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 ויקבל את אישורו.לים, וכל שינוי בו יובא לידיעתו, תקנון זה אושר על ידי מנהל בית החו           

 
 תקנון וועדת הלסינקי

                                                                                                                            
 

 מינוי, הרכב ופעילות וועדת הלסינקי
 

 בתחומים השונים. הואת דרכי פעילות האת דרכי מינוי וועדת הלסינקי, הרכבלהסביר נוהל זה בא רקע:  
 

א יהפעילות של וועדת הלסינקי ואת המקורות מהם הוההרכב  ,: נוהל זה בא לפרט את דרכי המינוימטרה 
רווחתם של ומחד, ולהגן על זכויות  מחקר רפואי בבני אדם ה במטרה לעודדשואבת את סמכות

 הנבדקים ו / או המטופלים, מאידך.
 
 

 מבוא
 
 לליכ .0
 

 הבאים: הנחיותלתקנות וה ,לחוקיםעל פי העקרונות הבאים ובהתאם  תפעלוועדת  הלסינקי 0.1  
 

 2013צהרת הלסינקי, לפי הגרסאות השונות, כאשר הגרסה האחרונה היא ה  

Harmonized Tripartite Guideline for 
 Good Clinical Practice ( ICH-GCP E6 ) 

 

 International Standard Organisation ( ISO )                                       
ISO 14155-1; ISO 14 155-2; Clinical Investigation of Medical 
Devices for Human Subjects. 

 
 לאביזרים ומכשור רפואי ) אמ"ר (בנוגע          

 

 1980 –התשמ"א ( עם ) ניסויים רפואיים בבני אדםתקנות בריאות ה  

  1996 –התשנ"ט  ותיקוניהן עדעל תוספותיהן 
 2000 –התשס"א   ,חוק מידע גנטי 

 "1996 -ו חוק זכויות החולה, התשנ 

 הנוהל ,  כמו הזרים, נהלים והנחיות משרד הבריאות, כפי שהם מתפרסמים מעת לעתוח "  "
  2014 –התשע"ד  –לניסויים בבני אדם 

 
 

צדק, כפי שהוא משתקף  בהתאם לאופי המיוחד של המרכז הרפואי שערי  תפעלוועדת הלסינקי     0.2
 מתקנון המרכז הרפואי.

 
. ההגדרה של ההלכה היהודית ה מנוגדת להלכה היהודיתנהחלטות וועדת הלסינקי ופעילותה לא תהיי    0.3

 צדק. קנון המרכז הרפואי שעריהיא כפי שהיא מוגדרת בת
 

 הרפואי "שערי צדק".  מסמך זה בא לפרט את התהליך המוסדי המתייחס לביצוע מחקרים במרכז     0.4
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כל מחקר המתבצע במרכז הרפואי "שערי צדק"  חייב לעמוד בתנאים אשר יפורטו להלן, עד   0.4.1     
  7 לפחות באמצעות וועדת הלסינקי. הוועדה מונהעל ידי מנהל המוסד הרפואי לקבלת אישור מוסדי 

 לכל חבר יכול שימונה ממלא מקום. נציג הנהלה ורוקח. ,חברים, הכוללים רופאים, נציג ציבור

 

הרכב וועדה מוסדית חוזר  , תקנות בריאות העם: לפי הנחיות משרד הבריאות )  מינוי חברי הוועדה     0.5
בעלי תואר פרופסור (. הוועדה כוללת לפחות שלושה רופאים ושהם מנהלי מחלקות, או  98/90מספר : 

ו נציג ציבור, משפטן ואחד שהוא נציג הנהלה  חבר, ואשר לפחות אחד מהם מומחה לרפואה פנימית, רופא
  .המוסדי או איש דת, רוקח / נציג מבית המרקחת/ 

צדק. ניתן למנות בנוסף ממלא מקום שחייב להיות -ציבור יכהן הרב של המוסד הרפואי שערי כנציג 0.5.1
 ש דת או שניהם.משפטן, אי

הראש של וועדת הלסינקי באישורו של מנהל משרד הבריאות  במנה את יושימנהל המוסד הרפואי  0.5.2
 או מי שממונה מטעמו.

