הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  1מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 30/11/2022מאושר

30/11/2021

16/11/2021

טיפול בתאים אנטי ויראליים מתורם
למושתלי מח עצם עם זיהום ויראלי פעיל

אסף יניר

תרפיות מתקדמות

0745-21RMC

 16/11/2022מאושר

16/11/2021

04/11/2021

מחקר ארצי בנושא היארעות Candida
 aurisבישראל  -רטרוספקטיבי

בשארה ג'יהאד

נתונים קיימים
ושאלונים

0714-21RMC

בילינסון

01/12/2021

03/11/2021

שכיחות ,חומרה ,גורמי סיכון ומשמעות של
אי ספיקת כליות חריפה בילדים המאושפזים
בטיפול נמרץ ילדים עם תסמונת הלם רעלי
(רטרוספקטיבי)

אביחי וייסבאך

נתונים קיימים
ושאלונים

0713-21RMC

בי"ח שניידר

 01/12/2022מאושר

28/10/2021

הקשר בין איזון גליקמי לבין תמותה ואובדן
שתל במושתלי כליה מאושפזים :מחקר
עוקבה רטרוספקטיבי

ירון רודמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0708-21RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

30/11/2021

11/11/2021

השפעת מעבר מטופלים בין בתי חולים
לצורך טיפול אנדו-וסקולרי בחולים עם שבץ
איסכמי -מחקר רטרוספקטיבי

יונתן נפתלי

נתונים קיימים
ושאלונים

0703-21RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

01/12/2021

26/10/2021

ציסטות אודונטוגניות עם מאפיינים חלקיים
של  -Glandular Odontogenic Cystישות
נפרדת או חלק מרצף על ספקטרום
פתולוגי? מחקר רטרוספקטיבי

גל אבישי

נתונים קיימים
ושאלונים

0701-21RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

01/12/2021

19/10/2021

סטנטים אנדוסקופים  -סקירה
רטרוספקטיבית של תוצאות קצרות וארוכות
טווח

אליהו יהונתן בכור

נתונים קיימים
ושאלונים

0699-21RMC

בילינסון

 16/11/2022מאושר

16/11/2021

19/10/2021

השפעת קרינה כלל-אגנית במטופלי סרטן
ערמונית מקומי בסיכון גבוה ,ללא מעורבות
אגנית מקרוסקופית ,על הישנות ביוכימית
והישרדות (מחקר רטרוספקטיבי רב-מרכזי)

אייל פניג

נתונים קיימים
ושאלונים

0698-21RMC

בילינסון

 23/11/2022מאושר

23/11/2021

13/10/2021

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת שיעור
הגלאוקומה במטופלים שעברו ניתוח קטרקט
בילדותם ,עם וללא השתלת עדשה.

אמיר שטרנפלד

נתונים קיימים
ושאלונים

0690-21RMC

בי"ח שניידר

 18/11/2022מאושר

18/11/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  2מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

12/10/2021

מחקר רטרוספקטיבי ,סיבוכים בתר ניתוחים אביעד כץ
בניתוחי שד עם שחזור מיידי לאחר הרדמה
אזורית.

נתונים קיימים
ושאלונים

0676-21RMC

בילינסון

 31/10/2022מאושר

31/10/2021

04/10/2021

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן את היעילות
והבטיחות של ביופסיות מלעוריות של
ממצאים בבית חזה וריאות בהכוונת סונר

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0671-21RMC

בילינסון

 01/11/2022מאושר

01/11/2021

04/10/2021

הטיפול ב  zanubrutinibבחולים עם
– Waldenström macroglobulinemia
מחקר רטרוספקטיבי השוואתי רב מרכזי

גלעד יצחקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0670-21RMC

בילינסון

 01/11/2022מאושר

01/11/2021

29/09/2021

התועלת בבירור ממצא מקרי של אנמיה
בזמן אשפוז על רע מחלה פנימית חריפה:
מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

גנאדי דרוזדינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0664-21RMC

בילינסון

 08/11/2022מאושר

08/11/2021

10/11/2021

אפידמיולוגיה של שברי קלויקולה ביילודים
(מחקר רטרטספקטיבי)

אסף כדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0661-21RMC

בי"ח שניידר

 01/12/2022מאושר

01/12/2021

28/10/2021

מחקר רטרוספקטיבי לצורך ניהול הפרעות
זיהומיות ,דלקתיות ,גידוליות ומבניות של
ארובת העין וטפולותיה

מידן בן ישי

נתונים קיימים
ושאלונים

0657-21RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

30/11/2021

19/09/2021

הערך המוסף של מעקב ארוך טווח בחולים
עם מחלת צליאק במרפאה ייעודית של חולי
צליאק מבוגרים במרכז רפואי רבין – מחקר
רטרוספקטיבי

רחל גינגולד-בלפר

נתונים קיימים
ושאלונים

0648-21RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

21/10/2021

23/09/2021

עליית טרופונין כגורם פרוגנוסטי בחולים עם שחף עפר שיבר
רבדומיוליזיס -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0642-21RMC

בילינסון

 12/10/2022מאושר

12/10/2021

נתונים קיימים
ושאלונים

0632-21RMC

בילינסון

 12/10/2022מאושר

12/10/2021

נתונים קיימים
ושאלונים

0630-21RMC

בי"ח שניידר

 21/11/2022מאושר

21/11/2021

נתונים קיימים
ושאלונים

0619-21RMC

בילינסון

 20/09/2022מאושר

20/09/2021

30/09/2021

האם הטיפול האנטיביוטי בתרבית כיח
חיובית לקורניבקטריום סטריאטום משפיע
על התוצא הקליני של חולים מאושפזים עם
זיהום ריאתי?

04/10/2021

מעקב ארוך טווח אחר כאבי ראש במטופלים רוני כהן
שסבלו מיתר לחץ גולגולתי בילדותם

25/08/2021

מחקר רטרוספקטיבי :יעילות ניתוח "שרוול"
אנדוסקופי במטופלים בעלי פנוטיפים שונים
של השמנה

תומר אבני

ליאור חר"ך

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  3מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 30/09/2022מאושר

30/09/2021

26/08/2021

מחקר רטרוספקטיבי  :השפעת טיפול
בקומדין על תיפקוד ושרידות מסתמי לב
ביולוגיים

ירון ברק

נתונים קיימים
ושאלונים

0618-21RMC

 07/10/2022מאושר

07/10/2021

23/08/2021

טיפול ברפואה משלימה לשחיקה של צוות
רפואי בזמן מגפת הקורונה :מחקר
התערבותי תצפיתי.

גנאדי דרוזדינסקי

ללא מוצר מחקר

0617-21RMC

בילינסון

21/10/2021

25/08/2021

טיוב הטיפול התרופתי בחולה המאושפז
באמצעות מערכת בינה מלאכותית מבוססת
לימוד מכונה – מחקר רטרוספקטיבי

רן ניסן

נתונים קיימים
ושאלונים

0616-21RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

22/09/2021

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות של טיפול דליה צורף
בפמברוליזומאב לעומת פלסבו בשילוב עם
פקליטקסל עם או ללא בוווציזומאב ,עבור
מטופלות עם סרטן שחלות נשנה עמיד
לפלטינום.

תכשיר

0614-21RMC

בילינסון

 28/11/2022מאושר

28/11/2021

15/09/2021

מחקר המשך בתווית פתוחה ,בזרוע אחת,
למתן המשך טיפול בדרולוטמיד
( )Darolutamideלמשתתפים שגויסו
למחקרים קודמים בחסות באייר

אלי רוזנבאום

תכשיר

0612-21RMC

בילינסון

 22/11/2022מאושר

22/11/2021

19/08/2021

המאפיינים הקליניים ותוצאי אשפוז של
מחוסנים אל מול לא מחוסנים אשר חלו בזן
הדלתא של הקורונה  -מחקר עוקבה
רטרוספקטיבי.

נעה אליקים-רז

נתונים קיימים
ושאלונים

0597-21RMC

בילינסון

 20/09/2022מאושר

20/09/2021

31/08/2021

אפיון אשפוזי ילדים בישראל עקב זיהום ב
 Respiratory Syncytial Virusבתקופת
הקורונה לעומת השנתיים שקדמו לה :מחקר
רב מרכזי רטרוספקטיבי

דריו פרייס

נתונים קיימים
ושאלונים

0596-21RMC

בי"ח שניידר

 12/10/2022מאושר

12/10/2021

20/10/2021

יעילות הטיפול בסקווסטרציה של הריאה
בילדים באמצעות אמבוליזציה בצנתור:
תוצאות מוקדמות ומעקב ארוך טווח
(רטרוספקטיבי)

עינת בירק

נתונים קיימים
ושאלונים

0595-21RMC

בי"ח שניידר

 18/11/2022מאושר

18/11/2021

15/08/2021

מחקר מבוסס בינה מלאכותית להערכה של
מטופלים הסובלים מכאב בחזה

ליאור פרל

נתונים קיימים
ושאלונים

0590-21RMC

בילינסון

 24/10/2022מאושר

24/10/2021

14/08/2021

זיהום בקמפילובקטר בקרב ילדים
מאושפזים :אפידימיולוגיה ומאפיינים קליניים
– מחקר רטרוספקטיבי

עודד שוירמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0588-21RMC

בי"ח שניידר

 13/10/2022מאושר

13/10/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  4מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 01/11/2022מאושר

01/11/2021

25/08/2021

השפעת ניתוח לתיקון וריקוצלה בגישה
מיקרוכירורגית על איכות ספירת הזרע
ופוריות אצל מטופלים עם - severe OAT
מחקר רטרוספקטיבי.

אוהד שושני

נתונים קיימים
ושאלונים

0585-21RMC

 10/11/2022מאושר

10/11/2021

12/08/2021

מחקר שלב 2ב' רב-מרכזי ,אקראי,
כפול-סמיות ,מבוקר אינבו (פלצבו) להערכת
היעילות והבטיחות של Allocetra-OTS
במטופלים עם מחלת קורונה בדרגה קשה או
קריטית שקשורה בתסמונת מצוקה נשימתית
חריפה

פייר זינגר

תרפיות מתקדמות

0578-21RMC

בילינסון

05/10/2021

08/08/2021

מדדים לא פולשניים להערכת חומרת מחלת מיכל כהן נפתלי
כבד בחולים שקיבלו טיפול בהפטיטיס C
והשיגו ( SVRרטרוספקטיבי).

נתונים קיימים
ושאלונים

0572-21RMC

בילינסון

 05/10/2022מאושר

ללא מוצר מחקר

0570-21RMC

בילינסון

 24/10/2022מאושר

24/10/2021

בילינסון

 26/10/2022מאושר

26/10/2021

 05/10/2022מאושר

05/10/2021

30/11/2021

09/09/2021

מחקר בסיסי – אפיון מעורבות מערכת
החיסון בקרצינומה קשקשית של העור
במטופלים מדוכאי חיסון בהשוואה
לאוכלוסייה הבריאה

אבירם מזרחי

04/08/2021

מחקר רטרוספקטיבי -תוצאים קליניים של
מטופלים חולי סרטן לאחר השתלת
דפברלטור או קוצב לב.

אסנת יצחקי בן צדוק נתונים קיימים
ושאלונים

0566-21RMC

08/08/2021

דיסקיטיס בילדים – מאפיינים קליניים
והשלכות גישות שונות של טיפול
(רטרוספקטיבי)

עודד שוירמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0565-21RMC

בי"ח שניידר

26/10/2021

הארעות התקפי גאוט עם סכרת סוג 2
ומחלת גאוט ידועה שמטופלים במעכבי
 - DPP4מחקר  case controlבמסד
נתונים גדול  -רטרוספקטיבי

שחף עפר שיבר

נתונים קיימים
ושאלונים

0561-21RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

02/08/2021

טיטר נוגדנים לאחר חיסון  COVIDשלישי
במבוגרים למול טיטר נוגדנים בבקרות אשר
בחרו שלא להתחסן חיסון שלישי

נעה אליקים-רז

ללא מוצר מחקר

0558-21RMC

בילינסון

 04/08/2022מאושר

04/08/2021

04/08/2021

מחקר רטרוספקטיבי המשווה שכיחות
הופעת איזוטרופיה קומיטנטית חריפה
בילדים לפני ובמהלך האפידמיה של וירוס
הקורונה

רונית פרילינג

נתונים קיימים
ושאלונים

0553-21RMC

בי"ח שניידר

 24/10/2022מאושר

24/10/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  5מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 15/09/2022מאושר

15/09/2021

02/08/2021

מחקר רטרוספקטיבי לאפיון אירועים של
זיהום פטרייתי פולשני מסכן חיים של מערות
הפנים במהלך  20השנים האחרונות.

איתן סודרי

נתונים קיימים
ושאלונים

0550-21RMC

 27/09/2022מאושר

27/09/2021

26/08/2021

יעילות טיפול אמפירי בזיהום הנגרם ע"י
קלוסטרידיום דיפיציל  :מחקר עוקבה
רטרוספקטיבי

גנאדי דרוזדינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0547-21RMC

בילינסון

25/10/2021

26/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי  -טלרפואה בתחום
רפואת העיניים – מרפאת רשתית

אדוארד ברייב

נתונים קיימים
ושאלונים

0546-21RMC

בילינסון

 25/10/2022מאושר

25/07/2021

השפעת דיקור מי שפיר בשאלת הדבקה
עוברית ב CMV-על תוצאים הריוניים
ומילדותיים בהרות עם הדבקה ראשונית
בנגיף  -מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

ענת שמואלי

נתונים קיימים
ושאלונים

0540-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

22/07/2021

הערכת תגובה ופרופיל רעילות לטיפול  DEEאלדד אלנקוה
בגידולים מסוג דסמואיד – מחקר
רטרוספקטיבי.

נתונים קיימים
ושאלונים

0536-21RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

30/11/2021

29/07/2021

היחס בין אורכי האצבעות  D2/D4ביילודים
ומשמעותם הקלינית :מחקר רטרוספקטיבי

מיכאל אוסובסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0533-21RMC

בילינסון

 23/11/2022מאושר

23/11/2021

21/07/2021

קורלציה בין חום גוף בעת ההתייצגות
והסיכון לבקטרמיה בחולים נויטרופנים עם
חום או חשד לזיהום

תומר אבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0530-21RMC

בילינסון

 23/09/2022מאושר

23/09/2021

21/07/2021

כלורמפניקול מול רוצפין לטיפול בספסיס
ואספירציה בקשישים

תומר אבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0527-21RMC

בילינסון

 24/08/2022מאושר

24/08/2021

21/07/2021

טיפול פומי מול תוך ורידי לבקטרמיה של
סטאפילוקוקוס אאוראוס ללא סיבוכים

תומר אבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0526-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

21/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי בנושא :זיהוי גורמי
סיכון ומאפיינים של מטופלים המפתחים
חמצת קטוטית סוכרתית בנוכחות רמות
סוכר תקינות תחת טיפול כרוני ב SGLT2i

זויה קורוטקוב

נתונים קיימים
ושאלונים

0523-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

20/07/2021

השפעת טיפול קרינתי לטיפול בממאירות
באזור הראש והצוואר על היצרות עורק
התרדמה (מחקר רטרוספקטיבי)

נגה קורמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0521-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  6מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 15/09/2022מאושר

15/09/2021

26/08/2021

מחקר רטרוספקטיבי באימונותרפיה כטיפול
ראשוני לסרטן עור קשקשי מתקדם מקומית
בקשישים שאינם מועמדים לטיפול מקומי
במטרת ריפוי

נגה קורמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0515-21RMC

 10/11/2022מאושר

10/11/2021

19/07/2021

הקשר בין כאב להיקשרות בין האם לתינוקה שרון אורבך
( )maternal-infant bondingולדיכאון אחרי
הלידה ( , )postpartum depressionמחקר
פרוספקטיבי ,תצפיתי רב מרכזי עם שאלונים

נתונים קיימים
ושאלונים

0514-21RMC

בילינסון

11/08/2021

19/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי -היארעוות של מחלת
גרייבס אחרי חיסון קורונה

אלכסנדר גורשטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

0513-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

20/07/2021

מחקר ( )BUU-7/EERהמשך מתן טיפול
בתרחיף בודזונייד ,במתן פומי ,עבור מטופל
קטין עם דלקת אאוזינופילית של הושט אשר
סיים בהצלחה את השתתפותו במחקר קליני
 . BUU-5 / EEAפאזה .II/III

נעם זביט

תכשיר

0510-21RMC

בי"ח שניידר

 19/09/2022מאושר

19/09/2021

18/07/2021

שכיחות כאבי ונוקשות צוואר בילדים
ומתבגרים עם מיגרנה לעומת כאבי ראש
ראשוניים אחרים  -מחקר רטרוספקטיבי

טל אידליץ מרקוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0509-21RMC

בי"ח שניידר

 23/08/2022מאושר

23/08/2021

18/07/2021

הערכת מדדי אולטרסאונד ככלי לניבוי
הצלחת היפוך חיצוני  -מחקר פרוספקטיבי

יוסף גרון

ללא מוצר מחקר

0506-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

19/07/2021

איסוף נתונים ע"מ לחקור את השכיחות
והמאפיינים של אירוע מוחי תוך  30ימים
אחרי , TAVIתיאור האנדיקציות והתוצאות
של התערבות פולשנית לטיפול באירוע מוחי
אחרי . TAVI

עמוס לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0502-21RMC

בילינסון

 13/10/2022מאושר

13/10/2021

15/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי בנושא שימוש בנוזל
פר פלואורו פחמני (perfluorocarbon
 )liquid PFCLלטמפונדה לטווח בינוני
והשפעתו על הרשתית ועצב הראיה.

אמיר חדייר

נתונים קיימים
ושאלונים

0500-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

20/07/2021

מחקר שלב  ,3בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות של אימונותרפיה נלווית של
רלטלימאב בשילוב עם ניבולומאב במינון
קבוע לעומת טיפול יחידני בניבולומאב לאחר
כריתה מלאה של מלנומה בשלב  3עד 4
()RELATIVITY 098

גל מרקל

תכשיר

0498-21RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

04/11/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  7מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 03/10/2022מאושר

03/10/2021

12/07/2021

אפיון רכיבים חלבוניים בתאים סרטניים
ובדמים למציאת סמנים חדשים
לאימונותרפיה

מאורה פיינמסר

ללא מוצר מחקר

0496-21RMC

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

25/07/2021

הקשר בין מועד הערכת בליעה והתאמת
טיפול תזונתי במהלך אשפוז ,לבין סטטוס
תזונתי בעת שחרור משיקום נוירוגריאטרי-
רטרוספקטיבי

יוליה בוגייבסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0495-21RMC

בית רבקה

11/08/2021

13/07/2021

שינויי סיגנל בדיפוזיה בפורניקס ובהיפוקמפי מיקה שפירא רוטמן
בילדים (רטרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

0490-21RMC

בי"ח שניידר

 11/08/2022מאושר

14/07/2021

השפעת טיפול תרופתי להיפתירודיזם מולד
על הנקה (שאלונים)

רותם דיאמנט

נתונים קיימים
ושאלונים

0487-21RMC

בי"ח שניידר

 13/09/2022מאושר

13/09/2021

11/07/2021

הערכת יעילות ובטיחות בהזרקת
 BULKAMIDלשופכה במטופלות הסובלות
מאי נקיטת שתן במאמץ -רטרוספקטיבי

צח אביב

נתונים קיימים
ושאלונים

0484-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

15/07/2021

נוגד קרישה דרך הפה בחולים עם פרפור
פרוזדורים ומחלת כליות מתקדמת-מחקר
רטרוספקטיבי

גוסטבו ראובן
גולדנברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0483-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

06/07/2021

הפרעה כולסטטית כמדד פרוגנסטי לשחמת אורלי סנה ארביב
וסיבוכיה במטופלים עם כבד שומני
(רטרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

0482-21RMC

בילינסון

 23/08/2022מאושר

23/08/2021

06/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת הקשר בין
נטילת בדיקת שתן לבין התוצאים של חולים
מאושפזים עם היפונתרמיה

חפציבה גרין

נתונים קיימים
ושאלונים

0479-21RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2021

06/07/2021

איסוף נתונים רטרוספקטיבי לחולים עם
מסתם אאורטאלי דו-עלי ,מחקר בינלאומי,
רב מרכזי.

אשרף חמדאן

נתונים קיימים
ושאלונים

0478-21RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2021

25/08/2021

מחקר שלב  ,3גלוי-תווית ,אקראי של
אמיבנטמאב ולזרטיניב בשילוב כימותרפיה
מבוססת פלטינום בהשוואה לכימותרפיה
מבוססת פלטינום במטופלים עם סרטן ריאות
מסוג תאים שאינם קטנים ,מתקדם מקומית
או גרורתי עם מוטציית  EGFRלאחר כישלון
טיפולי באוסימרטיניב.

עפר רתם

תכשיר

0476-21RMC

בילינסון

 08/11/2022מאושר

08/11/2021

14/07/2021

פיתוח מדד רגיש ומדויק למצב דלקתי
ממוצע לאורך זמן

אלעד גולדברג

ללא מוצר מחקר

0474-21RMC

בילינסון

 29/11/2022מאושר

29/11/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  8מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

11/07/2021

הערכת תוצאי שימוש במערכת בינה
מלאכותית במהלך שגרת הטיפול הקליני.

פייר זינגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0473-21RMC

04/07/2021

הערכת הממצאים הקליניים והרדיולוגים של אליעזר סידון
ניתוחי שברים סופרה קונדילרים מסוג
( FLEXIONרטרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

0472-21RMC

בי"ח שניידר

15/08/2021

אינטראקציה תרופתית הגורמת לכשלון
טיפולי בשילוב נוגדי קרישה עם נוגדי
אפילפסיה  -מחקר רטרוספקטיבי

דן בידרקו

נתונים קיימים
ושאלונים

0470-21RMC

בילינסון

 27/09/2022מאושר

04/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן נתונים
דמוגרפים ,קליניים והדמיתיים של הרשתית
במטופלים עם מקולופטיה חד צדדית

מרים ארנברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0469-21RMC

בי"ח שניידר

 28/07/2022מאושר

28/07/2021

30/06/2021

השוואה בין המאפיינים והתוצאים הקליניים
של חולים מאושזפים עם זיהום
בקלוסטרידיום דפצלה הנרכש מהקהילה אל
מול זיהום הנרכש במערכת הבריאות (בתי
חולי ומוסדות סיעודים)-מחקר רטרוספקטיבי.

עלא א דין עתאמנה

נתונים קיימים
ושאלונים

0468-21RMC

בילינסון

 17/08/2022מאושר

17/08/2021

06/07/2021

הערכת השפעה אימונולוגית בסביבת הגידול גל מרקל
וכלל-מערכתית של התרופה QBECO SSI
בחולי סרטן המעי הגס.

תכשיר

0467-21RMC

בילינסון

 29/09/2022מאושר

29/09/2021

נתונים קיימים
ושאלונים

0465-21RMC

בילינסון

 31/08/2022מאושר

31/08/2021

תכשיר

0462-21RMC

בילינסון

 22/11/2022מאושר

22/11/2021

תכשיר

0458-21RMC

בי"ח שניידר

 09/11/2022מאושר

09/11/2021

30/06/2021

ההשפעה של מגיפת הקורונה על הגעה
מסודרת למרפאת המעקב וההענות למעקב
בצורה וירטואלית או פרונטלית בסגרים
וביניהם.

14/07/2021

מחקר שלב  ,b2כפול סמיות ,אקראי ,מבוקר עידית
פלצבו ,רב-מרכזי להערכת יעילות ובטיחות פזגל-קוברובסקי
של מספר מינונים של  VIT-2763בבוגרים
עם בטא תלסמיה התלויה בעירויי דם

07/07/2021

מחקר שלב 2ב ,רב-מרכזי ,פרוספקטיבי,
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו ,בהקצאה
אקראית ,עם הצלבת טיפול למשך 30
שבועות ולאחריו מחקר הארכה בתווית
פתוחה למשך  52שבועות להערכת היעילות
והבטיחות של בסימגלורנט כטיפול נלווה
לטיפול מתמשך נגד פרכוסים בילדים
ובמתבגרים עם פרכוסים בלתי נשלטים
הקשורים לטרשת גבשושית

רותי רחמימוב

רוני כהן

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 17/08/2022מאושר

17/08/2021

 02/11/2022מאושר

02/11/2021

27/09/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  9מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 12/10/2022מאושר

12/10/2021

22/09/2021

מחקר רטרוספקטיבי להערכת אלגוריתם
בינה מלאכותית בציסטוסקופיה

דניאל סעידיאן

נתונים קיימים
ושאלונים

0457-21RMC

 30/11/2022מאושר

30/11/2021

19/07/2021

צרכיהם של ילדים ומתבגרים חולי סרטן
והוריהם בתקופת סוף החיים מנקודת מבט
הורית

יעל בן גל

נתונים קיימים
ושאלונים

0455-21RMC

בי"ח שניידר

28/07/2021

26/06/2021

שכיחות וגורמי סיכון להרדמה נוריאקסלית
כושלת בקרב נשים העוברות ניתוח קיסרי:
מחקר רטרוספקטיבי.

שרון אורבך

נתונים קיימים
ושאלונים

0454-21RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

26/06/2021

מאפיינים קליניים ואפידמיולוגיים של זיהום
באדנווירוס בקרב ילדים מאושפזים – מחקר
רטרוספקטיבי

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0453-21RMC

בי"ח שניידר

 19/08/2022מאושר

19/08/2021

04/07/2021

שיעורי פיתוח הנוגדנים ותופעות פוסט
קורונה בקרב מושתלי כליה שחלו בקורונה
בהשוואה לאנשים בריאים

רותי רחמימוב

ללא מוצר מחקר

0452-21RMC

בילינסון

 16/11/2022מאושר

16/11/2021

20/07/2021

מחקר שלב  3על ( MK-4280Aפורמולציה
משולבת של פאבזלימאב [;favezelimab
 ]MK-4280עם פמברוליזומאב
] )[MK-3475לעומת הטיפול המקובל בסרטן
המעי הגס והחלחולת גרורתי ,חיובי
ל ,PD-L1-שטופל בעבר

גלי פרל

תכשיר

0451-21RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

21/10/2021

06/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי לאפיון גידולים במוח
והבנת היחסים בין הגידול לבין סביבת
הגידול ,לצורך פיתוח טיפולים חדשים כולל
הכוונת פולימרים נשאי תרופות ובדיקת
יעילות אוליגונוקלאוטידים מעכבי פקטורי
שחבור

שלומית יוסט-כ"ץ

ללא מוצר מחקר

0450-21RMC

בילינסון

 09/09/2022מאושר

09/09/2021

05/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי לבחינת תוצאות
בטיחות של טיפול אימונותרפי ראשוני
בסרטני ראש וצואר

נגה קורמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0446-21RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2021

27/06/2021

אנליזה של מקרי ברונכיוליטיס במהלך
פנדמיית ה COVID

קרן שחר-ניסן

נתונים קיימים
ושאלונים

0445-21RMC

בי"ח שניידר

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

07/07/2021

גורמים מכריעים ,שכיחות של עודף  DICE:רויטל ברקן
קורטיקוסטרואידים בדלקת כיבית של המעי
הגס  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0444-21RMC

בילינסון

 31/10/2022מאושר

31/10/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  10מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

23/06/2021

מחקר רטרוספקטיבי בנושא :אירעות
התחלואה והתמותה הקרדיווסקולרית לאחר
זיהומים נשימתיים בחולים המטופלים
בקולכצין

רן ניסן

נתונים קיימים
ושאלונים

0442-21RMC

25/07/2021

הערכה רטרוספקטיבית של תופעות לוואי
הקשורות לתרופות ממשפחת antiTNF
בילדים

אורית ויסבורד צינמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0440-21RMC

בי"ח שניידר

08/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי בנושא מאפיינים
הדמיתיים והשפעתם על בחירת הטיפול
הניתוחי במטופלים עם Persistent Fatal
)Vasculature (PFV

אורלי גל-אור

נתונים קיימים
ושאלונים

0438-21RMC

בילינסון

 04/10/2022מאושר

18/07/2021

הערכת יעילות ובטיחות של הטיפול במעכב
סובסטראט (אליגלוסטאט) בחולי גושה
בישראל -מחקר רטרוספקטיבי

נועה רורמן שחר

נתונים קיימים
ושאלונים

0436-21RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

19/09/2021

איתור נוגדנים לחלבונים אמלובלסטים
ולמרכיבי מזון בחולי צליאק

דרור שובל

ללא מוצר מחקר

0435-21RMC

בי"ח שניידר

 24/11/2022מאושר

24/11/2021

29/06/2021

מעקב אחר מטופלים עם דלקת לחמית
לצורך מניעה ושיפור התוצאות הקליניות

רותי סלע

ללא מוצר מחקר

0434-21RMC

בילינסון

 15/09/2022מאושר

15/09/2021

04/07/2021

רשם רב מרכזי בינלאומי להערכת השפעת
בדיקת אנגיוגרפיה  CTקורונרית על תוצאים
קליניים)CONFIRM 2( .

אשרף חמדאן

ללא מוצר מחקר

0432-21RMC

בילינסון

 10/08/2022מאושר

10/08/2021

17/06/2021

מחקר רטרוספקטיבי על השפעת וירוס
 Covid 19על היענות לטיפול בהזרקות תוך
עיניות במרפאת רשתית

מיכל שחף פוגלר

נתונים קיימים
ושאלונים

0429-21RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

17/06/2021

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן הימצאות נתונים מרים ארנברג
קליניים והדמיתיים ייחודיים של הרשתית
במטופלים עם מקולופטיה גנטית (0-100
שנים)

נתונים קיימים
ושאלונים

0428-21RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

תכשיר

0426-21RMC

בי"ח שניידר

 21/10/2022מאושר

21/10/2021

11/07/2021

מחקר ארוך טווח בתווית פתוחה שמטרתו
להעריך את הבטיחות ,הסבילות והיעילות
של גיבינוסטאט בקרב מטופלים עם ניוון
שרירים על שם דושן שטופלו בעבר במחקר
עם גיבינוסטאט ()DSC/14/2357/51

יורם נבו

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 28/11/2022מאושר

28/11/2021

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

04/10/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  11מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 15/07/2022מאושר

15/07/2021

17/06/2021

מחקר רטרוספקטיבי  -תיאור השימוש
בצנתור וירטואלי להערכת סיכון לבבי עתידי
במועמדים לתרומת כליה

קרן סקלסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0424-21RMC

 28/11/2022מאושר

28/11/2021

08/07/2021

פיתוח בדיקת צואה לא פולשנית לזיהוי
מוקדם של סרטן המעי הגס ונגעים
פרה-סרטניים

זהר לוי

ללא מוצר מחקר

0423-21RMC

בילינסון

15/11/2021

15/06/2021

טיפול במחלות קרדיולוגיות מבניות ומולדות
מבוססות שימוש באקו לב תלת מיימדי,
בעזרת מערכת הולוגרפית.

רן קורנובסקי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0422-21RMC

בילינסון

 15/11/2022מאושר

21/06/2021

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי :גורמי סיכון
לפיתוח  VTEבמטופלים מאושפזים -אנליזה
באמצעות בינה מלאכותית.

שחף עפר שיבר

נתונים קיימים
ושאלונים

0415-21RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2021

13/06/2021

מחקר חמלה -מתן  CTLנגד נגיף EBV
בנערה עם דיכוי חיסוני ,זיהום  EBVומחלת
הוצ'קין

ירמיהו שטיין

תרפיות מתקדמות

0412-21RMC

בי"ח שניידר

 18/07/2022מאושר

18/07/2021

16/06/2021

עמידות לטיפול אינדוקציה בחולים עם
לוקמיה חריפה והקשר שלה לאיבוד שיער
(אלופציה)

אופיר וולך

נתונים קיימים
ושאלונים

0408-21RMC

בילינסון

 02/11/2022מאושר

02/11/2021

27/06/2021

מחקר רטרוספקטיבי-אבחון טרום לידתי של רון ברדין
דבלול עורי בסמוך לאוזניים-
משמעויות אבחנתיות לפני ואחרי לידה

נתונים קיימים
ושאלונים

0407-21RMC

בילינסון

 12/09/2022מאושר

12/09/2021

22/06/2021

דיוק בדיקת ציסטוגרפיה בהרדמה כללית
בהשוואה לערות/טשטוש ,בילדים עם
רפלוקס שלפוחית-שופכן (רטרוספקטיבי)

מיכאל פרומר

נתונים קיימים
ושאלונים

0404-21RMC

בי"ח שניידר

 16/08/2022מאושר

16/08/2021

13/06/2021

שכיחות זיהום כרוני בהפטיטיס  Cבחולים
מאושפזים עם וללא  - COVID19מחקר
רטרוספקטיבי

נעם פלג

נתונים קיימים
ושאלונים

0403-21RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

21/06/2021

החרדה בקרב הילדים עם  NF1בתקופת
מגיפת הקורונה

רוני כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0402-21RMC

בי"ח שניידר

 23/09/2022מאושר

23/09/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  12מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

15/06/2021

מחקר שלב  ,3בהקצאה אקראית ,בתווית
פתוחה להערכת טיפול פריאופרטיבי
באנפורטומאב ודוטין בתוספת
פמברוליזומאב ( )MK-3475לעומת טיפול
ניאואדג'ובנטי בגמציטבין ובציספלטין
במשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן
החודר לשריר ,המתאימים לקבלת ציספלטין
()KEYNOTE-B15/EV-304

אלי רוזנבאום

תכשיר

0401-21RMC

08/06/2021

הערכת מערכת הסראונדסקופ בניתוחים
אורולוגיים

אנדריי נדו

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0397-21RMC

בילינסון

12/07/2021

תגובות נוגדנים ל COVID-19-בקרב
מטופלים עם סיסטיק פיברוזיס:
מחקר CAR-CF

דריו פרייס

ללא מוצר מחקר

0396-21RMC

בי"ח שניידר

 15/11/2022מאושר

15/06/2021

הערכת השימוש במערכת הולוגרפית ככלי
להבנת המבנה המרחבי במהלך פרוצדורות
קרדיולוגיות

עינת בירק

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0393-21RMC

בי"ח שניידר

 14/10/2022מאושר

14/10/2021

06/06/2021

השפעת צילום עוברים לאחר לידה שקטה
על התמודדותה הנפשית של היולדת

מיכל יזרעאלי

נתונים קיימים
ושאלונים

0390-21RMC

בילינסון

 12/08/2022מאושר

12/08/2021

15/06/2021

מחקר רטרוספקטיבי בנושא נתוני חיים
אמיתיים של הזרקות אנטי  VEGFלזגוגית

ריטה ארליך ברגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0389-21RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

09/08/2021

מחקר תצפיתי פרוספקטיבי להערכת עמידות מרק הלמן
הטיפול ,הבטיחות ,הסבילות והיעילות של
דירוקסימל פומראט במסגרת העולם האמיתי
(מחקר )EXPERIENCE-CA+IL

ללא מוצר מחקר

0383-21RMC

בילינסון

 11/11/2022מאושר

11/11/2021

נתונים קיימים
ושאלונים

0382-21RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2021

ללא מוצר מחקר

0379-21RMC

בילינסון

 27/07/2022מאושר

27/07/2021

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0378-21RMC

בי"ח שניידר

 15/11/2022מאושר

15/11/2021

02/06/2021

השפעת חיסון קורונה או מחלת קורונה על
ממצאי  MRIבקרב חולים בטרשת נפוצה
(רטרוספקטיבי)

17/06/2021

מחקר מעקב תצפיתי לרישום בטיחות לאחר מרים ארנברג
אישור תרופה ,רב מרכזי ורב לאומי עבור
מטופלים בוורטיג'ן נפארבובק.

16/06/2021

צילום תרמי ככלי הדמיה להערכת תגובת
הגדילה לאחר תחילת טיפול בהורמון גדילה
בהתוויה של חסר בהורמון גדילה (,)GHD
קומה נמוכה אידיופאטית ( )ISSאו SGA

עדי וילף-ירקוני

משה פיליפ

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 24/08/2022מאושר

24/08/2021

 05/09/2022מאושר

05/09/2021

15/11/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  13מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 16/06/2022מאושר

16/06/2021

25/05/2021

אפידמיולוגיה של בורסיטיס בישראל -
שכיחות ,מאפיינים וגורמי סיכון של בורסיטיס
באתרים שכיחים במערכת השלד-
רטרוספקטיבי

שי שמש

נתונים קיימים
ושאלונים

0370-21RMC

 16/06/2022מאושר

16/06/2021

30/05/2021

מרשם לאומי של מיוקרדיטיס משנית לחיסון גיא ויטברג
ל  -COVID-19רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0368-21RMC

בילינסון

02/11/2021

16/06/2021

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת אבישי אליס
פלצבו להערכת היעילות והבטיחות לטווח
ארוך של  LIB003במטופלים עם
היפרכולסטרולמיה משפחתית הטרוזיגוטית
המקבלים טיפול יציב להורדת שומנים
וזקוקים להורדה נוספת של רמת הכולסטרול
ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה
()LIBerate-HeFH

תכשיר

0367-21RMC

בילינסון

 02/11/2022מאושר

07/06/2021

אסטמה ונגיף הקורונה באוכלוסייה
הפדיאטרית( רטרוספקטיבי ביג דאטה)

שרון פולקוב פרקש

נתונים קיימים
ושאלונים

0366-21RMC

בי"ח שניידר

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

26/05/2021

אנליזת טרנסקריפטום של תאים בודדים
מדגימות כבד טריות בפיברוזיס של הכבד

אמיר שלומאי

ללא מוצר מחקר

0365-21RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

23/05/2021

יעילות טיפול ב T-DM1בחולות בסרטן שד
לאחר טיפול בטרסטוזומאב ופרטוזומאב -
מחקר רטרוספקטיבי

דניאל ריינהורן

נתונים קיימים
ושאלונים

0364-21RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

16/06/2021

26/05/2021

טראומה כגורם מנבא להתפתחות של
הפרעת קשב וריכוז בילדים – מחקר
אפידמיולוגי רטרוספקטיבי

אסף כדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0363-21RMC

בי"ח שניידר

 16/06/2022מאושר

16/06/2021

23/05/2021

קורלציה בין רמת טרי-יודותירונין ()T3בדם
למדדים המודינמים במטופלים עם הפרעות
אכילה רסטריקטיביות (רטרוספקטיבי)

דנה סגל

נתונים קיימים
ושאלונים

0362-21RMC

בי"ח שניידר

 16/06/2022מאושר

16/06/2021

26/07/2021

מחקר רטרוספקטיבי להדמיה מולטי
מודאלית של מחלות עיניים והקורלציה
לממצאים ב optical coherence
( tomography angiographyמבוגרים
וילדים)

אדוארד ברייב

נתונים קיימים
ושאלונים

0360-21RMC

בילינסון

 03/10/2022מאושר

03/10/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  14מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 27/07/2022מאושר

27/07/2021

27/05/2021

בחינת השפעת תכנית תזונתית
אינטראקטיבית ,המתבססת על עקרונות
התזונה הים תיכונית ,ממוקדת בחיידקי
המעי ומותאמת לחולים במחלות מעי
דלקתיות בישראל ובהודו

איריס דותן

ללא מוצר מחקר

0359-21RMC

 02/08/2022מאושר

02/08/2021

05/07/2021

שכיחות  HITבחולי - COVID-19
רטרוספקטיבי

גליה ספקטר

נתונים קיימים
ושאלונים

0358-21RMC

בילינסון

12/09/2021

25/05/2021

מחקר שלב  2רב-מרכזי ,בן  12חודשים,
בשיבוץ אקראי ,בתווית פתוחה ,עם ביקורת
פעילה ,עם זרוע מקבילה ,של LUM-201
במתן פומי יומי בקרב ילדים לפני גיל
ההתבגרות ללא עבר טיפולי עם מחסור
בהורמון גדילה ()GHD

משה פיליפ

תכשיר

0357-21RMC

בי"ח שניידר

 12/09/2022מאושר

08/06/2021

מחקר רב-מרכזי ,מבוקר ,בהקצאה אקראית ,אילן שמעון
להערכת הבטיחות והיעילות של פלטוסוטין
( )Paltusotineבקרב נבדקים עם
אקרומגליה שטופלו בליגנדים ארוכי טווח של
קולטני סומטוסטטין

תכשיר

0356-21RMC

בילינסון

 03/10/2022מאושר

03/10/2021

07/06/2021

מה הפרוגנוזה ארוכת טווח של ילדים
הסובלים מתחלואה נפרו-אורולוגית בדרגות
קלה-בינונית ? מחקר רטרוספקטיבי

עמית דגן

נתונים קיימים
ושאלונים

0355-21RMC

בי"ח שניידר

 30/11/2022מאושר

30/11/2021

21/06/2021

סרטן ממוין של בלוטת התריס במטופלים
פדיאטריים – גורמים מנבאים למהלך
המחלה  -מחקר רטרוספקטיבי

ליאורה לזר

נתונים קיימים
ושאלונים

0354-21RMC

בי"ח שניידר

 03/08/2022מאושר

03/08/2021

30/06/2021

תופעות לוואי אנדוקריניות של הטיפול
בסטרואידים בילדים עם  – PFAPAמחקר
פרוספטיבי ,תצפיתי

עדי פפו

ללא מוצר מחקר

0353-21RMC

בי"ח שניידר

 22/11/2022מאושר

22/11/2021

12/05/2021

מחקר רטרוספקטיבי בנושא :אפידמיולוגיה
ותוצאים של מטופלים העוברים התערבויות
ניתוחיות/מלעוריות למחלת לב מסתמית .

גיא ויטברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0350-21RMC

בילינסון

 15/07/2022מאושר

15/07/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  15מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 25/11/2022מאושר

25/11/2021

16/06/2021

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,כפול-סמיות,
בהקצאה אקראית להערכת היעילות
והבטיחות של  OPT-302תוך-זגוגיתית
בשילוב עם רניביזומאב לעומת רניביזומאב
לבדה במשתתפים עם ניוון מקולרי
נאו-וסקולרי הקשור לגיל (– )nAMD
ShORe

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0349-21RMC

 16/06/2022מאושר

16/06/2021

19/05/2021

תפקידם של סמנים אינפלמטורים
כפרדיקטורים של תמותה בקשישים עם
 – COVID-19מחקר רטרוספקטיבי רב
מרכזי

אילי מרגלית

נתונים קיימים
ושאלונים

0348-21RMC

בילינסון

07/07/2021

31/05/2021

קהילת מטופלי הידרדניטיס סופורטיבה
ברשת חברתית -מאפייני המטופלים ומודל
חדש ליעילות הטיפול – מחקר רטרוספקטיבי

יוסי טייב

נתונים קיימים
ושאלונים

0347-21RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

11/05/2021

בדיקת רמות קוליסטין
ו ceftazidime-avibactam-ב CSF-בחולים
המטופלים לזיהום  CNSשל חיידקים גראם
נגטיב רבי-עמידות -רטרוספקטיבי

דפנה יהב

נתונים קיימים
ושאלונים

0346-21RMC

בילינסון

 03/06/2022מאושר

03/06/2021

13/06/2021

השוואה של הסתמנות קלינית ,ממצאי
הערכה נוירופסיכולוגית ,שינויים
נוירופיזיולוגים ומרקרים של מחלת אלצהיימר
בקרב אנשים עם תסמונת נוירוקוגנטיבית
קלה עד בינונית עם וללא רקע של
אפילפסיה -.מחקר פרוספקטיבי

אופיר קרת

ללא מוצר מחקר

0345-21RMC

בילינסון

 02/09/2022מאושר

02/09/2021

11/05/2021

הארעות גידולים מחוץ לכבד בחולים לאחר
טיפול ב( HCVמחקר רטרוספקטיבי)

אורלי סנה ארביב

נתונים קיימים
ושאלונים

0344-21RMC

בילינסון

 03/06/2022מאושר

03/06/2021

24/05/2021

תמונה דמוית היפרקלצמיה אידיופתית
בתינוקות בקרב ילדים עם היפודיספלזיה
כלייתית .מחקר רטרוספקטיבי מבוסס על
נתונים של מרכז רפואי שניידר ומרכז רפואי
רבין

יעל בורוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0343-21RMC

בי"ח שניידר

 13/09/2022מאושר

13/09/2021

18/05/2021

מחקר חתך להערכת הימצאות של ירידה
בצפיפות עצם במטופלים לאחר ניתוח פאוצ'
על רקע קוליטיס כיבית

איריס דותן

ללא מוצר מחקר

0341-21RMC

בילינסון

 25/07/2022מאושר

25/07/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  16מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

03/06/2021

המהלך הטבעי של רטינופתיה במושתלי
איברים סולידיים עם סוכרת לאחר השתלה-
מחקר רטרוספקטיבי

קרן קמינר

נתונים קיימים
ושאלונים

0340-21RMC

 28/07/2022מאושר

28/07/2021

18/05/2021

"מעקב ארוך טווח אחר מבוגרים שחלו
בילדותם עםב - Pseudo tumor cerebri
מחקר פרוספקטיבי".

רות ג'לדטי

ללא מוצר מחקר

0339-21RMC

בילינסון

07/07/2021

06/06/2021

מחקר רטרוספקטיבי -ניבוי התפתחות
סוכרת בהריון על סמך נתונים דמוגרפיים
ביומטריים ומעבדתיים במהלך השליש
הראשון להריון

כנרת טננבאום-גביש נתונים קיימים
ושאלונים

0338-21RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

06/06/2021

גובה בגיל מבוגר של ילודים פגים
(רטרוספקטיבי ממאגר הנתונים של בי''ח
בילינסון ובי''ח שניידר)

גיל קלינגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0337-21RMC

בי"ח שניידר

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

18/05/2021

,רב מרכזי  bמחקר שלב M20-326: 3
אקראי ,בהתוויה פתוחה ,עם סמיות החלה
על בוחן היעילות ,להשוואה בין ריזנקיזומאב
לאפרמילסט )(Risankizumab
בטיפול במטופלים מבוגרים)(Apremilast
) (Plaque Psoriasisעם ספחת רובדית
בדרגה בינונית המועמדים לקבלת טיפול
.סיסטמי

לב פבלובסקי

תכשיר

0335-21RMC

בילינסון

 08/08/2022מאושר

08/08/2021

13/05/2021

מחלת הסוכרת כגורם סיכון להתפתחות
היצרות שדרתית מותנית  -מחקר
רטרוספקטיבי.

שי שמש

נתונים קיימים
ושאלונים

0334-21RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

07/07/2021

06/05/2021

ניתוח לשימור פריון  -הסטת רחם ושחלות
לבטן עליונה באישה המתוכננת לטיפול
קרינתי אגני (טיפול חמלה)

רם איתן

ללא מוצר מחקר

0333-21RMC

בילינסון

 06/06/2022מאושר

06/06/2021

24/05/2021

מחקר שלב  3רב-מרכזי ,כפול-סמיות,
בהקצאה אקראית להערכת היעילות
והבטיחות של  ,FYB203תרופה
ביוסימילרית המוצעת לאפליברספט,
בהשוואה לאייליה® במטופלים עם ניוון
מקולרי נאו-וסקולרי הקשור לגיל
(.)MAGELLAN-AMD

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0332-21RMC

בילינסון

 19/10/2022מאושר

19/10/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  17מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 30/11/2022מאושר

30/11/2021

08/06/2021

מחקר רב  -מרכזי ,אקראי ,כפול-סמיות,
בקבוצות מקבילות ,מבוקר פלצבו להערכת
היעילות והבטיחות של איפטקופן בפגיעה
כלייתית גלומרולרית על רקע מרכיב
המשלים C3 (complement 3
)glomerulopathy

יעל בורוביץ

תכשיר

0331-21RMC

 03/06/2022מאושר

03/06/2021

05/05/2021

סיכום הניסיון הקליני בשימוש בטכנולוגיה
חדשה  -ממוגרפיה מבוססת חומר ניגוד,
ביחידת השד מרכז רפואי ע"ש רבין  -קמפוס
בלינסון בין השנים -2016-2021
רטרוספקטיבי

טל פרימן

נתונים קיימים
ושאלונים

0329-21RMC

בילינסון

13/07/2021

13/05/2021

ניסוי המשך שלב  ,IIIרב מרכזי ,גלוי תווית
לבחינת הבטיחות והיעילות לטווח ארוך
בקרב משתתפים עם גידולים בשלב מתקדם
הנמצאים כיום בטיפול או במעקב במסגרת
ניסוי על פמברוליזומאב.

סלומון שטמר

תכשיר

0328-21RMC

בילינסון

 13/07/2022מאושר

05/05/2021

אפיון ביקורי חולי סרטן מעי גס במיון טרם
אבחנתם :מחקר רטרוספקטיבי

ברוך ברנר

נתונים קיימים
ושאלונים

0327-21RMC

בילינסון

 22/07/2022מאושר

22/07/2021

13/06/2021

מחקר רב -מרכזי ,אקראי ,כפול-סמיות,
בקבוצות מקבילות ,מבוקר פלצבו להערכת
היעילות והבטיחות של איפטקופן בפגיעה
כלייתית גלומרולרית על רקע מרכיב
המשלים C3 (complement 3
)glomerulopathy

בניה רוזן-צבי

תכשיר

0324-21RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

30/11/2021

05/05/2021

בדיקת שכיחות ,גורמי סיכון ותוצאים של
בצקת ריאות אחרי צנתור להרחבת היצרות
במסתם הפולמונרי באמצעות בלון בילדים
(רטרוספקטיבי)

אביחי וייסבאך

נתונים קיימים
ושאלונים

0323-21RMC

בי"ח שניידר

 03/06/2022מאושר

03/06/2021

27/05/2021

שיעור היארעות פירפור פרוזדורים
במטופלים אשר אושפזו ביחידה לטיפול
נמרץ כללי וחוו פירפור פרוזדורים חדש.

קטיה אורבין

ללא מוצר מחקר

0318-21RMC

בילינסון

 30/09/2022מאושר

30/09/2021

05/05/2021

מחקר פרוספקטיבי לאיפיון אירועי
מיוקרדיטיס ופרימיוקרדיטיס שאובחנו
בשבועות שלאחר קבלת החיסון כנגד
 COVID -19של חברת  Pfiezerבמחוסנים
עד גיל  21שנים.

עינת בירק

נתונים קיימים
ושאלונים

0317-21RMC

בי"ח שניידר

 22/06/2022מאושר

22/06/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  18מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בית חולים
השרון

 20/07/2022מאושר

20/07/2021

06/05/2021

הקשר בין מאפיינים וגורמי סיכון
קרדיווסקולריים בילדות ותמותה בטווח
הארוך .מעקב המשך לסקר לאיתור ומניעת
גורמעי סיכון למחלות לב (פרויקט פתח
תקווה)

רחל מרום

נתונים קיימים
ושאלונים

0314-21RMC

 11/11/2022מאושר

11/11/2021

19/05/2021

מחקר שלב  IIIפרוספקטיבי ,כפול סמיות,
אקראי ,בביקורת פלצבו להערכת היעילות
והבטיחות של פנזיגה ( )panzygaכטיפול
מונע ראשוני נגד זיהומים בקרב מטופלים
עם לוקמיה לימפוציטית כרונית (המחקר
")"PRO-SID

גלעד יצחקי

תכשיר

0310-21RMC

בילינסון

22/06/2021

11/05/2021

זיהוי שינויים בעומסי תחלואת קורונה
במלר"ד ילדים  -מחקר רטרוספקטיבי
Trend Changes in COVID-19
Pediatric Emergency Department
Admissions: Retrospective Analysis
of Prospectively Collected Data

רון ברנט

נתונים קיימים
ושאלונים

0309-21RMC

בי"ח שניידר

 22/06/2022מאושר

31/05/2021

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,בתווית פתוחה,
בהקצאה אקראית ,בעל  3זרועות של
סבוליטיניב בשילוב עם דורבלומאב לעומת
טיפול יחידני עם סוניטיניב ודורבלומאב
במשתתפים עם קרצינומה של תאים
כלייתיים פפילריים ( )PRCCהמונעת על ידי
מעבר אפיתל-מזנכימלי ( ,)METמתקדמת
מקומית או גרורתית ,שאינה ניתנת לכריתה
()SAMETA

ויקטוריה ניימן

תכשיר

0302-21RMC

בילינסון

 05/10/2022מאושר

05/10/2021

01/06/2021

שימוש בטכניקת  Tape Strippingלחקר
לימפומה עורית של תאי  Tומחלות עור
דלקתיות

אמיליה חודק

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0301-21RMC

בילינסון

 19/07/2022מאושר

19/07/2021

04/05/2021

מחקר רטרוספקטיבי המשווה תווצאות
פונקציונליות והדמייתיות בין סוגי צביעות
שונות בניתוח לקילוף ERM

מיכל שחף פוגלר

נתונים קיימים
ושאלונים

0295-21RMC

בילינסון

 03/06/2022מאושר

03/06/2021

22/04/2021

הערכת תגובה חיסונית לחיסון ה
 BNT162b2בקרב מטופלים עם ILD
המטופלים עם תרופות אנטיפיברוטיות-
מחקר פרוספקטיבי

מרדכי קרמר

ללא מוצר מחקר

0294-21RMC

בילינסון

 19/05/2022מאושר

19/05/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  19מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

17/06/2021

פענוח צילום חזה בילדים בקרב רופאים
מטפלים :השפעה של הנסיבות הקליניות –
מחקר רטרוספקטיבי

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0293-21RMC

05/08/2021

בידוד ואפיון אוכלוסיות התאים ,חלבוני ה
 extracellular matrixומערכת ההפעלה
האנזימטית ברקמה פיברוטית או ברקמה
צלקתית ובחינת תרופות פוטנציאליות

אנה אהרונוביץ'

ללא מוצר מחקר

0291-21RMC

בילינסון

22/04/2021

מחקר רטרוספקטיבי -ביטוי וחומרת מחלת
הקורונה  COVID19בקרב חולים עם גידולי
מוח ראשוניים

שלומית יוסט-כ"ץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0290-21RMC

בילינסון

 20/05/2022מאושר

19/05/2021

הרכב היסודות בדמעות בחולים עם חסימת
דרכי דמעות

אלון זהבי

ללא מוצר מחקר

0289-21RMC

בילינסון

 21/06/2022מאושר

21/06/2021

05/05/2021

מחקר רטרוספקטיבי -המחלות
הנוירוקוטנאיות בקופ"ח כללית בישראל :
נוירופיברומטוזיס מסוג  , 1טוברוס סקלרוזיס
אינקוטנינטטיה פיגמנטי.שכיחותם
באוכלוסיה  ,הביטויים הקליניים והטיפול
בהם וזיהוי מאפיינים שאינם ידועים ,או
מאפינים העלולים לגרום לפרוגנוזה פחות
טובה .

רוני כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0287-21RMC

בי"ח שניידר

 01/07/2022מאושר

01/07/2021

10/05/2021

מחקר המשך למעקב אחר התוצאות לטווח
הארוך של חולים מהמחקרים UT001
(נקרא בעבר  )TC-UT-03וTC-BC-12-

ירון ארליך

ללא מוצר מחקר

0285-21RMC

בית חולים
השרון

 07/10/2022מאושר

07/10/2021

21/04/2021

החלפת מסתם טריקוספידלי בצינתור – ניסוי רן קורנובסקי
פרלימינרי של מערכת טריסול

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0281-21RMC

בילינסון

 01/09/2022מאושר

01/09/2021

22/04/2021

קורולציה בין היפופוספטמיה ,אחוז הקלוריות פייר זינגר
הניתנות ביחס לתוכנית הנקבעת על סמך
הצריכה האנרגטית במנוחה ,הנשמה
ותמותה  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0280-21RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

21/04/2021

תיאור ראשון של שימוש ב regional block-יאיר קציר
לצורך שיכוך כאבים וביצוע פעולות במסגרת
מלר"ד ילדים  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0279-21RMC

בי"ח שניידר

 01/07/2022מאושר

01/07/2021

ללא מוצר מחקר

0278-21RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

21/10/2021

25/04/2021

מניעת מחלות מעי דלקתיות באוכלוסיה
בסיכון מוגבר.

עירית אבני-בירון

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 01/08/2022מאושר

01/08/2021

 18/11/2022מאושר

18/11/2021

20/05/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  20מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 27/05/2022מאושר

27/05/2021

19/04/2021

השפעת חיסון קורונה או מחלת קורונה על
ממצאי  MRIבקרב חולים בטרשת נפוצה
(רטרוספקטיבי)

אסתר גנלין-כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0277-21RMC

 07/06/2022מאושר

07/06/2021

19/04/2021

ממצאים דימותיים של כיס המרה ,דרכי
המרה והכבד אצל מטופלים שעברו כריתת
כיס מרה :קורלציה בין ממצאים הדמיתיים
לממצאים פתולוגיים

שלומית תמיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0276-21RMC

בילינסון

03/08/2021

09/05/2021

השפעת מחלת  COVID19קודמת לעומת
חיסון כנגד  COVID19בנשים עם נוכחות
נוגדנים בדם היילוד לאחר הלידה
(פרוספקטיבי).

ליטל עוז אלקלעי

ללא מוצר מחקר

0275-21RMC

בי"ח שניידר

 03/08/2022מאושר

24/04/2021

בחינת נתונים אנטומיים הקשורים לטיפולים יפית חמצני
דנטליים -לסתות ,עצם אלוואלרית ,שיניים,
שורשים ,תעלות ווריאנטים אנטומיים אחרים
הנדרשים לטיפול דנטלי -מחקר
רטרוסקפטיבי מבוסס על CBCT

נתונים קיימים
ושאלונים

0273-21RMC

בילינסון

 27/06/2022מאושר

27/06/2021

20/04/2021

ניסוי שלב  1/2של מוסונאטוזומאב
( )BTCT4465Aכטיפול קונסולידציה
במטופלים עם לימפומה מפושטת של תאי B
גדולים לאחר טיפול אימונוכימותרפי קו
ראשון ,וכטיפול חד-תרופתי או בשילוב עם
פולאטוזומאב ודוטין במטופלים קשישים/לא
כשירים עם לימפומה מפושטת של תאיB
גדולים שלא טופלה בעבר

רונית גוריון

תכשיר

0272-21RMC

בילינסון

 29/07/2022מאושר

29/07/2021

13/04/2021

השוואה דוזימטרית בין ספייסרים רקטלים
מסוג בלון והידרוג'ל בטיפול קרינתי לסרטן
הערמונית  -מחקר רטרוספקטיבי

דוד מרגל

נתונים קיימים
ושאלונים

0267-21RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

19/04/2021

הערכה של מערכת תמיכה בהחלטות
לאנשים עם סוכרת המטופלים בזריקות

עידית דותן

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0266-21RMC

בילינסון

 31/05/2022מאושר

31/05/2021

25/04/2021

מחקר אקראי ,כפול סמיות ,בבקרת פלצבו,
להערכת ההשפעה של הוספת טיפול
בפורמולה תזונתית לילדים עם קומה נמוכה
אידיופאטית ( )ISSהמטופלים ב  GHלמעלה
משנתיים

משה פיליפ

תכשיר

0260-21RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

14/07/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  21מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

13/04/2021

הפסקת  ACEi/ARB/MRAב 24-שעות
הראשונות מקבלה לאשפוז  :מחקר עוקבה
רטרוספקטיבי

טלי שטינמץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0258-21RMC

21/04/2021

מחקר שלב  3כפול-סמיות ,אקראי,
מבוקר-פלצבו להערכת הבטיחות והיעילות
של אודוויקסיבט ( )A4250במטופלים עם
תסמונת אלג'יל (.)ASSERT

מיכל רוזנפלד

תכשיר

0256-21RMC

בי"ח שניידר

11/04/2021

השוואת מדדים פרוגנוסטיים של תמותה
ותוצאות שליליות לאחר ניתוח לתיקון שברי
צוואר ירך -מחקר רשומות רטרוספקטיבי

טל פרנקל

נתונים קיימים
ושאלונים

0255-21RMC

בילינסון

 28/04/2022מאושר

15/06/2021

מחקר רב מרכזי ,כפול סמיות ,אקראי,
מבוקר פלצבו ,בקבוצות מקבילות ,להערכת
היעילות והבטיחות של סלטוגרל
( )selatogrelבמתן עצמי ,תת עורי ,להורדת
תמותה ולטיפול באוטם חריף בשריר הלב
אצל חולים עם היסטוריה לאחרונה של אוטם
בשריר הלב.

אלון אייזן

תכשיר

0254-21RMC

בילינסון

 19/10/2022מאושר

19/10/2021

08/04/2021

תגובה לחיסון  COVID-19בחולים עם
מחלות מעי דלקתיות

דרור שובל

ללא מוצר מחקר

0253-21RMC

בי"ח שניידר

 23/06/2022מאושר

23/06/2021

20/04/2021

מחקר שלב  1bלהגדלת מינון ולהרחבת
מינונים על למזופרלימאב
( )Lemzoparlimab; TJ011133עם או בלי
דקסמטזון ובשילוב עם משטרי טיפול נגד
מיאלומה ,לטיפול במטופלים עם מיאלומה
נפוצה נשנית/עמידה לטיפול
M20-917

תמר ברגר

תכשיר

0252-21RMC

בילינסון

 02/11/2022מאושר

02/11/2021

18/04/2021

השפעת מגיפת ה  covid 19על השמנה
בילדים  -מחקר רטרוספקטיבי באוכלוסיה
הכללית

שלומית שליטין

נתונים קיימים
ושאלונים

0251-21RMC

בי"ח שניידר

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

06/04/2021

השפעת חיסון  BNT162b1של חברת פייזר גליה ספקטר
 "Pfizer-BioNTech COVID-19 - "Vaccineעל ספירת הטסיות בחולי - ITP
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0250-21RMC

בילינסון

 28/04/2022מאושר

28/04/2021

נתונים קיימים
ושאלונים

0248-21RMC

בי"ח שניידר

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

22/04/2021

הרגלי אכילה והתנהגות אכילה בקרב בני
נוער עם סוכרת מסוג  1והקשר עם איזון
הסוכרת וגורמי סיכון לסיבוכי סוכרת

אורון טל

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 02/05/2022מאושר

02/05/2021

 02/11/2022מאושר

02/11/2021

28/04/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  22מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 09/05/2022מאושר

09/05/2021

07/04/2021

רשם ישראלי לחולים מושתלי ההתקן
לאיטום האזנית של העליה שמאלית

עמוס לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0247-21RMC

 06/07/2022מאושר

06/07/2021

04/04/2021

השפעת האתיולוגיה של זיהום מוגלתי של
מעטפת הגיד המכופף הכפי על תוצאות
הטיפול השמרני -מחקר רשומות
רטרוספקטיבי

סורין יורדאש

נתונים קיימים
ושאלונים

0244-21RMC

בילינסון

11/05/2021

29/03/2021

מחקר רשומות רטרוספקטיבי הבוחן את
השפעת הפרקציונציה על פרופיל הרעילות
של הטיפול הקרינתי לסרטן הגרון

אופיר זבדי

נתונים קיימים
ושאלונים

0240-21RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

22/04/2021

מחקר פרוספקטיבי הבוחן את הפרופיל
הקליני של ילדים ומבוגרים בעלי פוביאה
שטוחה ( )FOVEAL PLANA

מרים ארנברג

ללא מוצר מחקר

0239-21RMC

בילינסון

 05/07/2022מאושר

05/07/2021

30/03/2021

השימוש בביופסיה בחשד לעמידות או
הישנות של לימפומה דיפוזית של תאים
גדולים (diffuse large B cell lymphoma
 -)DLBCL -מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

תמר ברגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0238-21RMC

בילינסון

 04/05/2022מאושר

04/05/2021

05/04/2021

מחקר שלב  4של נוסינרסן ()BIIB058
בקרב מטופלים עם ניוון שרירים שדרתי
( )SMAשקיבלו Onasemnogene
Abeparvovec

שרון אהרוני

תכשיר

0236-21RMC

בי"ח שניידר

 07/10/2022מאושר

07/10/2021

21/04/2021

מחקר רטרוספקטיבי בנושא :פיזיותרפיה
נשימתית באמצעות מכשיר
Intrapulmonary Percussive
) Ventilation (IPVוהשפעתה על
המאושפזים מחלקות הקורונה בבית חולים
בילנסון

אלון גרוסמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0232-21RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

25/03/2021

ההשפעות הקוגניטיביות של אימונותרפיה:
מחקר פרוספקטיבי בחולי מלנומה.

רועי צרניחובסקי

ללא מוצר מחקר

0229-21RMC

בילינסון

 02/06/2022מאושר

02/06/2021

05/04/2021

מחקר "ממדרגה ראשונה"  -האם עטיה של
מסכה כירורגית משפיעה על חמצון ו/או
איוורור
בזמן פעילות יומית שגרתית ,כגון עלייה
במדרגות.

אופיר בר-און

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0228-21RMC

בי"ח שניידר

 13/06/2022מאושר

13/06/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  23מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 23/05/2022מאושר

23/05/2021

25/03/2021

מחקר פרוספקטיבי ,ללא מוצר מחקר,
שמטרתו לבודד ולחקור תאים ראשוניים
מרקמת שד ,המבודדים מחלב אם מנשים
מתנדבות בריאות ,בתרבית תאים במעבדה.

ערן הדר

ללא מוצר מחקר

0226-21RMC

 13/07/2022מאושר

13/07/2021

18/05/2021

הערכת חדות ראייה על ידי שימוש
באפליקציה

אלון טיאוסנו

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0223-21RMC

בילינסון

11/05/2021

24/03/2021

מחקר רטרוספקטיבי  -תיאור הטבע של
מיופיה קונגניטלית פתולוגית ראשונית
בינקות ובילדות המוקדמת

אמיר שטרנפלד

נתונים קיימים
ושאלונים

0222-21RMC

בי"ח שניידר

 11/05/2022מאושר

19/04/2021

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת טוביה בן גל
פלצבו להשוואת היעילות והבטיחות של
טירזפטייד ( )Tirzepatideלעומת פלצבו
בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב עם מקטע
פליטה שמור ועם השמנת יתר ()SUMMIT

תכשיר

0219-21RMC

בילינסון

 30/09/2022מאושר

30/09/2021

07/04/2021

תוצאות של תיקון בקע בצלקת נוכחית אצל
מטופלים שעברו השתלה ,מחקר
רטרוספקטיבי

רותם אילון

נתונים קיימים
ושאלונים

0218-21RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

06/04/2021

מחקר פאזה  ,Iרב מרכזי ,כפול סמיות,
אקראי ,בילאטראלי ,להערכת פרופיל
הבטיחות והסבילות של קרם טופיקלי
 SNG300למשך  14יום טיפול בחולי
פלאק פסוריאזיס.

לב פבלובסקי

תכשיר

0214-21RMC

בילינסון

 15/08/2022מאושר

15/08/2021

25/03/2021

בדיקת התפתחות נוגדנים ואפיון תגובות תאי נופר מרכוס מנדלבליט ללא מוצר מחקר
 Tכתגובה לחיסון כנגד נגיף ה-
 SARS-CoV-2בילדים מתחת גיל 16
מדוכאי חיסון עקב חסר חיסוני ראשוני או
שניוני אשר חוסנו כנגד נגיף הקורונה.

0209-21RMC

בי"ח שניידר

 08/06/2022מאושר

08/06/2021

24/03/2021

המהלך הטבעי של מחלות מטבוליות
(רטרוספקטיבי)

יובל לנדאו

נתונים קיימים
ושאלונים

0206-21RMC

בי"ח שניידר

 03/05/2022מאושר

03/05/2021

05/04/2021

הארעות של תופעות לוואי אימוניות ()irAE
לאחר חיסון כנגד  Covid-19במטופלים עם
גידולים סולידיים המטופלים במעכבי
צ'קפונטי (אנליזה רטרוספקטיבית).

דניאל ריינהורן

נתונים קיימים
ושאלונים

0205-21RMC

בילינסון

 28/04/2022מאושר

28/04/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  24מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 25/04/2022מאושר

25/04/2021

25/03/2021

הקשר בין מיומניות פוליטיות וסביבת
העבודה לבין התפקוד המקצועי בקרב אחיות
מוסמכות

מיכל שטיינמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0204-21RMC

 02/11/2022מאושר

02/11/2021

22/06/2021

פסיכופרמקולוגיה בילדים במערך
ההמטו-אונקולוגי

נועה בן ארויה

ללא מוצר מחקר

0203-21RMC

בי"ח שניידר

02/09/2021

10/06/2021

סבילות לחלבון חלב עזים בחולי דלקת ושט
אאוזינופילית בעלי תגובה לחלבון חלב פרה

נעם זביט

תכשיר

0202-21RMC

בי"ח שניידר

 02/09/2022מאושר

07/04/2021

מחקר תיאורי רטרוספקטיבי של חולים
נוירומוסקולרים מרכז שניידר לרפואת ילדים

חגית לוין

נתונים קיימים
ושאלונים

0191-21RMC

בי"ח שניידר

 05/05/2022מאושר

05/05/2021

22/04/2021

מחקר שלב  ,3אקראי ,כפול סמיות ,מבוקר
פלצבו הבודק שילוב של פרסקליסיב
( ,)Parsaclisibמעכב ה ,PI3Kδ-עם
רוקסוליטיניב בקרב משתתפים עם
מיאלופיברוזיס

עדי שחם אבולעפיה

תכשיר

0190-21RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

01/12/2021

28/04/2021

מחקר המשך רב-מרכזי ,בתווית פתוחה
להערכת הבטיחות והסבילות של
פאריסימאב במעקב ארוך טווח במטופלים
עם ניוון מקולרי תלוי גיל נאווסקולרי
()AVONELLE-X

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0189-21RMC

בילינסון

 08/06/2022מאושר

08/06/2021

30/03/2021

מחקר פאזה  Ibבתווית פתוחה ,רב-מרכזי,
להערכת גלופיטמאב ואטזוליזומאב או
פולטוזומאב ודוטין (עם מנה טרום-טיפולית
יחידה של אובינוטוזומאב)
בחולים מבוגרים עם לימפומה של תאי B
שאינה הודג'קין נשנית/עמידה

רונית גוריון

תכשיר

0188-21RMC

בילינסון

 24/08/2022מאושר

24/08/2021

10/03/2021

פסאודו-שחמת במטופלות עם סרטן שד
גרורתי לכבד – מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

רינת ירושלמי

נתונים קיימים
ושאלונים

0187-21RMC

בילינסון

 14/04/2022מאושר

14/04/2021

18/04/2021

מחקר הגדלת מינון שלב  1bעל
למזופארלימאב (;Lemzoparlimab
 )TJ011133בשילוב עם אזאציטידין ו/או
ונטוקלקס ,בנבדקים עם לוקמיה מיאלואידית
חריפה ( )AMLאו תסמונת מיאלודיספלסטית
()MDS
M20-866

אופיר וולך

תכשיר

0184-21RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

21/10/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  25מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 14/06/2022מאושר

14/06/2021

22/03/2021

מחקר המשך בתווית פתוחה להערכת
הבטיחות והיעילות לטווח הארוך של שאיפה
פומית של  GB002לטיפול ביתר לחץ דם
עורקי ריאתי ( )PAHמקבוצה  1עפ"י ארגון
הבריאות העולמי

מרדכי קרמר

תכשיר

0183-21RMC

 13/07/2022מאושר

13/07/2021

09/03/2021

נוכחות גדוליניום בדמעות של מטופלים
לאחר ביצוע הדמיית תהודה מגנטית

אלון זהבי

ללא מוצר מחקר

0181-21RMC

בילינסון

14/04/2021

08/03/2021

מחקר רטרוספקטיבי -אפדימיולוגיה וגורמי
סיכון הקשורים ברעלת הריון בתר לידתית

רן מטות

נתונים קיימים
ושאלונים

0180-21RMC

בילינסון

 14/04/2022מאושר

24/03/2021

מחקר המשך גלוי תווית בשלב  3להערכת
היעילות והבטיחות של  LIB003לטווח ארוך
במטופלים עם היפרכולסטרולמיה משפחתית
הומוזיגוטית או הטרוזיגוטית ומחלה
קרדיווסקולרית או סיכון גבוה למחלה
קרדיווסקולרית ,המקבלים טיפול יציב
להורדת שומנים בדם וזקוקים להורדה
נוספת של כולסטרול ליפופרוטאין בצפיפות
נמוכה ()LIBerate-OLE

אבישי אליס

תכשיר

0178-21RMC

בילינסון

 14/06/2022מאושר

14/06/2021

07/03/2021

שימוש חריג באופיאטים בשחרור מהיר
בחולי סרטן-משימוש לרעה להתמודדות
כימית -מחקר רטרוספקטיבי

צאלה כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0176-21RMC

בילינסון

 14/04/2022מאושר

14/04/2021

25/03/2021

מחקר שלב  2aאקראי ,בביקורת טיפול
השוואה פעיל ,גלוי תווית ,להערכת היעילות
והבטיחות של אפינופגדוטיד
( )Efinopegdutide; MK-6024באנשים עם
מחלת כבד שומני שאינה קשורה לצריכת
אלכוהול.

מריוס בראון

תכשיר

0174-21RMC

בילינסון

 22/06/2022מאושר

22/06/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  26מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 15/07/2022מאושר

15/07/2021

22/04/2021

מחקר שלב  ,3כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו,
בהקצאה אקראית של טיפול כימותרפי
מבוסס פלטינום עם פמטרקסד בשילוב
אוסימרטיניב לעומת טיפול כימותרפי מבוסס
פלטינום עם פמטרקסד בשילוב פלצבו
במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים לא
קטנים מתקדם מקומית או גרורתי ועם
מוטציה בקולטן לגורם הגדילה האפידרמלי
( )EGFRmשהתקדם מחוץ לגולגולת לאחר
טיפול קו ראשון עם אוסימרטיניב
()COMPEL

עפר רתם

תכשיר

0173-21RMC

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

14/03/2021

מחקר קליני פרוספקטיבי המעריך היעילות
ארוכת הטווח של  7שנים של טיפול
פוטודינאמי עבור מטופלים עם
כוריו-רטינופתיה סרוטית מרכזית.

ריטה ארליך ברגר

ללא מוצר מחקר

0171-21RMC

בילינסון

27/07/2021

25/03/2021

מחקר העלאת מינון הנערך פעם ראשונה
בבני אדם ,בתווית פתוחה עם עוקבות
הרחבה להערכת הבטיחות של GEN1044
בנבדקים עם גידולים מוצקים ממאירים.

סלומון שטמר

תכשיר

0170-21RMC

בילינסון

 27/07/2022מאושר

07/04/2021

מחקר תיאורי רטרוספקטיבי של חולי SMA
מרכז רפואי שניידר

חגית לוין

נתונים קיימים
ושאלונים

0168-21RMC

בי"ח שניידר

 23/05/2022מאושר

23/05/2021

30/03/2021

נוכחות נוגדנים כנגד הנגיף SARS-CoV-2
בסרום של פעוטות אשר נולדו לאימהות
שחוסנו כנגד הנגיף

גילת לבני

ללא מוצר מחקר

0167-21RMC

בי"ח שניידר

 18/05/2022מאושר

18/05/2021

03/03/2021

המאפיינים הקליניים והאפידמיולוגיים של
אלח דם ממורקסלה והמופילוס בילדים
(רטרוספקטיבי)

איתי ברגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0166-21RMC

בי"ח שניידר

 27/04/2022מאושר

27/04/2021

07/03/2021

הקשר בין ניהול הטיפול והזרקה באופן
עצמאי לתחושת מסוגלות עצמית ורווחה
אישית בקרב מטופלים במכון
לאנדוקרינולוגיה וסכרת ,מחקר שאלונים
פרוספקטיבי

רותם דיאמנט

נתונים קיימים
ושאלונים

0165-21RMC

בי"ח שניידר

 13/07/2022מאושר

13/07/2021

28/02/2021

בדיקת שינויים אנטומיים ופונקציונליים עיניים גל אנטמן
המקושרים לטיסה לחלל

ללא מוצר מחקר

0164-21RMC

בילינסון

 19/04/2022מאושר

19/04/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  27מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

06/03/2021

אבחון וטיפול בדלקת חריפה של
הסופראגלוטיס במבוגרים  -מחקר
רטרוספקטיבי

חגית שופל חבקוק

נתונים קיימים
ושאלונים

0163-21RMC

 27/07/2022מאושר

27/07/2021

25/02/2021

מחקר פרוספקטיבי לניטור ממצאים
אובייקטיבים של מחלימי קורונה עם קוצר
נשימה ,באמצעות מכשיר MyHomeDoc

אילי מרגלית

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0162-21RMC

בילינסון

01/06/2021

24/02/2021

מחקר פרוספקטיבי ,תצפיתי לבחינת ריכוז
יסודות קורט -חומרים הנמצאים בגוף
בכמויות קטנות ושינויים בתקופה סביב
הניתוח והרדמה .וקשר האפשרי בין ריכוזים
אלו לבין תוצאות לאחר הרדמה וניתוח.

