון

מאושרלא13/01/2018ללא מוצר מחקראלון בורג 0339-14-
RMC

גורמי, איפיון הדמייתי: מחקר רטרוספקטיבי31/03/2016אורתופדיה
סיכון ותיאור קליני של דלקת ברכיאל פלקסוס

נתונים קיימיםאליעזר סידון
ושאלונים

מאושרלא04/05/2017 0204-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי המשווה את ההשפעה07/11/2016אורתופדיה
של מערך האשפוז על מטופלים מבוגרים עם

האם הטיפול במחלקה הגריאטית- שברי ירך
?עדיף על פני הטיפול במחלקה האורתופדית

נתונים קיימיםשניר הלר
ושאלונים

מאושרלא05/01/2018 0452-16-
RMC

תוצאות הזרקות ניסיון למפרקים בחולים עם21/12/2016אורתופדיה
מחקר- כאבים בכף רגל וקרסול

רטרוספקטיבי איסוף נתונים מתיקים

נתונים קיימיםאלון בורג
ושאלונים

מאושרלא13/02/2018 0634-16-
RMC

השוואה בתמותה כשנה לאחר ניתוח09/01/2017אורתופדיה
ירך  תחת הרדמה\ החלפת מפרק ברך 

מחקר רטרוספקטיבי- כללית או אזורית 

נתונים קיימיםשניר הלר
ושאלונים

מאושרלא04/05/2018 0016-17-
RMC

טיפול ניתוחי בבוהן קלובה בגישה זעיר15/01/2017אורתופדיה
מידת תיקון עיוות גרמי– פולשנית 

נתונים קיימיםאלון בורג
ושאלונים

מאושרלא16/02/2018 0021-17-
RMC

תיאור מיקרוסקופי ומאקרוסקופי של קרעי •09/04/2017אורתופדיה
הרצועה הצולבת הקידמית בברך ביחס לזמן

מחקר רטרוספקטיבי- שחלף מהפציעה 

נתונים קיימיםברק חביב
ושאלונים

מאושרלא30/04/2018 0190-17-
RMC

15:כ לקבוצה"סה

אורולוגיה:מחלקה

האם ניתן להפחית היארעות זיהומי שחזורייאורולוגיה
שלפוחית השתן על יד מתן תוך שחזורי של

? (Hyaluronic acid)חומצה היאלורונית 

מאושרכן01/04/2017תכשיר רפואישחר אהרוני 0177-13-
RMC

מעקב ארוך טווח לאחר פליקציה אחורית של13/01/2013אורולוגיה
עקמת קדמית של הפין בילדים

מאושרלא03/07/2016ללא מוצר מחקרדור גולומב 0179-12-
RMC

בדיקת סקר בהתאמה אישית בקרב גברים15/12/2013אורולוגיה
עם נטייה גנטית גבוהה לסרטן הערמונית

מאושרכן10/02/2018ללא מוצר מחקרדוד מרגל 0582-13-
RMC

בדיקת הגורמים המשפיעים על היענות24/12/2013אורולוגיה
BCGלטיפול ב 

מאושרלא02/02/2018ללא מוצר מחקרדוד מרגל 0649-13-
RMC

-בדיקת השפעות אפשריות של ניתוח ה16/01/2014אורולוגיה
RPLNDעל יכולות פונקציונליות של המטופל 

מאושרלא11/07/2017ללא מוצר מחקרק בניאל'ג 0034-14-
RMC
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09/02/2014OBTURATOR NERVE REFLEXאורולוגיה
PREDICTORS AND BLOCK

נבאים וחסימה- רפלקס עצב האובטורטור 

מאושרלא15/07/2018ללא מוצר מחקרדוד מרגל 0063-14-
RMC

תיאור שכיחות הפרעות במתן שתן ואפיונן07/04/2014אורולוגיה
הנמצאים (CP)בילדים חולים בשיתוק מוחין 

"שניידר"ח " בביCPבמעקב מרפאת 

מאושרלא02/06/2017ללא מוצר מחקרמאיר-דוד בן 0694-13-
RMC

08/04/2014Ureteral Reimplantation for theאורולוגיה
Treatment of Extrinsic Malignant

Ureteral Obstruction
השקת שופכן כטיפול לחסימה חיצונית של

השופכן עקב גידול

מאושרלא08/06/2018ללא מוצר מחקרדוד מרגל 0185-14-
RMC

בזמן (Aspirin)הערכת שימוש באספירין 12/05/2014אורולוגיה
כריתה אנדוסקופית של ממצא בשלפוחית

.(TURBT)השתן 

מאושרלא31/01/2018תכשיר רפואימארק אלן לובין 0666-13-
RMC

רנלי-בחינת חשיבות עובי השומן הפרי25/06/2014אורולוגיה
(Peri-renal Fat Distance) בניבוי מאפייני

הגידול ותוצאות הטיפול בחולים עם גידול
T1aכלייתי בשלב 

מאושרלא03/08/2017ללא מוצר מחקררועי מנו 0319-14-
RMC

מאושרלא30/09/2017ללא מוצר מחקרדוד מרגלאיכות חיים בקרב שורדי סרטן האשכים09/09/2014אורולוגיה 0482-14-
RMC

בחינת הקשר שבין נשאות מוטציות בגנים06/11/2014אורולוגיה
 לבין תפקוד אנדותלי בקרב גבריםBRCA- ה

מאושרלא06/01/2018ללא מוצר מחקרדוד מרגל 0594-14-
RMC

10/03/2015A pilot study on endothelial functionאורולוגיה
and cardiovascular biomarkers in

PCa patients, with pre-existing
cardiovascular disease, treated with

degarelix vs. LHRH agonist.
מחקר רנדומאלי המשווה בין

LHRH-antagonist ל LHRH-agonist
ובודק תפקוד אנדותלי וביומרקרים

וסקולרים בחולים עם סרטן ערמונית-קרדיו
וסקולרית-מתקדם ומחלת רקע קרדיו .

מאושרכן22/06/2018תכשיר רפואידוד מרגל 0102-15-
RMC

בחינת מודעות של מידת ההשפע של12/03/2015אורולוגיה
 על גבריםBRCA-מוטציית ה

נתונים קיימיםדוד מרגל
ושאלונים

מאושרלא05/04/2018 0159-15-
RMC
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מחקר רטרוספקטיבי לבחינת תוצאות בדיקת12/04/2015אורולוגיה
 לערמונית בקרב גבריםOncotypeDXה 

BRCAנשאי מוטציות ה 

מאושרלא03/05/2017ללא מוצר מחקרדוד מרגל 0213-15-
RMC

מחקר לבחינת הליך ביופסיית הערמונית12/04/2015אורולוגיה
MRI-US FUSIONבשיטת 

מכשיר/אביזר-ר"אמדוד מרגל
רפואי

מאושרלא26/04/2018 0131-15-
RMC

-ביופסיה של גושים כלייתים קטנים10/05/2015אורולוגיה
פרספקטיבת החולה

נתונים קיימיםשלומי טפיארו
ושאלונים

מאושרלא08/06/2017 0286-15-
RMC

הענות לטיפול תרופתי לאלקלניזציה של16/06/2015אורולוגיה
השתן בחולים הסובלים מאבני חומצה אורית

נתונים קיימיםדור גולומב
ושאלונים

מאושרלא08/07/2016 0318-15-
RMC

Neutrophil to Lymphocyteהשימוש ב14/07/2015אורולוגיה
Ratio (NLR)  לניבוי תוצאתRe-staging

Tranurethral Resection of Bladder
Tumor (TURBT) - מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםרועי מנו
ושאלונים

מאושרלא29/07/2017 0411-15-
RMC

סרטן ערמונית תוצאות לאחר כריתת22/07/2015אורולוגיה
ערמונית רדיקלית

-דניאל הלסטוך 
בלינסון

נתונים קיימים
ושאלונים

מאושרלא08/09/2018 0443-15-
RMC

מאושרלא23/11/2017ללא מוצר מחקרדוד מרגליעוץ אונקוגנטי לסרטן ערמונית07/10/2015אורולוגיה 0625-15-
RMC

היארעות סרטנים בקרב אנשים שעברו יעוץ04/02/2016אורולוגיה
גנטי למוטציות הקשורות בסרטן

נתונים קיימיםדוד מרגל
ושאלונים

מאושרלא23/03/2018 0059-16-
RMC

מחקר להערכת תוצאי מחלה וטיפול בגברים06/03/2016אורולוגיה
נשאי מוטציות הקשורות בסיכון גבוה לסרטן

החולים בסרטן הערמונית

מאושרכן17/04/2018ללא מוצר מחקרדוד מרגל 0167-16-
RMC

,כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 30/03/2016אורולוגיה
פלצבו להערכת היעילות והבטיחות-מבוקר

של טיפול אחד או יותר הניתנים לשריר
 יחידות של800 או 600השלפוחית עם 

Dysport®  ,לטיפול בבריחת שתן בקרב
נבדקים עם פעילות יתר נוירוגנית של שריר

כתוצאה מפציעה (דטרוסור)השלפוחית 
בעמוד השדרה או מטרשת נפוצה

מאושרכן08/09/2018תכשיר רפואישחר אהרוני 0153-16-
RMC

התמרה סרטנית בקרב גברים בעלי נטייה02/05/2016אורולוגיה
גנטית לסרטן הערמונית

מאושרלא19/08/2018גנטידוד מרגל 0791-15-
RMC
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מחקר תצפיתי הבוחן יעילות של שיטות11/05/2016אורולוגיה
:ממוקדות לאיבחון וטיפול בסרטן הערמונית

US-MRI Fusion, HIFU,
VTP-TOOKAD-Therapy, Nano Knife

נתונים קיימיםדוד מרגל
ושאלונים

מאושרלא06/06/2018 0316-16-
RMC

ר המעריך את יכולת סריקות"מחקר אמ19/06/2016אורולוגיה
MRI/DTIבזיהוי סרטן הערמונית 

מכשיר/אביזר-ר"אמדוד מרגל
רפואי

מאושרלא04/08/2018 0357-16-
RMC

האם כריתת שלפוחית בגיל המבוגר מאריכה24/07/2016אורולוגיה
.מחקר רטרוספקטיבי- ? את תוחלת החיים

נתונים קיימיםדוד מרגל
ושאלונים

מאושרלא09/08/2018 0426-16-
RMC

חלקיקים-קליני לבחינת ננו-מחקר פרה02/08/2016אורולוגיה
 ולתרופה כימותרפיתTRAILמצומדים ל

בטיפול בסרטן השלפוחית

מאושרלא28/08/2018ללא מוצר מחקרדוד מרגל 0508-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן האם ניתן28/08/2016אורולוגיה
 לאבחוןBiparametric MRIלהשתמש ב 

?סרטן ערמונית

נתונים קיימיםיריב שטבהולץ
ושאלונים

מאושרלא12/09/2017 0539-16-
RMC

טיפול בהיצרות-מחקר רטרוספקטיבי 05/10/2016אורולוגיה
בשופכן במושתלי כליות

-דניאל הלסטוך 
בלינסון

נתונים קיימים
ושאלונים

מאושרלא28/11/2017 0656-16-
RMC

לאחר,הערכת ההיענות לטיפול באלקסולב 25/10/2016אורולוגיה
בהשוואה,טיפול ניתוחי באבני חומצה אורית 

לטיפול בדיזוטיאזידבמטופלים הסובלים
.-מהיפרקלציאוריה

נתונים קיימיםדור גולומב
ושאלונים

מאושרלא04/12/2017 0680-16-
RMC

  בדם פריפריאליPSAאיזופורמים של 09/02/2017אורולוגיה
לדיאגנוזה מדויקת יותר של סרטן הערמונית

מחקר פיילוט פרוספקטיבי– 

מאושרכן22/03/2018ללא מוצר מחקרק בניאל'ג 0718-16-
RMC

33:כ לקבוצה"סה

אונקולוגיה:מחלקה

כפול סמיות עם,  אקראיIIIמחקר שלב אונקולוגיה
 פומי בשילובBKM120של , ביקורת פלצבו

עם פולבסטרנט לטיפול בנשים
מנופאוזליות עם סרטן שד מתקדם-פוסט

מקומית או גרורתי חיובי לקולטני הורמונים
 שמחלתן התקדמה בזמן אוHER2ושלילי ל 

לאחר קבלת טיפול מעכב ארומטאז

מאושרכן23/10/2017תכשיר רפואירינת ירושלמי 6919



מימון חברהתאריך תוקףמספר הבקשהסוג המחקרשם החוקרמחלקה מצבשם המחקר תאריך הבקשה

24/07/2017 172 מתוך 128עמוד 

נעם פרנקל203 - 202- רשימת המחקרים   י"הודפס ע
1272 כ"סה 12/12/2099עד :  חתך תאריכים

; בילינסון=מרפאה/ קמפוס ; מאושר=מצב; מרכז רפואי רבין=בית חולים; ; תאריך הגשה=סוג התאריך:  תנאי סינון

הופק מתוכנת מטרות

עם, סמיות-כפול, אקראי, IIIמחקר שלב : אונקולוגיה
 פומי בשילובBKM120של , ביקורת פלצבו

עם פולבסטרנט לטיפול בנשים
מנופאוזליות עם סרטן שד-פוסט

מקומית או גרורתי חיובי לקולטני-מתקדם
שמחלתן, HER2- הורמונים ושלילי ל

התקדמה בזמן או לאחר קבלת טיפול מעכב
.ארומטאז

מאושרכן23/10/2017גנטירינת ירושלמי 6920

 בנושא הטיפול הקרינתיlllמחקר פאזה אונקולוגיה
:בחולים בשאת ממאירה של הערמונית

מטרת המחקר היא להשוות בין האפקט של
טיפול הורמנלי בשילוב של טיפול קרינתי
ממוקד לבלוטת הערמונית לעומת טיפול

.הורמונלי בשילוב טיפול קרינתי לאזור האגן

מכשיר/אביזר-ר"אמאהרון אלון
רפואי

מאושרכן08/06/2018 6904

מחקר שלב:סוניטיניב כטיפול בסרטן הכליהאונקולוגיה
כפול סמיות להערכת טיפול משלים3

בסוניטיניב לעומת פלצבו במטופלים בעלי
סיכון גבוה להישנות סרטן הכליה

מאושרכן28/10/2017תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 5033

RAD001מחקר פתוח שלב שני של מתן אונקולוגיה
בשילוב עם לטרוזול כטיפול לנשים בתקופת

הבלות עם סרטן שד במצב מתקדם או
לאחר, בעל קולטון חיובי לאסטרוגן, גרורתי

או/או אנסטרוזול ו/כשלון של טמוקסיפן ו
או אקסמסטן/או פולבסטרנט ו/לטרוזול ו

מאושרכן19/03/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 6703

השפעה- רעילות וסקולרית לדוקסורוביצין אונקולוגיה
אפשרית על זרימת הדם השחלתית וגודל ה

מחקר  פרוספקטיבי-שחלה

מאושרלא24/09/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 4573

 Adnropause and sex hormonesאונקולוגיה
changes in male patients receiving 

chemotherapy for non prostatic and 
testicular tumors-Aprospective 

observational study

מאושרלא13/02/2018ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 4353

כפול סמיות בביקורת,  אקראי3מחקר שלב אונקולוגיה
רב מרכזי של דנוסומאב כטיפול, פלצבו

תומך בנשים עם סרטן שד בשלב מוקדם על
סיכון גבוה להישנות

מאושרכן30/04/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 5929
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מבוקר,כפול סמיות,אקראי,מחקר רב מרכזיאונקולוגיה
באמצעות תרופת דמה המשווה טיפול

כימותרפי והרספטין מול טיפול
הרספטין ופרטוזומאב כטיפול,כימותרפי

,ובנטילמטופלים בעלי סרטן שד ראשוני'אדג
HER2חיובי לאחר ניתוח 

מאושרלא05/03/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 6645

כפול סמיות בביקורת,  אקראי3מחקר שלב אונקולוגיה
רב מרכזי של דנוסומאב כטיפול, פלצבו

תומך בנשים עם סרטן שד בשלב מוקדם על
גנטי- סיכון גבוה להישנות   

מאושרכן15/03/2018גנטיסלומון שטמר 5928

השוואתי על, כפול סמיות, מחקר אקראיאונקולוגיה
ZYTIGAבשילוב עם  פרדניזון במינון נמוך 