ד הרפואי. כתב המינוי למנהל המוס, כולל נציג ציבור ציע את מינויים של חברי הוועדהייו"ר הוועדה   0.5.3
המינוי הוא ללא  .מטעמוהמוסמך בריאות, או ה על ידי מנכ"ל משרדתן נ, אישור לכך יתן על ידי המנהלני

 הגבלת זמן ) ומתחדש באופן אוטומטי (.

כל הנתונים אודות חברי הוועדה כולל כתב מינויים על ידי  של רישום  יתקייםהוועדה  במזכירות   0.5.4
 ל המוסד הרפואי. המשרד הבריאות ומנ

את חברי הוועדה על מסמך שמירת סודיות אודות הנתונים והדיונים ואי  וחתימיבתהליך המינוי    0.5.5
 ניגוד אינטרסים. 

קבע את מועדי הדיונים . באתר בית יפעם בחודש למעט חודש בקיץ. יו"ר הוועדה  תתכנסהוועדה   0.5.6
 שנה מראש.כהתאריכים  יפורסמוהחולים 

 

 פעילות הוועדה   0.6

 , או כל גורם חיצוני אחר.מוחלטת מול ההנהלה עצמאותמ יהנווהחלטותיה הוועדה  פעילות

 של הוועדה, למנכ"ל המרכז הרפואי ולמשרד הבריאות. יו"ר הוועדה ידווח על פעילותה  0.6.1

מנכ"ל המרכז הרפואי  ייחתם על ידי. הפרוטוקול הוועדה פרוטוקול לאחר דיון תרשוםרכזת הוועדה    0.7 
הפרוטוקול העתק שנה.  15 לתקופה של בקלסר ייעודי  יישמרויו"ר וועדת הלסינקי. העתק הפרוטוקול 

 למשרד הבריאות. יועבר

 ה.ילרישום ותיעוד פעילות הוועדה בכל תחומ תדאגמזכירות הוועדה  0.7.1

 תקבלעל הניסויים הקליניים שאושרו על ידה ועל ידי מנהל המוסד הרפואי. היא  תפקחהוועדה  0.7.2
חי ואחרי דיו תעקובבהם. הוועדה  ותדוןדיווחים שוטפים על אירועים חריגים שאירעו במהלך הניסוי 

 חוקרים.ה

האישור לעריכת המחקר, פקיעת תוקף לפני  שלושה חודשיםלחוקרים כ תודיעמזכירות הוועדה  0.7.3
 מטרות" (.צעות תוכנת "בדרך אלקטרונית באמ תתבצע) ההודעה  .פועל פקיעת תוק
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 Good Clinicalשהחוקרים עברו קורס " פרקטיקה קלינית טובה"    מזכירות הוועדה תוודא  0.7.4
Practice, GCP") המזכירות תנהל רישום ותיעוד של בעלי תעודות .) "GCP . 

 .GCPבקשה לעריכת מחקר חדש, המזכירות תוודא שיש לחוקר תעודת 

 

  תהליך הגשת הבקשה לאישור ביצוע מחקר  0.8

ובהתאם לכך תוגש    2016- והיו"ר יגדיר לאיזו קבוצה משתייך המחקר המוצע בהתאם ל" נוהל התשע"
" או כל  מטרות בקשה מסודרת ומפורטת לוועדה. הגשת הבקשה לביצוע מחקר תתבצע דרך תוכנת "

תוכנה אחרת שתיקבע על ידי משרד הבריאות. נגישות לתוכנת מטרות הינה על סמך פנייה למזכירות 
 הוועדה כדי לקבל אישור וקוד כניסה.

 

 סוגי הבקשות         

 קבוצות : 7-את הבקשות לעריכת מחקרים ניתן לסווג ל      0.8.1  

 ניסויים קליניים עם תכשיר רפואי. .א
 (.עם אביזרים או מכשירים רפואיים )אמ"רניסויים קליניים  .ב
 (.ם תרפיות מתקדמות, )תאים ורקמותניסויים קליניים ע .ג
 ניסויים גנטיים. .ד
 ניסויים רפואיים ללא מוצר מחקר. .ה
 מחקרים רפואיים המתבססים על איסוף נתונים קיימים ושאלונים. .ו

וועדה לניסויים  קליניים. ) מיועדת -מחקרים שאינם רפואיים המיועדים לסמכות התת 
 לחוקרים שאינם רופאים (.