ליאוניד אידלמן

ללא מוצר מחקר

0159-21RMC

בילינסון

 01/06/2022מאושר

24/02/2021

גילוי מוקדם של סרטן באמצעות גליונות
אלקטרוניים רפואיים של אנשים בריאים -
רטרוספקטיבי

לירון שינה

נתונים קיימים
ושאלונים

0156-21RMC

בילינסון

 08/04/2022מאושר

08/04/2021

23/02/2021

האם קיים עודף תמותה בעקבות הקורונה
בישראל ומהם גורמי הסיכון לתמותה רחוקת
טווח בקרב אלו שנדבקו בנגיף :מחקר
רטרוספקטיבי

לאונרד ליבוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0154-21RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

17/03/2021

25/02/2021

מחקר פרוספקטיבי ,הקצאה אקראית,
רב-מרכזי מבוקר ,לבחינת טלאי ®
 ArtiFasciaלתיקון קרום הדורה בהשוואה
לתחליפי דורה זמינים מסחרית -מחקר
NEOART

ג'ורג'יו רובין

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0152-21RMC

בילינסון

 07/06/2022מאושר

07/06/2021

23/02/2021

הערכת הבטיחות והיעלות של מערכת
ה"אנדוזיפ" ) EndoZip ™ (ASבחולים עם
השמנת יתר שלא הצליחו להפחית במשקל
בשיטות הרזיה לא כירורגיות

סטיבן שמאע

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0151-21RMC

בילינסון

 09/06/2022מאושר

09/06/2021

11/03/2021

המשך טיפול בקובימטיניב
( )COBIMETINIBבחולים שסיימו מחקר
בשם העלאת המינון ,שלב  ,I/IIרב מרכזי,
גלוי תווית ,על הבטיחות והפרמקוקינטיקה
של קובימטיניב ( )COBIMETINIBבקרב
מטופלים ילדים ובוגרים צעירים עם גידולים
מוצקים שטופלו בעבר ( פרוטוקול
 )GO29665שמספרו בהלסינקי .0610-15

הלן טולידנו

תכשיר

0149-21RMC

בי"ח שניידר

 25/05/2022מאושר

25/05/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  28מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 19/07/2022מאושר

19/07/2021

21/03/2021

מחקר להערכת הבטיחות ,הסבילות,
הפרמקוקינטיקה והפרמקודינמיקה של מתן
מנות מרובות של  MK-5475במשתתפים
עם יתר לחץ דם ריאתי על רקע COPD

מרדכי קרמר

תכשיר

0148-21RMC

 16/08/2022מאושר

16/08/2021

10/03/2021

מחקר אקראי ,כפול סמיות ,כפול דמה
ומבוקר אינבו וחומר פעיל (רופלומילסט,
® 500 Dalirespמק"ג) בן  52שבועות
בקבוצות מקבילות להערכת היעילות
והבטיחות של שני מינוני תוסף CHF6001
 DPIלטיפול האחזקה המשולש בנבדקים
הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית (
 )COPDומדלקת סמפונות כרונית

מרדכי קרמר

תכשיר

0147-21RMC

בילינסון

03/08/2021

10/03/2021

מחקר אקראי ,כפול סמיות ומבוקר אינבו בן
 52שבועות בקבוצות מקבילות להערכת
היעילות והבטיחות של שני מינוני תוסף
 CHF6001 DPIלטיפול האחזקה המשולש
בנבדקים הסובלים ממחלת ריאות חסימתית
כרונית ( )COPDומדלקת סמפונות כרונית

מרדכי קרמר

תכשיר

0146-21RMC

בילינסון

 03/08/2022מאושר

21/02/2021

צריכת חמצן והצריכה האנרגטית במנוחה
בשלבים שונים של זיהום COVID 19
בחולים מונשמים .מחקר רטרוספקטיבי

פייר זינגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0145-21RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

17/03/2021

28/02/2021

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן את תהליך מיון
ההפניות מרופאי קהילה למרפאת עיניים
ילדים במרכז שניידר

גד דותן

נתונים קיימים
ושאלונים

0144-21RMC

בי"ח שניידר

 04/05/2022מאושר

04/05/2021

21/03/2021

מחקר מעקב ארוך-טווח בתווית פתוחה
להערכת ההשפעות של סוטאטרספט
( ,)Sotaterceptכאשר היא ניתנת בנוסף
לטיפול רקע ביתר לחץ דם ריאתי עורקי
( )PAHלצורך טיפול בPAH-

מרדכי קרמר

תכשיר

0143-21RMC

בילינסון

 29/06/2022מאושר

29/06/2021

18/02/2021

שכיחות זיהומים חיידקיים וויראליים בקרב
ילדים בישראל בתקופת מגיפת COVID-19
 -מחקר נתונים רטרוספקטיבי

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0142-21RMC

בי"ח שניידר

 10/05/2022מאושר

10/05/2021

25/02/2021

שכיחות אוסטרופורוזיס במושתלי ריאה
צעירים -מחקר רטרוספקטיבי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0141-21RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

17/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  29מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 22/04/2022מאושר

22/04/2021

17/02/2021

מחקר איסוף נתונים רטרוספקטיבי החוקר
את סיבוכי הדמם הבתר ניתוחי של ילדים
הסובלים מחסר בינוני של פקטור ( 7רמת
פקטור ) 10-30%שעברו ניתוח כריתת
אדנואידים או שקדים

עודד גלעד

נתונים קיימים
ושאלונים

0140-21RMC

 03/03/2022מאושר

03/03/2021

17/02/2021

סיכון להתפתחות אבנים בבלוטות הרוק –
מחקר רטרוספקטיבי

גל אבישי

נתונים קיימים
ושאלונים

0139-21RMC

בילינסון

19/04/2021

02/03/2021

מחקר איכותני –
הבנת הסיבות לאי ביצוע קולונוסקופיה
בעקבות דם סמוי וקידום ביצוע קולונוסקופיה
תוך כדי התייחסות לחסמים בתקופת קורונה

זהר לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0137-21RMC

בילינסון

 19/04/2022מאושר

22/02/2021

השפעת מגיפת  COVID-19על דפוס
שאיפת גופים זרים בקרב ילדים :מחקר רב
מרכזי רטרוספקטיבי

פטריק שטפלר

נתונים קיימים
ושאלונים

0136-21RMC

בי"ח שניידר

 26/04/2022מאושר

26/04/2021

24/03/2021

ההשפעה של מתן פורמולה תזונתית על
גדילה של ילדים המקבלים טיפול תרופתי ל
 - ADHDמחקר אקראי ,כפול סמיות,
בבקרת פלסבו.

משה פיליפ

תכשיר

0135-21RMC

בי"ח שניידר

 01/08/2022מאושר

01/08/2021

31/03/2021

מחקר שלב  3בתווית פתוחה ,בהקצאה
אקראית של  LOXO-305לעומת בחירת
החוקר ,אידלאליסיב בתוספת ריטוקסימאב
או בנדמוסטין בתוספת ריטוקסימאב ,בטיפול
בלוקמיה לימפוציטית כרונית/לימפומה של
לימפוציטים קטנים שטופלה בעבר במעכב
)BTK (BRUIN CLL-321

גלעד יצחקי

תכשיר

0134-21RMC

בילינסון

 14/11/2022מאושר

14/11/2021

22/02/2021

מחקר שלב 1ב' של  BMS-986158כטיפול
יחידני ובשילוב עם רוקסוליטיניב או עם
פדראטיניב במשתתפים עם מיאלופיברוזיס
בסיכון בינוני או גבוה לפי מערכת הניקוד
הפרוגנוסטית הבינלאומית הדינמית
()DIPSS

עדי שחם אבולעפיה

תכשיר

0133-21RMC

בילינסון

 25/05/2022מאושר

25/05/2021

18/02/2021

המאפיינים של מטופלים שאובחנו עם סוכרת אורון טל
מסוג  1במהלך פנדמית הCOVID-19 -

נתונים קיימים
ושאלונים

0131-21RMC

בי"ח שניידר

 17/03/2022מאושר

17/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  30מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 11/08/2022מאושר

11/08/2021

04/05/2021

מחקר עוקבה רב-מרכזי לא-התערבותי
להערכת הטיפול הקליני בעולם האמיתי
והתוצאות בחולים בהם אובחן NSCLC
מתקדם חיובי ל ALK -המטופלים
באלקטיניב (REALEC

עפר רתם

נתונים קיימים
ושאלונים

0130-21RMC

 04/05/2022מאושר

04/05/2021

06/04/2021

הפרופיל האימוני בדם של חולים במיקוזיס
פונגואידיס ופסוראזיס לפני ואחרי טיפול
בפוטותרפיה

איריס אמיתי

ללא מוצר מחקר

0128-21RMC

בילינסון

23/05/2021

11/02/2021

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת שכיחות,
תסמינים ומהלך זיהום פעיל בנגיף הקורונה
 COVID-19במושתלי כליה

רותי רחמימוב

נתונים קיימים
ושאלונים

0124-21RMC

בילינסון

 23/05/2022מאושר

10/02/2021

גורמים המשפיעים על תזמון אופטימלי למתן שיר גרובר
צלסטון  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0123-21RMC

בילינסון

 21/03/2022מאושר

21/03/2021

11/03/2021

תפקוד קוגניטיבי ,מוטורי ורגשי ותפיסת
חסמים בעבודה בקרב עובדי מערכת
הבריאות שהחלימו ממחלת נגיף קורונה
2019

פנינה וייס

ללא מוצר מחקר

0118-21RMC

בילינסון

 10/05/2022מאושר

10/05/2021

14/02/2021

שיעור ההתחסנות לשפעת והסיבות לאי
התחסנות בקרב ילדים החולים במחלות

גילת לבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0117-21RMC

בי"ח שניידר

 15/03/2022מאושר

15/03/2021

11/02/2021

קוהורט אספקת תרופה לאחר מחקר
לאספקת התרופה אלפליסיב לחולות
המפיקות תועלת מתרופה זו במחקר ביוזמת
נוברטיס .תכנית טיפול מספר
CBYL719C2006P

סלומון שטמר

תכשיר

0114-21RMC

בילינסון

 04/04/2022מאושר

04/04/2021

22/02/2021

מחקר רשומות רטרוספקטיבי הבוחן את
ההתייצגות הקלינית של חולי קרצינומה
עורית ( ,)cSCCאשר סובלים מדיכוי חיסוני
כתוצאה מ CLL-או כתוצאה מנטילת תרופות
אימונומודולטוריות למחלות ראומטיות/עור.

אופיר זבדי

נתונים קיימים
ושאלונים

0112-21RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

03/03/2021

10/02/2021

מחקר רטרוספקטיבי -מאפיינים וטיפול
במחלת השתל נגד המאחסן בגניטליה
בנשים לאחר השתלת מח עצם אלוגנאית.

יוליה וילק גולדשר

נתונים קיימים
ושאלונים

0111-21RMC

בילינסון

 09/03/2022מאושר

09/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  31מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 14/04/2022מאושר

14/04/2021

09/02/2021

ניסוי שלב  3רב מרכזי ,אקראי ,גלוי תווית
להשוואת  LOXO-292לקבוזנטיניב או
לוונדטניב לפי בחירת הרופא ,בקרב
מטופלים עם סרטן מדולרי בבלוטת התריס
מתקדם ובשלב מתקדם עם מוטציה
ב ,RET-אשר לא טופלו בעבר במעכב קינאז
(.)LIBRETTO-531

ענבר פינקל

תכשיר

0107-21RMC

 17/06/2022מאושר

17/06/2021

07/02/2021

בדיקת צמיגות הנוזל בכיסים של הלבלב -
Pancreatic cyst

סטיבן שמאע

ללא מוצר מחקר

0106-21RMC

בילינסון

19/10/2021

04/04/2021

מחקר פאזה  IIIbגלובלי ,רב-מרכזי ,אקראי
בתוית פתוחה ,סמוי עבור מעריכי חדות
הראייה  ,להערכת היעילות ,הבטיחות
והפרמקוקינטיקה של התקן תוך עיני
לשחרור רציף של רניביזומאב עם מילוי
מחדש אחת ל  36שבועות ,במטופלים עם
ניוון מקולרי גילי נאווסקולרי
()VELODROME

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0105-21RMC

בילינסון

 19/10/2022מאושר

28/02/2021

יעילות בדיקה ראומטולוגית הנעשית דרך
תקשורת וידאו בזום ביחס לבדיקת רופא
שלא דרך הזום בילדים החולים בדלקת
מפרקים של הנערּותJuvenile Idiopathic
)Arthritis (JIA

גיל אמריליו

נתונים קיימים
ושאלונים

0102-21RMC

בי"ח שניידר

 17/08/2022מאושר

17/08/2021

07/02/2021

אפידימיולוגיה של מחלה קריפטוקוקלית
במושתלי איבר סולידי בישראל -מחקר
רטרוספקטיבי במרכז השתלות גדול

מיכל לנדס

נתונים קיימים
ושאלונים

0101-21RMC

בילינסון

 18/03/2022מאושר

18/03/2021

04/02/2021

מחקר רטרוספקטיבי :תוצאים מיילדותיים
בנשים שעוברות ניסיון לידה נרתיקית לאחר
ניתוח קיסרי.

ערן הדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0098-21RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

03/03/2021

02/02/2021

מחקר פרוספקטיבי לבדיקת היעילות של
חיסון ל  SARS-COV-2במטופלי דיאליזה

תמנע אגור

ללא מוצר מחקר

0096-21RMC

בית חולים
השרון

 24/02/2022מאושר

24/02/2021

08/02/2021

יעילות ובטיחות של חיסון נגד COVID-19
בחולים עם טרשת נפוצה :ניסוי ישראלי רב
מרכזי בחסות החברה הישראלית
לנוירואימונולוגיה

מרק הלמן

ללא מוצר מחקר

0095-21RMC

בילינסון

 23/05/2022מאושר

23/05/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  32מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 13/06/2022מאושר

13/06/2021

21/02/2021

מאפייני הלבלב העוברי באולטרה-סאונד
לאורך ההריון והקשר לתחלואה עוברית
ואימהית  -מחקר רטרוספקטיבי.

ינון גלבוע

נתונים קיימים
ושאלונים

0094-21RMC

 16/02/2022מאושר

16/02/2021

02/02/2021

מחקר רטרוספקטיבי :אפיון לימפאדנופתיה
בבתי השחי לאחר חיסון נגד קוביד19-
בבדיקות  PET CTשגרתיות.

חנה ברנשטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

0092-21RMC

בילינסון

01/12/2021

22/03/2021

מחקר שלב  3/2מבוקר ,בהקצאה אקראית,
בתווית פתוחה של  KRT-232בנבדקים עם
מיאלופיברוזיס ראשונית (,)PMF
מיאלופיברוזיס שלאחר פוליציטמיה ורה
( ,)Post-PV-MFאו מיאלופיברוזיס לאחר
תרומבוציטמיה ראשונית ()Post-ET-MF
נשנית או עמידה לטיפול עם מעכב יאנוס
קינאז ()JAK

עדי שחם אבולעפיה

תכשיר

0091-21RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

20/04/2021

מחקר שלב  3כפול-סמיות ,בהקצאה
אקראית להערכת היעילות והבטיחות של
ודוליזומאב במתן תוך-ורידי כטיפול תחזוקה
בנבדקים ילדים עם מחלת קרוהן פעילה
בדרגה בינונית עד חמורה אשר השיגו
תגובה קלינית בעקבות טיפול עם ודוליזומאב
במתן תוך-ורידי בתווית פתוחה

רענן שמיר

תכשיר

0090-21RMC

בי"ח שניידר

 28/10/2022מאושר

28/10/2021

24/03/2021

מחקר שלב  3כפול-סמיות ,בהקצאה
אקראית להערכת היעילות והבטיחות של
ודוליזומאב במתן תוך-ורידי כטיפול תחזוקה
בנבדקים ילדים עם דלקת כיבית פעילה של
המעי הגס בדרגה בינונית עד חמורה אשר
השיגו תגובה קלינית בעקבות טיפול עם
ודוליזומאב במתן תוך-ורידי בתווית פתוחה

רענן שמיר

תכשיר

0089-21RMC

בי"ח שניידר

 27/10/2022מאושר

27/10/2021

25/03/2021

מחקר פאזה  ,IIIבתווית פתוחה ,אקראי
באטזוליזומאב עם לנבטיניב או סורפניב
לעומת לנבטיניב או סורפניב בלבד
בקרצינומה הפטוצלולרית שטופלה בעבר
באמצעות אטזוליזומאב ובווציזומאב

סלומון שטמר

תכשיר

0088-21RMC

בילינסון

 17/08/2022מאושר

17/08/2021

01/02/2021

גורמים המשפיעים על הסיכון לניתוח קיסרי
דחוף ותוצאי ההיריון בנשים המתוכננות
לניתוח קיסרי אלקטיבי  -מחקר
רטרוספקטיבי

שיר גרובר

נתונים קיימים
ושאלונים

0087-21RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

17/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  33מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 25/03/2022מאושר

25/03/2021

31/01/2021

איסוף דגימות כיח ותרביות חיידקים מחולי
סיסטיק פיברוזיס

דריו פרייס

ללא מוצר מחקר

0085-21RMC

 05/08/2022מאושר

05/08/2021

17/02/2021

ניסוי קליני כפול סמיות ,מבוקר פלצבו,
בהקצאה אקראית ,החוקר את ההשפעה
ואת הבטיחות של סמגלוטייד במתן פומי
בנבדקים עם מחלת אלצהיימר מוקדמת
() EVOKE

אמיר גליק

תכשיר

0080-21RMC

בילינסון

29/08/2021

03/03/2021

מחקר שלב  3בהקצאה אקראית של
לונקסטוקסימאב טסירין (Loncastuximab
 )Tesirineבשילוב עם ריטוקסימאב
( )Rituximabלעומת אימונוכימותרפיה
במטופלים עם לימפומה מפושטת של תאי B
גדולים ( )DLBCLנשנית או עמידה
()LOTIS-5

רונית גוריון

תכשיר

0079-21RMC

בילינסון

 29/08/2022מאושר

17/02/2021

ניסוי קליני כפול סמיות ,מבוקר פלצבו,
בהקצאה אקראית ,החוקר את ההשפעה
ואת הבטיחות של סמגלוטייד במתן פומי
בנבדקים עם מחלת אלצהיימר מוקדמת
()EVOKE plus

אמיר גליק

תכשיר

0078-21RMC

בילינסון

 05/08/2022מאושר

05/08/2021

28/01/2021

בקטרמיה סמויה בילדים  -גורמים מנבאים
והשלכות טיפוליות במלר"ד  -מחקר מקרה
בקורת רטרוספקטיבי

ניר סמואל

נתונים קיימים
ושאלונים

0076-21RMC

בי"ח שניידר

 07/03/2022מאושר

07/03/2021

22/02/2021

גידולי כליה בקרב מטופלים עם אי ספיקת
כליות תחת המודיאליזה ומושתלי כליה –
מאפיינים קליניים והיסטופתולוגיים-
רטרוספקטיבי

רועי בבאוף

נתונים קיימים
ושאלונים

0075-21RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

17/03/2021

22/02/2021

מאפיינים קליניים והיסטולוגיים של ניתוח
לכריתת כליה פוליציסטית בחולים עם
ספיקת כליות סופנית לפני ניתוח להשתלת
כליה -רטרוספקטיבי

רועי בבאוף

נתונים קיימים
ושאלונים

0074-21RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

17/03/2021

28/01/2021

השוואת מאפיינים ותוצאים בחולים הנתמכים עופר שילר
על ידי מערכת אקמו בישראל (מחקר
רטרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

0072-21RMC

בי"ח שניידר

 02/05/2022מאושר

02/05/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  34מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 26/04/2022מאושר

26/04/2021

01/02/2021

אפיון חלבונים אקסוזומלים בשתן
כביומרקרים לאחר השתלת כליה בבית
חולים בלינסון ומרכז שניידר לרפואת ילדים
בישראל

דניאלה לוי ארז

ללא מוצר מחקר

0069-21RMC

 03/10/2022מאושר

03/10/2021

17/02/2021

טופסיטיניב כטיפול השראה למטופלים עם
קוליטיס כיבית חמורה וחריפה -מחקר
עוקבה פרוספקטיבי

הנית ינאי

תכשיר

0068-21RMC

בילינסון

07/03/2021

26/01/2021

שכיחות הפרעות בתפקוד דרכי שתן
תחתונות ונפחי כיס שתן בלוקים ב
Achondroplasia

דוד בן-מאיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0066-21RMC

בי"ח שניידר

 07/03/2022מאושר

26/01/2021

מידת הדיוק האבחנתי של רמות סידן יוני
בקבלה לניבוי תוצאות במטופלי טראומה
פדיאטרית :מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

ניר סמואל

נתונים קיימים
ושאלונים

0065-21RMC

בי"ח שניידר

 23/02/2022מאושר

23/02/2021

16/03/2021

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת עפר רתם
פלצבו על אבמאציקליב ()Abemaciclib
בשילוב עם טיפול אנדוקריני אדג'ובנטי
מקובל במשתתפים עם סרטן שד בסיכון
גבוה ,עם מחלה בבלוטות הלימפה ,חיובי
ל ,HR-חיובי ל ,HER2-בשלב מוקדם ,אשר
השלימו טיפול אדג'ובנטי ממוקד לHER2-

תכשיר

0064-21RMC

בילינסון

 08/06/2022מאושר

08/06/2021

01/02/2021

גורמי סיכון לאישפוז חוזר לאחר שחרור
מאשפוז במחלקה פנימית :מחקר
רטרוספקטיבי

איתמר פורן

נתונים קיימים
ושאלונים

0063-21RMC

בילינסון

 16/02/2022מאושר

16/02/2021

09/05/2021

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,בעל שתי זרועות
בהקצאה אקראית ,בתווית פתוחה של
טרסטוזומאב דרוקסטקאן בנבדקים עם
אנדוקרצינומה גרורתית ו/או שאינה ניתנת
לכריתה של הקיבה או של צומת הקיבה
והוושט ( )GEJהחיוביות ל ,HER2-אשר
מחלתם התקדמה עם או לאחר משטר
המכיל טרסטוזומאב
()DESTINY-Gastric04

גלי פרל

תכשיר

0062-21RMC

בילינסון

 07/11/2022מאושר

07/11/2021

28/01/2021

מחקר להערכת בטיחות החיסון לקורונה
בקרב חולי המרפאה הנוירואימונולוגית-
מחקר פרוספקטיבי

עדי וילף-ירקוני

נתונים קיימים
ושאלונים

0061-21RMC

בילינסון

 07/03/2022מאושר

07/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  35מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

28/01/2021

הערך הפרוגנוסטי של  FEF 25-75במבחני מאיר מי זהב
תגר מתכולין לניבוי אסתמה והערכת חומרת
האסתמה בילדים

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0059-21RMC

בי"ח שניידר

 16/02/2022מאושר

16/02/2021

15/02/2021

ההשפעה של מגיפת ה  covid-19על
השמנה בילדים  -מחקר רטרוספקטיבי

שלומית שליטין

נתונים קיימים
ושאלונים

0058-21RMC

בי"ח שניידר

 03/03/2022מאושר

03/03/2021

25/01/2021

הסתמנות הפרעת קשב בקרב ילדים עם
מחלות ראומטולוגיות ביחס לכלל האוכולוסיה
–מחקר מאגר נתונים ממוחשב קופת חולים
כללית (רטרוספקטיבי)

אסתר גנלין-כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0057-21RMC

בי"ח שניידר

 19/04/2022מאושר

19/04/2021

08/02/2021

חנקן חמצני במהלך שימוש מכונת לב ריאה
במטופלים מבוגרים :מחקר פרוספקטיבי,
רנדומלי ,כפול סמויות

ליאוניד אידלמן

תכשיר

0056-21RMC

בילינסון

 24/03/2022מאושר

24/03/2021

26/01/2021

מחקר שלב  3כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו,
בהקצאה אקראית ,בקבוצות מקבילות
להערכת היעילות ,הבטיחות והסבילות של
 /REGN3500/SAR440340איטפקימאב
(נוגדן חד-שבטי נגד  )IL-33במטופלים עם
מחלת ריאות חסימתית כרונית ()COPD
בינונית עד חמורה.

מרדכי קרמר

תכשיר

0055-21RMC

בילינסון

 29/04/2022מאושר

29/04/2021

02/02/2021

מחקר שלב  3כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו,
בהקצאה אקראית ,בקבוצות מקבילות
להערכת היעילות ,הבטיחות והסבילות של
 /REGN3500/SAR440340איטפקימאב
(נוגדן חד-שבטי נגד  )IL-33במטופלים עם
מחלת ריאות חסימתית כרונית ()COPD
בינונית עד חמורה

מרדכי קרמר

תכשיר

0054-21RMC

בילינסון

 29/04/2022מאושר

29/04/2021

04/02/2021

,מחקר שלב  2רב-מרכזי FIREFLY-1:
בתווית פתוחה להערכת הבטיחות והיעילות
במתן דרך  Pan-RAFמעכב  DAY101,של
הפה ,במטופלים ילדים עם גליומה נשנית או
מתקדמת בדרגה נמוכה עם מוטציה בגן
BRAF

הלן טולידנו

תכשיר

0053-21RMC

בי"ח שניידר

 01/08/2022מאושר

01/08/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  36מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

18/03/2021

תרגום לעברית של כותרת הפרוטוקול בשפה טוביה בן גל
קלה וברורה .הנושא יועתק לטופס הסכמה:
ההשפעה של סמגלוטייד  2.4מ"ג פעם
בשבוע על התפקוד והתסמינים בקרב
נבדקים עם אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה
שמור הקשור להשמנת יתר ,ועם סוכרת
מסוג STEP-HFpEF DM 2

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

תכשיר

0050-21RMC

בילינסון

 27/06/2022מאושר

27/06/2021

02/02/2021

שיפור המעקב והטיפול בחולי פרקינסון
בעזרת אפליקציה ייעודית -מחקר
פרוספקטיבי

אמיר גליק

ללא מוצר מחקר

0049-21RMC

בילינסון

 19/05/2022מאושר

19/05/2021

04/04/2021

רגישות וסגוליות של בילירובין בשתן לצורך
זיהוי מרה בילודים -מחקר רטרוספקטיבי

אורית ויסבורד צינמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0046-21RMC

בי"ח שניידר

 18/04/2022מאושר

18/04/2021

08/02/2021

שכיחות ותוצאות טיפול בתרומבוזה של
הסינוסים האינטרקריאנליים הנגרמת
כתוצאה משבר בגולגולת לאחר חבלת ראש
קלה

ליסה דיאן אמיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0044-21RMC

בי"ח שניידר

 07/03/2022מאושר

07/03/2021

20/01/2021

סקר סרולוגי לנוגדני  COVID-19לאחר
חיסון במטופלים בפלסמפרזיס

ורד חיה בוגומולסקי
יהלום

ללא מוצר מחקר

0039-21RMC

בילינסון

 14/02/2022מאושר

14/02/2021

27/01/2021

תוצאים קליניים של אירוע מוחי קל בחולים
שלא טופלו קודם לכן באספירין  -מחקר
רטרוספקטיבי

תומר אבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0038-21RMC

בילינסון

 16/02/2022מאושר

16/02/2021

19/01/2021

החלפת מסתם טריקוספידלי בצינתור בשל
אי ספיקה משמעותית תוך שימוש במערכת
טריסול -טיפול חמלה

רן קורנובסקי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0037-21RMC

בילינסון

 12/04/2022מאושר

12/04/2021

27/01/2021

פרוטוקול למחקר קליני לבדיקת התחסנות
כנגד  Covid -19במושתלי כליה

רותי רחמימוב

ללא מוצר מחקר

0036-21RMC

בילינסון

 07/02/2022מאושר

07/02/2021

28/01/2021

הסתמנות דלקתית בילדים החולים
בתסמונת מילודיספלאסטית :התייצגות,
טיפול  ,איפיון מעבדתי וגנטי ,ופרוגנוזה.

אסף יניר

נתונים קיימים
ושאלונים

0034-21RMC

בי"ח שניידר

 16/02/2022מאושר

16/02/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  37מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 29/06/2022מאושר

29/06/2021

24/02/2021

מחקר שלב  ,3בהקצאה אקראית,
רב-מרכזי ,כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו
בדורבלומאב לטיפול במטופלים עם סרטן
ריאות מסוג תאים שאינם קטנים ()NSCLC
בשלב  II-IIIעם מחלה שאריתית מינימלית
לאחר ניתוח וטיפול עם כוונת ריפוי
(.)MERMAID-2

עפר רתם

תכשיר

0033-21RMC

 11/03/2022מאושר

11/03/2021

20/01/2021

שכיחות הפרעות טעם וריח(אסמופוביה)
בילדים ומתבגרים עם מיגרנה לעומת כאבי
ראש אחרים  -מחקר רטרוספקטיבי

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0031-21RMC

בי"ח שניידר

06/05/2021

16/02/2021

מומחה נגד מכונה :מחקר פרוספקטיבי של
מערכת התראות מבוססת בינה מלאכותית
לניטור נוירופיזיולוגי

אמיר השרוני

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0030-21RMC

בילינסון

 06/05/2022מאושר

15/02/2021

בדיקת תיקוף ואמינות של התרעת שבץ
במטופלים העוברים צינטור של כלי דם
מוחיים

שגיא הר נוף

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0029-21RMC

בילינסון

 19/05/2022מאושר

19/05/2021

28/04/2021

ניסיון להפחתת שיעור ההדבקויות בחלל
הרחם בעזרת ג׳ל לאחר היסטרוסקופיה
ניתוחית לשארית הריון

חן גולדשמיט

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0028-21RMC

בילינסון

 05/08/2022מאושר

05/08/2021

14/01/2021

השפעת מאזן נוזלים על תפקודי כבד בילדים גילי קדמון
לאחר השתלת כבד  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0026-21RMC

בי"ח שניידר

 21/02/2022מאושר

21/02/2021

17/01/2021

מחקר פרוספקטיבי פתוח לאיסוף הקלטות
של קולות הלב לפתולוגיות שונות בלב.

גרגורי גולובצ'ינר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0023-21RMC

בילינסון

 10/05/2022מאושר

10/05/2021

12/01/2021

מחקר ולידציה רטרוספקטיבי ,תצפיתי רב
מרכזי הבודק את הביצועים של טכנולוגיית
מדידת חלבונים
חדשנית הנקראת MeMed COVID
 ™Severityהמתבססת על  Trail , IP-10ו-
 CRPבחיזוי חומרת המחלה
המאובחנים לSARS-CoV-2 -

איליה קגן  -ט.נ.כ.

נתונים קיימים
ושאלונים

0021-21RMC

בילינסון

 25/05/2022מאושר

25/05/2021

11/01/2021

אלגוריתם בינה מלאכותית לזיהוי  Covid-19אהובה גרובשטיין
בהתבסס על צילומי חזה :מחקר תיקוף
ופריסה קלינית ,מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0015-21RMC

בילינסון

 07/03/2022מאושר

07/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  38מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 06/07/2022מאושר

06/07/2021

24/02/2021

מחקר פאזה  ,IIIכפול-סמיות ,רב מרכזי,
אקראי באטזוליזומאב (נוגדן נגד )PD-L1
לעומת פלצבו כטיפול משלים בחולים עם
סרטן השלפוחית החודר לשריר בסיכון גבוה,
חיוביים ל ctDNA -לאחר כריתת השלפוחית.

אלי רוזנבאום

תכשיר

0011-21RMC

 22/03/2022מאושר

22/03/2021

24/02/2021

השפעה של חרדה טרום ניתוחית ,גירוי
שחלתי ומדדי הנשמה על גודל ותוכן הקיבה
בנשים אשר עוברות שאיבת ביציות לצורך
הפרייה חוץ גופית תחת הרדמה כללית,
מחקר פרוספקטיבי  ,תצפיתי.

יואל שופרו

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0010-21RMC

בילינסון

03/08/2021

01/06/2021

תפקודי ריאות ותחלואה נשימתית בקרב
חולי קרצינומה של בלוטת התריס עם
מעורבות ריאתית  -מחקר רטרוספקטיבי.

דריו פרייס

נתונים קיימים
ושאלונים

0007-21RMC

בי"ח שניידר

 03/08/2022מאושר

12/01/2021

תפיסת הכאב והפרעות שינה בילדים
המאובחנים עם דלקת עצמות כרונית שלא
ממקור חיידקי Chronic Non-Bacterial
) ,Osteomyelitis (CNOויחסי הגומלין
ביניהם.

גיל אמריליו

נתונים קיימים
ושאלונים

0004-21RMC

בי"ח שניידר

 07/03/2022מאושר

07/03/2021

14/01/2021

מחקר פרוספקטיבי לא התערבותי לבדיקת
היעילות המתמשכת של ריזאנקיזומאב,
באמצעות כלי הערכה דיגיטליים מרחוק,
במטופלים עם פסוריאזיס בדרגה בינונית
עד חמורה –(מחקר )PRIMMA

לב פבלובסקי

ללא מוצר מחקר

0002-21RMC

בילינסון

 22/03/2022מאושר

22/03/2021

18/01/2021

בדיקת יכולת האבחון של דלקות נרתיק
שונות באמצעות מערכת מיקרוסקופית
לזיהוי מהיר של דלקות נרתיקיות

בינה כהן-סחר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0001-21RMC

בילינסון

 27/04/2022מאושר

27/04/2021

05/01/2021

בטיחות ויעילות של מעכבי 2SGLT
במושתלי כליה עם סוכרת – סקירה
רטרוספקטיבית

עידית דותן

נתונים קיימים
ושאלונים

1092-20RMC

בילינסון

 07/02/2022מאושר

07/02/2021

03/02/2021

מחקר שלב  2בהקצאה אקראית של
לונקסטוקסימאב טסירין לעומת אידלאליסיב
במטופלים עם לימפומה פוליקולרית נשנית
או עמידה ()LOTIS 6

רונית גוריון

תכשיר

1083-20RMC

בילינסון

 06/10/2022מאושר

06/10/2021

24/12/2020

ההשפעה של בדיקת אקוקרדיוגרפיה
שגרתית על ניהול הטיפול בחולי המודיאליזה
 -מחקר רטרוספקטיבי

מרוואן אבו סנינה

נתונים קיימים
ושאלונים

1080-20RMC

בית חולים
השרון

 02/03/2022מאושר

02/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  39מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 23/02/2022מאושר

23/02/2021

27/12/2020

מחקר רטרוספקטיבי לאיסוף מידע
אפידמיולוגי וקליני על מטופלים עם מחלות
אוטואימוניות שלפוחיתיות במעקב מערך
העור

דניאל מימוני

נתונים קיימים
ושאלונים

1074-20RMC

 07/02/2022מאושר

07/02/2021

24/12/2020

גידולים המערבים את התעלה הפורמינלית
באוכלוסיית הילדים :ניסיון במרכז רפואי אחד

מיקה שפירא רוטמן

נתונים קיימים
ושאלונים

1073-20RMC

בי"ח שניידר

12/01/2021

23/12/2020

מחקר ריטרוספקטיבי על שכיחות הסיבוכים
במטופלים שנוטלים תרופות
אנטיריזרפטיביות ועברו פעולה כירורגית
בחלל הפה .

דיה מסרי עיראקי

נתונים קיימים
ושאלונים

1071-20RMC

בילינסון

 12/01/2022מאושר

26/01/2021

פרוטוקול גישה מורחבת רב מרכזי ,בתווית
פתוחה ,בעל זרוע טיפול אחת על השימוש
ב( AMG 510-סוטוראסיב) לטיפול בנבדקים
עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים
( )NSCLCמתקדם מקומית גרורתי/שאינו
מתאים לכריתה כירורגית ,עם
המוטציה , KRAS p.G12Cאשר טופלו
בעבר

עפר רתם

תכשיר

1068-20RMC

בילינסון

 18/03/2022מאושר

18/03/2021

23/12/2020

מחקר פאזה  ,2אקראי ,כפול סמיות ,
בבקרת פלצבו  ,להערכת היעילות והבטיחות
של ג'ל  LUT014במריחה עורית ,לטיפול
בפריחה דמויית אקנה שהתפתחה כתוצאה
מטיפול אנטי סרטני במעכבי EGFR
במטופלים עם סרטן מעי גרורתי.

גלי פרל

תכשיר

1065-20RMC

בילינסון

 28/02/2022מאושר

28/02/2021

19/01/2021

ניסוי פאזה  ,3רב מרכזי ,בהקצאה אקראית ,רונית גוריון
בסמיות כפולה ,בבקרת פלצבו המשווה את
היעילות ואת הבטיחות של טפסיטמאב
( )tafasitamabבתוספת לנלידומיד בנוסף
ל R-CHOP-לעומת  R-CHOPבמטופלים
שלא טופלו בעבר ,הנמצאים בסיכון
בינוני-גבוה ובסיכון גבוה ,עם לימפומה
מפושטת של תאי  Bגדולים ()DLBCL
שאובחנה לאחרונה

תכשיר

1063-20RMC

בילינסון

 27/07/2022מאושר

27/07/2021

10/10/2021

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי לבדיקת הקשר תמנע אגור
בין חשיפה לרמות סידן חריגות ובין תחלואה
ותמותה קרדיווסקולריות בקרב מושתלי כליה

נתונים קיימים
ושאלונים

1062-20RMC

בילינסון

 01/11/2022מאושר

01/11/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  40מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 19/05/2022מאושר

19/05/2021

22/12/2020

הערכת תפקוד כלייתי במתבגרים עם
אנורקסיה נרבוזה (פרוספקטיבי)

לוטם גולדברג

ללא מוצר מחקר

1060-20RMC

 22/07/2022מאושר

22/07/2021

27/05/2021

חקר הביולוגיה של מערכות אנדוקריניות
בעזרת בסיס הנתונים של שירותי בריאות
כללית -רטרוספקטיבי

יואל טולדנו

נתונים קיימים
ושאלונים

1059-20RMC

בילינסון

28/02/2021

12/01/2021

יעילות שיטת ה EmotionAid-להורדת
השחיקה
בקרב צוותי רפואה.

עירית חרותי

ללא מוצר מחקר

1058-20RMC

בילינסון

 28/02/2022מאושר

10/01/2021

בדיקות נוגדנים לנגיף הקורונה בקרב ילדים
שפונים למלר"ד (פרוספקטיבי)

יוליה גימלרייך

ללא מוצר מחקר

1057-20RMC

בי"ח שניידר

 08/08/2022מאושר

08/08/2021

30/12/2020

האם משאפי אבקה יבשה המכילים לקטוז
ו/או חלבון חלב פרה עלולים לגרום לתגובה
אלרגית במטופלים הסובלים מאלרגיה
לחומרים אלה? איסוף נתוני עתק ("ביג
דאטה")(.רטרוספקטיבי)

אופיר בר-און

נתונים קיימים
ושאלונים

1055-20RMC

בי"ח שניידר

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

22/12/2020

התרומה של טכנולוגיות למידה ממוחשבות
על מעורבות המטופל בטיפול הרפואי בקרב
חולי סוכרת

עידית דותן

נתונים קיימים
ושאלונים

1052-20RMC

בילינסון

 18/04/2022מאושר

18/04/2021

23/12/2020

השפעה של ממאירות על הסיכון לאירועים
טרומבואמבוליים בקרב חולים עם פרפור
עליות -מחקר רטרוספקטיבי

גליה ספקטר

נתונים קיימים
ושאלונים

1049-20RMC

בילינסון

 14/01/2022מאושר

14/01/2021

20/12/2020

מחקר פאזה ראשונה/שניה ( , )Phase 1b/2עידית פרץ
חד-מרכזי ,העלאת מינון להערכת הבטיחות,
הסבילות והיעילות הראשונית של שילוב 2
תרופות פומיות ,פלבוציקליב וסוניטיב,
במשתתפים עם גידולים ממאירים מוצקים
העמידים או שאינם מגיבים לטיפולים
סטנדרטיים.

תכשיר

1044-20RMC

בילינסון

 09/06/2022מאושר

09/06/2021

22/12/2020

הערכת מעורובתם ותפקודם של ניוטרופילים אופיר וולך
במבוגרים המחלימים מ.COVID-19 -

ללא מוצר מחקר

1043-20RMC

בילינסון

 14/03/2022מאושר

14/03/2021

28/06/2021

הערכת השפעה תרופתית על תפקודים
הקוגניטיבים בחולה עם ממאירויות  -מחקר
פרוספקטיבי

אילן גולדברג

נתונים קיימים
ושאלונים

1041-20RMC

בילינסון

 23/08/2022מאושר

23/08/2021

24/01/2021

תוצאי טיפול ניתוח באגודל הדק מולד -
מעקב ארוך טווח

אהוד המבורגר

נתונים קיימים
ושאלונים

1039-20RMC

בי"ח שניידר

 16/08/2022מאושר

16/08/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  41מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 31/08/2022מאושר

31/08/2021

28/01/2021

מחקר בהקצאה אקראית ,בסמיות כפולה,
בבקרת פלצבו ,להערכת היעילות והבטיחות
של ווליקסיבאט בטיפול ב גרד (פרוריטוס)
הנגרם כתוצאה מעמדון מרה (כולסטזיס)
בקרב מטופלים עם כולנגיטיס סקלרוטית
ראשונית (מחקר)VISTAS -

מריוס בראון

תכשיר

1037-20RMC

 04/05/2022מאושר

04/05/2021

13/12/2020

תפיסת המטופל את ההחלמה לאחר טיפול
אנדוסקופי בבלוטות הרוק – מחקר מבוסס
שאלונים

גל אבישי

נתונים קיימים
ושאלונים

1034-20RMC

בילינסון

18/04/2021

23/01/2021

הערכת הפקטורים המנבאים הצלחת טיפול
ושרידות ללא מחלה במטופלי Merkel Cell
 Carcinomaרטרוספקטיבי

איגור ויינר

נתונים קיימים
ושאלונים

1033-20RMC

בילינסון

 18/04/2022מאושר

17/02/2021

מחקר  : REVEALאפיון פרוספקטיבי של
מטופלים עם אסתמה ,המקבלים טיפול
בדופילומאב במסגרת העולם האמיתי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

1032-20RMC

בילינסון

 01/08/2022מאושר

01/08/2021

10/12/2020

טיפול אחזקה באולפריב במטופלות עם
סרטן שחלות חוזר רגיש לפלטינום .מחקר
רטרוספקטיבי.

דליה צורף

נתונים קיימים
ושאלונים

1030-20RMC

בילינסון

 31/01/2022מאושר

31/01/2021

27/05/2021

מחקר שלב  ,3מבוקר ,בתווית פתוחה,
בהקצאה אקראית של אנפורטומאב ודוטין
בשילוב עם פמברוליזומאב לעומת
כימותרפיה לבדה ,בסרטן מקומי מתקדם או
גרורתי של תאי האורותל ,שלא טופל בעבר.

אלי רוזנבאום

תכשיר

1028-20RMC

בילינסון

 03/10/2022מאושר

03/10/2021

14/12/2020

אפיון תפיסות לגבי קרבה חברתית בקרב
תורמים מן החי  -מחקר שאלונים

אביתר נשר

נתונים קיימים
ושאלונים

1027-20RMC

בילינסון

 14/11/2022מאושר

14/11/2021

05/01/2021

איסוף תוצאות דגימות דם במעבדה
ההמטו-אונקולוגית במרכז הרפואי שניידר
באמצעות מכשיר ה.Sight OLOⓇ-

ג'ואן יעקובוביץ

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

1025-20RMC

בי"ח שניידר

 27/06/2022מאושר

27/06/2021

06/07/2021

בחינת עמודותיהם של המטופלים ואנשי
צוות רפואי בנושא טיפול בעזרת בעלי חיים
בביה"ח

מיכל לבנשטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

1024-20RMC

בילינסון

 05/10/2022מאושר

05/10/2021

16/06/2021

מחקר שאלונים :גורמים הקשורים לתפיסות תמי חי סוויסה
הצוות את הטיפול במטופלים מהקהילה
הלהט"בית

נתונים קיימים
ושאלונים

1022-20RMC

בילינסון

 13/09/2022מאושר

13/09/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  42מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 01/11/2022מאושר

01/11/2021

07/10/2021

אנליזה של תוצאות שיטה כירורגית
 ARTHREXלטיפול בהפרעות פנימיות של
מפרקי .מחקר רטרוספקטיבי  -איסוף נתונים
מתיקים

ליאון גילמן

נתונים קיימים
ושאלונים

1019-20RMC

 25/05/2022מאושר

25/05/2021

10/12/2020

ריקון חבל טבור אקטיבי לעומת ריקון חבל
טבור פיזיולוגי במהלך הלידה
בדיקת ההבדלים בתוצאים בין שתי השיטות
בקרב היולדות

עדי בורוביץ

ללא מוצר מחקר

1017-20RMC

בילינסון

30/08/2021

23/12/2020

מודעות נשים בישראל והמידע שבידיהן
באשר לשתיית אלכוהול במשך ההיריון –
השוואה לסקר קודם.

יהודה סנצקי

נתונים קיימים
ושאלונים

1016-20RMC

בי"ח שניידר

 30/08/2022מאושר

10/12/2020

השתלת קוצב מוחי עמוק כטיפול להפרעה
טורדנית-כפייתית

עידית תמיר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

1005-20RMC

בילינסון

 16/08/2022מאושר

16/08/2021

23/12/2020

מחקר שלב  ,2/3רב מרכזי ,אקראי ,כפול
סמיות ,בביקורת פלצבו ,עם מערך משתנה
להערכת היעילות והבטיחות של MK-5475
בקרב בוגרים עם יתר לחץ דם עורקי ריאתי

מרדכי קרמר

תכשיר

1000-20RMC

בילינסון

 05/05/2022מאושר

05/05/2021

19/01/2021

גליומות של מסלול עצבי הראייה ()OPG
והפרעות אנדוקריניות  -השוואה בין
מטופלים עם וללא ניאורופיברומטוזיס מסוג
 –)NF1( 1ניסיון של מרכז רפואי אחד (בית
חולים שנידר)

שלומית שליטין

נתונים קיימים
ושאלונים

0999-20RMC

בי"ח שניידר

 07/02/2022מאושר

07/02/2021

14/01/2021

מחקר בטיחות לאחר אישור בנושא
הבטיחות והיעילות לטווח ארוך של מתן חוזר
של דרבדסטרוסל במטופלים עם מחלת
קרוהן ופיסטולה פריאנלית מורכבת.

איאן וייט

תרפיות מתקדמות

0997-20RMC

בילינסון

 18/10/2022מאושר

18/10/2021

07/12/2020

זיהוי סמנים חדשים המצביעים על פעילות
דלקתית במערכת העיכול בילדים עם קרוהן
וקוליטיס  -רב מרכזי

דרור שובל

ללא מוצר מחקר

0994-20RMC

בי"ח שניידר

 12/04/2022מאושר

12/04/2021

17/01/2021

מחקר הוכחת היתכנות ,שלב  ,2רב מרכזי,
אקראי ,בביקורת פלצבו ,כפול סמיות
להערכת השימוש בגוסלקומאב לטיפול
במשתתפים עם דלקת עורק הרקה חדשה
או נשנית

יאיר מולד

תכשיר

0993-20RMC

בילינסון

 19/08/2022מאושר

19/08/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  43מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

ללא מוצר מחקר

0992-20RMC

בי"ח שניידר

 15/03/2022מאושר

15/03/2021

07/12/2020

זיהוי ביומרקרים רקמתיים לפעילות דלקתית דרור שובל
במטופלים עם מחלות מעי דלקתיות  -מחקר
רטרוספקטיבי בילדים.

0991-20RMC

בילינסון

 14/06/2022מאושר

14/06/2021

23/12/2020

מחקר שלב  3אקראי על הטיפול המשולב
באמיוונטמאב ( )Amivantamabובלזרטיניב
( )Lazertinibלעומת אוסימרטיניב
( )Osimertinibלעומת לזרטיניב כטיפול קו
ראשון למטופלים עם סרטן ריאות מסוג
תאים שאינם קטנים ,מתקדם מקומית או
גרורתי ,עם מוטציה בEGFR-

עידית פרץ

תכשיר

בילינסון

 09/02/2022מאושר

09/02/2021

03/12/2020

ההשפעה של השמנה על התוצאים של
חולים המאושפזים עם קלוסטרידיואדיס
דפצלה  -מחקר רטרוספקטיבי"

עלא א דין עתאמנה

נתונים קיימים
ושאלונים

0987-20RMC

 30/06/2022מאושר

30/06/2021

22/12/2020

,ניסוי מיועל ,רב-מרכזי EMPACT-MI:
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו ,בהקצאה
אקראית ,בקבוצות מקבילות ,להוכחת
עליונות ,להערכת ההשפעה של
אמפגליפלוזין על אשפוז בשל אי-ספיקת לב
ותמותה במטופלים עם אוטם חריף של שריר
הלב

גבריאל גרינברג

תכשיר

0984-20RMC

בית חולים
השרון

06/07/2021

07/01/2021

תיאור מקרה -מחקר במשתתף יחיד ,זכר בן משה פיליפ
 12שנים עם חסר מבודד של FSH

ללא מוצר מחקר

0975-20RMC

בי"ח שניידר

 06/07/2022מאושר

01/12/2020

ההשפעה של סמגלוטייד בנבדקים עם כבד
שומני דלקתי שלא על רקע אלכוהולי וללא
שחמת

מריוס בראון

תכשיר

0966-20RMC

בילינסון

 09/05/2022מאושר

09/05/2021

10/03/2021

תפקיד יכולות ניהוליות בקריאה ובהבנת
הנשמע בקרב ילדים עם אפילפסיה :מחקר
תהודה מגנטית תפקודית

דרור קראוס

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0965-20RMC

בי"ח שניידר

 08/11/2022מאושר

08/11/2021

07/12/2020

מחקר שלב  ,3בהקצאה אקראית ,בתווית
פתוחה ,מבוקר של קבוזנטיניב ()XL184
בשילוב עם אטזוליזומאב בהשוואה לטיפול
הורמונלי חדש ( )NHTשני במטופלים עם
סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס

אלי רוזנבאום

תכשיר

0964-20RMC

בילינסון

 24/05/2022מאושר

24/05/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  44מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 09/05/2022מאושר

09/05/2021

07/12/2020

מחקר פאזה  ,IIIרב-מרכזי ,אקראי,
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו ,בקבוצות
מקבילות להערכת היעילות והבטיחות של
 LNP023בחולי נפרופתיה ראשונית מסוג
IgA

בניה רוזן-צבי

תכשיר

0963-20RMC

 28/07/2022מאושר

28/07/2021

18/11/2020

מחקר אקראי ,מבוקר ,בתווית פתוחה ,של
היעילות ,העמידות והבטיחות של
 UGN-102עם או ללא  TURBTבמטופלים
עם סרטן שלפוחית השתן ,בדרגת ממאירות
נמוכה ,בדרגת סיכון בינוני ,לא-פולשני
לשריר )(ATLAS) (LG IR NMIBC

ג'ק בניאל

תכשיר

0962-20RMC

בילינסון

01/02/2021

19/11/2020

הערכה של מערכת תמיכה בהחלטות
לאנשים עם סוכרת המטופלים בזריקות

רויטל נימרי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0960-20RMC

בי"ח שניידר

 01/02/2022מאושר

11/11/2020

(רטרוספקטיבי) השתלת עצם למקסילה
הקדמית באמצעות הרמת רצפת האף

גל אבישי

נתונים קיימים
ושאלונים

0959-20RMC

בילינסון

 07/02/2022מאושר

07/02/2021

27/12/2020

מחקר רנדומלי השוואתי של השתלת
דיפיברילטור תת-עורי עם או בלי בדיקת סף
דפיברילציה ( ) DFT

גרגורי גולובצ'ינר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0951-20RMC

בילינסון

 12/04/2022מאושר

12/04/2021

10/12/2020

ניסוי שלב  ,3רב-מרכזי ,בשיבוץ אקראי,
כפול-סמיות ,בבקרת פלצבו ,להערכת
היעילות והבטיחות של אפגרטיגימוד
 (ARGX-113) PH20במתן תת-עורי
למטופלים מבוגרים החולים
בתרומבוציטופניה אימונית ראשונית

גליה ספקטר

תכשיר

0950-20RMC

בילינסון

 27/07/2022מאושר

27/07/2021

20/01/2021

מאפייני תת פעילות מולדת מרכזית של
בלוטת התריס בישראל  -מחקר תיקים
רטרוספקטיבי

ליאת דה-פריס

נתונים קיימים
ושאלונים

0947-20RMC

בי"ח שניידר

 17/02/2022מאושר

17/02/2021

12/11/2020

מחקר רטרוספקטיבי הבודק שיעור הפוגה
והפוגה ללא טיפול בוסקוליטיס הקשורה
בנוגדנים נגד ציטופלסמה של נויטרופילים

יאיר מולד

נתונים קיימים
ושאלונים

0945-20RMC

בילינסון

 11/01/2022מאושר

11/01/2021

01/12/2020

המאגר הביולוגי למחלות הנובעות מחוסר
היכולת לתיקון  DNAמסוג mismatch
.repair deficiency

הלן טולידנו

גנטי

0944-20RMC

בי"ח שניידר

 24/05/2022מאושר

24/05/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  45מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 03/01/2022מאושר

03/01/2021

04/11/2020

תפקוד חדר ימין בעובר כנמדד על ידי
ה )TAPSE(-בפתולוגיות שונות בהריון
(רטרוספקטיבי)

אלכסנדר לוונטל

נתונים קיימים
ושאלונים

0943-20RMC

 20/04/2022מאושר

20/04/2021

09/11/2020

אפיון הליקויים הקוגניטיביים והרגשיים ארוכי דנה ילין
הטווח בקרב מחלימים מנגיף הקורונה,
והבסיס המוחי והחיסוני להם -מחקר
פרוספקטיבית מקרה בקרה

ללא מוצר מחקר

0939-20RMC

בילינסון

25/11/2020

03/11/2020

ממצאים אנדוסקופים בחולים הסובלים מיתר ארי סילברמינץ
לחץ דם פורטלי -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0932-20RMC

בי"ח שניידר

 25/11/2022מאושר

03/11/2020

מחקר רטרוספקטיבי -טיפול בסרטן בילדים
באמצעות קרינת פרוטונים :הניסיון הישראלי

הלן טולידנו

נתונים קיימים
ושאלונים

0930-20RMC

בי"ח שניידר

 24/11/2022מאושר

24/11/2020

16/11/2020

מחקר שלב  2רב-מרכזי ,כפול-סמיות,
מבוקר פלצבו ,בשיבוץ באקראי ,להערכת
היעילות ,הבטיחות והסבילות של
 BMS-986278במשתתפים עם פיברוזיס
ריאתית ()IM027-040

מרדכי קרמר

תכשיר

0929-20RMC

בילינסון

 29/03/2022מאושר

29/03/2021

התערבות אקראית בגורמי הסיכון למחלות
קרדיווסקולריות וגורמי סיכון הקשורים לאורח
חיים במטופלים עם סרטן הערמונית

אסנת יצחקי בן צדוק ללא מוצר מחקר

0923-20RMC

בילינסון

 08/04/2022מאושר

08/04/2021

01/11/2020

הקשר בין שימור ליין מרכזי מזוהם
בפסאודומונס ותוצאי אשפוז במטופלים
מאושפזים  -מחקר רטרוספקטיבי

איתמר פורן

נתונים קיימים
ושאלונים

0921-20RMC

בילינסון

 25/11/2022מאושר

25/11/2020

03/11/2020

הגורמים המנבאים גמילה מוצלחת מהנשמה אבישי אליס
במחלקה הפנימית מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0920-20RMC

בילינסון

 24/11/2022מאושר

24/11/2020

01/11/2020

היארעות כוויות ותאונות בית בקרב ילדים
בימות סגר הקורונה (רטרוספקטיבי)

שרית ביתן

נתונים קיימים
ושאלונים

0916-20RMC

בי"ח שניידר

 20/06/2022מאושר

20/06/2021

17/11/2020

מחקר רטרוספקטיבי להערכת פקטורים
מקדימים ופרוגנוסטיים עבור שיתוק חד צדדי
של מיתר קול

איגור ויינר

נתונים קיימים
ושאלונים

0915-20RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2021

09/11/2020

הפרעות קוגניטיביות של motor imagery
בחולים עם הפרעה סנסורית פריפרית
פרופריוספטיבית ,מחקר השוואתי
פרוספקטיבי.

מיכאל פינדלר

ללא מוצר מחקר

0913-20RMC

בילינסון

 08/03/2022מאושר

08/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  46מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 18/05/2022מאושר

18/05/2021

26/11/2020

תסנין אאוזינופילי בושט במטופלים
אסימפטומטיים – מחקר פרוספקטיבי

נעם זביט

ללא מוצר מחקר

0908-20RMC

 24/11/2022מאושר

24/11/2020

04/11/2020

מעקב ארוך טווח אחר חולים שעברו שחזור גבריאל אמיר
של היצרות על -מסתמית "שעון חול" של
המסתם הפולמנרי בשיטה תלת טלאית
(רטרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

0906-20RMC

בי"ח שניידר

21/04/2021

09/12/2020

דפוסי שימוש בקול במהלך שיחות וידאו
מקוונות והשפעת מאפיינים חיצוניים על
דפוסים אלו.

חגית שופל חבקוק

ללא מוצר מחקר

0905-20RMC

בילינסון

 21/04/2022מאושר

03/11/2020

מחקר שלב  1/2עם העלאת מינון והרחבה,
להערכת הבטיחות ,הסבילות והפעילות
נוגדת-הגידול של  BND-22במטופלים עם
גידולים מוצקים מתקדמים

סלומון שטמר

תכשיר

0903-20RMC

בילינסון

 22/02/2022מאושר

22/02/2021

15/02/2021

מחקר שלב  3רב מרכזי ,אקראי ,כפול
סמיות ,בביקורת פלצבו להערכת היעילות
והבטיחות של  400מ"ג לדריקסין
( )ladarixinפעמיים ביום במתן פומי
במטופלים עם סוכרת מסוג  1שהופיעה
לאחרונה ועם פעילות שאריתית נמוכה של
תאי  βבנקודת ההתחלה

משה פיליפ

תכשיר

0902-20RMC

בי"ח שניידר

 02/08/2022מאושר

02/08/2021

07/12/2020

השוואה בין אמצעי אבחון שונים לגילוי
הליקובקטר פילורי והיעילות של טיפול
משולש עם ריפבוטין להכחדת החיידק

דורון בולטין

תכשיר

0900-20RMC

בילינסון

 29/09/2022מאושר

29/09/2021

04/11/2020

השוואת ניתוח לפרוסקופי לתיקון בקע
מפשעתי דוצידי עם רשת אחידה עם וללא
קיבוע USING SINGLE MESH
DURING TEP BILATERAL
INGUINALHERNIA REPAIR WITH
AND WITHOUT FIXATION

בוריס קירשטיין

ללא מוצר מחקר

0897-20RMC

בית חולים
השרון

 14/07/2022מאושר

14/07/2021

18/11/2020

מחקר סקר לא התערבותי להערכת עמדות
שונות של רופאים להתאמת תוכנית מינוני
האינסולין של חולים עם סוכרת מסוג -1
מחקר מתוך נתונים קיימים

רויטל נימרי

נתונים קיימים
ושאלונים

0892-20RMC

בי"ח שניידר

 01/02/2022מאושר

01/02/2021

29/10/2020

הקשר בין  cell free DNAלמאפיינים של
נזק שנוצר בכליה המושתלת

רותי רחמימוב

ללא מוצר מחקר

0891-20RMC

בילינסון

 21/11/2022מאושר

21/11/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  47מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022
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תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

בילינסון

 11/07/2022מאושר

11/07/2021

26/10/2020

היארעות סממנים דיכאוניים במטופלים
אונקולוגים בטיפולים השונים  :השוואת
השפעת טיפול כימותרפיה ,הורמונאלי
ואימונותרפיה

פנינה דורפמן אתרוג נתונים קיימים
ושאלונים

0889-20RMC

 25/11/2022מאושר

25/11/2020

26/10/2020

מחקר רטרוספקטיבי :הקשר בין נוגדנים
עצמיים חיוביים (Positive Direct
 )Coombsלבין תוצאי הריון

עליסה הוכברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0888-20RMC

בילינסון

23/08/2021

16/11/2020

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,עם זרוע טיפול
יחידה ,בתווית פתוחה של רבוליזומאב
הניתנת בנוסף לטיפול התומך הטוב ביותר
בקרב משתתפים ילדים (מגיל חודש ועד
פחות מ 18-שנים) עם מיקרואנגיופתיה
תרומבוטית ( )TMAלאחר השתלת תאי גזע
המטופויטיים ()HSCT

אביבה קראוס

תכשיר

0887-20RMC

בי"ח שניידר

 23/08/2022מאושר

18/04/2021

מחקר שלב  3רב מרכזי אקראי ,כפול סמיות ,איתן סודרי
בקבוצות מקבילות ,בביקורת פלצבו להוכחת
היעילות והבטיחות של טזפלומאב
( )Tezepelumabבמשתתפים עם
רינוסינוסיטיס כרונית חמורה עם פוליפים
באף (.)WAYPOINT

תכשיר

0882-20RMC

בילינסון

 03/08/2022מאושר

03/08/2021

11/01/2021

סטרואידים במינון נמוך בתקופת הפגות
המאוחרת

סיון איסטון

תכשיר

0881-20RMC

בילינסון

 19/10/2022מאושר

19/10/2021

14/03/2021

השפעת חשיפת בן משפחה לאזיתרומיצין
כגורם סיכון להתפתחות Erythromycin
Inducible Clindamycin Resistance
( Staphylococcus Aureusרטרוספקטיבי)

ערן רום

נתונים קיימים
ושאלונים

0880-20RMC

בי"ח שניידר

 18/04/2022מאושר

18/04/2021

14/01/2021

עקומת  CRPכמדד ליעילות טיפול אנטיביוטי ערן רום
(פרוספקטיבי)

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0878-20RMC

בי"ח שניידר

 23/06/2022מאושר

23/06/2021

27/10/2020

הקשר בין האבחנה הקלינית לממצאים
ההיסטולוגיים בפתולוגיות של הפה והלסתות.

גל אבישי

נתונים קיימים
ושאלונים

0875-20RMC

בילינסון

 14/02/2022מאושר

14/02/2021

03/11/2020

מחקר היתכנות Evolut™ EXPAND
TAVR Iלצורך קבלת נתוני בטיחות ויעילות
במטרה לתמוך בהרחבת ההתוויה
למטופלים עם היצרות אאורטלית בינונית
סימפטומטית ו/או היצרות אאורטלית חמורה
אסימפטומטית.

רן קורנובסקי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0873-20RMC

בילינסון

 13/07/2022מאושר

13/07/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  48מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

04/11/2020

מעקב ארוך טווח אחר חולים שעברו תיקון
חד שלבי של קשת הוותין ופגם במחיצה
הבין חדרית (רטרוספקטיבי)

גבריאל אמיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0871-20RMC

21/10/2020

בדיקת קשר בין רמות -25
 Hydroxyvitamin Dותוצאי שיקום של חולי
שבר ירך במסגרת פוסט-אקוטית

אביטל הרשקוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0865-20RMC

בית רבקה

20/10/2020

תוצאות ארוכות טווח של מטופלים עם
השמנת יתר שעברו ניתוח שרוול קיבה -
מחקר שאלונים

נידאל עיסא

נתונים קיימים
ושאלונים

0863-20RMC

בית חולים
השרון

 07/10/2022מאושר

26/10/2020

ממצאים פתולוגים במיפוי  - DMSAהסיכון
לזיהומים חוזרים בשתן ולסימני פגיעה
כלייתית( .רטרוספקטיבי)

נאדין כנעאן

נתונים קיימים
ושאלונים

0856-20RMC

בי"ח שניידר

 25/11/2022מאושר

25/11/2020

09/12/2020

,ניסוי מיועל ,רב-מרכזי EMPACT-MI:
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו ,בהקצאה
אקראית ,בקבוצות מקבילות ,להוכחת
עליונות ,להערכת ההשפעה של
אמפגליפלוזין על אשפוז בשל אי-ספיקת לב
ותמותה במטופלים עם אוטם חריף של שריר
הלב

קטיה אורבין

תכשיר

0853-20RMC

בילינסון

 17/06/2022מאושר

17/06/2021

01/11/2020

מחקר שלב  3רב-מרכזי ,בתווית פתוחה
להערכת היעילות והבטיחות של
דרבדסטרוסל בטיפול בפיסטולה פריאנלית
מורכבת בנבדקים ילדים עם מחלת קרוהן
במהלך תקופה של  24שבועות ותקופת
מעקב מורחבת למשך כולל של עד 52
שבועות.

רענן שמיר

תרפיות מתקדמות

0850-20RMC

בי"ח שניידר

 28/06/2022מאושר

28/06/2021

22/10/2020

תקופת ה  COVID 19מועילה את מבנה
הביקור במרפאה הקרניופציאלית
(רטרוספקטיבי)

אמיר קרשנוביץ'

נתונים קיימים
ושאלונים

0846-20RMC

בי"ח שניידר

 15/03/2022מאושר

15/03/2021

22/10/2020

ניתוח ריזוטומיה דרך גובה אחד בשילוב עם אמיר קרשנוביץ'
אנדוסקופ  :מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0845-20RMC

בי"ח שניידר

 25/11/2022מאושר

25/11/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0840-20RMC

בילינסון

 24/11/2022מאושר

24/11/2020

02/11/2020

הקטנת נפחי ריאה אנדוסקופית בהחדרת
 – Amplazer deviceמחקר רטרוספקטיבי

מרדכי קרמר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 24/11/2022מאושר

24/11/2020

 05/01/2022מאושר

25/11/2020

07/10/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  49מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

15/10/2020

גורמים מנבאים להופעת ממאירות ריאה
בחולי  - systemic sclerodermaמחקר
רטרוספקטיבי השוואתי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0839-20RMC

20/10/2020

מחקר פרוספקטיבי למדידת רמות סינדיקן
ברקמת לחמית ושכבת הדמעות של עיניים
עם פטריגיום לעומת עיניים בריאות.

אורי אלבז

ללא מוצר מחקר

0837-20RMC

בילינסון

10/11/2020

גורמי סיכון והערכת עייפות במחלימים
מ-קוביד :19-מחקר מקרה-ביקורת מזווג,
פרוספקטיבי

אילי מרגלית

ללא מוצר מחקר

0834-20RMC

בילינסון

 07/01/2022מאושר

15/10/2020

איסוף נתונים של חולי Primary Ciliary
) Dyskinesia (PCDלצורך השתתפות
במאגר מידע בינלאומי.

אופיר בר-און

נתונים קיימים
ושאלונים

0832-20RMC

בי"ח שניידר

 04/11/2022מאושר

04/11/2020

04/04/2021

מחקר שלב  3אקראי להערכת היעילות
והבטיחות של לנבטיניב
( )E7080/MK-7902ביחד עם
פמברוליזומאב ( )MK-3475ועם כימותרפיה
בהשוואה לטיפול המקובל כטיפול קו ראשון
למשתתפים עם אדנוקרצינומה של
הושט-קיבה ,בשלב
מתקדם/גרורתית()LEAP-015

גלי פרל

תכשיר

0831-20RMC

בילינסון

 30/05/2022מאושר

30/05/2021

24/03/2021

הערכת  EDP-938בנבדקים בגיל  28ימים
עד  24חודשים שנדבקו בנגיף נשימתי
סינציאלי ()RSV

דריו פרייס

תכשיר

0830-20RMC

בי"ח שניידר

 11/10/2022מאושר

11/10/2021

15/10/2020

מחקר כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו ,בהקצאה איתן סודרי
אקראית ,בקבוצות מקבילות ,להערכת
היעילות והבטיחות של דופילומאב במטופלים
עם רינוסינוסיטיס פטרייתית אלרגית
(.)AFRS

תכשיר

0829-20RMC

בילינסון

 10/03/2022מאושר

10/03/2021

ללא מוצר מחקר

0827-20RMC

בילינסון

 16/11/2022מאושר

16/11/2020

תכשיר

0826-20RMC

בילינסון

 10/03/2022מאושר

10/03/2021

נתונים קיימים
ושאלונים

0824-20RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

04/11/2020

12/10/2020

איפיון וחקר סמנים חלבוניים בסרטן לבלב
ומעי גס

05/11/2020

מחקר פרוספקטיבי ,רנדומלי ,מבוקר פלסבו אביתר נשר
 ,כפול סמיות לבחינת יעילות מתן מניטול
במהלך ניתוח השתלת כליה מן המת.

14/10/2020

הרפס זוסטר במאושפזים  -מחקר
רטרוספקטיבי

ערן שדות

אפרת סולומון כהן

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 09/11/2022מאושר

09/11/2020

 29/11/2022מאושר

29/11/2020

07/01/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  50מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 24/11/2022מאושר

24/11/2020

20/10/2020

סיכום מהלך המחלה ,המאפיינים הקליניים
והמעבדתיים של חולים הסובלים מממאירות
המטולוגית אשר אובחנו כסובלים מקורונה -
מחקר רטרוספקטיבי מטעם האיגוד
ההמטולוגי הישראלי.

גלעד יצחקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0822-20RMC

 19/04/2022מאושר

19/04/2021

05/10/2020

התאמת מינוני תרופות בחולים עם שחמת
הכבד המאושפזים במחלקה הפנימית
בישראל – מחקר חתך רוחב רטרוספקטיבי

רן ניסן

נתונים קיימים
ושאלונים

0817-20RMC

בילינסון

19/10/2020

01/10/2020

השוואת תוצאות רססיה דו עינית של
המדיאל רקטוס לרססיה של המדיאל רקטוס
ורסקציה של הלטרל רקטוס באותה עין
לתיקון אזוטרופיה מונוקולרית  -מחקר
רטרוספקטיבי

אמיר שטרנפלד

נתונים קיימים
ושאלונים

0809-20RMC

בי"ח שניידר

 19/10/2022מאושר

01/10/2020

הסיכון להשמנה ולהתפתחות כבד שומני
בעקבות דיאטה נטולת גלוטן במבוגרים עם
צליאק "חדש"

רחל גינגולד-בלפר

ללא מוצר מחקר

0806-20RMC

בילינסון

 10/03/2022מאושר

10/03/2021

01/10/2020

שינוי במפתח העפעפיים לאחר ניתוח פזילה גד דותן

ללא מוצר מחקר

0805-20RMC

בי"ח שניידר

 17/11/2022מאושר

17/11/2020

02/02/2021

התאמת משך הטיפול הכימי בחולים עם
לימפומה פוליקולרית על סמך בדיקת
 Minimal residual diseaseמדם היקפי או
מדגימת מח עצם

גלעד יצחקי

תכשיר

0804-20RMC

בילינסון

 23/06/2022מאושר

23/06/2021

15/11/2020

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,בהקצאה
אקראית ,בתווית פתוחה ,עם ביקורת
פעילה של טרסטוזומאב דרוקסטקאן
( )T-DXdלעומת טרסטוזומאב אמטנזין
( )T-DM1בנבדקים עם סרטן שד ראשוני
חיובי ל HER2-בסיכון גבוה ,שיש להם
מחלה פולשנית שאריתית בשד או בבלוטות
הלימפה האקסילריות לאחר טיפול
ניאואדג'ובנטי.

דניאל הנדלר

תכשיר

0800-20RMC

בילינסון

 18/03/2022מאושר

18/03/2021

01/10/2020

בחינת תוצאות קליניות ,רפרקטיביות,
הדמיתיות ואיכות חיים של חולי קרטוקונוס
המטופלים במוסדנו באמצעות עדשות מגע
מול חולים המטופלים בהשתלת טבעות
בקרנית ()INTACS

איתן לבני

ללא מוצר מחקר

0798-20RMC

בילינסון

 17/11/2022מאושר

17/11/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  51מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

18/10/2020

מחקר שלב  3בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,רב-מרכזי ,פרוספקטיבי ,בעל
שתי זרועות ,עם בקרת תרופת השוואה
פעילה להערכת היעילות והבטיחות
של KSI-301במתן אל תוך חלל זגוגית העין
בהשוואה לאפליברספט במתן אל תוך חלל
זגוגית העין במשתתפים עם ליקוי ראייה
כתוצאה מבצקת מקולרית ללא עבר טיפולי
הנלווית לחסימת וריד הרשתית (.)RVO
()BEACON

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0796-20RMC

18/10/2020

מחקר שלב  3בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,רב-מרכזי ,פרוספקטיבי ,בעל
שתי זרועות ,עם בקרת תרופת השוואה
פעילה להערכת היעילות והבטיחות של
 KSI-301במתן אל תוך חלל זגוגית העין
בהשוואה לאפליברספט במתן אל תוך חלל
זגוגית העין במשתתפים עם ליקוי ראייה
הנלווה לבצקת מקולרית סוכרתית ()DME
ללא עבר טיפולי ()GLIMMER

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0795-20RMC

בילינסון

09/11/2020

מחקר שלב  ,2כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו,
בהקצאה אקראית ,בקבוצות מקבילות,
במינונים מרובים להערכת היעילות
והבטיחות של  BMS-986263במבוגרים עם
שחמת כבד מפוצה עקב דלקת כבד שומני
שלא על רקע אלכוהולי ()NASH

מריוס בראון

תכשיר

0794-20RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

01/10/2020

גילוי לא פולשני של סרטן ריאה באמצעות
חותמת ריח נדיפה של תוצרי גוף על ידי
חיישנים ביולוגיים

אורי ויזל

ללא מוצר מחקר

0792-20RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

25/03/2021

01/10/2020

מחקר איסוף נתונים רטרוספקטיבי :אבחון
מוקדם של עמילוידוזיס לבבי במטופלים
שעוברים ניתוח לשחרור התעלה הקרפאלית

אסנת יצחקי בן צדוק נתונים קיימים
ושאלונים

0790-20RMC

בילינסון

 10/11/2022מאושר

10/11/2020

03/10/2020

שכיחות אנדוקרדיטיס בחולים
המטואונקולוגים נויטרופנים עם בקטרמיה
של חיידקים הקשורים בסיכון מוגבר
לאנדוקרדיטיס זיהומית ויעילות השימוש ב
 TTEמחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0782-20RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

30/11/2020

ליאת שרגיאן  -אלון

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 20/04/2022מאושר

20/04/2021

 07/04/2022מאושר

07/04/2021

16/06/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  52מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 17/11/2022מאושר

17/11/2020

11/10/2020

הערכת מחלימים מ COVID-19אשר
סובלים מנשירת שיער

יוסי טייב

ללא מוצר מחקר

0781-20RMC

 22/03/2022מאושר

22/03/2021

30/09/2020

הערכת כאב בתר ניתוחי באמצעות הבעות
פנים תוך שימוש בטכנולוגיות זיהוי תווי
פנים :מחקר פיילוט ,פרוספקטיבי  ,תצפיתי

ליאוניד אידלמן

ללא מוצר מחקר

0778-20RMC

בילינסון

08/11/2020

11/10/2020

גידולי אדרנל בילדים ובני נוער  -התייצגות ,
עיבוד וטיפול  -הניסיון הקליני של הקבוצה
הישראלית ,מחקר תיקים רטרוספקטיבי

ליאת דה-פריס

נתונים קיימים
ושאלונים

0777-20RMC

בי"ח שניידר

 08/11/2022מאושר

27/09/2020

טיפול בסטוקסימאב במטופלים עם סרטן עור נגה קורמן
קשקשי לאחר השתלת כליה – מחקר
רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0776-20RMC

בילינסון

 12/11/2022מאושר

12/11/2020

23/09/2020

תוצאות ניתוחי החלפת מפרקי ירך וברך
בקרב ניצולי שואה .מחקר רשומות
רטרוספקטיבי.