וטיפול להפחתת רמת האנדרוגנים לעומת
 בלבד בחולים שאובחנוADTטיפול בל 

לאחרונה כחולי סרטן ערמונית גרורתי ללא
.טיפול הורמונלי בעבר

מאושרכן16/02/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 7086

MEDI-573 אקראי של B/21מחקר שלב אונקולוגיה
 לבדAIבשילוב עם מעכב ארומטאז לעומת 

.בנשים עם סרטן שד גרורתי 

מאושרכן26/10/2017תכשיר רפואיסלומון שטמר 6465

עידכון נתונים של מושתלי מח עצם בשלאונקולוגיה
סרטן שד

מאושרלא07/11/2017ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 4309

מבוקר,כפול סמיות,אקראי,מחקר רב מרכזיאונקולוגיה
באמצעות תרופת דמה המשווה טיפול

כימותרפי והרספטין מול טיפול
הרספטין ופרטוזומאב כטיפול,כימותרפי

,ובנטילמטופלים בעלי סרטן שד ראשוני'אדג
HER2גנטי- חיובי לאחר ניתוח

מאושרכן05/06/2018גנטירינת ירושלמי 6785

 במחלת הסרטןPACLITAXELהטיפול ב אונקולוגיה
כגורם לקוצר נשימה והשפעתו על תפקודי

נשימה ופרמטירים אוביקטיביים

מאושרלא19/09/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 4137

,כפול סמיות,  אקראי3מחקר שלב אונקולוגיה
אינבו של טיפול תומך בוומורפניב-מבוקר

בקרב מטופלים עם מלנומה של העור עם
עם סיכון,  שנכרתה בניתוחBRAFמוטציה 

גבוה להישנות

מאושרכן20/05/2018תכשיר רפואידניאל הנדלר 7145
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הופק מתוכנת מטרות

למתן קרינה, מחקר פאזה ראשונה אונקולוגיה
לערמונית במינון עולה תוך שימוש

בטכנולוגיה מתקדמת של קרינה מונחת
במספר מקטעים קטן (IGRT/IMRT)דימות 

(Ultra-Hypofractionated)

מכשיר/אביזר-ר"אמאייל פניג
רפואי

מאושרלא26/01/2018 6555

חד זרועי של, מחקר רב מרכזי גלוי תוויתאונקולוגיה
פרטוזומאב עם טרסטוזומאב וטקסן כטיפול

קו ראשון בחולים עם סרטן שד מתקדם
HER2חיובי 

מאושרכן09/06/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 6868

 על טיפול כימי קרינתי קדםI/IIמחקר שלב אונקולוגיה
ניתוח וארביטוקס  בסרטן ושט מתקדם

מקומית

מאושרלא22/03/2018תכשיר רפואיברוך ברנר 3907

בחינת קשרים בין רמות שונות של דתיותאונקולוגיה
לבין מאפייני תחלואה בסרטן השד בישראל

.שאלונים– 

נתונים קיימיםטל גרנות
ושאלונים

מאושרלא23/10/2017 4117

בדיקת אומדן הסימפטומים של חולות סרטןאונקולוגיה
שד המקבלות טיפולים כימותרפיים מתוך

מאגר ממוחשב המתבצע לפני כל מתן טיפול
,כאבי פרקים, בחילות והקאות, קוצר נשימה)

,דמעת בעיניים/יובש, נוירופתיות
,פצעים בפה ובריריות, כאב, שלשול/עצירות
שינויים, אובדן זיכרון, איכות השינה, עייפות

שינויים במחזור, נשירת שיער, בציפורניים
החודשי

מאושרלא24/06/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 4124

רדיותרפיה קדם ניתוחית וכמותרפיה-כימואונקולוגיה
 וCAPECITABINEלאחר הניתוח עם 
OXALIPLATIN מול CAPECITABINE

בלבד בסרטן רקטום מקומי מתקדם

מאושרכן15/03/2018תכשיר רפואיברוך ברנר 5325

בדיקת היתרון הכלכלי של השמוש באונקולוגיה
MIRVIEW METSבאבחון סרטן,  בישראל

ממקור לא ידוע

מאושרכן22/08/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 5445

הערכת תגובה מוקדמת לטיפול קדם ניתוחי21/08/2007אונקולוגיה
PET-CTשל גידולים רקטליים בעזרת 

מאושרלא16/12/2017ללא מוצר מחקרברוך ברנר 0239-07-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

השפעת ההדרכה הסיעודית לבדיקה עצמית26/06/2008אונקולוגיה
,רמת החרדה , של העור  על רמת הידע

מידת ההענות של מטופלים במעקב שניוני
.וגילוי מןקדם של נגעים חדשים. למלנומה

נתונים קיימיםחנה פרמן
ושאלונים

מאושרלא08/09/2017 0165-07-
RMC

מחקר פרוספקטיבי מבוקר להערכת השפעת05/11/2008אונקולוגיה
סרטניים כימותרפיים או-טיפולים אנטי

ביולוגים על התפקוד האנדותליאלי בטכניקת
RH-PAT.

מאושרלא13/06/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0314-08-
RMC

 משולב שבו על סמך תגובה2מחקר פאזה 02/06/2009אונקולוגיה
לטיפול כמותרפי מקדים בסרטן גרון מתקדם
יוחלט על המשך טיפול בקרינה וכמותרפיה

או בניתוח   מתוך רצון לשמר גרון

מאושרכן20/03/2018ללא מוצר מחקראהרון פופובצר 0144-09-
RMC

 משולב2מחקר פאזה - נספח מעבדתי ל 02/06/2009אונקולוגיה
שבו על סמך תגובה לטיפול כמותרפי מקדים
בסרטן גרון מתקדם יוחלט על המשך טיפול
בקרינה וכמותרפיה  או בניתוח   מתוך רצון

לשמר גרון

מאושרלא26/10/2017ללא מוצר מחקראהרון פופובצר 0166-09-
RMC

 בנושא הטיפול הקרינתיlllמחקר פאזה 01/09/2009אונקולוגיה
הפוסטאופרטיבי בחולים בשאת ממאירה של

טיפול קרינתי לערמונית בלבד: הערמונית
לעומת טיפול קרינתי לערמונית  יחד עם

טיפול הורמונלי או טיפול קרינתי לערמונית
.ולאגן יחד עם טיפול הורמונלי

מאושרכן15/12/2017תכשיר רפואיאהרון אלון 0278-09-
RMC

סיכום  פעילות של מרכז רפואי רבין בטיפול23/03/2010אונקולוגיה
יצירת:בחולים עם גידול ראשוני של הכבד

מאגר רשום רטרוספקטיבי

מאושרלא14/04/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0117-10-
RMC

,טיפול כמוטרפי וקרינתי, שמוש בבדיקות25/10/2010אונקולוגיה
אשפוז וביקורי חדר מיון בשלושה חודשים

:טרם מותו של חולה עם סרטן גרורתי
אנליזה רטרוטספקטיבית

מאושרלא05/11/2017ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0354-10-
RMC



מימון חברהתאריך תוקףמספר הבקשהסוג המחקרשם החוקרמחלקה מצבשם המחקר תאריך הבקשה

24/07/2017 172 מתוך 132עמוד 

נעם פרנקל203 - 202- רשימת המחקרים   י"הודפס ע
1272 כ"סה 12/12/2099עד :  חתך תאריכים

; בילינסון=מרפאה/ קמפוס ; מאושר=מצב; מרכז רפואי רבין=בית חולים; ; תאריך הגשה=סוג התאריך:  תנאי סינון

הופק מתוכנת מטרות

:נושא המחקר הרפואי31/08/2011אונקולוגיה

The role of HSF-1 in the
pathogenesis and prognosis of

breast cancer – “activity signature” in
the tumor and possible involvement

in tumor microenviroment
 בפתוגנזה שלHSF-1מעורבות ותפקיד 

סרטן השד ובמיקרוסביבה של הגידול

מאושרלא06/09/2018ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 0297-11-
RMC

26/09/2011Association of BRCA mutations withאונקולוגיה
premature ovarian insufficiency

וכשל  BRCAקורלציה בין מוטציה בגן ל
שחלתי מוקדם

מאושרלא11/11/2017ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0327-11-
RMC

 להערכת3 ופאזה 2Rמחקר פאזה 14/02/2012אונקולוגיה
וטיפול משולב (2Rפאזה )ארלוטיניב 

ובנטי'כטיפול אדג (3פאזה )קרינתי -כימי
לחולים שעברו כריתת אדנוקרצינומה של

".ראש הלבלב

מאושרכן20/04/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0035-12-
RMC

:נושא המחקר הרפואי28/02/2012אונקולוגיה
Changes in reproductive outcomes in

pediatric and young adult cancer
patients following anti-cancer

treatments – a prospective
longitudinal study.

מחקר פרוספקטיבי לבחינת השפעות
,טיפולים נוגדי סרטן על הפוריות בנשים

נערות וילדות חולות סרטן

מאושרלא03/06/2018ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 0326-11-
RMC

ביטוי קולטנים לאנדרוגנים ואסטרוגנים28/02/2012אונקולוגיה
בממאירות ראשונית של הכבד

Androgen & Estrogen Receptor
Expression in Hepatocellular

Carcinoma

מאושרלא10/04/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0084-12-
RMC

שכיחות והיארעות תופעות לוואי בעקבות07/03/2012אונקולוגיה
 והשלכותיהם על איכותOxaliplatinמתן 

החיים של המטופלים

נתונים קיימיםיעל שטרן
ושאלונים

מאושרלא10/04/2018 0378-11-
RMC
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השוואת המדיניות הרפואית במדינת ישראל21/05/2012אונקולוגיה
בטיפול המשלים בסרטן המעי הגס המאובחן

 אל2000-2010בשלב מוקדם בין השנים 
מול המדיניות הרפואית בעקבות השימוש

בטכנולוגיית אונקוטייפ קולון

מאושרלא11/06/2018ללא מוצר מחקרברוך ברנר 0131-12-
RMC

קרינה לשד בחולות מבוגרות עם סרטן שד25/06/2012אונקולוגיה
?האם המדיניות השתנתה– בסיכון נמוך 

Radiotherapy in older women with
low-risk breast cancer – Did we

change the policy?

מאושרלא08/07/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0237-12-
RMC

במתווה של תוית פתוחה, IIIמחקר פאזה 29/08/2012אונקולוגיה
 עם או בליfluorouracil-5 ו cisplatinשל 

panitumumabבחולי סרטן ושט קשקשי 
(squamous cell cancer) לא נתיח,

מתקדם או גרורתי

מאושרכן18/11/2017תכשיר רפואיברוך ברנר 0344-12-
RMC

11/10/2012The impact of FDG-PET scans inאונקולוגיה
stage 3 colon cancer: is it necessary

for staging? Prospective analysis
ההשפעה של בדיקת פט סיטי על הגדרת
השלב והחחלטה הטיפולית בסרטן המעי

האם בדיקה זו באמת נחוצה. 3הגס שלב  ?
אנליזה פרוספקטיבית

נתונים קיימיםסימונה סגל
ושאלונים

מאושרלא03/06/2018 0397-12-
RMC

16/10/2012אונקולוגיה
Fertility Preservation in Prepubertal

Boys: An Experimental Approach
גישה: פוברטליים-שימור פוריות בילדים פרה

נסיונית לשימור מקטע אשך

מאושרלא11/08/2018ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 0385-12-
RMC

סמנים מנבאי תגובה ברקמת הגידול בחולי07/11/2012אונקולוגיה
מחקר.- סרטן ראש צוואר בשלב מתקדם

רטרוספקטיבי

מאושרלא13/11/2017ללא מוצר מחקראהרון פופובצר 0436-12-
RMC

סמנים מנבאי תגובה ברקמת הגידול בחולי04/12/2012אונקולוגיה
מערכת העיכול, שד, דרכי מרה, סרטן לבלב

ושחלה לאחר טיפול משלים ובשלב
.המתקדם

מאושרלא23/12/2017ללא מוצר מחקרעופר פורים 0421-12-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

בדיקת רמות ביטוי הקולטן לאדנוזין מסוג06/12/2012אונקולוגיה
A3בתאי דם לבנים מדם היקפי של חולי 

סרטן הכבד ותאי דם לבנים מדם היקפי של
פרטים בריאים והשפעת ביטוי זה על תאי

תרבית סרטניים

מאושרלא16/02/2017ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0463-12-
RMC

מחקר פרוספקטיבי לבחינת השפעות13/05/2013אונקולוגיה
 על כלי דם בחוליGNHRאגונסטים של 
סרטן ערמונית

Direct vascular effect of GnRH
agonists in prostate cancer patients

מאושרלא17/07/2018ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 0128-13-
RMC

AEZS-108מחקר אקראי ומבוקר המשווה 10/06/2013אונקולוגיה
כטיפול קו (Doxorubicin)עם דוקסורוביצין 

חוזר או, שני בחולות סרטן מקומי מתקדם
.גרורתי של רירית הרחם

מאושרכן15/06/2017תכשיר רפואיקלוד קורן 0138-13-
RMC

מחקר פתוח עם אפאטיניב בחולים עם סרטן23/07/2013אונקולוגיה
,(NSCLC)ריאה מסוג תאים שאינם קטנים 

שנושאים, מתקדם מקומית או גרורתי
קו)ולא טופלו , EGFR-ב (ות)מוטציה
.או טופלו בעבר בכימותרפיה (ראשון

מאושרכן14/09/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0369-13-
RMC

מחקר מעקב הבודק את היחס בין תוצאות08/08/2013אונקולוגיה
 המתקבליםRecurrence Score- ה

לבין, Oncotype Dx Breastמבדיקת 
בחולות סרטן שד, הישנות המחלה בפועל

כללית"אשר נבדקו וטופלו במסגרת , מוקדם
 ואילך2006משנת " שירותי בריאות

מאושרלא13/01/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0305-13-
RMC

מתן טיפול בנרטיניב בשילוב קפציטבין13/08/2013אונקולוגיה
לעומת לפטיניב בשילוב קפציטבין למטופלים

החולים בסרטן שד גרורתי מסוג
HER2+אשר קיבלו בעבר לפחות שני

 במסגרת מחלהHER2- משטרי  טיפול ל
(NALA)גרורתית 

מאושרכן02/10/2017תכשיר רפואירינת ירושלמי 0219-13-
RMC

(+)HER-2הארעות סרטן השד סאב טייפ 20/08/2013אונקולוגיה
פ גיל"בחינת מדדי שרידות ע, לפי גילאים

מאושרלא28/08/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0415-13-
RMC

,שינויים בתא הגידול כמדד פרוגנוסטי22/08/2013אונקולוגיה
.פרדיקטיבי וככלי לניטור הטיפול בחולי סרטן

מאושרלא30/09/2018גנטיסלומון שטמר 0413-13-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

הבודק מתן, זרוע אחת, מחקר רב מרכזי23/09/2013אונקולוגיה
תת עורי (הרצפטין)ביתי של טראסטוזומאב  

למטופלים עם סרטן שד מוקדם החיובי ל
HER2.

