
 "?מה עוד אפשר לרצות"
 תרומה נוספת של הספריה לקידום מחקר

 

 

 "העמק"ספריה רפואית , סנאית איילון

 



Selfie      

 .לימדתי בתיכון - ביולוגיהלמדתי •

לימדתי במכלל  – סטטיסטיקהלמדתי סוציולוגיה עם המון •

 .  ברשות המחקראורנים ועבדתי 

 .  מידענותלמדתי •

כריית מידע למחקר  לצורך , עם כל אלה הגעתי לעמק•
 ".עמק"מהנתונים שנצברים ברשומות הרפואיות הממוחשבות ב

 

 . לא היה תפקיד כזה•

 ?על מה? ממי? מה ללמוד•

 קמתי, נפלתי, טעיתי, ניסיתי, תהיתי, בהיתי•

 ועם זה הגעתי לספריה הרפואית 



 ערכים מוספים לקידום מחקר  

 איסוף נתונים למחקר•

       

 במאגרי מידערישום •
 

    

 



איסוף נתונים למחקר  

 *רטרוספקטיבי 

על נתונים שכבר מחקר המבוסס  *

ועיקרו , לאו דווקא לטובת מחקר, נצברו

 הצלבתם וניתוחם
 



 אשפוז

 טיפולים

 בדיקות

 תרופות

 אבחנות



http://www.abcrnews.com/the-most-popular-big-data-tools-latest-techniques/


 

 

ובמידה , הנתונים האלה נצברים בראש ובראשונה לטובת הקליניקה•

 .  רבה לטובת המערכת הכלכלית

 

כדי להשתמש בהם למחקר צריך אפשרות  •

על פי , אותם  באופן גורף לשאוב/לחצוב/לכרות/לדוג

 .  חיתוכים מבוקשים

 מרשומה רפואית למחקר





https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkeqY8LjXAhVQDOwKHeFfAu8QjRwIBw&url=https://finder.startupnationcentral.org/company_page/mdclone&psig=AOvVaw2pyRxXoPZVOukZKNFxD1kN&ust=1510570403744986


 ...(ITולא לאנשי )? עד אז 

 

 עבדותמ

 בנק הדם
 אבחנות רפואיות

 פעולות

 ניתוחים

 תרופות

 רפאותמ

 טיפול נמרץ

 הדמייה
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 ? איזה נתונים אפשר להשיג

 אבחנות באשפוז ובמיון•

 תרופות שניתנות באשפוז•

 י מאושפזים"תרופות שנלקחות בבית ע•

 פעולות שנעשו באשפוז  •

 בדיקות מעבדה•

 מידע על ניתוחים•

 פרטי לידה וקישור בין אם ליילוד•

 פרטי אשפוז ומיון•

 פרטים דמוגרפיים•



 ?  איך כריית נתונים אלה עוזרת למחקר

 

מקרים  אפשר לבחון כמה  –בשלב הרעיון למחקר . 1•

 ?...האם אפשר להוציא נתונים על? יש לנו

  -למשל -

לנו בעשר שנים האחרונות עם דימומים  כמה מקרים היו -

 . ב-שמקבלים באופן קבוע תרופות א, תוך כדי אשפוז

 והתפלגותן לפי סוג דם 2010-כמה נשים היו באשפוז מ-

בכל  , כמה ילדים עוזבים את המיון לפני שקיבלו טיפול-

 חודש  

 
 

 

 

 



 .הוצאת הנתונים –במחקר עצמו . 2

 

   -למשל 

 

 :ב-וקיבלו את התרופות א, האנשים שהיו להם דימומיםלכל 

 מחלות רקע, אבחנות נוספות שנרשמו להם. א•

 שלהםבדיקות הדם . ב•

 תאריך פטירה, גיל, מגדר –דמוגרפיים נתונים . ג•

 קודמיםאשפוזים , אשפוזמשך  -נתוני אשפוז . ד•

 

 

 ?  איך כריית נתונים אלה עוזרת למחקר



 

אקסל עם  גליוןשזה , ( ( Case Report Form CRFהחוקר בא עם •

לפי " העבודה תוכנית"זה . עמודות של נתונים שהוא רוצה לאסוף

 . פרוטוקול המחקר

 

