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         R&D and Innovation                                                        פ וחדשנות"מוהאגף ל

 

  2022 מועדי ישיבות והגשות רבעון שני –ועדת הלסינקי 

            

  צוותים יקריםו חוקרים/ חוקרות 

  להלן לוח הפגישות של ועדת הלסינקי ברבעון השני 

  סיון להתייעל ולהתמקצעהתוכנית שונה מהותית מקודמותיה ומבטאת ני

  *הגשה עד  תוכן  יום  ישיבה
  20.03.22  1מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   שלישי 05.04.22

  22.03.22  וללא מוצר ומחקריםנים קיימים ושאלונים נתו  חמישי  07.04.22

  27.03.22  2מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   שלישי  12.04.22

  10.04.22  וללא מוצר נים קיימים ושאלונים ומחקריםנתו  שלישי  26.04.22

  12.04.22  1מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   חמישי  28.04.22

  17.04.22  2מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   שלישי  03.05.22

  01.05.22  1מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   שלישי  17.05.22

  03.05.22  וללא מוצר נים קיימים ושאלונים ומחקריםנתו  חמישי  19.05.22

  08.05.22  2מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   שלישי  24.05.22

  22.05.22  1מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   שלישי  07.06.22

  24.05.22  וללא מוצר נים קיימים ושאלונים ומחקריםנתו  חמישי  09.06.22

  29.05.22  2מחלקות קבוצה  - תרפיה, גנטיתכשיר, אמ"ר,   שלישי  14.06.22

  12.06.22  1מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   שלישי  28.06.22

  14.06.22  ללא מוצר נים קיימים ושאלונים ומחקריםנתו  חמישי  30.06.22

  19.06.22  2מחלקות קבוצה  -תרפיה, גנטי תכשיר, אמ"ר,   שלישי  05.07.22

  המחקרים שיוגשו עד למועד זה.  בכלדון שמור על לוחות זמנים אלו ול* הוועדה תעשה כל מאמץ ל
  אילוצים שוניםייתכנו שינויים במועדי הדיון עקב    
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  1קבוצה 
   מחקרי תכשיר, אמ"ר, תרפיה מתקדמת, גנטי

  אונקולוגיה, עיניים, נוירולוגיה, המטואונקולוגיהבמחלקות 
  רונית שפורקרגב' רכזת מובילה: 

  ronitsh@tlvmc.gov.il, 4678פרטי התקשרות: 

  *הגשה עד  יום  ישיבה
  20.03.22  שלישי 05.04.22
  12.04.22  חמישי  28.04.22
  01.05.22  שלישי  17.05.22
  22.05.22  שלישי  07.06.22
  12.06.22  שלישי  28.06.22

 

  2קבוצה 
  מחקרי תכשיר, אמ"ר, תרפיה מתקדמת, גנטי 

המטולוגיה, נשים, גסטרו, אנדוקרינולוגיה, הרדמה, עור ומין, א.א.ג. ראומטולוגיה, במחלקות 
   נוספותקרדיולוגיה, זיהומיות, גריאטריה, 

  גב' אנטה דודמובילה: בכירה רכזת 
  anetad@tlvmc.gov.il, 4003פרטי התקשרות: 

  *הגשה עד  יום  ישיבה
  27.03.22  שלישי  12.04.22
  17.04.22  שלישי  03.05.22
  08.05.22  שלישי  24.05.22
  29.05.22  שלישי  14.06.22
  19.06.22  שלישי  05.07.22

 

  3קבוצה 
   ושאלונים ומחקרים ללא מוצרנתונים קיימים 

  כלל בית החולים
  ד"ר נועה כהןרכזת מובילה: 

  noaco@tlvmc.gov.il, 4937פרטי התקשרות: 

  *הגשה עד  יום  ישיבה
  22.03.22  חמישי  07.04.22
  10.04.22  שלישי  26.04.22
  03.05.22  חמישי  19.05.22
  24.05.22  חמישי  09.06.22
  14.06.22  חמישי  30.06.22
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  פרטי קשר נוספים בוועדה לשירותכם:

  yasminfe@tlvmc.gov.il ,52764גב' יסמין פייגה, רכזת 

  claudiaroge@tlvmc.gov.il ,52765גב' קלאודיה רוגל, רכזת 

  

  rebekahwv@tlvmc.gov.il ,52514 גב' בקי ווטס וינצר

  liatbd@tlvmc,gov.il ,4924: ד"ר ליאת בן דוד

  פה לכל שאלה

  

  ונפרסם את הלוח הבא לקראת תום הרבעון נבחן את הצלחת השינוי

  תודה רבה על שיתוף הפעולה

  

  פרופ' שמואל קיויתי, יו"ר הוועדה                                       פרופ' שלמה ברלינר, יו"ר הוועדה

  פרופ' אורי אלקיים, יו"ר הוועדה                                         ד"ר ליאת בן דוד, רכזת

  


