
 ועדת הלסינקי

 

 

 

Helsinki Committee 

 

 גיוס מטופלים למחקר –רשימת מחקרים 
 

 ע"ש ברוך פדה, פוריה.פואי מרכז הרלהלן רשימת המחקים הפעילים ב
 מגייסים משתתפים חדשים. הנ"ל חקריםמה

 לשם הצטרפות למחקר, יש לפנות למחלקה.
 

מספר   מחלקה
 הבקשה

 סוג המחקר  שם המחקר  שם החוקר 

 
 אורתופדיה

  0056-16-POR  מחקר פאזה   יוסף סלמהIIa –  טיפול בנגעים
 -אוסטאוכונדרליים בכיפת עצם ה

TALUS  באמצעות שתלים
 )אלוגרפטים( אוסטאוכונדרליים

 –אמ"ר  
אביזר/מכשיר 

 רפואי

 1 :סה"כ לקבוצה
 

 טיפול נמרץ
  0070-17-POR  מחקר התוויה פתוחה, רב מרכזי,   ענת סגל

אקראי, בקבוצות מקבילות ועם 
בקרה פעילה, לחקר היעילות, 

הבטיחות והסבילות, וכן 
הפרמקוקינטיה של 

murepavadin  בשילוב עם תרופה
אנטיביטית אחת נגד פסאודומונס, 
בקרב מטופלים מבוגרים עם דלקת 

תלויות מנשם שיש ריאות חיידקית 
גרמה ע"י חשד או אישור לכך שנ

 פסאודומונס אארוגינוזה

(Pseudomonas aeruginosa) 

 תכשיר רפואי 

 1סה"כ לקבוצה: 
 

 ניתוחי לב
  0077-18-POR  השוואה בין מדידת לחץ דם רציפה   ארז קכל

ע"י מכשיר ניטור לא פולשני של 
ביט לבין מדידה פולשנית -ביו

 (Arterial Lineבעורק )

 –אמ"ר  
אביזר/מכשיר 

 רפואי

 1סה"כ לקבוצה: 
         

 נפרולוגיה
         

  0051-16-POR  רב מרכזי:  3מחקר שלב   יבגני פרבר

ASCEND-ND  בהקצאה
מיות, אקראית, בתווית פתוחה )בס

 ביקורת קבוצת עםעבור היוזם(, 

 תכשיר רפואי 
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מספר   מחלקה
 הבקשה

 סוג המחקר  שם המחקר  שם החוקר 

 המונע ,מקבילות בקבוצות פעילה

 שאינם בנבדקים אירועים יד על
 הסובלים דיאליזה עוברים
 כליה למחלת המקושרת מאנמיה
 הבטיחות להערכת כרונית

 דפרודוסטאט של והיעילות
 .אלפא לדרבפואטין בהשוואה

  0090-18-POR  מחקר שלב   יבגני פרברIII אקראי, בסמיות ,
כפולה, מבוקר פלצבו, להערכת 

 TRC101היעילות והבטיחות של 
כליות  מחלת התקדמות בעיכוב

כרונית בנבדקים עם 'חמצת 
 מטבולית'.

 תכשיר רפואי 

 2סה"כ לקבוצה: 
 

 עיניים
  0093-18-POR  א של 2ב/1מחקר שלב   חנין ג'אבליOPT-302 

 לטיפול אפליברספט עםבשילוב 
 סוכרתית מקולרית בבצקת

 מרכז של מעורבות עם מתמשכת
 הראייה

 תכשיר רפואי 

 1סה"כ לקבוצה: 
 
 

 ולסתפה 
  0054-17-POR   ויקטוריה יפה

 גרצביין
 גזע תאי להפקת שיטות פיתוח 

 בקנה הומנית פה רירית ממקור
 גדול מידה

 ללא מוצר מחקר 

 1סה"כ לקבוצה: 
 פנימית א

  0014-18-POR  סמיות, -, אקראי, כפול3מחקר שלב   ויליאם נסיר
מבוקר פלצבו, בקבוצות מקבילות, 

להערכת היעילות והבטיחות של 

SHP649  כטיפול אינדוקציה
בנבדקים עם קוליטיס כיבית בדרגה 

 בינונית עד חמורה 

(FIGARO UC 301) 