 
כלפי תקינות הטפסים הנדרשים תידון בטווח  בקשה מלאה לאחר מילוי כל דרישות הוועדה      0.8.2

בהתאם  ,זמן זהשל שלושים עד שישים יום ממועד השלמת הבקשה . בסמכות היו"ר לחרוג מפרק 
 קול דעתו והנסיבות.ילש

 

 הערכות לקראת ישיבת וועדת הלסינקי   .0.9

ודרישות  שאלות  מכתב הבהרה עם  ישלחעל כל החומר ו יעבורלפני מועד הישיבה, היו"ר   0.9.1
לחוקר הראשי. החוקר הראשי אינו מחויב להשיב על המכתב טרם הדיון בוועדה אבל לא לתיקונים 

 היו מוסכמים על הוועדה.ישתתקבלנה תשובות / תיקונים ש אישור סופי לביצוע המחקר עדינתן י

 הראשי. רעל החוק תחולהאחריות למתן תשובות מספקות  0.9.2

להשתתף בדיונים  יורשהחוקר משנה, לא כמעורב במחקר כחוקר ראשי או יהיה והיה וחבר וועדה  0.9.3
 ולהחלטות הוועדה בנושא המחקר.

 הדיון ויחזור אחרי קבלת ההחלטה. הצגת המחקר, יפרוש מהוועדה בזמןלאחר 
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 פגישות הוועדה  .0.10

בהתאם  (.0.5.6פעמים בשנה למעט חודש בקיץ )ראה סעיף  12-כלפחות פעם בחודש,  תתכנסהוועדה          
 לנסיבות היו"ר רשאי לכנס את הוועדה לישיבה שלא מהמיניין.

פורסם באתר יאת לוח הזמנים של ישיבותיה כשנה מראש. לוח הזמנים  תפרסםוועדה ה 0.10.1
 האינטרנט של הוועדה.

ואי, לעריכת ניסוי רפ  על בקשותיהם  לחוקרים על מועד הדיון תודיעמזכירות הוועדה     0.10.2    
 בזמן סביר לפני קיום הישיבה.

למזכירות. בסמכותו ולשיקול דעתו של היו"ר הוועדה תידון בבקשות המחקר לפי סדר הגעתן   0.10.3
 להחליט על חריגה בסדר הדיונים לפי הנסיבות.

סביר לפני במועד  תישלח ,בישיבה הבאה של הוועדה יעלו לדיוןמה של כל הנושאים שירש 0.10.4
 הישיבה לחברי הוועדה ולחוקרים.

ליו"ר צורך לאיסוף מידע נוסף או התייעצות עם מומחה בתחום ספציפי, תעורר יבמידה ו 0.10.5
 להחליט בשם הוועדה אודות הנושא. הסמכות

הוועדה ועל  פרוטוקול על דיוןתכתוב רכזת הוועדה  ,לאחר דיון הוועדה 0.7כפי שנכתב בסעיף  0.10.6
 .החלטותיה בתוכנת  " מטרות "

עור תכלול טיעונים ונתונים בקשה לער .אפשרות לערער על החלטות הוועדה ניתנתלחוקרים  0.10.7
 נתונה לשיקול דעתו והחלטתו של היו"ר. תהיה חדשים. כל בקשה לערעור

 

    יך זימון החוקרים לישיבת הוועדהלה  0.11
 

את  שיציגולזמן את החוקרים לישיבת הוועדה, האם היו"ר רשאי להחליט לפי שיקול דעתו,  0.11.1
 .ם בהעדרםהפני הוועדה ולענות על שאלות מתוך הוועדה, או להציג את מחקריב המחקר

 
עם היקף רחב, או שצפויים בהם סיכונים, או סבל למשתתפים או במחקרים  כאשר מדובר 0.11.2

החוקרים בטיחותיות או אחרות בניהול מחקרים אלה, אזי רגולטוריות,  שצפויים בעיות אתיות,
ולענות על שאלות מתוך הוועדה. אם לא מדובר  ת את המחקר לפני הוועדהמוזמנים להציג אישי