מאושרכן25/01/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 0484-13-
RMC

מעקב אחר נשאיות המוטציה-הצעת מחקר15/10/2013אונקולוגיה
BRCA

מאושרלא29/10/2017ללא מוצר מחקררינת ירושלמי 0490-13-
RMC

בדיקת הקשר בין מוטציות אונקוגנטיות21/10/2013אונקולוגיה
לתהליכים דלקתיים בכבד

Does epigenetics mediate the effect
of inflammation induced cancer and
cancer associated mutation profiles

in HCC

מאושרלא03/12/2017ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0385-13-
RMC

– 11/12/2013Cisplatin induced vascular toxicityאונקולוגיה
prospective assessment of

endothelial potential vascular
impairment

הערכה פרוספקטבית של רעילות וסקולרית
אקוטית של ציספלטין

מאושרלא04/03/2018ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 0628-13-
RMC

כפול, אקראי, מרכזי-רב, IIIמחקר שלב 16/12/2013אונקולוגיה
ARN-509של , בבקרת פלצבו, סמיות

בגברים עם סרטן ערמונית שאינו גרורתי
(M0) העמיד לסירוס

מאושרכן12/05/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0525-13-
RMC

אנליזה: סרטניים בקשישים-טיפולים אנטי26/12/2013אונקולוגיה
רטרוטספקטיבית

מאושרלא14/01/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0692-13-
RMC

לאחר, פתוח, חד זרועי, מרכזי-מחקר רב12/01/2014אונקולוגיה
השיווק להערכה של בטיחות וסיכון

לפרכוסים בנבדקים הסובלים מסרטן
,(mCRPC)ערמונית גרורתי העמיד לסירוס 

אשר טופלו באנזאלּוטמיד ונמצאים בסיכון
אפשרי מוגבר לפרכוסים

מאושרכן19/07/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0687-13-
RMC
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,בביקורת פלצבו, כפול סמיות, מחקר אקראי12/01/2014אונקולוגיה
 להערכת היעילות3שלב , רב מרכזי

(®Olaparib)והבטיחות של אולאפאריב 
ובנטי במטופלים’לעומת פלצבו כטיפול אדג

בסיכון גבוה, ראשוני (-)HER2עם סרטן שד 
 אשר עברו1/2BRCAועם מוטציה בגן 

הסרה כירורגית מקומית של הגידול בתוספת
.ובנטי’אדג-ובנטי או נאו’טיפול אדג

מאושרכן02/06/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 0705-13-
RMC

,אקראי, מרכזי- רב3מחקר פאזה 13/01/2014אונקולוגיה
מבוקר פלצבו להערכת, סמיות-כפול

Rucaparibכטיפול אחזקה לאחר מעבר 
מכימותרפיה מבוססת פלטינום בחולות עם

סרטן שחלות סרוטי או אפיתליאלי
אנדומטריואידי מדרגה גבוהה הרגיש

סרטן פריטוניאלי ראשוני או סרטן, לפלטינום
.החצוצרות

מאושרכן08/11/2017גנטיסלומון שטמר 0631-13-
RMC

,אקראי, מרכזי- רב3מחקר פאזה 13/01/2014אונקולוגיה
מבוקר פלצבו להערכת, סמיות-כפול

Rucaparibכטיפול אחזקה לאחר מעבר 
מכימותרפיה מבוססת פלטינום בחולות עם

סרטן שחלות סרוטי או אפיתליאלי
אנדומטריואידי מדרגה גבוהה הרגיש

סרטן פריטוניאלי ראשוני או סרטן, לפלטינום
.החצוצרות

מאושרכן08/11/2017תכשיר רפואיסלומון שטמר 0629-13-
RMC

בבקרת, בחלוקה אקראית, סמיות-ניסוי כפול14/01/2014אונקולוגיה
LEE011על טיפול באמצעות , בו-אין

בשילוב עם לטרוזול עבור נשים לאחר גיל
בעל קולטני, הבלות עם סרטן שד מתקדם

שלא קבלו טיפול, HER2-הורמונים ושלילי ל
קודם במחלה מתקדמת

מאושרכן31/03/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0022-14-
RMC

בבקרת, בחלוקה אקראית, סמיות-ניסוי כפול14/01/2014אונקולוגיה
LEE011על טיפול באמצעות , בו-אין

בשילוב עם לטרוזול עבור נשים לאחר גיל
בעל קולטני, הבלות עם סרטן שד מתקדם

שלא קבלו טיפול, HER2-הורמונים ושלילי ל
.קודם במחלה מתקדמת

מאושרכן08/06/2018גנטיסלומון שטמר 0025-14-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

בתווית, זרועי-  אקראי ותלתIIמחקר שלב15/01/2014אונקולוגיה
50 דיכלוריד 223-פתוחה של רדיום

kBq/55)ג "ק kBq/ג לאחר יישום העדכון"ק
88)ג "ק/kBq 80לעומת , (NISTשל 

kBq/ג לאחר יישום העדכון של "קNIST),
ג לאחר"ק/kBq 55)ג "ק/kBq 50ולעומת 

בלוח זמנים מורחב (NISTיישום העדכון של 
לנטילה בקרב נבדקים עם סרטן ערמונית

עמיד בפני סירוס עם גרורות בעצמות

מאושרכן07/04/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0680-13-
RMC

Oncotype-DX Recurrence- התפלגות ה23/01/2014אונקולוגיה
scoreבקרב נשים עם סרטן שד הנושאות 

BRCA- מוטציה ב

מאושרלא13/04/2018ללא מוצר מחקררינת ירושלמי 0043-14-
RMC

,כפול סמיות, אקראי, 2מחקר שלב 04/02/2014אונקולוגיה
בביקורת פלצבו לבדיקת היעילות והבטיחות

 כקו טיפול שני בסרטן הכבדCF102של 
בחולים עם שחמת הכבד, מסוג קרצינומה

.Child- Pugh Bבדרגה 

מאושרכן15/07/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0069-14-
RMC

alpha 1הקשר בין רמת הבסיס של החלבון 09/02/2014אונקולוגיה
acid glycoproteinבדם לבין תוצאות 

הטיפול האונקולוגי בכימותרפיה דוסיטקסל
(טקסוטר)

מאושרלא07/06/2018ללא מוצר מחקראלי רוזנבאום 0707-13-
RMC

בבקרת, כפול סמיות, ניסוי קליני אקראי12/02/2014אונקולוגיה
כלוריד- די223 של רדיום IIIאינבו ובשלב 

בשילוב עם אביראטרון אצטאט
לטיפול במטופלים, פרדניזולון/ופרדניזון

אסימפטומטיים או סימפטומטיים במקצת
הסובלים מסרטן, שלא נחשפו לכימותרפיה

עם (CRPC)הערמונית העמיד בפני סירוס 
גרורות הנמצאות בעיקר בעצמות

מאושרכן08/06/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0685-13-
RMC

223מחקר בטיחות בטיפול חוזר של רדיום 13/03/2014אונקולוגיה
דיכלוריד במשתתפים עם סרטן ערמונית

עמיד לסירוס עם גרורות בעצמות שקיבלו
-מנה התחלתית של ששה מינונים של רדיום

 כל ארבעה50kBq/kg דיכלוריד  223
.שבועות

מאושרכן31/05/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0098-14-
RMC
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2עם , מקביל, אקראי, פתוח, 3מחקר שלב 31/03/2014אונקולוגיה
BMN)של טלזופריב , רב  מרכזי, זרועות

בנבדקים, בהשוואה לבחירת הרופא (673
 בתאי נבט עםBRCAעם המוטציה בגן 
אשר, או מתקדם מקומית/סרטן שד גרורתי ו

קיבלו משטרי כימותרפיה קודמים למחלה
.גרורתית

מאושרכן21/12/2017תכשיר רפואירינת ירושלמי 0140-14-
RMC

05/05/2014אונקולוגיה
2עם , מקביל, אקראי, פתוח, 3מחקר שלב 

BMN)של טלזופריב , רב  מרכזי, זרועות
בנבדקים, בהשוואה לבחירת הרופא (673

 בתאי נבט עםBRCAעם המוטציה בגן 
אשר, או מתקדם מקומית/סרטן שד גרורתי ו

קיבלו משטרי כימותרפיה קודמים למחלה
.גרורתית

(תת מחקר גנטי)

מאושרכן26/04/2018גנטירינת ירושלמי 0228-14-
RMC

05/05/2014MK 3475-024: A Randomizedאונקולוגיה
Open-Label Phase III Trial of

MK-3475 versus Platinum based
Chemotherapy in 1L Subjects with

PD-L1 Strong Metastatic Non-Small
Cell Lung Cancer.

MK 3475-024:
MK-3475 מחקר פאזה שלישית מבוקר,

בתוית פתוחה של טיפול כקו ראשון, אקראי
עם

מול טיפול כימותרפי מבוסס פלטינום 
גרורתי NSCLC במטופלים עם סרטן ריאות

PD-L1 עם ביטוי חזק של הביומרקר

מאושרכן14/08/2018תכשיר רפואיניר פלד 0230-14-
RMC

מחקר התערבותי תזונתי להקטנת סמיכות11/05/2014אונקולוגיה
BRCAהשד בקרב נשים נשאיות מוטציית 

מאושרלא23/07/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 0117-14-
RMC

סרטן שד בנשאי ונשאיות המוטציה בגן12/06/2014אונקולוגיה
BRCA-

מאושרלא03/07/2018ללא מוצר מחקררינת ירושלמי 0286-14-
RMC

סרטן שד באוכלוסיה המבוגרת12/06/2014אונקולוגיה
איסוף נתונים–עבודה רטרוספקטיבית 

מאושרלא03/07/2018ללא מוצר מחקררינת ירושלמי 0287-14-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

16/06/2014אונקולוגיה
Cancer of gastrointestinal (GI)

system in young population –unmet
needs for supportive care

measurements
מדדי תמיכה וצרכים לא מטופלים של חולים

צעירים עם סרטן מערכת העיכול

מאושרלא12/07/2017ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 0246-14-
RMC

מחקר פרוספקטיבי למעקב אחר תוצאים16/06/2014אונקולוגיה
ביולוגיים ומדדי איכות חיים בעוקבת חולים

צעירים עם ממאירויות מערכת עיכול

מאושרלא08/03/2018ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 0300-14-
RMC

על נרטיניב, 2שלב , תווית-מחקר גלוי30/06/2014אונקולוגיה
(Neratinib) במטופלים עם גידולים מוצקים

בעלי מוטציות סומטיות בקולטן גורם גדילה
,EGFR, HER2)אפידרמלי הומאני 

HER3)  של הגן( אמפליפיקציה)או הגברה
.EGFRהמקודד 

מאושרכן23/02/2018גנטיסלומון שטמר 0323-14-
RMC

פאזה, רב מרכזי, פתוח, מחקר אקראי06/07/2014אונקולוגיה
להערכת היעילות והבטיחות של, שלישית

(TDM-1)טיפול בטרסטוזומאב אמטנזין 
לאחר (הרספטין)בהשוואה לטרסטוזומאב 

בחולי סרטן שד  (ווונטי'טיפול אדג)ניתוח 
HER2שקיבלו טיפול לפני הניתוח,  חיובי,

ונותרה שארית מחלה פתולוגית בשד או
.בבלוטות הלימפה בבית השחי

מאושרכן26/08/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 0315-14-
RMC

על נרטיניב, 2שלב , תווית-מחקר גלוי07/07/2014אונקולוגיה
(Neratinib) במטופלים עם גידולים מוצקים

בעלי מוטציות סומטיות בקולטן גורם גדילה
,EGFR, HER2)אפידרמלי הומאני 

HER3)  של הגן( אמפליפיקציה)או הגברה
.EGFRהמקודד 

מאושרכן11/02/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0321-14-
RMC

מאושרלא07/09/2018ללא מוצר מחקרץ"כ-שלומית יוסטהריון וגידולי מוח גליאלים17/07/2014אונקולוגיה 0342-14-
RMC

מעקב אחר התגובה לטיפול בסרטן הריאה03/08/2014אונקולוגיה
באמצעות ביומרקרים שאינם פולשניים

מאושרלא13/09/2018ללא מוצר מחקרניר פלד 0073-14-
RMC
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של, אקראי, 3בפאזה  :03/08/2014JUNIPERאונקולוגיה
בתוספת טיפול (abemaciclib) אבמסיקליב

(Erlotinib) תומך מיטבי לעומת ארלוטיניב
בתוספת טיפול תומך מיטבי במטופלים עם

NSCLC שלב IV,
,הניתנת לגילוי KRAS עם מוטציית

שמחלתם התקדמה לאחר טיפול כימותרפיה
פלטינום-מבוסס .

I3Y-MC-JPBK

מאושרכן03/01/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0401-14-
RMC

: 03/08/2014JUNIPERאונקולוגיה של, אקראי, 3מחקר בפאזה 
(abemaciclib) אבמסיקליב

בתוספת טיפול תומך מיטבי לעומת
בתוספת טיפול תומך(Erlotinib) ארלוטיניב
עם,IV שלב NSCLC מיטבי במטופלים עם
שמחלתם, הניתנת לגילוי KRAS מוטציית

התקדמה לאחר טיפול כימותרפיה
פלטינום-מבוסס .I3Y-MC-JPBK

מאושרכן06/01/2018גנטיסלומון שטמר 0403-14-
RMC

מאושרלא07/09/2018ללא מוצר מחקרניר פלדאפיונים אפידמיולוגיים בקרב חולי סרטן ריאה03/08/2014אונקולוגיה 0391-14-
RMC

 שלIIIניסוי קליני אקראי בשלב 04/08/2014אונקולוגיה
לעומת (MK 3475)פמברוליזומב 

בנבדקים עם סרטן, פקליטקסל או וינפלונין
.דרכי שתן גרורתי חוזר או מתקדם

מאושרכן01/11/2017תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0409-14-
RMC

כימוטרפיה מטרונומית כטיפול לסרטן מעי26/08/2014אונקולוגיה
גרורתי שמתקדם לאחר קבלת הטיפולים

מחקר קליני ומעבדתי: המקובלים

מאושרלא22/11/2017תכשיר רפואיעופר פורים 0318-14-
RMC

פאזה, רב מרכזי, פתוח, מחקר אקראי27/08/2014אונקולוגיה
להערכת היעילות והבטיחות של, שלישית

(TDM-1)טיפול בטרסטוזומאב אמטנזין 
לאחר (הרספטין)בהשוואה לטרסטוזומאב 

בחולי סרטן שד  (ווונטי'טיפול אדג)ניתוח 
HER2שקיבלו טיפול לפני הניתוח,  חיובי,

ונותרה שארית מחלה פתולוגית בשד או
.בבלוטות הלימפה בבית השחי

מאושרכן22/06/2018גנטירינת ירושלמי 0460-14-
RMC

ניתוח רטרוספקטיבי של סרטן ושט בישראל31/08/2014אונקולוגיה
ניסיון המרכז הרפואי רבין- 

מאושרלא04/10/2018ללא מוצר מחקרמיכל צרפתי 0469-14-
RMC
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,סמיות-כפול, אקראי, IIIניסוי קליני בשלב 01/09/2014אונקולוגיה
 בשילוב עםBBI608של , עם ביקורת פלצבו

פאקליטאקסל פעם בשבוע לעומת פלצבו
,בשילוב עם פאקליטאקסל פעם בשבוע

במבוגרים עם אדנוקרצינומה מתקדמת של
שטופלה (GEJ)קיבה -הקיבה או חיבור ושט

בעבר

מאושרכן24/01/2018תכשיר רפואיברוך ברנר 0464-14-
RMC

E7080-G000-304: פרוטוקול מספר02/09/2014אונקולוגיה
,אקראי, מרכזי- רב3ניסוי שלב 

שמטרתו להשוות את, פתוחה-בתווית
(E7080)היעילות והבטיחות של לנבטיניב 

ראשון בנבדקים-לעומת סוראפניב בטיפול קו
hepatocellular)עם סרטן כבד ראשוני 

carcinoma - HCC) שאינו ניתן להסרה
.בניתוח

מאושרכן02/11/2017תכשיר רפואיסלומון שטמר 0477-14-
RMC

,סמיות-כפול, אקראי, IIIניסוי קליני בשלב 11/09/2014אונקולוגיה
 בשילוב עםBBI608של , עם ביקורת פלצבו

פאקליטאקסל פעם בשבוע לעומת פלצבו
,בשילוב עם פאקליטאקסל פעם בשבוע

במבוגרים עם אדנוקרצינומה מתקדמת של
שטופלה (GEJ)קיבה -הקיבה או חיבור ושט

בעבר

מאושרכן07/03/2018גנטיברוך ברנר 0480-14-
RMC

רדיוכירורגיה בטיפול בגרורות מוחיות16/09/2014אונקולוגיה
השוואה בין טכניקות קרינה שונות, מרכזיות

( VMAT,DATו  -IMRT)

מאושרלא04/10/2016ללא מוצר מחקריסמין קורזיץ צדר 0508-14-
RMC

עם, סמיות-כפול,  אקראיIIIמחקר שלב 05/10/2014אונקולוגיה
של אולאפאריב, מרכזי-רב, ביקורת פלצבו

(olaparib) תרופתי-כטיפול אחזקה חד
בחולי סרטן לבלב גרורתי עם מוטציית

gBRCAשמחלתם לא התקדמה במהלך קו 
ראשון של כימותרפיה מבוססת פלטינום

מאושרכן07/03/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0499-14-
RMC

עם, סמיות-כפול,  אקראיIIIמחקר שלב 05/10/2014אונקולוגיה
של אולאפאריב, מרכזי-רב, ביקורת פלצבו

