מחלקה

הלסינקי
40-80

שם המחקר
AEGIS

פרוטוקול
CSL112_3001

קרדיולוגיה

90-19

DIAMOMD

PAT-CR-302

פירוט הניסוי חוקר ראשי
מחקר שלב  ,3רב-
מרכזי ,כפול-סמיות,
אקראי ומבוקר
פלצבו ,הנערך
בקבוצות מקבילות
לבדיקת היעילות
והבטיחות של
 CSL112בנבדקים
עם תסמונת כלילית
חריפה.
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 ()RAASi
לטיפול באי-ספיקת
לב.

פרופ' רוגין אריאל

פרופ' מיכאל קליינר
שוחט

מתאמת
ייני אלבר

לוסי מרחסין

נוירולוגיה

60-15

CORDIO

CA 001

07-19

APPRAIZE

CAMG334A2401

ניסוי תצפיתי (חד-
זרועי ,כפול סמיות)
בחולי אי-ספיקת לב
לבדיקת שמישות
התוכנה CORDIO
המותקנת בטלפון
סלולארי חכם,
שבאמצעותה מבצע
הנבדק תבחין
נשימתי לאומדן
ולניטור כמות
הנוזלים בריאות.
מחקר פרוספקטיבי
בן  12חודשים,
בהקצאה אקראית,
התערבותי ,עולמי,
רב-מרכזי ,עם
ביקורת פעילה,
המשווה את התועלת
הממושכת של שתי
פרדיגמות טיפול
(ארנומאב פעם
בחודש [ Erenumab
 ]qmלעומת טיפול
מונע פומי
][Prophylactics oral
) אצל מטופלים
מבוגרים עם מיגרנה
אפיזודית.

פרופ' מיכאל קליינר
שוחט

לוסי מרחסין

ד"ר ירון ריבר

אסתי סדן

אף אוזן גרון

116-19

PRA

TV48125-MH40142

55-18

איבוד שמיעה

SENS 401-201

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.
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.

ד"ר ירון ריבר

אסתי סדן

פרופ' יצחק ברוורמן

אסתי סדן

ילדים

74-20

רימונים

0045-20-HYMC

מחקר פרוספקטיבי
כפול סמויות בקשר
להשפעת השימוש
בתמצית רימונים
(Punica granatum
) בכמוסות על חולי
מחלת הקורונה
(.)COVID-19

פרופ' יצחק ברוורמן

הדיל מלחם

119-19

 MEMEDילדים

MMD010

מחקר תצפיתי לא
התערבותי הבא
לבדוק את תקפות
בדיקת מעבדה
()MeMed BV
המבוצעת על גבי
מכשיר מדידה
(,)MeMed Key
להבחנה בין מחלה
ויראלית לחיידקית
בחולים המגיעים
לחדר המיון/רפואה
דחופה או מאושפזים
עם חשד למחלה
זיהומית חריפה.

ד"ר עדי קליין

הדיל מלחם

אורתופדיה

119-19

MEMEDמבוגרים

MMD010

מחקר תצפיתי לא
התערבותי הבא
לבדוק את תקפות
בדיקת MeMed
 ,BVהמבוצעת על
גבי פלטפורמת ה-
,MeMed Key
להבחנה בין מחלה
ויראלית לחיידקית
בחולים המגיעים
לחדר המיון/רפואה
דחופה או מאושפזים
עם חשד למחלה
זיהומית חריפה.

ד"ר עדי קליין

הדיל מלחם

127-19

BonoFill-II

CP-BNS-05

שיקום והבראת
רקמת עצם גפה
באמצעות בונופיל2-
(– )BonoFill-II
מוצר אוטולוגי המכיל
תאים של המשתתף.

ד"ר יניב יונאי

לוסי מרחסין

מחלות זיהומיות

54-18

קלוסטרידיום

SMT19969 C005

מחקר שלב ,3
אקראי ,כפול סמיות,
בביקורת פעילה,
להשוואת היעילות
והבטיחות של
רידינילזול ( 200מ"ג
פעמיים ביום) למשך
 10ימים עם
ונקומיצין ( 125מ"ג
ארבע פעמים ביום)
למשך  10ימים
לטיפול בזיהום
הנגרם על ידי חיידק
קלוסטרידיום דיפיציל
(( )CDIפרוטוקול
)SMT19969/C005

ד"ר שטיין מיכל

לוסי מרחסין