שי שמש

נתונים קיימים
ושאלונים

0774-20RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

04/11/2021

16/11/2020

יכולות ההגנה הטבעיות של הגוף נגד סרטן
כביומרקרים לנטייה להתפתחות סרטן המעי

ברוך ברנר

גנטי

0773-20RMC

בילינסון

 07/10/2022מאושר

07/10/2021

02/11/2020

מחקר שלב 3ב ,בתווית פתוחה ,להערכת
הבטיחות והיעילות לטווח ארוך של הטיפול
המשולב אלקסקפטור/טזאקפטור/איבקפטור
בנבדקים בני  6שנים ומעלה עם סיסטיק
פיברוזיס שהינם הטרוזיגוטיים למוטציית
 F508delולמוטציה מסוג תפקוד מינימלי
()F/MF

דריו פרייס

תכשיר

0772-20RMC

בי"ח שניידר

 11/02/2022מאושר

11/02/2021

13/10/2020

מחקר חד-זרועי ,רב-מרכזי ,פרוספקטיבי
כטיפול משולב קו שני או שלישי של
איקסאזומיב-פומלידומיד-דקסאמתאזון ,עבור
חולים עם מיאלומה נפוצה נשנית או עמידה
( )RRMMאשר טופלו בעבר
בדאראטומומאב ,לנלידומיד ובורתזומיב
(מחקר .)IPoD-790

תמר ברגר

תכשיר

0770-20RMC

בילינסון

 29/09/2022מאושר

29/09/2021

29/09/2020

השפעתן של תרופות חדשות לסכרת על
רמות ותפקוד תאי אנדותל פרוגניטוריים,
במטופלים עם סכרת וטרשת עורקים יציבה

אלון אייזן

ללא מוצר מחקר

0767-20RMC

בילינסון

 26/10/2022מאושר

26/10/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  53מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 22/11/2022מאושר

22/11/2020

23/09/2020

הערכה של מערכת  CAPTISבמטופלים
שעוברים פרוצדורת החלפת מסתם אאורטלי
בצנתור (.)TAVR/TAVI

רן קורנובסקי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0766-20RMC

 24/11/2022מאושר

24/11/2020

21/09/2020

חסימות וסקולריות רטינליות במחלת בכצ'ט
 -מחקר רטרוספקטיבי

מיכל קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0765-20RMC

בילינסון

23/11/2020

15/10/2020

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות של
פמברוליזומאב אל מול פלצבו בשילוב עם
טיפול כימותרפי אדג'ובנטי ,עם או בלי טיפול
בקרינה ,לטיפול בסרטן רירית הרחם בסיכון
גבוה שאובחן לאחרונה ,לאחר ניתוח למטרת
ריפוי (KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11
)GOG-3053 /

רם איתן

תכשיר

0761-20RMC

בילינסון

 23/11/2022מאושר

01/10/2020

מחקר פרוספקטיבי ,אקראי ,גלוי ,רב מרכזי ,אלון גרוסמן
להערכת הבטיחות והיעילות של חנקן חד
חמצני הניתן באינהלציה לסירוגין למבוגרים
המאובחנים עם דלקת ריאות ויראלית.

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0758-20RMC

בילינסון

 12/11/2022מאושר

12/11/2020

01/10/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -תוצאים קליניים של
מטופלים העוברים טיפול מונחה הערכת
 FFR ANGIOלמחלת לב כלילית.

גיא ויטברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0755-20RMC

בילינסון

 09/11/2022מאושר

09/11/2020

17/09/2020

שינויים בעמידות לאנטיביוטיקה ,שימוש
באנטיביוטיקה ובקרת זיהומים בתקופת
 -COVID-19איסוף רטרוספקטיבי

דפנה יהב

נתונים קיימים
ושאלונים

0753-20RMC

בילינסון

 22/10/2022מאושר

22/10/2020

20/10/2020

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת גילת לבני
פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של
רילמטוביר ( )rilematovirבתינוקות ובילדים
(בגיל ≥  28ימים עד ≤  5שנים) ,ולאחר מכן
בילודים (בגיל <  28ימים) ,המאושפזים עם
זיהום חריף בדרכי הנשימה על רקע נגיף
נשימתי סינציאלי ()RSV

תכשיר

0752-20RMC

בי"ח שניידר

 23/08/2022מאושר

23/08/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  54מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 05/10/2022מאושר

05/10/2021

24/02/2021

מחקר רב מרכזי אקראי ,כפול סמיות ,כפול
דמה ,בקבוצות מקבילות ,באורך משתנה בין
 24ל 52-שבועות להערכת היעילות
והבטיחות של משאף מנות מדודות ()MDI
המכיל בודסוניד ,גליקופירוניום ופורמוטרול
פומאראט לעומת משאף  MDIהמכיל
בודסוניד ופורמוטרול פומאראט ומשאף MDI
בלחץ גבוה המכיל סימביקורט ,במשתתפים
בוגרים ומתבגרים עם אסתמה שאינה
מאוזנת במידה מספקת ()LOGOS

מרדכי קרמר

תכשיר

0751-20RMC

 19/10/2022מאושר

19/10/2020

15/09/2020

השפעת טיפול בסטטינים על תמותה
ושרידות השתל במושתלי כליה  -מחקר
עוקבה רטרוספקטיבי

תמנע אגור

נתונים קיימים
ושאלונים

0748-20RMC

בית חולים
השרון

15/06/2021

10/12/2020

מחקר המשך שלב  3בתווית פתוחה
להערכת הבטיחות והיעילות בטווח הארוך
של  PRM-151במטופלים עם לייפת ריאתית
אידיופתית ()IPF

מרדכי קרמר

תכשיר

0745-20RMC

בילינסון

 15/06/2022מאושר

10/12/2020

מחקר שלב  ,3אקראי ,כפול סמיות ,מבוקר
פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של
 PRM-151במטופלים עם לייפת ריאתית
אידיופתית.

מרדכי קרמר

תכשיר

0744-20RMC

בילינסון

 06/06/2022מאושר

06/06/2021

07/12/2020

מחקר שלב  ,3אקראי ,בתווית פתוחה ,על
השילוב של הטיפול באמיבנטאמאב
( )Amivntamabוקרבופלטין-פמטרקסד
( ,)Carboplatin-Pemetrexedבהשוואה
לקרבופלטין-פמטרקסד ,במטופלים עם סרטן
ריאות מסוג תאים לא קטנים ,מתקדם
מקומית או גרורתי ,עם מוטציית הכנסה
( )insertion mutationבאקסון  20של
.EGFR

עפר רתם

תכשיר

0743-20RMC

בילינסון

 18/04/2022מאושר

18/04/2021

23/09/2020

התנסות ראשונית באנדוסקופ חדש לניתוחי
אוזניים™ Colibri :

נגה ליפשיץ טייר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0741-20RMC

בילינסון

 23/02/2022מאושר

23/02/2021

21/09/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -הארכת משך תקופת סיון איסטון
החביון בירידת מים מוקדמת טרם המועד –
ההשפעה על תוצאים אימהיים ועובריים

נתונים קיימים
ושאלונים

0737-20RMC

בילינסון

 19/10/2022מאושר

19/10/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  55מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 19/10/2022מאושר

19/10/2020

01/10/2020

השוואת שיטות השקת שתל ריאה כמנבאי
תחלואה ותמותה -מחקר רטרופקטיבי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0736-20RMC

 04/02/2022מאושר

04/02/2021

16/12/2020

בדיקה רטרוספקטיבית של הקשר בין מדדים יואל שופרו
מורפוקינטיים של עוברי אדם ותוצאות טיפולי
הפרייה חוץ גופית ,לצורך פיתוח טכנולוגיית
בינה מלאכותית לאנליזה ממוחשבת לקביעת
סיכויי השרשתם.

נתונים קיימים
ושאלונים

0728-20RMC

בילינסון

22/08/2021

03/11/2020

מחקר הארכה בתווית פתוחה של
טרפרוסטיניל בשאיפה במטופלים עם יתר
לחץ דם ריאתי עקב מחלת ריאות חסימתית
כרונית ()PH COPD

מרדכי קרמר

תכשיר

0725-20RMC

בילינסון

 22/08/2022מאושר

14/10/2020

מחקר רב-מרכזי ,אקראי ,כפול סמיות ובעל
 2זרועות מקבילות ,הנמשך  52שבועות,
להשוואת היעילות ,הבטיחות והאימונוגניות
של  SOK583A1לזו של ® ,Eyleaבמתן
תוך זגוגיתי ,בקרב מטופלים עם ניוון מקולרי
גילי ( )AMDרטוב ()CSOK583A12301

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0720-20RMC

בילינסון

 07/06/2022מאושר

07/06/2021

08/09/2020

זיהום בנגיף הקורונה בחולים עם חסר
חיסוני ראשוני/הפרעות מולדות במערכת
החיסון בישראל-מחקר רב מרכזי

נופר מרכוס מנדלבליט ללא מוצר מחקר

0718-20RMC

בי"ח שניידר

 14/09/2022מאושר

14/09/2020

24/09/2020

היחס בין החלק העליון לחלק התחתון לפני
ואחרי טיפול בהורמון גדילה אצל ילדים
ובוגרים עם חסר מולד של הורמון גדילה
בלבד או מספר הורמונים של יותרת המוח
(רטרוספקטיבי)

צבי לרון

נתונים קיימים
ושאלונים

0717-20RMC

בי"ח שניידר

 19/10/2022מאושר

19/10/2020

13/09/2020

מחקר רטרוספקטיבי -עקומות היקף ראש
ביילודים מותאמות מין היילוד ושבוע היריון

שרון פרלמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0714-20RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

04/11/2020

07/09/2020

מחקר פרוספקטיבי ,גלוי ,רב-מרכזי,
להערכת הבטיחות והיעילות של חנקן חד
חמצני הניתן בשאיפה לסירוגין למבוגרים עם
דלקת ריאות נגיפית.

דרור דיקר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0706-20RMC

בית חולים
השרון

 10/11/2022מאושר

10/11/2020

09/11/2020

ניסוי פאזה  IIבפלטפורמה לבחינת טיפול
מותאם אימונו-אונקולוגי וטיפול סומטי
ממוקד מטרה שאינו תלוי במקור הגידול
(.)TAPISTRY

סלומון שטמר

תכשיר

0705-20RMC

בילינסון

 27/06/2022מאושר

27/06/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  56מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

29/09/2020

קורטיקוסטרואידים כתוספת לטיפול
במסטואידיטיס בילדים (פרוספקטיבי)

אורי שלמה סנפירי

תכשיר

0702-20RMC

21/01/2021

מחקר לא התערבותי רב לאומי של
טופסיטיניב במטופלים שטופלו עבור דלקת
מפרקים פסוריאטית

יאיר מולד

ללא מוצר מחקר

0701-20RMC

בילינסון

25/10/2020

ניסוי בן  58שבועות בתווית גלויה
בטאבאפאדון במחלת פרקינסון (ניסוי
)TEMPO-4

רות ג'לדטי

תכשיר

0700-20RMC

בילינסון

 24/08/2022מאושר

15/09/2020

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי לבדיקת הקשר תמנע אגור
בין חשיפה לרמות כולסטרול גבוהות ובין
תחלואה ותמותה קרדיווסקולריות בקרב
מושתלי כליה

נתונים קיימים
ושאלונים

0698-20RMC

בילינסון

 19/10/2022מאושר

19/10/2020

ללא מוצר מחקר

0697-20RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

01/12/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0696-20RMC

בי"ח שניידר

 14/09/2022מאושר

14/09/2020

05/11/2020

טווח ערכים תקין של מדידת קוטר מעטפת
עצב הראיה בילדים בעזרת שימוש בבדיקת
אולטרסאונד לטיפול נקודתי – מחקר רב
מרכזי (פרוספקטיבי)

רון ברנט

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0695-20RMC

בי"ח שניידר

 03/01/2022מאושר

03/01/2021

27/08/2020

רשם אי ספיקת הלב בבית החולים בילינסון

טוביה בן גל

נתונים קיימים
ושאלונים

0694-20RMC

בילינסון

 17/09/2022מאושר

17/09/2020

30/08/2020

מחקר רטרוספקטיבי בנושא :השוואת יעילות אלון גרוסמן
של טיפולי קו ראשון ליתר לחץ דם

נתונים קיימים
ושאלונים

0693-20RMC

בילינסון

 04/10/2022מאושר

04/10/2020

30/08/2020

מחקר פרוספקטיבי ,גלוי ,רב-מרכזי,
להערכת הבטיחות והיעילות של חנקן חד
חמצני הניתן בשאיפה לסירוגין למבוגרים עם
דלקת ריאות נגיפית

אבישי אליס

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0688-20RMC

בילינסון

 12/11/2022מאושר

12/11/2020

02/09/2020

שימוש בטיפול לעצירת ההתבגרות המינית
בילדים ( - )GnRHaמידע ארוך טווח .מחקר
רטרוספקטיבי

משה פיליפ

נתונים קיימים
ושאלונים

0687-20RMC

בי"ח שניידר

 12/11/2022מאושר

12/11/2020

ערן הדר

31/08/2020

אנליזה באמצעות למידה עמוקה של נתוני
אולטרה-סאונד ישיר של השלייה  -האם ניתן
לבנות מודל לאמידת גיל השלייה אשר
יאפשר בשלב מתקדם יותר להבדיל בין
שליות תקינות לפתולוגיות?

30/08/2020

זיהוי מוקדם של זיהומים בזרם הדם בילדים עובדיה דגן
לאחר ניתוח לב (רטרוספקטיבי)

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 04/07/2022מאושר

04/07/2021

 08/04/2022מאושר

08/04/2021

24/08/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  57מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

27/08/2020

מחקר פרוספקטיבי רב מרכזי ,תצפיתי ,
הבודק את הביצועים של טכנולוגיית מדידת
חלבונים חדשנית באיתור חומרת המחלה
וחיזוי הסיכוי להידרדרות בחולים המגיעים
עם חשד למחלה זיהומית חריפה

שחף עפר שיבר

ללא מוצר מחקר

0684-20RMC

06/09/2020

תיזמון מדידת C-Reactive Protein
לשלילת זיהום חיידקי קשה ושמושיות
בדיקת ( Point of Careפרוספקטיבי)

ערן רום

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0678-20RMC

בי"ח שניידר

19/08/2020

מחקר רטרוספקטיבי :שכיחות ותזמון
השינויים בבדיקות סוג וסקר נוגדנים במהלך
הריון  -בחינה ביקורתית של "חוק  3הימים"

אלחנן דרייפוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0674-20RMC

בילינסון

 14/09/2022מאושר

25/08/2020

מחקר שלב  ,3כפול-סמיות ,בהקצאה
אקראית ,להערכת היעילות והבטיחות של
 SAR442168בהשוואה לפלצבו אצל
משתתפים עם טרשת נפוצה מתקדמת
ראשונית )(PPMS) (PERSEUS

מרק הלמן

תכשיר

0672-20RMC

בילינסון

 17/01/2022מאושר

17/01/2021

01/10/2020

ניסוי רב מרכזי ,כפול סמיות ,בהקצאה
אקראית ,בבקרת פלצבו ,להערכת היעילות
והבטיחות של אפראגלוטיד ()apraglutide
בנבדקים בגירים עם תסמונת המעי הקצר
וכשל תפקודי של המעי ()SBS-IF

פייר זינגר

תכשיר

0670-20RMC

בילינסון

 18/10/2022מאושר

18/10/2021

25/08/2020

יעילות טיפול ב vedolizumab -ו-
 ustekinumabלמניעת הישנות מחלה
בקרב מטופלים עם מחלת קרוהן לאחר
ניתוח  -מחקר רטרוספקטיבי

הנית ינאי

נתונים קיימים
ושאלונים

0669-20RMC

בילינסון

 14/09/2022מאושר

14/09/2020

24/08/2020

מחקר פאזה  ,3רב מרכזי ,אקראי ,סמוי
עבור בוחן היעילות עם ריסנקיזומאב
בהשוואה לאוסטקינומאב לטיפול בחולי
קרוהן מבוגרים בדרגה מתונה עד חמורה
שנכשלו בטיפול .Anti-TNF

עירית אבני-בירון

תכשיר

0668-20RMC

בילינסון

 14/10/2022מאושר

14/10/2020

23/08/2020

השפעת חווית הלחץ בלידה על מאפיינים של יואב פלד
קשר זוגי ונקשרות הורית -מחקר שאלונים

נתונים קיימים
ושאלונים

0666-20RMC

בילינסון

 29/09/2022מאושר

29/09/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0661-20RMC

בי"ח שניידר

 08/11/2022מאושר

08/11/2020

07/10/2020

תוצא הטיפול ביילודים עם בבקע סרעפתי
מולד במרכז שניידר לרפואת ילדים
(רטרוספקטיבי)

ניר סוקולובר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 20/10/2022מאושר

20/10/2020

 27/06/2022מאושר

27/06/2021

14/09/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  58מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 04/11/2022מאושר

04/11/2020

11/10/2020

איפיון קליני דרמוסקופי פתולוגי ותגובה
לטיפול של חולים עם דמודיסידוזיס בפנים
המלווה בהפרפיגמנטציה – מחקר
רטרוספקטיבי

חנה פוירמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0660-20RMC

 04/10/2022מאושר

04/10/2020

23/08/2020

סימפטומים פרסיסטנטים בחולים המחלימים דנה ילין
מ – COVID-19-תוצאות מוקדמות
ממרפאת מחלימים יעודית -איסוף
רטרוספקטיבי.

נתונים קיימים
ושאלונים

0659-20RMC

בילינסון

08/10/2020

23/08/2020

האם  COVID-19הייתה בישראל מוקדם
יותר? אנליזה רטרוספקטיבית של דגימות
רספירטוריות הן ממבוגרים והן מילדים
מחורף  2019-2020לנוכחות הווירוס -מחקר
רטרוספקטיבי

דפנה יהב

נתונים קיימים
ושאלונים

0654-20RMC

בילינסון

 08/10/2022מאושר

12/08/2020

בחינת איבחון אנומליות מבניות של כלי דם
בבית החזה באמצעות הולוגרפיה תלת
מיימדית (רטרוספקטיבי)

עינת בירק

נתונים קיימים
ושאלונים

0646-20RMC

בי"ח שניידר

 04/11/2022מאושר

04/11/2020

12/08/2020

תולדות המהלך הטבעי של חולי סיסטיק
פיברוזיס :ניסיון ארוך-טווח של מרכז רפואי
אחד.

אופיר בר-און

נתונים קיימים
ושאלונים

0643-20RMC

בי"ח שניידר

 29/09/2022מאושר

29/09/2020

29/09/2020

יחסי הגומלין בין הטונוס כולינרגי ורמת
קורטיזול בדם בילדים שנולדו בפגות
מוקדמת ומאוחרת ,למדדים נוירו
התפתחותיים בשנה הראשונה לחיים :תיקוף
ע"י הערכות נוירו-התנהגותיות של ויסות
עצמי(.פרוספקטיבי)

גיל קלינגר

גנטי

0642-20RMC

בי"ח שניידר

 30/08/2022מאושר

30/08/2021

17/08/2020

חווית האשפוז של אימהות לפגים וילודים
שאושפזו בפגייה במרכז שניידר לרפואת
ילדים בתקופת הקורונה (שאלונים)

נילופאר סבזרו

נתונים קיימים
ושאלונים

0639-20RMC

בי"ח שניידר

 22/11/2022מאושר

22/11/2020

27/08/2020

מחקר איסוף נתונים רטרוספקטיבי:
מאפיינים אקוקרדיוגרפים בעמילואיד לבבי

אסנת יצחקי בן צדוק נתונים קיימים
ושאלונים

0638-20RMC

בילינסון

 27/09/2022מאושר

27/09/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  59מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

20/08/2020

מחקר שלב  ,3אקראי ,רב מרכזי ,גלוי-תווית רינת ירושלמי
על טרסטוזומאב דרוקסטקאן ()T-DXd
בהשוואה לכימותרפיה לבחירת החוקר,
במטופלים עם סרטן שד חיובי לקולטני
הורמונים ובעל ביטוי נמוך של ,HER-2
שמחלתם התקדמה במהלך קבלת טיפול
אנדוקריני לסרטן עם גרורות
()DESTINY-Breast06

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

תכשיר

0637-20RMC

בילינסון

 19/11/2022מאושר

19/11/2020

13/10/2020

גורמי סיכון לסיבוכים ומנבאים להחלמה
והשוואת יעילות הטיפולים השונים בITP
בילדים המטופלים במרפאה ההמטולוגית
בבית חולים שניידר ב 20שנים האחרונות
(.)2000-2020

ג'ואן יעקובוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0636-20RMC

בי"ח שניידר

 04/11/2022מאושר

04/11/2020

10/08/2020

מחקר עוקבות לא התערבותי על
ההתפתחות השבטית ()clonal evolution
של מוטציות בגן  FLT3במהלך התקדמות
המחלה במטופלים עם לוקמיה מיאלואידית
חריפה CLEVO -

אופיר וולך

נתונים קיימים
ושאלונים

0635-20RMC

בילינסון

 14/03/2022מאושר

14/03/2021

30/07/2020

חתכים בעור הילוד במהלך ניתוחים קיסריים ליאור הר-שי
(רטרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

0634-20RMC

בילינסון

 26/10/2022מאושר

26/10/2020

29/07/2020

בחינת הנחיצות של בדיקת אקוקרדיוגרפיה
כבדיקת סקר לחולי אנורקסיה נרבוזה
(רטרוספקטיבי)

סאמר ג'ומעה

נתונים קיימים
ושאלונים

0629-20RMC

בי"ח שניידר

 30/08/2022מאושר

30/08/2020

29/07/2020

הערכת ההשפעה של BENRALIZUMAB
על התוצאים הקליניים ואיכות החיים של
מטופלים אשר סובלים ממחלת האסטמה-
מחקר רטרוספקטיבי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0627-20RMC

בילינסון

 31/08/2022מאושר

31/08/2020

24/08/2020

תוצאי הבדיקות הרפואיות הראשוניות
במקרים של אשפוז על רקע פסיכוזה
ראשונה בילדים ונוער -השוואה בין שני
מרכזים גדולים  -מחקר רטרוספקטיבי

אורלי לבן גבאי

נתונים קיימים
ושאלונים

0626-20RMC

בי"ח שניידר

 28/01/2022מאושר

28/01/2021

19/11/2020

פיתרון למידת-מכונה לניבוי מותאם-אישית
של נויטרופניה משנית לטיפול אנטי-סרטני:
מחקר רטרוספקטיבי

רועי צרניחובסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0625-20RMC

בילינסון

 23/05/2022מאושר

23/05/2021

28/07/2020

משמעות ממצאי בדיקת קפסולה שליליים
ו/או דלים בחולים עם חשד למחלת קרוהן

הנית ינאי

נתונים קיימים
ושאלונים

0624-20RMC

בילינסון

 15/10/2022מאושר

15/10/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

23/07/2020

מחקר רטרוספקטיבי לצורך השוואת תוצאות אשר פיין
בין ניתוחים דחופים לתיקון בקע כלוא
בצלקת ניתוחית לבין ניתוחים אלקטיביים
לתיקון בקע בצלקת ניתוחית

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0618-20RMC

בילינסון

 01/10/2022מאושר

01/10/2020

30/07/2020

בחינת יכולת ההדמיה של פטנסי לבצע
מעקב ( ,)surveillanceללא מגע ,לחולי
דיאליזה כתחליף לבדיקה פיזיקאלית -
מחקר איסוף מידע (תצפיתי)

בניה רוזן-צבי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0616-20RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

30/11/2020

04/08/2020

טיפול חמלה  -בתווית-פתוחה וגישה
מורחבת עבור ילדים עם ניוון שרירים על שם
דושן

יורם נבו

תכשיר

0614-20RMC

בי"ח שניידר

 22/10/2022מאושר

22/10/2020

06/08/2020

התרחבות ההמטומה ,כמדד מנבא
להתדרדרות מוקדמת במטופלים עם דמם
מוחי -מחקר רטרוספקטיבי

מיכאל פינדלר

נתונים קיימים
ושאלונים

0613-20RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

04/11/2020

22/07/2020

תוצאות ארוכות טווח ושינוי באיכות חיים
לאחר הזרקות דיספורט לשריר שלפוחית
השתן של ילדים עם שלפוחית נוירוגנית –
מחקר רטרוספקטיבי ושאלונים

דוד בן-מאיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0610-20RMC

בי"ח שניידר

 27/09/2022מאושר

27/09/2020

30/07/2020

מהימנותם של מדדי הדלקת במחלות חום
בילדים – מחקר רטרוספקטיבי

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0607-20RMC

בי"ח שניידר

 11/08/2022מאושר

11/08/2020

27/07/2020

אפיון היסטופתולוגי של רקמת אשך שעבר
תסביב פרינטאלי וגיל התסביב
(רטרוספקטיבי)

דוד בן-מאיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0606-20RMC

בי"ח שניידר

 03/09/2022מאושר

03/09/2020

06/08/2020

שאלון שבוחן את הסיבות האפשריות לאבחון דליה צורף
סרטן שחלות בנשים חולות על רקע נשאות
מוטציה תורשתית ב BRCA

נתונים קיימים
ושאלונים

0605-20RMC

בילינסון

 20/10/2022מאושר

20/10/2020

16/07/2020

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי להערכת גורמי
הסיכון להתפתחות אי ספיקת כליות חריפה
במושתלי כליה הסובלים מזיהום חריף בדרכי
השתן וההשפעה על השרדות השתל.

רותי רחמימוב

נתונים קיימים
ושאלונים

0604-20RMC

בילינסון

 09/09/2022מאושר

09/09/2020

30/09/2020

מחקר שלב  2bאקראי ,כפול סמיות,
בביקורת פלצבו ,להערכת היעילות של
מסדופטם ( )mesdopetamבהשפעה על
פרק זמן ה “on“-היומי ללא דיסקינזיה
בעייתית ,במטופלים עם מחלת פרקינסון

רות ג'לדטי

תכשיר

0602-20RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

25/03/2021

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 14/04/2022מאושר

14/04/2021

29/07/2020

,מחקר עיקרי ,בהקצאה אקראית :EF-32
 Optune® ,TTFields) 200גלוי תווית של
קילוהרץ( במקביל לטיפול קרינתי
וטמוזולומיד לטיפול בגליובלסטומה
.שאובחנה כחדשה

שלומית יוסט-כ"ץ

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0601-20RMC

 30/08/2022מאושר

30/08/2020

15/07/2020

מנגנון מולקולרי לעמידות לטיפול ב TKIs
בחולי HCC

אמיר שלומאי

נתונים קיימים
ושאלונים

0599-20RMC

בילינסון

10/08/2020

29/07/2020

התרומה של השאלון הפנוטיפי-התנהגותי
לאבחון קשת נזקי האלכוהול לעובר (מחקר
רטרוספקטיבי)

אסתר גנלין-כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0598-20RMC

בי"ח שניידר

 10/08/2022מאושר

29/07/2020

פיתוח שיטה לאבחון תמותת תאים
המבוססת על מתילציה של דנ''א חופשי
בסרום -איפיון תמותת התאים אצל נשאים
של מחלות תורשתיות

יעל גולדברג

ללא מוצר מחקר

0596-20RMC

בילינסון

 19/08/2022מאושר

19/08/2020

15/07/2020

מחקר רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו ,בשני שלבים,
לאפיון היעילות ,הבטיחות ,הסבילות
והפרמקוקינטיקה של GZ/SAR402671
במטופלים הנמצאים בסיכון למחלת כליות
פוליציסטית אוטוזומלית דומיננטית
המתקדמת במהירות ()ADPKD

דוד יונתן ון דייק

תכשיר

0594-20RMC

בילינסון

 10/01/2022מאושר

10/01/2021

12/07/2020

הביטוי הכמותי של  CD24והשונות בגן ל
 CD24כסמן לממאירויות המטולוגיות -
השלמת נתונים באופן רטרוספקטיבי עבור
מחקר קודם RMC-0514-13

גלעד יצחקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0591-20RMC

בילינסון

 30/07/2022מאושר

30/07/2020

27/07/2020

תיאור אוכלוסיית מושתלי הריאות על רקע
של  Bronchiolitis obliteransבעקבות
השתלה מח עצם -מחקר רטרוספקטיבי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0590-20RMC

בילינסון

 20/08/2022מאושר

20/08/2020

28/07/2020

מחקר שלב  3רב מרכזי אקראי ,כפול סמיות ,יאיר מולד
בביקורת פלצבו על היעילות והבטיחות של
אינביליזומאב בטיפול במחלות הקשורות
לIgG4-

תכשיר

0585-20RMC

בילינסון

 14/03/2022מאושר

14/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 27/07/2022מאושר

27/07/2020

08/07/2020

שימוש במיפוי כליות דינמי ()MAG3
לבדיקת שינויים בערכי cortical transit
 timeובערכי ה normalized residual
 activityבמעקב ארוך טווח לפני ואחרי
פיאלופלסטיה כמדד פרוגנוסטי להערכת
תפקוד כלייתי ,הצלחת הניתוח ,מהימנות
הערכים והשוואה ביניהם( .רטרוספקטיבי)

טל מאי

נתונים קיימים
ושאלונים

0584-20RMC

 25/10/2022מאושר

25/10/2020

27/07/2020

מחקר מטריה ,שלב  ,2הכולל זרועות טיפול
משתנות של תרופות נסיוניות בשילוב עם
פמברוליזומאב בלבד או לחילופין בשילוב עם
פמברוליזומאב וכימותרפיה ,במטופלים עם
סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים
( )NSCLCבשלב מתקדם ()MK3475-U01

סלומון שטמר

תכשיר

0581-20RMC

בילינסון

02/08/2020

09/07/2020

מחקר רטרוספקטיבי על טיפול בסימפלימאב אלון טיאוסנו
במטופלים עם גידולי  SCCעיניים

נתונים קיימים
ושאלונים

0580-20RMC

בילינסון

 02/08/2022מאושר

09/07/2020

מעקב ארוך טווח אחר ילדים עם צלקות
בכליה לאחר אירועי זיהום בדרכי שתן
עליונות (רטרוספקטיבי)

אורלי חסקין

נתונים קיימים
ושאלונים

0579-20RMC

בי"ח שניידר

 02/08/2022מאושר

02/08/2020

15/07/2020

מחקר פיילוט תוית פתוחה ,פרוספקטיבי ולא שחר אהרוני
השוואתי להערכת הבטיחות והיעילות לטווח
הארוך של שתל באטרפליי מדיקל לפיסוק
שופכת הערמונית ,בחולי היפרפלזיה שפירה
בערמונית שעברו השתלת שתל באטרפליי
והשלימו ביקורי מעקב במסגרת מחקר
(BM-011מחקר המשך

ללא מוצר מחקר

0576-20RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

17/03/2021

03/08/2020

מחקר כוללני לטיפול ברבדומיוסרקומה
ממוקמת ומפושטת ,באבחנה ראשונית
ובהישנות ,במבוגרים ובילדים.

שירה עמאר יעקבי

תכשיר

0575-20RMC

בי"ח שניידר

 21/10/2022מאושר

21/10/2020

06/07/2020

שימוש בקטאמין בניתוחי גירוי מוחי עמוק:
מחקר רטרוספקטיבי

עידית תמיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0569-20RMC

בילינסון

 27/07/2022מאושר

27/07/2020

08/07/2020

אפיון הפרעה בתפקודי כליה וכבד בקרב
ילדים לאחר ניתוח לתיקון מום לבבי
(רטרוספקטיבי)

עופר שילר

נתונים קיימים
ושאלונים

0568-20RMC

בי"ח שניידר

 03/08/2022מאושר

03/08/2020

01/07/2020

תפקיד החלבון ) GPAM (GPAT-1בהופעת אמיר שלומאי
כשל כבדי על רקע ויראלי -מחקר
רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0562-20RMC

בילינסון

 13/08/2022מאושר

13/08/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 22/11/2022מאושר

22/11/2020

18/08/2020

קווים לדמותם של ילדים ומתבגרים
המאובחנים עם ספינה ביפידהSpina -
 Bifidaבישראל :הערכת דימוי עצמי ,תפיסת
מסוגלות ואוריינטציית עתיד והשוואה עם
דיווח מטפל עיקרי (שאלונים)

יעל בן גל

נתונים קיימים
ושאלונים

0560-20RMC

 27/07/2022מאושר

27/07/2020

06/07/2020

מחקר איסוף נתונים עפ"י גיליונות רפואיים
רב מרכזי להערכת תוצאות הטיפול עם
ונטוקלקס ללוקמיה מיאלואידית חריפה
( – )AMLמחקר ARC

אופיר וולך

נתונים קיימים
ושאלונים

0551-20RMC

בילינסון

04/10/2020

19/07/2020

מחקר פאזה  3אקראי ,מבוקר פלצבו ,כפול
סמיות עם ניראפאריב בשילוב אבירטרון
אצטט ופרדניזון לעומת אבירטרון אצטט
ופרדניזון לטיפול במשתתפים עם סרטן
ערמונית גרורתי הרגיש לסירוס (,)mCSPS
הנושאים מוטציית מחיקה בתאי הנבט
( ,)germlineאו מוטציה סומטית במסלול
תיקון ה DNA-באמצעות רקומבינציה
הומולוגית(.)HRR

דניאל גולדשטיין

תכשיר

0550-20RMC

בילינסון

 04/10/2022מאושר

25/06/2020

בידוד ואיפיון של תאים ורקמות מן השילייה
לצורך הנדסת רקמות והשתלת איברים

ארנון ויז'ניצר

ללא מוצר מחקר

0547-20RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

09/07/2020

29/06/2020

עמדות צוות ויישומן במתן הזנה לילדים
פליאטיבים במהלך שלושת החודשים
האחרונים לחייהם (מחקר שאלונים)

יעל בן גל

נתונים קיימים
ושאלונים

0546-20RMC

בי"ח שניידר

 13/08/2022מאושר

13/08/2020

29/06/2020

הזנת ילדים פליאטיבים במהלך שלושת
החודשים האחרונים לחייהם (רטרוספקטיבי)

יעל בן גל

נתונים קיימים
ושאלונים

0545-20RMC

בי"ח שניידר

 13/08/2022מאושר

13/08/2020

30/06/2020

הערכת שיטה לא פולשנית לאבחונים
לעוברים טרום השרשה

רעות מטר

ללא מוצר מחקר

0544-20RMC

בילינסון

 02/08/2022מאושר

02/08/2020

30/06/2020

הימצאות ועיתוי פריקת כתף חוזרת לאחר
פריקה טראומתית ראשונה  -מחקר
רטרוספקטיבי

ברק חביב

נתונים קיימים
ושאלונים

0540-20RMC

בית חולים
השרון

 18/08/2022מאושר

18/08/2020

24/06/2020

עמדת מטופלי כבד שומני לגבי
מחלתם,תחושת הבריאות ואיכות חיים-
מחקר שאלונים

אסף יששכר

נתונים קיימים
ושאלונים

0536-20RMC

בילינסון

 06/07/2022מאושר

06/07/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 31/08/2022מאושר

31/08/2020

13/07/2020

בניית מערכת איסוף וחיתוך נתונים קליניים
ואמבריולוגים למטרות מחקר ממאגרי מידע
שונים של יחידת הפוריות והפריה החוץ גופית

יואל שופרו

נתונים קיימים
ושאלונים

0535-20RMC

 29/09/2022מאושר

29/09/2020

27/08/2020

ניטור נוירופיזיולוגי במהלך ביצוע וידיאו
לגרנגוסקופיה ואינטובציה במטופלים עם
חוסר יציבות בעמוד השדרה ,מחקר
פרוספקטיבי  ,קוהורט ,התערבותי.

ליאוניד אידלמן

ללא מוצר מחקר

0534-20RMC

בילינסון

09/07/2020

23/06/2020

בידוד ואיפיון תאי אב אנדותליאליים מהדם
הפריפרי עבור הנדסת רקמות

אביתר נשר

ללא מוצר מחקר

0533-20RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

24/06/2020

חקר סמנים ביולוגיים חדשים לזיהוי שלבים
מוקדמים של ואסקולופטיה כלילית בחולים
לאחר השתלת לב

ליאור פרל

ללא מוצר מחקר

0531-20RMC

בילינסון

 31/08/2022מאושר

31/08/2020

19/07/2020

ניסוי בן  78שבועות המשווה את היעילות
והבטיחות של אינסולין איקודק במתן חד
שבועי בהשוואה לאינסולין גלרגין 100
יחידות/מ"ל במתן יומי ,שניהם בשילוב עם
טיפול לסוכרת שאינו אינסולין במטופלים עם
סוכרת מסוג  2שלא טופלו בעבר עם
אינסולין.

אילן שמעון

תכשיר

0529-20RMC

בילינסון

 14/09/2022מאושר

14/09/2020

22/06/2020

מחקר שלב  2על  MK-6482במשתתפים
עם סרטן תאי כליה בשלב מתקדם

ויקטוריה ניימן

תכשיר

0528-20RMC

בילינסון

 30/08/2022מאושר

30/08/2020

18/08/2020

מחקר שלב  3בהקצאה אקראית ,בתווית
פתוחה להערכת טיפול אימונותרפי נלווה של
במפגלדסלוקין בשילוב עם ניבולומאב
בהשוואה לניבולומאב לאחר כריתה מלאה
של מלנומה במטופלים הנמצאים בסיכון
גבוה להישנות המחלה (.)PIVOT-12

דניאל הנדלר

תכשיר

0525-20RMC

בילינסון

 24/11/2022מאושר

24/11/2020

16/07/2020

שימוש בשירותי בריאות ותרופות בחולי
( SMAאטרופיה ספינאלית מוסקולרית)
שטופלו בנוסינרסן לעומת חולים ללא הטיפול

חגית לוין

נתונים קיימים
ושאלונים

0523-20RMC

בי"ח שניידר

 18/08/2022מאושר

18/08/2020

16/07/2020

קורטקוסטרואידים נשאפים לפגים עם
תסמינים דמויי אסתמה והשפעתם על ניצול
משאבים רפואיים.

חגית לוין

נתונים קיימים
ושאלונים

0522-20RMC

בי"ח שניידר

 16/08/2022מאושר

16/08/2020

18/06/2020

מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי לתאר את
הניסיון של טיפול בזולגנסמה בישראל

שרון אהרוני

נתונים קיימים
ושאלונים

0519-20RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

14/07/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

תאריך הבקשה

שם המחקר

גנטי

0518-20RMC

בי"ח שניידר

 19/08/2022מאושר

19/08/2021

22/07/2020

ריפוי גנטי למחלות נטרופניה מולדות חמורות ירמיהו שטיין

17/06/2020

מחקר רטרוספקטיבי בנושא חישוב ערך
החיזוי השלילי של  D-dimerבשלילת
אירועי פקקת ורידים עמוקה באוכלוסיית
החולים המאושפזים

ניצן קרני אפשטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

0517-20RMC

בילינסון

 01/07/2022מאושר

01/07/2020

23/06/2020

מחקר רטרוספקטיבי להערכת הסיבות
לביצוע ,היעילות והבטיחות של ניתוחים
אנדוסקופיים של חלל האף והסינוסים בקרב
ילדים.

יוני שופן

נתונים קיימים
ושאלונים

0516-20RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

14/07/2020

15/06/2020

השפעת ספירת טסיות ולימפוציטים על
הפרוגנוזה בשפעת .מחקר עוקבה
רטרוספקטיבי

תומר אבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0514-20RMC

בילינסון

 06/08/2022מאושר

06/08/2020

22/06/2020

התועלת בשימוש ב BioFire-בילדים
המאושפזים עם גסטרואנטריטיס
(רטרוספקטיבי)

אפריים בילבסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0513-20RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

14/07/2020

15/06/2020

החדרת צנתר פמורלי ורידי מרכזי מתועל
בילודים ותינוקות לאחר ניתוחי לב -היתכנות
ותיאור טכניקת ההחדרה (רטרוספקטיבי)

ערן שוסטק

נתונים קיימים
ושאלונים

0512-20RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

14/07/2020

14/06/2020

מטופלים עם סרטן ושט העוברים ניתוח
לכריתה  ,הסובלים מבקע סרעפתי

חנוך קשתן

נתונים קיימים
ושאלונים

0508-20RMC

בילינסון

 06/07/2022מאושר

06/07/2020

11/06/2020

נוכחותם של אונקוגנים המופרשים בתוך
אקסוזומים בדם פריפרי של חולים עם
מחלות מיאלופרוליפרטיביות והשפעתם על
תאים שאינם ממקור המטופוייטי

עדי שחם אבולעפיה

ללא מוצר מחקר

0504-20RMC

בילינסון

 28/06/2022מאושר

28/06/2020

22/07/2020

המהלך הטבעי והמשמעות הקלינית של
פסים אוליגוקלונליים בנוזל השדרה  -מחקר
רטרוספקטיבי

מאור מרמלשטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

0502-20RMC

בילינסון

 10/08/2022מאושר

10/08/2020

14/06/2020

תסמונת אינפלמטורית רב מערכתית בילדים גיל אמריליו
בתקופת הפנדמיה של וירוס COVID-19
(קורונה וירוס) תיאור ואפיון ההתייצגות
בישראל (רטקרוספקטיבי).

נתונים קיימים
ושאלונים

0501-20RMC

בי"ח שניידר

 05/07/2022מאושר

05/07/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0497-20RMC

בי"ח שניידר

 06/07/2022מאושר

06/07/2020

09/06/2020

אופטיק נוירטיס חריף בילדות :מאפיינים
קליניים ,רדיולוגים ,תגובה לטיפול ומהלך
מחלה בבית חולים שלישוני (רטרוספקטיבי).

שם החוקר

אסתר גנלין-כהן

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

17/06/2020

אפיון חולי אי ספיקת לב המאושפזים
במחלקות פנימיות  -מחקר רטרוספקטיבי

אבישי אליס

נתונים קיימים
ושאלונים

0496-20RMC

13/07/2020

מעקב אחר עוברים המאובחנים עם שנט
פורטו-סיסטמי ( - )CPSSמחקר
רטרוספקטיבי

רון ברדין

נתונים קיימים
ושאלונים

0494-20RMC

בילינסון

29/07/2020

מאפינים מולקולריים של מחלות
היסטיוציטריות בילדים

שרה אליצור

גנטי

0492-20RMC

בי"ח שניידר

 11/05/2022מאושר

09/06/2020

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן תוצאות קליניות ,איתן לבני
רפרקטיביות והדמיתיות של חולי קרטוקונוס
המטופלים במוסדנו.

נתונים קיימים
ושאלונים

0490-20RMC

בילינסון

 06/07/2022מאושר

06/07/2020

09/06/2020

מחקר איסוף נתונים רטרוספקטיבי :מחלות
היסטיוציטריות בילדים

שרה אליצור

נתונים קיימים
ושאלונים

0488-20RMC

בי"ח שניידר

 06/07/2022מאושר

06/07/2020

25/06/2020

מחקר רטרוספקטיבי משותף של שרותי
בריאות כללית ומכון וייצמן:
ההיארעות ,מגמות ,מאפיינים הקליניים,
וגורמי סיכון של מחלות אף אוזן גרון
בקרב אוכלוסיית ישראל המבוטחים בשירותי
בריאות כללית

גדעון בכר

נתונים קיימים
ושאלונים

0485-20RMC

בילינסון

 18/03/2022מאושר

18/03/2021

05/07/2020

דפוסי טיפול עם אופדסיטיניב ,השגת יעדי
הטיפול ושימור תגובה בחולי דלקת מפרקים
שגרונית בדרגה בינונית עד חמורה
בפרקטיקה בעולם האמיתי  -מחקר
UPHOLD

יאיר מולד

נתונים קיימים
ושאלונים

0484-20RMC

בילינסון

 16/09/2022מאושר

16/09/2020

11/06/2020

מחקר אקראי ,פאזה  ,IIIכפול סמיות ,מבוקר יאיר מולד
פלצבו ,רב מרכזי ,להערכת היעילות
והבטיחות של אובינוטוזומאב
( )Obinutuzumabבקרב מטופלי לופוס
נפריטיס מדרגה  IIIאו  IVעל פי
הISN/RPS 2003-

תכשיר

0482-20RMC

בילינסון

 03/11/2022מאושר

03/11/2020

תכשיר

0476-20RMC

בילינסון

 21/09/2022מאושר

21/09/2020

10/06/2020

מחקר רב-מרכזי ,אקראי ,בקבוצות
מקבילות ,כפול סמיות ,מבוקר פלצבו,
להערכת הבטיחות והסבילות של מתן
תת-עורי אחת לחודש של אוסוסימאב ב2-
קבוצות מינון גבוה/נמוך לחולי מחלת כליות
סופנית ,המטופלים בקביעות בהמודיאליזה

בניה רוזן-צבי

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 07/02/2022מאושר

07/02/2021

 15/10/2022מאושר

15/10/2020

11/05/2021

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 13/10/2022מאושר

13/10/2020

09/07/2020

מחקר שלב 2ב ,3/רב-מרכזי ,בינלאומי,
רציף ,אדפטיבי ,כפול-סמיות ,בהקצאה
אקראית ,מבוקר פלצבו ,להערכת היעילות
והבטיחות של בלפקטין ()GR-MD-02
למניעת דליות בוושט במטופלים עם שחמת
הקשורה לNASH-

מריוס בראון

תכשיר

0475-20RMC

 15/09/2022מאושר

15/09/2020

10/06/2020

מחקר רב מרכזי לאיתור ואפיון אוכלוסיות
תאים מיאלואידים כמרקר פרדיקטיבי
לתגובה לאימונותרפיה במשלב
איפילימומאב-ניבולומב בחולי סרטן כליה
גרורתי

ויקטוריה ניימן

ללא מוצר מחקר

0474-20RMC

בילינסון

06/07/2020

14/06/2020

תזמון הריון ולידה לאחר כריתת דיסק
לומברי :מחקר רטרוספקטיבי

אייל יצחיאק

נתונים קיימים
ושאלונים

0473-20RMC

בילינסון

 06/07/2022מאושר

22/06/2020

מחקר שלב  2רב מרכזי ,גלוי תווית ,בעל
זרוע טיפול אחת ,על טיפול חד תרופתי
ב AL101-במטופלים עם סרטן שד שלילי
לשלושת הסמנים עם הפעלה של מסלול
Notch

רינת ירושלמי

תכשיר

0471-20RMC

בילינסון

 25/10/2022מאושר

25/10/2020

17/06/2020

האם התערבות קוגניטיבית ממוקדת אצל
קשישים עם שבר במפרק הירך הסובלים
מליקוי קוגניטיבי יכולה להוביל לשיפור
בתוצאי שיקום במסגרת פוסט-אקוטית

אביטל הרשקוביץ

ללא מוצר מחקר

0465-20RMC

בית רבקה

 20/08/2022מאושר

20/08/2020

11/06/2020

רישום פרוספקטיבי ארוך טווח של מטופלים שרון אהרוני
המאובחנים עם ניוון שרירים שדרתי ()SMA
)RESTORE( -

נתונים קיימים
ושאלונים

0463-20RMC

בי"ח שניידר

 28/07/2022מאושר

28/07/2020

11/06/2020

שכיחות ,גורמי סיכון ומשמעות של
טרומבוציטופניה בילדים המאושפזים בטיפול
נמרץ ילדים אחרי השתלת כבד
(רטרוספקטיבי)

אביחי וייסבאך

נתונים קיימים
ושאלונים

0462-20RMC

בי"ח שניידר

 06/07/2022מאושר

06/07/2020

10/06/2020

השפעת תרופות המשנות את משק העצם
על הלסתות בחולים אונקולוגים

גל אבישי

נתונים קיימים
ושאלונים

0461-20RMC

בילינסון

 06/07/2022מאושר

06/07/2020

27/05/2020

חומצה טראנקסאמית כאמצעי לטיפול
בדימום לאחר לידה היארעות תופעות לוואי -
מחקר רטרוספקטיבי

שרון אורבך

נתונים קיימים
ושאלונים

0460-20RMC

בילינסון

 15/06/2022מאושר

15/06/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

27/05/2020

מעקב מרפאתי ארוך אחר מחלימים מוירוס
הקורונה החדש ( – )COVID-19מחקר
עוקבה פרוספקטיבי להערכת תוצאי הזיהום

דנה ילין

ללא מוצר מחקר

0458-20RMC

31/05/2020

בדיקת הקשר בין חשיפה לרמות שונות של
טקרולימוס בדם להופעת וירמיה של וירוס
הפוליומה במושתלי כליה-מחקר
רטרוספקטיבי

רותי רחמימוב

נתונים קיימים
ושאלונים

0456-20RMC

בילינסון

25/06/2020

מחקר שלב  Ib/IIעל שילוב טיפול חיסוני עם ויקטוריה ניימן
טיפול ממוקד במשתתפים עם סרטן תאי
הכליה ( :)U03תת מחקר 03B

תכשיר

0452-20RMC

בילינסון

 02/11/2022מאושר

25/05/2020

תוצאות ארוכות טווח של כריתה
טרנס-אנאלית של גידולי רקטום .מחקר
רטרוספקטיבי

ניר וסרברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0449-20RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

09/07/2020

01/06/2020

השפעת מגיפת ה  covid-19על היקף
וחומרת החמצת מטבולית ( )DKAבהופעת
סוכרת מסוג  1בישראל  -מחקר
רטרוספקטיבי

משה פיליפ

נתונים קיימים
ושאלונים

0443-20RMC

בי"ח שניידר

 16/06/2022מאושר

16/06/2020

20/05/2020

הקשר בין טיפול ב  Rivaroxabanבמינון
נמוך ותאי אב אנדותילאליים בחולים עם
מחלה כלילית ו/או מחלת כלי דם פריפרית

אלון אייזן

ללא מוצר מחקר

0437-20RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

16/06/2020

25/05/2020

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות להערכת
הבטיחות והיעילות של ונטוקלקס בשילוב עם
אזאציטידין בקרב מטופלים שאובחנו
לאחרונה כסובלים מתסמונת
מיאלודיספלסטית בסיכון גבוה או גבוה מאוד
( MDSברמות הסיכון הגבוהות)

אופיר וולך

תכשיר

0432-20RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2020

18/05/2020

תפקיד ה  USבאיבחון מחלה דיברטיקולרית גיל בכר
של מעי גס במיון  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0431-20RMC

בית חולים
השרון

 02/01/2022מאושר

16/07/2020

אסנת יצחקי בן צדוק נתונים קיימים
ושאלונים

0425-20RMC

בילינסון

 01/06/2022מאושר

01/06/2020

14/05/2020

השפעות קצרות וארוכות טווח של טיפול
ב flouropyrimidinesבמטופלים עם סרטן
המעי הגס  -מחקר רטרוספקטיבי.

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 10/06/2022מאושר

10/06/2020

 29/06/2022מאושר

29/06/2020

02/11/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  69מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2020

19/05/2020

מחקר שלב  3אקראי ,גלוי תווית להערכת
היעילות והבטיחות של נביטוקלקס
( )navitoclaxבשילוב עם רוקסוליטיניב
לעומת הטיפול המיטבי הקיים בנבדקים עם
מיאלופיברוזיס נשנית/עמידה לטיפול
()TRANSFORM-2

עדי שחם אבולעפיה

תכשיר

0422-20RMC

 02/08/2022מאושר

02/08/2020

14/05/2020

מעקב אחר שיעור השרדות והשנות
בממאירויות ילדים בשנים 2013-2018

דנה אשכנזי לוסטיג

נתונים קיימים
ושאלונים

0415-20RMC

בי"ח שניידר

09/06/2020

13/05/2020

מחקר רטרוספקטיבי -מעקב אחר מנותחים
שעברו תיקון בקע מפשעתי בגישה פתוחה
או לפרוסקופית

רותם אילון

נתונים קיימים
ושאלונים

0414-20RMC

בילינסון

 09/06/2022מאושר

01/06/2020

הערכה ראשונית בבני אדם של מערכת
 N-finityלשינוי זרימה ורידית (מערכת
 )N-finityלהפרעת זיקפה

אוהד שושני

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0413-20RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

07/07/2020

26/05/2020

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן את השפעת
עיכוב הזרקות תוך עיניות של
anti-vascular endothelial growth
) factors (anti-VEGFעל חדות הראייה של
מטופלים עם Age Related Macular
Degeneration (AMD), Retinal Vein
) Occlusion (RVOוProliferative-
)Diabetic Retinopathy (PDR

ריטה ארליך

נתונים קיימים
ושאלונים

0410-20RMC

בילינסון

 21/06/2022מאושר

21/06/2020

26/05/2020

מחקר שלב  ,3אקראי ,מבוקר ,רב-מרכזי,
בעל  3זרועות של אוסימרטיניב כטיפול
ניאואדג'ובנטי יחידני או בשילוב עם
כימותרפיה לעומת הטיפול הכימותרפי
המקובל לבדו לטיפול במטופלים עם סרטן
ריאות מסוג תאים לא קטנים הניתן להסרה
בניתוח ,החיובי למוטציית קולטן לגורם
גדילה אפידרמלי ()EGFR
()NeoADAURA

עפר רתם

תכשיר

0406-20RMC

בילינסון

 04/10/2022מאושר

04/10/2020

17/05/2020

תוצאות תרבית שתן לאחר טיפול אנטיביוטי איתמר פורן
במטופלים אשר מאושפזים בשל זיהום
בדרכי השתן  -מחקר תצפיתי פרוספקטיבי

ללא מוצר מחקר

0403-20RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

16/06/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 06/07/2022מאושר

06/07/2020

03/06/2020

סקירת מקרים ארצית וגורמים פרוגנוסטיים
– אנצפליטיס אוטואימונית בילדים
(רטרוספקטיבי)

נמרוד זקס

נתונים קיימים
ושאלונים

0401-20RMC

 09/07/2022מאושר

09/07/2020

11/05/2020

מחקר רב-מרכזי ,בינלאומי ,פרוספקטיבי,
אקראי ,פתוח ,להערכת היעילות והבטיחות
של מכשיר CG-100 Intraluminal
 ,Bypass Deviceבניתוחי מעי גס.

ניר וסרברג

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0397-20RMC

בילינסון

23/08/2020

11/05/2020

מחקר פאזה  ,2בתווית פתוחה ,להערכת
הוספת ניבולומאב ( )Nivolumabבשילוב
אוקסליפלטין ( )Oxaliplatinעם
פלואורופירימידין ()Fluoropyrimidine
לטיפול כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן
רקטום מתקדם מקומית

ברוך ברנר

תכשיר

0396-20RMC

בילינסון

 23/08/2022מאושר

11/05/2020

טיפול בפקקת ורידית על ידי Direct Oral
) Anticoagulants (DOACsלעומת Low
)Molecular Weight Heparin (LMWH
במטופלים עם ממאירויות המטולוגיות -
מחקר רטרוספקטיבי

אבי לידר

נתונים קיימים
ושאלונים

0393-20RMC

בילינסון

 01/06/2022מאושר

01/06/2020

12/05/2020

סוטורקטומיה בשילוב עם עיצוב גולגולת
באמצעות קסדה לתיקון קרניוסינוסטוזיס
בביה"ח שניידר לרפואת ילדים
(רטרוספקטיבי)

ליאור הר-שי

נתונים קיימים
ושאלונים

0392-20RMC

בי"ח שניידר

 11/06/2022מאושר

11/06/2020

10/05/2020

סיכום הניסיון קליני בשימוש בטכנולוגיה
חדשה  -ממוגרפיה מבוססת חומר ניגוד,
ביחידת השד מרכז רפואי ע"ש רבין  -קמפוס
בלינסון בין השנים  - 2016-2019מחקר
רטרוספקטיבי.

אהובה גרובשטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

0391-20RMC

בילינסון

 01/06/2022מאושר

01/06/2020

10/05/2020

צריכת חמצן וקצב חילוף החומרים במנוחה
בשלבים שונים של ספסיס  -מחקר
רטרוספקטיבי  ,תצפיתי

פייר זינגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0390-20RMC

בילינסון

 01/06/2022מאושר

01/06/2020

11/06/2020

הערכה פרוספקטיבית של שאלון קוגנטיבי
עבור ליקויי שמיעה דוברי עברית

אוהד חילי

נתונים קיימים
ושאלונים

0389-20RMC

בילינסון

 03/08/2022מאושר

03/08/2021

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 04/08/2022מאושר

04/08/2020

12/05/2020

מחקר מטרייה שלב 1ב ,2/רב-מרכזי,
בהקצאה אקראית ,בתווית פתוחה ,להערכת
היעילות והבטיחות של מספר שילובים של
טיפולים מבוססי אימונותרפיה במטופלים עם
סרטני כבד מתקדמים (MORPHEUS
)LIVER

סלומון שטמר

תכשיר

0382-20RMC

 29/06/2022מאושר

29/06/2020

17/05/2020

מידת הדיוק של מדדי גובה ומשקל
המדווחים ע"י ההורים בהשוואה למדידה
אובייקטיבית ע"י צוות מרפאה כסטנדרט
רפרנס  -מחקר רטרוספקטיבי

משה פיליפ

נתונים קיימים
ושאלונים

0380-20RMC

בי"ח שניידר

02/11/2020

01/06/2020

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות על
טוקטיניב ( )tucatinibאו פלצבו בשילוב עם
אדו טרסטוזומאב אמטנזין ()T-DM1
לנבדקים עם סרטן שד חיובי לHER2-
גרורתי או מתקדם מקומית שאינו ניתן
לכריתה בניתוח ()HER2CLIMB-02

רינת ירושלמי

תכשיר

0379-20RMC

בילינסון

 02/11/2022מאושר

26/05/2020

מחקר שלב  ,3אקראי ,רב-מרכזי,
כפול-סמיות ,בביקורת פלצבו ,לקביעת
היעילות של דורבאלומאב ()durvalumab
אדג'ובנטי
בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינום
בסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים
()NSCLC
בשלב  III-IIשנכרת בשלמותו
()MeRmaiD-1

עפר רתם

תכשיר

0378-20RMC

בילינסון

 27/09/2022מאושר

27/09/2020

11/05/2020

הקשר בין רמת החרדה המדווחת על ידי
הילד ומשך זמן התחלת השפעת הסדציה
בגז צחוק (פרוספקטיבי)

רותם דיאמנט

נתונים קיימים
ושאלונים

0377-20RMC

בי"ח שניידר

 09/06/2022מאושר

09/06/2020

03/09/2020

קריותרפיה בברונכוסקופיה התערבותית אצל פטריק שטפלר
ילדים  -מחקר פרוספקטיבי רב מרכזי

נתונים קיימים
ושאלונים

0376-20RMC

בי"ח שניידר

 13/09/2022מאושר

13/09/2020

10/05/2020

ניסוי פאזה 2א ,אקראי ,כפול-סמיות,
מבוקר-אינבו ,להערכת בטיחות ויעילות של
 CM-101לחולי  PSCשזוהי מחלתם
העיקרית

אמיר שלומאי

תכשיר

0375-20RMC

בילינסון

 22/07/2022מאושר

22/07/2020

12/05/2020

הערכת האטיולוגיה של תפליט פלאורלי חד
צדדי אל מול דו-צדדי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0374-20RMC

בילינסון

 24/06/2022מאושר

24/06/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 09/06/2022מאושר

09/06/2020

11/05/2020

בחינה רטרוספקטיבית של היעילות
האבחנתית והבטיחות של ביופסיית נגעים
ראתיים בהכוונת  CTהמבוצעת ע"י רופאי
ריאה.

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0373-20RMC

 11/06/2022מאושר

11/06/2020

06/05/2020

הערכת היארעות השברים בקרב חולים עם
היפופראתירואידיזם  -מחקר רטרוספקטיבי

גלוריה צבטוב

נתונים קיימים
ושאלונים

0371-20RMC

בילינסון

20/10/2020

31/05/2020

מחקר קליני להערכת הבטיחות והביצועים
של מערכת  NR600בחולים עם מחלות
ניווניות של הרשתית.

ריטה ארליך ברגר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0369-20RMC

בילינסון

 20/10/2022מאושר

12/05/2020

מחקר פרוספקטיבי לבדיקת יעילות
 SITAGLIPTINבטיפול בתסמונת השתל
נגד המאכסן בצורתה החריפה בדרגה 3-4
או מחלה עמידה

משה ישורון

תכשיר

0368-20RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

21/10/2020

28/12/2020

מחקר פאזה  2שיבדוק את בטיחות ויעילות ליאת שרגיאן  -אלון
הטיפול ב  IXAZOMIBבמניעת מחלת
השתל כנגד המאכסן לאחר השתלת מח
עצם אלוגנאית

תכשיר

0367-20RMC

בילינסון

 24/10/2022מאושר

24/10/2021

05/05/2020

השפעת הפנדמיה בשל נגיף הקורונה על
מספר האשפוזים במחלקות הילדים וסיבות
האשפוז (רטרוספקטיבי)

נמרוד זקס

נתונים קיימים
ושאלונים

0363-20RMC

בי"ח שניידר

 20/05/2022מאושר

20/05/2020

10/05/2020

ניסוי פאזה 2א רב מרכזי ,אקראי,
כפול-סמיות ,מבוקר-אינבו ,לבדיקת
 CM-101בחולי NON-ALCOHOLIC
)STEATOHEPATITIS (NASH

אמיר שלומאי

תכשיר

0359-20RMC

בילינסון

 25/11/2022מאושר

25/11/2020

30/04/2020

סיכום תוצאות הטיפול סיסטמי בסרטן
תירואיד עמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי –
מחקר רטרוספקטיבי

ענבר פינקל

נתונים קיימים
ושאלונים

0358-20RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2020

28/04/2020

מעקב אחר הטיפול בנוגדי IL-1
(( Anakinra, Canakinumabבילדים עם
קדחת ים תיכונית עמידה לטיפול בקולכיצין -
מחקר פרוספקטיבי-תצפיתי רב מרכזי

גיל אמריליו

ללא מוצר מחקר

0355-20RMC

בי"ח שניידר

 16/11/2022מאושר

16/11/2020

30/04/2020

בלפרופטוזיס וטיפל בסטטינים  -מחקר
רטרוספקטיבי

אלון טיאוסנו

נתונים קיימים
ושאלונים

0352-20RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  73מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

11/05/2020

הערכת השפעת התפרצות נגיף הקורונה על נועה בן ארויה
תחלואה נפשית בילדים ועל אופן מתן טיפול
מרפאתי (פרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

06/05/2020

אנליזה גנטית של גידול בלוטת המגן כגישה יהודית בירגר
חדשנית לטיפול ופרוגנוזה -השוואה בין
ילדים למבוגרים

נתונים קיימים
ושאלונים

0341-20RMC

05/07/2020

השפעת פרה-מדיקציה לפני מתן עירוי
טסיות על עליית רמת הטסיות לאחר מתן
העירוי בקרב חולים המטואונקולוגים

תמר ברגר

ללא מוצר מחקר

0340-20RMC

בילינסון

27/04/2020

מאפיינים אפידימיולוגיים ,קליניים
ומעבדתיים של ילדים הסובלים מזיהום ב-
( Clostridium difficileרטרוספקטיבי)

גילת לבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0338-20RMC

בי"ח שניידר

 28/07/2022מאושר

28/04/2020

מאגר נתונים רטרוספקטיבי למטופלים עם
לימפומה לבבית

אסנת יצחקי בן צדוק נתונים קיימים
ושאלונים

0334-20RMC

בילינסון

 17/09/2022מאושר

17/09/2020

13/05/2020

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,עם הקצאה
אקראית ,כפול סמיות ,מבוקר פלצבו
להערכת הבטיחות והיעילות של
 PF-06939926לטיפול בניוון שרירים על
שם דושן.

יורם נבו

תרפיות מתקדמות

0333-20RMC

בי"ח שניידר

 19/11/2022מאושר

19/11/2020

27/04/2020

אפיון ציטוקיני של זיהום חמור ב
 SARS-CoV-2ובחינת השפעתו על קרישה
תוך וסקולרית-מחקר פרוספקטיבי

אמיר שלומאי

ללא מוצר מחקר

0332-20RMC

בילינסון

 21/05/2022מאושר

21/05/2020

26/04/2020

נתונים ותוצאים קליניים ,מעבדתיים,
אימהיים-ניאונטליים בקרב נשים בהריון עם
הדבקה בנגיף הקורונה :מחקר רטרוספקטיבי

ערן הדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0331-20RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2020

11/06/2020

השימוש בניתוחים אנדוסקופיים בסיוע לייזר יוני שופן
לטיפול בהיצרות גלוטית מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0330-20RMC

בילינסון

 01/07/2022מאושר

01/07/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0329-20RMC

בילינסון

 11/06/2022מאושר

11/06/2020

תכשיר

0328-20RMC

בילינסון

 17/09/2022מאושר

17/09/2020

יוסי שעיה

27/04/2020

איתור קשישים בסיכון לנפילה תוך שימוש
בלמידת מכונה :מחקר מקרה -ביקורת

19/05/2020

שימוש בקטמין תוך ניתוחי בניתוחי השתלת עידית תמיר
קוצב מוחי עמוק לעומת ההליך הסטנדרטי

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
0342-20RMC

בי"ח שניידר

 05/07/2022מאושר

05/07/2020

בי"ח שניידר

 02/05/2022מאושר

02/05/2021

 12/07/2022מאושר

12/07/2020

28/07/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  74מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

23/04/2020

השכיחות של  MDS/AMLלאחר טיפול
בפרוטוקול כימותרפי מסוג Da-EPOCH
בחולי לימפומה שאינה הודג'קין – a case
 - control studyמחקר רטרוספקטיבי.

גלעד יצחקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0327-20RMC

26/04/2020

אורביטל פסאודוטומור :מאפיינים קליניים,
מעבדתיים ,רדיולוגיים ומהלך מחלה בביה"ח
שלישוני (רטרוספקטיבי)

גיל אמריליו

נתונים קיימים
ושאלונים

0326-20RMC

בי"ח שניידר

12/05/2020

האם עטיה של מסכת פה-אף משפיעה על
חימצון ואיוורור בזמן הליכה רגילה והליכה
מהירה? דילמות בתקופת הקורונה.

אופיר בר-און

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0325-20RMC

בי"ח שניידר

 13/05/2022מאושר

23/04/2020

הנצולת של איבוד נוירולוגי במקרים של
הפרעות תחושה חד צדדיות  -מחקר
רטרוספקטיבי

רות ג'לדטי

נתונים קיימים
ושאלונים

0322-20RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

09/07/2020

28/04/2020

מחקר פרוספקטיבי ,בתווית פתוחה,
באנדקסנט אלפא במטופלים המקבלים
מעכב פקטור  Xaהזקוקים לניתוח דחוף
()ANNEXA-S

גליה ספקטר

תכשיר

0320-20RMC

בילינסון

 21/06/2022מאושר

21/06/2021

22/04/2020

אינדיקציות ,שיעור סיבוכים ,תחלואה
ותמותה בקרב מטופלים העוברים
אולטרסאונד אנדוסקופי – מחקר
רטרוספקטיבי

לידור עקביא

נתונים קיימים
ושאלונים

0319-20RMC

בילינסון

 14/05/2022מאושר

14/05/2020

21/04/2020

מחקר רטרוספקטיבי לחיזוי צורך בהתערבות פז לוטן
פולשנית לאבנים בדרכי השתן אצל ילדים

נתונים קיימים
ושאלונים

0318-20RMC

בי"ח שניידר

 14/05/2022מאושר

14/05/2020

28/04/2020

הערכת מרפאת הסכרת ע"י שימוש ברפואה רויטל נימרי
מקוונת.

נתונים קיימים
ושאלונים

0316-20RMC

בי"ח שניידר

 17/05/2022מאושר

17/05/2020

22/04/2020

ההשפעה של התפרצות מגיפת  COVID-19משה פיליפ
על הרגלי התזונה והתנהגות האכילה של בני
נוער עם סוכרת מסוג 1

נתונים קיימים
ושאלונים

0313-20RMC

בי"ח שניידר

 07/05/2022מאושר

07/05/2020

12/08/2020

זיהוי גנים למחלות מונוגניות עוריות ומחלות ליהי עצמוני מעוז
עוריות פסיפסיות במבוגרים וילדים

גנטי

0312-20RMC

בילינסון

 25/11/2022מאושר

25/11/2021

20/04/2020

שלומית יוסט-כ"ץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0311-20RMC

בילינסון

 25/05/2022מאושר

25/05/2020

אפיון מתווכי דלקת בהתפתחות גרורות
מוחיות

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 12/05/2022מאושר

12/05/2020

 22/06/2022מאושר

22/06/2020

13/05/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  75מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 01/12/2022מאושר

01/12/2020

19/04/2020

ריצוף גנטי מתקדם בגידולים ממאירים של
בלוטת התריס – האם גילוי מטרות טיפוליות
(מוטציות) מביא ליתרון טיפולי?מחקר
רטרוספקטיבי

ענבר פינקל

נתונים קיימים
ושאלונים

0310-20RMC

 02/11/2022מאושר

02/11/2020

25/06/2020

מחקר שלב  Ib/IIעל שילוב טיפול חיסוני עם ויקטוריה ניימן
טיפול ממוקד במשתתפים עם סרטן תאי
הכליה ( :)U03תת מחקר 03A

תכשיר

0308-20RMC

בילינסון

30/07/2020

22/06/2020

אנטגוניזם לקולטני גלוקוקורטיקואידים
כטיפול בהיפרקורטיזוליזם בקרב מטופלים
עם אדנומות או היפרפלזיה אדרנליות
המפרישות קורטיזול ( :)GRADIENTמחקר
שלב  ,3בהקצאה אקראית ,כפול-סמיות,
מבוקר-פלצבו ,לבדיקת היעילות והבטיחות
של רלקורילאנט

אילן שמעון

תכשיר

0306-20RMC

בילינסון

 30/07/2022מאושר

13/05/2020

הקשר האפשרי בין חסר באנזים
גלוקוז-6-פוספאט-דהידרוגנאז בקרב חולי
לוקמיה אקוטית לבין תגובתם לכימותרפיה:
מחקר רטרוספקטיבי – עיון בתיקי מטופלים

אופיר וולך

נתונים קיימים
ושאלונים

0305-20RMC

בילינסון

 09/08/2022מאושר

09/08/2020

03/05/2020

השוואה בין הצריכה האנרגטית בחולי טיפול פייר זינגר
נמרץ המחומצנים ע"י  HFNCומקבלים
הזנה פרנטרלית לבין אלו המקבלים הזנה
אנטרלית/דרך הפה .מחקר פיילוט,
פרוספקטיבי,רנדומלי ,לא סמוי

ללא מוצר מחקר

0302-20RMC

בילינסון

 16/07/2022מאושר

16/07/2020

13/04/2020

השפעת התפרצות מחלת הקורונה
( ) COVID19על תסמינים של ילדים עם
אבחנה קודמת של כאבי בטן והפרעות
פונקציונליות במערכת העיכול (Functional
 gastrointestinal disorders, (FGIDלפי
קריטריוני Rome IV

רענן שמיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0300-20RMC

בי"ח שניידר

 28/04/2022מאושר

28/04/2020

16/04/2020

היצרות פיית השופכן בילדים :השוואת
הממצאים מאקרוסקופיים בניתוח
ומיקרוסקופיים בביופסיה לממצאים בבדיקות
מיפוי דינאמי ועל קול טרום ניתוחיות
(רטרוספקטיבי)

מעין ליב

נתונים קיימים
ושאלונים

0294-20RMC

בי"ח שניידר

 01/06/2022מאושר

01/06/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  76מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 15/06/2022מאושר

15/06/2020

11/04/2020

שימוש בנוזלי שטיפה שונים במהלך כריתת
גידולים שטחיים בשלפוחית השתן והקשר
לתוצאות האונקולוגיות
(מחקר רטרוספקטיבי דו-מרכזי)

רועי בבאוף

נתונים קיימים
ושאלונים

0292-20RMC

 26/04/2022מאושר

26/04/2020

07/04/2020

השפעת טיפול בסטרואידים על תוצאות פט
סיטי בחולים עם אבחנה חדשה של לימפומה
אגרסיבית -מחקר רטרוספקטיבי

קרן גייגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0288-20RMC

בילינסון

19/05/2020

19/04/2020

ניטור מצב בריאותי של אנשי הצוות
באמצעות שעוני Zone 7

דרור דיקר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0287-20RMC

בית חולים
השרון

 19/05/2022מאושר

26/04/2020

השפעתו הקלינית של חיידק אקרומובקטר
בקרב חולי סיסטיק פיברוזיס

אופיר בר-און

נתונים קיימים
ושאלונים

0284-20RMC

בי"ח שניידר

 22/06/2022מאושר

22/06/2020

25/05/2020

מדידת הקשר בין התערבות פסיכולוגית
מקדימה חד פעמית הכוללת מתן מידע וכלים
לפתרון בעיות על רמת החרדה במטופלות
המגיעות לביצוע תבחין - ACTH LRH
מחקר פיילוט

משה פיליפ

ללא מוצר מחקר

0282-20RMC

בי"ח שניידר

 15/06/2022מאושר

15/06/2020

21/04/2020

מחקר מטרייה שלב 1ב ,2/בהקצאה
אקראית ,רב-מרכזי ,בתווית פתוחה,
להערכת היעילות והבטיחות של מספר
שילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה
במטופלים עם סרטן קיבה ,סרטן בחיבור
קיבה-ושט או סרטן הוושט מתקדמים
מקומית שאינם ניתנים לכריתה או גרורתיים
( – MORPHEUSסרטן הוושט והקיבה).

גלי פרל

תכשיר

0279-20RMC

בילינסון

 20/07/2022מאושר

20/07/2020

03/06/2020

תת מחקר גנטי ,פרוטוקול
 :I4V-MC-JAHU-GNמחקר אקראי ,כפול
סמיות ,בביקורת פלצבו ,עם הפסקת טיפול,
לבדיקת הבטיחות והיעילות של טיפול פומי
בבריסיטיניב במטופלים בגיל שנה אחת עד
פחות מ 18-עם דלקת מפרקים אידיופתית
מערכתית של גיל הילדות .תת-מחקר גנטי.