 תכשיר רפואי 

  0015-18-POR  סמיות, -, אקראי, כפול3מחקר שלב   ויליאם נסיר
מבוקר פלצבו, בקבוצות מקבילות, 

להערכת היעילות והבטיחות של 

SHP649  כטיפול אינדוקציה
בנבדקים עם קוליטיס כיבית בדרגה 

 בינונית עד חמורה 

(FIGARO UC 303) 

 תכשיר רפואי 
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מספר   מחלקה
 הבקשה

 סוג המחקר  שם המחקר  שם החוקר 

  0016-18-POR  ארוך טווח, 3מחקר המשך שלב   ויליאם נסיר ,

 SHP67להערכת הבטיחות 
בנבדקים עם קוליטיס כיבית או 
מחלת קרוהן בדרגה בינונית עד 

 (AIDA) חמורה

 תכשיר רפואי 

  0017-18-POR  סמיות, -, אקראי, כפול3מחקר שלב   ויליאם נסיר
מבוקר פלצבו, בקבוצות מקבילות, 

להערכת היעילות והבטיחות של 

SHP647  כטיפול אינדוקציה
בנבדקים עם מחלת קרוהן בדרגה 

 בינונית עד חמורה 

(CARMEN CD 305) 

 תכשיר רפואי 

  0018-18-POR  אקראי, מבוקר 3מחקר שלב   ויליאם נסיר ,
פלצבו, בקבוצות מקבילות, 

להערכת היעילות והבטיחות של 

SHP647  כטיפול אחזקה
בדרגה  בנבדקים עם מחלת קרוהן

 בינונית עד חמורה 

(CARMEN CD 307) 

 תכשיר רפואי 

  0035-18-POR  מרכזי, כפול-, רב3מחקר שלב   ויליאם נסיר-
סמיות, אקראי ומבוקר, הנערך 

בקבוצות מקבילות לבדיקת 

 CSL112היעילות והבטיחות של  
בנבדקים עם תסמונת כלילית 

 חריפה

 תכשיר רפואי 

  0033-18-POR   סמיות, אקראי -, כפול2מחקר שלב   נסירויליאם
בביקורת פלצבו, להשוואה בין 

היעילות והבטיחות של 

  (Sotatercept)סוטאטרספט 

(ACE-011)  ליעילות והבטיחות
של פלצבו כאשר הם ניתנים 

כתוספת לטיפול המקובל לשם 
טיפול בלחץ דם גבוה ריאתי עורקי 

(PAH)  

 תכשיר רפואי 

  0084-18-POR  שינויים במידת השליטה הקלינית   ויליאם נסיר
 במחלת ריאות חסימתית כרונית 

(COPD) הנמדדים באמצעות ,

תוך  COPDשאלון קליני בחולי 
 כדי טיפול שגרתי מקובל 

Spiolto Respimat® 

 ללא מוצר מחקר 

  0075-18-POR  מחקר אקראי, כפול סמיות, רב  ויליאם נסיר-
מרכזי, לקביעת היעילות והבטיחות 

קריל של צפטוביפרול מדו

 תכשיר רפואי 
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מספר   מחלקה
 הבקשה

 סוג המחקר  שם המחקר  שם החוקר 

(ceftobiprole madocaril )
בהשוואה לדאפטומיצין 

(daptomycin בטיפול בבקטרמיה )
בשל סטפילוקוקוס אוריאוס, כולל 

דלקת פנים הלב )אנדוקרדיטיס( 
 זיהומית

  0095-18-POR   סמיות, אקראי -, כפול2מחקר שלב   נסירויליאם
בביקורת פלצבו, להשוואה בין 

היעילות והבטיחות של 

  (Sotatercept)סוטאטרספט 

(ACE-011)  ליעילות והבטיחות
של פלצבו כאשר הם ניתנים 

כתוספת לטיפול המקובל לשם 
טיפול בלחץ דם גבוה ריאתי עורקי 

(PAH) – תת מחקר גנטי 

 גנטי 

  0091-18-POR  מחקר שלב   ויליאם נסירIII אקראי, כפול ,
מרכזי, בביקורת פלסבו, -סמיות, רב

