
 :תחום הקרדיולוגיה

סמיות, אקראי ומבוקר פלצבו, הנערך -מרכזי, כפול-, רב3מחקר שלב  על המחקר: .1

בנבדקים עם תסמונת כלילית  CSL112בקבוצות מקבילות לבדיקת היעילות והבטיחות של 

 חריפה.

 עם מחלות רקע ואוטם לבבי 18מטופלים מעל גיל  :אוכלוסיית היעד למחקר     

 פרופ' אריאל רוגין ראשי:חוקר      

 ייני אלבר מתאמת מחקר אחראית:     

   לבדיקת התאמה ולהצטרפות למחקר ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:     

 jennye@hymc.gov.il דוא"ל:, 047744909טלפון:     

_________________________________________________ 

סמיות, מבוקר פלצבו, עם הפסקת טיפול -מרכזי, כפול-רב מחקר על המחקר: .2

אקראית, בקבוצות מקבילות של פטירומר לניהול היפרקלמיה בנבדקים המקבלים 

-( לטיפול באיRAASiאלדוסטרון )-אנגיוטנסין-תרופות המעכבות את מערכת הרנין

 .קת לבספי

 לים מהיפרקלמיהפיקת לב הסובמטופלים באי ס :אוכלוסיית היעד למחקר     

 פרופ' מיכאל קליינר שוחט חוקר ראשי:     

 לוסי מרחסין מתאמת מחקר אחראית:     

   לבדיקת התאמה ולהצטרפות למחקר ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:      

 lucym@hymc.gov.il דוא"ל:, 047744929טלפון:      

________________________________________________ 

 

 לבדיקת ספיקת לב אי בחולים( סמיות כפול, זרועי-חד) תצפיתי ניסוי על המחקר: .3

 שבאמצעותה מבצע, , חכם סלולארי בטלפון המותקנת  CORDIO התוכנה שמישות

 בריאות הנוזלים כמות ולניטור לאומדן נשימתי תבחין הנבדק

 מטופלים עם אי ספיקת לב :אוכלוסיית היעד למחקר         

 פרופ' מיכאל קליינר שוחט חוקר ראשי:          

 לוסי מרחסין מתאמת מחקר אחראית:          

   לבדיקת התאמה ולהצטרפות למחקר ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:          

 lucym@hymc.gov.il דוא"ל:, 047744929טלפון:          

 

  הנוירולוגיה: תחום
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סמיות, מבוקר פלצבו, -מרכזי, בהקצאה אקראית, כפול-רב חקר על המחקר:  .1

בקבוצות מקבילות שאחריו יתבצע מחקר הארכה בתווית פתוחה להערכת היעילות 

והבטיחות של פרמנזומאב כטיפול למניעת מיגרנות במטופלים הסובלים מהפרעת 

 דיכאון קליני חמורה.

   שסובלים ממיגרנה  18מעל גיל  מטופלים :אוכלוסיית היעד למחקר          

 .קליני מאובחן ומדיכאון         

 ד"ר ירון ריבר חוקר ראשי:           

 אסתי סדן מתאמת מחקר אחראית:           

   לבדיקת התאמה ולהצטרפות למחקר ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:            

 estys@hymc.gov.il דוא"ל:, 047744483טלפון:           

  האף אוזן גרון: תחום

 

מחקר יעילות ובטיחות בן שני חלקים, אקרא, כפול סמיות,  על המחקר: 1

לטיפול בנבדקים עם איבוד   SENS-401בביקורת פלצבו, בקבוצות מקבילות על 

 שמיעה תחושתי עצבי פתאומי חמור או עמוק

 אשר לוקים באובדן  18מעל גיל מטופלים  :אוכלוסיית היעד למחקר              

 שמיעה פתאומי.              

 פרופ' ברוורמן יצחק חוקר ראשי:                

 אסתי סדן מתאמת מחקר אחראית:                

 קר ניתן ליצור קשר בפרטים  לבדיקת התאמה ולהצטרפות למח                

 estys@hymc.gov.il דוא"ל:, 047744483טלפון:   הבאים:             

  ופדיה:אורת תחום

 

  –( II-BonoFill) 2-שיקום והבראת רקמת עצם גפה באמצעות בונופיל על המחקר: .1

 .ר אוטולוגי המכיל תאים של המשתתףמוצ

 ממחסור עצםמטופלים הסובלים  :למחקר אוכלוסיית היעד          

 ד"ר יניב יונאי חוקר ראשי:           

 ייני אלבר מתאמת מחקר אחראית:           

 לבדיקת התאמה ולהצטרפות למחקר ניתן ליצור קשר בפרטים            

 jennye@hymc.gov.il  דוא"ל:, 929047744טלפון: הבאים:          
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  זיהומיות: תחום

 

, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פעילה, להשוואת 3מחקר שלב  על המחקר: .1

ימים עם  10מ"ג פעמיים ביום( למשך  200היעילות והבטיחות של רידינילזול )

ימים לטיפול בזיהום הנגרם על ידי  10מ"ג ארבע פעמים ביום( למשך  125) ונקומיצין

 (SMT19969/C005( )פרוטוקול CDIחיידק קלוסטרידיום דיפיציל )

 מטופלים הסובלים מחיידק קלוסטרידיום :אוכלוסיית היעד למחקר          

 ד"ר שטיין מיכל חוקר ראשי:           

 לוסי מרחסין :מתאמת מחקר אחראית           

 לבדיקת התאמה ולהצטרפות למחקר ניתן ליצור קשר בפרטים            

 lucym@hymc.gov.il דוא"ל:, 929047744טלפון: הבאים:         
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