י"א באב ,התשע"ט
 12אוגוסט 2019
אסמכתא518364319 :
(במענה ,נא ציינו מספרנו)
לכבוד
ד"ר מסעד ברהום
מנהל המרכז הרפואי לגליל
שלום רב,
הנדון :עדכון הרכב ועדת הלסינקי  -המרכז הרפואי לגליל
מכתבך 2019-0002-1154 :מיום 28/7/2019
הריני מאשר עדכון הרכב ועדת הלסינקי במרכז הרפואי לגליל כדלהלן:
ד"ר אירית וייסמן
ד"ר צבי סגל
ד"ר איילת שי
פרופ' חסן כמאל
ד"ר צבי שלג
ד"ר אחמד מוגרבי
ד"ר זיו פז
פרופ' בלה גרוס
ד"ר מיכל כרמיאל
ד"ר חלאד חזאם
ד"ר דוד אזולאי
גב' טניה קרונוס
פרופ' יעקב בורנשטיין
ד"ר מזיד פלאח
ד"ר שפרה סלע

-

ד"ר יחיאל שוויד
ד"ר נאסר גטאס
ד"ר אורי פורשנר

-

מנהלת היחידה לנפרולוגית ילדים
מנהל מחלקת אופתלמולוגיה
מנהלת מחלקת אונקולוגיה
מנהלת מחלקת נפרולוגיה
סגן מנהל המרכז הרפואי
מנהל המחלקה פנימית ד'
מנהל היחידה לראומטולוגיה
מנהלת המחלקה לנוירולוגיה
מנהלת היחידה לכבד ודרכי מרה
רופא בכיר נפרולוגיה
אחראי תחום אפיון
אחות ,המחלקה להדרכת הילד
מנהל המחלקה לנשים ויולדות
מנהל מכון מחקר
מנהלת המעבדה לבקטריולוגיה
ומעבדת מחקר (גמלאית)
מנהל המחלקה לכירורגית ילדים
מנהל המחלקה פנימית ב'
מנהל בית-מרקחת
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-

יו"ר הוועדה
מ"מ יו"ר הוועדה
מ"מ יו"ר הוועדה
נציג הנהל
נציג הנהלה
נציג הנהלה
נציג הנהלה
חברת ועדה
חברת ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חברת ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חברת ועדה
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פרופ' אמיתי ביקל
ד"ר אלכסנדר שטורמן
ד"ר אמיר קופרמן
ד"ר איילת שי
ד"ר אוהד רונן
פרופ' ציפורה פליק-זכאי
הרב ישעיהו מייטליס
הרב יוסף ישר
עו"ד מאיר דואק
עו"ד תמי ברק
עו"ד הראל טיקטין
השופט (בדימ') פארס פלאח
השיח' אמין כנעאן

-

מנהל היחידה לכירורגיה אמבולטורית -
מנהל שירות אקו-לב
מנהל שרות קרישת דם
מנהלת המכון האונקולוגי בפועל
מנהל יחידת ניתוחי ראש וצוואר
מנהלת המכון לגנטיקה של האדם
-

חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חברת ועדה
חבר ועדה
חברת ועדה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור

*

בעקבות דו"ח מבקר המדינה משנת  2005עמדת המשרד היא כי יש להפריד בין החלטת ועדת הלסינקי
המוסדית לבין החלטת מנהל המוסד לאישור ניסויים רפואיים בבני אדם .מסיבה זו ,נבקש להזכיר כי נציג
ההנהלה הנדרש ע"י התקנות לפורום חוקי של הוועדה המוסדית אינו יכול להיות "המנהל" (שחותם על
טופס  .)7אם נציג ההנהלה משמש כמ"מ המנהל יש לוודא שבתקופת מילוי מקום הוא אינו משמש בשני
התפקידים.

*

חברי ועדה מתבקשים להצהיר על זיקה במעמד הבקשה לעדכון כתב מינוי הנשלח לאישור משרד
הבריאות" .זיקה של חבר ועדה"  -קשר של העסקה בשכר ,או קשר מסחרי או עסקי ,או קשר משפחתי או
אישי ,וכל קשר אחר ,לרבות קשר של כפיפות בעבודה ,שיש בו כדי לעורר חשש לקיום ניגוד עניינים או
תלות בין החבר בוועדה ליזם המחקר ,לחוקר או חבר אחר בוועדה.

ועדת הלסינקי תפעל בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ"א-
 ,1980ועל תוספותיהן ותיקוניהן העדכניים ,ובהתאם לנוהל העדכני לניסויים רפואיים בבני
אדם.
בכבוד רב,
פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנכ"ל
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העתק:
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל המשרד
ד"ר אירית וייסמן ,יו"ר ועדת הלסינקי ,המרכז הרפואי לגליל
ד"ר קתרין אלה ,מנהלת המחלקה לניסויים קליניים ,משרד הבריאות
ד"ר מרים כהן-ק נדלי ,מנהלת בקרה ניסויים קליניים ,אגף הרוקחות ,משרד הבריאות
גב' שרון סבתי נגולה ,מזכירת ועדת הלסינקי ,המרכז הרפואי לגליל
גב' נופר רחימה ,מתמחה ,הלשכה המשפטית ,משרד הבריאות
גב' יעל לוי ,לשכת המשנה למנכ"ל ,משרד הבריאות
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