בית הספר האקדמי לסיעוד אסף הרופא שמח להזמינך להשתתף בקורס

)Good Clinical Practice (GCP
בתאריכים 10.4.2018 :ו17.4.2018 -
 -GCPהינו נוהל בינלאומי לתכנון ,ניהול ,תיעוד ודיווח של מחקרים קליניים .הנוהל שם דגש
על עריכת מחקרים אתית ומדעית ,תוך השגת המטרות הבאות:
 .1שמירה על זכויותיהם ,בריאותם ורווחתם של משתתפי המחקר ,בהתאם לעקרונות
הצהרת הלסינקי;
 .2שמירה על אמינות ודיוק המידע שנאסף במהלך המחקר.
מטרת הקורס -הקניית כלים ומיומנויות לשיפור איכות הביצוע של מחקרים קליניים
הקורס מיועד לחוקרים מכל קשת מקצועות הבריאות (רופאים ,אחיות ,מתאמי מחקר ,חברי
ועדת הלסינקי ,סטודנטים לתואר שני ושלישי) העוסקים במחקרים קליניים על פי "נוהל
לניסויים רפואיים בבני אדם" (משרד הבריאות ,2006 ,סעיף " ,)1.5חוקר ראשי וחוקר משנה
הנוטל חלק בניסוי רפואי בבני אדם יהיה בעל הכשרה מתאימה לביצוע ניסויים קליניים ובעל
מיומנות וניסיון בתחומו ,לעריכת הניסוי הרפואי".
ימי לימודים* :הקורס יתקיים ביום ג' 10.4.2018 -וביום ג' –  17.4.2018בין השעות ,8:00-16:30
בבית הספר האקדמי לסיעוד אסף הרופא.
עלות ההשתתפות ₪ 100 + ₪ 1,350 :דמי הרשמה (תינתן הנחה לסטודנטים בקמפוס אסה"ר).

* במידה ותבטל/י השתתפותך עד שבוע לפני פתיחת הקורס כספך לא יוחזר.

לפרטים והרשמה :ניתן להירשם עד לתאריך 21.3.2018

טל08-9779472/0/1 .

בסיום הקורס תונפק תעודה ע"י חברת ( GCPהתעודה מוכרת בוועדות הלסינקי)

*פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים
_ ____________________________________________________________
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הרשמה לקורס GCP
הקורס יתקיים ביום ג' –  10.4.2018וביום ג' – 17.4.2018
בין השעות08:00-16:30 :
בבית הספר האקדמי לסיעוד אסף הרופא
עלות הקורס + ₪ 1,350 :דמי הרשמה.₪ 100 :
בעת הרישום יש לצרף צ'ק על סה"כ  ₪ 1,350לפקודת "ביה"ס לסיעוד אסף הרופא".
פרטים אישיים:
שם משפחה__________________ :

שם פרטי___________________________ :

ת.ז________________________ :

מקום עבודה_________________________ :

טלפון בעבודה ________________ :

נייד_______________________________ :

כתובת ________________________________________________________ : E-mail

בלועזית:
_______________________ Last Name:

____________________First Name:

כתובת למשלוח תעודה_______________________________________:
*דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההשתתפות מצד הנרשם.
פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים.
בברכה,
ד"ר רלי אלון
מנהלת ביה"ס לסיעוד

ילנה מעוז
מרכזת תחום מחקר

______________________________________________________________
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