 על המחקר בהעדר החוקר. תדוןה והיא ציג את המחקר בפני הוועדרשאי להבמחקרים כאלה, היו"ר 

 

  החלטות הוועדה    0.12

 : הןהחלטות הוועדה   0.12.1

 שור הבקשהיא. 1

 דרישות הוועדה על מנת לקבל אישור סופיכאשר על החוקר למלא אחרי . אישור בהתניה 2

 דחיית הבקשה  . 3

 לשנה אחת.לפחות תן ניילעריכת מחקר תוקף האישורים  0.12.2



 

5 

 

, כולל בכל מסמך המחקר, חוברת לחוקר, טופס הסכמה וכל שינוי אחר כל שינוי בפרוטוקול 0.12.3
 אישור על ידי הוועדה. יחוייבו ,שינוי אדמינסטרטיבי

" ) טופס לשינויים תוספות / תיקונים (. 12האלה יש להגיש על גבי " טופס  השינוייםאת  0.12.4
 של ה "נוהל " 12הליך השינויים האלה מוסבר בסעיף 

 חברי הוועדה. ללא זימוןהיו"ר רשאי לאשר את השינויים האלה  0.12.5

אושרו במהלך תיקונים ש/  תוספות /בישיבת וועדת הלסינקי על כל השינויים יידווחהיו"ר  0.12.6
 החודש שעבר ומקבל את אישור הוועדה.

מנהל בית החולים יקבל פרוטוקול הישיבה עם החלטות וועדת הלסינקי ויאשר אותו   0.12.7
 בחתימת ידו.

 

 הארכת תוקף אישורים וניסויים קליניים      0.13

 של ה"נוהל"  14  והארכת תוקף הניסוי מוסבר בסעיף הליך דיווח ביניים 
 .2014 –תשע"ד  

 
 .תוקף האישור  של  הניסוי הרפואי היו"ר רשאי לבדוק את דיווח הביניים ולאשר הארכת  0.13.1

 רשאי לעשות זאת, מבלי לזמן את כל חברי הוועדה. היו"ר 0.13.2

בישיבת וועדת הלסינקי על כל ההחלטות שאושרו בחודש שעבר ומקבל את  ידווחהיו"ר  0.13.3
 אישור הוועדה.

 

  וסמכויותיווועדת הלסינקי יושב ראש      0.14

 מוגבלות ל: אבל אינןסמכויות יושב ראש הוועדה כוללות בין היתר       

שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל  יושב ראש וועדת הלסינקי ימונה על ידי מנכ"ל המוסד הרפואי, 0.14.1
 שקיבל אישור מאת מנכ"ל משרד הבריאות או מי מטעמו. לאחרמשרד הבריאות או מי מטעמו ו

ציע את מינויים של חברי הוועדה ייושב ראש הוועדה ) להלן יו"ר (  0.5.3כפי שתואר בסעיף  0.14.2
 לסיים את כהונתו של חבר בוועדה. בסמכותולמנהל המוסד הרפואי, 

 :מיין לפני קיום ישיבת הוועדה את מעמד המחקריםי היו"ר 0.14.3
 .2014-התשע"ד  של ה"נוהל "  5התאם לסעיף ב או " ניסוי שאינו מיוחד "" " ניסוי מיוחד 

 
 .0.9.1תואר בסעיף שקבע את המעמד של הניסויים, כפי י הייו"ר 0.14.4

את תקינותם של המסמכים השונים ששייכים להגשת בקשה  יבדוק) או מי מטעמו (  היו"ר 0.14.5
הצורך  במידתלעריכת ניסוי רפואי בבני אדם, כולל חתימות החוקרים והיזם במסמכים השונים. 

