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התכנסות וכיבוד קל

ברכות ודברי פתיחה - ד"ר ויקטור וישליצקי – יו"ר עמותת C-Trials, פרופ' מרים בן הרוש – ראש אגף 
רפואת ילדים בבית חולים לילדים ע"ש רות רפפורט

 Challenges In Designing And Conducting Pediatric Clinical Trials And - הרצאת אורח
 Interacting With agencies* | Dr. Ravi Shankar - Senior principal scientist Merck -
Responsible for the pediatric diabetes clinical research program
*ההרצאה תנתן באנגלית

שילוב ילדים בניסויים קליניים – מחלת גושה כמודל | פרופ' ארי זימרן – מנהל מרפאת גושה – המרכז 
הרפואי שערי צדק

הורים - מטופל - צוות ומה שבניהם | ד"ר תמר ברזני ברוטמן - מנהלת מחקרים הקליניים - המופיליה 
מרכז רפואי שיבא

הפסקה וכיבוד קל

פאנל - אתיקה ופרקטיקה במחקרי ילדים - דילמות ותפקיד הרופא המטפל | פרופ' מרים בן הרוש - 
בבית  בילדים  עצם  מח  והשתלות  אונקולוגיה  להמטולוגיה  המערך  ומנהלת  ילדים  רפואת  אגף  ראש 
חולים לילדים ע"ש רות רפפורט | ד"ר עופר שמגר - מנהל המרפאה הפסיכיאטרית רמב"ם - הקריה 
ועדת  וחברת  - מנהלת פרויקטים ברשות המחקר, רכזת  ביר  | ד"ר אביטל  הרפואית לבריאות האדם 
הלסינקי מרכז רפואי רבין | עו"ד ויואן גרודברג - מנהלת תחום המחקר, טכנולוגיה ומאגרי מידע, קופת 
חולים כללית | ד"ר מאיה פלד-רז, עו"ד – ראש המגמה לבריאות הקהילה, בית הספר לבריאות הציבור, 

יו"ר ועדת האתיקה במחקר, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

| פרופ' צבי בנטואיץ - אונ' בן גוריון ניסויים קליניים של קנאביס רפואי בילדים - האתגר והמציאות 

"אף אחד לא יגיד לא לאבא" – להביא מחקר קליני ולהשתתף בו | איתן שי – מנכ"ל משותף - העמותה 
הישראלית לתסמונת אנגלמן

Elgan Pharma מחקר ילדים מזוית היזם | מיקי אולשנסקי - מנכ"ל

רגולציה במחקרי ילדים | ד"ר משה נוימן - מנכ"ל חברת BRD ביומדיקל בע"מ

מילות סיכום | ד"ר ויקטור וישליצקי

ייתכנו שינויים בתוכן ובלו"ז ההרצאות
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כנס מחקרים קליניים בילדים -
אתיקה ויישום
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המרכז הרפואי רמב"ם, 
אולם ספנסר