להערכת היעילות והבטיחות של 
באלוקסאביר מרבוקסיל 

(BALOXAVIR MARBOXIL) 
בשילוב טיפול שגרתי של מעכב 

נוראמינידאז במטופלים מאושפזים 
 עם שפעת קשה 

 תכשיר רפואי 

 11סה"כ לקבוצה: 
 

 קרדיולוגיה
  0027-18-POR  בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב   דיאב גאנם ,

-מרכזי, מבוקר-סמיות, רב-כפול
 מקבילות בקבוצותפלצבו, 

 הסבילות ,היעילות להערכת

-תוך זריקות של והבטיחות

לטיפול  PLX-PAD שריריות
בנבדקים עם איסכמיה קריטית של 

עם אובדן רקמות קל  )  CLIהגף )
-שאינם מתאימים לרה

   (.PACEוסקולריזציה )מחקר 

 תרפיות מתקדמות 

  0003-17-POR  סמיות, מבוקר-ניסוי אקראי, כפול  ודיע כנעאני-
ההשפעה של  פלצבו, להשוואת

 Ferric -טיפול תוך ורידי ב

Carboxymaltose  על אשפוזים
 עם מטופלים בקרב תמותה ועל
 בעקבות המאושפזים בברזל חסר

 תכשיר רפואי 
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מספר   מחלקה
 הבקשה

 סוג המחקר  שם המחקר  שם החוקר 

-Affirm) חריפה לב ספיקת אי

AHF.) 
  0064-18-POR  סמיות כפול ,אקראי מחקר  ודיע כנעאני, 

 מקבילות, בקבוצות ,פלצבו מבוקר

 של ההשפעות להערכת מרכזי-רב

 תוצאה מדדי על סוטגליפלוזין
 יציבים בחולים קליניים

 2סוכרת מסוג  עם המודינמית
 לאחר החמרת אי ספיקת לב 

(EFC15156/SOLOIST WHF) 

 תכשיר רפואי 

  0063-16-POR  רב מרכזי, בהקצאה 3מחקר פאזה   עופר אמיר ,
אקראית, כפול סמיות, בבקרה 

פעילה, בקבוצות מקבילות, 
להערכת היעילות והבטיחות של 

LCZ696  בהשוואה לרמיפריל על
תחלואה ותמותה במטופלים 

בסיכון גבוה לאחר אוטם חריף 
 בשריר הלב

 תכשיר רפואי 

  0041-18-POR  מחקר רב מרכזי, אקראי, בקבוצות   עופר אמיר
מקבילות, כפול סמיות, מבוקר 

פלצבו, להערכת היעילות והבטיחות 
של משפעל גואנילאט ציקלאז מסיס 

SGC  בשיפור וריסיגואט  –פומי
-התפקוד הגופני בפעילויות היום

יומית של חולים עם אי ספיקת לב 
 ומקטע פליטה שמור 

(VITALITY HFpEF).  

 תכשיר רפואי 

  0060-18-POR  רב מרכזי, בהקצאה 3מחקר שלב   עופר אמיר ,
אקראית, כפול סמיות, ומבוקר 

פלצבו, הנערך בקבוצות מקבילות, 
לבדיקת  היעילות והבטיחות של 

CSL112  בנבדקים עם תסמונת
 כלילית  חריפה.

 תכשיר רפואי 

  0071-18-POR  הקלת תסמיני גודש ריאתי   עופר אמיר

 V-Waveבאמצעות דלף )שאנט( 
 ספיקת לב מתקדמת-בחולי אי

 –אמ"ר  
אביזר/מכשיר 

 רפואי

 7סה"כ לקבוצה: 
 

 ראומטולוגיה
  0053-17-POR  מחקר פרוספקטיבי, תצפיתי, ארוך   מוחמד עדוי

טווח, לאיסוף נתונים במערך החיים 
האמיתי על השימור, ההשפעה, 
הבטיחות, צורת הטיפול, איכות 

החיים והיעילות בשימוש 
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מספר   מחלקה
 הבקשה

 סוג המחקר  שם המחקר  שם החוקר 

בסקוקינומאב, במטופלים בוגרים 
עם פסוריאזיס רובדית בינונית עד 

מפרקים פסוריאתית חמורה, דלקת 
 או אנקילוזינג ספונדיליטיס 

(SERENA). 
 1סה"כ לקבוצה: 

         

         

         

 
 