 חבילת הבקשה עם דרישה לתיקונים. תוחזר

, גם מההיבט לעריכת ניסוי רפואי בבני אדם ותדק את הבקשו) או מי מטעמו ( ב היו"ר 0.14.6
                                                                                דרישותיו לתיקונים, הבהרות, ותוספות. הערותיו ואת עביר בכתב לחוקר את מו והרגולטורי האתי

במידת הצורך בא בדבריםעם  תבצע במידת האפשר לפני ישיבת וועדת הלסינקי,מתהליך זה 
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קשה, ומבקש ממנו להתייחס לסוגיות אלה לפני קיום ישיבת וועדת החוקר, שיגיש את הב
 הלסינקי, ולהתכונן לשאלות מתוך הוועדה. הכל לפי שיקול דעת היו"ר.

                                                                 היו"ר מנהל את ישיבת וועדת הלסינקי.  0.14.6.1

 בישיבת הוועדה, עומדות לפני היו"ר האפשרויות הבאות:אם מתעוררות חילוקי דעות 

 להתייעץ איתו.,ולדחות את ההכרעה על ידי הוועדה, ולפנות לגורם חוץ הבקיא בעיניין א.

בה הצדדים החולקים מתבקשים , לדחות את ההכרעה על ידי הוועדה, ולזמן ישיבה נוספת ב.
 להביא חומר חדש לדיון.

והיה ויש תיקו בין המצדדים והמתנגדים, יכריע קולו  ,להחליט על הצבעה, בה יכריע רוב פשוט ג.
 )או מי מטעמו( רושם בפרוטוקול הישיבה את תוצאות ההצבעה. היו"ר.  של היו"ר

 כל צעד שנראה לו נכון. ד.

לניסוי רפואי את טופס הבקשה לשינויים במסמכי הבקשה ק ובדי ,) או מי מטעמו ( היו"ר 0.14.7
 .שאושרום עליהם אחרי וחתי( ו 12בבני אדם, ) טופס 

(  12בטופס הבקשה לשינויים במסמכי הבקשה לניסוי רפואי בבני אדם ) טופס  ולפהטי  0.14.7.1
בטווח של שישים יום.                                                   בסמכות היו"ר ) או מי מטעמו (,  יבוצע
 ג מפרק זמן זה בהתאם לשיקול דעתו ) או שיקול דעתו של מי מטעמו ( והנסיבות.לחרו

 על טופס אישור וועדת הלסינקי לביצוע ניסוי רפואי  יחתום היו"ר 0.14.8
עביר י( ו7את טופס אישור מנהל המוסד הרפואי לביצוע ניסוי רפואי ) טופס  כיןיהיו"ר  .(6) טופס 

תתבצע  7חתימת המנכ"ל על טופס ) או מי מטעמו (.  לחתימתואת המסמך למנכ"ל המוסד הרפואי 
 רק לאחר חתימת חוזה התקשרות בין היזם והמוסד הרפואי.

 
את דיווחי הביניים ואת הבקשות להארכת תוקף אישור  יבדוק ,) או מי מטעמו ( היו"ר 0.14.9

למנכ"ל  א' 7והעברת טופס  א'6) טופס  ם על אישורםוחתיועריכת הניסויים הרפואיים בבני אדם 
 (. (המוסד הרפואי או מי מטעמו

(, SAE'Sיבדוק את דיווחי בטיחות של אירועים חריגים רציניים ) ,) או מי מטעמו ( היו"ר 0.14.10
. במידת הצורך הוא 13. היו"ר יחתום עליהם ויחווה את דעתו על גבי טופס 13המוגשים על טופס 

לפי שיקול דעתו  .ידווח עליהם לגורמים הרלוונטים ) מנהל המוסד הרפואי ומשרד הבריאות (
במזכירות יערכו רישום של היו"ר יחליט אם יש צורך לנקיטת צעדים נוספים.  13ובהתאם לסעיף 

 .SAE -כל מקרי ה
ואי עם ובנוסף יצרף מכתב למנהל המוסד הרפ 13במקרה של פטירה, היו"ר יפעל בהתאם לסעיף 

 העתק למשרד הבריאות, בו הוא מתאר בקצרה את פרשת המקרה ואת מסקנותיו.
 

מהיזם. שהתקבלו   USAD'S / SUSAR'Sהיו"ר ) או מי מטעמו(, יבדוק בדיווחי  0.14.10.1
 היו"ר יחתום עליהם והמזכירות תתייק אותם.