ליאורה הראל

גנטי

0278-20RMC

בי"ח שניידר

 28/06/2022מאושר

28/06/2021

06/04/2020

EEG Brain-Quantum-Potential for
assessing future seizure risk

פליקס בנינגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0275-20RMC

בילינסון

 28/04/2022מאושר

28/04/2020

05/04/2020

אנליזה של ממצאים הדמייתיים באמצעות
בינה מלאכותית ,לצורך זיהוי ואפיון מטופלים
החולים בCOVID19-

אהובה גרובשטיין

ללא מוצר מחקר

0274-20RMC

בילינסון

 06/04/2022מאושר

06/04/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  77מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 14/04/2022מאושר

14/04/2020

06/04/2020

הערכת שכיחותה של קדחת השיגרון
( )rheumatic feverבעת מגיפת
 – COVID-19מחקר רטרוספקטיבי,
רב-מרכזי

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0273-20RMC

 07/04/2022מאושר

07/04/2020

06/04/2020

רשם לאומי ישראלי לחולי COVID-19
הסובלים ממעורבות לבבית

ליאור פרל

נתונים קיימים
ושאלונים

0271-20RMC

בילינסון

06/04/2020

02/04/2020

אפיון התגובה החיסונית ההומורלית והרכב
הנוגדנים הספציפיים ל ,SARS-CoV-2
בחולים ומחלימים של COVID-19

דרור דיקר

ללא מוצר מחקר

0265-20RMC

בית חולים
השרון

 06/04/2022מאושר

19/04/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -השוואה בין לידה
נרתיקית לניתוח קיסרי אלקטיבי במבכירות
מעל גיל 35

גיל זאבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0264-20RMC

בילינסון

 21/05/2022מאושר

21/05/2020

23/04/2020

מחקר שלב  3רב-מרכזי ,כפול-סמיות,
בהקצאה אקראית ,בקבוצות מקבילות
להשוואת היעילות ,הבטיחות ,הסבילות,
הפרמקוקינטיקה והאימונוגניות בין
 SCD411לבין אייליה® בנבדקים עם ניוון
מקולרי נאו-וסקולרי הקשור לגיל

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0258-20RMC

בילינסון

 02/09/2022מאושר

02/09/2020

02/04/2020

ניטור דינמיקה של חלבוני דלקת בעת זיהום איליה קגן  -ט.נ.כ.
בCOVID 19

ללא מוצר מחקר

0257-20RMC

בית חולים
השרון

 06/04/2022מאושר

06/04/2020

01/04/2020

מעקב רטרוספקטיבי אחר חולים עם סרטן
מוקדם של מיתרי הקול :שיעור הצלחה
בטיפול קרינתי דפיניטיבי מול ניתוחי לייזר,
הישנות ,סיבוכים והישרדות בטווח הבינוני
והארוך.

נגה קורמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0254-20RMC

בילינסון

 27/04/2022מאושר

27/04/2020

02/04/2020

אפיון זיהום בנגיף הקורונה בישראל

אמיר שלומאי

ללא מוצר מחקר

0252-20RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

07/04/2020

07/04/2020

הערכת תפקוד נויטרופילים בחולים עם
מחלת השתל נגד המאכסן והשפעת הטיפול
בפוטופרזיס חוץ גופי על תפקוד
הנויטרופילים בקרב חולים אלה

אופיר וולך

ללא מוצר מחקר

0251-20RMC

בילינסון

 05/07/2022מאושר

05/07/2020

23/04/2020

מחקר בנושא קרינה סטריאוטקטית במנה
אחת עבור סרטן ריאה

אהרון אלון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0248-20RMC

בילינסון

 13/07/2022מאושר

13/07/2020

31/03/2020

טיפול בקנבידיול בחולי קורונה עם מחלה
מדרגה בינונית וקשה

איליה קגן  -ט.נ.כ.

תכשיר

0245-20RMC

בילינסון

 29/11/2022מאושר

29/11/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  78מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 24/09/2022מאושר

24/09/2020

02/04/2020

השפעה של טיפות מידריאטיות על
התפתחות סנכיות אחרויות לאחר ניתוח
משולב של ויטרקטומי וקטרקט עם השתלת
עדשה

יאיר פסואה

תכשיר

0243-20RMC

 01/10/2022מאושר

01/10/2020

26/04/2020

מחקר פאזה  ,3אקראי ,מבוקר של
פקריטיניב ( ,)Pacritinibלעומת בחירת
הרופא במטופלים עם מיאלופיברוזיס
ראשונית ,מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה
ראשונית או מיאלופיברוזיס לאחר
תרומבוציטמיה ראשונית ,עם
תרומבוציטופניה חמורה (ספירת טסיות <
\50,000מיקרוליטר)

עדי שחם אבולעפיה

תכשיר

0242-20RMC

בילינסון

28/10/2021

31/05/2020

טיפול אנטיביוטי בלתי הולם או מיותר
במחלקה לרפואה דחופה:
מחקר רטרוספקטיבי

דפנה יהב

נתונים קיימים
ושאלונים

0239-20RMC

בילינסון

 28/10/2022מאושר

29/03/2020

היפוגליקמיה ביילוד לאחר מתן
קורטיקוסטרואידים לאימא בתקופת הפגות
המאוחרת  -מחקר רטרוספקטיבי על נתונים
אימהיים וניאונטליים

ערן הדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0236-20RMC

בילינסון

 14/05/2022מאושר

14/05/2020

26/03/2020

רישום חולי סיליקוזיס בישראל -מחקר
רטרוספקטיבי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0233-20RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

07/04/2020

07/04/2020

מיגרנה עם אאורה בילדים ,ההבדל בין
מאפייני כאבי הראש והאאורה לפי תזמון
הופעת האאורה ביחס לכאב הראש.
(רטרוספקטיבי)

נעמה שחטר

נתונים קיימים
ושאלונים

0229-20RMC

בי"ח שניידר

 27/04/2022מאושר

27/04/2020

07/04/2020

מקום וערך של  CTבטן באבחון ,ניהול
וקבלת החלטות בחולי חסימת מעי דק-.
מחקר רטרוספקטיבי

איגור מרקוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0228-20RMC

בית חולים
השרון

 13/05/2022מאושר

13/05/2020

23/03/2020

שינויים בחושי הטעם והריח הקשורים
בזיהום הנגרם ע"י  ;SARS-CoV-2מחקר
רב מרכזי

איתן סודרי

ללא מוצר מחקר

0223-20RMC

בילינסון

 24/03/2022מאושר

24/03/2020

29/03/2020

פיתוח מודל לחיזוי החמרה במחלת הקורונה אמיר גליק
עבור חולה המאובחן עם קורונה

נתונים קיימים
ושאלונים

0221-20RMC

בילינסון

 12/04/2022מאושר

12/04/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  79מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

19/03/2020

מעקב קליני ומעבדתי אחר ילדים החולים
בנגיף COVID-19
 -מחקר פרוספטיבי ,תצפיתי

יואל רפאל לוינסקי

ללא מוצר מחקר

0215-20RMC

19/03/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -תת קבוצה של גידולי דינה איטקין
 IDCעם מרכיב אצלולרי דומיננטי לפי
מאפייני הדמייה ( USו  – )MRIקורלציה
עם פתולוגיה ,והערכת מעקב אחר תגובה
בטיפול קדם ניתוחי.

נתונים קיימים
ושאלונים

0214-20RMC

בילינסון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0210-20RMC

בית רבקה

 27/07/2022מאושר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0208-20RMC

בילינסון

 15/07/2022מאושר

15/07/2020

18/03/2020

כיצד התפרצות וירוס ( COVID-19קורונה
וירוס)  2020השפיע על החולים במחלות
מערכת העיכול אאוזינופיליות? קריאה
דחופה לדיווח עוצבת מקרים .מחקר
בינלאומי ,רב מרכזי ,רטרוספקטיבי.

נעם זביט

נתונים קיימים
ושאלונים

0206-20RMC

בי"ח שניידר

 24/03/2022מאושר

24/03/2020

10/05/2020

תוסף תזונה גלוצרנה

אמיר שלומאי

תכשיר

0205-20RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2020

17/03/2020

אפיון ושכיחות כאבי ראש בילדים ובני נוער
עם הפרעות אכילה שטופלו במסגרת
מרפאת כאבי ראש במוסד שלישוני
(רטרוספקטיבי)

טלי שלייר פלץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0201-20RMC

בי"ח שניידר

 12/04/2022מאושר

12/04/2020

27/04/2020

אנמיה המוליטית מיקרו-אנגיופטית בעקבות
דימום בתר-לידתי :סדרת מקרים וסקירת
ספרות

גליה ספקטר

נתונים קיימים
ושאלונים

0200-20RMC

בילינסון

 12/05/2022מאושר

12/05/2020

16/07/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -ניתוח נתוני עתק
לבחינת הקשר בין ממצאים חיוביים בבדיקות
גנטיות לבין תוצאים קליניים ומעבדתיים

לינה באסל

נתונים קיימים
ושאלונים

0197-20RMC

בילינסון

 15/11/2022מאושר

15/11/2020

יוליה בוגייבסקי

02/04/2020

הערכת מכשיר  MOBIחדש בשדה הקליני
בהיבט של בטיחות ,שימושיות ,סבילות
וישימות במטופלים במצב תת אקוטי לאחר
אירוע מוחי במסגרת שיקום באשפוז.

18/03/2020

מחקר פרוספקטיבי ,פתוח ,רב-מרכזי ,מחקר גרגורי גולובצ'ינר
פיילוט להערכת בטיחות ,יעילות ושמישות
של האפליקציה לסמן קולי של פרפור
פרוזדורים

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 29/03/2022מאושר

29/03/2020

 03/05/2022מאושר

03/05/2020

27/07/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  80מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

30/03/2020

ניסוי קליני שלב  ,3רב-מרכזי ,בהקצאה
אקראית ,כפול סמיות בביקורת דמה,
להערכת הבטיחות והיעילות של מתן הזרקה
תוך זגוגית של ( Zimuraמעכב משלים )C5
במטופלים עם אטרופיה גאוגרפית משנית
לניוון מקולרי הקשור לגיל.

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0195-20RMC

15/03/2020

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן את סוג
הפציעות ומאפייני המטופלים הנפצעים
כרוכבים או כנפגעים ע"י קורקינט או אופניים
חשמליים ופנו למיון בשל פציעתם

יפית חמצני

נתונים קיימים
ושאלונים

0194-20RMC

בילינסון

גיל גלעד

תכשיר

0192-20RMC

בי"ח שניידר

03/06/2020
פרוטוקול בינלאומי IntReALL HR 2010
לטיפול בהישנות לאוקמיה לימפובלסטית
חריפה

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 17/08/2022מאושר

17/08/2020

 19/04/2022מאושר

19/04/2020

 14/07/2022מאושר

14/07/2020

22/06/2020

המשך טיפול באתזוליזומאב
( )Athezolizumabבחולים שסיימו מחקר
מחקר שלב  IIIגלוי תווית ,אקראי ,על
השימוש באטזוליזומאב (,MPDL3280A
נוגדן נגד  )PD-L1בשילוב עם קרבופלטין או
ציספלטין  +פמטרקסד בהשוואה לשימוש
בקרבופלטין או ציספלטין  +פמטרקסד
לטיפול במטופלים שלא טופלו בעבר
בכימותרפיה ,וסובלים מסרטן ריאות בשלב
 IVמסוג תאים שאינם קטנים (,)NSCLC
מסוג שאינו תאי קשקש

עפר רתם

תכשיר

0191-20RMC

בילינסון

 30/07/2022מאושר

30/07/2020

10/06/2020

מחקר לאיתור ואפיון אוכלוסיות תאים
מיאלואידים כמרקר פרדיקטיבי לתגובה
לטיפול כימו-אימוני עם פמברוליזומאב בחולי
סרטן ריאה גרורתי מסוג "תאים לא קטנים"

רז מוטעי

ללא מוצר מחקר

0190-20RMC

בילינסון

 15/09/2022מאושר

15/09/2020

26/05/2020

מחקר שלב  3רב-מרכזי ,כפול-סמיות,
מבוקר פלצבו ,בהקצאה אקראית של AG
 881בנבדקים
עם גליומה שאריתית או נשנית בדרגה  2עם
מוטציה ב IDH1 -או בIDH2-

שלומית יוסט-כ"ץ

תכשיר

0188-20RMC

בילינסון

 05/10/2022מאושר

05/10/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  81מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

08/03/2021

מחקר מעקב למטופלים עם טרום סוכרת או משה פיליפ
הנמצאים בסיכון לפתח סוכרת מסוג 1
שאותרו במסגרת מחקר סקר הנוגדנים
הארצי ( - )ADIR studyמחקר ארצי רב
מרכזי

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

ללא מוצר מחקר

0186-20RMC

בי"ח שניידר

 12/04/2022מאושר

12/04/2021

10/03/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -מודל לניבוי סיכוי
לסיום לידה בניתוח קיסרי בקרב נשים
בלידה ספונטנית ראשונה

ערן הדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0185-20RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

07/04/2020

10/03/2020

הקשר בין החשיפה לסביבה ירוקה לבין
חרדה ודיכאון בנשים בהריון :תיווך ע"י
קורטיזול וטסטוסטרון  -מחקר רטרוספקטיבי
שניוני

ערן הדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0184-20RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

07/04/2020

15/03/2020

קצב העלייה בהיקף ראש בטיפול
ב Growth Hormone-בילדים עם  IGHDו-
 MPHDמולדים (רטרוספקטיבי)

צבי לרון

נתונים קיימים
ושאלונים

0183-20RMC

בי"ח שניידר

 12/05/2022מאושר

12/05/2020

16/03/2020

מחקר פרוספקטיבי תצפיתי  -הקורלציה בין
פרופיל המיקרוביום לדלף פוסט-ניתוחי
בחולי סרטן ושט מקומי

הילה שמילוביץ'

ללא מוצר מחקר

0182-20RMC

בילינסון

 25/10/2022מאושר

25/10/2020

10/03/2020

שכיחות מחלות רקע בחולי  CLLוסיבת
המוות בחולי  ,CLLבעידן טרום ופוסט
ה - noval agentsמחקר עוקבה
רטרוספקטיבי

אורי רוזובסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0181-20RMC

בילינסון

 19/04/2022מאושר

19/04/2020

30/03/2020

הערכת השפעת חסימה אפית עם או בלי
ריניטיס על מדדי איכות חיים

איתן סודרי

נתונים קיימים
ושאלונים

0179-20RMC

בילינסון

 11/06/2022מאושר

11/06/2020

08/03/2020

תגרי מזון לחלב אפוי וביצה אפויה :מאפיינים רשא ח'ליליה
קלינים המנבאים הצלחה ,חומרת תגובות,
הענות להמשך צריכת מזון אפוי ונשיאת
מזרק אפיפן

נתונים קיימים
ושאלונים

0178-20RMC

בי"ח שניידר

 19/04/2022מאושר

19/04/2020

09/03/2020

פפטידים מוכוונים סרטן ערמונית

שי גולן

ללא מוצר מחקר

0176-20RMC

בילינסון

 16/04/2022מאושר

16/04/2020

05/03/2020

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן את תוצאות
הטיפול באמבליופיה במוסדנו ,ומציאת
מנבאים להצלחת הטיפול כמו כן גורמי סיכון
לכישלונו.

רונית פרילינג

נתונים קיימים
ושאלונים

0175-20RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

25/03/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  82מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

08/03/2020

הערכת בדיקות סקר בממוגרפיה ו MRI -שד אהובה גרובשטיין
בגברים נשאי BRCA

סוג המחקר
נתונים קיימים
ושאלונים

0174-20RMC

בילינסון

 23/03/2022מאושר

23/03/2020

תכשיר

0172-20RMC

בילינסון

 13/09/2022מאושר

13/09/2020

0166-20RMC

בי"ח שניידר

 23/03/2022מאושר

23/03/2020

תכשיר

0165-20RMC

בילינסון

 23/07/2022מאושר

23/07/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0164-20RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

25/03/2020

14/04/2020

מחקר קליני שלב  ,2/3רב-מרכזי ,אקראי,
של טיפול משולב ברי
טוקסימאב-גמציטאבין-דקסאמתזון-פלטינום
( )R-GDPעם או בלי סלינקסור במטופלים
עם לימפומה מפושטת של תאי  Bגדולים
( )RR-DLBCLנשנית/עמידה

רונית גוריון

תכשיר

0162-20RMC

בילינסון

 24/06/2022מאושר

24/06/2020

04/03/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -חישוב עקומות לידה
לפי מאפיינים אימהיים ומיילדותיים ייחודיים

שי סוקניק

נתונים קיימים
ושאלונים

0158-20RMC

בילינסון

 29/03/2022מאושר

29/03/2020

22/06/2020

מחקר פאזה  ,IIIבתווית-פתוחה ,אקראי
להערכת אטזוליזומאב וטירגולומאב
בהשוואה לדורבלומאב בחולי סרטן ריאות
מסוג תאים שאינם קטנים מתקדם מקומי
בלתי ניתן לכריתה בשלב  ,IIIשמחלתם לא
התקדמה לאחר כימותרפיה מבוססת
פלטינום בשילוב עם טיפול קרינה
()SKYSCRAPER-03

עידית פרץ

04/03/2020

השוואה בין טיפול אנטיביוטי אמפירי
צר-טווח לטיפול רחב טווח במורסה דנטלית
בילדים מאושפזים (רטרוספקטיבי)

ליאת אשכנזי -הופנונג נתונים קיימים
ושאלונים

12/03/2020

מחקר רב-מרכזי ,אקראי ,כפול סמיות,
מבוקר פלצבו ,להערכת הבטיחות והיעילות
של רונקאסיגואט פומי במינונים עולים
בהתאמה אישית ,בקרב נבדקים עם אבחנה
קלינית של מחלת כליות כרונית עם סכרת ו /
או יתר לחץ דם ועם לפחות מחלה נלווית
קרדיווסקולרית אחת

01/03/2020

השפעת מאפייני הלידה הראשונה על הסיכון שירי חזן
ללידה מוקדמת בלידה הבאה  -מחקר
רטרוספקטיבי

בניה רוזן-צבי

מספר הבקשהקמפוס

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  83מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 21/07/2022מאושר

21/07/2020

19/03/2020

מחקר המשך שלב  3bביופדציטיניב
( )Upadacitinibעם טיפול גלוי תווית
במטופלים בוגרים עם דלקת עור אטופית
( )Atopic Dermatitisבדרגה מתונה עד
חמורה ,אשר השלימו את הטיפול במסגרת
מחקר M16-046

אמיליה חודק

גנטי

0155-20RMC

 01/06/2022מאושר

01/06/2020

26/02/2020

מחקר רב מרכזי ,בתווית גלויה ובהקצאה
אקראית ,להערכת הפעילות של לאזופוקסיפן
לעומת פולבסטראנט לטיפול בנשים לפני
ואחרי תום הווסת (מנפאוזה) ,עם סרטן שד
מתקדם מקומי או גרורתי ,חיובי ל ER-שלילי
ל ,HER2-עם מוטציה ב.ESR1-

רינת ירושלמי

גנטי

0154-20RMC

בילינסון

16/06/2020

26/02/2020

מחקר רב מרכזי ,בתווית גלויה ובהקצאה
אקראית ,להערכת הפעילות של לאזופוקסיפן
לעומת פולבסטראנט לטיפול בנשים לפני
ואחרי תום הווסת (מנפאוזה) ,עם סרטן שד
מתקדם מקומי או גרורתי ,חיובי ל ER-שלילי
ל ,HER2-עם מוטציה ב.ESR1-

רינת ירושלמי

תכשיר

0153-20RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

10/06/2020

השפעת טיב הטיפול האנטיביוטי ,בקרת
ומניעת זיהומים על המיקרוביוטה של המעי
בדגש על פתוגנים הנרכשים בבית החולים-
מחקר שאלונים

נעה אליקים-רז

נתונים קיימים
ושאלונים

0152-20RMC

בילינסון

 29/07/2022מאושר

29/07/2020

14/04/2020

מחקר קליני שלב 2ב' ,בתווית פתוחה ,עם
זרועות מרובות ,של סלינקסור עם דקסמתזון
במינון נמוך ( )Sdבמטופלים עם מיאלומה
נפוצה בעלת עמידות מחומשת או בורטזומיב
( )SVdבמטופלים עם מיאלומה נפוצה
העמידה לשלושה סוגי טיפול

עמוס כהן

תכשיר

0149-20RMC

בילינסון

 15/06/2022מאושר

15/06/2020

24/02/2020

הקשר בין סוג ואופי המעקב הרפואי בחולים מתן אלי סיטרמן
הלוקים באכלזיה והשפעתו על תוצאים
קליניים בטווח הארוך

נתונים קיימים
ושאלונים

0148-20RMC

בילינסון

 21/05/2022מאושר

21/05/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  84מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

03/03/2020

מחקר שלב  ,2aכפול סמיות ,אקראי ,מבוקר ארזה סטימצקי
פלצבו ,בקבוצות מקבילות ,רב-מרכזי,
להערכת הבטיחות ,הסבילות,
הפרמקוקינטיקה ,הפרמקודינמיקה והיעילות
המקדמית של מנות מרובות של VIT-2763
בנבדקים עם בטא תלסמיה שאינה תלויה
בעירויי דם

תכשיר

0145-20RMC

בילינסון

 02/08/2022מאושר

02/08/2020

תכשיר

0144-20RMC

בי"ח שניידר

 09/08/2022מאושר

09/08/2021

תכשיר

0143-20RMC

בילינסון

 22/09/2022מאושר

22/09/2020

05/03/2020

אפיון תפקודי כבד מוגבר אצל מטופלים עם
שפעת או  rsvרטרוספקטיבי

אמיר שלומאי

נתונים קיימים
ושאלונים

0142-20RMC

בילינסון

 18/03/2022מאושר

18/03/2020

19/03/2020

מחקר המשך שלב  3bביופדציטיניב
( )Upadacitinibעם טיפול גלוי תווית
במטופלים בוגרים עם דלקת עור אטופית
( )Atopic Dermatitisבדרגה מתונה עד
חמורה ,אשר השלימו את הטיפול במסגרת
מחקר M16-046

אמיליה חודק

תכשיר

0141-20RMC

בילינסון

 02/07/2022מאושר

02/07/2020

05/03/2020

בדיקת קשר בין שימוש בנוגדי קרישה
ותוצאי שיקום בחולי שבר ירך במסגרת
פוסט-אקוטית -מחקר רטרוספקטיבי

אביטל הרשקוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0139-20RMC

בית רבקה

 13/04/2022מאושר

13/04/2020

דרור קראוס

08/03/2020

מחקר שלב 2ב' בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,מבוקר-פלצבו ,תכנון מקביל,
הבוחן את הבטיחות והיעילות של
 MGCND00EP1כתוסף לטיפול בילדים
ומתבגרים הסובלים מאפילפסיה עמידה
לטיפול.

05/03/2020

מחקר שלב  3רב-מרכזי בהקצאה אקראית ,עמוס כהן
בתווית פתוחה ,של איזטוקסימאב
( )SAR650984בשילוב עם לנלידומיד
ודקסמתאזון לעומת לנלידומיד ודקסמתאזון
במטופלים עם מיאלומה נפוצה רדומה בסיכון
גבוה

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  85מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

13/05/2020

שם המחקר:
 :SERENA-2מחקר שלב  ,2רב-מרכזי,
בהקצאה אקראית ,בתווית פתוחה ,בקבוצות
מקבילות להשוואת היעילות והבטיחות של
 AZD9833פומית לעומת פולבסטרנט
בנשים עם סרטן שד מתקדם חיובי לER-
ושלילי לHER2-
כותרת קצרה:
 :SERENA-2מחקר שלב  ,2השוואתי,
בהקצאה אקראית של  AZD9833לעומת
פולבסטרנט בנשים עם סרטן שד מתקדם
חיובי ל ER-ושלילי לHER2-

רינת ירושלמי

תכשיר

0137-20RMC

03/03/2020

סיבות חוץ בטניות לכאבי בטן בילדים
המתייצגים למלר"ד  -מחקר רטרוספקטיבי

רון ברנט

נתונים קיימים
ושאלונים

0134-20RMC

בי"ח שניידר

19/02/2020

מחקר רטרוספקטיבי :חקירת שיטות
חדשניות לשיפור הערכת משקל העובר
באולטרה-סאונד

ערן הדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0130-20RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

15/06/2020

בריאות הפה ומיקרוביום אוראלי בחולים עם יעל אן לשם
אטופיק דרמטיטיס  -מחקר ללא מוצר מחקר

ללא מוצר מחקר

0128-20RMC

בילינסון

 03/09/2022מאושר

03/09/2020

01/03/2020

ניסוי אדפטיבי ,פאזה  ,3אקראי,
מבוקר-פלצבו ,כפול-סמיות ,להערכת
הבטיחות והיעילות של טרפרוסטיניל
בשאיפה במטופלים עם יתר לחץ דם ריאתי
כתוצאה ממחלת ריאות חסימתית כרונית
()PH-COPD

מרדכי קרמר

תכשיר

0126-20RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2020

19/03/2020

הערכת התשישות כסימפטום ראשוני
במחלת הגושה

נועה רורמן שחר

נתונים קיימים
ושאלונים

0124-20RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

07/04/2020

19/02/2020

ביומרקרים פוטנציאליים לתסמונת המשבר
האובדני ()SCS

מיה אמיתי

ללא מוצר מחקר

0123-20RMC

בי"ח שניידר

 19/04/2022מאושר

19/04/2020

19/02/2020

מיאלומה ומחלות תאי פלסמה -מאגר נתונים תמר ברגר
ארצי

נתונים קיימים
ושאלונים

0121-20RMC

בילינסון

 26/03/2022מאושר

26/03/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0119-20RMC

בילינסון

 23/03/2022מאושר

23/03/2020

20/02/2020

משוב המשתתף על מאפיינים נבחרים
במערכת קורדיו

טוביה בן גל

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 23/09/2022מאושר

23/09/2020

 25/03/2022מאושר

25/03/2020
30/11/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  86מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 09/03/2022מאושר

09/03/2020

17/02/2020

אמפיצילין מול צפטריאקסון בטיפול לדלקת
ראות נרכשת בקהילה בחולים מאושפזים.
מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

תומר אבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0117-20RMC

 18/06/2022מאושר

18/06/2020

25/03/2020

הערכת היעילות של בדיקת אולטראסאונד
( )USבהשוואה לטומוגרפיה ממוחשבת
( )CTבזיהוי של אבני כליה בילדים
(פרוספקטיבי)

רועי בבאוף

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0116-20RMC

בי"ח שניידר

25/03/2020

16/02/2020

השוואת המאפיינים והתוצאים הקליניים של
ריסוק אבני כליה מלעורית (Percutaneous
 )nephrolithotomy, PCNLבגישת supine
לעומת prone

רועי בבאוף

נתונים קיימים
ושאלונים

0114-20RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

03/03/2020

הערך הדיאגנוסטי והקליני של נוגדני
 anti-PLA2Rבסרום ושל משקעים
גלומרולרים של  PLA2Rבחולים עם
 - Membranousמחקר רטרוספקטיבי

תמנע אגור

נתונים קיימים
ושאלונים

0112-20RMC

בית חולים
השרון

 25/03/2022מאושר

25/03/2020

16/02/2020

איסוף נתונים על חולים המאושפזים בחשד
ל/או מחלה מוכחת של  -nVocמחקר
רטרוספקטיבי

דפנה יהב

נתונים קיימים
ושאלונים

0110-20RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

25/03/2020

13/02/2020

שינויים היסטולוגים מוקדמים בהידרדניטיס
סופורטיבה  -מחקר ללא מוצר מחקר

יוסי טייב

ללא מוצר מחקר

0108-20RMC

בילינסון

 23/03/2022מאושר

23/03/2020

19/03/2020

הערכה גנטית לגידולים חוזרים בילדים
במסגרת מאגר הINFORM -

שי יזרעאלי

גנטי

0107-20RMC

בי"ח שניידר

 22/09/2022מאושר

22/09/2020

12/02/2020

אבחנת תסביב האשך על ידי Point of
)Care Ultrasound (POCUSבמלר"ד
ילדים בניגוד לאולטראסונד במכון רנטגן
( :)RADUSניסיון - NON-INFERIORITY
רטרוספקטיבי

ירדנה קופל

נתונים קיימים
ושאלונים

0106-20RMC

בי"ח שניידר

 18/03/2022מאושר

18/03/2020

16/02/2020

שימוש ב  PET-CTלאבחון חולים עם חום
ממקור לא ידוע והשוואה לבדיקת .CT
מחקר רטרוספקטיבי.

תומר אבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0105-20RMC

בילינסון

 19/03/2022מאושר

19/03/2020

26/02/2020

שימוש באבקת ונקומיצין בפצע הניתוחי
במהלך הניתוח למניעת זיהומים בעקבות
ניתוח עמוד השדרה-מחקר מבוקר אקראי

אייל יצחיאק

תכשיר

0103-20RMC

בילינסון

 12/05/2022מאושר

12/05/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  87מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 25/03/2022מאושר

25/03/2020

10/02/2020

היעילות של הדמיית  PET-CTבאבחון
וריבוד סיכונים בלימפומה פוליקולרית של
הדאודנום

תמר ברגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0098-20RMC

 01/04/2022מאושר

01/04/2020

09/02/2020

אפיון של MYH9 Related
Disordersבילדים  -מחקר רטרוספקטיבי
רב מרכזי בישראל

ג'ואן יעקובוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0097-20RMC

בי"ח שניידר

26/03/2020

09/02/2020

מחקר רטרוספקטיבי משותף של שרותי
בריאות כללית ומכון וייצמן -
בחינת ההשפעה של נוגדי קרישה ותרופות
המפחיתות רמת  LDLעל תוצאים קליניים
וניבוי תגובה לטיפול תרופתי ולתוצאים
קליניים באמצעות נתוני הרשומה הרפואית

יעלה טלמור-ברקן

נתונים קיימים
ושאלונים

0096-20RMC

בילינסון

 26/03/2022מאושר

09/02/2020

גורמים המשפיעים על שאלון SDQ
במרפאת כאב ראש במרכז שלישוני
(רטרוספקטיבי)

טל אידליץ מרקוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0095-20RMC

בי"ח שניידר

 19/03/2022מאושר

19/03/2020

17/03/2020

מחקר  :OVALמחקר שלב  3אקראי,
מבוקר ,בעל שתי זרועות טיפול ,כפול סמיות,
רב מרכזי על הטיפול בOfranergene -
 )Obadenovec ) VB-111בשילוב עם
פקליטקסל לעומת טיפול בפקליטקסל
בשילוב עם פלצבו ,במטופלות הסובלות
מסרטן שחלה נשנה העמיד לפלטינום.

דליה צורף

תכשיר

0093-20RMC

בילינסון

 25/05/2022מאושר

25/05/2020

06/02/2020

דלף אויר ריאתי מתמשך בילדים
המאושפזים בטיפול נמרץ (רטרוספקטיבי)

אביחי וייסבאך

נתונים קיימים
ושאלונים

0092-20RMC

בי"ח שניידר

 18/03/2022מאושר

18/03/2020

19/02/2020

מחקר פרוספקטיבי המשווה בין מכשיר
הקומפס ומכשיר ההאמפרי בדבר הערכת
שדה ראיה מרכזי.

נועה גפן

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0091-20RMC

בילינסון

 08/04/2022מאושר

08/04/2020

19/02/2020

דקסמדטומדין במתן תוך אפי בהשוואה
לטריכלופוס סודיום במתן פומי :השוואה של
שתי תרופות סדציה ,בילדים על הספקטרום
האוטיסטי ,המבצעים אלקטרואנצפלוגרפיה-
מחקר אקראי ומבוקר (פרוספקטיבי)

איתן קפלן

תכשיר

0090-20RMC

בי"ח שניידר

 12/08/2022מאושר

12/08/2020

06/02/2020

ריטוקסימאב כמונותרפיה במטופלים עם
SPLENIC MARGINAL ZONE
- LYMHPMA
מחקר רטרוספקטיבי

רונית גוריון

נתונים קיימים
ושאלונים

0088-20RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

17/03/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  88מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 10/08/2022מאושר

10/08/2020

20/02/2020

פתוגנזה מולקולרית של היסטיוציטוזיס עם
תסמונת H

שרה אליצור

גנטי

0085-20RMC

 11/06/2022מאושר

11/06/2020

07/05/2020

בחינת טיפולים משולבים חדשים לסרטן
כליה וסרטן תאי מעבר  /שתן תוך שימוש
בשיטת EVOC

אלי רוזנבאום

ללא מוצר מחקר

0084-20RMC

בילינסון

24/05/2020

08/03/2020

דיאטה מותאמת אישית על מנת לשנות את
מהלך המחלה הטרשתית בחולים סכרתיים
וטרום סכרתיים עם מחלה קורונרית מוכחת

יעלה טלמור-ברקן

תכשיר

0082-20RMC

בילינסון

 24/05/2022מאושר

13/02/2020

בטיחות ויעילות של מכשיר E-Qure BST
לטיפול ביתי בפצעי רגל דיאבטים

חיליק חיון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0081-20RMC

בילינסון

 02/08/2022מאושר

02/08/2020

04/02/2020

מחקר השוואתי רטרוספקטיבי בגידולים
ממאירים מסוג אדינואידציסטיק של בלוטות
רוק מינוריות לעומת מג'וריות ,תגובה לטיפול
כירורגי ,אונקולוגי או משולב.

עסמת נג'אר

נתונים קיימים
ושאלונים

0076-20RMC

בילינסון

 31/03/2022מאושר

31/03/2020

30/01/2020

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן את התוצאות
הקליניות של השתלת עדשות טוריות לשם
תיקון אסטיגמטיזם בזמן ניתוחים להסרת
ירוד.

רותי סלע

נתונים קיימים
ושאלונים

0075-20RMC

בילינסון

 17/02/2022מאושר

18/02/2020

29/01/2020

אתרוסקלרוזיס במושתלי ריאה -מחקר
רטרוספקטיבי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0073-20RMC

בילינסון

 11/03/2022מאושר

11/03/2020

04/02/2020

הערכת  NPHבאמצעות אפליקציה סלולרית רות ג'לדטי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0067-20RMC

בילינסון

 26/03/2022מאושר

26/03/2020

22/09/2020

מחקר מבוקר ,בהקצאה אקראית עם
העלאת מינון של נוסינרסן ()BIIB058
במשתתפים עם ניוון שרירים שדרתי ()SMA

שרון אהרוני

תכשיר

0066-20RMC

בי"ח שניידר

 01/07/2022מאושר

01/07/2021

28/01/2020

התועלת בייעוץ הגנטי הטרום לידתי
ומגבלותיו

רן סוירסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0063-20RMC

בילינסון

 30/06/2022מאושר

30/06/2020

28/01/2020

הערכה מוטורית של מחלת פרקינסון
ופרקינסונים ווסקולרי באמצעות אפליקציית
TUG encephalog

רות ג'לדטי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0062-20RMC

בילינסון

 02/04/2022מאושר

02/04/2020

28/01/2020

תפקיד  PET\CTבאבחנה ב Marginal
 zone lymphomaומנבאים לקליטה ב
 - PETמחקר רטרוספקטיבי.

ענת גפטר-גוילי

נתונים קיימים
ושאלונים

0061-20RMC

בילינסון

 25/02/2022מאושר

26/02/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
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תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

17/02/2020

מחקר שלב  1bלבדיקת היעילות והבטיחות
של קופטוזומאב פלידוטין (,ABBV-647
נוגדן מצומד לתרופה כנגד  )PTK7בנבדקים
עם סרטן ריאות נשנה מסוג תאים שאינם
קטנים ,המבטא .PTK7

סלומון שטמר

תכשיר

0059-20RMC

23/02/2020

הקשר בין הידרדניטיס סופורטיבה לפריון
הגבר -מחקר ללא מוצר מחקר

יוסי טייב

ללא מוצר מחקר

0058-20RMC

בילינסון

26/01/2020

ניסוי בהקצאה אקראית ,כפול-סמיות ,מבוקר אלחנדרו סולודקי
פלצבו ,רב-מרכזי ,להערכת ההשפעה של
הפחתת ליפופרוטאין ( )aבאמצעות
 TQJ230על אירועים קרדיווסקולריים
חמורים במשתתפים עם מחלה
קרדיווסקולרית קיימת.

תכשיר

0057-20RMC

בילינסון

 11/06/2022מאושר

נופר מרכוס מנדלבליט תכשיר

0054-20RMC

בי"ח שניידר

 10/09/2022מאושר

10/09/2020

ללא מוצר מחקר

0053-20RMC

בילינסון

 21/05/2022מאושר

21/05/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0052-20RMC

בילינסון

 09/03/2022מאושר

09/03/2020

26/01/2020

מחקר שלב  3רב-מרכזי ,כפול-סמיות,
מבוקר פלצבו ,בהקצאה אקראית ,בקבוצות
מקבילות ,שאורכו  24שבועות ,עם הארכה
בתווית פתוחה להערכת היעילות והבטיחות
של בנראליזומאב במטופלים עם תסמונת
היפראאוזינופיליה ()HES

04/02/2020

חקר מסלולים התורמים לדיכוי מערכת
החיסון בסרטן השד

02/02/2020

השוואה בין איכות טכנית של צילומי ביקורת מריה ויטנברג
לאחר החלפת ירך מלאה כתלות במיקום
הביצוע (חדר ניתוח או יחידה להתאוששות)
– מחקר רטרוספקטיבי

רינת ירושלמי

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 19/04/2022מאושר

19/04/2020

 30/03/2022מאושר

30/03/2020
11/06/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

23/01/2020

מחקר פאזה ראשונה/שניה ,רב-מרכזי,
העלאת מינון להערכת הבטיחות ,הסבילות
והיעילות הראשונית של TBX-3400
במשתתפים עם גידולים ממאירים מוצקים
העמידים או שאינם מגיבים לטיפולים
סטנדרטיים)TBX-3400-003( .
A PHASE 1/2 MULTI-CENTER
DOSE-ESCALATION STUDY OF
THE SAFETY, TOLERABILITY AND
EARLY EFFICACY OF TBX-3400 IN
SUBJECTS WITH SOLID
MALIGNANT TUMORS RESISTANT
OR REFRACTORY TO STANDARD
THERAPIES

סלומון שטמר

תרפיות מתקדמות

0049-20RMC

01/03/2020

מחקר מטרייה שלב 1ב ,2/בהקצאה
אקראית ,רב-מרכזי ,בתווית פתוחה,
להערכת היעילות והבטיחות של מספר
שילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה
במטופלים עם סרטן שד גרורתי שלילי
לשלושת הסמנים ()MORPHEUS TNBC

רינת ירושלמי

תכשיר

0046-20RMC

בילינסון

13/03/2020

הקשר בין עוצמת נחרה לבין ירידת שמיעה
בקרב מטופלים הסובלים מדום נשימה
בשינה ובני זוגם

אורי אלקן

ללא מוצר מחקר

0045-20RMC

בילינסון

 26/04/2022מאושר

17/02/2020

אפיון מצב גידי האכילס והפיקה בקרב
מבוגרים לאחר שברך ירך במסגרת
פוסט-אקוטית

אביטל הרשקוביץ

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0041-20RMC

בית רבקה

 13/04/2022מאושר

13/04/2020

29/01/2020

מחקר שלב  1/2בתווית פתוחה המשווה בין עידית פרץ
הזמינות הביולוגית/השקילות הביולוגית
היחסיות של פורמולציות שונות של
סֵ ִלינ ְֶקסֹור ,ומעריך את ההשפעה של תפקודי
כבד לקויים על הפארמקוקינטיקה של
סֵ ִלינ ְֶקסֹור ואת הסבילות והפעילות האנטי
סרטנית של טיפול משולב עם סֵ ִלינ ְֶקסֹור
()SPRINT

תכשיר

0035-20RMC

בילינסון

 02/04/2022מאושר

02/04/2020

ללא מוצר מחקר

0034-20RMC

בי"ח שניידר

 11/03/2022מאושר

11/03/2020

11/01/2020

בדיקת סמנים של תחלופת עצם במחלות
עצם דלקתיות בילדים – מחקר פרוספקטיבי,
רב מרכזי

יואל רפאל לוינסקי

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 02/11/2022מאושר

02/11/2020

 21/05/2022מאושר

21/05/2020

26/04/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 24/02/2022מאושר

25/02/2020

15/01/2020

מחקר רטרוספקטיבי משותף של שירותי
בריאות כללית ומכון וייצמן – מגמות
בשכיחות והתנהגות של סרטן

ברוך ברנר

נתונים קיימים
ושאלונים

0032-20RMC

 17/06/2022מאושר

17/06/2020

12/03/2020

הערכת יכולות מוטוריקה עדינה ,באמצעות
משימת הקלדה ושימוש במסך מגע ,והקשר
לתפקוד יום יומי ואיכות חיים בקרב ילדים
המאובחנים עם מחלת .SMA

שרון אהרוני

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0031-20RMC

בי"ח שניידר

27/01/2020

09/01/2020

גורמי סיכון לבקטרמיה בילדים הסובלים
מכוויות באשפוז (רטרוספקטיבי)

ליאור הר-שי

נתונים קיימים
ושאלונים

0029-20RMC

בי"ח שניידר

 26/01/2022מאושר

08/01/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -השפעת של דלף
מהשקה לחולי סרטן ושט לאחר MINIMAL
INVASIVE ESOPHAGECTOMY
לתוצאות אונקולוגיות טוח ארוך

ולדימיר טברסקוב

נתונים קיימים
ושאלונים

0026-20RMC

בילינסון

 09/02/2022מאושר

10/02/2020

08/01/2020

הקורלציה בין עליית מדדי דלקת ושכיחות
סיבוכי דלקת אוזן תיכונה במלר"ד ילדים

גל קמחי

נתונים קיימים
ושאלונים

0022-20RMC

בי"ח שניידר

 05/03/2022מאושר

05/03/2020

06/01/2020

שכיחות וגורמי סיכון של זיהומים בקרב
ילדים המטופלים בadrenocorticotropic-
 hormoneבאבחנת Infantile spasms
(רטרוספקטיבי)

רחל לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0021-20RMC

בי"ח שניידר

 02/02/2022מאושר

03/02/2020

29/01/2020

מחקר פאזה  ,IIIפרוספקטיבי ,רב-מרכזי,
אקראי ,מבוקר ,בעל שתי זרועות ,כפול
סמיות ,להערכת הבטיחות והיעילות של מתן
 D-PLEXפלוס הטיפול המקובל בהשוואה
לטיפול המקובל בלבד ,למניעת זיהום בחתך
הניתוחי לאחר ניתוח בטן.

ניר וסרברג

תכשיר

0020-20RMC

בילינסון

 29/03/2022מאושר

29/03/2020

08/01/2020

בחינת בטיחות ויעילות מערכת הבלון
פרוספייס בזמן טיפול הקרנתי ( )IMRTשל
הערמונית לחולי סרטן הערמונית

דוד מרגל

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0018-20RMC

בילינסון

 09/03/2022מאושר

09/03/2020

07/01/2020

המשך מעקב ובדיקת נתוני כאב ומצב
בריאות של מטופלים המקבלים טיפול
בתכשירים חדשים לכאב נורופתי

דרור רובינסון

נתונים קיימים
ושאלונים

0017-20RMC

בית חולים
השרון

 26/01/2022מאושר

27/01/2020

09/01/2020

מיקרוביום כמנבא תגובה לתכשיר לבודופה
בחולי פרקינסון

רות ג'לדטי

ללא מוצר מחקר

0015-20RMC

בילינסון

 21/04/2022מאושר

21/04/2020

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בית חולים
השרון

 09/03/2022מאושר

09/03/2020

14/01/2020

קביעת רמות הסף המינימליות של
טקרולימוס הקשורות בשרידות מיטבית של
שתל הכליה

תמנע אגור

נתונים קיימים
ושאלונים

0013-20RMC

 17/02/2022מאושר

18/02/2020

06/01/2020

שכיחות ומאפיינים קליניים של חולי
פריקרדיטיס אידיופתי נשנה (רטרוספקטיבי)

אלכסנדר לוונטל

נתונים קיימים
ושאלונים

0011-20RMC

בי"ח שניידר

10/02/2020

05/01/2020

מרקרים פתולוגים במנינגיומות במטופלות
עם סרטן שד או סרטן גניקולוגי :מחקר
רטרוספקטיב

אנדרו אריה קנר

נתונים קיימים
ושאלונים

0008-20RMC

בילינסון

 09/02/2022מאושר

05/01/2020

מיפוי חולי הסוכרת המאושפזים במחלקה
לרפואה פנימית ומועמדים לטיפול בתכשירים
להגנה קרדיווסקולרית – מחקר
רטרוספקטיבי

אבישי אליס

נתונים קיימים
ושאלונים

0005-20RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

01/12/2020

23/04/2020

רישום חודרני וגירוי בניתוחי השתלת קוצב
מוחי עמוק

עידית תמיר

ללא מוצר מחקר

0004-20RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

09/07/2020

03/03/2020

מחקר המשך רב-מרכזי ,בתווית פתוחה,
לאפיון הבטיחות והיעילות ארוכות הטווח
של BMS-986165במטופלים עם ספחת
רובדית (פלאק פסוריאזיס) בינונית עד חמורה

לב פבלובסקי

תכשיר

0873-19RMC

בילינסון

 12/07/2022מאושר

12/07/2020

01/01/2020

מחקר רטרוספקטיבי  -הערכת סיבוכי גדם
השופכן לאחר כריתה לפרוסקופית של כליה
לא מתפקדת בילדים

רועי בבאוף

נתונים קיימים
ושאלונים

0871-19RMC

בי"ח שניידר

 26/01/2022מאושר

27/01/2020

13/01/2020

מחקר קליני שלב  3רב מרכזי ,אקראי ,כפול סלומון שטמר
סמיות ,בביקורת פעילה להערכת הבטיחות
והיעילות של לנבטיניב ()E7080/MK-7902
עם פמברוליזומאב ( )MK-3475בשילוב עם
כימואמבוליזציה תוך-עורקית ()TACE
לעומת  TACEבקרב משתתפים עם סרטן
כבד ראשוני לא ניתן לריפוי/לא גרורתי
()LEAP-012

גנטי

0868-19RMC

בילינסון

 30/04/2022מאושר

30/04/2020

הופק מתוכנת מטרות
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שם החוקר

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

0867-19RMC

בילינסון

 30/04/2022מאושר

30/04/2020

13/01/2020

מחקר קליני שלב  3רב מרכזי ,אקראי ,כפול סלומון שטמר
סמיות ,בביקורת פעילה להערכת הבטיחות
והיעילות של לנבטיניב ()E7080/MK-7902
עם פמברוליזומאב ( )MK-3475בשילוב עם
כימואמבוליזציה תוך-עורקית ()TACE
לעומת  TACEבקרב משתתפים עם סרטן
כבד ראשוני לא ניתן לריפוי/לא גרורתי
()LEAP-012

תכשיר

בילינסון

 01/11/2022מאושר

09/01/2020

29/12/2019

חידת ה  - IGHVמדוע  IHGV Unmutatedאורי רוזובסקי
מקושר עם לאוקמיה לימפוצטית כרונית
אגרסיבית?

ללא מוצר מחקר

0865-19RMC

 23/03/2022מאושר

23/03/2020

24/12/2019

המתאם בין בדיקת סרולוגיות לצליאק
בשיטת מולטיפלקס בשירותי בריאות כללית,
לבין תוצאות ביופסיות מעי בקביעת האבחנה
של מחלת הצליאק .מחקר רטרוסקטיבי

רענן שמיר

נתונים קיימים
ושאלונים

0859-19RMC

בי"ח שניידר

21/07/2020

25/02/2020

מחקר רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,בקבוצות מקבילות ,מבוקר
פלצבו ,לבדיקת השימוש בבנרליזומאב
לטיפול בדלקת ושט אאוזינופילית -תת
מחקר גנטי ()MESSINA

נעם זביט

גנטי

0855-19RMC

בי"ח שניידר

 21/07/2022מאושר

14/01/2020

מחקר רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,בקבוצות מקבילות ,מבוקר
פלצבו ,לבדיקת השימוש בבנרליזומאב
לטיפול בדלקת ושט אאוזינופילית

נעם זביט

תכשיר

0854-19RMC

בי"ח שניידר

 21/07/2022מאושר

21/07/2020

22/12/2019

השוואה בין תוצאות הטיפול הניתוחי בשברי מריה ויטנברג
צוואר הירך בין מטופלים סוכרתיים
למטופלים ללא סוכרת  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0853-19RMC

בילינסון

 18/01/2022מאושר

19/01/2020

26/12/2019

גורמים מנבאים חסר בהורמון גדילה בקרב
ילדים במרפאת כשל בשגשוג (רטרוספקטיבי)

נועה זיו

נתונים קיימים
ושאלונים

0852-19RMC

בי"ח שניידר

 11/03/2022מאושר

11/03/2020

30/12/2019

איסוף מידע רטרוספקטיבי על חולי לויקמיה
לימפוציטית כרונית שפיתחו נויטרופניה לפני
קבלת טיפול

אסנת בארי

ללא מוצר מחקר

0849-19RMC

בילינסון

 08/11/2022מאושר

08/11/2021

25/12/2019

מחקר פרוספקטיבי ,פתוח ,מקרה-ביקורת,
רב מרכזי ,לאיסוף נתונים לאפליקציה
המצביעה על פוטנציאל להתרחשות הפרעת
קצב עם התכנות לפרפור פרוזדורים.

גרגורי גולובצ'ינר

נתונים קיימים
ושאלונים

0848-19RMC

בילינסון

 16/02/2022מאושר

17/02/2020
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תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

25/12/2019

מחקר רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו ,בקבוצות
מקבילות שאחריו יתבצע מחקר הארכה
בתווית פתוחה להערכת היעילות והבטיחות
של פרמנזומאב כטיפול למניעת מיגרנות
במטופלים הסובלים מהפרעת דיכאון קליני
חמורה

שלומית יוסט-כ"ץ

תכשיר

0847-19RMC

03/03/2020

פרוטוקול I8F-MC-GPGN
השפעת טירזפטיד לעומת ההשפעה של
דולגלוטיד על אירועים חריגים
קרדיווסקולריים רציניים ( )MACEבמטופלים
עם סוכרת מסוג .)SURPASS-CVOT( 2

אלון גרוסמן

תכשיר

0839-19RMC

בילינסון

21/01/2020

מחקר  Ropadסקר גנטי לאיתור מוטציות
הקשורות במחלת פרקינסון
Ropad - Genetic Study for
Identification genetics variants
related to Parkinson's Disease

רות ג'לדטי

גנטי

0838-19RMC

בילינסון

 11/06/2022מאושר

12/05/2020

הערכה המודינמית לא פולשנית במכשיר
 NICaSבקרב חולות טקצובו.

קטיה אורבין

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0837-19RMC

בילינסון

 19/10/2022מאושר

19/10/2020

29/12/2019

הערכת הבטיחות והיעילות בשימוש
במערכת  ReBorn LED Systemלצורך
טיפול לא פולשני להפחתת שומן תת עורי
בטני ומותני.

אסי לוי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0836-19RMC

בילינסון

 10/11/2022מאושר

10/11/2020

10/12/2019

השפעתו של רוקח קליני על איכות הטיפול
התרופתי ותוצאי שיקום בקרב חולי שבר ירך
במסגרת פוסט אקוטית

אביטל הרשקוביץ

ללא מוצר מחקר

0832-19RMC

בית רבקה

 28/01/2022מאושר

29/01/2020

23/01/2020

למידת מכונה של ניטור נוירופיזיולוגי תוך
ניתוחי :מחקר נתונים רטרוספקטיבי

עומר זרחי

נתונים קיימים
ושאלונים

0830-19RMC

בילינסון

 16/07/2022מאושר

16/07/2020

21/01/2020

השפעת מוזיקת רקע על המטופל בזמן
טיפול קרוסלינקינג

אביטל אדלר

ללא מוצר מחקר

0829-19RMC

בילינסון

 01/04/2022מאושר

01/04/2020

16/12/2019

ניתוח פעילות היחידה לרפואה אינטגרטיבית עופר כספי
במרכז דוידוף  -מאפיינים ומגמות

נתונים קיימים
ושאלונים

0828-19RMC

בילינסון

 11/03/2022מאושר

11/03/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0827-19RMC

בילינסון

 18/01/2022מאושר

19/01/2020

18/12/2019

מעקב ותוצאות טיפול בהיצרות המסתם
האורטלי ,ע"י  TAVIבקרב קשישים

ישעיהו בלוססקי

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 30/03/2022מאושר

30/03/2020

 01/04/2022מאושר

01/04/2020

11/06/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  95מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

15/12/2019

מחקר פרוספקטיבי -רשם להשתלת מכשירי ירון ברק
עזר לחדר השמאלי ו/או הימני של הלב

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0826-19RMC

בילינסון

 07/05/2022מאושר

07/05/2020

תכשיר

0823-19RMC

בילינסון

 13/05/2022מאושר

13/05/2020

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0820-19RMC

בילינסון

 11/02/2022מאושר

12/02/2020

0814-19RMC

בי"ח שניידר

 17/02/2022מאושר

18/02/2020

בילינסון

 18/03/2022מאושר

18/03/2020

 05/05/2022מאושר

05/05/2020
21/07/2020

12/01/2020

מחקר שלב  ,3כפול-סמיות ,בהקצאה
אקראית ,להערכת היעילות והבטיחות של
קאפיבסרטיב עם פולווסטרנט לעומת פלצבו
עם פולווסטרנט כטיפול לסרטן שד מקומי
מתקדם (שאינו ניתן לניתוח) או גרורתי
החיובי לקולטן הורמון ( ,)+HRושלילי לקולטן
גורם הגדילה האפידרמלי האנושי 2
( ,)-HER2לאחר הישנות או התקדמות
במהלך או לאחר טיפול במעכב ארומטאז
(.)CAPItello-291

15/12/2019

איפיון הסימנים המוטוריים בחולי סכיזופרניה רות ג'לדטי
כפי שמתבטאים במיפוי מוח DatScan

05/12/2019

אפיון הרכב המיקרוביום הריאתי ופרופיל
תאי ה innate lymphoid cells -בחולי
מחלות ריאות כרוניות

דריו פרייס

ללא מוצר מחקר

04/12/2019

קרינה סטריאוטקטית לטיפול בסרטן ריאה
ראשוני במושתלי ריאה  -מחקר
רטרוספקטיבי

אהרון אלון

נתונים קיימים
ושאלונים

0810-19RMC

05/12/2019

תיקוף סטטיסטי של שאלון למדידת
התדלדלות כוחות-אגו בחולי סרטן.

עופר כספי

נתונים קיימים
ושאלונים

0809-19RMC

בילינסון

22/04/2020

השפעת טירזפטיד לעומת ההשפעה של
דולגלוטיד על אירועים חריגים
קרדיווסקולריים רציניים ( )MACEבמטופלים
עם סוכרת מסוג )SURPASS-CVOT( 2

דרור דיקר

תכשיר

0807-19RMC

בית חולים
השרון

 21/07/2022מאושר

04/03/2020

השפעת בדיקת האונקוטייפ טרם הניתוח על רינת ירושלמי
החלטות טיפוליות בחולות עם גידולי שד,
מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי

נתונים קיימים
ושאלונים

0802-19RMC

בילינסון

 20/05/2022מאושר

20/05/2020

תכשיר

0797-19RMC

בי"ח שניידר

 23/08/2022מאושר

23/08/2020

03/12/2019

מחקר הארכה לטווח ארוך ,בתווית פתוחה,
עבור מטופלים עם ניוון שרירים על שם דושן
המשתתפים בניסויים קליניים שבהם נבדקו
התרופות קאסימרסן או גולודירסן.

רינת ירושלמי

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

יורם נבו

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  96מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 25/06/2022מאושר

25/06/2020

02/12/2019

שתל בעורק התרדמה המשותף ()CCA
מיועד ללכידת תסחיפים במעלה הזרם
( )CAPTURE 2ולמניעת שבץ מוחי בחולי
פרפור פרוזדורים הנוטלים נוגדי קרישה
פומיים

רני ברנע

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0796-19RMC

 25/04/2022מאושר

25/04/2021

18/12/2019

הגדרה מחדש של:
Hemophagocytic lymphohistiocytosis
()HLH
בממאירות המטולוגיות באמצעות שימוש
בסקר פרוטאומי

רונית גוריון

ללא מוצר מחקר

0795-19RMC

בילינסון

15/01/2020

12/12/2019

מיזם לקביעת קריטריונים להגדרת תסמונת יאיר מולד
אנטי-סינתטאז ( )ASSDעל ידי איסוף
נתונים קליניים וביולוגיים.

ללא מוצר מחקר

0790-19RMC

בילינסון

 14/01/2022מאושר

17/02/2020

מחקר רטרוספקטיבי בנושא מחלות מלוות
לבביות לחולי אוסלר וובר רנדו (-HHT
Hereditary Hemorrhagic
)Telangiectasia
בין השנים 1990-2019

מאיר מי זהב

נתונים קיימים
ושאלונים

0789-19RMC

בי"ח שניידר

 07/06/2022מאושר

07/06/2020

08/04/2020

עמדות ציפיות ואמונות בהקשר לשימוש
בקנביס רפואי בקרב חולים אונקולוגים
ומלוויהם.

צאלה כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0783-19RMC

בילינסון

 07/05/2022מאושר

07/05/2020

08/12/2019

כריתה טראנס -אוראלית ע"י לייזר של
גידולים בחלל הפה  -מחקר פרוספקטיבי
רנדומלי

אבירם מזרחי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0782-19RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

09/07/2020

24/11/2019

שימוש ב Big-data -לצורך הערכת תוצאי
סוכרת באמצעות  metricsנתוני ניטור
גלוקוז רציפים

משה פיליפ

ללא מוצר מחקר

0778-19RMC

בי"ח שניידר

 12/02/2022מאושר

13/02/2020

05/12/2019

מחקר פתוח ,אקראי בזרועות מוצלבות
להערכת הבטיחות והיעילות של שימוש
במערכת לולאה סגורה היברדית לעומת
מערכת לולאה סגורה היברדית מתקדמת

רויטל נימרי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0777-19RMC

בי"ח שניידר

 03/03/2022מאושר

03/03/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  97מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

24/12/2019

מחקר קליני פרוספקטיבי ,תווית פתוחה,
בעל זרוע מחקר בודדת במוצר המנוסה
לראשונה באדם ,להערכת הבטיחות
והיעילות של  ,CorNeat KProשתל קרנית
סינטטי ,בטיפול בעיוורון על רקע פגיעה
בקרנית

אירית בכר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

21/11/2019

חשיבות מארקרים דלקתיים ,היפוקסיים ופרו אלכסנדר קראוטהמר נתונים קיימים
ושאלונים
פיברוטיים בעזרת אימונופלורסנציה להערכה
טובה יותר של תגובה לתרופות נוגדי TNF
אלפא בחולי קרוהן.

מספר הבקשהקמפוס
0776-19RMC

בילינסון

 30/08/2022מאושר

30/08/2020

0771-19RMC

בי"ח שניידר

 06/05/2022מאושר

06/05/2020

05/01/2020

מחקר שלב  3כפול סמיות ,בהקצאה
אקראית של ניבולומאב או פלצבו בשילוב עם
דוסטאקסל בגברים עם סרטן ערמונית
גרורתי העמיד לסירוס

דניאל גולדשטיין

תכשיר

0768-19RMC

בילינסון

 01/10/2022מאושר

01/10/2020

22/04/2020

מחקר הארכה רב-מרכזי ,כפול-סמיות,
בהפסקת טיפול אקראית של סקוקינומאב
במתן תת-עורי במטרה להדגים יעילות,
בטיחות וסבילות לטווח ארוך בנבדקים
הסובלים מהידרדניטיס סופורטיבה מתונה
עד חמורה

יוסי טייב

תכשיר

0765-19RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

28/07/2020

28/11/2019

"טעים ובריא" – זו לא דיאטה אלא גישה
תזונתית – מחקרים אקראיים – הוצאת
מרכיבים פרו-דלקתיים בכדי להשרות ולשמר
רגיעה בחולי קרוהן

איריס דותן

גנטי

0764-19RMC

בילינסון

 16/02/2022מאושר

16/02/2021

10/11/2019

אנדוסקופיה בשינה מושרית להפרעת נשימה אורי אלקן
חסימתית בשינה – שינויי תנוחה ,אספירציות
והשפעתם על התכנית הטיפולית

ללא מוצר מחקר

0755-19RMC

בילינסון

 02/11/2022מאושר

14/05/2020

10/11/2019

מחקר רטרוספקטיבי -חידוד האבחנה של
המופגיציטיק לימפוהיסטיוציטוזיס ( )HLH
בילדים והשוואה לחולי לוקמיה בילדים ע"י
ניתוח מרקרים בסרום

ג'ואן יעקובוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0752-19RMC

בי"ח שניידר

 22/01/2022מאושר

23/01/2020

20/02/2020

מחקר פרמקוקינטיקה רב-מרכזי ,בתווית
פתוחה ,של מיריקיזומאב בקרב מטופלים
ילדים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס
בדרגה בינונית עד חמורה (חלק גנטי)

רענן שמיר

גנטי

0750-19RMC

בי"ח שניידר

 09/03/2022מאושר

09/03/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  98מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 17/09/2022מאושר

17/09/2020

13/01/2020

מחקר פאזה  ,3בתווית פתוחה ,בשיבוץ
אקראי של  SAR408701מול דוסטקסל
במטופלים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג
תאים שאינם קטנים ולא מסוג קשקשי ,חיובי
ל CEACAM5 -שקיבלו טיפול בעבר

עפר רתם

גנטי

0744-19RMC

 06/10/2022מאושר

06/10/2020

19/11/2019

מחקר פאזה  ,3בתווית פתוחה ,בשיבוץ
אקראי של  SAR408701מול דוסטקסל
במטופלים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג
תאים שאינם קטנים ולא מסוג קשקשי ,חיובי
ל CEACAM5 -שקיבלו טיפול בעבר

עפר רתם

תכשיר

0743-19RMC

בילינסון

15/10/2020

05/01/2020

מחקר פרמקוקינטיקה רב-מרכזי ,בתווית
פתוחה ,של מיריקיזומאב בקרב מטופלים
ילדים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס
בדרגה בינונית עד חמורה.

רענן שמיר

תכשיר

0740-19RMC

בי"ח שניידר

 15/10/2022מאושר

19/12/2019

מחקר שלב  2רב-מרכזי ,בתווית פתוחה,
בהקצאה אקראית להשוואת היעילות
והבטיחות של לנווטיניב בשילוב עם
איפוספמיד ואטופוסיד לעומת איפוספמיד
ואטופוסיד בילדים ,מתבגרים ומבוגרים
צעירים עם אוסטאוסרקומה נשנית או עמידה
()OLIE

שירה עמאר יעקבי

תכשיר

0739-19RMC

בי"ח שניידר

 05/07/2022מאושר

05/07/2020

02/12/2019

מחקר שלב  3כפול-סמיות ,בהקצאה
אקראית של פמרבלומאב או פלצבו בשילוב
עם גמציטבין ונאב-פקליטקסל כטיפול
ניאואדג'ובנטי במטופלים עם סרטן לבלב
מתקדם מקומית שלא ניתן לכריתה

סלומון שטמר

תכשיר

0737-19RMC

בילינסון

 30/04/2022מאושר

30/04/2020

05/11/2019

מחקר רטרוספקטיבי להשוואת ממצאי
צילומי  OCTו VEP-של חולים בטרשת
נפוצה ונוירומיאליטיס אופטיקה.

הדס קליש

נתונים קיימים
ושאלונים

0736-19RMC

בילינסון

 18/11/2022מאושר

19/11/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  99מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

24/11/2019

ניסוי שלב  3אקראי ,כפול סמיות על הטיפול אלי רוזנבאום
בפמברוליזומאב ( )MK-3475בשילוב עם
אנזלוטמיד ודיכוי אנדרוגן ( )ADTלעומת
הטיפול בפלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד ודיכוי
אנדרוגן ( )ADTבמשתתפים עם סרטן
ערמונית גרורתי ,רגיש לטיפול הורמונלי
).(mHSPC) (KEYNOTE-991

סוג המחקר
גנטי

מספר הבקשהקמפוס
0735-19RMC

בילינסון

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

 11/03/2022מאושר

11/03/2020

תת מחקר גנטי.
04/11/2019

Extreme Periodic Fever, Aphthous
stomatitis, Pharyngitis and cervical
 )Adenitis (PFAPAאפיון תת קבוצה

גיל אמריליו

נתונים קיימים
ושאלונים

0731-19RMC

בי"ח שניידר

 30/11/2022מאושר

01/12/2019

01/12/2019

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת הקשר בין
שימוש בתיאזידים אצל מושתלי כליה
להיארעות ממאירויות בעור

רותי רחמימוב

נתונים קיימים
ושאלונים

0729-19RMC

בילינסון

 19/08/2022מאושר

19/08/2021

20/11/2019

ההשפעה של תוספת פלטינום לטיפול כימי
בחולות עם סרטן שד מסוג triple negative
מינון ורצף הטיפול מחקר רטרוספקטיבי

רז מוטעי

נתונים קיימים
ושאלונים

0727-19RMC

בילינסון

 18/01/2022מאושר

19/01/2020

04/11/2019

מחקר רטרוספקטיבי המסכם את תוצאות
בדיקות ריצוף גנים שבהם מוטציות נרכשות
הקשורות להתמרה ממארת המטולוגית

אורנה שטיינברג שמר נתונים קיימים
ושאלונים

0726-19RMC

בי"ח שניידר

 16/11/2022מאושר

17/11/2019

29/01/2020

ניסוי המשך רפואי ,שלב  ,3רב-מרכזי,
בתוית גלויה להדגמת היעילות והבטיחות של
תמיסת Liposomal Cyclosporine A
( )L-CsAלשאיפה ,בהחדרה דרך התקן
 ®PARI Investigational eFlowבתוספת
הטיפול המקובל ,לטיפול בתסמונת
ברונכיוליטיס אובליטרנס אצל מטופלים
לאחר השתלת ריאה אחת או שתיים

מרדכי קרמר

תכשיר

0719-19RMC

בילינסון

 16/04/2022מאושר

16/04/2020

11/11/2019

הערכת השכיחות של תופעות תרומבוטיות
והערכה של תגובה לטיפול בחולים
פדיאטריים עם מחלה כלייתית שנקראת
"תסמונת נפרוטית" -מחקר רטרוספקטיבי

ג'ואן יעקובוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0718-19RMC

בי"ח שניידר

 18/01/2022מאושר

19/01/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  100מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

24/10/2019

גורמי סיכון לממאירות בילדים עם
לימפאדנופתיה/לימפאדניטיס תת-חריפה
וכרונית מבודדת בפנים ובצוואר
(רטרוספקטיבי)

ישי חיימי כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0712-19RMC

23/10/2019

חקר מאפיינים ,אספקטים קליניים ,וגורמי
סיכון של בקטרמיות על רקע סרציה מרסנס
בבית חולים לילדים (רטרוספקטיבי)

איליאנא פאנוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0707-19RMC

בי"ח שניידר

17/02/2020

איסוף נתונים רטרוספקטיבי על שימוש
בברנטוקסימב וצוטין בילדים בישראל
תמונת מצב לשימוש קליני בברנטוקסימב
וצוטין בילדים בישראל

גליה אברהמי

נתונים קיימים
ושאלונים

0705-19RMC

בי"ח שניידר

 09/03/2022מאושר

17/10/2019

כאב ראש חמור ופתאומי בילדים :שכיחות,
מאפיינים קליניים ופרוגנוזה (רטרוספקטיבי)

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0704-19RMC

בי"ח שניידר

 06/11/2022מאושר

07/11/2019

23/10/2019

שונות גנטית של Respiratory Syncytial
 Virusבקרב ילדים שטופלו ושלא טופלו
מניעתית על-ידי ( palivizumabפרוספקטיבי)

ליאת אשכנזי -הופנונג ללא מוצר מחקר

0703-19RMC

בי"ח שניידר

 26/11/2022מאושר

27/11/2019

28/11/2019

"טעים ובריא" – זו לא דיאטה אלא גישה
תזונתית – מחקרים אקראיים – הוצאת
מרכיבים פרו-דלקתיים בכדי להשרות ולשמר
רגיעה בחולי קרוהן

איריס דותן

ללא מוצר מחקר

0702-19RMC

בילינסון

 10/06/2022מאושר

10/06/2020

10/10/2019

התחלה הדרגתית של המודיאליזה
בילדים-מחקר רטרוספקטיבי

אורלי חסקין

נתונים קיימים
ושאלונים

0698-19RMC

בי"ח שניידר

 04/11/2022מאושר

05/11/2019

26/11/2019

איסוף נתונים רטרוספקטיבי מבסיס הנתונים יואל שופרו
של היחידה להפריה חוץ גופית ושל בנק
הזרע למטרות זיהוי גורמים המשפיעים על
שיעור לידות חי ועל תוצאי ביניים בטיפולי
פוריות

נתונים קיימים
ושאלונים

0697-19RMC

בילינסון

 04/03/2022מאושר

30/12/2019

נתונים קיימים
ושאלונים

0696-19RMC

בילינסון

 05/11/2022מאושר

06/11/2019

10/10/2019

השוואה קלינית בין מטופלים עם דימום תת
עכבישי לא מפרצתי דיפוזי למטופלים עם
דימום תת עכבישי מפרצתי :מחקר
רטרוספקטיבי

שגיא הר נוף

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 17/11/2022מאושר

18/11/2019

 17/11/2022מאושר

18/11/2019

09/03/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  101מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 01/02/2022מאושר

02/02/2020

13/11/2019

גידולים קרטינוציטרים שפירים וממאירים:
מיקרוסביבה ובדיקת תרופות אנטיסרטניות
כולל השפעת המערכת הקנאבינואידית,
במבחני  IN VITROבמעבדה ,של דגימות
ממטופלים עם  solar keratosisאו
 non-melanoma skin cancerבהשוואה
לעור ממטופלים בריאים

איריס אמיתי

ללא מוצר מחקר

0695-19RMC

 17/11/2022מאושר

18/11/2019

16/10/2019

מחקר רטרוספקטיבי המסכם את תוצאות
בדיקות ריצוף הגנים הקשורים לכשלונות מח
עצם ולתסמונת מיאלודיספלסטית

חנה תמרי

נתונים קיימים
ושאלונים

0690-19RMC

בי"ח שניידר

18/11/2019

03/10/2019

מאפייני אלח דם הנגרם מהחיידק
 Staphylococcus aureusהנרכש בקהילה
בילדים בריאים (רטרוספקטיבי)

אפריים בילבסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0685-19RMC

בי"ח שניידר

 17/11/2022מאושר

07/01/2020

הקשר בין תוצאות הערכה גריאטרית מקיפה אלון רוזנטל
לבין תוצאות הטיפול במטופלים קשישים עם
לימפומה אגרסיבית

נתונים קיימים
ושאלונים

0684-19RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

21/10/2021

28/10/2019

מחקר רב-מרכזי ,כפול-סמיות ,מבוקר
פלצבו ,עם הפסקת טיפול אקראית ,בקבוצות
מקבילות של פטירומר לניהול היפרקלמיה
בנבדקים המקבלים תרופות המעכבות את
מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון
( )RAASiלטיפול באי-ספיקת לב

טוביה בן גל

תכשיר

0682-19RMC

בילינסון

 02/06/2022מאושר

02/06/2020

24/09/2019

מחקר שלב  b3רב מרכזי אקראי ,כפול
סמיות ,בביקורת פלצבו להערכת היעילות
והבטיחות של גפאפיקסנט ()gefapixant
בקרב נשים עם שיעול כרוני ועם בריחת שתן
במאמץ.

מרדכי קרמר

גנטי

0672-19RMC

בילינסון

 26/11/2022מאושר

27/11/2019

29/09/2019

היענות מטופלים עם סכיזופרניה לביצוע גילוי זהר לוי
מוקדם על פי ההנחיות

נתונים קיימים
ושאלונים

0669-19RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

05/11/2019

13/05/2020

מחקר אפדמיולוגי –  TTRעמילואידוזיס
לבבי בישראל -שכיחות  TTRמשפחתי
ואפיון המוטציות השכיחות בישראל

נועה רורמן שחר

גנטי

0665-19RMC

בילינסון

 27/07/2022מאושר

27/07/2020

18/09/2019

מחקר חוץ-גופי לבחינת יכולות
אנטי-בקטריליות של קטטרים טעונים בכלורין

דוד מרגל

ללא מוצר מחקר

0662-19RMC

בילינסון

 26/10/2022מאושר

27/10/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  102מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

02/12/2019

מחקר שלב  1גלוי תווית ,רב-זרועות,
רב-מרכזי של  MK-4830הניתנת כטיפול חד
תרופתי ובשילוב עם פמברוליזומאב
למטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים

סלומון שטמר

תכשיר

0659-19RMC

19/09/2019

קברנומות מוחיות במבוגרים -מחקר
רטרוספקטיבי

שגיא הר נוף

נתונים קיימים
ושאלונים

0648-19RMC

בילינסון

27/01/2020

מחקר הארכה בתווית פתוחה להערכת
הבטיחות של רלקורילאנט
( )CORT125134בטיפול בסימנים
ובתסמינים של תסמונת קושינג אנדוגנית

אילן שמעון

תכשיר

0647-19RMC

בילינסון

 16/03/2022מאושר

17/11/2019

מחקר פרוספקטיבי לבדיקת בטיחות ויעילות משה ישורון
טיפול בטיפות פלסמה אלוגנאית במטופלים
עם מעורבות עינית של מחלת השתל נגד
המאכסן ( )GVHDעמידה לטיפול.

תכשיר

0646-19RMC

בילינסון

 20/10/2022מאושר

20/10/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0645-19RMC

בילינסון

 05/11/2022מאושר

06/11/2019

0644-19RMC

בי"ח שניידר

 17/03/2022מאושר

17/03/2020

נתונים קיימים
ושאלונים

0643-19RMC

בילינסון

 06/10/2022מאושר

07/10/2019

נתונים קיימים
ושאלונים

0639-19RMC

בילינסון

 23/10/2022מאושר

24/10/2019

נתונים קיימים
ושאלונים

0632-19RMC

בי"ח שניידר

 06/10/2022מאושר

07/10/2019

נתונים קיימים
ושאלונים

0631-19RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

05/11/2019

נתונים קיימים
ושאלונים

0624-19RMC

בילינסון

 23/10/2022מאושר

24/10/2019

15/09/2019

כאב ווסתי כמנבא רמת כאב בשלב ראשון
של הלידה

רן מטות

16/09/2019

הבנת המטופויטאיזיס תקין ואבנורמלי ע"י
התמיינות אריטרואידית של תאי אב
המטופואיטים

אורנה שטיינברג שמר ללא מוצר מחקר

12/09/2019

מדדים קליניים ומעבדתיים המנבאים עליית
כייל נגיפי בנשאים שקטים של הפטיטיס -B
מחקר רטרוספקטיבי

נעם פלג

23/09/2019

מיטומיצין  Cוקפציטבין כקו טיפול מתקדם
בחולי סרטן מעי-גס גרורתי  -ניתוח
רטרוספקטיבי של ניסיון המרכז הרפואי רבין

ברוך ברנר

11/09/2019

שכיחות ומאפיינים קליניים של חסר ויטמין  Cרותם טל
בילדים ללא תחלואת רקע (רטרוספקטיבי).
בניה רוזן-צבי

05/09/2019

גורמי סיכון לזיהומים חוזרים בדרכי השתן
במושתלי כליה  -מחקר רטרוספקטיבי

05/09/2019

קורלציה בין פרמטרים קליניים ואפידמולוגים אנדרו אריה קנר
וגידולים במערכת העצבים המרכזית :מחקר
רטרוספקטיבי

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 16/04/2022מאושר

16/04/2020

 26/10/2022מאושר

27/10/2019
16/03/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  103מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 09/11/2022מאושר

10/11/2019

23/09/2019

מאפיינים ייחודיים בסרטן נזופארינקס
בקצוות הגילאים :קשישים מול ילדים -מחקר
רטרוספקטיבי.

