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         R&D and Innovation                                                        פ וחדשנות"מוהאגף ל

 

  2022שלישי  מועדי ישיבות והגשות רבעון –ועדת הלסינקי 
    

  הגשה עד*  תוכן  יום ישיבהמועדה ה

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

  04.07.22  1מחלקות קבוצה  -ר, תרפיה, גנטי "תכשיר, אמ  רביעי  20.07.22

  05.07.22  וללא מוצר נתונים קיימים ושאלונים ומחקרים  חמישי  21.07.22

  10.07.22  2מחלקות קבוצה  -גנטי ר, תרפיה, "תכשיר, אמ  שלישי  26.07.22

  24.07.22  1מחלקות קבוצה  -ר, תרפיה, גנטי "תכשיר, אמ  שלישי  09.08.22

  26.07.22  וללא מוצר נתונים קיימים ושאלונים ומחקרים  חמישי  11.08.22

  31.07.22  2מחלקות קבוצה  -ר, תרפיה, גנטי "תכשיר, אמ  שלישי  16.08.22

  21.08.22  1מחלקות קבוצה  -ר, תרפיה, גנטי "תכשיר, אמ  שלישי  06.09.22

  23.08.22  וללא מוצר נתונים קיימים ושאלונים ומחקרים  חמישי  08.09.22

  28.08.22  2מחלקות קבוצה  -ר, תרפיה, גנטי "תכשיר, אמ  שלישי  13.09.22

  חמישי  06.10.22
המחלקות +                                  כל  -תכשיר, אמ"ר, תרפיה, גנטי

  נתונים קיימים ושאלונים ומחקרים וללא מוצר
13.09.22  

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

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

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

  *הגשה עד  יום  ישיבה
  04.07.22  רביעי 20.07.22
  24.07.22  שלישי  09.08.22
  21.08.22  שלישי  06.09.22
  13.09.22  חמישי  06.10.22

 

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

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

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

  *הגשה עד  יום  ישיבה
  19.06.22  שלישי  05.07.22
  10.07.22  שלישי  26.07.22
  31.07.22  שלישי  16.08.22
  28.08.22  שלישי  13.09.22
  13.09.22  חמישי  06.10.22

  

  3קבוצה 
   נתונים קיימים ושאלונים ומחקרים ללא מוצר

  כלל בית החולים
  ד"ר נועה כהןרכזת מובילה: 

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

  *הגשה עד  יום  ישיבה
  05.07.22  חמישי  21.07.22
  26.07.22  חמישי  11.08.22
  23.08.22  חמישי  08.09.22
  13.09.22  חמישי  06.10.22

  

  


