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פיקוח ובקרה במוסדות הרפואיים בישראל על הניסויים 
ניסויים , כמשמעותם בתקנות בריאות העם(הקליניים 

 1980-א"התשמ, )רפואיים בבני אדם
 
 
 :כללי .1

ה חלק בלתי נפרד מהדרישות לביצוע הנכון של בקרה הינ 
בהתאם להנחיות המקומיות , ניסויים רפואיים

כבודו , רווחתו, אשר באות להבטיח את שלומו, והבינלאומיות
 .וזכויותיו של המשתתף בניסוי

 
 :מטרה .2

מטרת החוזר להנחות את המוסדות הרפואיים כיצד לבצע את  
 .כים בהםהבקרה על הניסויים הרפואיים הנער

 
 :תוכן החוזר .3

נוהל ניסויים רפואיים בבני אדם של משרד הבריאות  3.1
 :כדלקמן, בין היתר, מחייב

) הועדה: להלן(של מוסד רפואי " ועדת הלסינקי"על  •
חלה החובה לפקח על הניסויים הקליניים שאושרו 

 .החולים-ידי מנהל בית-ידה ועל-על
ווחים על החוקרים האחראיים לניסוי להגיש די •

. בתדירות של לפחות אחת לשנה, תקופתיים לועדה
בניסויים בהם להערכת הועדה דרגת הסיכון 

הועדה תדרוש דיווחים תכופים , למשתתפים גבוהה
 .יותר לפי העניין
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על הועדה לקבל דיווחים שוטפים על אירועים חריגים שאירעו  •
 .ולדון בהם, במהלך הניסוי

 
תפנה אל החוקר כחודשיים לפני , אחר דיווחי החוקריםהועדה תעקוב  

ח "ח התקדמות או דו"תום הניסוי ותזכיר לו כי עליו להגיש לועדה דו
 .לפי העניין, מסכם של הניסוי

 
במקרים בהם (ח כאמור במועד "יש לציין כי אי מילוי חובת הגשת דו 

וי תחייב את החוקר להגיש בקשה לחידוש הניס) הניסוי טרם הסתיים
 .כבקשה חדשה

 
 :בנוסף להוראות הנוהל כאמור 3.2

, למנות גוף מבקר, או מי מטעמה, על הנהלת המוסד הרפואי .א
 .לבדיקה וניטור הניסויים הרפואיים שאושרו במוסד

 
 :הגוף המבקר ימנה לפחות שלושה חברים ובהם .ב

נציג ההנהלה שהוא מבקר הפנים של המוסד או היועץ  -
 .ר"ישמש כיוש, המשפטי של המוסד

הבנה ורצוי , ידי המוסד והוא בעל ידע-מי שאיננו מועסק על -
 .ניסיון בניטור ניסויים קליניים

 .חבר נוסף לפי החלטת המנהל -
 
 .הגוף המבקר יהיה בלתי תלוי בחוקרים או ביוזמים של הניסוי .ג
 
 ).עם אופציה להארכה( שנים 3תוקף המינוי  .ד
 
תקבע את מתכונת הבדיקות , דהבתיאום עם הוע, הנהלת המוסד .ה

ותדירותן בהתייחס למספר הניסויים הקליניים המבוצעים 
 .ולתכניות הניסוי, מאפייני אוכלוסיית הניסוי, לאופיים, במוסד

 
 :תפקידי הגוף המבקר

לקבל את העתקי הפרוטוקולים מדיוני ועדת הלסינקי של המוסד  .א
ו במוסד ואת העתקי האישורים לניסויים הקליניים שניתנ

 .הרפואי
 
לבדוק את התאמת ביצוע הניסוי בפועל לניסוי המתוכנן שאושר  .ב

לטופס ההסכמה כפי שאושרו ולנוהל , התאמה לפרוטוקול הניסוי(
בהתאם למתכונת ותדירות הבדיקות כפי שקבעו ) משרד הבריאות

 ).' ה3.2סעיף (הועדה והנהלת המוסד 
 
להנהלת המוסד ולועדה ולא לדווח תקופתית על פעילותו וממצאיו  .ג

הדיווח יכלול את מספר . חודשים) 6(פחות מאחת לשישה 
 .נושאי הבדיקה ותוצאותיה, הבקשות שנבדקו
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הועדה תדון בממצאי הבדיקות של הגוף המבקר ותדווח עליהם תקופתית  3.3
לפחות , המחלקה לניסויים קליניים במשרד הבריאות, לאגף הרוקחות

ח של "הועדה תשלח לאגף הרוקחות את העתק הדו.  חודשים6-אחת ל
החלטות , מסקנות, ממצאים, ח"פרוטוקול מדיון הועדה בדו, הגוף המבקר

 .והמלצות
 

כאשר הגוף המבקר מצא ליקויים או אי סדרים ובכלל זאת אי התאמה  
עליו לטופס ההסכמה , בביצוע הניסוי בפועל בהשוואה לפרוטוקול שאושר

 לועדה ולהנהלת המוסד מיידיתידווח , חתם המשתתף ולתנאי האישור
הועדה תדון בכל מקרה לגופו ותשקול נקיטת אמצעים מתאימים . הרפואי

 .למניעת הישנות מקרים דומים לרבות הפסקת הניסוי
 

אגף הרוקחות במשרד , הועדה תדווח בהקדם למחלקה לניסויים קליניים 
. ידה- בצירוף המסקנות והצעדים שננקטו עלעל מקרים אלה, הבריאות

בהתייעצות עם , ותשקול, המחלקה תיבחן האם די באמצעים שננקטו
 .אם יש צורך באמצעים נוספים, הלשכה המשפטית של משרד הבריאות

 
 :אחריות .4

 ויעביר עותק מכתב 15.4.05מנהל המוסד הרפואי יפעל למינוי הגוף המבקר עד ליום  
 .כן יפיץ את החוזר לכל הנוגעים בדבר-כמו. ניסויים קלינייםהמינוי למחלקה ל

 
 :הפיקוח והבקרה על הניסויים הקליניים מבוצעים בכמה מישורים 
 .החברות היוזמות מנטרות את ביצוע הניסויים באמצעות ממונים מטעמן .א
 .הגוף המבקר של המוסד .ב
 .ועדת הלסינקי של המוסד .ג
וסדות ובכלל זה יבדוק התאמת ביצוע הניסויים משרד הבריאות יפקח על המ .ד

 .להוראות הדין ולנוהלי משרד הבריאות, בפועל לפרוטוקולים שאושרו
 
 :תחולה .5

 .תחולת חוזר זה מיום פרסומו 
 
מודגש כי תוכן חוזר זה ואישור ועדת הלסינקי הינם תוספת לנוהל ניסויים רפואיים בבני  .6

כגון אישור , ין ולכל האישורים האחרים הנדרשים והם באים בנוסף לכל ד1999, אדם
 .הועדה להתקשרויות מסחריות במקרה של ניסוי קליני
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