 לנקיטת צעדים נוספים.ולפי שיקול דעת היו"ר יחליט היו"ר אם יש צורך  13בהתאם לסעיף 
 SAE's)במקרה של אירועים חריגים רציניים של תרופות מחקר )  0.14.10.2

 המתרחשים בבית החולים, תדווח וועדת הלסינקי עליהם לבית המרקחת.
 

אשר יינתן  (Compassionate use)טיפול חמלה  ניתן להוציא אישור לטיפול חמלה ,   0.14.11
לטיפול בחולה פרטני על תכשירים שלא נרשמו במדינה כלשהיא, לחולה הסובל ממחלה מסכנת 

חיים, או מחלה הגורמת לנכות משמעותית ולא ניתן לטפל בו באופן נאות בתכשיר רשום המאושר 
 לשיווק בישראל או במדינה כלשהיא במסגרת ניסוי קליני. 
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 –ראת רופא לשימוש ניסויי של חמלה או טיפול חמלה דחוף לשם כך היו"ר יחתום על " טופס הו
 "ג'29טופס "לחולה פרטני " ) 

 ( ויעביר טופס זה באמצעות החוקר או מי מטעמו לגורמים הנוספים החייבים בחתימה. 
 

שהוענקה לו על ידי הוועדה  סמכותפעיל את הי היו"ר 0.10.4במקרים שתוארו בסעיף  0.14.12
 אשר עריכת מחקר.י אשר או אינויוהוא 

 אשר על ידי חתימת ידו את פרוטוקול ישיבת הוועדה שהוכנה על ידי רכזת הוועדה.י "רוהי 0.14.13

דה לעריכת ניסוי רפואי בני פטור מהצורך לבקש אישור מהווע להעניק היו"ר בסמכות 0.14.14
 אדם. 

 .(( Report (Caseלמשל לפרסם מפרשת מקרה ) 
 

 התערבותישאינו ו, כשיריםו מדובר במחקר העוסק בבני אדם בריאים, בגיריםכאשר    0.14.14.1
נעימות, על החוקר להגיש הצעת מחקר,  –חודר לצנעת הפרט ואינו גורם למבוכה ו / או אי ושאינו 

     תקציר, רשימת ספרות וכלי המחקר.                                                                                                –הכוללת 
היו"ר ישקול לאחר עיון בחומר המוגש, אם ניתן להעניק פטור מהחובה לבקש מהוועדה אישור 

 לעריכת המחקר.

ולות הנדרשות לניהול תקין ויעיל של וועדת הלסינקי, כולל אלה את כל הפע יינקוט היו"ר 0.14.15
 שאינן נזכרות לעיל.

 

 דיווחי בטיחות וחריגות מהפרוטוקול    0.15

 .2016 – והתשע" "נוהלשל ה" 13הליך דיווחי בטיחות מוסבר בסעיף              

 הוועדה. היו"ר רשאי לבדוק ולאשר את דיווחי הבטיחות מבלי לזמן את כל חברי  0.15.1

בחודש שעבר  דווח בישיבת וועדת הלסינקי על כל דיווחי הבטיחות שהתקבלו יהיו"ר  0.15.2
 ומקבל את אישור הוועדה.

 כל חריגה מפרוטוקול הניסוי הרפואי, טעון אישור בכתב של וועדת הלסינקי על ידי היו"ר,  0.15.3
 (.)או מי מטעמו

 מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדםועדת הלסינקי לאישור -תת     0.16

ועדה -ועדת הלסינקי מתפקדת גם כתתו ,15/06בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס'  0.16.1
 וחלט אחרת ע"י היו"ר.ישאינו רפואי בבני אדם, אלא כשלאישור מחקר 

 וועדת פיקוח ובקרה     0.17

למנכ"ל  ותדווח, 07/05לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות   בכפוף תפעלועדת פיקוח ובקרה   0.17.1
 לוועדת הלסינקי כפוף לנוהל זה.המוסד הרפואי ו

הועדה תדון בממצאי הבדיקות של הגוף המבקר ותדווח עליהם תקופתית לאגף הרוקחות,  0.17.2
חדשים. הועדה תשלח לאגף  6-לפחות אחת ל לניסויים קליניים במשרד הבריאות, המחלקה

הרוקחות את העתק הדו"ח של הגוף המבקר, פרוטוקול מדיון הועדה בדו"ח, ממצאים, מסקנות, 
 החלטות והמלצות.



