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 לכבוד
 מנהלי המחלקות הרפואיות

 ומתאמי מחקר חוקריםרופאים, 
 המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

 

 שירותי רוקחות במחקר /תעריפים ונוהל דמי טיפול בוועדת הלסינקיעדכון הנדון: 

אנו מבקשים (, "דמי שירות" 2016בנוהל משה"ב לניסויים רפואיים בבני אדם  )פברואר  21בהתאם לסעיף 

. מסמך זה 1.9.2019-להביא לידיעכם את העדכון במחירי האגרות ונהלי התשלום שייכנסו לתוקפם החל מה

 . 9.2018.4מבטל הודעה קודמת בנושא מתאריך 

 

 דמי טיפול ועדת הלסינקי פירוט הסעיפים

 ₪  4000  הגשת בקשה חדשה לוועדת הלסינקי .1

 ₪  800    בקשה להארכת מחקר .2

 ₪  800    גרסה חדשה לפרוטוקול .3

 ₪  800   (amendmentתוספת לפרוטוקול ) .4

 ₪  800 גרסה חדשה לחוברת לחוקר/ לכתב הסכמה .5

 ₪. 2,000  (תת מחקר גנטיהגשת בקשה חדשה ) .6
 

 נוהל התשלום:

ניתן לשלם בצ'ק  עדת הלסינקי יש לדאוג להעברת דמי טיפול לקרן המחקרים.ובטרם הגשת בקשה לאישור בו

 ת התשלוםיש לצרף את אישור העבר .)תוך ציון מספר המחקר בועדת הלסינקי בוולפסון( או העברה בנקאית

 )פרטי חשבון הבנק לתשלום מצורפים מטה(. ת המחקרלבקש

 טופס פרטי חשבון הבנק לתשלום/דרישת תשלום ניתן לקבל במזכירות הוועדה. 

רק מחקרים ביוזמת חוקר הקשורים למדעי יסוד ומחקרים ללא מימון חיצוני )חלקי או מלא( פטורים 

 מתשלום דמי טיפול לוועדת הלסינקי.

 

 פרטי חשבון הבנק לתשלום:

Medical Research & Development Fund for Health Sercices, The Edith Wolfson Medical Center 

Branch, Holon 

Banking information for the Wolfson Hospital Research Fund: 

Bank: Bank Hapoalim; Branch: 638 

Adress: Waizman 46.  City: Holon 

Account number: 413828,  Swiftcode:POALILIT, IBAN: IL 53-0126-3800-0000-0413-828 
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 תשלומי בית המרקחת פירוט הסעיפים

 תשלום שנתי -₪  5,000 –תשלום לבית המרקחת עבור ניהול מלאי  .1

 ₪. 130 –על כל הכנה )שקית/מזרק( בשעות פעילות בית המרקחת  .2

 לא כולל סופ"ש₪,  500 –הכנה שלא בשעות פעילות בית המרקחת  .3

  ₪ 5000 -ניטור מרחוק .4

 ₪ 650 –הכנה בסופ"ש/חגים  .5

 מחיר להכנת תרופה ציטוטוקסית ידון בנפרד. .6

 תשלום עבור נסיעות יועבר כנגד הצגת חשבונית. .7
 

הכנה המתבצעת ע"י רוקח מורשה המחקר המערבת בתהליך ההכנה את תרופת המחקר **הכנה רוקחית= 

 עבור מינון מסוים שנקבע למטופל מסוים במתן יחידי.

 נוהל התשלום:

  15%בגובה  תקורהיש להוסיף תשלומים לבית המרקחת על 

 לידי בית המרקחת )מזוהה במספר מחקר כפי שרשום בו. הלסינקי( יש לציין על העברת התשלום

 סגן מנהל שירותי רוקחות. למגר' ענת אמיתישאלות יש לפנות 

  Anatam@wmc.gov.ilדוא"ל: 
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