(olaparib) תרופתי-כטיפול אחזקה חד
בחולי סרטן לבלב גרורתי עם מוטציית

gBRCAשמחלתם לא התקדמה במהלך קו 
ראשון של כימותרפיה מבוססת פלטינום

מאושרכן21/04/2018גנטיסלומון שטמר 0520-14-
RMC
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מחקר: I3Y-MC-JPBMפרוטוקול מספר 06/10/2014אונקולוגיה
3שלב , מבוקר פלצבו, כפול סמיות, אקראי

סטרואידיים-של מעכבי ארומטאז לא
בתוספת (אנאסטרוזול או לטרוזול)

LY2835219 , חומר מעכבCDK4/6 ,או
,אצל נשים לאחר הפסקת הוסת, פלצבו

הסובלות מסרטן שד הנשנה באותו האזור או
גרורתי מסוג חיובי לקולטני הורמון ושלילי

שלא עברו טיפול מערכתי קודם, HER2-ל
.במסגרת מחלה זו

מאושרכן02/02/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0529-14-
RMC

מחקר: I3Y-MC-JPBMפרוטוקול מספר 06/10/2014אונקולוגיה
3שלב , מבוקר פלצבו, כפול סמיות, אקראי

סטרואידיים-של מעכבי ארומטאז לא
בתוספת (אנאסטרוזול או לטרוזול)

LY2835219 , חומר מעכבCDK4/6 ,או
,אצל נשים לאחר הפסקת הוסת, פלצבו

הסובלות מסרטן שד הנשנה באותו האזור או
גרורתי מסוג חיובי לקולטני הורמון ושלילי

שלא עברו טיפול מערכתי קודם, HER2-ל
.תת מחקר גנטי. במסגרת מחלה זו

מאושרכן02/02/2018גנטיסלומון שטמר 0536-14-
RMC

עם ביקורת, סמיות-כפול, מחקר אקראי29/10/2014אונקולוגיה
של קאפציטאבין, 3בשלב , פלצבו

(Capecitabine)  וציספלטין(Cisplatin) עם
או בלעדיה (Ramucirumab)רמוצירומאב 

כקו ראשון של טיפול בחולי אדנוקרצינומה
קיבה-גרורתית של הקיבה או חיבור ושט

(RAINFALL).
I4T-MC-JVCU.  פרוטוקול מס

מאושרכן13/01/2018תכשיר רפואיברוך ברנר 0580-14-
RMC

להערכת, כפול סמיות, מחקר אקראי19/11/2014אונקולוגיה
היעילות והבטיחות של קאבוזאנטיניב

(Cabozantinib) (XL184)  60במינון של
ג ליום" מ140- ג ליום בהשוואה ל"מ

,במטופלים עם סרטן מדולרי מתקדם
.של בלוטת התריס, גרורתי

מאושרכן07/07/2018תכשיר רפואיאהרון פופובצר 0609-14-
RMC

ניסוי קליני בשלב27/11/2014MK 3475-052אונקולוגיה  II של
בנבדקים עם (MK 3475) פמברוליזומב

בלתי ניתן להסרה או גרורתי/סרטן מתקדם
של תאי מעבר בדרכי השתן

מאושרכן31/03/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0632-14-
RMC
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שחרור של תאים אפיתליאלים לזרם הדם02/12/2014אונקולוגיה
לאחר ביופסיה ריאתית

מכשיר/אביזר-ר"אמניר פלד
רפואי

מאושרלא26/05/2018 0468-14-
RMC

הרצפטין טרום ניתוחי בסרטן שד מקומי10/12/2014אונקולוגיה
מחקר- HER2מתקדם עם ביטוי ביתר של  

רטרוספקטיבי

מאושרלא26/01/2018גנטיסלומון שטמר 0585-14-
RMC

בחינת התוכנית הטיפולית המתקבלת04/01/2015אונקולוגיה
Oncotype-בעקבות השימוש בבדיקת ה

DX® Colonבחולי סרטן המעי הגס בשלב 
II (בסיכון מוגבר)  ובשלבIII.

מחקר רטרוספקטיבי

מאושרלא27/01/2018ללא מוצר מחקרברוך ברנר 0699-14-
RMC

 של פמברוליזומב3ניסוי קליני בשלב 06/01/2015אונקולוגיה
(MK-3475) כטיפול קו ראשון של קרצינומה

גרורתית של תאי קשקש של הראש/חוזרת
.והצוואר

מאושרכן18/07/2018תכשיר רפואיאהרון פופובצר 0012-15-
RMC

 של פאלבוציקליבIIIמחקר פאזה 07/01/2015אונקולוגיה
(PD-0332991) בשילוב עם אקסמסטאן

בחולים עם (קפסיטבין)לעומת כימותרפיה 
חיובי לרצפטורים, סרטן שד גרורתי

 עםHER2-שלילי ל / (HR)הורמונאליים 
.עמידות למעכבי ארומטאז לא סטרואידאליים

מאושרכן15/04/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0007-15-
RMC

 של פאלבוציקליבIIIמחקר פאזה 07/01/2015אונקולוגיה
(PD-0332991) בשילוב עם אקסמסטאן

בחולים עם (קפסיטבין)לעומת כימותרפיה 
חיובי לרצפטורים, סרטן שד גרורתי

 עםHER2-שלילי ל / (HR)הורמונאליים 
עמידות למעכבי ארומטאז לא סטרואידאליים

מאושרכן19/09/2018גנטיסלומון שטמר 0008-15-
RMC

ST2ביטוי של - מחקר רטרוספקטיבי 08/01/2015אונקולוגיה
ופרוגנוזה ותגובה לטיפול בסרטנים

.אורולוגיים

נתונים קיימיםאלי רוזנבאום
ושאלונים

מאושרלא18/02/2018 0675-14-
RMC

טי פאט-החשיבות הקלינית  בביצוע סי08/01/2015אונקולוגיה
מוקדם לאחר ניתוח בחולי סרטן מעי גס

מחקר רטרוספקטיבי - IIIבשלב 

מאושרלא26/01/2018ללא מוצר מחקרברוך ברנר 0001-15-
RMC

תחלואה, היסטופתולוגיים, מאפיינים קליניים25/01/2015אונקולוגיה
Nonנלוות ותגובה לטיפול במטופלים עם 

Melanoma Skin Cancer - מחקר
רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאייל פניג
ושאלונים

מאושרלא02/02/2018 0054-15-
RMC
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 בדם פריפרי של78אנליזה של חלבון עקה 08/02/2015אונקולוגיה
חולות סרטן השד

מאושרכן14/03/2018ללא מוצר מחקררינת ירושלמי 0667-14-
RMC

הבודק שימוש, II/IIIמחקר קליני שלב 19/02/2015אונקולוגיה
SBRT/ברדיוכירורגיה מודרכת הדמיה

(Stereotactic Body Radiation
Therapy) לגרורות מקומיות בעמוד השדרה

מכשיר/אביזר-ר"אמאהרון אלון
רפואי

מאושרלא07/03/2018 0263-14-
RMC

 בנושא טיפול קרינתי לסרטןIIIמחקר פאזה 23/02/2015אונקולוגיה
טיפול קרינתי לשד. שד בשלב מוקדם

במספר מקטעים מצומצם
(Hypofractionation) ובנוסף טיפול קרינתי

הניתנים בו (Boost)ממוקד למיטת הגידול 
לעומת טיפול קרינתי סטנדרטי, זמנית

שלאחריו ניתן טיפול ממוקד למיטת הגידול
(Boost).

מכשיר/אביזר-ר"אמאהרון אלון
רפואי

מאושרכן01/01/2018 0120-15-
RMC

,מרכזי-רב, גלוי תווית, IIIמחקר בשלב 25/02/2015אונקולוגיה
להערכת היעילות והבטיחות של, אקראי

נוגדן, MPDL3280A)אטזוליזומאב 
anti-PD-L1)  בשילוב עם קרבופלטין+

פאקליטאקסל או אטזוליזומאב בשילוב עם
לעומת, פאקליטאקסל-נאב+ קרבופלטין 
במטופלים, פאקליטאקסל-נאב+ קרבופלטין 

IVנאיביים לכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב 
מסוג, (NSCLC)של תאים שאינם קטנים 

תאי קשקש

מאושרכן25/10/2017תכשיר רפואיניר פלד 0044-15-
RMC

גלוי, אקראי, מרכזי-רב, IIIמחקר בשלב 25/02/2015אונקולוגיה
להערכת היעילות והבטיחות של, תווית 

נוגדן, MPDL3280A)אטזוליזומאב 
anti-PD-L1)  בשילוב עם קרבופלטין+

פאקליטאקסל במטופלים נאיביים-נאב
 שלIVלכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב 

מסוג שאינו, (NSCLC)תאים שאינם קטנים 
תאי קשקש

מאושרכן25/10/2017תכשיר רפואיניר פלד 0045-15-
RMC
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,מרכזי-רב, גלוי תווית, IIIמחקר בשלב 25/02/2015אונקולוגיה
להערכת היעילות והבטיחות של, אקראי

נוגדן, MPDL3280A)אטזוליזומאב 
anti-PD-L1)  בשילוב עם קרבופלטין+

פאקליטאקסל או אטזוליזומאב בשילוב עם
לעומת, פאקליטאקסל-נאב+ קרבופלטין 
במטופלים, פאקליטאקסל-נאב+ קרבופלטין 

IVנאיביים לכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב 
מסוג, (NSCLC)של תאים שאינם קטנים 

תאי קשקש

מאושרכן26/10/2017גנטיניר פלד 0046-15-
RMC

גלוי, אקראי, מרכזי-רב, IIIמחקר בשלב 25/02/2015אונקולוגיה
להערכת היעילות והבטיחות של, תווית 

נוגדן, MPDL3280A)אטזוליזומאב 
anti-PD-L1)  בשילוב עם קרבופלטין+

פאקליטאקסל במטופלים נאיביים-נאב
 שלIVלכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב 

מסוג שאינו, (NSCLC)תאים שאינם קטנים 
תאי קשקש

מאושרכן25/10/2017גנטיניר פלד 0047-15-
RMC

מבוקר, סמיות-כפול, אקראי, 3מחקר שלב 01/03/2015אונקולוגיה
פלצבו של רמוסירומאב  בתוספת

דוסטאקסל לעומת פלצבו בתוספת
דוסטאקסל במטופלים עם קרצינומה

מתקדמת מקומית או בלתי ניתנת לכריתה
,או גרורתית של תאי מעבר בדרכי השתן
שחלה אצלם התקדמות בזמן או לאחר

קבלת טיפול המבוסס על פלטינום

מאושרכן08/08/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0116-15-
RMC

מבוקר, סמיות-כפול, אקראי, 3מחקר שלב 01/03/2015אונקולוגיה
פלצבו של רמוסירומאב  בתוספת

דוסטאקסל לעומת פלצבו בתוספת
דוסטאקסל במטופלים עם קרצינומה

מתקדמת מקומית או בלתי ניתנת לכריתה
,או גרורתית של תאי מעבר בדרכי השתן
שחלה אצלם התקדמות בזמן או לאחר

קבלת טיפול המבוסס על פלטינום

מאושרכן08/08/2018גנטיאלי רוזנבאום 0117-15-
RMC
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עם ביקורת, סמיות-כפול, מחקר אקראי 02/03/2015אונקולוגיה
של קפציטבין וציספלטין עם, 3בשלב , פלצבו

או בלעדיה (ramucirumab)רמוצירומאב 
כקו ראשון של טיפול בחולי אדנוקרצינומה

קיבה-גרורתית של הקיבה או חיבור ושט
(RAINFALL) ,הכולל ריצוף מלא של

.גנום/האקסום

מאושרכן02/11/2017גנטיברוך ברנר 0136-15-
RMC

 ,BRCAאפיון רקמת גידול שד בנשאיות 04/03/2015אונקולוגיה
לפי הפאנל, המטופלות בטיפול טרום ניתוחי 

PAM50הגנטי של 

נתונים קיימיםרינת ירושלמי
ושאלונים

מאושרכן29/04/2018 0114-15-
RMC

להערכת, IIIגלוי תויות בשלב , ניסוי אקראי10/03/2015אונקולוגיה
תוספת דנוסומאב לטיפול קו ראשון

סרטני סטנדרטי בחולים עם סרטן-אנטי
ריאות מתקדם מסוג תאים שאינם קטנים

(NSCLC).
שיפור הישרדות בחולי סרטן שמושרה על ידי

.טיפול בדנוסומאב

מאושרכן12/07/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0155-15-
RMC

,אקראי, סמיות-כפול, IIIמחקר בשלב 11/03/2015אונקולוגיה
AZD9291להערכת היעילות והבטיחות של 
EGFR-TKלעומת טיפול הסטנדרטי במעכב 

(Epidermal Growth Factor Receptor
Tyrosine Kinase inhibitor) כטיפול קו

ראשון בחולי סרטן ריאה של תאים שאינם
מתקדם מקומית או, (NSCLC)קטנים 
.EGFR- בעלי מוטציה ב, גרורתי

מאושרכן05/08/2018תכשיר רפואיניר פלד 0145-15-
RMC

,אקראי, סמיות-כפול, IIIמחקר בשלב 11/03/2015אונקולוגיה
AZD9291להערכת היעילות והבטיחות של 
לעומת טיפול הסטנדרטי במעכב

EGFR-TK
(Epidermal Growth Factor Receptor

Tyrosine Kinase inhibitor)
כטיפול קו ראשון בחולי סרטן ריאה של תאים

מתקדם מקומית, (NSCLC)שאינם קטנים 
EGFR- בעלי מוטציה ב, או גרורתי

מאושרכן08/11/2017גנטיניר פלד 0147-15-
RMC
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המשווה בין, פאזה שלישית, מחקר השוואתי12/03/2015אונקולוגיה
(TRT)שיטות טיפול בקרינה  לבית החזה 

בקרב מטופלים עם סרטן ריאה מוגבל שלב
של תאים קטנים המקבלים גם ציספלטין או

קרבופלטין ואתופוסיד

מכשיר/אביזר-ר"אמאהרון אלון
רפואי

מאושרכן19/05/2018 0156-15-
RMC

להערכת, כפול סמיות, מחקר אקראי23/03/2015אונקולוגיה
היעילות והבטיחות של קאבוזאנטיניב

(Cabozantinib) (XL184)  60במינון של
ג ליום" מ140- ג ליום בהשוואה ל"מ

,במטופלים עם סרטן מדולרי מתקדם
.תת מחקר גנטי- של בלוטת התריס, גרורתי

מאושרכן08/11/2017גנטיאהרון פופובצר 0181-15-
RMC

אנליזה של גידולי ראש צואר וסרטן קשקשי08/04/2015אונקולוגיה
של הושט בשיטת מיפוי ביטוי אונקוגני

IMPACTו  ONCOPLEX

נתונים קיימיםאהרון פופובצר
ושאלונים

מאושרלא18/08/2017 0237-15-
RMC

Trastuzumab emtansineהשפעת  14/04/2015אונקולוגיה
(T-DM1) על גרורות מוחיות בחולי  סרטן

שד

מאושרלא19/05/2018ללא מוצר מחקרץ"כ-שלומית יוסט 0220-15-
RMC

השפעת מתן טיפול קרינתי על חוש הטעם12/05/2015אונקולוגיה
במטופלים המאובחנים בגידול סרטני באזור

.צוואר-ראש

מאושרלא13/12/2017ללא מוצר מחקראהרון פופובצר 0295-15-
RMC

 בהקצאה אקראיתIIIניסוי קליני שלב 25/05/2015אונקולוגיה
ובתווית פתוחה של פמברוליזומאב

(MK-3475) בנבדקים, לעומת פקליטקסל
עם אדנוקרצינומה מתקדמת של הקיבה או

שהתקדמו לאחר, קיבה-של מעבר וושט
טיפול קו ראשון עם פלטינום

.ופלואורופירימידין

מאושרכן13/07/2018תכשיר רפואיברוך ברנר 0283-15-
RMC

 בהקצאה אקראיתIIIניסוי קליני שלב 25/05/2015אונקולוגיה
ובתווית פתוחה של פמברוליזומאב

(MK-3475) בנבדקים, לעומת פקליטקסל
עם אדנוקרצינומה מתקדמת של הקיבה או

שהתקדמו לאחר, קיבה-של מעבר וושט
טיפול קו ראשון עם פלטינום

GN.ופלואורופירימידין

מאושרכן27/06/2018גנטיברוך ברנר 0284-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