נגה קורמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0623-19RMC

 26/11/2022מאושר

27/11/2019

18/09/2019

מחקר סמנים ביולוגיים לקביעת התדירות
של שגיאות בתיקון דנ"א בגברים עם סרטן
ערמונית גרורתי

אלי רוזנבאום

גנטי

0618-19RMC

בילינסון

10/11/2019

24/10/2019

רישום פוטנציאלים שמיעתיים מוחיים
באמצעות אלקטרודות שתל השבלול
(פרוספקטיבי)

יוסף אטיאס

נתונים קיימים
ושאלונים

0617-19RMC

בי"ח שניידר

 09/11/2022מאושר

15/09/2019

השוואה בין תוצאות הטיפול בסדים סטטיים חיים יהודה
להפעלה מוקדמת (סדים עם שחרור מפרקי
 )PIPוסדים להפעלה יחסית לאחר ניתוחים
לתיקון גידים המיישרים באזורים  V-VIבכף
היד  -ניסוי קליני מבוקר

ללא מוצר מחקר

0614-19RMC

בילינסון

 10/06/2022מאושר

10/06/2020

03/09/2019

טיפולי לייזר ברפואת עור-מחקר
רטרוספקטיבי להערכת היעילות והבטיחות
של טיפולי לייזר למחלות עור

אסי לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0610-19RMC

בילינסון

 07/10/2022מאושר

08/10/2019

16/11/2020

התערבות קרוטידית לעומת טיפול תרופתי
להיצרות קרוטידית אתסמינית ()CREST-2
מחקר פרוספקטיבי

שלומי פרץ

ללא מוצר מחקר

0609-19RMC

בילינסון

 23/05/2022מאושר

23/05/2021

28/08/2019

כאבי ראש בילדים מושתלי כליה לעומת
ילדים אשר סובלים מאי ספיקת כליות כרונית

איל אלרון

נתונים קיימים
ושאלונים

0607-19RMC

בי"ח שניידר

 22/09/2022מאושר

23/09/2019

26/08/2019

היארעות כאבים באשך שמאל לאחר תרומת אביתר נשר
כליה -מחקר שאלונים

נתונים קיימים
ושאלונים

0606-19RMC

בילינסון

 13/04/2022מאושר

13/04/2020

26/08/2019

תוצאות תרומת כליה מן החי באוכלוסיות עם אביתר נשר
סיכון גבוה  -השמנת יתר ,תחלואה מרובה,
תורמים לאחר ניתוח בריאטרי וקשישים-
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0601-19RMC

בילינסון

 09/09/2022מאושר

10/09/2019

25/08/2019

הערכה לא פולשנית של רמת דלקת בחולי
מחלות מעי דלקתיות

איריס דותן

ללא מוצר מחקר

0598-19RMC

בילינסון

 23/11/2022מאושר

24/11/2019

05/09/2019

בטיחות הטיפול ב  Cidofovirבמתן תוך
ורידי בילדים החולים בזיהום קשה של
אדנווירוס ואינם מדוכאי חיסון (רטרוספקטיבי)

חבצלת ירדן-בילבסקי נתונים קיימים
ושאלונים

0592-19RMC

בי"ח שניידר

 06/10/2022מאושר

07/10/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  104מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

21/08/2019

שם החוקר

סוג המחקר

יובל גיאלצ'ינסקי

תכשיר

0591-19RMC

אספירין מול פלצבו בהריונות תאומים
למניעת רעלת הריון  -מחקר רב מרכזי,
אקראי ,כפול סמיות ,מבוקר פלצבו.

בילינסון

 21/11/2022מאושר

21/11/2021

ללא מוצר מחקר

0590-19RMC

בילינסון

 12/11/2022מאושר

13/11/2019

17/10/2019

מחקר מעקב על מחקר שלב  3להערכת
בטיחות ויעילות ארוכת טווח של
 Darvadstrocelלטיפול בפיסטולות
פריאנליות מורכבות במטופלים עם מחלת
קרוהן אשר השתתפו במחקר ADMIRE II

עירית אבני-בירון

ללא מוצר מחקר

0587-19RMC

בילינסון

 16/02/2022מאושר

17/02/2020

03/09/2019

איסוף נתונים רטרוספקטיבי  -האוכלוסיה
הגריאטרית במחלקה הכירורגית  -בלינסון

בהאא סיאם

נתונים קיימים
ושאלונים

0583-19RMC

בילינסון

 16/11/2022מאושר

17/11/2019

23/09/2019

הטיפול בסרטן נזופארינקס :אנליזה
רטרוספקטיבית

נגה קורמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0582-19RMC

בילינסון

 09/11/2022מאושר

10/11/2019

02/10/2019

מחקר שלב  3כפול סמיות ,בהקצאה
אקראית ,להערכת הפעילות של מומלוטיניב
( )MMBבהשוואה לדאנאזול ()DAN
במטופלים סימפטומטיים אנמיים עם
מיאלופיברוזיס ראשונית (,)PMF
מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה
( ,)Post-PV MFאו מיאלופיברוזיס לאחר
תרומבוציטמיה ראשונית ()Post-ET MF
שקיבלו בעבר טיפול במעכב JAK

עדי שחם אבולעפיה

תכשיר

0579-19RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

25/03/2020

06/02/2020

תרגול הליכה על Anti gravity treadmill
במהלך טיפול פיזיותרפי בקשישים לאחר
שברי ירך פרוקסמלים בשלב התת אקוטי
והשפעתו על מדדי תפקוד כאב והליכה.

אביטל הרשקוביץ

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0578-19RMC

בית רבקה

 23/02/2022מאושר

24/02/2020

19/08/2019

הקשר בין טיפול בפרוגסטרון לבין תוצאים
ניאונטליים בקרב נשים שילדו מוקדם -
מחקר רטרוספקטיבי

ערן הדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0577-19RMC

בילינסון

 09/09/2022מאושר

10/09/2019

21/08/2019

משולש  -פקטור  , XIקליקראין ופקטור  : IXגליה ספקטר
מחקר חתך ,cross sectional -במטופלים
עם חסר מולד של פקטור . XI

מספר הבקשהקמפוס

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  105מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 23/11/2022מאושר

24/11/2019

04/09/2019

מחקר שלב 3ב ,רב-מרכזי ,התערבותי ,של
מתן ריזאנקיזומאב ()risankizumabבתווית
פתוחה ,לנבדקים מבוגרים עם פסוריאזיס
רובדית בדרגה בינונית עד חמורה ,שהייתה
להם תגובה תת-מיטבית לסקוקינומאב
( )secukinumabאו לאיקסקיזומאב
()ixekizumab

לב פבלובסקי

גנטי

0574-19RMC

 23/11/2022מאושר

24/11/2019

04/09/2019

מחקר שלב 3ב ,רב-מרכזי ,התערבותי ,של
מתן ריזאנקיזומאב ()risankizumab
בתווית פתוחה ,לנבדקים מבוגרים עם
פסוריאזיס רובדית בדרגה בינונית עד
חמורה ,שהייתה להם תגובה תת-מיטבית
לסקוקינומאב ( )secukinumabאו
לאיקסקיזומאב ()ixekizumab

לב פבלובסקי

תכשיר

0573-19RMC

בילינסון

26/09/2019

15/08/2019

תוצאות עולם-אמיתי של טיפול ב-
cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors
בסרטן שד מתקדם  -מחקר רטרוספקטיבי

מתן בן ציון ברלינר

נתונים קיימים
ושאלונים

0571-19RMC

בילינסון

 25/09/2022מאושר

22/09/2019

זיהוי אוטומטי של טיקים בילדים הסובלים
מסינדרום טורט

נועה בן ארויה

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0569-19RMC

בי"ח שניידר

 26/10/2022מאושר

26/10/2020

21/08/2019

בושה משיעול וליחה בחולי ציסטיק פיברוזיס חגית לוין

נתונים קיימים
ושאלונים

0564-19RMC

בי"ח שניידר

 05/11/2022מאושר

06/11/2019

21/08/2019

סקר פרוספקטיבי ,לא רב-מרכזי ,לא
התערבותי ,לא רנדומלי לגבי הגישות
הטיפוליות הרווחות בין רופאים אונקולוגים,
להערכת השפעה של בדיקות מולקולריות על
תהליך קבלת החלטה בטיפול חולי סרטן
ריאה מתקדם מסוג  NSCLCעם מוטציה
בגן ה ALK-לאחר כשל בטיפול ALK TKIs
דור שני.

יליזבטה דודניק

נתונים קיימים
ושאלונים

0561-19RMC

בילינסון

 08/09/2022מאושר

09/09/2019

15/08/2019

פתוגנזה מולקולרית של היסטיוציטוזיס
בחולים עם תסמונת H

שרה אליצור

ללא מוצר מחקר

0559-19RMC

בי"ח שניידר

 10/09/2022מאושר

11/09/2019

24/02/2020

מחקר בטיחות וסבילות שלב  ,3בן 182
שבועות ,בתווית פתוחה ,של TD-9855
בטיפול בתת לחץ דם אורתוסטטי עצבי
סימפטומטי ( )snOHבנבדקים עם כשל
אוטונומי ראשוני.

רות ג'לדטי

תכשיר

0558-19RMC

בילינסון

 25/08/2022מאושר

25/08/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022
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הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 07/05/2022מאושר

07/05/2020

04/09/2019

מחקר שלב  3פרוספקטיבי ,בהקצאה
אקראית ,רב-מרכזי ,בתווית פתוחה ,בסמיות
קורא מרכזי ,בקבוצות מקבילות ,השוואתי‚
לקביעת היעילות ,הבטיחות והסבילות של
אזטראונם-אוויבקטם (Aztreonam
] )Avibactam [ATM-AVIעם ובלי
מטרונידזול (] ,)Metronidazol [MTZלעומת
מרופנם עם וללא קוליסטין
(),)Meropenem±Colistin (MER±COL
לטיפול בזיהומים חמורים הנגרמים עקב
חיידקים גראם-שליליים ,כולל
מטאלו-בטא-לקטמאז (Metallo Β
) ,)Lactamase (MBLהמייצרים פתוגנים
עמידים לתרופות רבות ,שאפשרויות הטיפול
בהם מוגבלות או לא קיימות.

דפנה יהב

תכשיר

0555-19RMC

 01/12/2022מאושר

02/12/2019

08/08/2019

ניטור ואופטימזצית תזונה באמצעות מערכת איליה קגן  -ט.נ.כ.
+smART

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0548-19RMC

בילינסון

18/11/2021

12/11/2019

מחקר אפידמיולוגי – איתור חולי פברי

רותי רחמימוב

גנטי

0536-19RMC

בילינסון

 18/11/2022מאושר

25/08/2019

ערכי ייחוס למלחי מרה ובילירובין במי
השפיר בהריונות תקינים

רון ברדין

ללא מוצר מחקר

0534-19RMC

בילינסון

 02/02/2022מאושר

03/02/2020

08/08/2019

השוואה בין תבחין הורמון גדילה משולב ולא אורון טל
משולב בילדים -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0533-19RMC

בי"ח שניידר

 19/01/2022מאושר

20/01/2020

15/08/2019

מחקר שלב  ,3בתווית-פתוחה ,להערכת
הבטיחות ,לטווח הארוך ,של טיפול משולב
עם  VX 445אצל מטופלים עם סיסטיק
פיברוזיס

דריו פרייס

תכשיר

0528-19RMC

בי"ח שניידר

 25/09/2022מאושר

26/09/2019

05/08/2019

מחקר רטרוספקטיבי  -השתלת עצם
למנדיבולה הקדמית בגישה תת סנטרית
לצורך טיפול באטרופיה קיצונית של הלסת
התחתונה

גל אבישי

נתונים קיימים
ושאלונים

0526-19RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

03/03/2021

21/08/2019

הערכת השימוש בDreaMed Advisor -
 Proלהתאמת מינוני האינסולין במהלך
שימוש קליני שגרתי בחולים עם סוכרת מסוג
1

רויטל נימרי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0525-19RMC

בי"ח שניידר

 11/02/2022מאושר

12/02/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 29/10/2022מאושר

30/10/2019

04/08/2019

בטיחות בטיפול בחולי דלקת ושט
אאוזינופילית – דיכוי ציר אדרנל בחולים
המטופלים בסטרוידים טופיקלים – מחקר רב
מרכזי ,תצפיתי.

נעם זביט

ללא מוצר מחקר

0521-19RMC

 28/10/2022מאושר

29/10/2019

21/08/2019

מחקר שלב  IIלהערכת טיפול באולפריב
בשילוב עם פמברוליזומאב ,בקרב חולי סרטן
אשר טופלו בעבר ,ומחלתם התקדמה,
ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה,DNA-
באמצעות רקומבינציה הומולוגית ()HRRm
ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה
הומולוגית ()HRD

סלומון שטמר

גנטי

0517-19RMC

בילינסון

29/10/2019

21/08/2019

מחקר שלב  IIלהערכת טיפול באולפריב
בשילוב עם פמברוליזומאב ,בקרב חולי סרטן
אשר טופלו בעבר ,ומחלתם התקדמה,
ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה,DNA-
באמצעות רקומבינציה הומולוגית ()HRRm
ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה
הומולוגית ()HRD

סלומון שטמר

תכשיר

0516-19RMC

בילינסון

 28/10/2022מאושר

30/07/2019

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי להערכה
פרה-אופרטיבית לבבית במושתלי כליה

קרן סקלסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0515-19RMC

בילינסון

 21/09/2022מאושר

22/09/2019

27/07/2019

מאפיינים קליניים וניתוחים של ילדים עם
כולסטאוטמה קונגניטלית ,מחקר
רטרוספקטיבי

יונתן ראובן

נתונים קיימים
ושאלונים

0513-19RMC

בי"ח שניידר

 01/10/2022מאושר

02/10/2019

10/10/2019

בדיקת יעילות הטיפול בטופסיטיניב
והשפעתה על איכות החיים במטופלים עם
קוליטיס כיבית

הנית ינאי

ללא מוצר מחקר

0508-19RMC

בילינסון

 30/11/2022מאושר

01/12/2019

06/08/2019

יעילותם הקלינית של החיסונים כנגד
פניאומוקוק ומניגוקוק בקרב חולי לופוס
( – )SLEמחקר רטרוספקטיבי

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0507-19RMC

בי"ח שניידר

 07/10/2022מאושר

08/10/2019

06/08/2019

מאפיינים אפידמיולוגים של מחלת
ריאומטיות בילדים בישראל  -מחקר
רטרוספקטיבי

יואל רפאל לוינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0506-19RMC

בי"ח שניידר

 09/09/2022מאושר

10/09/2019

28/07/2019

מאפיינים גנטיים בקרב חולים עם מחלות
כליה סופניות – מחקר רב מרכזי

מרים דוידוביץ

גנטי

0504-19RMC

בי"ח שניידר

 30/10/2022מאושר

31/10/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  108מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 08/09/2022מאושר

09/09/2019

04/08/2019

מחקר רטרוספקטיבי על קיבוע עדשה
מלאכותית תוך עינית

אירית בכר

נתונים קיימים
ושאלונים

0503-19RMC

 09/09/2022מאושר

10/09/2019

24/07/2019

גדילה מחודשת של המאנגיומות של הילוד
לאחר טיפול בחוסמי בטא -מחקר עקבה
רטרוספקטיבי

דן בן אמיתי

נתונים קיימים
ושאלונים

0502-19RMC

בי"ח שניידר

08/01/2020

11/08/2019

השפעת אתנולול לטיפול בהמנגיומה על
התפתחות קוגנטיבית בילדים

דן בן אמיתי

נתונים קיימים
ושאלונים

0501-19RMC

בי"ח שניידר

 07/01/2022מאושר

18/07/2019

בדיקת הקורלציה בין שלב מחלת
הרטינופתיה הסכרתית לבין רמת הIDE
בסרום ובנוזל הזגוגית.

אסף דותן

ללא מוצר מחקר

0497-19RMC

בילינסון

 05/03/2022מאושר

05/03/2020

18/07/2019

מחקר רטרוספקטיבי במכון האנדוקריני
להקמת מאגר חולי סוכרת מסוג  1בגירים
ואיפיון התחלואה ,הטיפול והמעקב אחריהם

הדר דסקין-ביתן

נתונים קיימים
ושאלונים

0496-19RMC

בילינסון

 09/09/2022מאושר

10/09/2019

21/07/2019

מחקר רטרוספקטיבי :הערכה המודינמית לא קטיה אורבין
פולשנית בחולים קריטיים בטיפול נמרץ לב

נתונים קיימים
ושאלונים

0492-19RMC

בילינסון

 05/08/2022מאושר

06/08/2019

21/07/2019

הערכת שינויים המודינמיים בחולים
שעוברים  TAVIבאמצעות מכשיר לא פולשני
NICaS

קטיה אורבין

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0491-19RMC

בילינסון

 26/08/2022מאושר

27/08/2019

17/07/2019

מעקב ארוך טווח על חולים עם
היפרקלציאוריה ונפרוקלצינוזיס
או\ונפרוליטיאזיס עם מוטציה בגן
 CYP24A1 NaPiIIaאו  NaPiIIcאו
בחולים עם פרופיל ביוכימי דומה ללא מוטציה

שלי לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0490-19RMC

בי"ח שניידר

 15/10/2022מאושר

09/09/2019

16/07/2019

אנליזה של  microRNAבחולי FMF
פדיאטרים עמידים לטיפול בקולכיצין
בהשוואה לחולים המגיבים לטיפול בקולכיצין.

גיל אמריליו

ללא מוצר מחקר

0489-19RMC

בי"ח שניידר

 27/11/2022מאושר

28/11/2019

21/07/2019

איסוף נתונים רטרוספקטיבי מחולים שעברו
ניתוח לכריתת ערמונית שפירה
ונשאו קטטר קבוע לתקופה כלשהי לפני
הניתוח

ניב סגל

נתונים קיימים
ושאלונים

0487-19RMC

בילינסון

 23/08/2022מאושר

23/08/2020

21/07/2019

מחקר רטרוספקטיבי בנושא התכווצות
הריאה הנטיבית במושתלי ריאה אחת על
רקע פיברוזיס ריאתי

מרדכי קרמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0486-19RMC

בילינסון

 09/09/2022מאושר

10/09/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  109מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

21/07/2019

מחקר שלב  ,2רב מרכזי ,גלוי תווית ,בעל
זרוע טיפול אחת ,על השימוש בAL101 -
במטופלים עם אדנואיד ציסטיק קרצינומה
( ,)ACCשיש להם מוטציות משפעלות בגנים
ממשפחת Notch

סלומון שטמר

תכשיר

0485-19RMC

21/07/2019

איתור קשיים רגשיים והתנהגותיים בקרב
ילדים ובני נוער המגיעים לביקור רופא
שגרתי בבית חולים ובמרפאות קהילתיות

סילבנה פניג

נתונים קיימים
ושאלונים

0484-19RMC

בי"ח שניידר

23/10/2019

יצור טרומבין בקרב חולים שעוברים השתלת פבלו קודנר
מסתם אאורטלי בגישה מלעורית

ללא מוצר מחקר

0478-19RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

נתונים קיימים
ושאלונים

0476-19RMC

בילינסון

 16/08/2022מאושר

16/08/2021

גנטי

0472-19RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

02/12/2019

17/07/2019

מחקר פאזה  IIIרב-מרכזי ,אקראי,
כפול-סמיות ,מבוקר על ידי תרופת ייחוס
פעילה להערכת היעילות והבטיחות של
פריסימאב ( )FARICIMABבחולים עם ניוון
מקולרי תלוי גיל נאו-וסקולרי ()TENAYA

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0465-19RMC

בילינסון

 14/09/2022מאושר

15/09/2019

08/07/2019

השפעת נתוני רקע על תוצאות השתלת
כליה -מחקר רטרוספקטיבי

אביתר נשר

נתונים קיימים
ושאלונים

0462-19RMC

בילינסון

 31/08/2022מאושר

01/09/2019

15/07/2019

זיהוי והגדרת תאי מערכת החיסון החודרים
לגידולים סרטניים
והמנגנון באמצעותו מתחמקים תאי הסרטן
מהרג על ידי תאים אלו.

ערן שדות

ללא מוצר מחקר

0460-19RMC

בילינסון

 04/09/2022מאושר

05/09/2019

04/07/2019

עיבוד של השפעות מוטציה בגן  MEIS1על אורנה שטיינברג שמר נתונים קיימים
ושאלונים
שורות הדם השונות -מחקר רטרוספקטיבי

0457-19RMC

בי"ח שניידר

 11/08/2022מאושר

12/08/2019

ליאת שרגיאן  -אלון

23/07/2019

מחקר רטרוספקטיבי לבחינת תוצאים של
חולים המטואונקולוגים ניוטרופנים עם
בקטרמיה של סטרפטוקוקוס וירידנס על פי
מידת הרגישות לפניצילין

14/07/2019

מחקר להערכת אימטלסטאט ( )GRN163Lאופיר וולך
בנבדקים התלויים בעירוי עם תסמונת
מיאלודיספלסטית ( )MDSחוזרת או עמידה
לטיפול בחומר מעודד אריתרופואזיס
( ,)ESAבעלי דרגת סיכון נמוכה או
בינונית 1-על-פי מערכת הסיווג הפרוגנוסטית
הבינלאומית ()IPSS

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 09/02/2022מאושר

10/02/2020

 22/10/2022מאושר

23/10/2019

05/11/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  110מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 24/10/2022מאושר

24/10/2021

20/08/2020

מחקר פאזה  1בתוית גלויה ,לבדיקת
הבטיחות של קנבידיול ( )CBDטהור סינטטי
הניתן לבד או בשילוב עם קלומיפן ,במקביל
לטיפול שבועי בטמודל לחולים עם
גליובלסטומה ( )GBMנשנית או מתקדמת"

טלי סיגל

גנטי

0452-19RMC

 20/10/2022מאושר

20/10/2021

07/07/2019

ל"מחקר פאזה  1בתוית גלויה ,לבדיקת
הבטיחות של קנבידיול ( )CBDטהור סינטטי
הניתן לבד או בשילוב עם קלומיפן ,במקביל
לטיפול שבועי בטמודל לחולים עם
גליובלסטומה ( )GBMנשנית או מתקדמת"
()rGBM-CCT-001

טלי סיגל

תכשיר

0451-19RMC

בילינסון

26/08/2019

09/07/2019

מרכיבים מולקולריים בהתפתחות סרטני
עור SCC, BCC :ו  KAבחולים מושתלים
לעומת חולים לא מושתלים.

אברהם אמיר

ללא מוצר מחקר

0449-19RMC

בילינסון

 25/08/2022מאושר

01/07/2019

שימוש בריצוף גנומי ולמידה חישובית לצורך דפנה יהב
איתור עמידות לאנטיביוטיקה -מחקר תצפיתי
רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0448-19RMC

בילינסון

 23/02/2022מאושר

24/02/2020

07/07/2019

איפיון התגובה החיסונית לאחר מתן חיסון
 Tdapבמהלך היריון והשוואה לתגובה
החיסונית אצל נשים לא הרות

ערן הדר

ללא מוצר מחקר

0447-19RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

03/03/2020

01/07/2019

תוצאי טיפול בהשתלת תאי אב מתורם
לאחר טיפול מבוסס עלhypomethylating
 agentsבחולים קשישים עם לויקמיה
מיילואידית חריפה  -מחקר עוקבה
רטרוספקטיבי

איתן קוגלר

נתונים קיימים
ושאלונים

0446-19RMC

בילינסון

 06/08/2022מאושר

07/08/2019

26/07/2019

מהם האפיינים האפידמיולוגים והקליניים של מירב מור
ילדים מאושפזים הנושאים אנטרובקטריצאה
יציבים לקרבפנמים (( )CREמחקר
רטרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

0444-19RMC

בי"ח שניידר

 17/09/2022מאושר

18/09/2019

13/08/2019

מחקר פאזה  1/2של קביעת מינון  ,בטיחות ירמיהו שטיין
ויעילות איברוטיניב בנבדקים פדיאטריים עם
מחלת השתל נגד המאכסן הכרונית
()cGVHD

תכשיר

0443-19RMC

בי"ח שניידר

 11/02/2022מאושר

12/02/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  111מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 14/09/2022מאושר

15/09/2019

15/07/2019

מחקר שלב  3אקראי כפול סמיות על
פמברוליזומאב בשילוב עם
גמציטאבין/ציספלאטין לעומת פלצבו בשילוב
עם גמציטאבין/ציספלאטין בתור טיפול קו
ראשון למשתתפים עם סרטן בדרכי המרה
בשלב מתקדם ו/או שאינו מתאים לכריתה
כירורגית (תת מחקר גנטי)

סלומון שטמר

גנטי

0440-19RMC

 19/08/2022מאושר

20/08/2019

15/07/2019

מחקר שלב  3אקראי כפול סמיות על
פמברוליזומאב בשילוב עם
גמציטאבין/ציספלאטין לעומת פלצבו בשילוב
עם גמציטאבין/ציספלאטין בתור טיפול קו
ראשון למשתתפים עם סרטן בדרכי המרה
בשלב מתקדם ו/או שאינו מתאים לכריתה
כירורגית

סלומון שטמר

תכשיר

0439-19RMC

בילינסון

21/07/2019

26/06/2019

מחקר רטרוספקטיבי לבדיקת שכיחות
ממצאים משניים בבדיקות ריצוף אקסום

נועה רורמן שחר

נתונים קיימים
ושאלונים

0434-19RMC

בילינסון

 20/07/2022מאושר

26/06/2019

נפרופתיה בילדים ומתבגרים – מחקר C3
עוקבה רטרוספקטיבי

יעל בורוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0432-19RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

15/07/2019

25/06/2019

איסוף רטרוספקטיבי של נתונים לגבי
מטופלים שאושפזו במרכז רפואי רבין עם
אבחנה של  - DKAזיהוי גורמי סיכון לצורך
בניית הנחיות להפחתת סיכון

הדר דסקין-ביתן

נתונים קיימים
ושאלונים

0430-19RMC

בילינסון

 14/08/2022מאושר

15/08/2019

26/06/2019

מחקר רטרוספקטיבי הבודק תוצאים של
קורס אנטיביוטי קצר לעומת ארוך במושתלי
כליה עם זיהום בדרכי השתן/פיאלונפריטיס

חפציבה גרין

נתונים קיימים
ושאלונים

0429-19RMC

בילינסון

 14/07/2022מאושר

15/07/2019

08/08/2019

מחקר מטרייה שלב 1ב ,2/בהקצאה
אקראית ,רב-מרכזי ,בתווית פתוחה,
להערכת היעילות והבטיחות של מספר
שילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה
במטופלים עם סרטן שד חיובי לקולטני
הורמונים ושלילי לHER2-
(MORPHEUS-HR+ BREAST
)CANCER

סלומון שטמר

גנטי

0428-19RMC

בילינסון

 28/10/2022מאושר

29/10/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  112מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 23/10/2022מאושר

24/10/2019

14/07/2019

מחקר מטרייה שלב 1ב ,2/בהקצאה
אקראית ,רב-מרכזי ,בתווית פתוחה,
להערכת היעילות והבטיחות של מספר
שילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה
במטופלים עם סרטן שד חיובי לקולטני
הורמונים ושלילי לHER2-
(MORPHEUS-HR+ BREAST
)CANCER

סלומון שטמר

תכשיר

0426-19RMC

 14/07/2022מאושר

15/07/2019

25/06/2019

סינוסיטיס כרונית וניתוחי סינוסים
אנדוסקופים במבוגרים מעל גיל  ,18מחקר
רטרוספקטיבי

יונתן ראובן

נתונים קיימים
ושאלונים

0425-19RMC

בילינסון

14/01/2020

03/11/2019

מחקר קליני רב-מרכזי ,כפול-סמיות,
כפול-דמה ,בהקצאה אקראית ,עם בקרה
פעילה ,בקבוצות מקבילות לבחינת היעילות,
הבטיחות והסבילות של עירוי ND0612
תת-עורי מתמשך בהשוואה לIR-LD/CD -
הניתנים דרך הפה בנבדקים עם מחלת
פרקינסון החווים תנודות מוטוריות
(.)BouNDless

רות ג'לדטי

גנטי

0413-19RMC

בילינסון

 13/01/2022מאושר

24/06/2019

שימוש במדד אורך ראש-עכוז בטרימסטר
ראשון כגורם מנבא לסיבוכי הריון בקרב
אוכלוסיית תאומים מונו-כוריוניים -מחקר
עוקבה רטרוספקטיבי

ענת שמואלי

נתונים קיימים
ושאלונים

0411-19RMC

בילינסון

 14/07/2022מאושר

15/07/2019

27/06/2019

השפעה של חרדה על כאב תוך ניתוחי
במהלך ניתוח קיסרי :נקודת מבטו של
המטופלת והרופא המטפל ,מחקר
פרוספקטיבי ,תצפיתי ,רב מרכזי.

שרון אורבך

נתונים קיימים
ושאלונים

0409-19RMC

בילינסון

 01/01/2022מאושר

02/01/2020

24/06/2019

תמותה בזמן אשפוז במחלקות פנימיות:
מחקר קוהורט רטרוספקטיבי

תומר אבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0408-19RMC

בילינסון

 01/10/2022מאושר

02/10/2019

24/06/2019

שימוש ב GLASSIAבילדים הסובלים
ממחלת שתל נגד המאכסן לאחר השתלת
מח עצם -מחקר רטרוספקטיבי

ירמיהו שטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

0402-19RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

15/07/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  113מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 11/09/2022מאושר

12/09/2019

04/07/2019

מחקר מטרייה שלב 1ב' 2/גלוי-תווית,
רב-מרכזי ,אקראי ,להערכת היעילות
והבטיחות של שילובי טיפולים
מבוססי-אימונותרפיה מרובים במטופלים עם
סרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם
קטנים ()MORPHEUS-LUNG

עפר רתם

תכשיר

0400-19RMC

 22/07/2022מאושר

23/07/2019

25/06/2019

מחקר רטרוספקטיבי  -הערכת התוצאים
הקליניים של יילודים וילדים עד גיל  10אשר
נמדדה להם שקיפות עורפית חריגה בהיריון

שרון פרלמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0390-19RMC

בילינסון

05/11/2019

25/06/2019

מחקר שלב  3בהקצאה אקראית ,מבוקר
פלצבו ,כפול-סמיות ,להערכת היעילות
והבטיחות של זריקה תת-עורית של
) CT-P13 (CT-P13 SCכטיפול תחזוקה
במטופלים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה
בינונית עד חמורה

עירית אבני-בירון

תכשיר

0376-19RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

31/08/2020

מחקר פאזה  1בבני אדם לגבי יכולת
למניעת צמיחת פתוגנים על גבי תומכני
סיליקון למחיצת האף על ידי אבץ

לירית לוי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0374-19RMC

בילינסון

 23/09/2022מאושר

23/09/2021

04/06/2019

השפעה של אכילה בזמן טיפול המודיאליזה עמית דגן
על יעילות הוצאת הנוזלים()ultrafiltration
ותזונת המטופל

ללא מוצר מחקר

0372-19RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

15/07/2019

02/06/2019

פיתוח מדד אישי מבוסס על ערכי
קלפרוטקטין בצואה לניבוי התלקחות של
מחלת מעי דלקתית

הנית ינאי

ללא מוצר מחקר

0367-19RMC

בילינסון

 01/09/2022מאושר

14/09/2020

31/05/2019

דינמיקה ופתוגנזה של היפופוספטמיה
בזיהום חיידקי  -מחקר פרוספקטיבי תצפיתי

דניאל לנדאו

ללא מוצר מחקר

0366-19RMC

בי"ח שניידר

 01/10/2022מאושר

02/10/2019

18/06/2019

צריכת מזון אפוי בחולים עם אלרגיה מושהית יורם פייטלסון
למזון מסוג FPIES

תכשיר

0363-19RMC

בי"ח שניידר

 10/09/2022מאושר

11/09/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  114מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

תכשיר

0359-19RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

21/10/2020

25/06/2019

היעילות והבטיחות של  M281במבוגרים עם גליה ספקטר
אנמיה המוליטית אוטואימונית חמה :מחקר
רב-מרכזי ,כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו,
בהקצאה אקראית
Efficacy and Safety of M281 in Adults
with Warm Autoimmune Hemolytic
,Anemia: A Multicenter, Randomized
Double blind, Placebo controlled
Study

ללא מוצר מחקר

0354-19RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

17/06/2019

29/05/2019

בדיקת בטיחות ויעילות שילוב של תרופות
מסוג נוגדי קרישה פומיים ישירים DOACs-
ותרופות מכוונות מטרה ( targeted cancer
)therapies

גליה ספקטר

0348-19RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

02/12/2019

06/06/2019

מחקר להערכת אימטלסטאט ( )GRN163Lאופיר וולך
בנבדקים התלויים בעירוי עם תסמונת
מיאלודיספלסטית ( )MDSחוזרת או עמידה
לטיפול בחומר מעודד אריתרופואזיס
( ,)ESAבעלי דרגת סיכון נמוכה או
בינונית 1-על-פי מערכת הסיווג הפרוגנוסטית
הבינלאומית ()IPSS

תכשיר

בי"ח שניידר

 06/07/2022מאושר

07/07/2019

24/05/2019

מחקר רטרוספקטיבי דופליקציה של מערכת ענבל סמוק
העיכול  :התייצגות ,אבחון וגישה טיפולית.
סקירת מקרים שטופלו במחלקה לכירורגית
ילדים.

נתונים קיימים
ושאלונים

0347-19RMC

 24/11/2022מאושר

25/11/2019

24/05/2019

ממדי התוספתן התקין בילדים .האם קיימת
שונות תלוית גיל ,מין ומשקל?
(רטרוספקטיבי)

ענבל סמוק

נתונים קיימים
ושאלונים

0345-19RMC

בי"ח שניידר

07/08/2019

18/06/2019

מדידת רמות  sTREM-1בדם בחולי דלקת
מפרקים פסוריאטית  -מדד לפעילות המחלה.

שירלי אורן

ללא מוצר מחקר

0342-19RMC

בילינסון

 06/08/2022מאושר

22/06/2020

29/05/2019

אימונותרפיה נלווית במטופלים עם סרטן
קיבה שהוסר לאחר קבלת כימותרפיה קדם
ניתוחית ,עם סיכון גבוה להישנות ( +Nו/או
 – )R1מחקר שלב  ,2מבוקר ,בהקצאה
אקראית ,בתווית פתוחה (( )VESTIGEתת
מחקר גנטי של מחקר )0246-19

ברוך ברנר

גנטי

0338-19RMC

בילינסון

 22/06/2022מאושר

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  115מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 24/06/2022מאושר

25/06/2019

22/05/2019

הערכה ארוכת טווח של תאי אב
אנדותליאלים במטופלים לאחר השתלת מח
עצם ובתורמים שלהם

ליאת שרגיאן  -אלון

ללא מוצר מחקר

0336-19RMC

 01/07/2022מאושר

02/07/2019

04/06/2019

מחקר תצפיתי פרוספקטיבי ,רב מרכזי,
לאיסוף נתונים קליניים ,מעבדתיים
והדמייתיים בילדים עם אי ספיקת כליות
סופנית המטופלים ביחידות דיאליזה לילדים
במדינת ישראל

אורלי חסקין

נתונים קיימים
ושאלונים

0333-19RMC

בי"ח שניידר

29/10/2019

30/05/2019

מאפיינים סונוגרפים טרום לידתיים המנבאים יעל בורוביץ
דיספלסיה כלייתית ואי ספיקת כליות בגיל
הילדות – מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0330-19RMC

בי"ח שניידר

 28/10/2022מאושר

28/05/2019

טיפול טרום ניתוחי למחלה מסוג - HER2
תוצאות מהעולם האמיתי.
עבודה רטרוספקטיבית

רינת ירושלמי

נתונים קיימים
ושאלונים

0329-19RMC

בילינסון

 28/01/2022מאושר

29/01/2020

10/06/2019

מחקר שלב  2בתווית פתוחה להערכת
הבטיחות ,הסבילות ,הפרמקוקינטיקה
והפרמקודינמיקה של רמות מינון מרובות של
 ELX-02הניתן תת-עורית למטופלים עם
לייפת כיסתית בעלי אלל  G542Xאחד
לפחות

מאיר מי זהב

תכשיר

0327-19RMC

בי"ח שניידר

 02/10/2022מאושר

03/10/2019

27/05/2019

תוצאות קליניות של ניתוח נוירוטיזציה של
הקרנית :תוצאותנו וניסיונינו  -מחקר
רטרוספקטיבי

ענבל אבישר

נתונים קיימים
ושאלונים

0319-19RMC

בילינסון

 23/06/2022מאושר

24/06/2019

11/06/2019

שתל שבלול והזדקנות בריאה :מחקר
תצפיתי ,רב לאומי ורב מרכזי

אוהד חילי

ללא מוצר מחקר

0318-19RMC

בילינסון

 06/08/2022מאושר

07/08/2019

02/06/2019

טיפול נאואדגובנטי בלוטיציום 177בחולים
עם סרטן ערמונית בסיכון גבוה המועמדים
לכריתה רדיקלית של הערמונית; מחקר
היתכנות

שי גולן

תכשיר

0315-19RMC

בילינסון

 16/11/2022מאושר

17/11/2019

15/05/2019

הקשר בין מילופראוקסידז לבין מחלות
ניווניות מוחיות -מחקר רטרוספקטיבי (.
איסוף נתונים בלבד )

אמיר גליק

נתונים קיימים
ושאלונים

0313-19RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

17/06/2019

12/05/2019

השפעת הטיפול לעמילואידוזיס על תאי אב
אנדותליאלים

אסנת יצחקי בן צדוק ללא מוצר מחקר

0309-19RMC

בילינסון

 21/07/2022מאושר

22/07/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  116מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

26/06/2019

מאפייני פסאודוטומור צרברי בילדים  -מחקר גד דותן
רטרוספקטיבי

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0304-19RMC

בי"ח שניידר

 14/07/2022מאושר

15/07/2019

14/05/2019

מחקר פרוספקטיבי לא-התערבותי ,לתיאור
היעילות והבטיחות של ונטוקלקס בחולי
לוקמיה מיאלואידית חריפה ()AML
בפרקטיקה הקלינית השגרתית -
מחקר REVIVE

אופיר וולך

נתונים קיימים
ושאלונים

0301-19RMC

בילינסון

 06/08/2022מאושר

07/08/2019

10/06/2019

יעילות ובטיחות הטיפול בלייזר משייף דו
תחמוצת הפחמן לטיפול ברינופיימה  -מחקר
נתונים קיימים ושאלונים

אסי לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0299-19RMC

בילינסון

 01/07/2022מאושר

02/07/2019

28/05/2019

מחקר מקדים להערכת הבטיחות והיעילות
של תומכן ה ChampioNIR® SFA -בטיפול
במטופלים עם מחלה פמורלית

אלי עטר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0297-19RMC

בילינסון

 16/07/2022מאושר

17/07/2019

05/05/2019

טיפולים תוך רחמים בעוברים – מחקר
רטרוספקטיבי

יובל גיאלצ'ינסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0295-19RMC

בילינסון

 18/05/2022מאושר

19/05/2019

26/05/2019

טיפול תזונתי לשיפור שיעורי הפוגה מלאה
בילדים עם מחלת קרוהן

רענן שמיר

ללא מוצר מחקר

0294-19RMC

בי"ח שניידר

 27/10/2022מאושר

27/10/2020

27/05/2019

מחקר רישום תצפיתי של מחלה ותוצאים
קליניים במטופלים עם חסר של האנזים
)Lysosomal Acid Lipase (LAL

יובל לנדאו

נתונים קיימים
ושאלונים

0291-19RMC

בי"ח שניידר

 06/04/2022מאושר

06/04/2020

20/05/2019

מחקר שלב  3בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו להערכת
הבטיחות ,הסבילות והיעילות של GS-9674
בנבדקים ללא שחמת הסובלים מדלקת
צלקתית ראשונית של דרכי המרה

מריוס בראון

תכשיר

0287-19RMC

בילינסון

 06/08/2022מאושר

07/08/2019

02/05/2019

איסוף נתונים רטרוספקטיבי לבדיקת
השפעת ה  ENDOCARDITIS TEAMעל
תוצאים קלינים ,מניסון של מרכז בודד.

קטיה אורבין

נתונים קיימים
ושאלונים

0281-19RMC

בילינסון

 18/05/2022מאושר

19/05/2019

23/05/2019

מחקר רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,בקבוצות מקבילות ,מבוקר
פלצבו של מפוליזומאב  100מ"ג במתן
תת-עורי כתוסף טיפולי למשתתפים עם
מחלת ריאות חסימתית כרונית החווים
החרפה תכופה ומאופיינים על ידי רמות
אאוזינופילים

מרדכי קרמר

תכשיר

0278-19RMC

בילינסון

 23/11/2022מאושר

24/11/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  117מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

20/05/2019

מחקר שלב  ,3רב-לאומי ,כפול סמיות,
בהקצאה אקראית ,מבוקר פלצבו של
( MGL-3196רסמטירום) במטופלים עם
סטאטוהפטיטיס שלא על רקע אלכוהולי
( )NASHופיברוזיס לטיפול בNASH-
ולהפחתת התקדמות המחלה לשחמת ו/או
לאי-ספיקה של הכבד

מריוס בראון

תכשיר

0277-19RMC

28/04/2019

האם יש קריטריונים ייחודיים בהתאם לגיל
בילדים עם גידולים מתחת לגיל שנה? -
מחקר רטרוספקטיבי.

עמנואל סגייה

נתונים קיימים
ושאלונים

0276-19RMC

בי"ח שניידר

05/05/2019

טיפול בהזלפת אוקסליפלטין ישירות לעורק
הכבד בשילוב עם טיפול סיסטמי
ב FOLFIRI-ובואסוזימאב לגרורות כבדיות
לא נתיחות ממקור מעי גס :שיעור נתיחות

ערן שדות

תכשיר

0275-19RMC

בילינסון

 29/07/2022מאושר

03/09/2019

מחקר בשלב  ,1גלוי תווית ,בקבוצות
מקבילות לבדיקת הבטיחות ,הסבילות,
היעילות והפרמקוקינטיקה של אולפריב
במטופלים ילדים בעלי גידולים מוצקים

שירה עמאר יעקבי

גנטי

0273-19RMC

בי"ח שניידר

 04/02/2022מאושר

05/02/2020

08/07/2019

מאגר נתונים רב מרכזי פתוח של מטופלים
עם פסוריאזיס המועמדים לטיפול מערכתי,
לרבות תרופות ביולוגיות ()®PSOLAR

לב פבלובסקי

ללא מוצר מחקר

0264-19RMC

בילינסון

 18/11/2022מאושר

19/11/2019

17/04/2019

טיפול במטופלים מבוגרים (גיל ≥  )70עם
לויקמיה חריפה בעידן של תרופות מהדור
החדש

אלון רוזנטל

נתונים קיימים
ושאלונים

0262-19RMC

בילינסון

 06/05/2022מאושר

07/05/2019

17/04/2019

האם ניתן לאבחן צליאק במבוגרים גם ללא
לקיחת ביופסיות

רחל גינגולד-בלפר

ללא מוצר מחקר

0258-19RMC

בילינסון

 11/08/2022מאושר

12/08/2019

17/04/2019

השוואה בין טיפולי קו שני לבצקת מקולארית ריטה ארליך ברגר
על רקע סכרת  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0256-19RMC

בילינסון

 06/05/2022מאושר

07/05/2019

תכשיר

0255-19RMC

בילינסון

 23/09/2022מאושר

24/09/2019

27/06/2019

מחקר הארכה לבטיחות בטווח הארוך של
מאוואקאמטן ( )MYK-461במבוגרים
הסובלים מקרדיומיופתיה היפרטרופית אשר
השלימו את הניסויים MAVERICK-HCM
( )MYK-461-006או EXPLORER-HCM
)(MYK-461-005) (MAVA-LTE

דניאל מונקיאר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 14/08/2022מאושר

15/08/2019

 18/05/2022מאושר

19/05/2019

30/07/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  118מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

19/05/2019

מרשם ארצי לאבלציות בפרפור פרוזדורים

גרגורי גולובצ'ינר

נתונים קיימים
ושאלונים

0254-19RMC

29/04/2019

הערכת שקיעת גדוליניום ברקמת המח
בנבדקות העוברות  MRIשדיים ,מחקר
רטרוספקטיבי

אהובה גרובשטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

0253-19RMC

בילינסון

02/05/2019

טיפול בטמוקסיפן במינון נמוך

רינת ירושלמי

נתונים קיימים
ושאלונים

0252-19RMC

בילינסון

 29/06/2022מאושר

17/04/2019

מודל מעבר חדש למושתלי כליה בוגרים
ממרפאות ילדים למרפאות מבוגרים

יעל בורוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0251-19RMC

בי"ח שניידר

 14/05/2022מאושר

15/05/2019

17/04/2019

אימונותרפיה נלווית במטופלים עם סרטן
קיבה שהוסר לאחר קבלת כימותרפיה קדם
ניתוחית ,עם סיכון גבוה להישנות ( +Nו/או
 – )R1מחקר שלב  ,2מבוקר ,בהקצאה
אקראית ,בתווית פתוחה ()VESTIGE

ברוך ברנר

תכשיר

0246-19RMC

בילינסון

 25/06/2022מאושר

25/06/2020

11/04/2019

נוגדי קרישה במטופלים עם סרטן מוחי:
רג'יסטרי בינלאומי

אבי לידר

נתונים קיימים
ושאלונים

0245-19RMC

בילינסון

 06/05/2022מאושר

07/05/2019

05/05/2019

שימור עירוי מרכזי בנוכחות בקטרמיה עם
סטפילוקוקוס אאורוס בילדים ,מחקר
רטרוספקטיבי

עודד שוירמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0243-19RMC

בי"ח שניידר

 03/06/2022מאושר

04/06/2019

28/05/2019

איפיון פרמטרים קליניים ,הדמיתיים
ומעבדתיים בחולים הסובלים משבץ מוחי
תסחיפי ממקור לא ידוע.

רני ברנע

ללא מוצר מחקר

0242-19RMC

בילינסון

 22/06/2022מאושר

23/06/2019

30/06/2019

הערכת זרימה קולטרלית במפות פרפוזיה
ב - CT-מחקר רטרוספקטיבי.

שלומי פרץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0240-19RMC

בילינסון

 02/09/2022מאושר

03/09/2019

01/05/2019

מידת יישום המלצות האיגוד הישראלי
להמטולוגיה-אונקולוגיה ילדים בנוגע לטיפול
בילדים עם טרומבוציטופניה אימונית

ג'ואן יעקובוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0238-19RMC

בי"ח שניידר

 07/04/2022מאושר

07/04/2021

29/04/2019

מחקר רטרוספקטיבי להערכת סרטן שד תוך אהובה גרובשטיין
שילוב אמצעי דימות ושימוש במערכת לומדת

נתונים קיימים
ושאלונים

0235-19RMC

בילינסון

 15/06/2022מאושר

16/06/2019

תכשיר

0230-19RMC

בי"ח שניידר

 27/11/2022מאושר

28/11/2019

02/05/2019

מחקר בהקצאה אקראית ,כפול-סמיות,
מבוקר פלצבו ,רב-מרכזי להערכת היעילות
והבטיחות של גיבינוסטאט במטופלים ניידים
הסובלים מניוון שרירים על שם דושן.

יורם נבו

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 17/06/2022מאושר

18/06/2019

 19/05/2022מאושר

20/05/2019

30/06/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  119מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 19/05/2022מאושר

20/05/2019

16/04/2019

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות להערכת
טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב
( + )MK-3475טיפול נאו אדג'ובנטי
בכימותרפיה לעומת טיפול פריאופרטיבי
בפלצבו  +טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה,
בקרב משתתפים המתאימים לטיפול
בציספלטין עם סרטן שלפוחית השתן שחדר
לשריר ()KEYNOTE-866

אלי רוזנבאום

גנטי

0228-19RMC

 19/05/2022מאושר

20/05/2019

15/04/2019

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות להערכת
טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב
( + )MK-3475טיפול נאו אדג'ובנטי
בכימותרפיה לעומת טיפול פריאופרטיבי
בפלצבו  +טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה,
בקרב משתתפים המתאימים לטיפול
בציספלטין עם סרטן שלפוחית השתן שחדר
לשריר ()KEYNOTE-866

אלי רוזנבאום

תכשיר

0227-19RMC

בילינסון

07/11/2019

22/05/2019

מחקר שלב  3מבוקר בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,של קבוזנטיניב בשילוב עם
ניבולומאב ואיפילימומאב לעומת ניבולומאב
ואיפילימומאב בנבדקים עם סרטן תאי כליה
מתקדם או גרורתי בעלי סיכון בינוני או ירוד
שלא טופל בעבר

ויקטוריה ניימן

גנטי

0226-19RMC

בילינסון

 06/11/2022מאושר

22/05/2019

מחקר שלב  3מבוקר בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,של קבוזנטיניב בשילוב עם
ניבולומאב ואיפילימומאב לעומת ניבולומאב
ואיפילימומאב בנבדקים עם סרטן תאי כליה
מתקדם או גרורתי בעלי סיכון בינוני או ירוד
שלא טופל בעבר

ויקטוריה ניימן

תכשיר

0224-19RMC

בילינסון

 02/11/2022מאושר

03/11/2019

31/03/2019

תגובה לטיפול הצלה בחולה עם לימפומה
אגרסיבית מסוג - B
האם הוספת טיפולי הצלה או החלפתם
בפרוטוקול אחר בחולה עמיד או נשנה
המועמד להשתלה עצמית והשיג אחרי טיפול
הצלה ראשון תגובה חלקית בלבד ,ישפר
פרוגנוזה?

ליאת שרגיאן  -אלון

נתונים קיימים
ושאלונים

0223-19RMC

בילינסון

 16/08/2022מאושר

16/08/2021

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  120מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 16/06/2022מאושר

17/06/2019

28/03/2019

סרטן הגרון :קורלציה בדירוג מחלה בין
הערכה קלינית ורדיולוגית לעומת כירורגיה
ופתולוגיה ,מחקר רטרוספקטיב

יונתן ראובן

נתונים קיימים
ושאלונים

0221-19RMC

 28/01/2022מאושר

29/01/2020

27/05/2019

טווחי תנועה ותפקוד לאחר תיקון ראשוני של סורין יורדאש
קרע טראומטי בגידים מכופפי אצבעות
באיזורים  – 1+2השפעת טיפול באמצעות
חומצה טרנסאקסמית

תכשיר

0219-19RMC

בילינסון

15/05/2019

15/04/2019

הערכת תפקוד חוש הריח בקרב חולים עם
דלקת חדה בעצב הראיה.

אסתר גנלין-כהן

ללא מוצר מחקר

0214-19RMC

בי"ח שניידר

 14/05/2022מאושר

20/05/2019

טיפול יחידני באלססטראנט ()Elacestrant
לעומת הסטנדרט הטיפולי המקובל לטיפול
בחולים עם סרטן שד מתקדם עם
 ,-ER+/HER2לאחר טיפול עם מעכב
 :CDK4/6ניסוי שלב  ,3רב-מרכזי ,בהקצאה
אקראית ,בתווית פתוחה ובביקורת פעילה
()EMERALD

רינת ירושלמי

גנטי

0213-19RMC

בילינסון

 23/10/2022מאושר

24/10/2019

14/04/2019

טיפול יחידני באלססטראנט ()Elacestrant
לעומת הסטנדרט הטיפולי המקובל לטיפול
בחולים עם סרטן שד מתקדם עם
 ,-ER+/HER2לאחר טיפול עם מעכב
 :CDK4/6ניסוי שלב  ,3רב-מרכזי ,בהקצאה
אקראית ,בתווית פתוחה ובביקורת פעילה
()EMERALD

רינת ירושלמי

תכשיר

0212-19RMC

בילינסון

 08/09/2022מאושר

09/09/2019

18/08/2021

הערכת דיוק  POCUSלזיהוי אבן בשופכן
במטופלים עם חשד לעווית כליה במחלקה
לרפואה דחופה

עקיבא אסתרסון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0211-19RMC

בילינסון

 12/09/2022מאושר

12/09/2021

07/04/2019

שלומית
הערכת הסיכון לקרישיות יתר במטופלים
באספרגינאז בגין ממאירויות המטולוגיות עם ברזילי-בירנבוים
וללא טיפול נוגד קרישה מניעתי

ללא מוצר מחקר

0209-19RMC

בי"ח שניידר

 06/05/2022מאושר

07/05/2019

27/05/2019

מחקר בתווית פתוחה ,בשיבוץ אקראי פאזה רינת ירושלמי
 2עם  ,SAR439859לעומת טיפול
אנדוקריני חד-תכשירי בהתאם לבחירת
הרופא ,בחולות סרטן השד מתקדם מקומית
או גרורתי ,לפני ולאחר גיל המעבר ,החיובי
לקולטן לאסטרוגן ושלילי ל ,HER2 -עם
חשיפה מוקדמת לטיפולים הורמונליים

גנטי

0207-19RMC

בילינסון

 16/03/2022מאושר

16/03/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  121מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

27/05/2019

מחקר בתווית פתוחה ,בשיבוץ אקראי פאזה רינת ירושלמי
 2עם  ,SAR439859לעומת טיפול
אנדוקריני חד-תכשירי בהתאם לבחירת
הרופא ,בחולות סרטן השד מתקדם מקומית
או גרורתי ,לפני ולאחר גיל המעבר ,החיובי
לקולטן לאסטרוגן ושלילי ל ,HER2 -עם
חשיפה מוקדמת לטיפולים הורמונליים
ברוך ברנר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

תכשיר

0206-19RMC

בילינסון

 11/03/2022מאושר

11/03/2020

תכשיר

0205-19RMC

בילינסון

 20/08/2022מאושר

21/08/2019

0202-19RMC

בי"ח שניידר

 14/05/2022מאושר

15/05/2019

בילינסון

 29/07/2022מאושר

30/07/2019

 07/08/2022מאושר

08/08/2019
14/05/2019

24/03/2019

מחקר פאזה  ,2בתווית פתוחה ,להערכת
הוספת ניבולומאב ( )Nivolumabבשילוב
סטוקסימאב ( )Cetuximabלטיפול
כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן ושט
מקומי מתקדם מסוג קרצינומה של תאי
קשקש

16/04/2019

לחץ דם סיסטולי בילדים אחר השתלת כליה ,איתן קפלן
מחקר השוואתי בין שלוש שיטות מדידה
מקובלות

ללא מוצר מחקר

11/04/2019

פרוטוקול  :I4V-MC-JAIRמחקר שלב  3רב הלנה מרטינז
מרכזי ,אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת פלצבו
להערכת היעילות והבטיחות של בריסיטיניב
בעת הטיפול במטופלים עם אלופציה
אראטה חמורה או חמורה מאוד.

תכשיר

0200-19RMC

19/03/2019

ריכוז  DNAחופשי בדם באימהות ,פגים
וילודים במצבי בריאות וחולי

גילת לבני

ללא מוצר מחקר

0199-19RMC

בי"ח שניידר

21/03/2019

גורמי סיכון לדקירה לא מכוונת של קרום
הדורה ,סקר ניסיון המרדימים ,מחקר רב
מרכזי.

שרון אורבך

נתונים קיימים
ושאלונים

0198-19RMC

בילינסון

 13/05/2022מאושר

26/05/2019

מחקר רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית ,כפול
סמיות ,בשלב 2ב' ובבקרת פלצבו לבדיקת
ורינורד ואלופורינול במטופלים הסובלים מאי
ספיקת כליות כרונית והיפראוריצמיה (תת
מחקר גנטי)

אלון גרוסמן

גנטי

0196-19RMC

בילינסון

 21/09/2022מאושר

22/09/2019

26/05/2019

מחקר רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית ,כפול
סמיות ,בשלב 2ב' ובבקרת פלצבו לבדיקת
ורינורד ואלופורינול במטופלים הסובלים מאי
ספיקת כליות כרונית והיפראוריצמיה

אלון גרוסמן

תכשיר

0195-19RMC

בילינסון

 21/09/2022מאושר

22/09/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  122מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 07/04/2022מאושר

08/04/2019

12/03/2019

מאפיינים ,תגובה לטיפול ורעילות בחולי
 CMLקשישים מגיל  75ומעלה

אלון רוזנטל

נתונים קיימים
ושאלונים

0183-19RMC

 25/03/2022מאושר

26/03/2019

12/03/2019

הנשמה ביתית בלתי פולשנית בזרימה
גבוהה דרך משקפי אף בקרב ילדים

פטריק שטפלר

נתונים קיימים
ושאלונים

0178-19RMC

בי"ח שניידר

24/06/2019

03/04/2019

ניסוי לבחינת התוצאים הקרדיווסקולרים של אילן שמעון
טיפול בסמגלוטייד במטופלים עם סוכרת
מסוג )SOUL( 2

תכשיר

0176-19RMC

בילינסון

 23/06/2022מאושר

16/04/2019

מחקר שלב  3אקראי על כריתת שלפוחית
שתן עם טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב
לעומת כריתת שלפוחית שתן בלבד
למשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן
שחדר לשריר ,אשר אינם מתאימים לטיפול
בציספלטין ()KEYNOTE-905

אלי רוזנבאום

גנטי

0175-19RMC

בילינסון

 22/05/2022מאושר

23/05/2019

16/04/2019

מחקר שלב  3אקראי להערכה של כריתת
שלפוחית שתן עם טיפול פריאופרטיבי
בפמברוליזומאב וכריתת שלפוחית שתן עם
טיפול פריאופרטיבי באנפורטומאב ודוטין
ובפמברוליזומאב לעומת כריתת שלפוחית
שתן בלבד למשתתפים עם סרטן שלפוחית
השתן שחדר לשריר ,אשר אינם מתאימים
לטיפול בציספלטין
()KEYNOTE-905/EV-303

אלי רוזנבאום

תכשיר

0174-19RMC

בילינסון

 18/06/2022מאושר

19/06/2019

18/03/2019

מחקר אפידמיולוגי -איתור חולי גושה

נועה רורמן שחר

גנטי

0171-19RMC

בילינסון

 29/07/2022מאושר

29/07/2020

26/03/2019

השוואת ביצועים של אבלציה/צריבה בילדים רמי פוגלמן
ונוער הנאספים ממספר גדול של מרכזים
בינלאומיים  -מחקר פרוספקטיבי.

נתונים קיימים
ושאלונים

0169-19RMC

בי"ח שניידר

 06/05/2022מאושר

07/05/2019

06/03/2019

מאפיינים קליניים של חוסר תגובה ללבודופה רות ג'לדטי
בחולים עם מחלת פרקינסון אידיופתית.

נתונים קיימים
ושאלונים

0166-19RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

08/04/2019

03/03/2019

אבחון מוקדם של סרטן באמצעות אנליזת
חיפושים באינטרנט :סרטן המעי הגס כמודל

ברוך ברנר

ללא מוצר מחקר

0160-19RMC

בילינסון

 02/09/2022מאושר

03/09/2019

10/03/2019

מחקר רטרוספקטיבי משותף של שרותי
בריאות כללית ומכון וייצמן -
ניבוי תוצאים קליניים בהריון ,באימהות
וילדיהן באמצעות נתוני הרשומה הרפואית

ארנון ויז'ניצר

נתונים קיימים
ושאלונים

0158-19RMC

בילינסון

 09/04/2022מאושר

10/04/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  123מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 15/04/2022מאושר

16/04/2019

18/03/2019

מחקר רב מרכזי  :הגורמים הקשורים
לצריכה וטיפול בסטרואידים בקרב חולים
במחלת קרוהן וקוליטיס כיבית בישראל

רויטל ברקן

נתונים קיימים
ושאלונים

0157-19RMC

 04/11/2022מאושר

05/11/2019

02/10/2019

הערכת תוצאי טיפול ביחידה לרפואה
משלימה במרכז דוידוף  -מחקר פרוספקטיבי
פרגמטי

הדס לביא

נתונים קיימים
ושאלונים

0156-19RMC

בילינסון

18/03/2019

28/02/2019

מחקר רטרוספקטיבי אודות פעילות
המרפאה הכירורגית-אונקולוגית לגיל
המבוגר שנים .2018-2019

ליסה קופר

נתונים קיימים
ושאלונים

0154-19RMC

בילינסון

 18/11/2022מאושר

20/03/2019

מחקר שלב  ,3אקראי ,בביקורת פלצבו
להערכת הבטיחות והיעילות של פמטרקסד
 +כימותרפיה מסוג פלטינום +
פמברוליזומאב ( )MK-3475עם או בלי
לנבטיניב ( )E7080/MK-7902כטיפול קו
ראשון במשתתפים עם סרטן ריאות גרורתי
מסוג תאים שאינם קטנים ואינם תאי קשקש
()LEAP-006

סלומון שטמר

גנטי

0152-19RMC

בילינסון

 01/06/2022מאושר

02/06/2019

14/03/2019

מחקר שלב  ,3אקראי ,בביקורת פלצבו
להערכת הבטיחות והיעילות של פמטרקסד
 +כימותרפיה מסוג פלטינום +
פמברוליזומאב ( )MK-3475עם או בלי
לנבטיניב ( )E7080/MK-7902כטיפול קו
ראשון במשתתפים עם סרטן ריאות גרורתי
מסוג תאים שאינם קטנים ואינם תאי קשקש
()LEAP-006

סלומון שטמר

תכשיר

0151-19RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

12/05/2019

28/02/2019

מחקר רטרוספקטיבי בחינת ייעלות ובטיחות שירי שקולניק
טיפול פולשני לTRIGEMINAL -
NEURALGIA

נתונים קיימים
ושאלונים

0150-19RMC

בילינסון

 17/03/2022מאושר

18/03/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  124מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733
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תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

0146-19RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

08/04/2019

27/02/2019

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות להשוואת דניאל גולדשטיין
היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב
( )MK-3475בשילוב עם לנבטיניב
( )E7080/MK-7902ליעילות והבטיחות של
פמברוליזומאב בשילוב עם פלצבו ,כאשר הם
ניתנים כטיפול קו ראשון נגד סרטן מתקדם
מקומית או גרורתי של תאי מעבר של
מערכת השתן ()Urothelial Carcinoma
במשתתפים שאינם מתאימים לטיפול
בציספלטין ,שהגידולים שלהם מבטאים
 ,PD-L1ובמשתתפים שאינם מתאימים
לטיפול באף כימותרפיה המכילה פלטינום,
בלי קשר לביטוי (LEAP-011) PD-L1

גנטי

בילינסון

 16/04/2022מאושר

17/04/2019

27/02/2019

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות להשוואת דניאל גולדשטיין
היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב
( )MK-3475בשילוב עם לנבטיניב
( )E7080/MK-7902ליעילות והבטיחות של
פמברוליזומאב בשילוב עם פלצבו ,כאשר הם
ניתנים כטיפול קו ראשון נגד סרטן מתקדם
מקומית או גרורתי של תאי מעבר של
מערכת השתן ()Urothelial Carcinoma
במשתתפים שאינם מתאימים לטיפול
בציספלטין ,שהגידולים שלהם מבטאים
 ,PD-L1ובמשתתפים שאינם מתאימים
לטיפול באף כימותרפיה המכילה פלטינום,
בלי קשר לביטוי (LEAP-011) PD-L1

תכשיר

0145-19RMC

 30/06/2022מאושר

01/07/2019

28/02/2019

בדיקת השפעתTrans magnetic
) stimulation (TMSעל EEG
 Microstatesבחולי
)Mild Cognitive Impairment (MCI

אמיר גליק

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0143-19RMC

בילינסון

 02/10/2022מאושר

03/10/2019

01/04/2019

בדיקת רמות של  sTREM-1בדם בחולי
( Giant cell arteritis (GCAו(-
 Takayasu's arteritis (TAKלפני ואחרי
טיפול  .מחקר פרוספקטיבי

יאיר מולד

ללא מוצר מחקר

0135-19RMC

בילינסון

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  125מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 10/07/2022מאושר

11/07/2019

17/04/2019

מחקר שלב  2של פוזיוטיניב ()Poziotinib
במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם
קטנים ( ,)NSCLCמתקדם מקומית או
גרורתי ,עם מוטציית החדרה  EGFRאו
 HER2באקסון )ZENITH20( 20

עפר רתם

גנטי

0134-19RMC

 22/07/2022מאושר

23/07/2019

20/03/2019

מחקר שלב  2של פוזיוטיניב ()Poziotinib
במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם
קטנים ( ,)NSCLCמתקדם מקומית או
גרורתי ,עם מוטציית החדרה  EGFRאו
 HER2באקסון )ZENITH20( 20

עפר רתם

תכשיר

0133-19RMC

בילינסון

18/03/2019

26/02/2019

מאגר רטרוספקטיבי בנושא מחלות ממאירות שרה אליצור
בחולי אטקסיה טלנגיאקטזיה

נתונים קיימים
ושאלונים

0132-19RMC

בי"ח שניידר

 17/03/2022מאושר

17/03/2019

התערבות רב תחומית מבוססת מיקרוביום
לטיפול ומניעה של מחלת מעי דלקתית.

איריס דותן

תכשיר

0129-19RMC

בילינסון

 05/05/2022מאושר

06/05/2019

14/03/2019

מחקר אקראי מבוקר לטיפול ישיר בלייזר
סלקטיבי טרבוקולופלסטי בחולי גלאוקומה
פתוחת זווית

נועה גפן

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0128-19RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

11/05/2020

26/02/2019

מהו הצורך האמיתי של מיאטוטומיה בילדים? דוד בן-מאיר

ללא מוצר מחקר

0127-19RMC

בי"ח שניידר

 13/04/2022מאושר

14/04/2019

01/04/2019

השוואה בין דיאטה ים תיכונית ודיאטת
"פליאו" בטיפול בכבד שומני שאינו אלכוהולי

אמיר שלומאי

תכשיר

0122-19RMC

בילינסון

 08/07/2022מאושר

09/07/2019

14/02/2019

השוואה בין הטרנסקריפטום של ריאות ללא
פתולוגיה ,חולי סיליקוזיס ,וחולי פיברוזיס

מרדכי קרמר

ללא מוצר מחקר

0120-19RMC

בילינסון

 09/03/2022מאושר

10/03/2019

28/02/2019

אורנה שטיינברג שמר נתונים קיימים
מחקר רטרוספקטיבי לבחינת המאפיינים
ושאלונים
הקליניים והמעבדתיים של זיהום בפרוווירוס
בילדים עם ספרוציטוזיס תורשתי

0118-19RMC

בי"ח שניידר

 09/04/2022מאושר

10/04/2019

11/02/2019

ניהול ומתן טיפול הרדמתי בנשים בהריון עם שרון אורבך
מחלות לב מולדות ,מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0115-19RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

04/03/2019

12/03/2019

עיכוב יצירת אקסוזום ומניעת התפשטות
חלבון אלפאסינוקלאין כאסטרטגיה טיפולית
במחלת פרקינסון

רות ג'לדטי

ללא מוצר מחקר

0113-19RMC

בילינסון

 08/07/2022מאושר

09/07/2019

11/02/2019

טיפול בקו הראשון בסרטן מעי גס וחלחולת
גרורתי :האם תוצאות הניסויים הקליניים
ניתנות לשחזור בפרקטיקה השגרתית?

ברוך ברנר

נתונים קיימים
ושאלונים

0111-19RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

04/03/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  126מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 23/04/2022מאושר

24/04/2019

27/02/2019

מחקר שלב  3כפול סמיות ,בשתי זרועות,
להערכת הבטיחות והיעילות של
פמברוליזומאב ( )MK-3475כטיפול
אדג'ובנטי לעומת פלצבו ,למשתתפים עם
סרטן כבד ראשוני ,שהייתה להם תגובה
מלאה לפי הערכה רדיולוגית אחרי כריתה
כירורגית או אחרי אבלציה מקומית
()KEYNOTE-937

סלומון שטמר

גנטי

0108-19RMC

 23/04/2022מאושר

24/04/2019

28/02/2019

מחקר שלב  3כפול סמיות ,בשתי זרועות,
להערכת הבטיחות והיעילות של
פמברוליזומאב ( )MK-3475כטיפול
אדג'ובנטי לעומת פלצבו ,למשתתפים עם
סרטן כבד ראשוני ,שהייתה להם תגובה
מלאה לפי הערכה רדיולוגית אחרי כריתה
כירורגית או אחרי אבלציה מקומית
()KEYNOTE-937

סלומון שטמר

תכשיר

0107-19RMC

בילינסון

24/03/2019

13/02/2019

לבטיחות ויעילות של אבלציה בהקפאה של
גידולי ריאה בשיטה מלעורית

מרדכי קרמר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0104-19RMC

בילינסון

 23/03/2022מאושר

17/02/2019

מחקר מרכזי בן  52שבועות ,בחלוקה
אקראית ,כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו
בקבוצות מקבילות להערכת היעילות,
הבטיחות והסבילות של דופילומאב
במטופלים עם מחלת ריאות חסימתית
כרונית ( )COPDמתונה עד חמורה עם
דלקת מסוג 2

מרדכי קרמר

תכשיר

0101-19RMC

בילינסון

 09/06/2022מאושר

10/06/2019

18/02/2019

אקספלור :מחקר שלב  ,IIIרב מרכזי ,כפול עירית רוזנבלט -
סמיות ,בקבוצות מקבילות להשוואת היעילות בי"ח בלינסון
והבטיחות של  Xlucaneלעומת לוסנטיס®
במטופלים עם ניוון מקולרי נאו-וסקולרי תלוי
גיל

תכשיר

0100-19RMC

בילינסון

 13/08/2022מאושר

14/08/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  127מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 25/08/2022מאושר

25/08/2020

19/03/2019

מחקר בתווית פתוחה ,בהקצאה אקראית,
רב-מרכזי ,עם ביקורת פעילה ,בקבוצות
מקבילות להערכת הבטיחות ,הסבילות
והיעילות של  BIIB017בנבדקים ילדים
בגילאי  10עד פחות
מ 18-שנים לטיפול בטרשת נפוצה
הפוגתית-התקפית ,עם אפשרות למחקר
הארכה בתווית פתוחה.

אסתר גנלין-כהן

תכשיר

0098-19RMC

 17/03/2022מאושר

18/03/2019

06/02/2019

מאפיינים אפידמיולוגיים וקליניים של חולים
עם מחלה הקשורה ל-IGG 4מחקר
רטרוספקטיבי

אלישבע
פוקרוי-שפירא

נתונים קיימים
ושאלונים

0094-19RMC

בילינסון

28/06/2021

03/06/2020

פרוטוקול  :I4V-MC-JAHX-GNמחקר שלב ליאורה הראל
 3רב מרכזי להערכת הבטיחות והיעילות
לטווח ארוך של בריציטיניב בעת הטיפול
במטופלים בגיל שנה אחת עד <  18עם
דלקת מפרקים אידיופתית של הילדות (.)JIA
תת-מחקר גנטי.

גנטי

0092-19RMC

בי"ח שניידר

 28/06/2022מאושר

28/02/2019

פרוטוקול  :I4V-MC-JAHXמחקר שלב 3
רב מרכזי להערכת הבטיחות והיעילות לטווח
ארוך של בריציטיניב בעת הטיפול במטופלים
בגיל שנה אחת עד <  18עם דלקת מפרקים
אידיופתית של הילדות (.)JIA

ליאורה הראל

תכשיר

0091-19RMC

בי"ח שניידר

 01/10/2022מאושר

02/10/2019

03/06/2020

פרוטוקול  :I4V-MC-JAHV-GNמחקר
אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת פלצבו ,עם
הפסקת טיפול ,לבדיקת הבטיחות והיעילות
של טיפול פומי בבריציטיניב במטופלים בגיל
שנתיים עד פחות מ 18-עם דלקת מפרקים
אידיופתית של גיל הילדות ( .)JIAתת-מחקר
גנטי.

ליאורה הראל

גנטי

0090-19RMC

בי"ח שניידר

 23/06/2022מאושר

23/06/2021

28/02/2019

פרוטוקול  :I4V-MC-JAHVמחקר אקראי,
כפול סמיות ,בביקורת פלצבו ,עם הפסקת
טיפול ,לבדיקת הבטיחות והיעילות של טיפול
פומי בבריציטיניב במטופלים בגיל שנתיים
עד פחות מ 18-עם דלקת מפרקים
אידיופתית של גיל הילדות (.)JIA

ליאורה הראל

תכשיר

0089-19RMC

בי"ח שניידר

 24/09/2022מאושר

25/09/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  128מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

29/01/2019

מחקר משולב :אמ"ר ותכשיר רפואי  -שיפור אהובה גרובשטיין
יכולת דימות שד באולטרסאונד בעזרת חומר
ניגוד ועיבוד תמונה בעזרת אלגוריתם של
סופר רזולוציה

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0085-19RMC

בילינסון

 12/11/2022מאושר

13/11/2019

11/02/2019

גסטרוסקופיה בילדים עם השמנת יתר
קיצונית לפני ניתוח בריאטרי במרכז פדיאטרי
שלישוני

מיכל רוזנפלד

נתונים קיימים
ושאלונים

0083-19RMC

בי"ח שניידר

 09/04/2022מאושר

10/04/2019

07/02/2019

מחקר פרוספקטיבי ,רב מרכזי ,זרוע אחת,
פתוח ,פאזה  IIaלהערכת הבטיחות
והיעילות של  40מ"ג גלאטירמר אצטט ארוך
טווח ( )Glatiramer Acetate Depotהניתן
פעם בחודש במתן תוך שרירי (=IM
 )intramuscularלחולי טרשת נפוצה מסוג
PPMS (Primary Progressive Multiple
)Sclerosis

מרק הלמן

תכשיר

0079-19RMC

בילינסון

 25/05/2022מאושר

26/05/2019

25/02/2019

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות על
הטיפול בפמברוליזומאב ()MK-3475
בשילוב עם דוסטאקסל ופרדניזון לעומת
הטיפול בפלצבו בשילוב עם דוסטאקסל
ופרדניזון במשתתפים עם סרטן ערמונית
גרורתי ,עמיד לסירוס ( ,)mCRPCשלא
טופל בכימותרפיה ואשר מחלתם התקדמה
בזמן הטיפול בתרופה הורמונלית מהדור
הבא )(NHA) (KEYNOTE-921

דניאל גולדשטיין

גנטי

0078-19RMC

בילינסון

 04/05/2022מאושר

05/05/2019

25/02/2019

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות על
הטיפול בפמברוליזומאב ()MK-3475
בשילוב עם דוסטאקסל ופרדניזון לעומת
הטיפול בפלצבו בשילוב עם דוסטאקסל
ופרדניזון במשתתפים עם סרטן ערמונית
גרורתי ,עמיד לסירוס ( ,)mCRPCשלא
טופל בכימותרפיה ואשר מחלתם התקדמה
בזמן הטיפול בתרופה הורמונלית מהדור
הבא )(NHA) (KEYNOTE-921

דניאל גולדשטיין

תכשיר

0077-19RMC

בילינסון

 16/04/2022מאושר

17/04/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  129מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

0075-19RMC

בילינסון

 10/06/2022מאושר

11/06/2019

26/02/2019

ניסוי שלב  3אקראי ,כפול סמיות על הטיפול אלי רוזנבאום
בפמברוליזומאב ( )MK-3475בשילוב עם
אנזלוטמיד לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב
עם אנזלוטמיד במשתתפים עם סרטן
ערמונית גרורתי ,עמיד לסירוס ()mCRPC
(.)KEYNOTE-641

תכשיר

בילינסון

 16/04/2022מאושר

17/04/2019

25/02/2019

מחקר שלב  3אקראי ,גלוי תווית על הטיפול אלי רוזנבאום
בפמברוליזומאב ( )MK-3475בשילוב עם
אולאפאריב לעומת הטיפול באביראטרון
אצטאט או באנזלוטמיד במשתתפים עם
סרטן ערמונית גרורתי ,עמיד לסירוס
( )mCRPCבלי קשר לקיומם של ליקויים
במנגנון תיקון ה DNA-באמצעות שחלוף
הומולוגי ,אשר קיבלו טיפול שנכשל בתרופה
הורמונלית אחת מהדור הבא ()NHA
ובכימותרפיה ()MK7339-010
תת מחקר גנטי

גנטי

0074-19RMC

 16/04/2022מאושר

17/04/2019

25/02/2019

מחקר שלב  3אקראי ,גלוי תווית על הטיפול אלי רוזנבאום
בפמברוליזומאב ( )MK-3475בשילוב עם
אולאפאריב לעומת הטיפול באביראטרון
אצטאט או באנזלוטמיד במשתתפים עם
סרטן ערמונית גרורתי ,עמיד לסירוס
( )mCRPCבלי קשר לקיומם של ליקויים
במנגנון תיקון ה DNA-באמצעות שחלוף
הומולוגי ,אשר קיבלו טיפול שנכשל בתרופה
הורמונלית אחת מהדור הבא ()NHA
ובכימותרפיה ()MK7339-010

תכשיר

0073-19RMC

בילינסון

15/05/2019

19/02/2019

תהליכי נזק ושיקום דרכי מרה בביליארי
אטרזיה ומחלות דרכי מרה חוץ כבדיות
נוספות

אורית ויסבורד צינמן

ללא מוצר מחקר

0072-19RMC

בי"ח שניידר

 14/05/2022מאושר

18/03/2019

מחקר אפידמיולוגי  -איתור חולי פברי

נועה רורמן שחר

גנטי

0068-19RMC

בילינסון

 17/09/2022מאושר

17/09/2020

29/01/2019

האם המאפיינים האפידמיולוגים והקליניים
של מחלות שד בילדות ומתבגרות מצדיקים
מודלים של טיפול שונים מהמקובל
במבוגרות  -איסוף מידע רטרוספקטיבי.