 

8 

 

סדרים ובכלל זאת אי התאמה  באם יימצאו ליקויים על ידי הגוף המבקר, הכוללים אי 0.17.3
בביצוע הניסוי בפועל בהשוואה לפרוטוקול שאושר, לטופס ההסכמה עליו חתם המשתתף ולתנאי 

האישור, ידווח מיידית לועדה ולהנהלת המוסד הרפואי. הועדה תדון בכל מקרה לגופו ותשקול 
 הפסקת הניסוי. השעיית או ם למניעת הישנות מקרים דומים לרבותנקיטת אמצעים מתאימי

הועדה תדווח בהקדם למחלקה לניסויים קליניים, אגף הרוקחות במשרד הבריאות, על  0.17.4
ידה. המחלקה תיבחן האם די באמצעים -המסקנות והצעדים שננקטו עלמקרים אלה בצירוף 

של משרד הבריאות, אם יש צורך באמצעים  שננקטו, ותשקול, בהתייעצות עם הלשכה המשפטית
  נוספים.

 ניגוד עיניינים במחקר    0.18

וועדת הלסינקי תבדוק באמצעות תוכנת " מטרות " או בכל דרך אחרת שנראית לה, אם קיים מצב  
 במחקר. של ניגוד עיניינים

 

 

 וגבלים.אך לא בהכרח מבדיקה תנקוט הוועדה בצעדים הבאים בהתאם לתוצאות ה   0.18.1 

  המצב אינו מחייב טיפול כלשהוא 

  החוקר הראשי או חוקר המשנה ) להלן: החוקרים ( חייבים לגלות את ניגוד העיניינים לאנשים או
 לגופים הרלוונטים.

 .יש לשנות את תוכנית המחקר באופן שימנע ניגוד עיניינים או שיאפשר הכלתו 
  ניהולו או את דיווחו של המחקריש למנות אדם שיבקר באופן עצמאי את תכנונו, את 

 .) החוקרים חייבים לנתק את עצמם מניגוד העיניינים ) כספי או אקדמי 
 יש לפסול את החוקרים מהשתתפות במחקר, כולו או חלקו 

 יש לנקוט בכל צעד אחר הנראה מתאים כדי להמנע מניגוד עיניינים 

הרפואי . החוקר רשאי לערער על  כל החלטות הוועדה תינתנה בכתב לחוקר ולמנהל המוסד  0.18.2
 החלטת הוועדה בכתב עם נימוקים.

 

 ושל משרד הבריאות. NIH -רישום הניסוי באתר המידע ש ה   0.19

( בהתאם ClinicalTrials.gov) NIH-על החוקר לרשום את הניסוי באתר המידע של ה 0.19.1
סויים תצפיתיים לא , למעט ניNIH-של התקנון: "רישום הניסוי באתר ה 6לנכתב בסעיף 
 התערבותיים.

( יינתן לחוקר רק אחרי הצגת תיעוד של רישום 7אישור המנכ"ל של המוסד הרפואי )טופס  0.19.2
, אלא אם כן יו"ר הועדה מחליט שלאור הנסיבות ניתן להוציא NIH -המחקר באתר המידע של ה

 זה.את האישור, לפני קבלת תיעוד 
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 ניסוי רפואי.הסכם חוזי לביצוע    0.20

במקרה שיש צורך לחתימת חוזה בין היזם ו/או החוקר לבין הנהלת המוסד הרפואי,  0.20.1
חתימת החוזה, , רק לאחר 7מזכירות הועדה תוודא שהחוזה אמנם נחתם. היא תוציא את טופס 

 למעט מחקרים עם שאלונים ואיסוף נתונים שנערכים אך ורק במוסד הרפואי.

לעיל, במקרים יוצאי דופן, ולאור הנסיבות, ועדת הלסינקי רשאית לחרוג  למרות האמור 0.20.2
 , לפי שיקול דעתו של יו"ר הועדה.0.20.1מסעיף 

 

 

 