עם (trastuzumab)שילוב של טרסטוזומאב 25/05/2015אונקולוגיה
בתוך (pertuzumab)או בלי פרטוזומאב 

טיפול כימותרפי הניתן לפני ואחרי ניתוח
ניסוי:  חיוביHER-2סרטן קיבה 

INNOVATION

מאושרכן18/10/2017תכשיר רפואיברוך ברנר 0262-15-
RMC

עם (trastuzumab)שילוב של טרסטוזומאב 25/05/2015אונקולוגיה
בתוך (pertuzumab)או בלי פרטוזומאב 

טיפול כימותרפי הניתן לפני ואחרי ניתוח
ניסוי:  חיוביHER-2סרטן קיבה 

INNOVATION
GN

מאושרכן22/12/2017גנטיברוך ברנר 0291-15-
RMC

,כפול סמיות, אקראי, IIIמחקר פאזה 31/05/2015אונקולוגיה
(alpelisib)של אלפליסיב , בבקרת פלסבו

(fulvestrant)בשילוב עם פולבסטרנט 
בגברים ובנשים לאחר גיל המעבר עם סרטן

החיובי לקולטני הורמונים, שד מתקדם
שהתקדם בזמן או לאחר, HER2-ושלילי ל

.טיפול במעכב ארומטז

מאושרכן19/08/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0305-15-
RMC

,כפול סמיות, אקראי, IIIמחקר פאזה 31/05/2015אונקולוגיה
(alpelisib)של אלפליסיב , בבקרת פלסבו

(fulvestrant)בשילוב עם פולבסטרנט 
בגברים ובנשים

,לאחר גיל המעבר עם סרטן שד מתקדם
,HER2-החיובי לקולטני הורמונים ושלילי ל

שהתקדם בזמן או לאחר טיפול במעכב
גנטי- ארומטז

מאושרכן18/08/2018גנטיסלומון שטמר 0306-15-
RMC

07/06/2015Eagle Phase 3 – Protocolאונקולוגיה
D4193C00002

מרכזי-רב, גלוי תווית, אקראי III מחקר שלב ,
MEDI4736-עולמי על טיפול חד תרופתי ב

בשילוב עם MEDI4736-וב
Tremelimumab לעומת הטיפול המקובל

במטופלים הסובלים מסרטן ראש וצוואר
נשנה או גרורתי מסוג קרצינומה של תאי

(SCCHN) קשקש

מאושרכן25/10/2017תכשיר רפואיאהרון פופובצר 0310-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

אקראי, רב מרכזי, פתוח, IIIמחקר פאזה 09/06/2015אונקולוגיה
כנגד (PD-L1נוגדן אנטי )של אטזוליזומאב 

ובנטי במטופלים עם'תצפית כטיפול אדג
פולשנית, קרצינומה של תאי האורותל

לאחר שעברו הסרה, בסיכון גבוה, לשריר
.כירורגית

מאושרכן18/10/2017תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0331-15-
RMC

אפיונים דמוגרפיים וקליניים בקרב חולות15/07/2015אונקולוגיה
סרטן שחלה שעברו הערכה גנטית

נתונים קיימיםדליה צורף
ושאלונים

מאושרלא12/09/2018 0401-15-
RMC

MEDI4736-מחקר על טיפול קו ראשון ב23/07/2015אונקולוגיה
(Tremelimumab)ביחד עם טרמלימומאב 

או ללא טרמלימומאב לעומת הטיפול
המקובל בכימותרפיה נגד סרטן מתקדם של

Urothelial)תאי המעבר בשלפוחית השתן 
Bladder Cancer) אשר אינו ניתן להסרה

בניתוח

מאושרכן12/01/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0428-15-
RMC

שבטי-עם הנוגדן החד, אקראי, 3ניסוי שלב 02/08/2015אונקולוגיה
פמברוליזומאב, PD-1נגד 

(pembrolizumab, MK-3475) ,לעומת
עבור מטופלים עם סרטן ריאות מסוג, פלצבו

,בשלב מוקדם (NSCLC)תאים לא קטנים 
לאחר כריתה והשלמת הטיפול המשלים

(PEARLS)המקובל 

מאושרכן09/11/2017תכשיר רפואייליזבטה דודניק 0449-15-
RMC

06/08/201556021927PCR3002אונקולוגיה
כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב  ,

פלצבו של-מבוקר  JNJ-56021927 בשילוב
עם  טיפול להפחתת רמת האנדרוגנים

(Androgen Deprivation Therapy -
ADT) לעומת טיפול ב- ADT בלבד

במטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי בנפח
(mHSPC) נמוך הרגיש לטיפול הורמונלי

מאושרכן24/02/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0403-15-
RMC

רב, בהקצאה אקראית,  פתוחIIIמחקר שלב 06/08/2015אונקולוגיה
 בשילוב עםMEDI-4736מרכזי ועולמי ב

Tremelimumabבהשוואה לטיפול המקובל 
בכימותרפיה מבוססת פלטינום בקו ראשון

במטופלים עם סרטן ריאות מתקדם או
NSCLC (NEPTUNE)גרורתי מסוג  

מאושרכן08/11/2017תכשיר רפואיניר פלד 0477-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

לבדיקת, אקראי, פתוח, IIIמחקר בשלב 09/08/2015אונקולוגיה
היעילות והבטיחות של אטזוליזומאב

(Atezolizumab) ( נוגדן נגדPD-L1)
בהשוואה לטיפול התומך הטוב ביותר לאחר

,ובנטית מבוססת ציספלטין'כימותרפיה אדג
בקרב מטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים

IB–IIIAבשלב  (NSCLC)שאינם קטנים 
שעברו הסרה מלאה של הגידול

מאושרכן20/01/2018תכשיר רפואייליזבטה דודניק 0473-15-
RMC

לבדיקת, אקראי, פתוח, IIIמחקר בשלב 09/08/2015אונקולוגיה
היעילות והבטיחות של אטזוליזומאב

(Atezolizumab) ( נוגדן נגדPD-L1)
בהשוואה לטיפול התומך הטוב ביותר לאחר

,ובנטית מבוססת ציספלטין'כימותרפיה אדג
בקרב מטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים

IB–IIIAבשלב  (NSCLC)שאינם קטנים 
שעברו הסרה מלאה של הגידול

מאושרכן23/01/2018גנטייליזבטה דודניק 0474-15-
RMC

רב, בהקצאה אקראית,  פתוחIIIמחקר שלב 09/08/2015אונקולוגיה
 בשילוב עםMEDI-4736מרכזי ועולמי ב

Tremelimumabבהשוואה לטיפול המקובל 
בכימותרפיה מבוססת פלטינום בקו ראשון

במטופלים עם סרטן ריאות מתקדם או
NSCLC (NEPTUNE)גרורתי מסוג 

מאושרכן09/12/2017גנטיניר פלד 0478-15-
RMC

ההשפעה ארוכת הטווח של טיפול כימותרפי26/08/2015אונקולוגיה
נוירוטוקסי על בטיחות הנהיגה במחלות

.מחקר פרוספקטיבי- ממאירות ברות ריפוי 

מאושרכן10/04/2018ללא מוצר מחקרטלי סיגל 0413-15-
RMC

של, גלוי תווית , אקראי , 3מחקר פאזה  31/08/2015אונקולוגיה
,מתן ניבולומאב או ניבולומאב ואיפילימומאב

לעומת טיפול כימותרפי כפול המכיל פלטינום
במשתתפים עם סרטן ריאות מסוג תאים לא

אשר, או עם חזרת המחלה 4קטנים בשלב 
לא קיבלו כימותרפיה בעבר

מאושרכן10/03/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0539-15-
RMC

של, גלוי תווית , אקראי , 3מחקר פאזה  31/08/2015אונקולוגיה
,מתן ניבולומאב או ניבולומאב ואיפילימומאב

לעומת טיפול כימותרפי כפול המכיל פלטינום
במשתתפים עם סרטן ריאות מסוג תאים לא

אשר, או עם חזרת המחלה 4קטנים בשלב 
לא קיבלו כימותרפיה בעבר

מאושרכן10/03/2018גנטיסלומון שטמר 0540-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

 של3/ב2שלב , מחקר אקראי מבוקר פלצבו01/09/2015אונקולוגיה
ABT-414בשילוב עם כמורדיאציה 

ובנטי בנבדקים עם'וטמוזולומיד אדג
שאובחנה (GBM)צורנית –גליובלסטומה רב

לאחרונה עם הגברה של קולטן גורם הגדילה
(EGFR) (Intellance 1)האפידרמלי 

מאושרכן23/03/2018תכשיר רפואיטלי סיגל 0533-15-
RMC

על הטיפול, אקראי, 3מחקר שלב 03/09/2015אונקולוגיה
(Margetuximab)במארגטוקסימאב 

ובכימותרפיה לעומת הטיפול
(Trastuzumab)בטראסטוזומאב 

במטופלים הסובלים מסרטן, ובכימותרפיה
 אשר קיבלו שניHER2-שד גרורתי חיובי ל

 ונזקקים לטיפולHER2טיפולים קודמים נגד 
מערכתי

מאושרכן19/04/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 0554-15-
RMC

על הטיפול, אקראי, 3מחקר שלב 03/09/2015אונקולוגיה
(Margetuximab)במארגטוקסימאב 

ובכימותרפיה לעומת הטיפול
(Trastuzumab)בטראסטוזומאב 

במטופלים הסובלים מסרטן, ובכימותרפיה
 אשר קיבלו שניHER2-שד גרורתי חיובי ל

 ונזקקים לטיפולHER2טיפולים קודמים נגד 
מערכתי

מאושרכן21/04/2018גנטירינת ירושלמי 0555-15-
RMC

MEDI4736-מחקר על טיפול קו ראשון ב07/09/2015אונקולוגיה
(Tremelimumab)ביחד עם טרמלימומאב 

או ללא טרמלימומאב לעומת הטיפול
המקובל בכימותרפיה נגד סרטן מתקדם של

Urothelial)תאי המעבר בשלפוחית השתן 
Bladder Cancer) אשר אינו ניתן להסרה

גנטי- בניתוח

מאושרכן13/01/2018גנטיאלי רוזנבאום 0429-15-
RMC

אקראי, רב מרכזי, פתוח, IIIמחקר פאזה 20/09/2015אונקולוגיה
כנגד (L1-PDנוגדן אנטי )של אטזוליזומאב 

ובנטי במטופלים עם'תצפית כטיפול אדג
פולשנית, קרצינומה של תאי האורותל

לאחר שעברו הסרה, בסיכון גבוה, לשריר
כירורגית

מאושרכן31/10/2017גנטיאלי רוזנבאום 0557-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

מרכזי על-רב, בתווית פתוחה, 3ניסוי שלב 04/10/2015אונקולוגיה
לעומת טיפול (MSB0010718C)אבלומאב 

כפול המבוסס על פלטינום כטיפול קו ראשון
 של סרטן ריאות מסוג4להישנות או שלב 

.PD-L1-קטנים החיובי ל-תאים לא

מאושרכן28/02/2018תכשיר רפואיניר פלד 0598-15-
RMC

,אקראי,  כפול סמיותIIIמחקר שלב 07/10/2015אונקולוגיה
להערכת, רב מרכזי, בביקורת פלצבו

 לעומתAZD9291היעילות והבטיחות של 
במטופלים הסובלים מסרטן ריאות, פלצבו

IB-IIIAמסוג תאים שאינם קטנים בדרגה 
החיובי למוטציה

EGFR) Epidermal Growth Factor-ב
Receptor) אחרי הסרה מלאה של הגידול

.ובנטית'בניתוח עם או בלי כימותרפיה אדג

מאושרכן11/08/2018תכשיר רפואיניר פלד 0546-15-
RMC

,אקראי,  כפול סמיותIIIמחקר שלב 07/10/2015אונקולוגיה
להערכת, רב מרכזי, בביקורת פלצבו

 לעומתAZD9291היעילות והבטיחות של 
במטופלים הסובלים מסרטן ריאות, פלצבו

IB-IIIAמסוג תאים שאינם קטנים בדרגה 
החיובי למוטציה

EGFR) Epidermal Growth Factor-ב
Receptor) אחרי הסרה מלאה של הגידול

.ובנטית'בניתוח עם או בלי כימותרפיה אדג

מאושרכן11/08/2018גנטיניר פלד 0547-15-
RMC

,בביקורת פלצבו, כפול סמיות, מחקר אקראי07/10/2015אונקולוגיה
 להערכת היעילות3שלב , רב מרכזי

(®Olaparib)והבטיחות של אולאפאריב 
ובנטי במטופלים’לעומת פלצבו כטיפול אדג

בסיכון גבוה, ראשוני (-)HER2עם סרטן שד 
 אשר עברו1/2BRCAועם מוטציה בגן 

הסרה כירורגית מקומית של הגידול בתוספת
ובנטי’אדג-ובנטי או נאו’טיפול אדג

מאושרכן10/05/2018גנטירינת ירושלמי 0534-15-
RMC

מרכזי על-רב, בתווית פתוחה, 3ניסוי שלב 14/10/2015אונקולוגיה
לעומת טיפול (MSB0010718C)אבלומאב  

כפול המבוסס על פלטינום כטיפול קו ראשון
 של סרטן ריאות מסוג4להישנות או שלב 

 .PD-L1-קטנים החיובי ל-תאים לא

מאושרכן01/06/2018גנטיניר פלד 0599-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

פרוטוקול לקבלת דגימות דם ורקמת גידול25/10/2015אונקולוגיה
לצורך תיקוף אנליטי באמצעות בדיקה

המבוססת על קביעת רצף גנומי בשיטה
לבדיקת שינויים גנומיים (NGS)חדשה 

מאושרכן30/01/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0643-15-
RMC

,מרכזי-רב, אקראי, 3מחקר פאזה 04/11/2015אונקולוגיה
ניבולומאב, של ניבולומאב, סמיות-כפול

או פלצבו כטיפול, בשילוב עם איפילימומאב
אחזקה בנבדקים עם סרטן ריאות מסוג

שהשלימו טיפול, תאים קטנים בשלב מפושט
.קו ראשון בכימותרפיה מבוססת פלטינום

מאושרכן22/02/2018תכשיר רפואיניר פלד 0664-15-
RMC

טיפול אימונותרפיה נלווה עם נוגדן חד שבטי05/11/2015אונקולוגיה
(MK-3475) פמברוליזומאב PD-1אנטי 

לעומת פלצבו לאחר כריתה מלאה של
3מחקר שלב :  בסיכון גבוהIIIמלנומה שלב 

כפול סמיות של קבוצת מלנומה, אקראי
EORTC.