אושר כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0064-19RMC

בי"ח שניידר

 12/03/2022מאושר

13/03/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  130מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

19/02/2019

רישום נתונים של חולי לוקימיה חדה בישראל אופיר וולך

ללא מוצר מחקר

0063-19RMC

בילינסון

 19/08/2022מאושר

19/08/2020

06/02/2019

ניסוי קליני שלב  4בהקצאה אקראית של
אנדקסנט אלפא [אנדקסנט אלפא להזרקה]
לטיפול בדימום תוך-גולגולתי חריף
במטופלים המקבלים מעכב פקטור  Xaפומי.

גליה ספקטר

תכשיר

0061-19RMC

בילינסון

 03/08/2022מאושר

04/08/2019

17/01/2019

האם סרטן קיבה בחולים צעירים הוא ייחודי
קלינית?

ברוך ברנר

נתונים קיימים
ושאלונים

0055-19RMC

בילינסון

 03/02/2022מאושר

04/02/2019

16/01/2019

שכיחות של רמות פורפירינים מוגברות
בקרב חולים עם אי ספיקת כליות סופנית
ותסמינים עוריים -האם יש קשר? מחקר
חתך

יונתן אדל

ללא מוצר מחקר

0048-19RMC

בילינסון

 14/09/2022מאושר

15/09/2019

15/01/2019

חשיבות רמת לקטט גבוהה בדם פריפרי
בזמן ולאחר ניתוח קרניוטומיה  -מחקר
רטרוספקטיבי

ליאוניד אידלמן

נתונים קיימים
ושאלונים

0046-19RMC

בילינסון

 03/02/2022מאושר

04/02/2019

21/01/2019

מחקר פרוספקטיבי הבודק היארעות בצקת
מקולרית לאחר ניתוח קטרקט כתלות במצב
הזגוגית

יצחק לוי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0045-19RMC

בילינסון

 05/03/2022מאושר

06/03/2019

19/03/2019

מחקר בטיחות ארוך טווח ( ,)LTSרב-מרכזי ,עירית אבני-בירון
של  3שנים ,להערכת הבטיחות והסבילות
של  TD-1473בנבדקים עם דלקת כיבית של
המעי הגס ()UC

תכשיר

0042-19RMC

בילינסון

 21/08/2022מאושר

22/08/2019

אסנת יצחקי בן צדוק תכשיר

0039-19RMC

בילינסון

 11/03/2022מאושר

12/03/2019

נתונים קיימים
ושאלונים

0038-19RMC

בילינסון

 27/04/2022מאושר

28/04/2019

ללא מוצר מחקר

0036-19RMC

בית חולים
השרון

 23/03/2022מאושר

24/03/2019

נתונים קיימים
ושאלונים

0033-19RMC

בילינסון

 26/03/2022מאושר

27/03/2019

17/01/2019

בקשה לטיפול בתרופת חמלה עבור מטופל
בודד:
 TAFAMIDISלאבחנה של עמילוידוזיס
לבבית מסוג TTR

16/01/2019

מחקר רטרוספקטיבי הבודק הישנות
ממאירויות פריאוקולוריות מסוג  BCCוSCC
לאחר כריתה כירורגית עם בקרת חתך
קפוא במרכז רפואי רבין בשנים 2008-2018

15/01/2019

הערכת  FFRangio TMבמטופלים לאחר גבריאל גרינברג
שעברו  PCIובמקרים עם הצרויות מורכבות.

15/01/2019

הערכה של ערכה חדשה לביצוע בדיקת
אלסטז בצואה – Diasorin Liaison
Elastase 1 Assay

ענבל אבישר

צחי צדוק פרץ

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  131מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 16/04/2022מאושר

16/04/2019

04/02/2019

מנגנוני אוסמורגולציה בתאי גידול מסוג
מנינגיומה

יוסף לביב

ללא מוצר מחקר

0032-19RMC

 23/03/2022מאושר

24/03/2019

בדיקת המשתנים המשפיעים על התוצאים
הניתוחיים בקרב מנותחי לב פתוח

מירי אבוחצירה

נתונים קיימים
ושאלונים

0030-19RMC

בילינסון

17/06/2019

10/02/2019

ניסוי שלב  3רב מרכזי ,אקראי ,גלוי תווית
להשוואה בין היעילות והבטיחות של
פמברוליזומאב ( )MK-3475בשילוב עם
לנבטיניב ( )E7080/MK-7902לבין אלה של
דוסטאקסל בעת הטיפול במשתתפים עם
סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם
קטנים ( )NSCLCועם מחלה מתקדמת
( )PDאחרי טיפול כימותרפי כפול בפלטינום
ואימונותרפיה (נוגדנים מעכבים נגד
 ,)PD-1/PD-L1שטופלו בעבר ()LEAP-008

עפר רתם

תכשיר

0028-19RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

21/02/2019

מחקר אקראי ,רב מרכזי ,תווית פתוחה,
פאזה  3להערכת יעילות ובטיחות של
אקלברוטיניב ( )ACP-196בשילוב עם
וונטוקלאקס עם או בלי אובינוטוזומאב
בהשוואה לכימו-אימונותרפיה לבחירתו של
החוקר במטופלים עם לוקמיה לימפוציטית
כרונית שלא טופלה בעבר ללא מוטציית del
( )17pאו .TP53

גלעד יצחקי

גנטי

0025-19RMC

בילינסון

 19/05/2022מאושר

20/05/2019

19/02/2019

מחקר אקראי ,רב מרכזי ,תווית פתוחה,
פאזה  3להערכת יעילות ובטיחות של
אקלברוטיניב ( )ACP-196בשילוב עם
וונטוקלאקס עם או בלי אובינוטוזומאב
בהשוואה לכימו-אימונותרפיה לבחירתו של
החוקר במטופלים עם לוקמיה לימפוציטית
כרונית שלא טופלה בעבר ללא מוטציית del
( )17pאו .TP53

גלעד יצחקי

תכשיר

0024-19RMC

בילינסון

 28/05/2022מאושר

29/05/2019

17/01/2019

יעילות השימוש בפאנל גסטרואינטסטינלי
מסוג מולטיפלקס  PCRבמטופלים עם
מחלת מעי דלקתית עם שלשול

מנאר מטר

ללא מוצר מחקר

0023-19RMC

בי"ח שניידר

 19/03/2022מאושר

20/03/2019

13/01/2019

הקשר בין מצב מטבולי ,אורח חיים
וסימפטומים קרדיאליים לפני ניתוח מעקפים
ומדדים מדווחי-מטופל לאחר הניתוח .

מרים תהילה

נתונים קיימים
ושאלונים

0020-19RMC

בילינסון

 03/02/2022מאושר

04/02/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  132מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

09/01/2019

הערכת  FFRangio TMבמטופלים לאחר חנה וקנין אסא
שעברו  PCIובמקרים עם הצרויות מורכבות.

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

ללא מוצר מחקר

0019-19RMC

בילינסון

 23/10/2022מאושר

24/03/2019

23/01/2019

קשר בין רמות פריטין ותפקודים קוגנטיבים
בקרב ילדים עם תלונות על כאבי ראש

תמי פלג

נתונים קיימים
ושאלונים

0005-19RMC

בי"ח שניידר

 25/03/2022מאושר

26/03/2019

13/02/2019

מולקולות מיקרו-רנא ()micro-RNA
כביומרקרים למעורבות עינית במחלות
סיסטמיות דלקתיות  -מחקר פרוספקטיבי

מיכל קרמר

ללא מוצר מחקר

0889-18RMC

בילינסון

 23/09/2022מאושר

24/09/2019

17/02/2019

הערכת שיטה בלתי פולשנית למדידת רמת
ריווי חמצן ע"י פולס-אוקסימטר בשני אורכי
גל בטווח של האינפרה אדום אצל יילודים עם
ערכי ריווי חמצן נמוכים.

ראובן ברומיקר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0886-18RMC

בי"ח שניידר

 04/03/2022מאושר

05/03/2019

02/01/2019

מאפיינים אקוקרדיוגרפיים ,קשר ACS -
לממצאים בצנתור כלילי ופרוגנוזה

אילן ריכטר

נתונים קיימים
ושאלונים

0884-18RMC

בילינסון

 23/01/2022מאושר

24/01/2019

30/12/2018

השוואה בשכיחות וסוג טנטון בסוגים
שונים של כאבי ראש בילדים ומתבגרים –
מחקר פרוספקטיבי

טל אידליץ מרקוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0871-18RMC

בי"ח שניידר

 05/03/2022מאושר

06/03/2019

18/12/2018

זיהוי חולים ביתר לחץ דם (יל"ד) ראתי עורקי אהובה גרובשטיין
בעזרת סיטי אנגיוגרפיה של עורקי הריאה

נתונים קיימים
ושאלונים

0862-18RMC

בילינסון

 06/01/2022מאושר

07/01/2019

23/12/2018

מדדים וסמנים ביחידת התאוששות לחיזוי
מקודם של סיבוכים בתר ניתוחיים במטופלים
מבוגרים ,מחקר רטרוספקטיבי.

נדב שפי

נתונים קיימים
ושאלונים

0857-18RMC

בילינסון

 06/02/2022מאושר

07/02/2019

20/01/2019

מחקר רב מרכזי בינלאומי אודות הגנטיקה
של טורט והפרעות טיקים ()TIC Genetics

נועה בן ארויה

גנטי

0856-18RMC

בי"ח שניידר

 29/10/2022מאושר

30/10/2019

07/03/2019

מהם המאפיינים הדמוגרפיים ,הקליניים
והטיפוליים של ילדים ,מתבגרים ומבוגרים
צעירים עם מחלות ראומטיות של הילדות? -
מחקר פרוספקטיבי.

ליאורה הראל

נתונים קיימים
ושאלונים

0841-18RMC

בי"ח שניידר

 14/04/2022מאושר

15/04/2019

מחקר שלב  ,3בהקצאה אקראית ,מבוקר,
של קבוזנטיניב ( )XL184בשילוב עם
אטזוליזומאב בהשוואה לסוראפניב
במטופלים עם קרצינומה הפטוצלולרית
מתקדמת שלא קיבלו טיפול מערכתי קודם
נגד סרטן

סלומון שטמר

תכשיר

0838-18RMC

בילינסון

 26/03/2022מאושר

27/03/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  133מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 17/03/2022מאושר

18/03/2019

19/02/2019

מאפייני סוכרת סוג  2בילדים ומתבגרים
בישראל  -מחקר רישומי רטרוספקטיבי

משה פיליפ

נתונים קיימים
ושאלונים

0831-18RMC

 03/03/2022מאושר

04/03/2019

05/02/2019

עמדות צוות טני"ל לגבי מדיניות הביקורים
ביחידה

אנה דומרב -בנקוביץ' נתונים קיימים
ושאלונים

0829-18RMC

בי"ח שניידר

19/06/2019

06/01/2019

קבוצת מחקרי שלב 2ב 3/רב-מרכזיים,
בהקצאה אקראית ,כפולי-סמיות,
רבי-מינונים ,מבוקרי פלצבו ,בקבוצות
מקבילות להערכת היעילות והבטיחות של
טיפול השראה וטיפול אחזקה ב,TD-1473-
בנבדקים עם דלקת כיבית פעילה של המעי
הגס בדרגה בינונית עד חמורה.

עירית אבני-בירון

תכשיר

0828-18RMC

בילינסון

 18/06/2022מאושר

14/01/2019

חסימת קולטן של גלוקוקורטיקואיד בטיפול
בתסמונת קושינג ( :)GRACEמחקר שלב
 ,3כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו ,עם הפסקת
טיפול אקראית ,להערכת היעילות והבטיחות
של רלקורילאנט

אילן שמעון

תכשיר

0825-18RMC

בילינסון

 14/05/2022מאושר

15/05/2019

18/12/2018

השפעת טיב הטיפול האנטיביוטי ,בקרת
ומניעת זיהומים על המיקרוביוטה של המעי
בדגש על פתוגנים הנרכשים בבית החולים

נעה אליקים-רז

ללא מוצר מחקר

0822-18RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

10/07/2019

21/02/2019

פיתוח כלי להערכת איכות ויעילות ההדרכה ויקי יערי
הניתנת למטופלים לאחר השתלת LVAD

נתונים קיימים
ושאלונים

0818-18RMC

בילינסון

 03/06/2022מאושר

04/06/2019

24/12/2018

מחקר שלב  3אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת נגה קורמן
פלצבו להערכת הטיפול בפמברוליזומאב
לעומת פלצבו בתור טיפול אדג'ובנטי אחרי
ניתוח והקרנה במשתתפים עם סרטן עור של
תאי קשקש מתקדם מקומית בסיכון גבוה
).(LA cSCC) (KEYNOTE-630

גנטי

0817-18RMC

בילינסון

 18/02/2022מאושר

19/02/2019

06/02/2019

מחקר פאזה  IIאקראי ,מבוקר על ידי תרופה סלומון שטמר
פעילה ,רב-מרכזי להשוואת היעילות
והבטיחות של טיפול ממוקד מטרה או
אימונותרפיה לסרטן המונחים על ידי
הפרופיל הגנומי לעומת כימותרפיה מבוססת
פלטינום בחולי סרטן שמקורו הראשוני אינו
ידוע אשר קיבלו שלושה מחזורי טיפול של
משלב כימותרפיה הכולל פלטינום – תת
מחקר גנטי

גנטי

0806-18RMC

בילינסון

 06/03/2022מאושר

07/03/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  134מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

04/02/2019

מחקר פאזה  IIאקראי ,מבוקר על ידי תרופה סלומון שטמר
פעילה ,רב-מרכזי להשוואת היעילות
והבטיחות של טיפול ממוקד מטרה או
אימונותרפיה לסרטן המונחים על ידי
הפרופיל הגנומי לעומת כימותרפיה מבוססת
פלטינום בחולי סרטן שמקורו הראשוני אינו
ידוע אשר קיבלו שלושה מחזורי טיפול של
משלב כימותרפיה הכולל פלטינום

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

תכשיר

0805-18RMC

בילינסון

 15/05/2022מאושר

16/05/2019

21/01/2019

מחקר שלב  ,2בהקצאה אקראית,כפול
סמויות,מבוקר פלצבו להערכת היעילות
והבטיחות של  BMS-986165בנבדקים עם
מחלת קרוהן בינונית עד חמורה.

עירית אבני-בירון

גנטי

0804-18RMC

בילינסון

 20/05/2022מאושר

21/05/2019

21/01/2019

מחקר שלב  ,2בהקצאה אקראית,כפול
סמויות,מבוקר פלצבו להערכת היעילות
והבטיחות של  BMS-986165בנבדקים עם
מחלת קרוהן בינונית עד חמורה.

עירית אבני-בירון

תכשיר

0803-18RMC

בילינסון

 20/05/2022מאושר

21/05/2019

04/04/2019

מחקר פרוספקטיבי הבודק ממצאים עיניים
במטופלים עם מחלת כליה מסוג IgA
nephropathy

יהודית (דיתי) ברודי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0800-18RMC

בילינסון

 09/06/2022מאושר

10/06/2019

20/01/2019

ניתוח גורמי סיכון לסרטן השד והשחלות
המועברים בתורשה -מחקר שאלונים רב
מרכזי.

רינת ירושלמי

נתונים קיימים
ושאלונים

0796-18RMC

בילינסון

 09/03/2022מאושר

10/03/2019

31/12/2018

מחקר המשך שלב  ,3רב-מרכזי ,ארוך-טווח ,יעל אן לשם
לחקר היעילות והבטיחות של אברוציטיניב,
עם או בלי תרופות עוריות ,בנבדקים בני 12
שנים ומעלה עם אטופיק דרמטיטיס בדרגה
בינונית עד חמורה

תכשיר

0793-18RMC

בילינסון

 10/06/2022מאושר

11/06/2019

12/03/2019

מחקר רב מרכזי :מחקר התערבות אקראי
לשיפור איכות החיים וויסות מערכת החיסון
על ידי הפחתת מתחים באמצעות מודעות
קשובה בחולים עם מחלת קרוהן.

איריס דותן

ללא מוצר מחקר

0788-18RMC

בילינסון

 11/06/2022מאושר

12/06/2019

14/01/2019

מיקרוביום תוך-גידולי כסמן ניבוי תגובה
לטיפול בסרטן  -מחקר רטרוספקטיבי

אלי רוזנבאום

נתונים קיימים
ושאלונים

0787-18RMC

בילינסון

 09/02/2022מאושר

10/02/2019

03/12/2018

פרופיל ביומכני של הרצועה הצולבת
הקדמית של הברך

אמיר דולב

ללא מוצר מחקר

0785-18RMC

בית חולים
השרון

 26/01/2022מאושר

27/01/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  135מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 10/07/2022מאושר

11/07/2019

16/01/2019

מחקר פסוריאזיס של תוצאי בריאות
( - )PSoHOמחקר תצפיתי בינלאומי של 3
שנות תוצאי בריאות של הטיפול הביולוגי
בפסוריאזיס רובדי בדרגה בינונית עד חמורה

לב פבלובסקי

ללא מוצר מחקר

0769-18RMC

 28/05/2022מאושר

29/05/2019

22/11/2018

מחקר ,רב מרכזי ,כפול סמיות בהקצאה
אקראית להערכת יעילות לטווח קצר (16
שבועות) וארוך (עד שנה) ,בטיחות וסבילות,
של שני משטרי מינון תת-עוריים של
סקוקינומאב במטופלים מבוגרים עם
הידרדניטיס סופורטיבה ()SUNSHINE

יוסי טייב

תכשיר

0766-18RMC

בילינסון

27/02/2019

16/12/2018

ניסוי קליני שלב  ,3פרוספקטיבי ,רב-מרכזי,
אקראי ומבוקר להדגמת היעילות והבטיחות
של תמיסת Liposomal Cyclosporine A
(או  )L-CsAלשאיפה ,בהחדרה דרך התקן
 ,®PARI Investigational eFlowבתוספת
הטיפול המקובל ,לעומת הטיפול המקובל
לבדו ,לטיפול בתסמונת ברונכיוליטיס
אובליטרנס אצל מטופלים לאחר השתלת
שתי ריאות

מרדכי קרמר

תכשיר

0763-18RMC

בילינסון

 26/02/2022מאושר

16/12/2018

ניסוי קליני שלב  ,3פרוספקטיבי ,רב-מרכזי,
אקראי ומבוקר להדגמת היעילות והבטיחות
של תמיסת Liposomal Cyclosporine A
(או  )L-CsAלשאיפה ,בהחדרה דרך התקן
 ,®PARI Investigational eFlowבתוספת
הטיפול המקובל ,לעומת הטיפול המקובל
לבדו ,לטיפול בתסמונת ברונכיוליטיס
אובליטרנס אצל מטופלים לאחר השתלת
ריאה אחת

מרדכי קרמר

תכשיר

0762-18RMC

בילינסון

 26/02/2022מאושר

27/02/2019

30/12/2018

ניסוי שלב  ,3רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית,
בתווית פתוחה ,עם ביקורת פעילה ,של
 ,DS-8201aתרופה מצומדת לנוגדן ()ADC
נגד  ,HER2לעומת טיפול לפי בחירת הרופא
בנבדקים עם סרטן שד עם רמה נמוכה של
 ,HER2שלא ניתן לכריתה ו/או גרורתי (חלק
גנטי)

רינת ירושלמי

גנטי

0761-18RMC

בילינסון

 18/06/2022מאושר

19/06/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  136מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 18/06/2022מאושר

19/06/2019

17/12/2018

ניסוי שלב  ,3רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית,
בתווית פתוחה ,עם ביקורת פעילה ,של
 ,DS-8201aתרופה מצומדת לנוגדן ()ADC
נגד  ,HER2לעומת טיפול לפי בחירת הרופא
בנבדקים עם סרטן שד עם רמה נמוכה של
 ,HER2שלא ניתן לכריתה ו/או גרורתי

רינת ירושלמי

תכשיר

0760-18RMC

 03/07/2022מאושר

04/07/2019

15/04/2019

מחקר פאזה  ,IIIרנדומלי ,מבוקר פלסבו,
כפול סמיות ,רב מרכזי ,בינלאומי על טיפול
עם דורבלומאב לאחר קרינה סטריאוטקטית
( )SBRTבמטופלים עם סרטן ריאות מסוג
תאים שאינם קטנים שלב  I/IIבלתי נתיח
ובלוטות לימפה שליליות
(.)PACIFIC-4/RTOG-3515

סלומון שטמר

גנטי

0757-18RMC

בילינסון

04/07/2019

21/02/2019

מחקר פאזה  ,IIIרנדומלי ,מבוקר פלסבו,
כפול סמיות ,רב מרכזי ,בינלאומי על טיפול
עם דורבלומאב לאחר קרינה סטריאוטקטית
( )SBRTבמטופלים עם סרטן ריאות מסוג
תאים שאינם קטנים שלב  I/IIבלתי נתיח
ובלוטות לימפה שליליות
(.)PACIFIC-4/RTOG-3515

סלומון שטמר

תכשיר

0756-18RMC

בילינסון

 03/07/2022מאושר

23/12/2018

פרוטוקול  :I8B-MC-ITSBהשוואה
פרוספקטיבית ,אקראית ,כפולת סמיות בין
 LY900014להומלוג עם קבוצת טיפול גלוי
תווית ב LY900014-אחרי הארוחה ,בילדים
ובמתבגרים עם סוכרת מסוג .1
.PRONTO-Peds

משה פיליפ

תכשיר

0754-18RMC

בי"ח שניידר

 15/04/2022מאושר

16/04/2019

18/12/2018

מחקר ההמשך למחקר  ,SERENADEארוך טוביה בן גל
טווח ,רב-מרכזי ,בזרוע יחידה ,ללא סמיות,
להערכת הבטיחות והיעילות של מאציטנטן
במטופלים בעלי אי-ספיקת לב עם מקטע
פליטה שמור ומחלת כלי דם ריאתיים.

תכשיר

0743-18RMC

בילינסון

 05/02/2022מאושר

06/02/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  137מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 27/08/2022מאושר

28/08/2019

15/01/2019

,מחקר שלב 2ב ,אקראי GALACTIC-1 -
,כפול-סמיות ,רב-מרכזי ,בקבוצות מקבילות
מבוקר פלצבו בנבדקים עם לייפת ריאתית
לבדיקת היעילות והבטיחות  (IPF),ראשונית
 (galectin-3מעכב גלקטין TD139, 3-של
נשאף הניתן באמצעות משאף )inhibitor
.אבקה יבשה למשך  52שבועות

מרדכי קרמר

תכשיר

0739-18RMC

 26/01/2022מאושר

27/01/2019

19/11/2018

מחקר פרוספקטיבי ,פתוח ,ללא סמיות-
טיפול באמצעות דופילומב עבור מטופלים
אשר גויסו למחקר  EFC14280למטרת
החלת טופס 4א.

איתן סודרי

תכשיר

0738-18RMC

בילינסון

05/03/2019

20/11/2018

הערכת היבטים פסיכוסוציאלים הקשורים
להסתגלות יעילה של חולות סרטן השד

רינת ירושלמי

נתונים קיימים
ושאלונים

0731-18RMC

בילינסון

 04/03/2022מאושר

04/11/2018

האם ניטריטים בשתן מועילים לשלילה של
דלקת בדרכי השתן על רקע אנטרוקוק -
מחקר רטרוספקטיבי.

שי ארליך

נתונים קיימים
ושאלונים

0722-18RMC

בי"ח שניידר

 18/11/2022מאושר

19/11/2018

09/12/2018

"מחקר שלב  2bגלוי תווית ,בעל זרוע טיפול ירמיהו שטיין
אחת להערכת הפרמקוקינטיקה ,היעילות,
הבטיחות והסבילות של לטרמוביר הניתן
למשתתפים ילדים מגיל לידה ועד לפני גיל
,18
הנמצאים בסיכון להתפתחות זיהום CMV
ו/או מחלת  CMVבעקבות השתלת תאי גזע
המטופויטיים ( )HSCTאלוגנאית"

תכשיר

0719-18RMC

בי"ח שניידר

 22/07/2022מאושר

23/07/2019

28/11/2018

ביופסיית כליה כמנבאת תוצא שתל כלייתי  -גלעד בוריסובסקי
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0708-18RMC

בילינסון

 30/01/2022מאושר

31/01/2019

06/02/2019

מחקר המשך שלב  ,2פרוספקטיבי,
התערבותי ,גלוי תווית ,רב מרכזי להערכת
הבטיחות והסבילות של  TAK-935לטווח
ארוך כטיפול משלים למטופלים עם סוגים
נדירים של אפילפסיה

הדסה גולדברג

תכשיר

0701-18RMC

בי"ח שניידר

 14/04/2022מאושר

15/04/2019

15/01/2019

ניסוי בילדים עם רמה נמוכה של הורמון
גדילה .הטיפול הוא סומאפסיטן
( )somapacitanפעם אחת בשבוע
בהשוואה לנורדיטרופין ( )Norditropinפעם
אחת ביום.

משה פיליפ

תכשיר

0700-18RMC

בי"ח שניידר

 21/05/2022מאושר

22/05/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022
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שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 16/03/2022מאושר

17/03/2019

30/12/2018

השפעות ארוכות טווח של סמגלוטייד על
רטינופתיה סוכרתית במטופלים עם סוכרת
מסוג ( 2פוקוס)

אילן שמעון

תכשיר

0699-18RMC

 18/11/2022מאושר

19/11/2018

23/10/2018

אפיון הליך הבירור הגנטי המבוצע אצל
מטופלים עם פוליפוזיס בארץ ,תוצאותיו
ויעילותו -מחקר רטרוספקטיבי

יעל גולדברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0697-18RMC

בילינסון

06/08/2019

08/11/2018

שילוב לוסרטן לטיפול במבוגרים עם
אפילפסיה מוקדית והשפעות על מחסום דם
מוח

פליקס בנינגר

תכשיר

0689-18RMC

בילינסון

 05/08/2022מאושר

01/11/2018

ניסוי רב-מרכזי ,אקראי ,מבוקר ,בתווית
פתוחה ,בקבוצות מקבילות להשוואת
היעילות והבטיחות של מינונים מותאמים
אישית של )FE 999049 (follitropin delta
באמצעות פרוטוקול ארוך של אגוניסט
ל GnRH-לעומת פרוטוקול של אנטגוניסט
ל GnRH-בנשים שעוברות גירוי מבוקר של
השחלות ()BEYOND

יואל שופרו

תכשיר

0682-18RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

02/12/2019

15/10/2018

מאפיינים קליניים ודמוגרפיים של ילדים עם
חסר תפקודי של הטחול

נופר מרכוס מנדלבליט נתונים קיימים
ושאלונים

0677-18RMC

בי"ח שניידר

 30/10/2022מאושר

31/10/2018

18/11/2018

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,בהקצאה
אקראית ,בתווית פתוחה ,עם ביקורת פעילה,
של טראסטוזומאב דרוקסטקן (,)DS-8201a
תרופה מצומדת לנוגדן נגד  ,HER2לעומת
טיפול לפי בחירת החוקר בנבדקים עם סרטן
שד חיובי ל ,HER2-שלא ניתן לכריתה ו/או
גרורתי ,אשר טופלו בעבר ב.T-Dm1-

רינת ירושלמי

תכשיר

0668-18RMC

בילינסון

 18/06/2022מאושר

19/06/2019

09/10/2018

זיהוי גורמים חיידקיים לזיהומי שנט חדרי
בטני בילדים אונקולוגים  -מחקר
רטרוספקטיבי.

גילת לבני

נתונים קיימים
ושאלונים

0662-18RMC

בי"ח שניידר

 30/10/2022מאושר

31/10/2018

04/10/2018

מחקר רטרוספקטיבי להערכת מטופלים
המתייצגים עם כאבים בחזה בסיכון
קל-בינוני באמצעות בדיקת אקו-לב דו-מימדי
דרך בית החזה.

תומר ארד

נתונים קיימים
ושאלונים

0660-18RMC

בילינסון

 30/10/2022מאושר

31/10/2018

11/10/2018

בדיקת  DNA Repair Scoreכביומרקר
לתגובה לאימונותרפיה של חולי סרטן הריאה

עפר רתם

ללא מוצר מחקר

0652-18RMC

בילינסון

 27/11/2022מאושר

28/11/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  139מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 03/03/2022מאושר

04/03/2019

27/09/2018

טרשת נפוצה בילדים -מאפיינים
נירופסיכולוגיים ורגשיים והקשר ביניהם ובין
הטיפול הרפואי

תמי פלג

נתונים קיימים
ושאלונים

0651-18RMC

 15/10/2022מאושר

16/10/2018

13/09/2018

גורמי סיכון לאלח דם מוקדם הנגרם
מחיידקים גרם שליליים רב עמידים בילודים
בשבוע הראשון לחיים בישראל  -מחקר
מקרה ביקורת.

ליאת אשכנזי -הופנונג נתונים קיימים
ושאלונים

0630-18RMC

בי"ח שניידר

17/10/2018

12/09/2018

תוצאים קליניים וגורמי סיכון
להליקובקטרפילורי עמיד למספר
אנטיביוטיקיות – מחקר רטרוספקטיבי

דורון בולטין

נתונים קיימים
ושאלונים

0628-18RMC

בילינסון

 16/10/2022מאושר

07/01/2019

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן טיפולים
פסיכופרמקולוגים בילדים ונוער הסובלים
ממחלות המטואונקולוגיות

נועה בן ארויה

נתונים קיימים
ושאלונים

0623-18RMC

בי"ח שניידר

 03/02/2022מאושר

04/02/2019

17/02/2019

השפעת מחלת המעי הדלקתית והטיפול
התרופתי הנלקח במסגרתה ,על בריאות
האם ההרה ועל תינוקה

עירית אבני-בירון

ללא מוצר מחקר

0607-18RMC

בילינסון

 13/05/2022מאושר

14/05/2019

25/09/2018

השפעת גישה פרו-אקטיבית בטיפול פומי
אנטי סרטני על הפחתה בפניות למיון
ואשפוזים דחופים בקרב מטופלים
אונקולוגיים – מחקר רטרוספקטיבי

טל גרנות

נתונים קיימים
ושאלונים

0604-18RMC

בילינסון

 05/11/2022מאושר

06/11/2018

13/09/2018

מחקר שלב  2כפול סמיות ,בביקורת פלצבו ,מרדכי קרמר
אקראי להשוואה בין היעילות והבטיחות של
סוטאטרספט )(Sotatercept) (ACE-011
ליעילות והבטיחות של פלצבו כאשר הם
ניתנים כתוספת לטיפול המקובל לשם טיפול
בלחץ דם גבוה ריאתי עורקי ( -)PAHתת
מחקר גנטי

גנטי

0603-18RMC

בילינסון

 19/11/2022מאושר

20/11/2018

22/08/2018

תוצאות אנטומיות ופונקציונליות במטופלים
עם דימום תת מקולרי

ריטה ארליך

נתונים קיימים
ושאלונים

0600-18RMC

בילינסון

 16/09/2022מאושר

17/09/2018

02/10/2018

לטיפול בחולי "Acetazolamide
הידרוצפלוס תקין-לחץ המועמדים להשתלת
"נקז :ניסוי היתכנות פתוח סמיות

יוסף לביב

תכשיר

0597-18RMC

בילינסון

 01/12/2022מאושר

02/12/2018

27/08/2018

הערכת היעילות והבטיחות של אימון אירובי יורם נבו
מתון בחולי ניוון שרירים דושן ובקר

ללא מוצר מחקר

0596-18RMC

בי"ח שניידר

 17/11/2022מאושר

18/11/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  140מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 15/10/2022מאושר

16/10/2018

19/08/2018

מחקר רטרוספקטיבי :גורמי סיכון ותוצאות
הטיפול בילדים אונקולוגים המאושפזים
במחלקה לטיפול נמרץ בשל ספסיס

שלומית
ברזילי-בירנבוים

נתונים קיימים
ושאלונים

0590-18RMC

 02/03/2022מאושר

03/03/2019

02/09/2018

מחקר יעילות ובטיחות בן שני חלקים,
אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת פלצבו,
בקבוצות מקבילות על  SENS-401לטיפול
בנבדקים עם איבוד שמיעה תחושתי עצבי
פתאומי חמור או עמוק

אוהד חילי

תכשיר

0588-18RMC

בילינסון

04/11/2018

30/08/2018

מחקר שלב  ,IIIאקראי ,גלוי ,מבוקר,
רב-מרכזי ,גלובלי ,של דורבלומאב כטיפול קו
ראשון בשילוב עם טיפול כימותרפיה מקובל
ודורבלומאב בשילוב עם טרמלימומאב וטיפול
כימותרפיה מקובל ,לעומת טיפול כימותרפיה
מקובל לבד במטופלים עם סרטן אורותליאלי
בלתי ניתן לכריתה מקומי מתקדם או גרורתי.

אלי רוזנבאום

גנטי

0585-18RMC

בילינסון

 03/11/2022מאושר

30/08/2018

מחקר שלב  ,IIIאקראי ,גלוי ,מבוקר,
רב-מרכזי ,גלובלי ,של דורבלומאב כטיפול קו
ראשון בשילוב עם טיפול כימותרפיה מקובל
ודורבלומאב בשילוב עם טרמלימומאב וטיפול
כימותרפיה מקובל ,לעומת טיפול כימותרפיה
מקובל לבד במטופלים עם סרטן אורותליאלי
בלתי ניתן לכריתה מקומי מתקדם או גרורתי.

אלי רוזנבאום

תכשיר

0584-18RMC

בילינסון

 24/03/2022מאושר

25/03/2019

13/08/2018

דלקת חדה של התוספתן בילדים עד גיל 5
שנים :התייצגות ,אבחון וטיפול .סקירה
רטרוספקטיבית של מקרים שטופלו
במחלקה לכירורגית ילדים.

ענבל סמוק

נתונים קיימים
ושאלונים

0582-18RMC

בי"ח שניידר

 16/09/2022מאושר

17/09/2018

11/10/2018

A Phase 2 study of nivolumab plus
ipilimumab in previously treated
)classical Kaposi Sarcoma (CKS

עידית פרץ

גנטי

0579-18RMC

בילינסון

 20/11/2022מאושר

21/11/2018

30/08/2018

מחקר פאזה  ,2בתווית פתוחה ,להערכת
הוספת ניבולומאב ( )Nivolumabבשילוב
אוקסליפלטין ( )Oxaliplatinעם
פלואורופירימידין ()Fluoropyrimidine
לטיפול כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן
רקטום מקומי מתקדם.

ברוך ברנר

תכשיר

0571-18RMC

בילינסון

 16/02/2022מאושר

17/02/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  141מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

20/12/2018

מחקר פרוספקטיבי פאזה  :IIIשיתוף פעולה גיל גלעד
בינלאומי לטיפול בילדים ובני נוער החולים
בלוקמיה למפובלסטית חריפה  -פרוטוקול
AIEOP-BFM ALL 2017
ויאולטה גבוביץ

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

תכשיר

0565-18RMC

בי"ח שניידר

 09/07/2022מאושר

10/07/2019

נתונים קיימים
ושאלונים

0562-18RMC

בילינסון

 26/08/2022מאושר

27/08/2018

0557-18RMC

בילינסון

 26/08/2022מאושר

27/08/2018

בילינסון

 16/07/2022מאושר

17/07/2019

 26/08/2022מאושר

27/08/2018

02/09/2018

06/08/2018

ההשפעה הקלינית של הזרקה אנדוסקופית
של רעלן הבוטולינום במטופלי אכלזיה במכון
לגסטרואנטרולוגיה

02/08/2018

מחקר רטרוספקטיבי :השפעת הסיבה ללידה רשל גומז
מוקדמת בעבר על הסיכון ללידה מוקדמת
בעתיד

נתונים קיימים
ושאלונים

09/08/2018

מחקר הגדלת מינון משלב  ,1רב מרכזי ,גלוי סלומון שטמר
תווית על  ,mRNA-2752ננו-חלקיק ליפידי
המכיל בתוכו מולקולות  mRNAהמקודדות
לגנים האנושיים  OX40L, IL-23ו,IL-36γ-
להזרקה לתוך הגידול ,לבד או בשילוב עם
חסימה של נקודת הבקרה החיסונית

תרפיות מתקדמות

0556-18RMC

01/08/2018

תיקון פיסטולה בין קנה לוושט מסוג - H
הערכה רטרוספקטיבית של תוצאות הטיפול
לאורך זמן.

עמנואל סגייה

נתונים קיימים
ושאלונים

0555-18RMC

בי"ח שניידר

31/07/2018

הנשמה לא פולשנית ביילודים בשיטה
המאפשרת סיוע נשימתי מסונכרן של כל
נשימות היילוד (patient triggered
 -)ventilationהערכה רטרוספקטיבית של
תוצאות הטיפול בהשוואה לקבוצת ביקורת
היסטורית

גיל קלינגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0552-18RMC

בי"ח שניידר

 01/09/2022מאושר

28/08/2018

מחקר קליני שלב  ,IIIאקראי ,כפול סמיות,
להשוואה של פמברוליזומאב ()MK-3475
עם כימותרפיה ,לעומת פלצבו עם
כימותרפיה ,כטיפול קו ראשון למשתתפים
עם  HER2שלילי עם אדנוקרצינומה של
הקיבה או של מעבר ושט-קיבה ,גרורתית או
שלא ניתנת להסרה בניתוח ,שלא טופלה
בעבר (.)KEYNOTE-859

ברוך ברנר

גנטי

0549-18RMC

בילינסון

 10/10/2022מאושר

11/10/2018

12/08/2018

טיפול חמלה – הרחבת היצרות דרכי מרה
לאחר השתלת כבד ע"י שימוש בלייזר

יעל מוזר-גלזברג

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0548-18RMC

בי"ח שניידר

 15/09/2022מאושר

16/09/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  142מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 13/10/2022מאושר

14/10/2018

27/08/2018

מחקר קליני שלב  ,IIIאקראי ,כפול סמיות,
להשוואה של פמברוליזומאב ()MK-3475
עם כימותרפיה ,לעומת פלצבו עם
כימותרפיה ,כטיפול קו ראשון למשתתפים
עם  HER2שלילי עם אדנוקרצינומה של
הקיבה או של מעבר ושט-קיבה ,גרורתית או
שלא ניתנת להסרה בניתוח ,שלא טופלה
בעבר (.)KEYNOTE-859

ברוך ברנר

תכשיר

0547-18RMC

 26/08/2022מאושר

27/08/2018

24/07/2018

המשמעות הקלינית של איתור מאוחר של
 Cmvמולד באמצעות שימוש בנייר הגטרי -
מחקר רטרוספקטיבי.

קרן שחר-ניסן

נתונים קיימים
ושאלונים

0527-18RMC

בי"ח שניידר

08/11/2018

23/07/2018

מחקר תצפיתי לבחינת היעילות והבטיחות
של טיפול בונטוקלקס בחולי לוקמיה
לימפוציטית כרונית ( )CLLבפרקטיקה
הקלינית השגרתית (מחקר )REVEAL

גלעד יצחקי

ללא מוצר מחקר

0523-18RMC

בילינסון

 07/11/2022מאושר

07/08/2018

מחקר פאזה  2שמטרתו הערכה של תכנון
קרינה תלת ממדית קונפורמלית סטנדרטית
3D-CRT
– (3D-conformal
 )radiation therapyמול תכנון קרינה
בעוצמה משתנה – IMRT (intensity
 )modulated radiation therapyבטיפול
קרינתי טרום-ניתוחי בחולים עם ממאירות
חלחולת מתקדם מקומית.

יוליה קונדל

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0522-18RMC

בילינסון

 29/09/2022מאושר

30/09/2018

07/10/2018

שימוש בניתוח נתוני עתק לסיווג רשומות
ותגובות בנושא הפרעות אכילה באתר 'רדיט'
Big data analysis of posts and
responses related to Eating disorders
.on Reddit

סילבנה פניג

נתונים קיימים
ושאלונים

0521-18RMC

בי"ח שניידר

 18/11/2022מאושר

19/11/2018

17/09/2018

מחקר רטרוספקטיבי בנושא הגישה
הטיפולית לסיבוכים עיניים של סינוסיטיס
חריפה בילדים

אייל יוספוף

נתונים קיימים
ושאלונים

0517-18RMC

בי"ח שניידר

 12/01/2022מאושר

13/01/2019

05/06/2019

פרוטוקול  :I6T-MC-AMAHמחקר המשך
רב מרכזי לטווח ארוך ,להערכת הבטיחות
לטווח ארוך ותחזוקת השפעת הטיפול של
מיריקיזומאב במטופלים עם פסוריאזיס
רובדית בינונית עד חמורה.OASIS-3 .

לב פבלובסקי

תכשיר

0514-18RMC

בילינסון

 10/08/2022מאושר

11/08/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  143מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 03/09/2022מאושר

04/09/2018

23/07/2018

אובדן צביעה פוקלי לחלבוני התיקון
במטופלים עם תסמונת לינץ

זהר לוי

ללא מוצר מחקר

0502-18RMC

 30/07/2022מאושר

31/07/2018

12/07/2018

מחקר בינלאומי רטרוספקטיבי שמטרתו
איסוף הדמיות בחולי נוירומיאליטיס אופטיקה
של  OCTו .MRI -זרוע נוספת תאסוף
הדמיות באופן המשכי למטופלים.

הדס קליש

נתונים קיימים
ושאלונים

0498-18RMC

בילינסון

02/09/2018

22/07/2018

השפעת הסרקופניה ( )sarcopeniaעל
התחלואה והתמותה בחולים שנותחו במערך
הכירורגי ומחלקת השתלות עקב מחלות
מערכת העיכול ,הכבד והלבלב – מחקר
רטרוספקטיבי.

חנוך קשתן

נתונים קיימים
ושאלונים

0494-18RMC

בילינסון

 01/09/2022מאושר

08/07/2018

מחקר רטרוספקטיבי -מדידות מנדיבולה
וזיגומה עוברית בסונר תלת מימד לאיפיון
מיקרוגנטיה

עליסה הוכברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0486-18RMC

בילינסון

 30/07/2022מאושר

31/07/2018

16/10/2018

זיהוי אפיטופים המעוררים את מערכת
החיסון בנבדקים עם חשד לצליאק

רענן שמיר

ללא מוצר מחקר

0484-18RMC

בי"ח שניידר

 10/03/2022מאושר

11/03/2019

10/04/2019

רישום תצפיתי לאחר שיווק של היעילות
והבטיחות של דרבדסטרוסל במטופלים עם
מחלת קרוהן ופיסטולות מורכבות בפי
הטבעת ()INSPIRE

עירית אבני-בירון

נתונים קיימים
ושאלונים

0480-18RMC

בילינסון

 09/06/2022מאושר

10/06/2019

09/07/2018

מרשם צנתורים ארצי של פעולות
המתבצעות בחדר הצנתורים .

גבריאל גרינברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0479-18RMC

בית חולים
השרון

 03/09/2022מאושר

04/09/2018

09/08/2018

מהו פרוטוקול בירור החום המיטבי בתינוקות מירב מור
צעירים במלר"ד?"

נתונים קיימים
ושאלונים

0471-18RMC

בי"ח שניידר

 04/11/2022מאושר

05/11/2018

03/09/2019

טיפול מותאם-סיכון במבוגרים צעירים עם
לויקמיה לימפובלסטית חריפה  -מחקר פאזה
שניה ,רב מרכזי.

אופיר וולך

תכשיר

0469-18RMC

בילינסון

 18/10/2022מאושר

18/10/2020

27/08/2018

מחקר עיקרי עם תווית פתוחה ,אקראי,
לחקר של רדיוכירורגיה סטריאוטקטית עם או
בלי
((,)Tumor Treating Fields (TTFields
לטיפול ב 1-10 -גרורות במוח כתוצאה
מסרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים
()NSCLC
מחקר פרוספקטיבי.

אהרון אלון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0461-18RMC

בילינסון

 04/11/2022מאושר

05/11/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  144מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 05/03/2022מאושר

06/03/2019

11/11/2018

הבנת שפה ואיכות בליעה לאחר ניתוח
לכריתת גידולים בחלל הפה

יניב חמצני

נתונים קיימים
ושאלונים

0460-18RMC

 26/09/2022מאושר

27/09/2018

12/08/2018

מחקר המשך בתוית פתוחה של
לבוקטוקונזול ()2S,4R-ketoconazole
לטיפול בתסמונת קושינג אנדוגנית.

אילן שמעון

תכשיר

0458-18RMC

בילינסון

09/08/2018

11/07/2018

מרשם צנתורים ארצי של פעולות
המתבצעות בחדר הצנתורים .

רן קורנובסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0457-18RMC

בילינסון

 08/08/2022מאושר

26/06/2018

ניבוי התוצאים הקליניים של מטופלים
קרדיאליים העוברים השתלת מסתם בגישה
מילעורית ( )TAVIלאחר שנה מפעולת ה-
 TAVIעפ"י מדדים שדווחו ע"י המטופל
במהלך אותה שנה באמצעות שאלון ניבוי
וחיזוי חדש המותאם לאוכלוסיה זו.

רן קורנובסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0453-18RMC

בילינסון

 30/07/2022מאושר

31/07/2018

20/06/2018

מחקר רטרוספקטיבי העוסק בהשפעת הריון מיכל קרמר
על מהלך מחלת האובאיטיס

נתונים קיימים
ושאלונים

0442-18RMC

בילינסון

 29/07/2022מאושר

30/07/2018

25/06/2018

תוצאות רפרקטיביות של עדשה תוך עינית
דפרקטיבית טריפוקלית

אירית בכר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0430-18RMC

בילינסון

 06/10/2022מאושר

07/10/2018

31/07/2018

מחקר שלב  3פרוספקטיבי ,רב מרכזי ,כפול שגיא הר נוף
סמיות ,אקראי ,בביקורת פלצבו ,בקבוצות
מקבילות להערכת היעילות והבטיחות של
קלאזוסנטן במניעת הדרדרות קלינית עקב
איסכמיה מאוחרת במוח ( ,)DCIבקרב
נבדקים מבוגרים עם דימום תת עכבישי על
רקע מפרצת (.)aSAH

תכשיר

0429-18RMC

בילינסון

 11/06/2022מאושר

12/06/2019

20/06/2018

אבי בן-הרוש

ללא מוצר מחקר

0425-18RMC

בילינסון

 19/08/2022מאושר

20/08/2018

עיצוב מחדש של המטריקס החוץ תאי
ברפואת פוריות -שיפור יכולת הקליטה של
רירית הרחם וטיפול ברירית רחם פתולוגית
12/06/2018

איסוף נתונים רטרוספקטיבים רב מרכזי של
היעילות והבטיחות של טיפול קו ראשון עם
אובינוטוזומאב  ±כלורמבוציל בחולים עם
לויקמיה לימפטית
כרונית ((CLL

אסנת בארי

נתונים קיימים
ושאלונים

0415-18RMC

בילינסון

 30/07/2022מאושר

31/07/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  145מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 27/01/2022מאושר

28/01/2019

15/08/2018

מחקר פרוספקטיבי השוואתי בין הרדמה
אינהילטורית להרדמה דרך הוריד בניתוחי
 FESSבילדים.

דרור גילוני

ללא מוצר מחקר

0410-18RMC

 04/08/2022מאושר

05/08/2018

11/06/2018

מחקר פאזה  IIIאקראי בתווית פתוחה,
להערכת היעילות והבטיחות של טיפול
אדג'וונטי באלקטיניב ( )ALECTINIBלעומת
טיפול אדג'וונטי בכימותרפיה מבוססת
פלטינום בחולי סרטן ריאה מסוג תאים
שאינם קטנים החיובי לANAPLASTIC-
 LYMPHOMA KINASEבשלב ( IBגידולים
בגודל ≥ 4ס"מ) עד שלב  IIIAאשר עברו
כריתה כירורגית מלאה.

עפר רתם

גנטי

0407-18RMC

בילינסון

05/08/2018

10/06/2018

מחקר פאזה  IIIאקראי בתווית פתוחה,
להערכת היעילות והבטיחות של טיפול
אדג'וונטי באלקטיניב ( )ALECTINIBלעומת
טיפול אדג'וונטי בכימותרפיה מבוססת
פלטינום בחולי סרטן ריאה מסוג תאים
שאינם קטנים החיובי לANAPLASTIC-
 LYMPHOMA KINASEבשלב ( IBגידולים
בגודל ≥ 4ס"מ) עד שלב  IIIAאשר עברו
כריתה כירורגית מלאה.

עפר רתם

תכשיר

0406-18RMC

בילינסון

 04/08/2022מאושר

11/06/2018

השפעות סמגלוטייד על תוצאות  SELECT -דרור דיקר
קרדיווסקולריות בקרב אנשים עם עודף
משקל או השמנת יתר

תכשיר

0404-18RMC

בית חולים
השרון

 22/09/2022מאושר

23/09/2018

07/06/2018

נושא הניסוי (בעברית) :ניסוי שלב  IIIאקראי ,ברוך ברנר
כפול סמיות להשוואה בין טראסטוזומאב עם
כימותרפיה ופמברוליזומאב לבין
טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופלצבו
כטיפול קו ראשון למשתתפים עם
אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור
ושט-קיבה החיובית לHER2-
()KEYNOTE 811

גנטי

0401-18RMC

בילינסון

 24/07/2022מאושר

25/07/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  146מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 25/08/2022מאושר

26/08/2018

06/06/2018

ניסוי שלב  IIIאקראי ,כפול סמיות להשוואה
בין טראסטוזומאב עם כימותרפיה
ופמברוליזומאב לבין טראסטוזומאב עם
כימותרפיה ופלצבו כטיפול קו ראשון
למשתתפים עם אדנוקרצינומה מתקדמת
בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-
HER2
()KEYNOTE 811

ברוך ברנר

תכשיר

0400-18RMC

 24/06/2022מאושר

25/06/2018

12/06/2018

ניהול הטיפול בתרופות נוגדות קרישה עבור
פרפור פרוזדורים בחולים עם
טרומבוציטופניה הקשורה לממאירויות
המטולוגיות

גליה ספקטר

נתונים קיימים
ושאלונים

0399-18RMC

בילינסון

21/10/2018

21/06/2018

הערכה של התגובה לטיפול מונע אחרי
ניתוח מעי דק סופי בילדים עם מחלת קרוהן-
מחקר איסוף נתונים פרוספקטיבי ,לא
התערבותי

מנאר מטר

ללא מוצר מחקר

0397-18RMC

בי"ח שניידר

 20/10/2022מאושר

10/06/2018

M16-047
ניסוי כפול-סמיות בשלב  ,3בהקצאת טיפול
אקראית בבקרת אינבו ,להערכת טיפול
באמצעות אופדסיטיניב בשילוב עם
קורטיקוסטרואידים טופיקליים עבור
מתבגרים ובוגרים עם דלקת עור אטופית
.בדרגה מתונה עד חמורה

יעל אן לשם

תכשיר

0394-18RMC

בילינסון

 29/08/2022מאושר

30/08/2018

29/05/2018

המשך טיפול בריטוקסימאב ()Rituximab
בחולים שסיימו מחקר אקראי ,כפול סמיות
וכפול דמה ,עם תרופת השוואה פעילה ,ורב
מרכזי להערכת היעילות ובטיחות של
ריטוקסימב ( )Rituximabלעומת MMF
במטופלים עם פמפיגוס וולגריס (שמספרו
 ,0670-14RMCפרוטוקול )WA29330

דניאל מימוני

תכשיר

0386-18RMC

בילינסון

 16/06/2022מאושר

17/06/2018

24/01/2019

מחלות בלוטות הרוק  -דמוגרפיה ומאפיינים
קליניים

גל אבישי

נתונים קיימים
ושאלונים

0385-18RMC

בילינסון

 25/06/2022מאושר

18/03/2019

10/07/2018

השוואה בין המערכת המטבולית Mindray
לבין מוניטור  Deltatracוהמערכת המטבולית
 GE S / 5במדידת הצריכה האנרגטית
במנוחה ותצרוכת החמצן בחולים מונשמים.
מחקר פרוספקטיבי ,השוואתי ,חד מרכזי.

פייר זינגר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0381-18RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

08/04/2019

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  147מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 01/09/2022מאושר

02/09/2018

20/06/2018

תיעוד עולמי של חולים בתסמונת האלג'יל,
מחקר רטרוספקטיבי ,רב מרכזי.

יעל מוזר-גלזברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0380-18RMC

 24/06/2022מאושר

25/06/2018

10/06/2018

מחקר רטרוספקטיבי הבודק את תפקוד
הראיה ארוך טווח בילדים עם גליומה
כיאזמטית שאינה קשורה בנוירופיברומטוזיס

גד דותן

נתונים קיימים
ושאלונים

0378-18RMC

בי"ח שניידר

08/08/2018

10/06/2018

היענות ילדים עם ראיה לקויה בעין אחת
להרכבת משקפי מגן

גד דותן

נתונים קיימים
ושאלונים

0375-18RMC

בי"ח שניידר

 07/08/2022מאושר

30/05/2018

דלקת ושט אאוזינופילית בילדים עם אטרסיה ארי סילברמינץ
של הוושט .מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי.

נתונים קיימים
ושאלונים

0373-18RMC

בי"ח שניידר

 26/06/2022מאושר

27/06/2018

27/05/2018

מחלת עצם בחולי סיסטיק פיברוזיס עם אי
ספיקת לבלב וכאלו עם תפקוד לבלב תקין

דריו פרייס

נתונים קיימים
ושאלונים

0364-18RMC

בי"ח שניידר

 10/06/2022מאושר

11/06/2018

21/05/2018

רישום כלל ארצי של חולים עם
פאראפרוטאינמיה ,מאפיינים במחלה ,מעקב
וטיפול

תמר ברגר

ללא מוצר מחקר

0362-18RMC

בילינסון

 18/06/2022מאושר

19/06/2018

21/05/2018

מחקר בסיסי להכרת סמנים ביולוגיים
העשויים לבטא יחסי גומלין בין גוף לנפש
וזאת על ידי זיהוי קורלציות אצל
חולות\מחלימות סרטן השחלות באמצעות
שאלון ובהשוואה לפתולוגיה של הגידול

דליה צורף

נתונים קיימים
ושאלונים

0358-18RMC

בילינסון

 12/01/2022מאושר

13/01/2019

27/05/2018

בחינת תוצאים של פרוצדורת השתלת
 Mitralclipבחולי  MRהחל משנת .2011

ליאור פרל

נתונים קיימים
ושאלונים

0352-18RMC

בילינסון

 10/06/2022מאושר

11/06/2018

09/05/2018

מחקר שלב  2כפול סמיות ,בביקורת פלצבו ,מרדכי קרמר
אקראי להשוואה בין היעילות והבטיחות של
סוטאטרספט )(Sotatercept) (ACE-011
ליעילות והבטיחות של פלצבו כאשר הם
ניתנים כתוספת לטיפול המקובל לשם טיפול
בלחץ דם גבוה ריאתי עורקי ()PAH

תכשיר

0325-18RMC

בילינסון

 14/08/2022מאושר

15/08/2018

26/07/2018

הערכת סיכון מיידי לאובדנות בקרב ילדים
ונוער המגיעים למיון-יכולת הניבוי של
ההערכה והתגובה הרגשית של המטפל ,
מדדים אימפליצטים ושאלוני דיווח עצמי
לסיכון אובדני בטווח הקצר

אלן אפטר

נתונים קיימים
ושאלונים

0313-18RMC

בי"ח שניידר

 26/08/2022מאושר

27/08/2018

02/05/2018

בדיקת היעילות של טיפול במכשיר גלי הלם
בעוצמה נמוכה לריפוי כיבים בכף רגל
סוכרתית

דרור רובינסון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0309-18RMC

בית חולים
השרון

 11/11/2022מאושר

12/11/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  148מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 26/11/2022מאושר

27/11/2018

29/10/2018

מחקר שלב  IIIאקראי ,כפול סמיות על
השימוש בפמברוליזומאב לעומת פלצבו,
הניתנים בשילוב עם טיפול נאו-אדג'ובנטי
בכימותרפיה וטיפול אדג'ובנטי אנדוקריני,
לטיפול בסרטן שד בסיכון גבוה ובשלב
מוקדם ,החיובי לקולטן לאסטרוגן ושלילי
לקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי 2
()-ER+/HER2
( – )KEYNOTE-756מחקר גנטי

סלומון שטמר

גנטי

0307-18RMC

 26/11/2022מאושר

27/11/2018

29/10/2018

מחקר שלב  IIIאקראי ,כפול סמיות על
השימוש בפמברוליזומאב לעומת פלצבו,
הניתנים בשילוב עם טיפול נאו-אדג'ובנטי
בכימותרפיה וטיפול אדג'ובנטי אנדוקריני,
לטיפול בסרטן שד בסיכון גבוה ובשלב
מוקדם ,החיובי לקולטן לאסטרוגן ושלילי
לקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי 2
)(ER+/HER2-) (KEYNOTE-756

סלומון שטמר

תכשיר

0306-18RMC

בילינסון

13/09/2018

02/05/2018

מחקר רב מרכזי עם העלאת מינון בפאזה
 ,2/1להערכת הבטיחות ,הפרמקוקינטיקה,
הפרמקודינמיקה והיעילות של קוויזארטיניב
הניתן בשילוב עם כימותרפיית השראה
מחדש ,וכטיפול אחזקה יחידני ,בילדים
בגילאי חודש ועד  18שנים (ובמבוגרים
צעירים עד גיל  ,)21הסובלים מלוקמיה
מיאלואידית חריפה נשנית או עמידה ,עם
מוטציות .FLT3-ITD

שלומית
ברזילי-בירנבוים

גנטי

0301-18RMC

בי"ח שניידר

 12/09/2022מאושר

02/05/2018

מחקר רב מרכזי עם העלאת מינון בפאזה
 ,2/1להערכת הבטיחות ,הפרמקוקינטיקה,
הפרמקודינמיקה והיעילות של קוויזארטיניב
הניתן בשילוב עם כימותרפיית השראה
מחדש ,וכטיפול אחזקה יחידני ,בילדים
בגילאי חודש ועד  18שנים (ובמבוגרים
צעירים עד גיל  ,)21הסובלים מלוקמיה
מיאלואידית חריפה נשנית או עמידה ,עם
מוטציות .FLT3-ITD

שלומית
ברזילי-בירנבוים

תכשיר

0300-18RMC

בי"ח שניידר

 02/09/2022מאושר

03/09/2018

30/05/2018

שכיחות אלודניה בהורי ילדים אשר
ילדיהם סובלים ממיגרנה עם או בלי
אלודיניה נלווית  -מחקר פרוספקטיבי.

טל אידליץ מרקוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0294-18RMC

בי"ח שניידר

 09/07/2022מאושר

10/07/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  149מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 27/06/2022מאושר

28/06/2018

25/04/2018

מעקב ארוך טווח על הממצאים הקלינים
והפזיולוגייים בילודים שעברו טיפול בזריקות
נוגדות חמצון לאחר רטינופתיה עקב פגות

רונית פרילינג

נתונים קיימים
ושאלונים

0291-18RMC

 24/06/2022מאושר

25/06/2018

24/04/2018

מחקר רטרוספקטיבי אודות השימוש
בצביעות אימונו-פלואורסנטיות לנוגדנים כנגד
 TTGברקמת התריסריון בילדים עם חשד
למחלת צליאק

ענת גוז מרק

נתונים קיימים
ושאלונים

0279-18RMC

בי"ח שניידר

21/05/2018

15/04/2018

השפעת גורמים פסיכוסוציאלים על תוצאים
קליניים במטופלים עם לוקמיה מיילואידית
חריפה

אורי רוזובסקי

ללא מוצר מחקר

0268-18RMC

בילינסון

 20/05/2022מאושר

03/05/2018

מחקר פרוספקטיבי :לחץ תוך עיני בילדים
חולי  ALLהמטופלים בסטרואידים במינון
גבוה

שלומית
ברזילי-בירנבוים

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0262-18RMC

בי"ח שניידר

 03/07/2022מאושר

04/07/2018

02/05/2018

אנליזה של  miRNAבריאות של חולי IPF
שהוצאו במלואן בהשתלת ריאה

מרדכי קרמר

ללא מוצר מחקר

0249-18RMC

בילינסון

 24/10/2022מאושר

25/10/2018

01/05/2018

מחקר שלב  3להשוואה של ארדפיטיניב
( )Erdafitinibלווינפלונין ( )Vinflunineאו
דוסטאקסל ( )Docetaxelאו פמברוליזומאב
( )Pembrolizumabבנבדקים עם סרטן
מתקדם באורותליום וסטיות נבחרות בגן
FGFR

אלי רוזנבאום

גנטי

0243-18RMC-C

בילינסון

 22/10/2022מאושר

23/10/2018

30/04/2018

מחקר שלב  3להשוואה של ארדפיטיניב
( )Erdafitinibלווינפלונין ( )Vinflunineאו
דוסטאקסל ( )Docetaxelאו פמברוליזומאב
( )Pembrolizumabבנבדקים עם סרטן
מתקדם באורותליום וסטיות נבחרות בגן
FGFR

אלי רוזנבאום

תכשיר

0242-18RMC-C

בילינסון

 22/10/2022מאושר

23/10/2018

10/07/2018

מחקר שלב  IIב' בהקצאה אקראית ,כפול
סמיות ,בקבוצות מקבילות ,בקרת פלצבו
וחומר פעיל עם הארכה של המחקר סמיות
כפולה להערכת היעילות והבטיחות של
ואמורולון ( )Vamoroloneבבנים
אמבולטורים הסובלים מניוון שרירים על שם
דושן (.)DMD

יורם נבו

תכשיר

0237-18RMC

בי"ח שניידר

 05/11/2022מאושר

06/11/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  150מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 24/06/2022מאושר

25/06/2018

03/05/2018

מחקר רטרוספקטיבי על היעילות ובטיחות
משלב  venetoclaxעם hypomethylating
 agentsאו ציטוזר במינון נמוך בחולים עם
לויקמיה מיאלואידית חריפה עמידה או

אופיר וולך

נתונים קיימים
ושאלונים

0231-18RMC

 26/05/2022מאושר

27/05/2018

25/03/2018

המשמעות הפרוגנוסטית של תוצאות מדדים אלכסנדר גורשטיין
אנדוקריניים בחולים מאושפזים במחלקות
כירורגיה כללית  -מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0230-18RMC

בילינסון

19/07/2018

22/03/2018

מחקר פאזה  ,3רב מרכזי ,כפול סמיות,
בהקצאה אקראית ,בשלוש זרועות ,במשך
שנתיים ,להערכת היעילות והבטיחות של
ברולוציזומאב לעומת אפליברספט
במטופלים בוגרים עם הפרעות ראייה עקב
בצקת מאקולרית על רקע סוכרת.

עירית רוזנבלט -
בי"ח בלינסון

תכשיר

0219-18RMC

בילינסון

 18/07/2022מאושר

29/05/2018

מחקר רב מרכזי ,בהקצאה אקראית ,כפול
סמיות  ,מבוקר אינבו (פלצבו ) להערכת
הבטיחות והיעילות של ריזאנקיזומאב כטיפול
אחזקה למשך  52שבועות ומחקר המשך
בהתוויה פתוחה בנבדקים עם קוליטיס כיבית
אשר הגיבו לטיפול השראה במחקר
 M16-067או .M16-065

עירית אבני-בירון

תכשיר

0215-18RMC

בילינסון

 26/08/2022מאושר

27/08/2018

26/03/2018

מחקר רב-מרכזי ,בהקצאה אקראית,
כפול-סמיות ,מבוקר אינבו (פלצבו) להערכת
היעילות והבטיחות של ריזאנקיזומאב כטיפול
השראה במטופלים עם קוליטיס כיבית
פעילה בדרגה מתונה עד חמורה לאחר
כישלון טיפולים ביולוגיים קודמים

עירית אבני-בירון

תכשיר

0214-18RMC

בילינסון

 26/11/2022מאושר

27/11/2018

16/03/2018

יכולת חפי שומן ( )adipose flapסביב עצבי שי גולן
הזקפה לסייע בשימור התפקוד המיני של
מטופלים העוברים כריתה רדיקלית של
הערמונית

ללא מוצר מחקר

0212-18RMC

בילינסון

 14/04/2022מאושר

15/04/2018

27/03/2018

תיאור ההתייצגות של תריסיות יתר
בקשישים במסגרת אישפוזית

הדר דסקין-ביתן

נתונים קיימים
ושאלונים

0211-18RMC

בילינסון

 09/04/2022מאושר

10/04/2018

15/03/2018

קרישיות יתר בתלסמיה מייג'ור :תפקיד
האנדותל ,ציטוקינים ,כימוקינים ואורך
טלומרים.

גליה ספקטר

ללא מוצר מחקר

0194-18RMC

בילינסון

 21/04/2022מאושר

22/04/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022
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04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 09/04/2022מאושר

10/04/2018

20/03/2018

הריונות בסיסטיק פיברוזיס :אתגרים וקשר
למהלך ההריון והשלכותיהם על חומרת
המחלה

חגית לוין

נתונים קיימים
ושאלונים

0193-18RMC

 15/08/2022מאושר

16/08/2018

29/03/2018

חיפוש אחר  miRNAבפלסמה ובCSF
כמנבא מולקולרי להישנות מחלה במערכת
העצבים המרכזית בחולים עם אבחנה
חדשה של diffuse large B-cell
 lymphomaהנמצאים בסיכון מוגבר
להישנות במערכת העצבים המרכזית

תמר ברגר

ללא מוצר מחקר

0182-18RMC

בילינסון

26/03/2018

04/03/2018

תוצאים של חולים מבוגרים לאחר אירוע
טרומבואמבולי אשר טופלו באנטיקואגולציה
פומית ישירה  -מחקר קוהורט רטרוספקטיבי

ענת גפטר-גוילי

נתונים קיימים
ושאלונים

0165-18RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

11/03/2018

מחקר שלב  4גלוי תווית ,רב מרכזי ,בעל
זרוע טיפול אחת לבחינת השפעת הטיפול
בוולאגלוצראז אלפא ()Velaglucerase alfa
על הפתולוגיה הקשורה לעצמות בקרב
מטופלים הסובלים ממחלת גושה מסוג 1
שלא טופלו בעבר GN-

נועה רורמן שחר

גנטי

0161-18RMC

בילינסון

 22/08/2022מאושר

23/08/2018

28/02/2018

זיהוי חסמים לבדיקת נשאות בקרב בני
משפחה של נשאים (Cascade
 )Screeningשל תסמונות סרטן נפוצות,
והסרתם – מחקר שאלונים.

יעל גולדברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0156-18RMC

בילינסון

 22/04/2022מאושר

23/04/2018

28/02/2018

ריפוי גני על-ידי טכנולוגית הקריספר עבור
מחלת חסר חיסוני משולב חמור (.)SCID
מחקר פרוספקטיבי.

ירמיהו שטיין

ללא מוצר מחקר

0154-18RMC

בי"ח שניידר

 26/06/2022מאושר

27/06/2018

27/02/2018

מעקב תצפיתי ארוך טווח אחר ילדים עם
תסמונת המעי הקצר המטופלים
בטדוגלוטייד בישראל

ענת גוז מרק

נתונים קיימים
ושאלונים

0153-18RMC

בי"ח שניידר

 25/03/2022מאושר

26/03/2018

08/03/2018

היחס בין הנויטרופילים ללימפוציטים כגורם
המנבא את החומרה של דלקות ריאות בקרב
ילדים

פטריק שטפלר

נתונים קיימים
ושאלונים

0152-18RMC

בי"ח שניידר

 25/03/2022מאושר

26/03/2018

27/03/2018

טיפול בלקות שמיעה חד צדדית באמצעות
שתל שבלול בילדים

אוהד חילי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0145-18RMC

בילינסון

 15/07/2022מאושר

15/07/2020

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  152מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

0142-18RMC

בי"ח שניידר

 14/03/2022מאושר

15/03/2018

21/02/2018

האם ניתן לזהות את כל היילודים עם ספסיס גיל קלינגר
תוך פחות מ 48-שעות ממועד לקיחת
תרביות דם? (מחקר רטרוספקטיבי)

נתונים קיימים
ושאלונים

בילינסון

 15/06/2022מאושר

24/04/2018

07/03/2018

השפעת חנקן חד חמצני בשאיפה ( )INOעל מרדכי קרמר
חולי לייפת ריאתית ראשונית ( )IPFומחלת
ריאות חסימתית כרונית ()COPD

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0135-18RMC

 28/05/2022מאושר

29/05/2018

14/03/2018

השפעה של הטמעת פרוטוקול טיפולי
למניעת פגיעה בעצם משנית לטיפול ארוך
טווח בסטרואידים במחלקת עור ,על טיוב
הטיפול והמעקב

אילן שמעון

ללא מוצר מחקר

0131-18RMC

בילינסון

27/03/2018

06/03/2018

השימוש בהנחיות לממצאים מקריים על ידי
רדיולוגיים כתלות בנגישות הנחיות רלו

אביבית שוהם

נתונים קיימים
ושאלונים

0130-18RMC

בילינסון

 26/03/2022מאושר

11/03/2018

הקשר בין משקל ליחס האנטומי בין הטבור
לכלי הדם הגדולים

עדי בורוביץ

ללא מוצר מחקר

0127-18RMC

בילינסון

 16/04/2022מאושר

17/04/2018

13/02/2018

איסוף תאים מונונוקלארים מדם הקפי ללא
גירוי  (GF) growth factorsוהקפאתם
לאפשרות טיפולית עתידית

סלומון שטמר

ללא מוצר מחקר

0116-18RMC

בילינסון

 26/03/2022מאושר

27/03/2018

13/02/2018

בידוד תאי  Tהספציפיים לניאו-אנטיגן
(אנטיגן שמתבטא על תאים סרטניים ו/או
 ,)CMVהתרבות התאים לכמות רצויה
והקפאתם.

ירמיהו שטיין

ללא מוצר מחקר

0112-18RMC

בי"ח שניידר

 25/02/2022מאושר

26/02/2018

25/02/2018

הערכת הביצועים הקליניים החריפים
והבטיחות של מערכת מסתם אבי העורקים
 Evolut™ PROבמסגרת שגרתית של בית
חולים ואיסוף נתונים נוספים לטווח ארוך.

רן קורנובסקי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0109-18RMC

בילינסון

 21/04/2022מאושר

22/04/2018

22/02/2018

ניטור פעילות כיס השתן לאחר ניתוחים של
כיס השתן על ידי LUNA (Ambulatory
)Urodynamic Monitoring

דוד בן-מאיר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0097-18RMC

בי"ח שניידר

 27/08/2022מאושר

28/08/2018

06/02/2018

מחקר תצפיתי לגבי מהלך השגרה הטיפולית גרגורי גולובצ'ינר
הקלינית בחולי אי ספיקת לב המושתלים עם
מכשיר לקיצוב דו חדרי ( )CRTשל
ביוטרוניקBIOSTREAM.HF -

ללא מוצר מחקר

0096-18RMC

בילינסון

 30/04/2022מאושר

01/05/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  153מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 25/03/2022מאושר

26/03/2018

12/02/2018

ההשפעה ההמודינמית של מרחבי כלי דם
ריאתיים על זרימה פסיבית בכלי הדם
הריאתיים בחולים שעברו ניתוח Fontan
עם פנסטרציה

תמיר דגן

נתונים קיימים
ושאלונים

0092-18RMC

 28/03/2022מאושר

29/03/2018

04/02/2018

כיצד מאפייני הרופאים והמטופלים משפיעים עדי שחם אבולעפיה
על משך הביקור במרפאה
האונקולוגית/המטואונקולוגית.

נתונים קיימים
ושאלונים

0091-18RMC

בילינסון

21/04/2019

03/05/2018

מחקר שלב  ,2גלוי-תווית ,רב-מרכזי,
להערכת היעילות והבטיחות של
דאראטומומאב בילדים ובבוגרים צעירים
בגילאי שנה עד  30שנים ,עם לויקמיה
לימפובלסטית חריפה נשנית/עמידה של תאי
 Bאו  Tאו לימפומה לימפובלסטית .

גיל גלעד

תכשיר

0082-18RMC

בי"ח שניידר

 20/04/2022מאושר

15/03/2018

ניסוי המשך גלוי תווית ,להערכת הבטיחות
לטווח ארוך ,של טיפול בנינטדאניב
במטופלים עם "מחלת ריאות
אינטרסטיציאלית הנובעת מטרשת
מערכתית" ()SSc-ILD

מרדכי קרמר

תכשיר

0075-18RMC

בילינסון

 23/05/2022מאושר

24/05/2018

22/02/2018

מחקר פאזה שלישית ,רב מרכזי ,בשימוש
הקצאה אקראית ,פרוספקטיבי ,פתוח ,של
טיפול כימואימונולוגי סטנדרטי ( )BR/FCR
לעומת ריטוקסימאב  +ונטוקלקס לעומת
אובינוטוזומאב  +ונטוקלקס לעומת
אובינוטוזומאב  +איברוטיניב  +ונטוקלקס,
בחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית ,במצב
כללי טוב ,שלא טופלו במחלתם עד כה,
ושאינם נושאים חסר של  p17או מוטציה ב
.p53

גלעד יצחקי

גנטי

0071-18RMC

בילינסון

 28/07/2022מאושר

29/07/2018

31/01/2018

ניתוח רטרוספקטיבי של נתוני ביופסיות שד
מונחות MRI

אהובה גרובשטיין

נתונים קיימים
ושאלונים

0069-18RMC

בילינסון

 18/02/2022מאושר

19/02/2018

21/02/2018

טיפול בלקות שמיעה חד צדדית באמצעות
שתל שבלול

אוהד חילי

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0067-18RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

09/07/2020

24/01/2018

אבני כליה בילדים -אפיונים קליניים,
מטאבוליים וכירורגיים -מחקר רטרוספקטיבי

שלי לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0064-18RMC

בי"ח שניידר

 15/10/2022מאושר

15/03/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  154מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 14/03/2022מאושר

15/03/2018

22/01/2018

לימוד תלמידי תיכון שיטות מחקר -
באמצעות ביצוע מחקר רטרוספקטיבי -
השוואת רמת פריטין והמוגלובין בדם בקרב
ילדים המאובחנים עם ביתא  -טלסמיה
המטופלים בתרופות השונות לכלציה של
ברזל

ג'ואן יעקובוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0063-18RMC

 18/02/2022מאושר

19/02/2018

22/01/2018

סיכום ניסיון של  12שנה של השתלה ומעקב תם אינבינדר
אחר ילדים ומבוגרים צעירים עם דפיברילטור
מושתל  -מחקר רטרוספקטיבי.