 .  אנחנו רואים מה מזה אפשר להוציא לו באופן מרוכז•

 

,  הרבה פעמים הוא יצטרך אחרי זה להוציא נתונים נוספים מהתיקים•

 .  אחד-אחד, פיזיים או ממוחשבים

 

 

 ?  איך כריית נתונים אלה עוזרת למחקר



במחקרים  )נתונים על קבוצת הביקורת . 3•

 .(פרוספקטיביים

    

  –למשל 

עברו   שלאאבחנות שנרשמו באשפוז הלידה של כל הנשים •

  שכןקבוצת המחקר היו אלה ]במהלך הלידה  Xפרוצדורה 

 [עברו

 

 

 

 ?  איך כריית נתונים אלה עוזרת למחקר



 "התוצר"



 ?מה צריך כדי לכרות את המידע
 "(מהפיכה"עד ל)

   הנתוניםאיך נאספים הבנה 

  -למשל 

 ?  מה הקשר בין רישום במיון לרישום באשפוז•

איפה נרשמות תרופות קבועות לעומת תרופות שניתנות  •

 ?  באשפוז

 ?  ICD9-איך נרשמות אבחנות שונות ב•

 ?איך קוראים לבדיקות מעבדה שונות •

 ועוד•



 

מה אפשר ומה אי אפשר לראות   –הנתונים  היקףהבנת •

,  נתונים מהמרפאות, ...נתונים מהקהילה למשל)

 (מהמכונים

מתי נכנסו  , מאיזה שנים –הנתונים  טווחהיכרות עם •

 מערכות שונות לתפקוד

 

 

 ?מה צריך כדי לכרות את המידע
 "(מהפיכה"עד ל)



 

 ושפתןהמערכות הטכנולוגיות היכרות עם •

 

 לשאיבת נתונים הרשאות•

 

 אקסלשליטה ב•
 

 ?מה צריך כדי לכרות את המידע
 "(מהפיכה"עד ל)



 ?למה אנחנו

ומבוסס  , כי בסופו של דבר זה עוסק באחזור מידע

 :  על מיומנויות שאנחנו שולטים בהן

רצונות החוקרים למונחים של שאילתה  תרגום •

 ...[תרגּום ִמְשאלֹות זה אנחנו]ברת חיפוש 

 

 [קטן על מידענים] לוגיקה•

 
 ...האפשרות שזה יהיה בידינו מותנית כמובן במערך הכוחות הארגוני•

 
 

 

A    

A 
A B B B 



 בונוסים

אנחנו יכולים לספק מידע גם לטובת  , מעצם השליטה בנתונים

 .וניהול" בקרת איכות"

  –למשל 

 לפי אבחנות סרטן, מכון הסרטן רוצה לדעת כמה חולים יש לו•

בנק הדם רוצה לדעת כמה מנות דם ניתנו למי שלא היה לו המוגלובין •

 .  8-נמוך מ

או ימי  , מנהל השיקום רוצה לדעת כמות חולים שהיו אצלו לפי שנים•

 [  הגם שלזה יש מערכות אחרות]אשפוז 

 

 אבל  , זה אולי לא מקדם מחקר

 .  זה מקדם את הספרייה



 מאגרים לרישום מידע  
REGISTRIES 

 מחקריםשל  Registriesיש 

 (מחלה למשל)עם מכנה משותף  אנשיםשל  Registriesויש 



 מאגרים שרושמים אנשים

 

אנשים כפרטים תורמים מידע על עצמם לטובת יצירת בסיסי נתונים  •

 .בתקווה למצוא מרפא, שיעזרו ללמוד על המחלה

 

כ לקדם  "ארגון שנועדו בד/אתר/הנתונים נמצאים בידי מקימי העמותה•

 .  את המחקר בתחום



 מאגרים שרושמים אנשים

-you/list-trials-research-clinical-information/nih-https://www.nih.gov/health

registries 

https://www.nih.gov/health-information/nih-clinical-research-trials-you/list-registries
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 מאגרים שרושמים אנשים

https://www.nih.gov/health-information/nih-clinical-research-trials-you/list-registries 