מאושרכן09/01/2018תכשיר רפואידניאל הנדלר 0684-15-
RMC

גלוי, זרועי-דו, מרכזי-רב, 2מחקר שלב 08/11/2015אונקולוגיה
תווית לקביעת היעילות והבטיחות של שני

 מעכבpan-FGFRמשטרי מינון שונים של 
JNJ-42756493טירוזין קינאז   

,במשתתפים עם סרטן של מערכת השתן
עם, גרורתי או שאינו ניתן להסרה כירורגית

FGFR- שינויים גנומיים ב

מאושרכן10/05/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0594-15-
RMC

גלוי, זרועי-דו, מרכזי-רב, 2מחקר שלב 08/11/2015אונקולוגיה
תווית לקביעת היעילות והבטיחות של שני

 מעכבpan-FGFRמשטרי מינון שונים של 
JNJ-42756493טירוזין קינאז   

,במשתתפים עם סרטן של מערכת השתן
עם, גרורתי או שאינו ניתן להסרה כירורגית

FGFR- שינויים גנומיים ב

מאושרכן10/05/2018גנטיאלי רוזנבאום 0595-15-
RMC

 לאחרMRI-PETבדיקה משולבת של 08/11/2015אונקולוגיה
הקרנה סטיריאוטקטית לגרורות מוחיות או

קרינתי לגידולי-לאחר טיפול משולב כימי
:מוח

האם ניתן להבחין בין נזקי הקרינה וגידול
מוחי  מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםטלי סיגל
ושאלונים

מאושרלא13/12/2017 0675-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

כפול סמיות על טיפול,  אקראיIIIמחקר שלב 09/11/2015אונקולוגיה
פמטרקסד עם או בלי+ כימותרפי בפלטינום 

כטיפול קו (MK-3475)פמברוליזומאב 
ראשון לנבדקים עם סרטן ריאות גרורתי

ממקור שאינו תאי, מסוג תאים שאינם קטנים
(KEYNOTE-189)קשקש 

מאושרכן17/02/2018תכשיר רפואיניר פלד 0655-15-
RMC

,מרכזי-רב, אקראי, 3מחקר פאזה 10/11/2015אונקולוגיה
ניבולומאב, של ניבולומאב, סמיות-כפול

או פלצבו כטיפול, בשילוב עם איפילימומאב
אחזקה בנבדקים עם סרטן ריאות מסוג

,בשלב מפושט (-SCLCED)תאים קטנים 
שהשלימו טיפול קו ראשון בכימותרפיה

.מבוססת פלטינום

מאושרכן02/03/2018גנטיניר פלד 0665-15-
RMC

כפול סמיות על טיפול,  אקראיIIIמחקר שלב 10/11/2015אונקולוגיה
פמטרקסד עם או בלי+ כימותרפי בפלטינום 

כטיפול קו (MK-3475)פמברוליזומאב 
ראשון לנבדקים עם סרטן ריאות גרורתי

ממקור שאינו תאי, מסוג תאים שאינם קטנים
גנטי- (KEYNOTE-189)קשקש 

מאושרכן23/06/2018גנטיניר פלד 0656-15-
RMC

 על פמברוליזומאב לעומתIIIמחקר שלב 11/11/2015אונקולוגיה
כימותרפיה לטיפול בסרטן המעי הגס

 המתאפיין בליקוייםIVוהחלחולת שלב 
mismatch repair- א "במנגנון תיקון הדנ

(MMR) או עם דרגה גבוה של אי יציבות
(high )-  MSIגנומית  

מאושרכן23/12/2017תכשיר רפואיאהרון-אירית בן 0678-15-
RMC

 של2b/3שלב , מחקר אקראי מבוקר פלצבו29/11/2015אונקולוגיה
ABT-414בשילוב עם כמורדיאציה 

ובנטי בנבדקים עם'וטמוזולומיד אדג
שאובחנה (GBM)צורנית –גליובלסטומה רב

לאחרונה עם הגברה של קולטן גורם הגדילה
(EGFR) (Intellance 1)האפידרמלי 

מאושרכן23/03/2018גנטיטלי סיגל 0739-15-
RMC

בחינת יעילות הטיפול בתרופת30/11/2015אונקולוגיה
LORLATINIBבחולה סרטן הריאה עם 

1ROSמוטציה 

מאושרכן20/12/2017תכשיר רפואיניר פלד 0740-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

של, רב מרכזי, אקראי, 3מחקר פאזה 01/12/2015אונקולוגיה
לעומת סוראפניב (Nivolumab)ניבולומאב 

(Sorafenib) כטיפול קו ראשון למטופלים
.עם סרטן כבד מתקדם

מאושרכן20/03/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0727-15-
RMC

של, רב מרכזי, אקראי, 3מחקר פאזה 01/12/2015אונקולוגיה
לעומת סוראפניב (Nivolumab)ניבולומאב 

(Sorafenib) כטיפול קו ראשון למטופלים
.עם סרטן כבד מתקדם

מאושרכן14/03/2018גנטיסלומון שטמר 0744-15-
RMC

השוואה בין  הרדמה ספינלית והרדמה02/12/2015אונקולוגיה
כללית על תחושת הכאב

בחולות סרטן צוואר הרחם שעוברות
ברכיתרפיה

מאושרלא17/02/2018ללא מוצר מחקראייל פניג 0651-15-
RMC

,כפול סמיות, אקראי, 3מחקר פאזה 02/12/2015אונקולוגיה
JNJ-56021927פלצבו של -מבוקר

,במטופלים עם סרטן ערמונית בסיכון גבוה
,שמחלתם מקומית או מפושטת מקומית

המקבלים טיפול קרינה ראשוני

מאושרכן24/02/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0503-15-
RMC

טיפול אימונותרפיה נלווה עם נוגדן חד שבטי02/12/2015אונקולוגיה
(MK-3475) פמברוליזומאב PD-1אנטי 

לעומת פלצבו לאחר כריתה מלאה של
3מחקר שלב :  בסיכון גבוהIIIמלנומה שלב 

כפול סמיות של קבוצת מלנומה, אקראי
EORTC.

מאושרכן22/03/2018גנטידניאל הנדלר 0685-15-
RMC

,טיפול באומנות ככלי להפחתת החרדה09/12/2015אונקולוגיה
ודאות וסימפטומים  סביב הטיפול-אי

בכימותרפיה בקרב חולים אונקולוגים של
.השד ומערכת העיכול

מאושרלא13/02/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0755-15-
RMC

המשך למחקר באורך-מחקר - 24/12/2015S-AVANTאונקולוגיה
בחולים עם (חציון מעקב) שנים 10- ו 8

מחקר המשך). קרצינומה של המעי הגס
3547למחקר  )

נתונים קיימיםברוך ברנר
ושאלונים

מאושרכן15/05/2018 0706-15-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

של, בתווית גלוייה, אקראי , 3מחקר פאזה 28/12/2015אונקולוגיה
כל אחד מהם, ניבולומאב לעומת טמוזולומיד

בשילוב עם טיפול בהקרנות במטופלים
מבוגרים שאובחנו לאחרונה עם

גידול) MGMTגליובלסטומה 
O6-טרנספראז-א מתיל"גואנין דנ-מתיל)

.שלא עבר מתילציה

מאושרכן20/07/2018תכשיר רפואיטלי סיגל 0786-15-
RMC

של, בתווית גלוייה, אקראי , 3מחקר פאזה 28/12/2015אונקולוגיה
כל אחד מהם, ניבולומאב לעומת טמוזולומיד

בשילוב עם טיפול בהקרנות במטופלים
מבוגרים שאובחנו לאחרונה עם

גידול) MGMTגליובלסטומה 
O6-טרנספראז-א מתיל"גואנין דנ-מתיל)

.שלא עבר מתילציה

מאושרכן20/07/2018גנטיטלי סיגל 0787-15-
RMC

,סמיות-כפול, אקראי, 3מחקר שלב 30/12/2015אונקולוגיה
 בשילוב עם טיפול תומךTAS-102להערכת 

לעומת פלצבו בשילוב עם (BSC)מיטבי 
BSCבמטופלים עם סרטן קיבה גרורתי 

עמיד לטיפולים המקובלים

מאושרכן24/07/2018תכשיר רפואיגלי פרל 0805-15-
RMC

,(MK-3475)ניסוי קליני על פמברוליזומאב 05/01/2016אונקולוגיה
להערכת סמנים ביולוגיים המנבאים תגובה
לטיפול בקרב נבדקים  עם גידולים מוצקים

(KEYNOTE 158)במצב מתקדם 

מאושרכן30/01/2018תכשיר רפואיניר פלד 0012-16-
RMC

,כפול סמיות,  רב מרכזיII/IIIמחקר שלב 14/01/2016אונקולוגיה
אקראי על השימוש בנינטדאניב

(nintedanib) בשילוב עם פמטרקסד
(pemetrexed)/ ציספלטין(cisplatin)

שלאחריו המשך טיפול חד תרופתי
בנינטדאניב לעומת השימוש בפלצבו בשילוב

ציספלטין שלאחריו המשך/עם פמטרקסד
לטיפול, טיפול חד תרופתי בפלצבו

במטופלים הסובלים ממזותליומה צדרית
.ממאירה שאינה ניתנת להסרה בניתוח

מאושרכן02/08/2018תכשיר רפואייליזבטה דודניק 0014-16-
RMC

נוגדן אנטי) MEDI4736 של I/IIמחקר שלב 19/01/2016אונקולוגיה
PD-L1)  מעכב)בשילוב עם אולפריב
PARP) במטופלים עם גידולים מוצקים

D081KC00001: פרוטוקול. מתקדמים

מאושרכן01/06/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0027-16-
RMC
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נוגדן אנטי) MEDI4736 של I/IIמחקר שלב 19/01/2016אונקולוגיה
PD-L1)  מעכב)בשילוב עם אולפריב
PARP) במטופלים עם גידולים מוצקים

D081KC00001: פרוטוקול. מתקדמים

מאושרכן09/06/2018גנטיסלומון שטמר 0028-16-
RMC

פרוטוקול : off labelשימוש בתרופות 26/01/2016אונקולוגיה
לאיסוף נתונים מועדות חריגים בבית החולים

נתונים קיימיםנועה גורדון
ושאלונים

מאושרלא15/02/2018 0068-16-
RMC

והשפעתו על הגרורות 31/01/2016TAGRISSOאונקולוגיה
המוחיות במטופלים עם סרטן ריאה מסוג

עם מוטציה (NSCLC) תאים שאינם קטנים
וגרורות EGFR מתקדמת מסוג

אסימפטומטיות במוח

מאושרכן26/05/2018תכשיר רפואיניר פלד 0785-15-
RMC

 על פמברוליזומאבIIIמחקר שלב 07/02/2016אונקולוגיה
(MK-3475) לעומת הטיפול התומך המיטבי

כטיפול קו שני בנבדקים עם סרטן כבד
אשר קיבלו בעבר טיפול, ראשוני מתקדם

(KEYNOTE  240)מערכתי 

מאושרכן24/05/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0016-16-
RMC

תפיסת ועמדות כלפי תפיסה ועמדות כלפי10/02/2016אונקולוגיה
שונות תרבותית בין מטופלים וצוות בקרב

צוות מטפל אונקולוגי

נתונים קיימיםדליה צורף
ושאלונים

מאושרלא01/03/2018 0099-16-
RMC

שבטי-עם הנוגדן החד, אקראי, 3ניסוי שלב 24/02/2016אונקולוגיה
פמברוליזומאב, PD-1נגד 

(pembrolizumab, MK-3475) ,לעומת
עבור מטופלים עם סרטן ריאות מסוג, פלצבו

,בשלב מוקדם (NSCLC)תאים לא קטנים 
לאחר כריתה והשלמת הטיפול המשלים

(PEARLS)המקובל 

מאושרכן01/01/2018גנטייליזבטה דודניק 0125-16-
RMC

,(MK-3475)ניסוי קליני על פמברוליזומאב 24/02/2016אונקולוגיה
להערכת סמנים ביולוגיים המנבאים תגובה
לטיפול בקרב נבדקים עם גידולים מוצקים

תת  -(KEYNOTE 158)במצב מתקדם 
מחקר גנטי

מאושרכן10/05/2018גנטיניר פלד 0013-16-
RMC
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,אקראי, לאומי- רב3מחקר שלב 29/02/2016אונקולוגיה
מבוקר בפלצבו לבדיקת, סמיות-כפול

היעילות והבטיחות של אנזאלוטאמיד
(enzalutamide) ביחד עם טיפול להפחתת

לעומת פלצבו ביחד עם (ADT)אנדרוגן 
ADTבעת הטיפול במטופלים הסובלים 

מסרטן ערמונית גרורתי הרגיש לטיפול
(mHSPC)הורמונלי 

מאושרכן01/12/2017תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0036-16-
RMC

,בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 01/03/2016אונקולוגיה
מרכזי של-רב, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול

PEGהיאלורונידאז אנושי רקומביננטי עם 
(PEGPH20) בשילוב עם

פאקליטאקסל וגמציטבין בהשוואה-נאב
פאקליטאקסל וגמציטבין-לפלצבו עם נאב

צינורית של-בנבדקים עם אדנוקרצינומה תוך
 בעלת ביטוי גבוה שלIVהלבלב בשלב 

.היאלורונאן שלא טופלה בעבר

מאושרכן18/05/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0084-16-
RMC

,בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 01/03/2016אונקולוגיה
מרכזי של-רב, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול

PEGהיאלורונידאז אנושי רקומביננטי עם 
(PEGPH20) בשילוב עם

פאקליטאקסל וגמציטבין בהשוואה-נאב
פאקליטאקסל וגמציטבין-לפלצבו עם נאב

צינורית של-בנבדקים עם אדנוקרצינומה תוך
 בעלת ביטוי גבוה שלIVהלבלב בשלב 

.היאלורונאן שלא טופלה בעבר

מאושרכן04/06/2018גנטיסלומון שטמר 0085-16-
RMC

סקירה רטרוספקטיבית של טיפול בקרינה02/03/2016אונקולוגיה
סטראוטקטית לגידולי ריאה

נתונים קיימיםאהרון אלון
ושאלונים

מאושרלא04/04/2018 0158-16-
RMC

של, חד סמיות, אקראי , 2מחקר פאזה 09/03/2016אונקולוגיה
טמוזולומיד בתוספת טיפול קרינתי בשילוב

עם ניבולומאב או פלסבו במשתתפים בוגרים
שאובחנו לאחרונה עם גליובלסטומה

MGMT ( גידולO6-גואנין -מתילDNA
שעברה מתילציה (טרנספראז-מתיל

מאושרכן24/07/2018תכשיר רפואיטלי סיגל 0170-16-
RMC
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של, חד סמיות, אקראי , 2מחקר פאזה 10/03/2016אונקולוגיה
טמוזולומיד בתוספת טיפול קרינתי בשילוב

עם ניבולומאב או פלסבו במשתתפים בוגרים
שאובחנו לאחרונה עם גליובלסטומה

MGMT ( גידולO6-גואנין -מתילDNA
שעברה מתילציה (טרנספראז-מתיל

מאושרכן24/07/2018גנטיטלי סיגל 0171-16-
RMC

 של3ניסוי קליני בשלב : שם הניסוי בעברית20/03/2016אונקולוגיה
כטיפול קו ראשון (MK-3475)פמברוליזומב 

גרורתית של תאי/של קרצינומה חוזרת
קשקש של הראש והצוואר

מאושרכן02/06/2018גנטיאהרון פופובצר 0199-16-
RMC

לנשים, סדנא לניהול רגשות ובניית חוסן24/03/2016אונקולוגיה
-חולות בסרטן שד לאחר תום טיפול כימי 

4535מחקר המשך למחקר 

מאושרלא21/06/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0149-16-
RMC

HLA-  ופרופיל הT- אפיון רצפטורי תאי ה28/03/2016אונקולוגיה
כמנבאים של יעילות טיפול אימונותרפי

בסרטן ריאה

מאושרלא22/11/2017גנטיניר פלד 0353-15-
RMC

 על פמברוליזומאבIIIמחקר שלב 29/03/2016אונקולוגיה
(MK-3475) לעומת הטיפול התומך המיטבי

כטיפול קו שני בנבדקים עם סרטן כבד
אשר קיבלו בעבר טיפול, ראשוני מתקדם

(KEYNOTE  240)מערכתי 

מאושרכן25/08/2018גנטיסלומון שטמר 0216-16-
RMC

הערכה של השימוש בנשימת לחץ חיובית04/04/2016אונקולוגיה
(CPAP) בתכנון וביצוע טיפול קרינתי

בבטן עליונה וסרטן שד, לגידולים בריאה
.שמאל

מכשיר/אביזר-ר"אמאהרון אלון
רפואי

מאושרלא11/09/2018 0717-15-
RMC

ניסוי קליני בשלב19/04/2016MK 3475-052אונקולוגיה  II של
בנבדקים עם (MK 3475) פמברוליזומב

בלתי ניתן להסרה או גרורתי/סרטן מתקדם
.של תאי מעבר בדרכי השתן

מאושרכן24/05/2018גנטיאלי רוזנבאום 0219-16-
RMC

 על השימוש בפמברוליזומאבIIניסוי שלב 19/04/2016אונקולוגיה
(MK 3475 Pembrolizumab ) לטיפול

בנבדקים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד
אשר (mCRPC)לדיכוי הורמון המין הגברי 
טופלו בעבר בכימותרפיה

(KEYNOTE-199)

מאושרכן24/07/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0270-16-
RMC
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2שלב  / (גלוי תווית)ב 1מחקר שלב 20/04/2016אונקולוגיה
להערכת השימוש (כפול סמיות, אקראי)