נתונים קיימים
ושאלונים

0061-18RMC

בי"ח שניידר

08/05/2018

22/03/2018

מיקרו  RNAבנוזל חוט שדרה ופלמזה
בחולי  :Spinal Muscular Atrophyמציאת
סמנים לנוירודגנרציה ותגובה לטיפול

שרון אהרוני

ללא מוצר מחקר

0060-18RMC

בי"ח שניידר

 07/05/2022מאושר

24/01/2018

ניתוח יעילות ובטיחות של טיפולי קו ראשון
בדלקת מפרקים כרונית אידיופטית בילדים -
מחקר רטרוספקטיבי.

גיל אמריליו

נתונים קיימים
ושאלונים

0057-18RMC

בי"ח שניידר

 27/03/2022מאושר

28/03/2018

16/01/2018

ִחזּוי תגובת תרופה לחולה באמצעות תרבית אלי רוזנבאום
איבר חוץ גופי ( )EVOCעל דגימות טריות
של גידולים הומניים

ללא מוצר מחקר

0050-18RMC

בילינסון

 07/03/2022מאושר

08/03/2018

15/01/2018

איפיון הפרופיל גנטי של גידולים בחלל הפה
במטופלים צעירים ללא גורמי סיכון ידועים

אבירם מזרחי

גנטי

0047-18RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

04/03/2018

21/01/2018

גידולים של הנזופארינקס וחללי האף
והסינוסים ,מחקר רטרוספקטיבי

איתן סודרי

נתונים קיימים
ושאלונים

0044-18RMC

בילינסון

 28/05/2022מאושר

29/05/2018

11/01/2018

מחקר רטרוספקטיבי בנושא הערכת מימדי
תעלת האוזן החיצונית בהתבסס על CT

אוהד חילי

נתונים קיימים
ושאלונים

0041-18RMC

בילינסון

 15/05/2022מאושר

19/02/2018

17/01/2018

היווצרות טרומבין בחולים עם אוטם שריר
הלב תחת טיפול במעכבי אגרגציית הטסיות
החדשות

ליאור פרל

תכשיר

0036-18RMC

בילינסון

 11/06/2022מאושר

12/06/2018

14/03/2018

הניסיון הקליני של מרכז שלישוני
לאנדוקרינולוגיית ילדים בילדים עם הפרעות
בהתמיינות מינית

ליאת דה-פריס

נתונים קיימים
ושאלונים

0027-18RMC

בי"ח שניידר

 09/04/2022מאושר

10/04/2018

01/02/2018

הערכה של התועלת והרווח במרפאת מעבר רחל גינגולד-בלפר
מובנית למתבגרים החולים במחלת הצליאק

נתונים קיימים
ושאלונים

0023-18RMC

בילינסון

 18/02/2022מאושר

19/02/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  155מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 11/07/2022מאושר

12/07/2018

30/04/2018

תפקוד כלייתי בילדים שהראו הפרעות
חולפות בתפקוד הכלייתי בתקופה
הנאונטלית .האם בגיל  12שנים ניתן לזהות
סימנים ראשוניים להפרעה בתפקוד הכלייתי,
התפתחות המשנן ובלוטות הרוק?

יעל בורוביץ

ללא מוצר מחקר

0012-18RMC

 25/03/2022מאושר

26/03/2018

07/03/2018

כירורגיה זעיר פולשנית כגישה ראשונית
לתיקון מומי סרעפת מולדים נבחרים :מחקר
משווה ביחס לגישה ניתוחית פתוחה (מחקר
רטרוספקטיבי)

אושר כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0853-17RMC

בי"ח שניידר

28/02/2018

08/01/2018

סוג האקסס הוסקולרי והשפעתו על איכות
החיים ודימוי גוף בקרב ילדים המטופלים
בהמו-דיאליזה

אורלי חסקין

נתונים קיימים
ושאלונים

0851-17RMC

בי"ח שניידר

 27/02/2022מאושר

18/03/2018

חלק גנטי למחקר אקראי במתן חומצת שומן אלן אפטר
אומגה 3-לעומת אינבו בקרב בעלי סיכון
מוגבר לפסיכוזהPURPOSE :

גנטי

0846-17RMC

בי"ח שניידר

 05/09/2022מאושר

06/09/2018

24/12/2017

מחקר שאלונים בנושא איכות חיים לאחר
ניתוחי ראש-צוואר

טל רוזנבלט

נתונים קיימים
ושאלונים

0845-17RMC

בילינסון

 28/05/2022מאושר

29/05/2018

28/12/2017

השימוש באולטראסאונד בתקופה הטרום
לידתית ובמהלך הלידה לניבוי תוצאות
מיילדותיות ונאונטליות.

רון ברדין

ללא מוצר מחקר

0828-17RMC

בילינסון

 30/04/2022מאושר

01/05/2018

18/03/2018

מחקר מבוקר במתן חומצות שומן אומגה 3
לעומת אינבו בקרב בעלי סיכון מוגבר
לפסיכוזה באירופה – PURPOSE

אלן אפטר

תכשיר

0817-17RMC

בי"ח שניידר

 02/09/2022מאושר

03/09/2018

13/12/2017

מורסות גדולות תוך בטניות בילדים .האם
ניתן לקבוע קרטריונים לניקוז? (עבודה
רטרוספקטיבית)

ענבל סמוק

נתונים קיימים
ושאלונים

0807-17RMC

בי"ח שניידר

 28/01/2022מאושר

29/01/2018

06/02/2018

הערכת טיפול בקרינה תוך ניתוחית לסרטן
השד  -מחקר רטרוספקטיבי

ערן שרון

נתונים קיימים
ושאלונים

0796-17RMC

בילינסון

 28/05/2022מאושר

29/05/2018

08/02/2018

התפקיד של עיבוד רגשי באמצעות הטיפול
באומנות חזותית כתמיכה בחולות סרטן שד
בעלות רקע אתנו-תרבותי שונה.

עופר כספי

ללא מוצר מחקר

0778-17RMC

בילינסון

 24/11/2022מאושר

25/11/2018

31/01/2018

מחקר פאזה  1b-2על טיפולים משולבים עם אלי רוזנבאום
ניראפאריב בסרטן ערמונית גרורתי עמיד
לסירוס -תת-מחקר גנטי.

גנטי

0777-17RMC

בילינסון

 05/05/2022מאושר

06/05/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  156מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

31/01/2018

מחקר פאזה  1b-2על טיפולים משולבים עם אלי רוזנבאום
ניראפאריב בסרטן ערמונית גרורתי עמיד
לסירוס

תכשיר

28/11/2017

מחקר כפול סמויות פרוספקטיבי חד מרכזי
לשם הערכה של יעילות ובטיחות של תכשיר
 BOL DP O 04לטיפול בסיאטיקה וכאבי גב
תחתון

דרור רובינסון

תכשיר

0759-17RMC

23/11/2017

ניטור דחיית שתל על ידי אפיון סמנים
(ביומרקרים) בשתן ובסרום במושתלי כליה.

אביתר נשר

ללא מוצר מחקר

0749-17RMC

בילינסון

20/12/2017

אפיון הקשר בין טיפול אימונותרפי בחולי
סרטן עם גדולים סולידיים ,הצלחה ורעילות,
ובין מרכיבים בדם ,הפלורה הטבעית
במערכת העיכול ומאפינים של מיקרוביום של
הגידול.

סלומון שטמר

גנטי

0747-17RMC

בילינסון

 21/01/2022מאושר

07/01/2018

סרטן כמחלה מדבקת אפשרית.

אורי רוזובסקי

ללא מוצר מחקר

0729-17RMC

בילינסון

 13/03/2022מאושר

14/03/2018

12/11/2017

סינון לימפוציטים ,צביעה וחלוקה לאוכלוסיות סלומון שטמר
משנה.

ללא מוצר מחקר

0728-17RMC

בילינסון

 07/04/2022מאושר

08/04/2018

12/11/2017

מחקר רטרוספקטיבי -הערכת הקשר בין
סיבוכים עובריים ומיילדותיים לבין שינויים
גנטיים

ערן הדר

נתונים קיימים
ושאלונים

0727-17RMC

בילינסון

 26/11/2022מאושר

27/11/2017

21/01/2018

הערכת הבטיחות והיעילות של פעילות
גופנית מתונה בחולי דושן ( )DMDובקר
(.)BMD

יורם נבו

ללא מוצר מחקר

0722-17RMC

בי"ח שניידר

 16/04/2022מאושר

17/04/2018

14/11/2017

השפעת הטיפול בשיאצו על איכות החיים
ועל התסמינים הפיזיים והנפשיים בילדים,
המטופלים בכימותרפיה במחלקה
האונקולוגית של בית החולים שניידר.

גליה אברהמי

ללא מוצר מחקר

0720-17RMC

בי"ח שניידר

 07/05/2022מאושר

08/05/2018

05/12/2017

מחקר פרוספקטיבי הבודק את הבסיס הגנטי אירית בכר
של מחלת "דיסטרופיית קרנית ע"ש פוקס"

גנטי

0714-17RMC

בילינסון

 09/03/2022מאושר

10/03/2019

23/11/2017

השואת שיעור אלכוהוליזם בקרב יהודים עולי אלכס חלבטובסקי
קוצ'ין ,תימן ,הודו ורומניה

נתונים קיימים
ושאלונים

0697-17RMC

בילינסון

 12/05/2022מאושר

03/01/2018

ללא מוצר מחקר

0694-17RMC

בי"ח שניידר

 30/07/2022מאושר

31/07/2018

30/10/2017

תזונה ים תיכונית מותאמת אישית בילדים,
מחקר פרוספקטיבי ,רב מרכזי

שם החוקר

רענן שמיר

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
0776-17RMC

בילינסון

 10/06/2022מאושר

11/06/2018

בית חולים
השרון

 19/08/2022מאושר

20/08/2018

 13/07/2022מאושר

07/01/2018

22/01/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  157מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

29/10/2017

טיפול מניעתי לאירועים טרומבוטיים ורידיים לאונרד ליבוביץ
אצל חולים המאושפזים במחלקה פנימית
בשל מחלה אקוטית :מחקר עוקבה
רטרוסקפטיבי

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0687-17RMC

בילינסון

 15/11/2022מאושר

16/11/2017

31/10/2017

מבט רב ממדי על הסתגלותם של בוגרים
בהתהוות שהחלימו מסרטן -
תרומתם של משאבים פנימיים וחיצוניים,
אסטרטגיות התמודדות ומשמעות בחיים

מיכל דיין שרעבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0685-17RMC

בי"ח שניידר

 30/01/2022מאושר

31/01/2018

25/07/2018

מחקר הארכה פתוח ,לבחינת היעילות
והבטיחות של  A4250לטווח ארוך בילדים
עם כולסטזיס תוך כבדי תורשתי מתקדם
מסוג  1וסוג )PEDFIC 2( 2

יעל מוזר-גלזברג

תכשיר

0672-17RMC

בי"ח שניידר

 24/03/2022מאושר

25/03/2019

15/11/2017

משך טיפול אנטיביוטי הדרוש לצורך יעילות
קלינית בטיפול בבקטרמיה בחולים קריטים –
מחקר אקראי מבוקר

איליה קגן  -ט.נ.כ.

ללא מוצר מחקר

0652-17RMC

בילינסון

 03/11/2022מאושר

04/11/2018

29/01/2019

מחקר בינלאומי פאזה  3להשוואת שתי
זרועות טיפול כימותראפי בשילוב עם
אימטיניב (גליבק) לחולי לוקמיה
לימפובלסטית חריפה ( )ALLעם כרומוזום
פילדלפיה

שרה אליצור

תכשיר

0636-17RMC

בי"ח שניידר

 09/07/2022מאושר

10/07/2019

20/02/2018

בחינת יעילות התערבות בינאישית קצרת
מועד בקרב ילדים ובני נוער בסיכון אובדני

אלן אפטר

נתונים קיימים
ושאלונים

0634-17RMC

בי"ח שניידר

 16/04/2022מאושר

17/04/2018

28/09/2017

מחקר רטרוספקטיבי המיועד לבחינת
המאפיינים הקליניים והמעבדתיים של חולים
במרפאת נפרוגנטיקה

עידית מאיה

נתונים קיימים
ושאלונים

0626-17RMC

בילינסון

 29/10/2022מאושר

30/10/2017

27/09/2017

השפעת הטיפול במעכבי  PCSK9על תאי
אב אנדותליאלים בחולים עם מחלת לב
איסכמית

אלון אייזן

ללא מוצר מחקר

0617-17RMC

בילינסון

 27/11/2022מאושר

28/11/2017

12/11/2017

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי אקראי ,על טיפול
בדאראטומומאב במתן תת עורי לעומת
מעקב פעיל ,בחולים עם מיאלומה נפוצה
זוחלת ()smoldering multiple myeloma
בסיכון גבוה.

קורינה הרשקוביץ

תכשיר

0607-17RMC

בילינסון

 14/03/2022מאושר

15/03/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  158מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 20/03/2022מאושר

21/03/2018

25/10/2017

מחקר שלב  ,IIגלוי ,רב תרופתי ,מוכוון
סמנים ביולוגיים ,רב מרכזי ,רחב היקף,
למטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים
שאינם קטנים ( )NSCLCאשר התקדמו על
טיפול בתרופות אנטי
).PD-1/PD-L1(HUDSON

סלומון שטמר

גנטי

0605-17RMC

 20/03/2022מאושר

21/03/2018

24/10/2017

An Open-Label, Multi-Drug,
Biomarker-Directed, Multi-Centre
Phase II Umbrella Study in Patients
with Non-Small Cell Lung Cancer,
who Progressed on an anti-PD-1/PD)L1 Containing Therapy (HUDSON

סלומון שטמר

תכשיר

0604-17RMC

בילינסון

04/03/2018

09/10/2017

מחקר התוויה פתוחה ,שלב  ,IIבשני
קוהורטים ,של  ,INCB050465מעכב
 ,PI3Kδבקרב נבדקים הסובלים מלימפומה
נשנית או עמידה באזורים היקפיים  ,לאחר
או ללא חשיפה קודמת למעכב BTK
()CITADEL-204

רונית גוריון

תכשיר

0563-17RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

01/10/2017

השפעה של בדיקת וידאו-פלואורוסקופיה על חאלד עקל
גבי החלטות האכלה ובריאות נשימתית של
ילדים עם חשד לאספירציות

נתונים קיימים
ושאלונים

0516-17RMC

בי"ח שניידר

 29/10/2022מאושר

30/10/2017

03/08/2017

אבחון וטיפול בתסמונות כאב אגני כרוני -
מחקר רטרוסקפטיבי

שחר אהרוני

נתונים קיימים
ושאלונים

0507-17RMC

בילינסון

 20/08/2022מאושר

21/08/2017

07/08/2017

בחינת הקשר בין נזק עצבי לבין טיפול
הרדמתי הניתן לניתוח קיסרי ואלחוש
אפידורלי ללידה בנשים עם רעלת הריון,
מחקר פרוספקטיבי תצפיתי

שרון אורבך

ללא מוצר מחקר

0504-17RMC

בילינסון

 21/04/2022מאושר

22/04/2018

25/09/2017

ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות בדיקות
גנטיות  -לגנים המעלים סיכון למחלות
קרדיווסקולריות ,למטופלים שעברו יעוץ גנטי

נועה רורמן שחר

נתונים קיימים
ושאלונים

0500-17RMC

בילינסון

 29/10/2022מאושר

30/10/2017

20/08/2017

מציאת ההבדל בין רקמה סרטנית לשפירה
באמצעות מכשיר ספקטרומטר

חנוך קשתן

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0498-17RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

22/10/2017

02/08/2017

מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי של איסוף
ועיבוד נתוני המטופלים העוברים TAVI
בישראל בעקבות מסתם אאורטאלי דו-עלי

אשרף חמדאן

נתונים קיימים
ושאלונים

0487-17RMC

בילינסון

 20/08/2022מאושר

21/08/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  159מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 28/10/2022מאושר

29/10/2017

23/08/2017

מחקר פאזה  ,3אקראי בתויות פתוחה עם
ניבולומאב בשילוב עם קבוזאנטיניב לעומת
סוניטיניב ,בחולי סרטן תאי הכליה מתקדם
או גרורתי שלא קיבלו טיפול קודם

ויקטוריה ניימן

תכשיר

0483-17RMC

 03/03/2022מאושר

04/03/2018

15/10/2017

טיפול בהפרעת  -ADHDהשוואה בין 3
התערבויות מוכרות לטיפול בהפרעה:
הדרכת הורים ,הדרכת הורים+ילד,
נוירופידבק לילד

אלן אפטר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0481-17RMC

בי"ח שניידר

21/08/2017

24/07/2017

הוצאת נתונים קליניים ומעבדתיים מתיקי
חולים שהשתתפו במחקרי מניעה וטיפול ב -
 GVHDעם  CANNABIDIOLומתיקי חולים
מושתלים שלא השתתפו במחקרים אלה
ומשמשים כזרוע ביקורת לצורך כתיבת
דוחות מחקר מסכמים

משה ישורון

נתונים קיימים
ושאלונים

0467-17RMC

בילינסון

 20/08/2022מאושר

07/08/2017

מחקר שלב  ,3אקראי ,כפול סמיות ,בקבוצות עירית אבני-בירון
מקבילות ,מבוקר פלצבו ,בינלאומי ,רב
מרכזי ,להערכת היעילות והבטיחות של
 ,Cx601תאי גזע אלוגניים בוגרים מורחבים
שהופקו מרקמת שומן ( )eASCלטיפול
בפיסטולות פריאנליות מורכבות במטופלים
עם מחלת קרוהן ,במהלך תקופה של 24
שבועות ותקופת מעקב של  52שבועות לכל
היותר.
מחקר .ADMIRE-CD II

תרפיות מתקדמות

0465-17RMC

בילינסון

 22/05/2022מאושר

23/05/2018

30/07/2017

אנמיה לאחר השתלה במושתלי כליה -מחקר ענת גפטר-גוילי
רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0462-17RMC

בילינסון

 20/08/2022מאושר

21/08/2017

24/07/2017

מחקר אקראי ,כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו
להערכת ונטוקלקס ( )Venetoclaxבשילוב
עם אזציטידין ( )Azacitidineלעומת
אזציטידין בטיפול בחולים עם לוקמיה
מיאלואידית חריפה ללא טיפול קודם שאינם
כשירים לטיפול אינדוקציה מקובל.

אופיר וולך

גנטי

0445-17RMC

בילינסון

 14/10/2022מאושר

15/10/2017

23/07/2017

suppurative cervical lymphadenitis
גורמי סיכון לצורך בביצוע ניקור במקרים של
suppurative cervical lymphadenitis.
Risk factors for suppurative cervical
lymphadenitis needle aspiration

ליטל עוז אלקלעי

נתונים קיימים
ושאלונים

0443-17RMC

בי"ח שניידר

 17/09/2022מאושר

18/09/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  160מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 09/09/2022מאושר

10/09/2017

12/07/2017

מחקר פרוספקטיבי ,תצפיתי ,ארוך טווח,
לאיסוף נתונים במערך החיים האמיתי על
השימור ,ההשפעה ,הבטיחות ,צורת הטיפול,
איכות החיים והיעילות בשימוש
בסקוקינומאב ,במטופלים בוגרים עם
פסוריאזיס רובדית בינונית עד חמורה ,דלקת
מפרקים פסוריאתית או אנקילוזינג
ספונדיליטיס (.)SERENA

לב פבלובסקי

ללא מוצר מחקר

0434-17RMC

 05/08/2022מאושר

06/08/2017

09/07/2017

הדפוס של גרורות למערכת העצבים
במטופלות עם סרטן שד.

מתן בן ציון ברלינר

נתונים קיימים
ושאלונים

0425-17RMC

בילינסון

06/08/2017

10/07/2017

החתימה המולקולרית – אמצעי לניבוי יעילות סלומון שטמר
הטיפול?

נתונים קיימים
ושאלונים

0423-17RMC

בילינסון

 05/08/2022מאושר

09/07/2017

איסוף נתונים ויצירת מאגר נתונים
רטרוספקטיבי מהמרפאה מותאמת אישית,
לחולים לאחר אוטם שריר הלב.

אלון אייזן

נתונים קיימים
ושאלונים

0409-17RMC

בילינסון

 30/09/2022מאושר

01/10/2017

10/07/2017

ניסוי אקראי מבוקר לטיפול במתגים גראם
שליליים עמידים באופן נרחב לתרופות

לאונרד ליבוביץ

תכשיר

0406-17RMC

בילינסון

 29/01/2022מאושר

30/01/2018

22/08/2017

הקמת מאגר נתונים פרוספקטיבי לחולי
Primary Ciliary Dyskinesia
()PCDבמרכזי שניידר ורבין

אופיר בר-און

ללא מוצר מחקר

0392-17RMC

בי"ח שניידר

 11/11/2022מאושר

12/11/2017

10/07/2017

תפקיד המיקרוביום בפתוגנזה של סרטן
הערמונית

דוד מרגל

ללא מוצר מחקר

0391-17RMC

בילינסון

 08/08/2022מאושר

09/08/2017

03/07/2017

מאפיינים קליניים ,הדמייתיים ומעבדתיים של דניה הירש
גושים בבלוטות יותרת הכליה המתגלים
באקראי
( -)adrenal incidentalomaמחקר
רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0390-17RMC

בילינסון

 05/08/2022מאושר

06/08/2017

21/06/2017

גורמי סיכון לתת לחץ דם ותוצאות במבוגרים נדב שפי
פצועי טראומה מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0375-17RMC

בילינסון

 09/07/2022מאושר

10/07/2017

22/06/2017

מחקר רטרוספקטיבי הבוחן שימוש
בטרופונין  Tרגיש מתחת לסף אחוזון 99
באוכלוסייה לשם שלילה מוקדמת של Acute
 MIבחדר המיון

בן כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0370-17RMC

בילינסון

 15/07/2022מאושר

16/07/2017

11/06/2017

איזון סכרת וסיבוכים זיהומיים בחולי
לימפומה ,מחקר רטרוספקטיבי

רונית גוריון

נתונים קיימים
ושאלונים

0339-17RMC

בילינסון

 17/07/2022מאושר

18/07/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  161מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 04/02/2022מאושר

05/02/2018

19/06/2017

מחקר השוואתי רטרוספקטיבי עבור תכנון
טיפול לסרטן  HCCבין  VMATלבין .IMRT

יוליה קונדל

נתונים קיימים
ושאלונים

0337-17RMC

 27/06/2022מאושר

28/06/2017

05/06/2017

היפואוריצמיה כמדד לאלח דם מרכז שניידר עירית קראוזה
לרפואת ילדים – עבודה רטרוספקטיבית

נתונים קיימים
ושאלונים

0315-17RMC

בי"ח שניידר

28/06/2017

01/06/2017

שכיחות ומיקום הפיזור במוח באבחנה של
מדולובלסטומה בילדים והשפעה על
סיפטומים ופרוגנוזה .מחקר רטרוספקטיבי.

הלן טולידנו

נתונים קיימים
ושאלונים

0310-17RMC

בי"ח שניידר

 27/06/2022מאושר

29/05/2017

איתור הרקע המולקולרי של חולים במחלות
מעי דלקתיות ,בקרב חולים הכלולים במסד
נתונים של מחלות מעי דלקתיות

איריס דותן

גנטי

0299-17RMC

בילינסון

 15/11/2022מאושר

16/11/2017

29/05/2017

בחינת הקשר בין נתונים אפידמיולוגיים,
קליניים ,ביולוגיים ,אנדוסקופיים והיסטולוגיים
של חולים במחלות מעי דלקתיות

איריס דותן

ללא מוצר מחקר

0298-17RMC

בילינסון

 14/11/2022מאושר

15/11/2017

25/05/2017

יעילות השימוש בתוסף תזונה של כורכומין
כתוספת לטיפול בודוליזומאב בחולים
בקוליטיס כיבית

הנית ינאי

תכשיר

0290-17RMC

בילינסון

 06/11/2022מאושר

06/05/2018

29/05/2017

השוואת יעילות טיפול באמצעות ביופידבק
לעומת Transcutaneous Electrical
) Nerve Stimulation (TENSבילדים עם
 LUTDודלקות בדרכי השתן

דוד בן-מאיר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0272-17RMC

בי"ח שניידר

 18/07/2022מאושר

19/07/2017

05/06/2017

מחקר שלב  ,2גלוי תווית עם זרוע טיפול
אחת ,להערכת הבטיחות והיעילות של
השימוש בפמברוליזומאב לטיפול
במשתתפים עם סרטן עור נשנה או גרורתי
של תאי קשקש.
תת מחקר גנטי

נגה קורמן

גנטי

0267-17RMC

בילינסון

 17/10/2022מאושר

18/10/2017

18/05/2017

מחקר שלב  ,2גלוי תווית עם זרוע טיפול
אחת ,להערכת הבטיחות והיעילות של
השימוש בפמברוליזומאב לטיפול
במשתתפים עם סרטן עור נשנה או גרורתי
של תאי קשקש.

נגה קורמן

תכשיר

0266-17RMC

בילינסון

 05/09/2022מאושר

06/09/2017

01/10/2017

בידוד ואפיון אוכלוסיות התאים בנגעים של
לימפומה של העור ויחסי הגומלין ביניהם

אמיליה חודק

ללא מוצר מחקר

0264-17RMC

בילינסון

 30/10/2022מאושר

31/10/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  162מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 24/03/2022מאושר

25/03/2018

11/02/2018

שימוש ברקמות שנלקחו בעבר כולל
ביופסיות שריר ונטילת בדיקות דם ושתן,
להוכחת מנגנונים והשפעה טיפולית בניוון
שרירים

יורם נבו

ללא מוצר מחקר

0263-17RMC

 11/06/2022מאושר

12/06/2017

08/05/2017

ניסוי רב מרכזי בשלב  3בחלוקה אקראית ,
בתוויות גלויות ,על טיפול באמצעות
רוקסוליטיניב בהשוואה לטיפול הזמין הטוב
ביותר,עבור מטופלים עם מחלת שתל כנגד
מאכסן ממושכת ןעמידה לטיפול באמצעות
קורטיקוסטרואידים לאחר השתלת תאי גזע
מתורם()REACH 3

משה ישורון

תכשיר

0247-17RMC

בילינסון

08/02/2018

23/04/2017

פרכוסים כגורם סיכון לירידה קוגניטיבית
במבוגרים  -מחקר תיקים רטרוספקטיבי

אמיר גליק

נתונים קיימים
ושאלונים

0240-17RMC

בילינסון

 07/02/2022מאושר

04/05/2017

התפתחות ממאירויות והתקדמות נגעים
טרום ממאירים במושתלי איברים סולידיים -
מחקר רטרוסקפטיבי

זהר לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0224-17RMC

בילינסון

 05/07/2022מאושר

06/07/2017

27/04/2017

מחקר רב-מרכזי ,אקראי ,כפול-סמיות,
מבוקר פלצבו להערכת היעילות ,הבטיחות,
הפרמקוקינטיקה והפרמקודינמיקה של
 GZ/SAR402671בחולים עם מחלת
פרקינסון בשלב מוקדם הנושאים מוטציה או
שינוי אחר המוגדר מבעוד מועד בגן .GBA

רות ג'לדטי

תכשיר

0210-17RMC

בילינסון

 10/02/2022מאושר

11/02/2018

04/04/2017

פרוטאינורה מוקדמת לאחר השתלת כליה
בילדים – אפיון ,שכיחות והשפעה על
תפקודו המאוחר של השתל -מעקב
פרוספקטיבי.

גל בנשלום

ללא מוצר מחקר

0209-17RMC

בי"ח שניידר

 07/08/2022מאושר

08/08/2017

09/04/2017

מחקר פאזה שלישית ,רב מרכזי ,בשימוש
הקצאה אקראית ,פרוספקטיבי ,פתוח ,של
טיפול כימואימונולוגי סטנדרטי ( )BR/FCR
לעומת ריטוקסימאב  +ונטוקלקס לעומת
אובינוטוזומאב  +ונטוקלקס לעומת
אובינוטוזומאב  +איברוטיניב  +ונטוקלקס,
בחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית ,במצב
כללי טוב ,שלא טופלו במחלתם עד כה,
ושאינם נושאים חסר של  p17או מוטציה ב
.p53

גלעד יצחקי

תכשיר

0202-17RMC

בילינסון

 18/08/2022מאושר

19/08/2018

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  163מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

03/04/2017

)LSV ( Lenticulostriate Vasculopthy
כממצא סונוגרפי  ,אסימפטומטי ,האם
קיימות משמעויות קליניות נוירולוגיות
והתפתחותיות ארוכות טווח ? -עבודה
.פרוספקטיבית

גיל קלינגר

ללא מוצר מחקר

0201-17RMC

27/04/2017

היפוגליקמיה בגיל הילדות והינקות -גורמים ,ליאת דה-פריס
התייצגות  ,עיבוד וטיפול  -הניסיון הקליני של
מרכז שלישוני לאנדוקרינולוגיית ילדים -
מחקר רטרוספקטיבי.

נתונים קיימים
ושאלונים

0197-17RMC

בי"ח שניידר

נתונים קיימים
ושאלונים

0189-17RMC

בי"ח שניידר

 11/06/2022מאושר

0185-17RMC

בי"ח שניידר

 26/06/2022מאושר

27/06/2019

בילינסון

 31/10/2022מאושר

01/11/2017

 24/04/2022מאושר

25/04/2017

25/04/2017

יעל מוזר-גלזברג

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 31/07/2022מאושר

01/08/2017

 03/06/2022מאושר

04/06/2017

12/06/2017

27/04/2017

המהלך הטבעי והפרוגנוזה של  PFICוכן
הסטת נוזל המרה על מהלך המחלה -
מחקר רטרוספקטיבי.

20/04/2017

מסד נתונים קליניים ,ביולוגיים ואנדוסקופים ענת גוז מרק
של חולים במחלת צליאק

גנטי

27/03/2017

הפסקת טיפול במעכבי טירוזין קינאז בחולים עדי שחם אבולעפיה
עם לאקמיה מילואידית כרונית בשלב כרוני -
מחקר ארצי רב מרכזי .האם שימוש במבחן
 clonogenic assayיכול לנבא השנות של
המחלה לאחר הפסקת טיפול?

ללא מוצר מחקר

0182-17RMC

06/04/2017

מחקר תיקים רטרוספקטיבי להערכת נחיצות משה פיליפ
בדיקת הורמון גדילה בתבחין גלוקגון בזמן
 180דקות

נתונים קיימים
ושאלונים

0181-17RMC

בי"ח שניידר

04/04/2017

מחקר מעקב הבודק את היחס בין תוצאות
ה Recurrence Score -המתקבלים
מבדיקת  ,Oncotype DX® Colonלבין
הישנות המחלה בפועל ,בחולי סרטן המעי
הגס בשלב  ,IIאשר נבדקו וטופלו במסגרת "
שירותי בריאות כללית " מ  1/1/2011ועד
.30/06/2013
מחקר רטרוספקטיבי

ברוך ברנר

נתונים קיימים
ושאלונים

0176-17RMC

בילינסון

 24/04/2022מאושר

02/04/2017

ניטור המודינמי בקרב נשים העוברות טיפול
הפרייה חוץ גופית באמצעות NICAS
 ,bioimpendanceמחקר פרוספקטיבי.

שרון אורבך

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0172-17RMC

בילינסון

 05/06/2022מאושר

06/06/2017

20/04/2017

איסוף נתונים אנונימי רטרוספקטיבי על
תמותה מווירוס  RSVלצורך הקמת מאגר
מידע בינלאומי.

דריו פרייס

נתונים קיימים
ושאלונים

0169-17RMC

בי"ח שניידר

 17/05/2022מאושר

18/05/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  164מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 02/05/2022מאושר

03/05/2017

20/03/2017

ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות בדיקות
אונקוגנטיות  -לגנים המעלים סיכון לסרטן
למטופלים שעברו יעוץ גנטי

יעל גולדברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0161-17RMC

 26/06/2022מאושר

27/06/2017

29/03/2017

ניסוי לא השוואתי ,רב-מרכזי ,גלוי-תווית
בשלב  ,2בן שתי קבוצות ,להערכת היעילות
והבטיחות של מתן אָ לפֶ ליסיב ()Alpelisib
ביחד עם פולבסטרנט או לטרוזול ,עבור
אנשים עם סרטן שד מתקדם ,עם מוטציה/ות
בגן  +PIK3CA, HRושלילי לHER2-
שהתקדם במהלך או לאחר טיפול באמצעות
עיכוב  - CDK 4/6תת מחקר גנטי

סלומון שטמר

גנטי

0159-17RMC

בילינסון

20/06/2017

29/03/2017

ניסוי לא השוואתי ,רב-מרכזי ,גלוי-תווית
בשלב  ,2בן שלוש קבוצות ,להערכת
היעילות והבטיחות של מתן אלפליסיב
( )Alpelisibביחד עם פולבסטרנט או
לטרוזול ,עבור אנשים עם סרטן שד מתקדם,
עם מוטציה/ות בגן  ,PIK3CAחיובי לHR -
ושלילי ל HER2-שהתקדם במהלך או לאחר
טיפול קודם( .מחקר )CBYL719X2402

סלומון שטמר

תכשיר

0158-17RMC

בילינסון

 19/06/2022מאושר

26/03/2017

מהלך המחלה והפרוגנוזה בחולי  systemicגיל אמריליו
onset juvenile idiopathic arthritis
שקיבלו טיפול ביולוגי בהשוואה לחולים
שטופלו בטיפולים שאינם ביולוגים -מחקר
רטרוספקטיבי רב מרכזי

נתונים קיימים
ושאלונים

0157-17RMC

בי"ח שניידר

 25/04/2022מאושר

26/04/2017

27/04/2017

מאפיינים אימונולוגים וסביבתיים בקרב
חולים עם חסר חיסוני ומחלות מעי דלקתיות-
מחקר פרוספקטיבי רב מרכזי

יעל מוזר-גלזברג

ללא מוצר מחקר

0147-17RMC

בי"ח שניידר

 08/07/2022מאושר

09/07/2017

29/03/2017

זיהומים על ידי חיידקים עמידים שמקורם
בתורם במושתלי איברים סולידים  -מחקר
רטרוספקטיבי

דפנה יהב

נתונים קיימים
ושאלונים

0143-17RMC

בילינסון

 25/04/2022מאושר

26/04/2017

02/04/2017

מחקר פאזה  ,3אקראי ,כפול-סמיות ,מבוקר אופיר וולך
פלצבו להערכת ונטוקלקס ()Venetoclax
בשילוב עם אזציטידין ( )Azacitidineלעומת
אזציטידין בטיפול בחולים עם לוקמיה
מיאלואידית חריפה ללא טיפול קודם שאינם
כשירים לטיפול אינדוקציה מקובל.

תכשיר

0142-17RMC

בילינסון

 16/09/2022מאושר

17/09/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  165מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 05/08/2022מאושר

06/08/2017

13/06/2017

מעקב אחר בנות עם  NCCAHשעוברות
מטיפול בסטרואידים לגלולות.

ליאת דה-פריס

ללא מוצר מחקר

0139-17RMC

 12/06/2022מאושר

13/06/2017

03/04/2017

סיכום נתונים דמוגרפיים ,קליניים ומעבדתיים ג'ואן יעקובוביץ
של חולים המאובחנים עם המופגוציטיק
לימפוהיסטיוציטוזיס ( )HLHבינלאומי.

ללא מוצר מחקר

0138-17RMC

בי"ח שניידר

13/09/2017

05/04/2017

שימוש בחסם בטא-אדרנרגי ומעכב סינתזת ערן שרון
 COX-2בשילוב עם התערבות פסיכולוגית
להפחתת דחק סביב זמן הניתוח ,בחולות
העוברות ניתוח להסרת גידול ראשוני מן
השד :התערבות במטרה להפחית תהליכים
פרו-גרורתיים

תכשיר

0127-17RMC

בילינסון

 12/09/2022מאושר

06/04/2017

מחקר רטרוספקטיבי הבודק האם המצאות
 alloantibodiesמעלה את תצרוכת הדם
בחולים עם ?MDS

אורי רוזובסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0111-17RMC

בילינסון

 02/05/2022מאושר

03/05/2017

21/03/2017

מחקר בינלאומי בנושא מחלות
לימפופוליפרטיביות לאחר אבחנה של
לוקמיה\לימפומה לימפובלסטית חריפה
בילדים :שיתוף פעולה בינלאומי במחקר
רטרוספקטיבי

שרה אליצור

גנטי

0109-17RMC

בי"ח שניידר

 12/11/2022מאושר

13/11/2017

Lymphoproliferative disorders after
diagnosis of childhood acute
lymphoblastic leukemia/lymphoma
()ALL/LBL
An international collaborative
retrospective study
06/03/2017

השוואת טסיות צעירות בדם בחולים עם
תסמונת טאקצובו בהשוואה לחולים עם
תסמונת קרדיווסקולרית חריפה (.)ACS

קטיה אורבין

ללא מוצר מחקר

0100-17RMC

בילינסון

 23/04/2022מאושר

24/04/2017

31/01/2017

מדדי עובר ושק ההיריון בשליש הראשון
המוקדם (שבוע  )6-9בהריונות  -IVFהאם
ניתן לנבא את תוצא ההיריון? מחקר עוקבה
פרוספקטיבי

אבי בן-הרוש

ללא מוצר מחקר

0072-17RMC

בילינסון

 28/02/2022מאושר

01/03/2017

08/02/2017

גורמי סיכון לבקטרמיה לאחר ניתוחי לב
בילדים -מחקר רטרוספקטיבי.

עופר שילר

נתונים קיימים
ושאלונים

0057-17RMC

בי"ח שניידר

 11/03/2022מאושר

12/03/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  166מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

29/01/2017

מאפייני דלקת עור אטופית במטופלים
ממוצא אתיופי  -מחקר פרוספקטיבי ואיסוף
נתונים רטרוספקטיבי.

יעל אן לשם

ללא מוצר מחקר

0055-17RMC

09/02/2017

הפחתת ומניעת Post Traumatic Stress
) Disorder (PTSDאצל חולים המאושפזים
בטיפול נמרץ כללי ע"י השמעת מוזיקה
בשילוב ווידאו ארט בשיטת Eye
Movement Desensitization and
)Reprocessing (EMDR

פייר זינגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0053-17RMC

בילינסון

12/02/2017

ניסיוננו בטיפול ביילודים עם פגם מולד בדופן אושר כהן
הבטן והתוצאות לטווח הקצר והארוך -
עבודה רטרוספקטיבית.

נתונים קיימים
ושאלונים

0051-17RMC

בי"ח שניידר

 18/03/2022מאושר

07/02/2017

מחקר פתוח ,אקראי ,רב-מרכזי ,בקבוצות
מקבילות ,במינונים מרובים ועם ביקורת
פעילה לבדיקת היעילות והבטיחות של
 BG00012בילדים בגילאי  10עד פחות
מ 18-הסובלים מטרשת נפוצה
התקפית-הפוגתית ,עם אפשרות למחקר
הארכה פתוח

אסתר גנלין-כהן

תכשיר

0048-17RMC

בי"ח שניידר

 05/08/2022מאושר

06/08/2017

26/01/2017

דגימה מנוזלי גוף בגידולי מוח:אמצעי דינמי
לאיתור שינויים מולקולריים ולבחירת טיפול
המותאם אישית

טלי סיגל

גנטי

0039-17RMC

בילינסון

 09/05/2022מאושר

10/05/2017

06/03/2017

איפיון מנינגיומות שנוצרו לאחר חשיפה
לקרינה

שלומית יוסט-כ"ץ

גנטי

0038-17RMC

בילינסון

 25/09/2022מאושר

27/03/2018

01/05/2017

אפיון פרמטרים המשפיעים על מצב השתל
ואיכות החיים של ילדים מושתלי כבד -
מחקר רטרוספקטיבי

יעל מוזר-גלזברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0031-17RMC

בי"ח שניידר

 11/06/2022מאושר

12/06/2017

08/01/2017

דלקת אוזן חיצונית ממאירה -האם  PETCTאופיר זבדי
בדיקה רגישה וסגולית לאבחנה ומעקב?

נתונים קיימים
ושאלונים

0019-17RMC

בילינסון

 15/02/2022מאושר

16/02/2017

ללא מוצר מחקר

0014-17RMC

בילינסון

 08/04/2022מאושר

09/04/2017

ללא מוצר מחקר

0011-17RMC

בי"ח שניידר

 19/07/2022מאושר

20/07/2017

אלי רוזנבאום

09/01/2017

מחקר מעקב לזמן ארוך שלב  4להגדרת
פרופיל הבטיחות של רדיום  223דיכלוריד

01/03/2017

הרכב המיקרוביום בילדים עם אבחנה חדשה רענן שמיר
של צליאק והקורלציה עם הביטוי הקליני
והסתמנות המחלה -מחקר פרוספקטיבי רב
מרכזי

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 08/03/2022מאושר

09/03/2017

 01/04/2022מאושר

02/04/2017

19/03/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  167מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 06/02/2022מאושר

07/02/2017

08/01/2017

קשר בין היפופוספטמיה לזיהומים
חיידקיים-מחקר רטרוספקטיבי

דניאל לנדאו

נתונים קיימים
ושאלונים

0005-17RMC

 21/01/2022מאושר

22/01/2017

01/01/2017

מחקר רטרוספקטיבי בנושא פקטורים
פרוגנוסטיים בסרטן חלל הפה

אבירם מזרחי

נתונים קיימים
ושאלונים

0003-17RMC

בילינסון

12/09/2017

08/02/2017

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,בתווית פתוחה,
בהקצאה אקראית להשוואת היעילות
והבטיחות של לנבטיניב בשילוב עם
אברולימוס או פמברוליזומאב לעומת
סוניטיניב בלבד כטיפול קו ראשון בנבדקים
עם קרצינומה מתקדמת של תאי הכליה
()CLEAR

ויקטוריה ניימן

תכשיר

0850-16RMC

בילינסון

 11/09/2022מאושר

28/02/2017

מחקר רב מרכזי ,כפול סמיות ,בביקורת
פלצבו ,עם הארכה גלויית תווית ,להערכת
היעילות והבטיחות של SRP4045
ו SRP4053-בעת הטיפול במטופלים עם
ניוון שרירים על שם דושן ()DMD

יורם נבו

גנטי

0848-16RMC

בי"ח שניידר

 23/08/2022מאושר

24/08/2017

01/03/2017

מחקר רב מרכזי ,כפול סמיות ,בביקורת
פלצבו ,עם הארכה גלויית תווית ,להערכת
היעילות והבטיחות של SRP4045
ו SRP4053-בעת הטיפול במטופלים עם
ניוון שרירים על שם דושן ()DMD

יורם נבו

תכשיר

0847-16RMC

בי"ח שניידר

 20/08/2022מאושר

21/08/2017

28/12/2016

מחקר רטרוספקטיבי ,בנושא :השוואת
התוצאות הטיפוליות של ביצוע Epidural
) blood patch (EBPתחת הדמיה לאחר
דיקור ללא כוונה של הקרום העל קשייתי
בזמן ביצוע אלחוש אפידורלי ,לביצוע EBP
ללא הדמיה.

שרון אורבך

נתונים קיימים
ושאלונים

0840-16RMC

בילינסון

 16/01/2022מאושר

17/01/2017

23/01/2017

שם המחקר :מחקר שלב  IIIאקראי ,כפול
סמיות לבחינת היעילות של פמברוליזומאב
ביחד עם כימותרפיה לעומת פלצבו ביחד עם
כימותרפיה ,בתור טיפול נאו-אדג'ובנטי ,ושל
פמברוליזומאב לעומת פלצבו בתור טיפול
אדג'ובנטי נגד סרטן שד השלילי לשלושת
הסמנים ( - )TNBCתת מחקר גנטי

סלומון שטמר

גנטי

0839-16RMC

בילינסון

 21/10/2022מאושר

22/10/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  168מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

19/01/2017

מחקר שלב  IIIאקראי ,כפול סמיות להערכת סלומון שטמר
טיפול של פמברוליזומאב ביחד עם
כימותרפיה לעומת פלצבו ביחד עם
כימותרפיה ,בתור טיפול נאו-אדג'ובנטי ,ושל
פמברוליזומאב לעומת פלצבו בתור טיפול
אדג'ובנטי נגד סרטן שד השלילי לשלושת
הסמנים ()TNBC

תכשיר

0838-16RMC

בילינסון

 29/04/2022מאושר

30/04/2017

נתונים קיימים
ושאלונים

0836-16RMC

בילינסון

 30/10/2022מאושר

31/10/2017

תכשיר

0833-16RMC

בילינסון

 19/06/2022מאושר

20/06/2017

26/01/2017

היעילות של נינטדניב בהאטת ההתקדמות
של מחלת הסיליקוזיס

מרדכי קרמר

תכשיר

0828-16RMC

בילינסון

 08/08/2022מאושר

09/08/2018

29/12/2016

מחקר אקראי ,כפול סמיות ,בבקרת פלסבו,
להערכת ההשפעה של הוספת טיפול
בפורמולה תזונתית לילדים עם חסר הורמון
גדילה המטופלים ב GH -למעלה משנתיים

משה פיליפ

תכשיר

0821-16RMC

בי"ח שניידר

 26/09/2022מאושר

27/09/2017

03/01/2017

איפיון וריצוף גנטי של גידולי ראש-צוואר
ותירואיד

אבירם מזרחי

גנטי

0813-16RMC

בילינסון

 24/10/2022מאושר

14/03/2018

01/01/2017

רווחה סובייקטיבית (subjective well
 )beingומצוקה פסיכולוגית (psychological
 ) distressבקרב הורים שילדם אובחן עם
מחלת טרשת נפוצה  .MSמחקר שאלונים

אסתר גנלין-כהן

נתונים קיימים
ושאלונים

0810-16RMC

בי"ח שניידר

 19/07/2022מאושר

20/07/2017

23/01/2017

מחקר שלב  IIIאקראי על הטיפול
בפמברוליזומאב הניתנת כטיפול נלווה
לטיפול משולב בכימותרפיה ובקרינה ,וגם
כטיפול אחזקה ,לעומת הטיפול המשולב
בכימותרפיה ובקרינה בלבד ,בנבדקים עם
סרטן ראש וצוואר מתקדם מקומית של תאי
קשקש - (KEYNOTE-412) - GNתת
מחקר גנטי

ברוך ברנר

גנטי

0805-16RMC

בילינסון

 04/02/2022מאושר

05/02/2018

אייל יוספוף

02/01/2017

מחקר רטרוספקטיבי בנושא
טימפנומסטואידקטומיה עקב כולסטאטומה
בילדים

16/01/2017

מחקר שלב  ,3אקראי ,כפול סמיות ,בבקרת רונית גוריון
אינבו ,רב מרכזי לבדיקת השימוש
בבנדמוסטין וריטוקסימאב ( )BRלבד לעומת
בשימוש בהן בשילוב עם אקלברוטיניב
( )ACP-196בנבדקים החולים בלימפומה
של תאי מעטפת שלא טופלה קודם לכן

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022
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הודפס ע"י
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תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 06/05/2022מאושר

07/05/2017

28/12/2016

מחקר שלב  IIIאקראי על הטיפול
בפמברוליזומאב הניתנת כטיפול נלווה
לטיפול משולב בכימותרפיה ובקרינה ,וגם
כטיפול אחזקה ,לעומת הטיפול המשולב
בכימותרפיה ובקרינה בלבד ,בנבדקים עם
סרטן ראש וצוואר מתקדם מקומית של תאי
קשקש ()KEYNOTE-412

ברוך ברנר

תכשיר

0804-16RMC

 28/03/2022מאושר

29/03/2017

08/12/2016

מאפיינים קליניים וגנטיים של חולי HHT
(hereditary hemorrhagic
 )telangiectasiaבישראל -מחקר
רטרוספקטיבי משנת  2003ואילך

מאיר מי זהב

נתונים קיימים
ושאלונים

0799-16RMC

בי"ח שניידר

18/02/2019

20/01/2019

שיטות מתקדמות למיפוי תפקודי של קליפת אנדרו אריה קנר
המוח במהלך ניתוחים בערות.

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0797-16RMC

בילינסון

 17/02/2022מאושר

נתונים קיימים
ושאלונים

0796-16RMC

בילינסון

 18/07/2022מאושר

19/07/2017

בילינסון

 03/06/2022מאושר

14/05/2017

 11/09/2022מאושר

12/09/2017

28/08/2017

26/12/2016

רישום ומעקב אחר חולי  -IPFמחקר
פרוספקטיבי

מרדכי קרמר

07/12/2016

ניבוי וגילוי מוקדם של סיבוכי הריון על ידי
מקטעי רנ"א

כנרת טננבאום-גביש ללא מוצר מחקר

0792-16RMC

30/11/2016

מחקר רב מרכזי המבוסס על איסוף נתונים
בחולים שהופנו לאקו לב במסגרת  5שנים
מעקב לאחר החלפת מסתם בצינתור .TAVI

קטיה אורבין

ללא מוצר מחקר

0779-16RMC

בילינסון

29/12/2016

הקמת מאגר דגימות מוסדי למטרות מחקר

מאורה פיינמסר

גנטי

0763-16RMC

בילינסון

 27/08/2022מאושר

30/11/2016

מחקר פאזה  ,IIIרב מרכזי ,אקראי ,מבוקר
פלצבו ,כפול-סמיות להערכת אטזוליזומאב
(( )ATEZOLIZUMABנוגדן נגד )PD-L1
כטיפול משלים בחולי קרצינומה של תאי
הכליה המצויים בסיכון גבוה להתפתחות
גרורות לאחר כריתת כליה.

ויקטוריה ניימן

גנטי

0758-16RMC

בילינסון

 24/04/2022מאושר

25/04/2017

30/11/2016

מחקר פאזה  ,IIIרב‑מרכזי ,אקראי ,מבוקר
פלצבו ,כפול-סמיות להערכת אטזוליזומאב
(( )ATEZOLIZUMABנוגדן נגד )PD-L1
כטיפול משלים בחולי קרצינומה של תאי
הכליה המצויים בסיכון גבוה להתפתחות
גרורות לאחר כריתת כליה.

ויקטוריה ניימן

תכשיר

0757-16RMC

בילינסון

 18/03/2022מאושר

19/03/2017

הופק מתוכנת מטרות
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חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 06/09/2022מאושר

07/09/2017

13/11/2016

מחקר פאזה  3כפול-סמיות ,אקראי,
ארוך-טווח ,מבוקר פלצבו ,רב-מרכזי
להערכת הבטיחות והיעילות של חומצה
אובטיכולית במטופלים עם דלקת כבד שומני
שלא על רקע צריכת אלכוהול.

מריוס בראון

תכשיר

0713-16RMC

 29/10/2022מאושר

30/10/2016

30/10/2016

מחקר רטרוספקטיבי הבודק תוצאות
ניתוחיות אחרי אפנדאקטומי

ערן שדות

נתונים קיימים
ושאלונים

0698-16RMC

בילינסון

04/01/2017

09/10/2016

אבחון מיידי ולא פולשני בין זיהום חיידקי
לזיהום וירלי בדלקת אוזן התיכונה

חגית פורן פלדמן

תכשיר

0664-16RMC

בי"ח שניידר

 03/01/2022מאושר

06/10/2016

שימוש בכפתור  Mic-keyלריקון לסרוגין של דוד בן-מאיר
כיס השתן בילדים-מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0650-16RMC

בי"ח שניידר

 26/11/2022מאושר

31/10/2016

13/11/2016

מחקר פאזה  3אקראי ,רב-מרכזי ,בתווית
פתוחה ,להערכת ניבולומאב () Nivolumab
עם איפילימומאב ( ) Ipilimumabאו
ניבולומאב בשילוב אוקסליפלטין
( )Oxaliplatinעם פלואורופירימידין
( )Fluoropyrimidineלעומת אוקסליפלטין
עם פלואורופירימידין בחולי סרטן קיבה או
סרטן בחיבור קיבה-ושט מתקדם או גרורתי
ללא טיפול בעבר.

ברוך ברנר

גנטי

0632-16RMC

בילינסון

 21/06/2022מאושר

22/06/2017

10/11/2016

מחקר פאזה  3אקראי ,רב-מרכזי ,בתווית
פתוחה ,להערכת ניבולומאב ()Nivolumab
עם איפילימומאב ( )Ipilimumabאו
ניבולומאב בשילוב אוקסליפלטין
( )Oxaliplatinעם פלואורופירימידין
( )Fluoropyrimidineלעומת אוקסליפלטין
עם פלואורופירימידין בחולי סרטן קיבה או
סרטן בחיבור קיבה-ושט מתקדם או גרורתי
ללא טיפול קודם

ברוך ברנר

תכשיר

0631-16RMC

בילינסון

 12/06/2022מאושר

13/06/2017

12/09/2016

הערכת קרישיות יתר בנשים בהריון עם
נוגדנים כנגד פוספוליפידים או תסמונת אנטי
פוספוליפידית

גליה ספקטר

ללא מוצר מחקר

0616-16RMC

בילינסון

 13/02/2022מאושר

14/02/2017

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 17/04/2022מאושר

18/04/2017

06/11/2016

מחקר גלוי-תווית ,אקראי ,רב-מרכזי,
מונחה-אירועים להערכת היעילות ,הבטיחות
והפרמקוקינטיקה של מאסיטנטאן לעומת
הטיפול המקובל בילדים עם יתר לחץ דם
ריאתי עורקי.

עינת בירק

תכשיר

0609-16RMC

 28/08/2022מאושר

29/08/2017

01/09/2016

סמנים ביולוגיים ( )Biomarkersשל דלקת,
מחסום דם-מח ( )BBBושינויי רשמת מוח
חשמלית ( )EEGבטיפול בנזעי חשמל
()ECT

פליקס בנינגר

ללא מוצר מחקר

0587-16RMC

בילינסון

02/04/2017

12/09/2016

מחקר שלב  ,3בהקצאה אקראית ,להערכת
היעילות והבטיחות של אובליטוקסימאב
( )Ublituximabבשילוב עם TGR-1202
בהשוואה לאובינוטוזומאב
( )Obinutuzumabבשילוב עם כלורמבוציל
( ,)Chlorambucilבמטופלים עם לוקמיה
לימפוציטית כרונית ( – )CLLמחקר גנטי

אסנת בארי

גנטי

0576-16RMC

בילינסון

 01/04/2022מאושר

09/08/2016

שינוי במאפייני האישפוז של ילדים מושתלי
איברים במרכז שניידר בשנים2005-2017-
– מחקר רטרוספקטיבי

עירית קראוזה

נתונים קיימים
ושאלונים

0533-16RMC

בי"ח שניידר

 05/11/2022מאושר

06/11/2016

07/10/2016

התפקיד של יכולות ניהוליות בקריאה

אלן אפטר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0531-16RMC

בי"ח שניידר

 10/09/2022מאושר

11/09/2017

09/09/2016

תוצאות אינדקס פינוי ריאתי במחלות ריאה
שונות בילדים
Lung clearance index results in
various pulmonary diseases in the
pediatric population

פטריק שטפלר

ללא מוצר מחקר

0530-16RMC

בי"ח שניידר

 26/09/2022מאושר

27/09/2017

26/07/2016

הערכת ההפרעה בהפרשת הורמונים
והתגובה לטיפול בחולים עם תהליך תופס
מקום של בלוטת ההיפופיזה – מחקר
רטרוספקטיבי

אילן שמעון

נתונים קיימים
ושאלונים

0516-16RMC

בילינסון

 21/08/2022מאושר

22/08/2016

הופק מתוכנת מטרות
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תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

02/08/2016

מחקר בתווית פתוחה ,אקראי ,בשתי
זרועות ,פאזה  ,3לחקר ניבולומאב בשילוב
עם איפילימומאב לעומת משטר מחקר
( Extremeסטוקסימאב +
ציספלטין/קרבופלטין  +פלואורואורציל)
כטיפול קו ראשון בקרצינומה של תאי
קשקש בראש ובצוואר ( )SCCHNנשנית או
גרורתית

סלומון שטמר

גנטי

0507-16RMC

02/08/2016

מחקר בתווית פתוחה ,אקראי ,בשתי
זרועות ,פאזה  ,3לחקר ניבולומאב בשילוב
עם איפילימומאב לעומת משטר מחקר
( Extremeסטוקסימאב +
ציספלטין/קרבופלטין  +פלואורואורציל)
כטיפול קו ראשון בקרצינומה של תאי
קשקש בראש ובצוואר ( )SCCHNנשנית או
גרורתית

סלומון שטמר

תכשיר

0506-16RMC

בילינסון

19/07/2016

הערכת  PTX3כסמן ביולוגי לפעילות מחלת יפעת שניר
מעי דלקתית

ללא מוצר מחקר

0501-16RMC

בילינסון

 22/08/2022מאושר

13/07/2016

מחקר רטרוספקטיבי  -מאפיינים
פרוגנוסטיים של חולות עם סרטן שחלה
אפיתליאלי העוברות טיפול כמותרפי
נאואדג'ובנטי.

רם איתן

נתונים קיימים
ושאלונים

0492-16RMC

בילינסון

 05/11/2022מאושר

06/11/2016

08/08/2016

מחקר שלב  3בהקצאה אקראית ,כפול
סמיות ,מבוקר פלצבו של  ODM-201לעומת
פלצבו כתוספת לטיפול המקובל להפחתת
אנדרוגן ודוסטקסל ( )Docetaxelבמטופלים
עם סרטן ערמונית גרורתי רגיש להורמונים

אלי רוזנבאום

גנטי

0490-16RMC

בילינסון

 13/03/2022מאושר

14/03/2017

10/08/2016

הארכת מרווח מקטע  QTבטיפול
בווריקונזול :מחקר פרוספקטיבי

ליאת אשכנזי -הופנונג ללא מוצר מחקר

0483-16RMC

בי"ח שניידר

 28/11/2022מאושר

29/11/2016

28/07/2016

דחיית גיל המעבר של חולי סוכרת מסוג 1
למעקב במסגרת מרפאת מבוגרים והשפעתו
על איזון וסיבוכי סוכרת לטווח קצר וארוך.
מחקר רטרוספקטיבי.

0468-16RMC

בי"ח שניידר

 21/08/2022מאושר

22/08/2016

אורון טל

נתונים קיימים
ושאלונים

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 04/03/2022מאושר

05/03/2017

 21/02/2022מאושר

22/02/2017

23/08/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  173מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

24/07/2016

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי הכולל יצירת
קשר טלפוני להשלמת פרטים להערכת
השלכות קליניות לטווח הרחוק אצל בנים עם
אדרנרכה מוקדמת

אורון טל

נתונים קיימים
ושאלונים

0463-16RMC

06/07/2016

שכיחות של הפרעת קשב וריכוז בחולי
סיסטיק פיברוזיס

דריו פרייס

נתונים קיימים
ושאלונים

0453-16RMC

בי"ח שניידר

27/06/2016

מחקר בסיסי לגילוי ואפיון נוגדנים כנגד
קרצינומה שחלתית

רם איתן

ללא מוצר מחקר

0450-16RMC

בילינסון

 18/09/2022מאושר

26/06/2016

תרומבוציטופניה אלואימונית ביילוד15 :
שנות אבחון וטיפול במרכז שניידר לרפואת
ילדים בישראל – .מחקר רטרוספקטיבי

ג'ואן יעקובוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0447-16RMC

בי"ח שניידר

 10/07/2022מאושר

11/07/2016

23/06/2016

איתור מחלות אוטואימוניות עי בחינת
רפטואר תאי  Tבדם וזיהוי מקטעי DNA
חופשיים בפלזמה.

אורון טל

גנטי

0423-16RMC

בי"ח שניידר

 06/09/2022מאושר

07/09/2017

30/06/2016

מחקר רב מרכזי פרוספקטיבי של בחינת
היעילות והסבילות והבטיחות של משתל
זעיר פולשני מבוסס עוגן כפול וחוט לשם
תקון עוות של אצבע קלובה

איל הלר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0415-16RMC

בית חולים
השרון

 22/01/2022מאושר

23/01/2018

21/11/2016

הערכת סיכון להשתלה מיידית במקסילה
ובמנדיבולה  -מחקר רטרוספקטיבי מבוסס
CT

יפית חמצני

נתונים קיימים
ושאלונים

0396-16RMC

בילינסון

 19/08/2022מאושר

19/08/2020

13/06/2016

השפעת תכנית מעבר מובנית על פעילות
המחלה ומסוגלות עצמית במתבגרים עם
מחלות מעי דלקתיות

רענן שמיר

ללא מוצר מחקר

0388-16RMC

בי"ח שניידר

 05/02/2022מאושר

06/02/2017

27/06/2016

הערכה קלינית למדידת המוגלובין בצורה לא גיל גלעד
פולשנית באמצעות המכשיר OrSense
( )NBM-200בילדים

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0380-16RMC

בי"ח שניידר

 03/08/2022מאושר

04/08/2016

05/06/2016

רנא מעגלי בממאירות של לימפוציטים מסוג אורי רוזובסקי
B

ללא מוצר מחקר

0379-16RMC

בילינסון

 20/06/2022מאושר

21/06/2016

גנטי

0371-16RMC

בילינסון

 26/09/2022מאושר

27/09/2016

13/07/2016

מחקר פאזה  IIIאקראי ,רב-מרכזי,
כפול-סמיות להערכת ניבולומאב
( ) Nivolumabאו פלצבו כטיפול משלים
במטופלים לאחר כריתת סרטן הוושט או
סרטן באזור החיבור קיבה-ושט-.גנטי

גלי פרל

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 11/03/2022מאושר

12/03/2017

 16/07/2022מאושר

17/07/2016
19/09/2016

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  174מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 07/09/2022מאושר

08/09/2016

13/07/2016

מחקר פאזה  IIIאקראי ,רב-מרכזי,
כפול-סמיות להערכת ניבולומאב
( ) Nivolumabאו פלצבו כטיפול משלים
במטופלים לאחר כריתת סרטן הוושט או
סרטן באזור החיבור קיבה-ושט.

גלי פרל

תכשיר

0370-16RMC

 02/08/2022מאושר

03/08/2016

09/06/2016

תגובת המוח ביחס לתיפקוד :שילוב בין
 fMRIוהערכה התנהגותית  -קוגניטיבית

יהודית לוקמן

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0365-16RMC

בילינסון

20/06/2016

26/05/2016

האם ישנו אפקט מיטיב להשתתפות בניסויים אורי רוזובסקי
קליניים אצל חולים עם ממאירויות
המטולוגיות? מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0360-16RMC

בילינסון

 19/06/2022מאושר

14/06/2016

א.א.ג )EEG( .לזיהוי מוקדם של דמנציה,
מחקר רטרוספקטיבי.

פליקס בנינגר

נתונים קיימים
ושאלונים

0359-16RMC

בילינסון

 11/07/2022מאושר

12/07/2016

05/06/2016

בדיקת נוגדנים במושתלי כליה שסובלים
מhemolytic uremic syndrome-

איתי פטאל

ללא מוצר מחקר

0333-16RMC

בילינסון

 25/02/2022מאושר

26/02/2017

11/05/2016

בדיקת אולטרסאונד מיילדותי בלידה -
בדיקת ישימות

אנה אידלסון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0325-16RMC

בילינסון

 07/06/2022מאושר

08/06/2016

10/05/2016

מניפסטציות כבדיות של
המופגוציטיק-לימפוהיסטיוציטוזיס (:)HLH
מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי

יעל מוזר-גלזברג

נתונים קיימים
ושאלונים

0322-16RMC

בי"ח שניידר

 20/06/2022מאושר

21/06/2016

11/05/2016

מחקר תצפיתי הבוחן יעילות שיטות
פוקאליות לאבחון וטיפול בסרטן הערמונית

דוד מרגל

נתונים קיימים
ושאלונים

0316-16RMC

בילינסון

 05/06/2022מאושר

06/06/2016

20/04/2016

אפיונים אפידמיולוגיים וקליניים בקרב חולי
סרקומה -מחקר רטרוספקטיבי

עידית פרץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0292-16RMC

בילינסון

 24/05/2022מאושר

25/05/2016

15/06/2016

התפתחות זיהומים וסרטן בחולי - IBD
מחקר אירופאי רב מרכזי

הנית ינאי

נתונים קיימים
ושאלונים

0279-16RMC

בילינסון

 30/07/2022מאושר

31/07/2016

19/05/2016

השפעת השמנה על רמות דיכאון ותפקודים
קוגניטיביים וניהוליים

יוסי מאירוביץ

ללא מוצר מחקר

0278-16RMC

בי"ח שניידר

 23/05/2022מאושר

24/05/2017

21/04/2016

תחלואה ומאפיינים של שפעת בקרב
מבוגרים וילדים מאושפזים בבית חולים
בלינסון ובמרכז
שניידר לרפאות ילדים בעונת שפעת
 - 2015/2016עבודה רטרוספקטיבית.

עירית קראוזה

נתונים קיימים
ושאלונים

0274-16RMC

בי"ח שניידר

 08/06/2022מאושר

09/06/2016

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  175מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 29/10/2022מאושר

30/10/2016

18/05/2016

ניסוי שלב  IIעל השימוש בפמברוליזומאב
( )Pembrolizumab; MK-3475לטיפול
בנבדקים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד
לדיכוי הורמון המין הגברי ( )mCRPCאשר
טופלו בעבר בכימותרפיה
()KEYNOTE-199
-תת מחקר גנטי -

אלי רוזנבאום

גנטי

0271-16RMC

 23/07/2022מאושר

24/07/2016

19/04/2016

ניסוי שלב  IIעל השימוש בפמברוליזומאב
( ) MK 3475 Pembrolizumabלטיפול
בנבדקים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד
לדיכוי הורמון המין הגברי ( )mCRPCאשר
טופלו בעבר בכימותרפיה
()KEYNOTE-199

אלי רוזנבאום

תכשיר

0270-16RMC

בילינסון

25/05/2016

06/04/2016

שימוש בערכי  CRPביחס לזמן מתחילת
החום לשלילת זיהום חיידקי חמור בילדים -
עבודה רטרוספקטיבית.

קרן שחר-ניסן

נתונים קיימים
ושאלונים

0249-16RMC

בי"ח שניידר

 24/05/2022מאושר

11/04/2016

מחקר בסיסי להכרת סמנים ביולוגיים
העשויים לבטא יחסי גומלין בין גוף לנפש
וזאת על ידי זיהוי קורלציות אצל
חולות\מחלימות סרטן השד באמצעות שאלון
ובהשוואה לפתולוגיה של הגידול

ויקטוריה ניימן

נתונים קיימים
ושאלונים

0237-16RMC

בילינסון

 24/05/2022מאושר

25/05/2016

30/03/2016

מעקב ארוך טווח אחר ילדים עם אי ספיקת
מעי המטופלים בהזנה תוך ורידית

ענת גוז מרק

נתונים קיימים
ושאלונים

0229-16RMC

בי"ח שניידר

 30/04/2022מאושר

01/05/2016

03/04/2016

השפעה ארוכת טווח של חיסון
ה Palivizumab-על פגים שנולדו לפני שבוע
 29להריון

דריו פרייס

ללא מוצר מחקר

0224-16RMC

בי"ח שניידר

 18/05/2022מאושר

19/05/2016

19/04/2016

של 3475-052 IIניסוי קליני בשלב MK
בנבדקים עם ) (MK 3475פמברוליזומב
סרטן מתקדם/בלתי ניתן להסרה או גרורתי
.של תאי מעבר בדרכי השתן

אלי רוזנבאום

גנטי

0219-16RMC

בילינסון

 23/05/2022מאושר

24/05/2016

29/03/2016

מחקר שלב  IIIעל פמברוליזומאב
( )MK-3475לעומת הטיפול התומך המיטבי
כטיפול קו שני בנבדקים עם סרטן כבד
ראשוני מתקדם ,אשר קיבלו בעבר טיפול
מערכתי ()KEYNOTE 240

סלומון שטמר

גנטי

0216-16RMC

בילינסון

 24/08/2022מאושר

25/08/2016

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  176מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

21/03/2016

המשמעות הפרוגנוסטית של תוצאות מדדים אילן שמעון
אנדוקריניים בחולים מאושפזים במחלקות
לרפואה פנימית  -מחקר רטרוספקטיבי
שלומית יוסט-כ"ץ

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

נתונים קיימים
ושאלונים

0205-16RMC

בילינסון

 20/04/2022מאושר

21/04/2016

תכשיר

0173-16RMC

בילינסון

 25/03/2022מאושר

26/03/2017

0167-16RMC

בילינסון

 16/04/2022מאושר

17/04/2016

בי"ח שניידר

 03/04/2022מאושר

04/04/2016

 16/07/2022מאושר

17/07/2016

25/10/2016

05/05/2016

מחקר שלב  ,2גלוי ,זרוע יחידה על טיפול
אימונותרפי עם פמברוליזומב למנינגיומה
אטיפית או אנאפלסטית עמידה לטיפולים.

06/03/2016

מחקר להערכת תוצאי מחלה וטיפול בגברים דוד מרגל
נשאי מוטציות הקשורות בסיכון גבוה לסרטן
החולים בסרטן הערמונית

ללא מוצר מחקר

09/03/2016

ניתוח רטרוספקטיבי של זיהומים בחולים עם ג'ואן יעקובוביץ
נויטרופניה אוטואימונית של הינקות

נתונים קיימים
ושאלונים

0148-16RMC

23/03/2016

השפעת ירידה במשקל באמצעות ניתוח
בריאטרי על תפקודי ריאות במתבגרים
The Impact of Bariatric Surgery
induced Weight Loss on Lung
Function in Adolescents

פטריק שטפלר

ללא מוצר מחקר

0126-16RMC

בי"ח שניידר

31/03/2016

בדיקת  OCT-Angioכשיטה חדשנית
לסקירה מוקדמת של רטינופתיה סוכרתית
בסוכרת מסוג 1

רות סיגל

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0119-16RMC

בילינסון

 24/10/2022מאושר

23/02/2016

תיאור מאפייני זיהום במיקופלסמה
פנאומוניה בילדים  -עבודה רטרוספקטיבית.

אפריים בילבסקי

נתונים קיימים
ושאלונים

0117-16RMC

בי"ח שניידר

 22/03/2022מאושר

23/03/2016

28/02/2016

מחקר בטיחות ,רב מרכזי ,בינלאומי,
גלוי-תוית של , ND0612תמיסה של
לבודופה/קרבידופה ,הניתנת בעירוי תת-עורי
רציף באמצעות משאבה למטופלים עם
מחלת פרקינסון מתקדמת.

רות ג'לדטי

תכשיר

0105-16RMC

בילינסון

 20/04/2022מאושר

21/04/2016

29/09/2016

PALLAS: PALbociclib CoLlaborative
 IIIניסוי אקראי שלב Adjuvant Study:
עם טיפול ) (Palbociclibבפלבוציקליב
אנדוקריני מסייע מקובל לעומת טיפול
אנדוקריני מסייע מקובל לבדו לסרטן שד
שלילי  (HR+) /מוקדם חיובי לקולטן הורמון
לקולטן גורם גדילה אפידרמלי אנושי 2
)(HER2

רינת ירושלמי

גנטי

0102-16RMC

בילינסון

 25/02/2022מאושר

10/12/2017

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  177מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 22/02/2022מאושר

23/02/2017

22/09/2016

PALLAS: PALbociclib CoLlaborative
Adjuvant Study:
בפלבוציקליב  IIIניסוי אקראי שלב
עם טיפול אנדוקריני מסייע )(Palbociclib
מקובל לעומת טיפול אנדוקריני מסייע מקובל
לבדו לסרטן שד מוקדם חיובי לקולטן הורמון
שלילי לקולטן גורם גדילה (HR+) /
) (2HERאפידרמלי אנושי 2

רינת ירושלמי

תכשיר

0101-16RMC

 31/08/2022מאושר

17/05/2016

11/02/2016

בדיקת בטיחות ויעילות של טיפול בחולי ניוון ריטה ארליך ברגר
מקולרי יבש הקשור לגיל (Age Related
 )Dry Macular Degenerationעם
אטרופיה גיאוגרפית (Geographic
 )Atrophyב – OpRegen-תאי אפיטל
הרשתית ממקור תאי גזע עובריים ,הניתן
בהזרקה תת-רשתית.

