סיכום ישיבת ועד המנהל מתאריך 01 :יולי 6102
חדר ישיבות ,מרפאות חוץ אונקולוגיה ,קומה  ,0אגף ח' ,איכילוב

נוכחים:
הועד המנהל
רוית גבע
חגית נוף
אירן גוז
שני בלום (טלפונית)
משה נוימן
אילנה פישמן
טלי שפר
ליאת בן-דוד
טלי זאבי
ויקטור וישליצקי
לימור תאומים
אביטל ביר
אסי ושלר

ועדת ביקורת
מיכל פרויד-זילברברג

רכזת העמותה
יפית וסקר

נעדרים:
אורנית ינאי-קהלת ,דינה שרגאי ,אילנה פישמן
סדר יום:
 .0הכנת אג'נדה לפגישה עם משרד הבריאות ( 62.10.02בשעה  )00:11והחלטה על המשתתפים
(עומר מאייקון ,סיוון פראנק ,מי מהעמותה?)
הוחלט:
 בפגישה הראשונה ישתתפו ,רוית ,יפית ,ליאת ,מוצי ואביטל.
 הפגישה תהיה בסימן היכרות ומיסוד קווי שיתוף פעולה קבועים ותקשורת שוטפת בין צוות המשרד
לבין צוות עמותת  CTrialsוקהיליית הניסויים הקליניים בארץ.
 לגבי אתר הליך הזנת הנתונים לאתר המחקרים הקליניים הישראלי ,הוחלט:
העמותה תברך על יוזמות לטובת המשתתף בניסוי קליני ותציע אפשרויות התייעלות (מחשבה על
אפשרות של הזנה אוטומטית שנובעת מתוכנת מטרות או כל תוכנה אחרת) -תוכן ותהליך
 .6כנסים מתוכננים:


" – 11.90.22הלסינקי :מהגשה ועד אישור"
האם להכניס את "הלסינקי כלכלי" כנושא?
הוחלט:


נושא זה לא יעלה .נושא ההרצאה של עוזי קרן יהיה " :מאחורי הקלעים של הועדה להתקשרויות"



עלות:
לחברי עמותה – .₪ 01
לא חברים – ( ₪ 001כולל חברות שנתית בעמותה)



 – 10.90.22כנס שנתי
 הועדה תתכנס ותתחיל לקדם את העניין (כולל פנייה לאנשי קשר לגבי חסות לכנס)

 .3הצגת האתר המחודש.


יפית הציגה את האתר וביקשה מהועד את שיתוף הפעולה של חברי הוועד בפרסום האתר והפורום
לקולגות ולמכרים שלהם וכמו כן ,גם לגבי אפשרויות הפרסום באתר

www.ctrials.org.

 .0עדכון מלימור לגבי הכנס השנתי האחרון:
היו סה"כ  011משתתפים .מתוכם 301 ,שילמו ו 001-מוזמנים (ללא תשלום).
ההכנסות מהכנס – .₪ 31,111
 .0עדכון מהועדה להתקשרויות:


יקדמו את עניין הועדה המרכזית בשיתוף עם פארמה ישראל



יקבעו פגישות תקופתיות עם פארמה ישראל ומשרד הבריאות



יפנו לארגונים נוספים (הר"י ,תמ"ת ,ארגוני רופאים) ויחברו את כולם עם העמותה

 .2יפית ולימור עדכנו לגבי סטטוס האישור לגיוס תרומות  -המפקחת ממס הכנסה רוצה לברר עד כמה העמותה
פעילה במשך השנה ,מלבד הכנס השנתי ,מפני שהפעילות הכספית קטנה .יפית עוקבת אחר נושא זה.
 .0תאריך ישיבת הוועד הבאה ,00.10.02 :חדר ישיבות איכילוב
כתבה :יפית וסקר
לא נדון:
 .0שיתוף פעולה עם טרנסלרייט – פגישה של ליאת ויפית עם דן גולדשטאוב ומיכל ראובני:
מערכת מרכזית (שכבר מוטמעת בחו"ל אצל מספר יזמים) שכולם ישתמשו בה ויש בה יתרונות (שיתוף מידע,
הרמוניזציה של תהליכים) והתייעלות מכמה היבטים:
 חווית החוקר
 חווית החולה
 חווית היזם
 שיתוף של הרגולטור – ליצור שקיפות ,קבלת פתרונות
דוגמאות למה יכלל במערכת:
 מרכזי ידע – ריכוז מסמכים (למשל ,קו"ח של צוות רפואי ,תעודות הסמכה וכו')
 הדרכות מרכזיות – Clinical Learning Management System – CLMS
 מערכת הפצת  SUSARאחידה
 התייעלות בתהליך גיוס חולים (למשל )eConsent
 .6כנס בדצמבר – "יעילות ומועילות במחקרים קליניים"( .לא סופי)

www.ctrials.org.