ובדוסטאקסל (gemcitabine)בגמציטאבין 
(docetaxel) ,בתוספת או ללא

לטיפול, (olaratumab)אולאראטומאב 
.בסרקומה של רקמות רכות בשלב מתקדם

מאושרכן07/07/2018תכשיר רפואיאלונה זר 0259-16-
RMC

2שלב  / (גלוי תווית)ב 1מחקר שלב 20/04/2016אונקולוגיה
להערכת השימוש (כפול סמיות, אקראי)

ובדוסטאקסל (gemcitabine)בגמציטאבין 
(docetaxel) ,בתוספת או ללא

לטיפול, (olaratumab)אולאראטומאב 
.בסרקומה של רקמות רכות בשלב מתקדם

מאושרכן07/07/2018גנטיאלונה זר 0260-16-
RMC

אפיונים אפידמיולוגיים וקליניים בקרב חולי20/04/2016אונקולוגיה
מחקר רטרוספקטיבי- סרקומה

נתונים קיימיםאלונה זר
ושאלונים

מאושרלא25/05/2018 0292-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי לבדיקת05/05/2016אונקולוגיה
ההבדלים בהימצאות נגיף האפשטיין בר

(EBV) בסרטן קיבה בין אוכלסיית צעירים
לאוכלוסיית מבוגרים

מאושרלא23/06/2018ללא מוצר מחקראהרון-אירית בן 0298-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי הבודק השוואה בין05/05/2016אונקולוגיה
שיטות קרינה בהקרנת שד עם בלוטות

האם ישנה שיטה אשר נותנת. IMNIלימפה 
כיסוי מיטבי לשד ולבלוטות תוך מינימום מנת

.קרינה לרקמות בריאות

נתונים קיימיםיסמין קורזיץ צדר
ושאלונים

מאושרלא24/05/2017 0186-16-
RMC

זרוע יחידה על טיפול, גלוי, 2מחקר שלב  05/05/2016אונקולוגיה
אימונותרפי עם פמברוליזומב למנינגיומה
.אטיפית או אנאפלסטית עמידה לטיפולים

מאושרכן26/03/2018תכשיר רפואיץ"כ-שלומית יוסט 0173-16-
RMC

טיפול חמלה דחוף בולפריב לחולה בודד עם09/05/2016אונקולוגיה
סרטן קיבה

מאושרלא07/06/2017תכשיר רפואיגלי פרל 0320-16-
RMC

 על פמברוליזומאב לעומתIIIמחקר שלב 18/05/2016אונקולוגיה
כימותרפיה לטיפול בסרטן המעי הגס

 המתאפיין בליקוייםIVוהחלחולת שלב 
mismatch repair- א "במנגנון תיקון הדנ

(MMR) או עם דרגה גבוה של אי יציבות
תת מחקר גנטי(- high )-  MSIגנומית  

מאושרכן18/07/2018גנטיאהרון-אירית בן 0327-16-
RMC
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 על השימוש בפמברוליזומאבIIניסוי שלב 18/05/2016אונקולוגיה
(Pembrolizumab; MK-3475) לטיפול

בנבדקים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד
אשר (mCRPC)לדיכוי הורמון המין הגברי 
טופלו בעבר בכימותרפיה

(KEYNOTE-199)
-תת מחקר גנטי  -

מאושרכן30/10/2017גנטיאלי רוזנבאום 0271-16-
RMC

,הערכת טיפול באמצעות קרינת אלפא31/05/2016אונקולוגיה
ראש וצוואר, בגידול תאי קשקש של עור

.(FIRST IN MAN STUDY)האדם 

מכשיר/אביזר-ר"אמאהרון פופובצר
רפואי

מאושרכן16/02/2018 0348-16-
RMC

,הבוחן בטיחות, גלוי תווית, 1מחקר שלב 05/06/2016אונקולוגיה
פרמקוקינטיקה ופרמקודינמיקה של התרופה

JNJ-64457107 ,  שהיא נוגדן אנושי חד
 במטופלים עםCD40שבטי אגוניסטי ל 

.גידולים מוצקים בשלב מתקדם

מאושרכן06/10/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0354-16-
RMC

היעילות והסבילות- מריחואנה רפואית 06/06/2016אונקולוגיה
בחולי סרטן

מאושרלא31/07/2018ללא מוצר מחקרשמעון ויין 0329-16-
RMC

שקיעת גדוליניום במוח בחולים עם גידולי06/06/2016אונקולוגיה
 חוזרות תוךMRIמוח שנחשפו לבדיקות 

שימוש בסוגים שונים של חומרי ניגוד על
–בסיס גדוליניום ממשפחת המקרוציקלים 

מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםטלי סיגל
ושאלונים

מאושרלא22/05/2018 0389-16-
RMC

השפעת טיפול באמנות חזותית על תסמינים21/06/2016אונקולוגיה
גופניים ונפשיים אצל מחלימות סרטן השד

.המקבלות טיפול הורמונלי

מאושרלא06/12/2017ללא מוצר מחקרעופר כספי 0304-16-
RMC

בעל, פתוח, רב מרכזי, IIaמחקר מפאזה 22/06/2016אונקולוגיה
זרוע אחת להערכת הבטיחות והיעילות של

BL-8040 בשילוב עם  Pembrolizumab
.בחולים עם סרטן לבלב גרורתי

"”COMBATמחקר : שם מקוצר למחקר

מאושרכן08/09/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0424-16-
RMC

איפיון מולקולרי רטרוספקטיבי של פרופיל29/06/2016אונקולוגיה
בחולי סרטן מעי" לא מגיבים"מול " מגיבים"

גס גרורתי לכבד שעוברים ניתוח
.הפטקטומיה

נתונים קיימיםאהרון-אירית בן
ושאלונים

מאושרלא09/08/2018 0456-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

,מרכזי-רב,  אקראיIIIמחקר פאזה 13/07/2016אונקולוגיה
סמיות להערכת ניבולומאב-כפול

(Nivolumab ) או פלצבו כטיפול משלים
במטופלים לאחר כריתת סרטן הוושט או

.ושט-סרטן באזור החיבור קיבה

מאושרכן08/09/2018תכשיר רפואיאהרון-אירית בן 0370-16-
RMC

,מרכזי-רב,  אקראיIIIמחקר פאזה 13/07/2016אונקולוגיה
סמיות להערכת ניבולומאב-כפול

(Nivolumab ) או פלצבו כטיפול משלים
במטופלים לאחר כריתת סרטן הוושט או

גנטי.-ושט-סרטן באזור החיבור קיבה

מאושרכן27/09/2018גנטיאהרון-אירית בן 0371-16-
RMC

X-396 אקראי המשווה בין 3מחקר שלב 17/07/2016אונקולוגיה
לקריזוטיניב במטופלים עם סרטן ריאות מסוג

עם הגן (NSCLC)תאים שאינם קטנים 
(ALK)אנפלאסטיק לימפומה קינאז 

מאושרכן30/01/2018תכשיר רפואייליזבטה דודניק 0429-16-
RMC

 אקראי מבוקר עלIIIניסוי קליני שלב 27/07/2016אונקולוגיה
השימוש בפמברוליזומאב עם או בלי טיפול

,משולב בכימותרפיה המבוססת על פלטינום
לטיפול, לעומת השימוש בכימותרפיה

בנבדקים עם סרטן מתקדם או גרורתי של
Urothelial)תאי המעבר של מערכת השתן 

Carcinoma)

מאושרכן15/11/2017תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0494-16-
RMC

בשתי, אקראי, מחקר בתווית פתוחה02/08/2016אונקולוגיה
לחקר ניבולומאב בשילוב, 3פאזה , זרועות

עם איפילימומאב לעומת משטר מחקר
Extreme ( סטוקסימאב+
(פלואורואורציל+ קרבופלטין /ציספלטין

כטיפול קו ראשון בקרצינומה  של תאי
נשנית או (SCCHN)קשקש בראש ובצוואר 

גרורתית

מאושרכן22/02/2018תכשיר רפואיאהרון פופובצר 0506-16-
RMC

בשתי, אקראי, מחקר בתווית פתוחה02/08/2016אונקולוגיה
לחקר ניבולומאב בשילוב, 3פאזה , זרועות

עם איפילימומאב לעומת משטר מחקר
Extreme ( סטוקסימאב+
(פלואורואורציל+ קרבופלטין /ציספלטין

כטיפול קו ראשון בקרצינומה  של תאי
נשנית או (SCCHN)קשקש בראש ובצוואר 

גרורתית

מאושרכן05/03/2018גנטיאהרון פופובצר 0507-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

כפול,  בהקצאה אקראית3מחקר שלב 08/08/2016אונקולוגיה
 לעומתODM-201מבוקר פלצבו של , סמיות

פלצבו כתוספת לטיפול המקובל להפחתת
במטופלים (Docetaxel)אנדרוגן ודוסטקסל 

עם סרטן ערמונית גרורתי רגיש להורמונים

מאושרכן17/01/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0489-16-
RMC

כפול,  בהקצאה אקראית3מחקר שלב 08/08/2016אונקולוגיה
 לעומתODM-201מבוקר פלצבו של , סמיות

פלצבו כתוספת לטיפול המקובל להפחתת
במטופלים (Docetaxel)אנדרוגן ודוסטקסל 

עם סרטן ערמונית גרורתי רגיש להורמונים

מאושרכן14/03/2018גנטיאלי רוזנבאום 0490-16-
RMC

,כפול סמיות, אקראי,  3מחקר שלב 22/08/2016אונקולוגיה
על השימוש, רב מרכזי, בביקורת פלצבו

(niraparib)בטיפול אחזקה בניראפאריב 
במטופלות הסובלות מסרטן שחלות מתקדם

 אחרי תגובה לטיפול קו ראשוןHRD-חיובי ל
בכימותרפיה המבוססת על פלטינום

מאושרכן26/06/2018תכשיר רפואידליה צורף 0536-16-
RMC

,כפול סמיות, אקראי,  3מחקר שלב 22/08/2016אונקולוגיה
על השימוש, רב מרכזי, בביקורת פלצבו

(niraparib)בטיפול אחזקה בניראפאריב 
במטופלות הסובלות מסרטן שחלות מתקדם

 אחרי תגובה לטיפול קו ראשוןHRD-חיובי ל
בכימותרפיה המבוססת על פלטינום

מאושרכן26/06/2018גנטידליה צורף 0537-16-
RMC

מחקר:  בנושא0101-07המשך למחקר 25/08/2016אונקולוגיה
רטרוספקטיבי של סרטן תאי מרקל ממקור

לא ידוע הבודק מאפיינים דמוגרפיים
ואת התגובה לשיטות טיפול שונות, וקליניים
במחלה

נתונים קיימיםאייל פניג
ושאלונים

מאושרלא25/10/2017 0567-16-
RMC

,בהקצאה אקראית,  רב מרכזי3מחקר שלב 29/08/2016אונקולוגיה
בשלוש זרועות של, בתווית פתוחה

צטוקסימאב בתוספת או ללא+ אנקורפניב 
תוספת של בינימטיניב לעומת

צטוקסימאב או עירוי של/אירינוטקן
חומצה/(FU-5)פלואורואורציל -5

צטוקסימאב/(FOLFIRI)אירינוטקן /פולינית
+עם הכנה לצרכי בטיחות של אנקורפניב 

צטוקסימאב במטופלים עם+ בינימטיניב 
סרטן גרורתי של המעי הגס והחלחולת

BRAF V600Eהנושא מוטציית 

מאושרכן09/03/2018תכשיר רפואיאהרון-אירית בן 0557-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

,בהקצאה אקראית,  רב מרכזי3מחקר שלב 29/08/2016אונקולוגיה
בשלוש זרועות של, בתווית פתוחה

צטוקסימאב בתוספת או ללא+ אנקורפניב 
תוספת של בינימטיניב לעומת

צטוקסימאב או עירוי של/אירינוטקן
חומצה/(FU-5)פלואורואורציל -5

צטוקסימאב/(FOLFIRI)אירינוטקן /פולינית
+עם הכנה לצרכי בטיחות של אנקורפניב 

צטוקסימאב במטופלים עם+ בינימטיניב 
סרטן גרורתי של המעי הגס והחלחולת

BRAF V600Eהנושא מוטציית 

מאושרכן07/03/2018גנטיאהרון-אירית בן 0558-16-
RMC

22/09/2016PALLAS: PALbociclib CoLlaborativeאונקולוגיה
Adjuvant Study:

בפלבוציקליב III ניסוי אקראי שלב
(Palbociclib) עם טיפול אנדוקריני מסייע

מקובל לעומת טיפול אנדוקריני מסייע מקובל
לבדו לסרטן שד מוקדם חיובי לקולטן הורמון

(HR+) / שלילי לקולטן גורם גדילה
(2HER) 2אפידרמלי אנושי 

מאושרכן23/02/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 0101-16-
RMC

29/09/2016PALLAS: PALbociclib CoLlaborativeאונקולוגיה
Adjuvant Study: ניסוי אקראי שלב III
עם טיפול (Palbociclib) בפלבוציקליב
אנדוקריני מסייע מקובל לעומת טיפול

אנדוקריני מסייע מקובל לבדו לסרטן שד
שלילי / (+HR) מוקדם חיובי לקולטן הורמון

2לקולטן גורם גדילה אפידרמלי אנושי 
(HER2)

מאושרכןגנטירינת ירושלמי 0102-16-
RMC

 בשילוב עםBBI-608 על 3מחקר שלב 23/10/2016אונקולוגיה
אירינוטקאן, לוקובורין, פלואורואורציל-5
(FOLFIRI) במטופלים מבוגרים עם סרטן

שטופל בעבר (CRC)המעי הגס והחלחולת 

מאושרכן28/03/2018תכשיר רפואיאהרון-אירית בן 0525-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

27/10/2016ARIEL4 (Assessment of Rucaparib Inאונקולוגיה
Ovarian CancEr TriaL) (ניסוי להערכת
:(יעילות רוקפריב בטיפול בסרטן השחלות

אקראי של, מרכזי- רב3מחקר שלב 
רוקפריב לעומת כימותרפיה במטופלות עם

סרטן אפיתליאלי מדרגה גבוהה בשחלות או
בחצוצרות אשר חוו הישנות או סרטן ראשוני

.BRCA בצפק ויש להן מוטציה בגן

מאושרכן16/03/2018תכשיר רפואידליה צורף 0485-16-
RMC

27/10/2016ARIEL4 (Assessment of Rucaparib Inאונקולוגיה
Ovarian CancEr TriaL) (ניסוי להערכת
:(יעילות רוקפריב בטיפול בסרטן השחלות

אקראי של, מרכזי- רב3מחקר שלב 
רוקפריב לעומת כימותרפיה במטופלות עם

סרטן אפיתליאלי מדרגה גבוהה בשחלות או
בחצוצרות אשר חוו הישנות או סרטן ראשוני

BRCA בצפק ויש להן מוטציה בגן

מאושרכן22/03/2018גנטידליה צורף 0484-16-
RMC

X-396 אקראי המשווה בין 3מחקר שלב 03/11/2016אונקולוגיה
לקריזוטיניב במטופלים עם סרטן ריאות מסוג

עם הגן (NSCLC)תאים שאינם קטנים 
מחקר- (ALK)אנפלאסטיק לימפומה קינאז 

גנטי

מאושרכן02/07/2018גנטייליזבטה דודניק 0583-16-
RMC

בתווית, מרכזי-רב,  אקראי3מחקר פאזה 10/11/2016אונקולוגיה
( Nivolumab)להערכת ניבולומאב , פתוחה

לעומת ( Ipilimumab)עם איפילימומאב 
עם (Oxaliplatin)אוקסליפלטין 

(Fluoropyrimidine)פלואורופירימידין 
בחולי סרטן קיבה או סרטן בחיבור

ושט מתקדם או גרורתי ללא טיפול-קיבה
בעבר

מאושרכן13/06/2018תכשיר רפואיאהרון-אירית בן 0631-16-
RMC

בתווית, מרכזי-רב,  אקראי3מחקר פאזה 13/11/2016אונקולוגיה
( Nivolumab)להערכת ניבולומאב , פתוחה

לעומת ( Ipilimumab)עם איפילימומאב 
עם (Oxaliplatin)אוקסליפלטין 

(Fluoropyrimidine)פלואורופירימידין 
בחולי סרטן קיבה או סרטן בחיבור

ושט מתקדם או גרורתי ללא טיפול-קיבה
תת מחקר גנטי- בעבר 

מאושרכן22/06/2018גנטיאהרון-אירית בן 0632-16-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

 ,28/11/2016A Phase III, Double-Blindאונקולוגיה
Randomized, Placebo-Controlled 

Study of Atezolizumab plus 
Cobimetinib and Vemurafenib versus 

Placebo plus Cobimetinib and 
Vemurafenib in previously untreated 

BRAF V600 mutation-positive 
patients with unresectable locally 

advanced or metastatic melanoma

מאושרכן12/02/2018תכשיר רפואידניאל הנדלר 0579-16-
RMC

 ,28/11/2016A Phase III, Double-Blindאונקולוגיה
Randomized, Placebo-Controlled 

Study of Atezolizumab plus 
Cobimetinib and Vemurafenib versus 

Placebo plus Cobimetinib and 
Vemurafenib in previously untreated 

BRAF V600 mutation-positive 
patients with unresectable locally 

advanced or metastatic melanoma

מאושרכן12/02/2018גנטידניאל הנדלר 0580-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי לאנליזה של גידולי05/12/2016אונקולוגיה
קיבה  בשיטת מיפוי ביטוי אונקוגני/ושט

RNAseqו  ONCOPLEX

נתונים קיימיםאהרון-אירית בן
ושאלונים

מאושרלא17/01/2018 0790-16-
RMC

אקראי להערכת, פתוח, 3מחקר שלב 15/12/2016אונקולוגיה
היעילות והבטיחות של אולאפריב

Lynparza®) )לעומת אנזלוטאמידאו או
אבירטרון אצטאט אצל גברים עם סרטן

ערמונית גרורתי עמיד לסירוס אשר לא הגיבו
לטיפול הורמונלי קודם ובעלי מוטציות

מחקר)כתוצאה משחלוף גנטי הומולוגי 
PROfound).

