יולי 2012
שלום רב,
שמחה לעדכן כי ביוני  2012הצטרף פרופ' שמעון רייסנר למידג"ם .פרופ' רייסנר מכהן כראש
מינהלת בנק הרקמות הארצי  -מידג"ם ,מאגר רקמות ישראלי לדגימות ביולוגיות למחקר .פרופ'
רייסנר ,קרדיולוג בכיר ,שימש בשנים האחרונות כסגן וממלא מקום המנהל בקריה הרפואית
רמב"ם.
אני מבקשת להציע לקבוצת המחקר שלך או לחברה שלך את שירותנו .אם את/ה עוסק/ת
בתחומים של חקר הסרטן ,רפואה מותאמת או פיתוח כלי אבחון ו/או תרופות בשיטות של
פרוטאומיקה ,גנומיקה ,אפיגנטיקה ,פיתוח נוגדנים וכדומה ,את/ה עשוי/ה להיות מעוניינ/ת
בדגימות מהמאגר הארצי.
אני מזמינה אותך -
§ ליצור קשר עם מינהלת מידג"ם על מנת לברר האם דגימות הנחוצות למחקרך קיימות במאגר
הארצי ,מה עלותן וכיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת דגימות למחקרך.
§ ליצור איתי קשר בשאלות מדעיות ומחקריות על מנת שאסייע בתכנון המחקר על סמך
הדגימות המצויות במאגר .מה אפשר ומה אי אפשר להשיג באמצעות השימוש בדגימות של
מידג"ם וכד'.
§ אם יש צורך ,נשמח לסייע גם בתהליך הפנייה לבקשת אישורים מתאימים (ועדת הלסינקי).
מאגר הרקמות הארצי הוקם על ידי פורום תל"מ ,במימון ממשלתי ,כתשתית לאומית לקידום
מחקר ביו רפואי .המיזם נמצא תחת פיקוח משרד הבריאות ובהובלת המדען הראשי של
המשרד ,פרופ' אבי ישראלי .יו"ר מועצת המנהלים של מידג"ם הוא חתן פרס נובל ,פרופ' אהרן
צ'חנובר .נכון להיום ,שותפים במיזם ארבעה מרכזים רפואיים מובילים (הדסה ,מרת"א ,רמב"ם
ושיבא).
במאגר הארצי נאספות ונשמרות דגימות ביולוגיות שונות ,כולל רקמות ודם ,בעיקר ממטופלים
שעוברים ניתוחים להסרת גידולים .מטופלים אלו נתנו את הסכמתם לתרום דגימות
למחקר .מכיוון שבנק הרקמות הארצי פועל כמאגר וירטואלי משותף  -עומד לרשות החוקרים
מאגר משולב אחד גדול .מינהלת מידג"ם אחראית על תיאום המערכת והמידע ,וכן על ריכוז
הפעילות מול החוקרים.
הדגימות ,יחד עם מידע פתולוגי וקליני זמינות לחוקרים בעלי אישורי מחקר מתאימים.
באתר האינטרנט שלנו  www.midgam.org.ilניתן למצוא חומר נוסף על אופן הגשת בקשה
לקבלת דגימות למחקר ,סוגי הדגימות במאגר הארצי ,מה עומד בבסיס הרעיון של הקמת גוף
ארצי כזה וכן מידע על הגופים והאנשים ששותפים לעשייה.
אודה לך אם תעביר/י את המכתב לאנשים נוספים ,אשר עשויים להיעזר בנו.
ניתן לפנות אלי בכל שאלה בטלפונים858-4466755 ,88-9342935 :
או בדוא"ל yehudit@midgam.org
בברכה,
דר' יהודית כהן,
מנהלת מדעית ,מידג"ם
ד"ר יהודית כהן ,מנהלת מדעית ,מידג"ם-בנק הרקמות הארצי
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