תרפיות מתקדמות

0086-16RMC

בילינסון

13/09/2016

21/02/2016

ניתוח דגימות דנ"א ממאגר הדגימות של
חולי לוקמיה לימפובלסטית חריפה ()ALL
באמצעות ריצוף גנטי

שלומית
ברזילי-בירנבוים

גנטי

0074-16RMC

בי"ח שניידר

 12/09/2022מאושר

26/01/2016

שימוש בתרופות : off label
פרוטוקול לאיסוף נתונים רטרוספקטיבים
מועדות חריגים בבית החולים

סלומון שטמר

נתונים קיימים
ושאלונים

0068-16RMC

בילינסון

 14/02/2022מאושר

16/02/2016

04/02/2016

היארעות סרטנים בקרב אנשים שעברו יעוץ דוד מרגל
גנטי למוטציות הקשורות בסרטן

נתונים קיימים
ושאלונים

0059-16RMC

בילינסון

 22/03/2022מאושר

23/03/2016

26/01/2016

מחקר שלב  3רב-לאומי ,אקראי ,בתווית
פתוחה ,בזרועות מקבילות ,של אבלומאב
( )MSB0010718Cבשילוב עם אקסיטיניב
( )Axitinib, ®Inlytaלעומת טיפול
חד-תרופתי בסוניטיניב (®Sutent
 ),Sunitinibבטיפול הקו הראשון במטופלים
עם סרטן תאי כליה מתקדם

ויקטוריה ניימן

תכשיר

0038-16RMC

בילינסון

 29/06/2022מאושר

30/06/2016

14/02/2016

גורמי סיכון לתמותה וסיבוכים (אי ספיקת
לב ,תופעות תסחיפיות והפרעות הולכה)
באנדוקרדיטיס זיהומית בילדים  -מחקר
רטרוספקטיבי

אלכסנדר לוונטל

נתונים קיימים
ושאלונים

0034-16RMC

בי"ח שניידר

 28/02/2022מאושר

01/03/2016

17/01/2016

פוריות בנשים ששרדו ממאירות בילדותן

שירה עמאר יעקבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0031-16RMC

בי"ח שניידר

 14/02/2022מאושר

16/02/2016

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  178מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

0028-16RMC

בילינסון

 08/06/2022מאושר

09/06/2016

19/01/2016

מחקר שלב  I/IIשל ( MEDI4736נוגדן אנטי סלומון שטמר
 )PD-L1בשילוב עם אולפריב (מעכב
 )PARPבמטופלים עם גידולים מוצקים
מתקדמים .פרוטוקולD081KC00001 :

גנטי

בילינסון

 31/05/2022מאושר

01/06/2016

19/01/2016

מחקר שלב  I/IIשל ( MEDI4736נוגדן אנטי סלומון שטמר
 )PD-L1בשילוב עם אולפריב (מעכב
 )PARPבמטופלים עם גידולים מוצקים
מתקדמים .פרוטוקולD081KC00001 :

תכשיר

0027-16RMC

 23/05/2022מאושר

24/05/2016

07/02/2016

מחקר שלב  IIIעל פמברוליזומאב
( )MK-3475לעומת הטיפול התומך המיטבי
כטיפול קו שני בנבדקים עם סרטן כבד
ראשוני מתקדם ,אשר קיבלו בעבר טיפול
מערכתי ()KEYNOTE 240

סלומון שטמר

תכשיר

0016-16RMC

בילינסון

27/06/2016

10/01/2016

אבחון מחלות מונוגניות בעוברים מדם האם

לינה באסל

גנטי

0825-15RMC

בילינסון

 26/06/2022מאושר

02/05/2016

התמרה סרטנית בקרב גברים בעלי נטייה
גנטית לסרטן הערמונית

דוד מרגל

גנטי

0791-15RMC

בילינסון

 18/08/2022מאושר

19/08/2016

03/01/2016

מחקר רטרוספקטיבי-מאפייני
היסטרוסקופיות המבוצעות במרכז רפואי
שלישוני

דניאל נשיא

נתונים קיימים
ושאלונים

0773-15RMC

בילינסון

 19/01/2022מאושר

21/01/2016

12/11/2015

פרופיל הביטוי של חלבוני מטרה שהתגלו על רם איתן
ידי קומפיוגן בסרטן השחלות  -מחקר
פרוספקטיבי

ללא מוצר מחקר

0711-15RMC

בילינסון

 16/04/2022מאושר

17/04/2016

02/12/2015

בניית מסד נתונים ארצי רטרוספקטיבי
ופרוספקטיבי של גידולים נדירים בילדים

אורלי מיכאלי

נתונים קיימים
ושאלונים

0705-15RMC

בי"ח שניידר

 06/01/2022מאושר

11/12/2016

12/11/2015

מחקר שלב  ,3אקראי ,כפול סמיות ,מבוקר
פלצבו ,רב מרכזי ,להשוואת היעילות
והבטיחות של לנלידומיד (,Lenalidomide
 )CC-5013עם כימותרפיית R-CHOP
( )R2-CHOPלעומת פלצבו עם כימותרפיית
 ,R-CHOPבקרב נבדקים עם לימפומה
מפושטת של תאי  Bגדולים מסוג תאי B
משופעלים שלא טופלה בעבר -תת מחקר
גנטי

רונית גוריון

גנטי

0697-15RMC

בילינסון

 05/04/2022מאושר

06/04/2016

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  179מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

02/12/2015

טיפול אימונותרפיה נלווה עם נוגדן חד שבטי דניאל הנדלר
אנטי  PD-1פמברוליזומאב ()MK-3475
לעומת פלצבו לאחר כריתה מלאה של
מלנומה שלב  IIIבסיכון גבוה :מחקר שלב 3
אקראי ,כפול סמיות של קבוצת מלנומה
.EORTC

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

גנטי

0685-15RMC

בילינסון

 21/03/2022מאושר

22/03/2016

11/11/2015

מחקר שלב  ,3אקראי ,כפול סמיות ,מבוקר
פלצבו ,רב מרכזי ,להשוואת היעילות
והבטיחות של לנלידומיד (,Lenalidomide
 )CC-5013עם כימותרפיית R-CHOP
( )R2-CHOPלעומת פלצבו עם כימותרפיית
 ,R-CHOPבקרב נבדקים עם לימפומה
מפושטת של תאי  Bגדולים מסוג תאי B
משופעלים שלא טופלה בעבר

רונית גוריון

תכשיר

0683-15RMC

בילינסון

 05/04/2022מאושר

06/04/2016

10/11/2015

מחקר פאזה  ,3אקראי ,רב-מרכזי,
כפול-סמיות ,של ניבולומאב ,ניבולומאב
בשילוב עם איפילימומאב ,או פלצבו כטיפול
אחזקה בנבדקים עם סרטן ריאות מסוג
תאים קטנים ( )-SCLCEDבשלב מפושט,
שהשלימו טיפול קו ראשון בכימותרפיה
מבוססת פלטינום.

סלומון שטמר

גנטי

0665-15RMC

בילינסון

 01/03/2022מאושר

02/03/2016

04/11/2015

מחקר פאזה  ,3אקראי ,רב-מרכזי,
כפול-סמיות ,של ניבולומאב ,ניבולומאב
בשילוב עם איפילימומאב ,או פלצבו כטיפול
אחזקה בנבדקים עם סרטן ריאות מסוג
תאים קטנים בשלב מפושט ,שהשלימו טיפול
קו ראשון בכימותרפיה מבוססת פלטינום.

סלומון שטמר

תכשיר

0664-15RMC

בילינסון

 21/02/2022מאושר

23/02/2016

15/11/2015

ניסוי אקראי ,רב-לאומי ,עם ביקורת פעילה,
(פתוח) ,למציאת מנה( ,כפול סמיות),
בקבוצות מקבילות ,לבחינת היעילות
והבטיחות של טיפול בNNC0195-0092 -
פעם בשבוע לעומת טיפול בהורמון גדילה
נורדיטרופין פלקספרו פעם ביום בילדים לפני
גיל ההתבגרות עם חסר שלא טופלו בעבר
בהורמון גדילה

משה פיליפ

תכשיר

0661-15RMC

בי"ח שניידר

 09/03/2022מאושר

10/03/2016

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  180מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

0656-15RMC

בילינסון

 22/06/2022מאושר

23/06/2016

10/11/2015

מחקר שלב  IIIאקראי ,כפול סמיות על טיפול סלומון שטמר
כימותרפי בפלטינום  +פמטרקסד עם או בלי
פמברוליזומאב ( )MK-3475כטיפול קו
ראשון לנבדקים עם סרטן ריאות גרורתי
מסוג תאים שאינם קטנים ,ממקור שאינו תאי
קשקש ( -)KEYNOTE-189גנטי

גנטי

בי"ח שניידר

 28/11/2022מאושר

30/11/2015

18/10/2015

מעקב ארוך טווח ,רטרוספקטיבי ,אחר ילדים ענת גוז מרק
מאובחנים עם מלת הצליאק ,לאחר התחלת
דיאטה נטולת גלוטן.

נתונים קיימים
ושאלונים

0642-15RMC

 29/03/2022מאושר

30/03/2016

12/11/2015

תת אוכלוסיות לימפוציטים בדם פריפרי
בחולים מבוגרים הסובלים מתלסמיה ביתא
והתלויים בעירויי דם

עידית
פזגל-קוברובסקי

ללא מוצר מחקר

0630-15RMC

בילינסון

24/11/2015

07/10/2015

יעוץ אונקוגנטי לסרטן ערמונית

דוד מרגל

ללא מוצר מחקר

0625-15RMC

בילינסון

 22/11/2022מאושר

11/10/2015

ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות בדיקת
פאנל מורחב של סקר גנטי בדגימות מטופלים

לינה באסל

נתונים קיימים
ושאלונים

0619-15RMC

בילינסון

 24/10/2022מאושר

26/10/2015

17/04/2016

הקשר בין ייצוגי ההורות של הורים שומעים
לבין הדימוי העצמי ,היבטים רגשיים
וחברתיים ואיכות חייהם של ילדיהם
המושתלים בשתל שבלול

יוסף אטיאס

נתונים קיימים
ושאלונים

0608-15RMC

בי"ח שניידר

 13/08/2022מאושר

14/08/2016

29/09/2015

מחלות עור במושתלי איברים -מחקר
רטרוספקטיבי

בתיה דוידוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0607-15RMC

בילינסון

 17/10/2022מאושר

19/10/2015

14/10/2015

ניסוי שלב  ,3בתווית פתוחה ,רב-מרכזי על
אבלומאב ( )MSB0010718Cלעומת טיפול
כפול המבוסס על פלטינום כטיפול קו ראשון
להישנות או שלב  4של סרטן ריאות מסוג
תאים לא-קטנים החיובי ל. PD-L1-

סלומון שטמר

גנטי

0599-15RMC

בילינסון

 31/05/2022מאושר

01/06/2016

24/09/2015

מחקר חתך להערכת הדבקת קצב הגדילה
במהלך העשור הראשון לחיים אצל ילדים
שנולדו קטנים לגיל ההריון

משה פיליפ

נתונים קיימים
ושאלונים

0592-15RMC

בי"ח שניידר

 27/10/2022מאושר

29/10/2015

29/09/2015

הערכת האפקט הפרמקודינמי של נוגדי
הקרישה החדשים בחולים קשישים בני 80
ומעלה עם פרפור עליות"

אלון גרוסמן

ללא מוצר מחקר

0590-15RMC

בילינסון

 02/11/2022מאושר

04/11/2015

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  181מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

20/09/2015

מחקר פאזה  ,IIIפתוח ,רב מרכזי ,אקראי
של אטזוליזומאב (נוגדן אנטי  )L1-PDכנגד
תצפית כטיפול אדג'ובנטי במטופלים עם
קרצינומה של תאי האורותל ,פולשנית
לשריר ,בסיכון גבוה ,לאחר שעברו הסרה
כירורגית

אלי רוזנבאום

גנטי

0557-15RMC

30/08/2015

מדדים פסיכיאטריים ורמת קורטיזול בשיער
בתגובה לגורמי עקה בהורים לילדים חולי
סרטן

אלן אפטר

ללא מוצר מחקר

0556-15RMC

בי"ח שניידר

03/09/2015

מחקר שלב  ,3אקראי ,על הטיפול
במארגטוקסימאב ()Margetuximab
ובכימותרפיה לעומת הטיפול
בטראסטוזומאב ()Trastuzumab
ובכימותרפיה ,במטופלים הסובלים מסרטן
שד גרורתי חיובי ל HER2-אשר קיבלו שני
טיפולים קודמים נגד  HER2ונזקקים לטיפול
מערכתי

רינת ירושלמי

גנטי

0555-15RMC

בילינסון

 20/04/2022מאושר

03/09/2015

מחקר שלב  ,3אקראי ,על הטיפול
במארגטוקסימאב ()Margetuximab
ובכימותרפיה לעומת הטיפול
בטראסטוזומאב ()Trastuzumab
ובכימותרפיה ,במטופלים הסובלים מסרטן
שד גרורתי חיובי ל HER2-אשר קיבלו שני
טיפולים קודמים נגד  HER2ונזקקים לטיפול
מערכתי

רינת ירושלמי

תכשיר

0554-15RMC

בילינסון

 18/04/2022מאושר

19/04/2016

19/10/2015

חיסון חוזר בתום טיפול כימותרפי בילדים עם גיל גלעד
לוקמיה – מחקר פרוספקטיבי רב מרכזי
בישראל

ללא מוצר מחקר

0553-15RMC

בי"ח שניידר

 08/11/2022מאושר

10/11/2015

תכשיר

0546-15RMC

בילינסון

 10/08/2022מאושר

11/08/2016

07/10/2015

מחקר שלב  IIIכפול סמיות ,אקראי,
בביקורת פלצבו ,רב מרכזי ,להערכת
היעילות והבטיחות של  AZD9291לעומת
פלצבו ,במטופלים הסובלים מסרטן ריאות
מסוג תאים שאינם קטנים בדרגה IB-IIIA
החיובי למוטציה
בEGFR) Epidermal Growth Factor-
 )Receptorאחרי הסרה מלאה של הגידול
בניתוח עם או בלי כימותרפיה אדג'ובנטית.

סלומון שטמר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 30/10/2022מאושר

01/11/2015

 17/11/2022מאושר

19/11/2015

21/04/2016

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  182מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 22/09/2022מאושר

24/09/2015

03/09/2015

הגישה הטיפולית להליקובקטר פילורי
והצלחתה באירופה ובישראל  -מחקר
רטרוספקטיבי

דורון בולטין

נתונים קיימים
ושאלונים

0504-15RMC

 03/04/2022מאושר

04/04/2016

10/12/2015

בחינת הימצאות הפרעות ברצפת האגן אצל רם דיקמן
נשים עם מחלות ריאה כרוניות והשפעתן על
איכות החיים

ללא מוצר מחקר

0492-15RMC

בילינסון

12/11/2015

04/08/2015

פרוטוקול בינלאומי לטיפול בילדים ובני נוער
בגילאי  0-18החולים בלויקמיה מיאלואידית
חריפה (.)NOPHO-DBH AML 2012

שלומית
ברזילי-בירנבוים

תכשיר

0472-15RMC

בי"ח שניידר

 10/11/2022מאושר

03/12/2015

מחקר רישום ארוך-טווח ,לא התערבותי,
להערכת הבטיחות והיעילות של יומירה
(אדלימומאב) ()Humira® adalimumab
בילדים עם מחלת קרוהן ( )CDבדרגה
בינונית עד קשה CAPE -
A Long-Term Non-Interventional
Registry to Assess Safety and
®Effectiveness of Humira
(Adalimumab) in Pediatric Patients
with
Moderately to Severely Active
Crohn's Disease (CD) – CAPE

רענן שמיר

ללא מוצר מחקר

0468-15RMC

בי"ח שניידר

 13/06/2022מאושר

14/06/2016

28/07/2015

גידולי מוח וחיידקים

שלומית יוסט-כ"ץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0451-15RMC

בילינסון

 07/09/2022מאושר

09/09/2015

02/08/2015

ניסוי שלב  ,3אקראי ,עם הנוגדן החד-שבטי
נגד  ,PD-1פמברוליזומאב
( ,)pembrolizumab, MK-3475לעומת
פלצבו ,עבור מטופלים עם סרטן ריאות מסוג
תאים לא קטנים ( )NSCLCבשלב מוקדם,
לאחר כריתה והשלמת הטיפול המשלים
המקובל ()PEARLS

סלומון שטמר

תכשיר

0449-15RMC

בילינסון

 08/11/2022מאושר

10/11/2015

22/07/2015

מחקר פרוספקטיבי לבדיקת פקטורים
קליניים המשפיעים על מהלך המחלה
ותוצאות טיפולים בחולים עם גידול דרכי
השתן (ערמונית ,שלפוחית ,כליה)

ויקטוריה ניימן

נתונים קיימים
ושאלונים

0430-15RMC

בילינסון

 17/04/2022מאושר

19/10/2015

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  183מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

26/08/2015

ההשפעה ארוכת הטווח של טיפול כימותרפי טלי סיגל
נוירוטוקסי על בטיחות הנהיגה במחלות
ממאירות ברות ריפוי  -מחקר פרוספקטיבי.

ללא מוצר מחקר

14/07/2015

זיהוי ביומרקרים לאבחון מוקדם של סרטן
שחלות וחצוצרות.

רם איתן

ללא מוצר מחקר

0410-15RMC

12/08/2015

מחקר שלב  3המשווה בין דאראטומומאב,
לנלידומיד ודקסאמתאזון לבין לנלידומיד
ודקסאמתאזון בנבדקים עם מיאלומה נפוצה
שלא טופלה בעבר שאינם כשירים לקבלת
טיפול במינון גבוה

עמוס כהן

גנטי

0368-15RMC

בילינסון

12/08/2015

מחקר שלב  3המשווה בין דאראטומומאב,
לנלידומיד ודקסאמתאזון לבין לנלידומיד
ודקסאמתאזון בנבדקים עם מיאלומה נפוצה
שלא טופלה בעבר שאינם כשירים לקבלת
טיפול במינון גבוה

עמוס כהן

תכשיר

0367-15RMC

בילינסון

 20/09/2022מאושר

12/07/2015

שיפור ברונכוסקופיה של הריאות על ידי
מכשיר LungVision

מרדכי קרמר

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0359-15RMC

בילינסון

 22/01/2022מאושר

24/01/2016

20/08/2015

מחקר פאזה  2של מעכב ברוטון טירוזין
קינאז איברוטיניב ,כטיפול אחזקתי בחולים
מבוגרים עם לימפומה ראשונית של המח
אחרי קו טיפול כימי ראשוני

אסנת בארי

תכשיר

0356-15RMC

בילינסון

 26/09/2022מאושר

27/09/2016

09/06/2015

מחקר פאזה  ,IIIפתוח ,רב מרכזי ,אקראי
של אטזוליזומאב (נוגדן אנטי  )PD-L1כנגד
תצפית כטיפול אדג'ובנטי במטופלים עם
קרצינומה של תאי האורותל ,פולשנית
לשריר ,בסיכון גבוה ,לאחר שעברו הסרה
כירורגית.

אלי רוזנבאום

תכשיר

0331-15RMC

בילינסון

 17/10/2022מאושר

19/10/2015

26/05/2015

מחקר רטרוספקטיבי לאיסוף נתונים בחולים עדי שחם אבולעפיה
עם מחלות מילופרוליפרטיביותנמב

נתונים קיימים
ושאלונים

0316-15RMC

בילינסון

 21/06/2022מאושר

23/06/2015

גנטי

0307-15RMC

בי"ח שניידר

 09/05/2022מאושר

10/05/2016

29/06/2015

מבחנים ביולוגיים בילדים עם CNS-ATRT

שם החוקר

הלן טולידנו

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
0413-15RMC

בילינסון

 08/11/2022מאושר

10/04/2016

בילינסון

 31/10/2022מאושר

02/11/2015

 20/09/2022מאושר

21/09/2016

21/09/2016

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  184מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 17/08/2022מאושר

19/08/2015

31/05/2015

מחקר פאזה  ,IIIאקראי ,כפול סמיות,
בבקרת פלסבו ,של אלפליסיב ()alpelisib
בשילוב עם פולבסטרנט ()fulvestrant
בגברים ובנשים
לאחר גיל המעבר עם סרטן שד מתקדם,
החיובי לקולטני הורמונים ושלילי ל,HER2-
שהתקדם בזמן או לאחר טיפול במעכב
ארומטז -גנטי

סלומון שטמר

גנטי

0306-15RMC

 18/08/2022מאושר

19/08/2015

31/05/2015

מחקר פאזה  ,IIIאקראי ,כפול סמיות,
בבקרת פלסבו ,של אלפליסיב ()alpelisib
בשילוב עם פולבסטרנט ()fulvestrant
בגברים ובנשים לאחר גיל המעבר עם סרטן
שד מתקדם ,החיובי לקולטני הורמונים
ושלילי ל ,HER2-שהתקדם בזמן או לאחר
טיפול במעכב ארומטז.

סלומון שטמר

תכשיר

0305-15RMC

בילינסון

09/07/2015

08/06/2015

קונסורציום בין לאומי בנושא לימפומה עורית אמיליה חודק
– מחקר ה ':'PROCLIPI
עבודה רב מרכזית בין לאומית ,תצפיתית,
פרוספקטיבית ,לצורך זיהוי סמנים
פרוגנוסטים בחולי לימפומה של העור ,מסוג
מיקוזיס פונגוידס ותסמונת סזארי:
הצעה לאינדקס פרוגנוסטי בין לאומי
ללימפומה עורית

נתונים קיימים
ושאלונים

0289-15RMC

בילינסון

 07/07/2022מאושר

11/05/2015

מחקר רטרוספקטיבי בחולי לימפומות של
תאי  Bלצורך הערכת תגובה לטיפולים שונים

רונית גוריון

נתונים קיימים
ושאלונים

0279-15RMC

בילינסון

 15/06/2022מאושר

17/06/2015

15/04/2015

ניתוח רטרוספקטיבי של תוצאות טכנולוגיות
השבב הגנטי (chromosomal microaray
 )analysis - CMAבדגימות של עוברים
ומטופלים.

עידית מאיה

נתונים קיימים
ושאלונים

0231-15RMC

בילינסון

 25/04/2022מאושר

27/04/2015

23/06/2015

קשריות בבלוטת התריס בילדים ומתבגרים -משה פיליפ
מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0218-15RMC

בי"ח שניידר

 13/07/2022מאושר

15/07/2015

29/05/2016

יעילות טיפול התנהגותי אינטגרטיבי
באילמות סלקטיבית

אלן אפטר

נתונים קיימים
ושאלונים

0210-15RMC

בי"ח שניידר

 20/06/2022מאושר

21/06/2016

14/04/2015

העמדת מערכת מודל להתמיינות של תאים
אריתרואידיים בתרבית

חנה תמרי

ללא מוצר מחקר

0205-15RMC

בי"ח שניידר

 04/07/2022מאושר

06/07/2015

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
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תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 08/09/2022מאושר

10/09/2015

30/03/2015

מחקר הארכה בתווית פתוחה ולניטור
בטיחות בקרב מטופלים הסובלים ממחלת
קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורה,
שגויסו בעבר למחקר אתרוליזומאב שלב 3
פרוטוקול GA29144

עירית אבני-בירון

תכשיר

0180-15RMC

 07/09/2022מאושר

09/09/2015

25/03/2015

מחקר שלב  ,3אקראי ,כפול סמיות ,מבוקר
פלצבו ,רב-מרכזי ,להערכת היעילות
והבטיחות של אתרוליזומאב כטיפול השראה
ואחזקה בקרב מטופלים עם מחלת קרוהן
פעילה בדרגה בינונית עד חמורה

עירית אבני-בירון

תכשיר

0179-15RMC

בילינסון

19/07/2015

18/05/2015

פרוייקט  -SWEETמחקר רישומי,
פרוספקטיבי ,בינלאומי לאיסוף והערכת
מידע על סוכרת מסוג  1בילדים והשוואה בין
מרכזי הסוכרת הפדיאטריים השונים.

משה פיליפ

ללא מוצר מחקר

0176-15RMC

בי"ח שניידר

 17/07/2022מאושר

11/03/2015

תוצאות הטיפול בילדים חולי ניורובלסטומה
בסיכון גבוה בעקבות הצטרפות לפרוטוקול
בינלאומי מבוקר

שירה עמאר יעקבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0166-15RMC

בי"ח שניידר

 27/08/2022מאושר

04/05/2015

11/08/2015

עודף ברזל בילדים שורדי מחלת הסרטן

ג'ואן יעקובוביץ

ללא מוצר מחקר

0158-15RMC

בי"ח שניידר

 15/09/2022מאושר

17/09/2015

12/03/2015

מחקר השוואתי ,פאזה שלישית ,המשווה בין אהרון אלון
שיטות טיפול בקרינה לבית החזה ()TRT
בקרב מטופלים עם סרטן ריאה מוגבל שלב
של תאים קטנים המקבלים גם ציספלטין או
קרבופלטין ואתופוסיד

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0156-15RMC

בילינסון

 19/05/2022מאושר

20/05/2015

12/03/2015

פרוגנוזה ומהלך של Lichen Sclerosus
בילדים

רבקה פרידלנד

נתונים קיימים
ושאלונים

0151-15RMC

בי"ח שניידר

 28/03/2022מאושר

30/03/2015

11/03/2015

איסוף נתונים של חולי ברונכיאקטזיות
בשיתוף פעולה אירופאי EMBARC

מרדכי קרמר

ללא מוצר מחקר

0134-15RMC

בילינסון

 15/09/2022מאושר

17/09/2015

12/04/2015

מחקר לבחינת הליך ביופסיית הערמונית
בשיטת MRI-US FUSION

דוד מרגל

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0131-15RMC

בילינסון

 25/04/2022מאושר

27/04/2015

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  186מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

23/02/2015

מחקר פאזה  IIIבנושא טיפול קרינתי לסרטן אהרון אלון
שד בשלב מוקדם .טיפול קרינתי לשד
במספר מקטעים מצומצם
( )Hypofractionationובנוסף טיפול קרינתי
ממוקד למיטת הגידול ( )Boostהניתנים בו
זמנית ,לעומת טיפול קרינתי סטנדרטי
שלאחריו ניתן טיפול ממוקד למיטת הגידול
(.)Boost

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0120-15RMC

בילינסון

 28/11/2022מאושר

02/01/2015

26/03/2015

אפיון פרופיל שרשראות קלות של
אימונוגלובולינים במחלות נוירואימונולוגיות
בילדים

אסתר גנלין-כהן

ללא מוצר מחקר

0104-15RMC

בי"ח שניידר

 07/06/2022מאושר

09/06/2015

10/03/2015

A pilot study on endothelial function
and cardiovascular biomarkers in
PCa patients, with pre-existing
cardiovascular disease, treated with
degarelix vs. LHRH agonist.
מחקר רנדומאלי המשווה בין
 LHRH-agonistל LHRH-antagonist
ובודק תפקוד אנדותלי וביומרקרים
קרדיו-וסקולרים בחולים עם סרטן ערמונית
.מתקדם ומחלת רקע קרדיו-וסקולרית

דוד מרגל

תכשיר

0102-15RMC

בילינסון

 21/06/2022מאושר

23/06/2015

זיהוי גן במחלות מונוגניות משפחתיות

לינה באסל

גנטי

6826

בילינסון

 08/09/2022מאושר

10/09/2012

03/02/2015

יישום המלצות לבדיקות סקר גנטיות
ברקמות גידול של סרטן המעי הגס
והחלחולת במרכז הרפואי רבין

זהר לוי

נתונים קיימים
ושאלונים

0059-15RMC

בילינסון

 28/03/2022מאושר

30/03/2015

25/01/2015

מאפיינים קליניים ,היסטופתולוגיים ,תחלואה אייל פניג
נלוות ותגובה לטיפול במטופלים עם Non
 - Melanoma Skin Cancerמחקר
רטרוספקטיבי

נתונים קיימים
ושאלונים

0054-15RMC

בילינסון

 01/02/2022מאושר

03/02/2015

01/02/2015

כירורגיה בריאטרית בנוער :הנסיון שנצבר
במחלקתנו (עבודה רטרוספקטיבית)

עמנואל סגייה

נתונים קיימים
ושאלונים

0052-15RMC

בי"ח שניידר

 28/04/2022מאושר

30/04/2015

26/02/2015

השוואת מדדי איזון סוכרת בין מטופלים
במשאבת אינסולין לבין מטופלים במספר
זריקות אינסולין יומיות בבני נוער עם סוכרת
מסוג .1

משה פיליפ

ללא מוצר מחקר

0048-15RMC

בי"ח שניידר

 02/05/2022מאושר

04/05/2015

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  187מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 27/03/2022מאושר

29/03/2015

26/01/2015

השפעת מחלת כליות על תפקוד הרצפטור
לאריטרופאטין

עירית קראוזה

ללא מוצר מחקר

0042-15RMC

 28/10/2022מאושר

30/04/2015

22/01/2015

פענוח אוכלוסיית חיידקי המעיים
(מיקרוביוטה) במטופלים אשר אובחנו עם אי
סבילות ללקטוז וצמיחת יתר של חיידקים
במעי הדק

רם דיקמן

ללא מוצר מחקר

0036-15RMC

בילינסון

05/05/2015

21/01/2015

ניסוי שלב  ,2אקראי ,להערכת שלושה לוחות משה ישורון
זמנים של מתן דאראטומומאב
( )Daratumumabבמיאלומה נפוצה זוחלת
(– )smoldering multiple myeloma
תת-מחקר גנטי.

גנטי

0033-15RMC

בילינסון

 04/05/2022מאושר

21/01/2015

ניסוי שלב  ,2אקראי ,להערכת שלושה לוחות משה ישורון
זמנים של מתן דאראטומומאב
( )Daratumumabבמיאלומה נפוצה זוחלת
(.)smoldering multiple myeloma

תכשיר

0032-15RMC

בילינסון

 04/05/2022מאושר

05/05/2015

04/02/2015

שינויים בביטוי חלבונים בחולים סוכרתיים
עם מחלת לב כלילית

דן ערבות

ללא מוצר מחקר

0017-15RMC

בילינסון

 30/03/2022מאושר

01/04/2015

05/01/2015

מחקר אקראי ,כפול סמיות ,בבקרת פלסבו,
להערכת ההשפעה של טיפול בפורמולה
תזונתית  ,על גדילה של נערות נמוכות ורזות

משה פיליפ

תכשיר

0002-15RMC

בי"ח שניידר

 05/06/2022מאושר

07/06/2015

21/01/2015

מעקב רטרוספקטיבי אחר ילדים עם
Immune thrombocytopenia

ג'ואן יעקובוביץ

נתונים קיימים
ושאלונים

0696-14RMC

בי"ח שניידר

 21/02/2022מאושר

23/02/2015

30/12/2014

מחקר שלב  ,3אקראי ,עם ביקורת פלצבו,
כפול-סמיות ,של איקסאזומיב ()Ixazomib
הניתן דרך הפה כטיפול אחזקה לאחר טיפול
ראשוני בחולי מיאלומה נפוצה שאובחנו
לאחרונה ולא עברו השתלת תאי גזע.

גלעד יצחקי

תכשיר

0689-14RMC

בילינסון

 31/07/2022מאושר

02/08/2015

08/01/2015

מחקר רטרוספקטיבי  -ביטוי של ST2
ופרוגנוזה ותגובה לטיפול בסרטנים
אורולוגיים.

אלי רוזנבאום

נתונים קיימים
ושאלונים

0675-14RMC

בילינסון

 17/02/2022מאושר

19/02/2015

08/02/2015

אנליזה של חלבון עקה  78בדם פריפרי של
חולות סרטן השד

רינת ירושלמי

ללא מוצר מחקר

0667-14RMC

בילינסון

 13/03/2022מאושר

15/03/2015

14/12/2014

ואל-אציקלוביר למניעת הדבקת העובר
בנגיף ה cmvלאחר זיהום אמהי ראשוני
בהריון

קרן שחר-ניסן

תכשיר

0655-14RMC

בי"ח שניידר

 25/05/2022מאושר

27/05/2015

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  188מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 30/03/2022מאושר

01/04/2015

27/11/2014

של 3475-052 IIניסוי קליני בשלב MK
בנבדקים עם ) (MK 3475פמברוליזומב
סרטן מתקדם/בלתי ניתן להסרה או גרורתי
של תאי מעבר בדרכי השתן

אלי רוזנבאום

תכשיר

0632-14RMC

 06/07/2022מאושר

07/07/2015

19/11/2014

מחקר אקראי ,כפול סמיות ,להערכת
היעילות והבטיחות של קאבוזאנטיניב
) (Cabozantinib) (XL184במינון של 60
מ"ג ליום בהשוואה ל 140 -מ"ג ליום
במטופלים עם סרטן מדולרי מתקדם,
גרורתי ,של בלוטת התריס.

ענבר פינקל

תכשיר

0609-14RMC

בילינסון

27/01/2015

10/12/2014

הרצפטין טרום ניתוחי בסרטן שד מקומי
מתקדם עם ביטוי ביתר של  -HER2מחקר
רטרוספקטיבי

סלומון שטמר

גנטי

0585-14RMC

בילינסון

 25/01/2022מאושר

08/11/2007

התבגרות מוקדמת בבנות -השלכות
בריאותיות בעשור השלישי והרביעי לחיים-
מחקר רטרוספקטיבי

ליאורה לזר

ללא מוצר מחקר

4379

בי"ח שניידר

 06/11/2022מאושר

08/11/2007

05/10/2014

מחקר שלב  IIIאקראי ,כפול-סמיות ,עם
ביקורת פלצבו ,רב-מרכזי ,של אולאפאריב
( )olaparibכטיפול אחזקה חד-תרופתי
בחולי סרטן לבלב גרורתי עם מוטציית
 gBRCAשמחלתם לא התקדמה במהלך קו
ראשון של כימותרפיה מבוססת פלטינום

סלומון שטמר

גנטי

0520-14RMC

בילינסון

 20/04/2022מאושר

22/04/2015

מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,אקראי ,בקבוצות
מקבילות ,כפול סמיות ,מבוקר אינבו
להערכת היעילות והבטיחות של אוקרליזומב
אצל מבוגרים הסובלים מטרשת נפוצה
מתקדמת ראשונית.

מרק הלמן

גנטי

6218

בילינסון

 19/07/2022מאושר

21/05/2012

זיהוי גנים המעורבים במחלות תורשתיות של רענן שמיר
המערכת הגסטרואנטסטינליתIndification .
of genees involved in hereditary
.gastrointestinal diseases

גנטי

5714

בי"ח שניידר

 01/10/2022מאושר

03/10/2010

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  189מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

05/10/2014

מחקר שלב  IIIאקראי ,כפול-סמיות ,עם
ביקורת פלצבו ,רב-מרכזי ,של אולאפאריב
( )olaparibכטיפול אחזקה חד-תרופתי
בחולי סרטן לבלב גרורתי עם מוטציית
 gBRCAשמחלתם לא התקדמה במהלך קו
ראשון של כימותרפיה מבוססת פלטינום

סלומון שטמר

תכשיר

0499-14RMC

15/09/2014

הלימת טיפול ב PPIבחולים המשוחררים
ממחלקות פנימיות

אורלי סנה ארביב

ללא מוצר מחקר

0465-14RMC

בילינסון

27/08/2014

מחקר אקראי ,פתוח ,רב מרכזי ,פאזה
שלישית ,להערכת היעילות והבטיחות של
טיפול בטרסטוזומאב אמטנזין ()TDM-1
בהשוואה לטרסטוזומאב (הרספטין) לאחר
ניתוח (טיפול אדג'ווונטי) בחולי סרטן שד
 HER2חיובי ,שקיבלו טיפול לפני הניתוח,
ונותרה שארית מחלה פתולוגית בשד או
בבלוטות הלימפה בבית השחי.

רינת ירושלמי

גנטי

0460-14RMC

בילינסון

 21/06/2022מאושר

05/09/2014

מאפייני זיהום מולד בווירוס הציטומגלו

אפריים בילבסקי

ללא מוצר מחקר

0453-14RMC

בי"ח שניידר

 03/10/2022מאושר

05/10/2014

איסוף נתונים רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי
של חולים העוברים צינתור לב במכון
הצינתורים במרכז רפואי רבין לצורך
התבוננות בנתונים ועיבודם RECORD

רן קורנובסקי

ללא מוצר מחקר

3741

בילינסון

 21/10/2022מאושר

03/02/2010

06/11/2014

קשיים קוגניטיביים ,רגשיים והתנהגותיים
בעקבות זעזוע מוח בילדים ונוער  -ניבוי
וטיפול.
Cognitive, emotional and behavioral
difficulties following concussion in
children and adolescents - prediction
and treatment

אלן אפטר

ללא מוצר מחקר

0439-14RMC

בי"ח שניידר

 01/07/2022מאושר

23/06/2015

04/09/2014

מעקב קצר וארוך טווח אחר ילדים עם גלן או עינת בירק
פונטן שעברו הרחבת עורקי ריאה עם סטנט.

ללא מוצר מחקר

0428-14RMC

בי"ח שניידר

 30/09/2022מאושר

02/10/2014

תכשיר

0410-14RMC

בילינסון

 12/04/2022מאושר

14/04/2015

10/08/2014

מחקר המשך בתווית פתוחה ולניטור
בטיחות בקרב מטופלים ,הסובלים מדלקת
כיבית של המעי הגס בדרגה בינונית עד
חמורה ,שגויסו בעבר למחקרי אתרוליזומאב
בשלב 3

עירית אבני-בירון

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 06/03/2022מאושר

08/03/2015

 03/10/2022מאושר

05/10/2014
23/06/2015

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  190מתוך 205

הודפס ע"י
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תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 04/06/2022מאושר

06/06/2012

מחקר רב מרכזי,אקראי,כפול סמיות,מבוקר
באמצעות תרופת דמה המשווה טיפול
כימותרפי והרספטין מול טיפול
כימותרפי,הרספטין ופרטוזומאב כטיפול
אדג'ובנטילמטופלים בעלי סרטן שד ראשוני,
 HER2חיובי לאחר ניתוח-גנטי

רינת ירושלמי

גנטי

6785

 07/10/2022מאושר

09/10/2011

שימוש בפרקציית תאים לבנים ,שהועשרה
ממנת דם ששאר חלקיה משמשים לעירוי,
כביקורת ללימפוציטים ממאירים בלימפומה
עורית

אמיליה חודק

ללא מוצר מחקר

6515

בילינסון

29/11/2015

19/10/2015

דלקת ושט אאוזינופילית בילדים(,)PEER
מחקר רטרוספקטיבי

נעם זביט

נתונים קיימים
ושאלונים

0399-14RMC

בי"ח שניידר

 24/06/2022מאושר

06/08/2014

פיתוח מערכת הערכה ממוחשבת המבוססת פייר זינגר
על עיבוד של נתונים פיזיולוגיים ומעבדתיים
לצורך ניבוי מהלך מחלה והתפתחות פגיעה
מערכתית בחולים קשים המאושפזים
ביחידה לטיפול נמרץ

ללא מוצר מחקר

0392-14RMC

בילינסון

 06/09/2022מאושר

08/09/2014

03/08/2014

אפיונים אפידמיולוגיים בקרב חולי סרטן ריאה סלומון שטמר

ללא מוצר מחקר

0391-14RMC

בילינסון

 06/09/2022מאושר

08/09/2014

מחקר רב מרכזי,אקראי,כפול סמיות,מבוקר
באמצעות תרופת דמה המשווה טיפול
כימותרפי והרספטין מול טיפול
כימותרפי,הרספטין ופרטוזומאב כטיפול
אדג'ובנטילמטופלים בעלי סרטן שד ראשוני,
 HER2חיובי לאחר ניתוח

רינת ירושלמי

תכשיר

6645

בילינסון

 04/03/2022מאושר

06/03/2012

09/07/2014

בחינת תקפותו של שאלון תסמיני מיימת
ממארת והערכת השינוי בסימפטומים לאחר
ניקוז מיימת

רם איתן

ללא מוצר מחקר

0357-14RMC

בילינסון

 20/09/2022מאושר

22/09/2014

10/07/2014

המאפיינים הסוציודמוגרפיים של נשאות
להליקובקטר ופקטורים סוציודמוגרפיים
הכרוכים בכישלון הצלחת טיפולית בקופ"ח".
Socio-demographic features of
Helicobacter pylori carriers in Israeli
population

זהר לוי

ללא מוצר מחקר

0352-14RMC

בילינסון

 23/08/2022מאושר

25/08/2014

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  191מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

איתור השינויים הגנטיים הקשורים
בפתוגנזה של מיקוזיס פונגואידס/
פאראפסוריאזיס ( )MF/PPPמשפחתי,
הידרדניטיס סופורטיבה ( )HSומחלות עור
נוספות – קשר עם מערכת סיווג הרקמות,
גנים מועמדים נוספים ומוטציות

אמיליה חודק

גנטי

5859

הריון וגידולי מוח גליאלים

שלומית יוסט-כ"ץ

ללא מוצר מחקר

0342-14RMC

בילינסון

קשר בין מערכת סיווג הרקמות לבין
)LICHEN PLANOPILARIS (LPP
ופסוריאזיס

לב פבלובסקי

גנטי

5319

בילינסון

 23/08/2022מאושר

שינויים גנטיים בעקבות טיפול בלימפומה של אמיליה חודק
העור מסוג T

גנטי

5435

בילינסון

 17/08/2022מאושר

19/08/2009

30/06/2014

מחקר גלוי-תווית ,שלב  ,2על נרטיניב
( )Neratinibבמטופלים עם גידולים מוצקים
בעלי מוטציות סומטיות בקולטן גורם גדילה
אפידרמלי הומאני (,EGFR, HER2
 )HER3או הגברה (אמפליפיקציה) של הגן
המקודד .EGFR

סלומון שטמר

גנטי

0323-14RMC

בילינסון

 22/02/2022מאושר

24/02/2015

07/07/2014

מחקר  ,basketשלב  ,2גלוי-תווית ,על
נרטיניב ( )Neratinibבמטופלים עם גידולים
מוצקים בעלי מוטציות  HERסומטיות
מפעילות.

סלומון שטמר

תכשיר

0321-14RMC

בילינסון

 10/02/2022מאושר

12/02/2015

06/07/2014

מחקר אקראי ,פתוח ,רב מרכזי ,פאזה
שלישית ,להערכת היעילות והבטיחות של
טיפול בטרסטוזומאב אמטנזין ()TDM-1
בהשוואה לטרסטוזומאב (הרספטין) לאחר
ניתוח (טיפול אדג'ווונטי) בחולי סרטן שד
 HER2חיובי ,שקיבלו טיפול לפני הניתוח,
ונותרה שארית מחלה פתולוגית בשד או
בבלוטות הלימפה בבית השחי.

רינת ירושלמי

תכשיר

0315-14RMC

בילינסון

 25/08/2022מאושר

27/08/2014

17/07/2014

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 06/08/2022מאושר

08/08/2010

 06/09/2022מאושר

08/09/2014
25/08/2009

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  192מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

מחקר פאזה  lllבנושא הטיפול הקרינתי
בחולים בשאת ממאירה של הערמונית:
מטרת המחקר היא להשוות בין האפקט של
טיפול הורמנלי בשילוב של טיפול קרינתי
ממוקד לבלוטת הערמונית לעומת טיפול
הורמונלי בשילוב טיפול קרינתי לאזור האגן.

אהרון אלון

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

6904

12/06/2014

סרטן שד בנשאי ונשאיות המוטציה בגן
-BRCA

רינת ירושלמי

ללא מוצר מחקר

0286-14RMC

בילינסון

08/07/2014

מדדי איכות בגסטרוסקופיה

זהר לוי

ללא מוצר מחקר

0271-14RMC

בילינסון

 02/08/2022מאושר

לימפומה ראשונית של העור -סקר
רטרוספקטיבי על חולים במרפאת עור
בילינסון

אמיליה חודק

ללא מוצר מחקר

5111

בילינסון

 28/07/2022מאושר

30/07/2008

מחקר המשך פתוח במטופלים בני 65
ומעלה עם לויקמיה לימפוציטית כרונית
( )CLLאו לימפומה של לימפוציטים קטנים
( )SLLאשר השתתפו
במחקרPCYC-1115-CA
(איברוטיניב  Ibrutinibבהשוואה
לכלוראמבוציל Chlorambucil

אסנת בארי

תכשיר

7177

בילינסון

 21/04/2022מאושר

23/04/2013

איטמות הושט כתוצאה ממום מולד.

אפרת אבינדב

ללא מוצר מחקר

0260-14RMC

בי"ח שניידר

 02/08/2022מאושר

04/08/2014

מחקר של הטיפול ברבדומיוסרקומה ללא
גרורות בילדים ומתבגרים

שירה עמאר יעקבי

תכשיר

3643

בי"ח שניידר

 23/08/2022מאושר

25/08/2006

טיפול מותאם רמות באדלימומאב בילדים
עם מחלת קרוהן
Pediatric crohn's disease
AdalImumab Level-based
Optimization Treatment (PAILOT) trial

רענן שמיר

תכשיר

0249-14RMC

בי"ח שניידר

 15/05/2022מאושר

17/05/2015

מחקר טיפול בסרקומות של רקמות רכות
שאינן -רבדומיוסרקומה וללא גרורות בילדים
ובמתבגרים
Localized Non Rhabdomyosarcoma
soft tissus sarcomas

שירה עמאר יעקבי

תכשיר

3642

בי"ח שניידר

 23/08/2022מאושר

25/05/2014

23/06/2014

08/07/2014

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בילינסון

 08/06/2022מאושר

29/06/2014

 02/07/2022מאושר

04/07/2014
04/08/2014

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  193מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

07/05/2014

מחקר פרוספקטיבי לרישום ילדים חולים
בגידול נוירובלסטומה החודר לתוך תעלת
השדרה

שירה עמאר יעקבי

ללא מוצר מחקר

0241-14RMC

15/05/2014

השפעת הדיאטה הקטוגנית על סוגים שונים הדסה גולדברג
של אפילפסיה קשה לאיזון בילדים ומתבגרים.

ללא מוצר מחקר

0239-14RMC

בי"ח שניידר

04/05/2014

מחקר שלב  ,3אקראי ,בביקורת פלצבו ,כפול עמוס כהן
סמיות ,של טיפול אחזקה באיקסזומיב
ציטראט ()Ixazomib Citrate-MLN9708
פומי במטופלים עם מיאלומה נפוצה לאחר
השתלת תאי גזע עצמוניים -תת מחקר גנטי.

גנטי

0234-14RMC

בילינסון

 29/08/2022מאושר

04/05/2014

מחקר שלב  ,3אקראי ,בביקורת פלצבו ,כפול עמוס כהן
סמיות ,של טיפול אחזקה
באיקסזומיב ציטראט (Ixazomib
 )Citrate-MLN9708פומי במטופלים עם
מיאלומה נפוצה לאחר השתלת תאי גזע
עצמוניים.

תכשיר

0233-14RMC

בילינסון

 29/08/2022מאושר

31/08/2014

תכשיר

0230-14RMC

בילינסון

 13/08/2022מאושר

15/08/2014

05/05/2014

MK 3475-024: A Randomized
Open-Label Phase III Trial of
MK-3475 versus Platinum based
Chemotherapy in 1L Subjects with
PD-L1 Strong Metastatic Non-Small
Cell Lung Cancer.

סלומון שטמר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 31/05/2022מאושר

02/06/2014

 04/07/2022מאושר

06/07/2014
31/08/2014

MK 3475-024:
,מחקר פאזה שלישית מבוקר MK-3475
אקראי ,בתוית פתוחה של טיפול כקו ראשון
עם
מול טיפול כימותרפי מבוסס פלטינום
גרורתי  NSCLCבמטופלים עם סרטן ריאות
 PD-L1עם ביטוי חזק של הביומרקר

19/06/2014

Dexamethasone versus prednisone
in heart failure patients, hospitalized
with exacerbation of chronic
obstructive pulmonary disease

אלון גרוסמן

תכשיר

0225-14RMC

בילינסון

 26/10/2022מאושר

28/10/2014

05/05/2014

מעקב פרוספקטיבי תצפיתי רב מרכזי אחר
ילדים הסובלים מתסמונת נפרוטית ראשונית.

עמית דגן

ללא מוצר מחקר

0216-14RMC

בי"ח שניידר

 04/06/2022מאושר

06/06/2014

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  194מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 13/01/2022מאושר

15/01/2015

08/06/2014

פולימורפיזם גנטי ופרמוקוקינטיקה של
 Bu/Flu/Treoלעומת Treo/Flu/Thiotepa
במחקר השתלות מח עצם.
Bu/Flu/Thiotepa versus
Treo/Flu/Thiotepa pharmacogenetics

ירמיהו שטיין

גנטי

0211-14RMC

 01/06/2022מאושר

03/06/2014

08/04/2014

השוואת הישרדות של חולות סרטן רירית
הרחם בין נשים עם תסמיני דמם לנשים
אסימפטומטיות.

רם איתן

ללא מוצר מחקר

0196-14RMC

בילינסון

30/11/2014

07/04/2014

ריפוי של לוקמיה לימפוציטית כרונית ( )CLLאסנת בארי
ולימפומת מנטל התא ( )MCLבאמצעות
ננו-חלקיקים המכילים רנ"א מעכב (RNA
)inhibition
Targeting B-cell malignancies with
RNAi-based nanomedicines

ללא מוצר מחקר

0136-14RMC

בילינסון

 28/11/2022מאושר

13/03/2014

מחקר תצפיתי ,פרוספקטיבי ,במשך  5שנים ,יאיר מולד
להערכת אירועים חריגים בעלי עניין
ויעילות במבוגרים עם זאבת אדמנתית
מערכתית פעילה ,עם תוצאה חיובית
בבדיקת נוגדנים עצמיים ,המטופלים עם או
ללא בנליסטה (™ ,BENLYSTAבלימומאב

ללא מוצר מחקר

0129-14RMC

בילינסון

 14/07/2022מאושר

16/07/2014

11/09/2014

בחינת התוקף המחקרי שלSAGE Test-
הגירסא העברית של שאלון סינון
.גרוקוגניטיבי לביצוע עצמי

אמיר גליק

ללא מוצר מחקר

0128-14RMC

בילינסון

 15/09/2022מאושר

17/09/2015

23/01/2014

התפלגות ה Oncotype-DX Recurrence -רינת ירושלמי
 scoreבקרב נשים עם סרטן שד הנושאות
מוטציה בBRCA -

ללא מוצר מחקר

0043-14RMC

בילינסון

 12/04/2022מאושר

14/04/2014

14/01/2014

ניסוי כפול-סמיות ,בחלוקה אקראית ,בבקרת סלומון שטמר
אין-בו ,על טיפול באמצעות LEE011
בשילוב עם לטרוזול עבור נשים לאחר גיל
הבלות עם סרטן שד מתקדם ,בעל קולטני
הורמונים ושלילי ל ,HER2-שלא קבלו טיפול
קודם במחלה מתקדמת.

גנטי

0025-14RMC

בילינסון

 07/06/2022מאושר

09/06/2014

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  195מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

0022-14RMC

בילינסון

 30/03/2022מאושר

01/04/2014

14/01/2014

ניסוי כפול-סמיות ,בחלוקה אקראית ,בבקרת סלומון שטמר
אין-בו ,על טיפול באמצעות LEE011
בשילוב עם לטרוזול עבור נשים לאחר גיל
הבלות עם סרטן שד מתקדם ,בעל קולטני
הורמונים ושלילי ל ,HER2-שלא קבלו טיפול
קודם במחלה מתקדמת

תכשיר

בילינסון

 01/06/2022מאושר

03/06/2014

12/01/2014

מחקר אקראי ,כפול סמיות ,בביקורת פלצבו ,רינת ירושלמי
רב מרכזי ,שלב  3להערכת היעילות
והבטיחות של אולאפאריב ()®Olaparib
לעומת פלצבו כטיפול אדג’ובנטי במטופלים
עם סרטן שד  )-(HER2ראשוני ,בסיכון גבוה
ועם מוטציה בגן  1/2BRCAאשר עברו
הסרה כירורגית מקומית של הגידול בתוספת
טיפול אדג’ובנטי או נאו-אדג’ובנטי.

תכשיר

0705-13RMC

 01/07/2022מאושר

03/07/2014

05/03/2014

מחקר שלב  ,IIIאקראי ,כפול סמיות,
השוואתי ,רב מרכזי ,של אולאפאריב
()®Olaparib
כטיפול משמר יחיד למטופלות עם סרטן
שחלות מתקדם שאושרו כבעלי מוטציה
גנטית ל  BRCA1ו/או  BRCA2לאחר
טיפול בכימותרפיה מבוססת פלטינום בקו
ראשון.

רם איתן

תכשיר

0697-13RMC

בילינסון

09/06/2014

12/02/2014

ניסוי קליני אקראי ,כפול סמיות ,בבקרת
אינבו ובשלב  IIIשל רדיום  223די-כלוריד
בשילוב עם אביראטרון אצטאט
ופרדניזון/פרדניזולון ,לטיפול במטופלים
אסימפטומטיים או סימפטומטיים במקצת
שלא נחשפו לכימותרפיה ,הסובלים מסרטן
הערמונית העמיד בפני סירוס ( )CRPCעם
גרורות הנמצאות בעיקר בעצמות

אלי רוזנבאום

תכשיר

0685-13RMC

בילינסון

 07/06/2022מאושר

01/05/2014

אבחון מחלות נוירו-גנטיות חדשות בעזרת
טכנולוגיות ריצוף חדשות

רחל שטראוסברג

גנטי

0643-13RMC

בי"ח שניידר

 05/05/2022מאושר

07/05/2015

19/01/2014

מדידות איכות והשוואה של מדחום מסוג -
- M5T-4
Temperature measurement using a
non invasive device M5T-4

רון ברנט

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0638-13RMC

בי"ח שניידר

 30/08/2022מאושר

01/09/2014

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  196מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733
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תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 07/11/2022מאושר

09/11/2014

13/01/2014

מחקר פאזה  3רב-מרכזי ,אקראי,
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו להערכת
 Rucaparibכטיפול אחזקה לאחר מעבר
מכימותרפיה מבוססת פלטינום בחולות עם
סרטן שחלות סרוטי או אפיתליאלי
אנדומטריואידי מדרגה גבוהה הרגיש
לפלטינום ,סרטן פריטוניאלי ראשוני או סרטן
החצוצרות.

סלומון שטמר

גנטי

0631-13RMC

 07/11/2022מאושר

09/11/2014

13/01/2014

מחקר פאזה  3רב-מרכזי ,אקראי,
כפול-סמיות ,מבוקר פלצבו להערכת
 Rucaparibכטיפול אחזקה לאחר מעבר
מכימותרפיה מבוססת פלטינום בחולות עם
סרטן שחלות סרוטי או אפיתליאלי
אנדומטריואידי מדרגה גבוהה הרגיש
לפלטינום ,סרטן פריטוניאלי ראשוני או סרטן
החצוצרות.

סלומון שטמר

תכשיר

0629-13RMC

בילינסון

05/03/2014

11/12/2013

– Cisplatin induced vascular toxicity
prospective assessment of
endothelial potential vascular
impairment
הערכה פרוספקטבית של רעילות וסקולרית
אקוטית של ציספלטין

סלומון שטמר

ללא מוצר מחקר

0628-13RMC

בילינסון

 03/03/2022מאושר

12/12/2013

העברת מושתלי כליה בוגרים למרפאה
נפרולוגית מבוגרים

עירית קראוזה

ללא מוצר מחקר

0596-13RMC

בי"ח שניידר

 14/01/2022מאושר

16/01/2014

15/12/2013

בדיקות סקר בהתאמה אישית בקרב גברים
עם נטייה גנטית גבוהה לסרטן

דוד מרגל

ללא מוצר מחקר

0582-13RMC

בילינסון

 09/02/2022מאושר

11/02/2014

01/06/2014

מחקר איסוף נתונים של חולים שביצעו
מיפוי לב ומעקב טלפוני עם טקסט מובנה ,
לצורך עבודות מחקר קליניות

אשרף חמדאן

ללא מוצר מחקר

0580-13RMC

בילינסון

 18/11/2022מאושר

20/11/2014

23/12/2013

מדידת טמפרטורת הגוף בעזרת מדחום לא
פולשני מסוג - )TTP) Temple Touch Pro
)Temple Touch Pro (TTP
non-invasive continuous temperature
measurement system

רון ברנט

אמ"ר-אביזר/מכשיר
רפואי

0574-13RMC

בי"ח שניידר

 21/06/2022מאושר

23/06/2014

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  197מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

04/02/2014

מחקר לאומי ותלוי אוכלוסייה להבנת מחלות עירית אבני-בירון
מעי דלקתיות תוך שימוש במאגרי המידע
הממוחשבים והמרכזים של ארבעת קופות
חולים בישראל

סוג המחקר
ללא מוצר מחקר

מספר הבקשהקמפוס
0541-13RMC

בי"ח שניידר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

 03/03/2022מאושר

05/03/2014

Population-based analysis of IBD
using administrative database from
the Israeli HMOs
 16/09/2022מאושר

18/09/2014

06/07/2014

פריחה עורית או שינויים בשיער או
בציפורניים משניים לטיפולים כימותרפיים
ו/או ביולוגים הניתנים עקב מחלה ממארת או
מחלה אחרת

איריס אמיתי

ללא מוצר מחקר

0440-14RMC

 28/10/2022מאושר

30/10/2013

15/10/2013

הצעת מחקר-מעקב אחר נשאיות המוטציה
BRCA

רינת ירושלמי

ללא מוצר מחקר

0490-13RMC

בילינסון

10/11/2013

29/09/2013

קפושי סרקומה במושתלים ובאוכלוסיה כללית בתיה דוידוביץ

ללא מוצר מחקר

0482-13RMC

בילינסון

 08/11/2022מאושר

22/08/2013

שינויים בתא הגידול כמדד פרוגנוסטי,
פרדיקטיבי וככלי לניטור הטיפול בחולי סרטן.

סלומון שטמר

גנטי

0413-13RMC

בילינסון

 29/09/2022מאושר

01/10/2013

01/10/2013

מציאת הגנים הקשורים למחלות רשתית
תורשתיות באוכלוסיה הישראלית

מרים ארנברג

גנטי

0396-13RMC

בי"ח שניידר

 23/05/2022מאושר

25/05/2015

11/07/2013

מחקר רטרוספקטיבי המיועד לבחינת
המאפיינים הקליניים והמעבדתיים של חולים
במחלת גושה

נועה רורמן שחר

ללא מוצר מחקר

0344-13RMC

בילינסון

 30/07/2022מאושר

01/08/2013

24/06/2013

הקמת מאגר דגימות דנ"א של הקבוצה
הישראלית לטיפול בלויקמיה לימפובלסטית
חריפה בילדים בארץ

גיל גלעד

גנטי

0244-13RMC

בי"ח שניידר

 17/08/2022מאושר

19/08/2013

13/08/2013

פרוייקט השתלות בילדים עם לוקמיה
לימפובלסטית חריפהALL SCTped 2012-
Forum

ירמיהו שטיין

תכשיר

0222-13RMC

בי"ח שניידר

 31/01/2022מאושר

02/02/2014

זיהוי מסלולים תאיים המעורבים בפתוגנזה
ובהתקדמות של גידולים סרטניים בילדים
Identification of molecular pathways
that are involved in the initiation and
progression of pediatric malignancies

שי יזרעאלי

גנטי

4370

בי"ח שניידר

 23/03/2022מאושר

25/03/2007

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  198מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם המחקר

שם החוקר

תכשיר

2688

בי"ח שניידר

 08/06/2022מאושר

10/06/2002

איסוף  DNAמחולים ובני משפחתם לחקר
הבסיס הגנטי של Familial Precocious
Puberty

משה פיליפ

גנטי

3737

בי"ח שניידר

 22/05/2022מאושר

25/05/2014

איסוף נתונים רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי
של חולים העוברים ניתוחי לב וריאות
במחלקת ניתוחי לב וחזה במרכז רבין לצורך
התבוננות בנתונים ועיבודם
CTSR- Cardio Thoracic Surgery
Research

דני משה גורפיל

ללא מוצר מחקר

4315

בילינסון

 25/11/2022מאושר

27/11/2006

PARC ITP STUDY - PEDIATRIC
AND ADULT INTERNATIONAL
REGISTRY ON CHRONIC ITP
רישום נתוני חולים כחלק ממחקר  ITPכרוני
בין לאומי על ילדים ומבוגרים עם

ג'ואן יעקובוביץ

ללא מוצר מחקר

3604

בי"ח שניידר

 25/04/2022מאושר

27/04/2005

מבחנים ביולוגיים בילדים עם CNS-PNET

הלן טולידנו

גנטי

6064

בי"ח שניידר

 13/05/2022מאושר

15/05/2011

ORATORIO
מחקר שלב  ,3רב-מרכזי ,אקראי ,בקבוצות
,מקבילות ,כפול סמיות ,מבוקר אינבו
להערכת היעילות והבטיחות של אוקרליזומב
אצל מבוגרים הסובלים מטרשת נפוצה
.מתקדמת ראשונית

מרק הלמן

תכשיר

6213

בילינסון

 03/07/2022מאושר

21/05/2012

מחקר שלב  ,3אקראי ,כפול סמיות ,רב
מרכזי ,להשוואת  MLN9708פומי יחד עם
לנאלידומיד ( )Lenalidomideודקסאמתאזון
( )Dexamethasoneלעומת פלצבו יחד עם
לנאלידומיד ודקסאמתאזון במטופלים בוגרים
עם מיאלומה נפוצה נשנית ו/או עמידה
לטיפול.

עמוס כהן

תכשיר

0122-13RMC

בילינסון

 15/06/2022מאושר

17/06/2013

ללא מוצר מחקר

0121-13RMC

בילינסון

 06/05/2022מאושר

05/05/2013

ללא מוצר מחקר

0103-13RMC

בילינסון

 27/05/2022מאושר

29/05/2013

 High risk Neuroblastoma - Study I ofשירה עמאר יעקבי
SIOP-EUROPE

21/03/2013

21/05/2013

תוצאי מעבדה במהלך ההריון ,הלידה ולאחר ערן הדר
הלידה והקשר למהלך ההריון ,סיבוכי לידה
וסיבוכים נאונטליים
פוליפ ממאיר -מאפיינים פתולוגים וומעקב
ארוך טווח

זהר לוי

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  199מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בילינסון

 15/09/2022מאושר

17/09/2013

13/02/2013

פריחה דמוית עקיצת יתוש בחולים עם
מחלות לימפופרוליפרטיביות .מחקר
פרוספקטיבי של ICLLSG

אסנת בארי

ללא מוצר מחקר

0011-13RMC

 03/05/2022מאושר

05/05/2013

15/04/2013

טיפולים סיסטמיים בחולי פסוריאזיס
המטופלים בבילינסון ובקהילה  -מחקר
השוואתי בין הטיפולים.

לב פבלובסקי

ללא מוצר מחקר

0006-13RMC

בילינסון

30/01/2013

16/01/2013

השפעת ניתוחים בריאטריים שבוצעו
במסגרת שרותי בריאות כללית על מדדי
תחלואה ותמותה.

דרור דיקר

ללא מוצר מחקר

0003-13RMC

בית חולים
השרון

 16/03/2022מאושר

28/02/2013

רקמת לב הומנית כבסיס להשריית החלמה
לבבית

דן ערבות

ללא מוצר מחקר

0502-12RMC

בילינסון

 28/06/2022מאושר

30/06/2013

02/01/2013

European Multicentre Study of the
etiology of Tic Disorder
מחקר רב מרכזי אירופאי הבוחן את
.הגורמים האטיולוגיים של הפרעת טיקים

אלן אפטר

ללא מוצר מחקר

0471-12RMC

בי"ח שניידר

 08/02/2022מאושר

10/02/2013

18/02/2013

מניעת חזרתיות בהפרעות אכילה  -חשיבות סילבנה פניג
הרצף הטיפולי.

ללא מוצר מחקר

0468-12RMC

בי"ח שניידר

 18/03/2022מאושר

20/03/2013

15/10/2012

מאפיינים קלינים ומעקב ארוך-טווח אצל חולי דניה הירש
סרטן תירואיד

ללא מוצר מחקר

0403-12RMC

בילינסון

 28/10/2022מאושר

30/10/2012

11/10/2012

The impact of FDG-PET scans in
stage 3 colon cancer: is it necessary
for staging? Prospective analysis
ההשפעה של בדיקת פט סיטי על הגדרת
השלב והחחלטה הטיפולית בסרטן המעי
?הגס שלב  .3האם בדיקה זו באמת נחוצה
אנליזה פרוספקטיבית

ברוך ברנר

נתונים קיימים
ושאלונים

0397-12RMC

בילינסון

 02/06/2022מאושר

03/12/2012

16/10/2012

שימור פוריות בילדים פרה-פוברטליים :גישה אסף יניר
נסיונית לשימור מקטע אשך

ללא מוצר מחקר

0385-12RMC

בי"ח שניידר

 10/08/2022מאושר

12/08/2014

15/10/2012

מעקב תמותה ותחלואה בילדים חולי סרטן
בישראל

אורלי מיכאלי

ללא מוצר מחקר

0326-12RMC

בי"ח שניידר

 19/10/2022מאושר

21/10/2012

30/12/2012

איסוף נתונים רטרוספקטיבי ובחינת
הדגימות הפתולוגיות של חולים וחולות שלקו
בלימפומה באברים אקסטרנודלים.

אסנת בארי

ללא מוצר מחקר

0306-12RMC

בילינסון

 25/05/2022מאושר

27/05/2013

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  200מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

12/07/2012

חשיבות ומשמעות של תוצאות ביופסיית כבד אורלי סנה ארביב
בחולים עם מחלת כבד חריפה וכרונית

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

ללא מוצר מחקר

0229-12RMC

בילינסון

 08/08/2022מאושר

09/08/2012

08/06/2014

רישום ואיסוף נתונים ארצי מילדים חולים
במחלות המטולוגיות ממאירות בישראל

שרה אליצור

ללא מוצר מחקר

0178-12RMC

בי"ח שניידר

 01/07/2022מאושר

03/07/2014

17/05/2012

העברת נתוני השתלות מח עצם למאגר
הנתונים של האיגודים האמריקאי והאירופאי
להשתלות מח עצם

משה ישורון

ללא מוצר מחקר

0170-12RMC

בילינסון

 10/06/2022מאושר

12/06/2012

23/05/2012

מעקב אחר קבוצת חולים עם סקלרוסיס
סיסטמית ( )jSScשל גיל הילדות.

ליאורה הראל

ללא מוצר מחקר

0162-12RMC

בי"ח שניידר

 24/06/2022מאושר

26/06/2012

30/07/2012

איפיון המיקרו-ביום העורי בדלקת עור
אטופית ,בפסוריאזיס ,במיקוזיס פונגואידס,
במחלת דרייה ,פוליקוליטיס של הקרקפת
ובמחלות עור אחרות והקשר בינו ובין חומרת
המחלה והתגובה לטיפול בים המלח
ולטיפולים יעודיים אחרים

אמיליה חודק

ללא מוצר מחקר

0153-12RMC

בילינסון

 20/10/2022מאושר

22/10/2012

21/05/2012

השוואת המדיניות הרפואית במדינת ישראל ברוך ברנר
בטיפול המשלים בסרטן המעי הגס המאובחן
בשלב מוקדם בין השנים  2000-2010אל
מול המדיניות הרפואית בעקבות השימוש
בטכנולוגיית אונקוטייפ קולון

ללא מוצר מחקר

0131-12RMC

בילינסון

 10/06/2022מאושר

12/06/2012

12/03/2012

ניטור מהלך השתלה במחלקת מושתלי מח
עצם

משה ישורון

ללא מוצר מחקר

0104-12RMC

בילינסון

 20/05/2022מאושר

02/05/2012

19/04/2012

רישום ארצי של חולים בתסמונת וויסקוט
אולדריץ –Wiskott Aldrich Syndorme

ג'ואן יעקובוביץ

ללא מוצר מחקר

0057-12RMC

בי"ח שניידר

 10/06/2022מאושר

12/06/2012

22/01/2012

הגישה הטיפולית לפגיעות אברי הבטן
בילדים ונוער במחלקה לכירורגית ילדים
ונוער בין השנים  1992ועד היום – הגישה
הטיפולית והשפעתה על תוצאות.

אושר כהן

ללא מוצר מחקר

0031-12RMC

בי"ח שניידר

 19/03/2022מאושר

21/03/2012

27/11/2011

טיפול בילדים החולים בנוירובלסטומה
בקבוצת סיכון נמוכה ובינונית.

שירה עמאר יעקבי

תכשיר

0330-11RMC

בי"ח שניידר

 30/10/2022מאושר

01/11/2012

17/06/2012

מרשם נתונים תצפיתי ,בין לאומי ,רב מרכזי נועה רורמן שחר
לטווח ארוך על מטופלים על הסובלים
ממחלת גושה

ללא מוצר מחקר

0324-11RMC

בילינסון

 21/08/2022מאושר

23/08/2012

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  201מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

שם החוקר

תאריך הבקשה

שם המחקר

29/04/2012

מחקר רב תחומי רב מרכזי למציאת הסיבות עירית אבני-בירון
הגנטיות  ,הסביבתיות והקשורות לחיידקים
הגורמות להתהוות קרוהן וקוליטיס כיבית
A Multidisciplinary
,Human Study on the Genetic
Environmental and Microbial
Interactions that Cause Inflammatory
Bowel Disease

סוג המחקר

מספר הבקשהקמפוס

גנטי

0318-11RMC

בילינסון

 08/03/2022מאושר

10/03/2014

26/07/2011

חקר היצרות המסתם האאורטלי והמסתם
הריאתי בעובר

עינת בירק

ללא מוצר מחקר

0247-11RMC

בי"ח שניידר

 07/11/2022מאושר

10/11/2011

30/08/2011

העלמות נוגדנים מגינים מפני צהבת נגיפית
מסוג  Bבילדים מדוכאי חיסון ככלל ובילדים
לאחר השתלת כבד בפרטHBsAb .
dissaperance in the pediatric
population of immunocompromised
hosts, especially in pediatric patients
after OLT

יעל מוזר-גלזברג

ללא מוצר מחקר

0229-11RMC

בי"ח שניידר

 31/10/2022מאושר

03/11/2011

23/06/2011

רישום עולמי של ילדים חולי  ITPכרוני,
שעברו כריתת טחול.

ג'ואן יעקובוביץ

ללא מוצר מחקר

0102-11RMC

בי"ח שניידר

 27/06/2022מאושר

30/06/2011

01/05/2011

מחקר שלב  I/IIהמיועד למצוא מינון
אופטימלי עבור מתן מתמשך של נוגדנים
 CH14.18/CHOבשלוב עם
) ALDESLEUKIN (IL-2בחולים עם
נוירובלסטומה ראשונית או נוירובלסטומה
שחזרה.
A PHASE I/II DOSE SCHEDULE
FINDING STUDY OF CH14.18/CHO
CONTINUOUS INFUSION
COMBINED WITH
SUBCUTANEOUS ALDESLEUKIN
(IL-2) IN PATIENTS WITH PRIMARY
REFRACTORY OR RELAPSED
NEUROBLASTOMA

שירה עמאר יעקבי

תכשיר

0022-11RMC

בי"ח שניידר

 26/08/2022מאושר

29/08/2011

12/06/2012

הערכת תפקודי ריאות ומצב הדלקת בדרכי
הנשימה בילדים מצפצפים ומשתעלים בגיל
הרך 2-6 -שנים – מחקר ראשוני
רטרוספקטיבי.

דריו פרייס

ללא מוצר מחקר

0277-10RMC

בי"ח שניידר

 28/06/2022מאושר

30/06/2009

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  202מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

סוג המחקר

בי"ח שניידר

 02/10/2022מאושר

05/10/2010

19/07/2010

מחקר המשך לאיסוף ארצי של נתונים
קליניים ומעבדתיים לגבי ילדים עם כישלונות
מולדים של מח העצם.

חנה תמרי

ללא מוצר מחקר

0216-10RMC

 06/06/2022מאושר

09/06/2011

15/08/2010

הקשר בין חשיפה מוקדמת לגלוטן והסיכון
למחלת צליאק ומחלות אוטואימוניות
בתינוקות ממשפחות בסיכון גבוה:
 PREVENTVDמחקר המשך ישראלי.
Early gluten introduction and the risk
of celiac disease and autoimmunity in
:children from high risk families
PREVENTCD, the Israeli cohort

רענן שמיר

ללא מוצר מחקר

0141-10RMC

בי"ח שניידר

15/04/2010

23/03/2010

סיכום פעילות של מרכז רפואי רבין בטיפול
בחולים עם גידול ראשוני של הכבד:יצירת
מאגר רשום רטרוספקטיבי

סלומון שטמר

ללא מוצר מחקר

0117-10RMC

בילינסון

 13/04/2022מאושר

03/06/2010

שיטות לשיפור שימור והחזרת פוריות
באמצעות מקטעים שחלתיים

יואל שופרו

ללא מוצר מחקר

0100-10RMC

בילינסון

 23/07/2022מאושר

25/07/2011

22/06/2010

סיכום נתונים דמוגרפיים ,קליניים ומעבדתיים ג'ואן יעקובוביץ
של חולים המאובחנים עם המופגוציטיק
לימפוהיסטיוציטוזיס ( )HLHבישראל

ללא מוצר מחקר

0047-10RMC

בי"ח שניידר

 04/07/2022מאושר

06/07/2010

19/03/2013

איסוף נתונים על מטופלים שעוברים השתלת ירמיהו שטיין
מח עצם

ללא מוצר מחקר

0018-10RMC

בי"ח שניידר

 03/05/2022מאושר

05/05/2013

08/01/2010

בדיקת נוגדנים עצמיים כנגד רצפטור
לגלוטמט ואנטיגנים אחרים ,מזהמים
במערכת העצבים המרכזית ומדדים
חיסוניים ,ומבחנים נוירופסיכולוגיים בחולי
אפילפסיה".

הדסה גולדברג

ללא מוצר מחקר

0339-09RMC

בי"ח שניידר

 19/08/2022מאושר

22/08/2010

13/10/2009

אפיון ובדיקות תפקודי המערכת החיסונית
בחולים עם תסמונת הלימפוציט הערום
( Bare (Lymphocyte Syndromeאחרי
טיפול.

גיא שטויר

ללא מוצר מחקר

0283-09RMC

בי"ח שניידר

 12/03/2022מאושר

14/03/2010

01/09/2009

מחקר פאזה  lllבנושא הטיפול הקרינתי
הפוסטאופרטיבי בחולים בשאת ממאירה של
הערמונית :טיפול קרינתי לערמונית בלבד
לעומת טיפול קרינתי לערמונית יחד עם
טיפול הורמונלי או טיפול קרינתי לערמונית
ולאגן יחד עם טיפול הורמונלי.

אהרון אלון

תכשיר

0278-09RMC

בילינסון

 28/11/2022מאושר

11/02/2010

הופק מתוכנת מטרות

רשימת המחקרים פעילים
חתך תאריכים :מ  01/01/2022עד 01/12/2022

עמוד  203מתוך 205

הודפס ע"י
סה"כ 1733

04/01/2022

שלומית פסטרנק

תנאי סינון :סוג התאריך=תאריך תוקף; ; בית חולים=מרכז רפואי רבין; מצב=מאושר;

תאריך הבקשה

שם המחקר

שם החוקר

18/11/2009

יצור תאי אב פלוריפוטנטים מושרים
()Induced pluripotent stem cells
מפיברובלסטים ומתאי דם מונונוקליארים של
חולים עם מחלות המטולוגיות מולדות
ונרכשות

אורנה שטיינברג שמר ללא מוצר מחקר

0260-09RMC

05/07/2009

Long term follow up of prenatally
diagnosed congenital lung lesions
מעקב לטווח ארוך של לזיות ריאתיות
מולדות שאובחנו טרום-לידתית

פטריק שטפלר

ללא מוצר מחקר

0218-09RMC

בי"ח שניידר

11/02/2009

פקטורים המשפיעים על הישרדות מושתלי
ריאה'Factors Effecting Patients -
Survival Post Lung Transplantation

מרדכי קרמר

ללא מוצר מחקר

0055-09RMC

בילינסון

 15/03/2022מאושר

30/04/2009

הפרוטוקול הארצי לטיפול בלוקמיה
לימפובלסטית חדה בילדים ( mod ALL
 )INS 2003 Nov 2007המבוסס על הזרוע
הסטנדרטית של הפרוטוקול הבין-יבשתי של
 BFMמשנת  )IC-BFM 2002( 2002ללא
רנדומיזציה

שרה אליצור

ללא מוצר מחקר

0300-08RMC

בי"ח שניידר

 31/05/2022מאושר

02/06/2009

22/10/2008

הקמת מאגר רקמות ודם מילדים חולי סרטן

שי יזרעאלי

גנטי

0012-08RMC

בי"ח שניידר

 10/10/2022מאושר

13/10/2009

22/09/2008

הקמת מסד נתונים לחולי הציסטיק פיברוזיס מאיר מי זהב
במרכז שניידר כחלק ממסד נתונים ארצי
ואירופאי ,לצורך מחקר ומעקב רפואי.

ללא מוצר מחקר

0367-07RMC

בי"ח שניידר

 20/11/2022מאושר

23/11/2008

גנטי

0317-07RMC

בי"ח שניידר

 14/03/2022מאושר

16/03/2010

ללא מוצר מחקר

0253-07RMC

בי"ח שניידר

 20/01/2022מאושר

24/01/2008

25/07/2007

בדיקת פעילות של פרותרומבינזה חדשה -
( fibrinogen-like protein 2 (fgl-2כגורם
סיכון לאירועים תרומבואמבוליים וורידיים
בחולים עם ממאירות המטולוגית וסולידית

רונית גוריון

ללא מוצר מחקר

0208-07RMC

בילינסון

 06/11/2022מאושר

08/11/2007

01/07/2007

גידול בתרבית של זקיקים שחלתיים בלתי
בשלים (פרימורדיאליים) באדם

יואל שופרו

תרפיות מתקדמות

0108-07RMC

בילינסון

 11/05/2022מאושר

14/05/2008

משה פיליפ

29/01/2009

איסוף  DNAמחולים ובני משפחתם לחקר
הקשר בין השמנת יתר לבין מוטציות בגנים
המעורבים בהשמנה בבני אדם

05/09/2007

רישום עולמי של חולים עם נוטרופניה מולדת חנה תמרי
קשה

סוג המחקר

תאריך תוקף מצב

תאריך אישור מנהל

מספר הבקשהקמפוס
בי"ח שניידר

 17/05/2022מאושר

20/05/2010

 09/10/2022מאושר

12/10/2009

18/03/2009