מאושרכן02/04/2018תכשיר רפואיאלי רוזנבאום 0741-16-
RMC

 בשילוב עםBBI-608 על 3מחקר שלב 15/12/2016אונקולוגיה
אירינוטקאן, לוקובורין, פלואורואורציל-5
(FOLFIRI) במטופלים מבוגרים עם סרטן

שטופל בעבר (CRC)המעי הגס והחלחולת 

מאושרכן28/03/2018גנטיאהרון-אירית בן 0526-16-
RMC

 לחולהTטיפול חמלה דחוף בהשתלת תאי 22/12/2016אונקולוגיה
HCCבודד עם סרטן כבד ראשוני 

מאושרלא02/03/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0753-16-
RMC
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 רב שלבי להערכת הבטיחותIIמחקר שלב 27/12/2016אונקולוגיה
עם (cobimetinib)והיעילות של קובימטיניב 

קובימטיניב עם, (paclitaxel)פאקליטאקסל 
ועם (atezolizumab)אטזוליזומאב 

פאקליטאקסל או קובימטיניב עם
ועם (atezolizumab)אטזוליזומאב 

(nab-paclitaxel)פאקליטאקסל -נאב
כטיפול קו ראשון למטופלים עם סרטן שד

גרורתי השלילי לשלושת הסמנים
(triple-negative)

מאושרכן04/06/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 0802-16-
RMC

על, אקראי,  גלוי תוויתIIIמחקר שלב 28/12/2016אונקולוגיה
,MPDL3280A)השימוש באטזוליזומאב 

בשילוב עם קרבופלטין או (PD-L1נוגדן נגד 
פמטרקסד בהשוואה לשימוש+ ציספלטין 

פמטרקסד+ בקרבופלטין או ציספלטין 
לטיפול במטופלים שלא טופלו בעבר

וסובלים מסרטן ריאות בשלב, בכימותרפיה
IV מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC),

מסוג שאינו תאי קשקש

מאושרכן08/02/2018תכשיר רפואיניר פלד 0688-16-
RMC

על, אקראי,  גלוי תוויתIIIמחקר שלב 28/12/2016אונקולוגיה
,MPDL3280A)השימוש באטזוליזומאב 

בשילוב עם קרבופלטין או (PD-L1נוגדן נגד 
פמטרקסד בהשוואה לשימוש+ ציספלטין 

פמטרקסד+ בקרבופלטין או ציספלטין 
לטיפול במטופלים שלא טופלו בעבר

וסובלים מסרטן ריאות בשלב, בכימותרפיה
IV מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC),

מסוג שאינו תאי קשקש

מאושרכן19/01/2018גנטיניר פלד 0689-16-
RMC

 אקראי על הטיפולIIIמחקר שלב 28/12/2016אונקולוגיה
בפמברוליזומאב הניתנת כטיפול נלווה
וגם, לטיפול משולב בכימותרפיה ובקרינה

לעומת הטיפול המשולב, כטיפול אחזקה
בנבדקים עם, בכימותרפיה ובקרינה בלבד

סרטן ראש וצוואר מתקדם מקומית של תאי
(KEYNOTE-412)קשקש 

מאושרכן07/05/2018תכשיר רפואיאהרון פופובצר 0804-16-
RMC

 בדימותCESL-  וCESTיישום טכניקות של 04/01/2017אונקולוגיה
תהודה מגנטית לזיהוי של גידולים מוצקים

.ממאירים וקיצור משך הבדיקה

מאושרכן30/03/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0653-16-
RMC
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אקראי להערכת, פתוח, 3מחקר שלב 08/01/2017אונקולוגיה
היעילות והבטיחות של אולאפריב

Lynparza®) )לעומת אנזלוטאמידאו או
אבירטרון אצטאט אצל גברים עם סרטן

ערמונית גרורתי עמיד לסירוס אשר לא הגיבו
לטיפול הורמונלי קודם ובעלי מוטציות

מחקר)כתוצאה משחלוף גנטי הומולוגי 
PROfound).

מאושרכן23/05/2018גנטיאלי רוזנבאום 0742-16-
RMC

,גלוי, מרכזי-רב, אקראי, IIIמחקר שלב 08/01/2017אונקולוגיה
השוואתי להערכת היעילות של

Durvalumab או Durvalumabבצירוף 
Tremelimumabבשילוב עם כימותרפיה 

מבוססת פלטינום לטיפול קו ראשון
SCLC stage IVבמטופלים עם 

מאושרכן09/04/2018תכשיר רפואיאלונה זר 0814-16-
RMC

  להגדרת4מחקר מעקב  לזמן ארוך  שלב 09/01/2017אונקולוגיה
 דיכלוריד223פרופיל הבטיחות של רדיום 

מאושרכן09/04/2018ללא מוצר מחקראלי רוזנבאום 0014-17-
RMC

כפול סמיות להערכת,  אקראיIIIמחקר שלב 19/01/2017אונקולוגיה
טיפול של פמברוליזומאב ביחד עם
כימותרפיה לעומת פלצבו ביחד עם

ושל, ובנטי'אדג-בתור טיפול נאו, כימותרפיה
פמברוליזומאב לעומת פלצבו בתור טיפול

ובנטי נגד סרטן שד השלילי לשלושת'אדג
(TNBC)הסמנים 

מאושרכן30/04/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0838-16-
RMC

כפול סמיות בביקורת,  אקראיIIIניסוי שלב 24/01/2017אונקולוגיה
פלצבו של פמברוליזומאב

(MK-3475/SCH900475) בשילוב עם
(ציספלטין או קרבופלטין)פלטינום /אטופוסיד

לטיפול קו ראשון בנבדקים עם סרטן ריאות
מסוג תאים קטנים מפושט

(KEYNOTE-604).

מאושרכן07/05/2018תכשיר רפואיניר פלד 0043-17-
RMC

אמצעי דינמי:דגימה מנוזלי גוף בגידולי מוח26/01/2017אונקולוגיה
לאיתור שינויים מולקולריים ולבחירת טיפול

המותאם אישית

מאושרלא10/05/2018גנטיטלי סיגל 0039-17-
RMC

בחינת יעילות הטיפול בתרופה01/02/2017אונקולוגיה
(Larotrectinib (LOXO-101בחולת סרטן 

ן של הגן'עם פיוז (טריפל נגטיב)שד מתקדם 
NTRK.

מאושרכן22/06/2018תכשיר רפואיניר פלד 0061-17-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

,רב מרכזי, בIIIמחקר שלב : 1-קומפלימנט06/02/2017אונקולוגיה
להערכת הבטיחות והיעילות של, תווית-גלוי

בשילוב עם לטרוזול (LEE011)ריבוציקליב 
לאחר הבלות ובגברים/לטיפול בנשים לפני

חיובי לקולטני, (aBC)עם סרטן שד מתקדם 
-(HER2) HER2-ושלילי ל,(HR+)הורמונים 

 שלא קיבלו טיפול הורמונלי קודם למחלה
.מתקדמת

מאושרכן02/04/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0068-17-
RMC

 רב שלבי להערכת הבטיחותIIמחקר שלב 07/02/2017אונקולוגיה
עם (cobimetinib)והיעילות של קובימטיניב 

קובימטיניב עם, (paclitaxel)פאקליטאקסל 
ועם (atezolizumab)אטזוליזומאב 

פאקליטאקסל או קובימטיניב עם
ועם (atezolizumab)אטזוליזומאב 

(nab-paclitaxel)פאקליטאקסל -נאב
כטיפול קו ראשון למטופלים עם סרטן שד

גרורתי השלילי לשלושת הסמנים
(triple-negative)

תת מחקר גנטי

מאושרכן04/06/2018גנטירינת ירושלמי 0803-16-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי למציאת גורמי הסיכון01/03/2017אונקולוגיה
והנטיות הגנטיות למופע סינכרוני ומטהכרוני

של ממאירויות המטולוגיות וממאירויות של
מערכת העיכול

נתונים קיימיםאהרון-אירית בן
ושאלונים

מאושרלא22/06/2018 0122-17-
RMC

תווית-גלוי, מרכזי-רב, ניסוי לא השוואתי29/03/2017אונקולוגיה
להערכת היעילות, בן שתי קבוצות, 2בשלב 

(Alpelisib)והבטיחות של מתן ָאלֶפליסיב 
עבור, ביחד עם פולבסטרנט או לטרוזול

ות/עם מוטציה, אנשים עם סרטן שד מתקדם
HER2-ושלילי ל+ PIK3CA, HRבגן 

שהתקדם במהלך או לאחר טיפול באמצעות
CDK 4/6עיכוב 

מאושרכן20/06/2018תכשיר רפואיסלומון שטמר 0158-17-
RMC
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הופק מתוכנת מטרות

תווית-גלוי, מרכזי-רב, ניסוי לא השוואתי29/03/2017אונקולוגיה
להערכת היעילות, בן שתי קבוצות, 2בשלב 

(Alpelisib)והבטיחות של מתן ָאלֶפליסיב 
עבור, ביחד עם פולבסטרנט או לטרוזול

ות/עם מוטציה, אנשים עם סרטן שד מתקדם
HER2-ושלילי ל+ PIK3CA, HRבגן 

שהתקדם במהלך או לאחר טיפול באמצעות
תת מחקר גנטי - CDK 4/6עיכוב 

מאושרכן27/06/2018גנטיסלומון שטמר 0159-17-
RMC

מחקר מעקב הבודק את היחס בין תוצאות04/04/2017אונקולוגיה
 המתקבליםRecurrence Score- ה

לבין, Oncotype DX® Colonמבדיקת 
בחולי סרטן המעי, הישנות המחלה בפועל

"אשר נבדקו וטופלו במסגרת , IIהגס בשלב 
 ועד1/1/2011מ " שירותי בריאות כללית 

30/06/2013.
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםברוך ברנר
ושאלונים

מאושרלא25/04/2018 0176-17-
RMC

מבוקר, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 19/04/2017אונקולוגיה
Rovalpituzumab Tesirine-פלצבו ב

כטיפול משמר לאחר כימותרפיה מבוססת
פלטינום כקו ראשון בנבדקים עם סרטן

ריאות מסוג תאים קטנים בשלב מפושט
MERU).)

מאושרכן26/06/2018תכשיר רפואיניר פלד 0220-17-
RMC

,בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 20/04/2017אונקולוגיה
סמיות של אבלומאב בשילוב עם טיפול-כפול

ציספלטין בתוספת)רדיותרפיה -מקובל בכימו
לעומת טיפול (טיפול דפיניטיבי בהקרנות

רדיותרפיה כטיפול קו ראשון-מקובל בכימו
במטופלים עם קרצינומה של תאי קשקש

בראש ובצוואר שעברה התקדמות מקומית

מאושרכן26/06/2018תכשיר רפואיאהרון פופובצר 0199-17-
RMC

,בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 23/04/2017אונקולוגיה
סמיות של אבלומאב בשילוב עם טיפול-כפול

ציספלטין בתוספת)רדיותרפיה -מקובל בכימו
לעומת טיפול (טיפול דפיניטיבי בהקרנות

רדיותרפיה כטיפול קו ראשון-מקובל בכימו
במטופלים עם קרצינומה של תאי קשקש

.בראש ובצוואר שעברה התקדמות מקומית
תת מחקר גנטי

מאושרכן02/07/2018גנטיאהרון פופובצר 0200-17-
RMC
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כפול, אקראי, רב מרכזי, IIIמחקר פאזה 08/05/2017אונקולוגיה
מבוקר פלצבו להערכת אטזוליזומאב,סמיות

(ATEZOLIZUMAB) ( נוגדן נגדPD-L1)
(PACLITAXEL)בשילוב פקליטקסל 

לעומת פלצבו בשילוב פקליטקסל בחולות
סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים

(TRIPLE NEGATIVE ) ,מתקדם מקומית
.שאינו נתיח או גרורתי שלא טופלו

מאושרכן26/06/2018תכשיר רפואירינת ירושלמי 0174-17-
RMC

כפול, אקראי, רב מרכזי, IIIמחקר פאזה 08/05/2017אונקולוגיה
מבוקר פלצבו להערכת אטזוליזומאב,סמיות

(ATEZOLIZUMAB) ( נוגדן נגדPD-L1)
(PACLITAXEL)בשילוב פקליטקסל 

לעומת פלצבו בשילוב פקליטקסל בחולות
סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים

(TRIPLE NEGATIVE ) ,מתקדם מקומית
תת. שאינו נתיח או גרורתי שלא טופלו

.מחקר גנטי

מאושרכן27/06/2018גנטירינת ירושלמי 0175-17-
RMC

איסוף תאים מונונוקלארים- מחקר חמלה 28/05/2017אונקולוגיה
 והקפאתםGFמדם הקפי ללא גירוי 

.לאפשרות טיפולית עתידית

מאושרלא12/06/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0294-17-
RMC

270:כ לקבוצה"סה

אולטראסאונד נשים:מחלקה

אולטראסאונד
נשים

כלי  רפואי להערכת סיכון ללידה מוקדמת31/01/2016
וזיהוי פתולוגיות בצוואר הרחם

מכשיר/אביזר-ר"אמישראל מייזנר
רפואי

מאושרלא29/03/2018 0071-16-
RMC

אולטראסאונד
נשים

איסוף נתונים להערכת- מחקר רטרוספקטיבי17/08/2016
סיכון ללידה מוקדמת וזיהוי פתולוגיות

בצוואר הרחם

נתונים קיימיםישראל מייזנר
ושאלונים

מאושרלא14/09/2018 0562-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

:מחלקה

תיקוף טופס להערכה תצפיתית של נהיגה17/04/2007
מעשית עבור אנשים הזקוקים לשיקום נהיגה
Validation of on road evaluation form

for persons in need of driving
rehabilitation

נתונים קיימיםפנינה וייס
ושאלונים

מאושרלא 4519



מימון חברהתאריך תוקףמספר הבקשהסוג המחקרשם החוקרמחלקה מצבשם המחקר תאריך הבקשה

24/07/2017 172 מתוך 172עמוד 

נעם פרנקל203 - 202- רשימת המחקרים   י"הודפס ע
1272 כ"סה 12/12/2099עד :  חתך תאריכים

; בילינסון=מרפאה/ קמפוס ; מאושר=מצב; מרכז רפואי רבין=בית חולים; ; תאריך הגשה=סוג התאריך:  תנאי סינון

הופק מתוכנת מטרות

האם טיפול כמוטרפי ללא גורמי גדילת מיח01/02/2009
עצם משפיע על תפקודי ראה בחולי סרטן

מאושרלא20/04/2018ללא מוצר מחקרסלומון שטמר 0040-09-
RMC

2:כ לקבוצה"סה