 ?תרומתנו

 

מותנית במידת  עיבוי בסיס הנתונים /ליצירתיכולת לתרום •

 זה אולי יותר רלבנטי למתאמות מחקר. המגע עם מטופלים

 

על קיומם של  ביידוע החוקרים אנחנו יכולים לקחת תפקיד •

כחלק מדחיפה כוללת לחיבור קהילת מחקר  , בסיסי נתונים כאלה

 .  עולמית/מקומית אל קהיליית מחקר ארצית



 מאגרי רישום מחקרים

מאגרים בהם רושמים חוקרים את פרטי המחקר  

 .על פי הפרוטוקול שלו, שלהם

 .בסיום המחקר ניתן להוסיף את התוצאות



 מאגרי רישום מחקרים

 ?מהלשם 

 
  -  מטופליםלעזרת •

 למשל נסיוניכדי לזכות בטיפול , למצוא מחקרים שניתן להשתתף בהם -

 

   -  חוקריםלעזרת קהילת ה•

 למנוע פרסום ודיווח סלקטיבי של תוצאות מחקרים - 

 למנוע שכפול מיותר של מאמצי מחקר - 

 בטרם  , בתחוםלספק לוועדות אתיקה מוסדיות מידע על הנעשה  - 

 . אישור מחקר    

 

אמנת הגינות  של רישום מחקרים במאגרים ציבוריים הוא סוג •
 בקהיליית המחקר ושקיפות

 

 



 NIH -מאגרים שרושמים מחקרים 



 ישראל -מאגרים שרושמים מחקרים 

 https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/Home.aspx 

https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/Home.aspx


 ?  מה הבעיה



 ,  דורשת  ICMJEהעורכים ועדת 

 ,  לדרושלעורכי כתבי העת הרפואיים וממליצה 

  במאגרים ציבוריים מחקרים קלינייםשל רישום 

 ,  הראשוןגיוס המשתתף כבר בעת 

 .  לשקילת פרסוםכתנאי 
 

מראשיתו   במאגר ציבורישלא רושם את מחקרו חוקר , לפיכך

המאמר שייכתב בעקבותיו  בסיכויי הפרסום של עלול לפגוע 

 .  איכותייםבעיתונים 



 ?  מהם מאגרים ציבוריים

http://www.who.int/ictrp/

/network/primary/en 

 

 ?ואת מי לא נמצא כאן

http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/


 זאת אף זאת

לא רק שאם אנחנו לא רושמים מחקר במאגר בינלאומי  

 ,אנחנו פוגעים בסיכוייו להתפרסם היטב

אלא שבהחלטת משרד הבריאות שלא לחייב כמקודם רישום  

הוא שומט את הקרקע  , אלא דווקא באתר הישראלי NIH-ב

תחת הצהרת היותנו חלק מקהיליית המדע והמחקר  

 .  הבינלאומית



 !אנחנו –? ומי כאן כדי לעזור כשיש בעיה

  –? מה אנחנו יכולים לעשות בתחום

 

וכחלק ממנה , לעורר מודעות לחשיבות נושא השקיפות במחקר•

 .ולא רק כדי לצאת ידי חובה, הרישום במאגרים ציבוריים

 

, למרות הטרחה, לעורר מודעות לצורך לא לוותר על רישום בינלאומי•

לפעול  ...[. פרסום זה הרי כבר בתחומנו ]כדי להבטיח פרסום נאות 

 .  למען זה בתחומי הארגון שלנו

 

היכן שצריך אדמיניסטרטור ארגוני  , לקחת אחריות בפועל על הרישום•

 (NIHלמשל )

 

 



 סיכום
 במה תורמת הספריה הרפואית לקידום מחקר



 סיכום

סידור ומיון אפשר בקלות להפעיל גם , איסוף, את המיומנויות שלנו בחיפוש•
 .לגבי נתונים למחקר

 

, כתיבה אקדמית, GCP)אנחנו יכולים לקדם לימוד שיעזור לחוקרים •
 (סטטיסטיקה, מתודולוגיה

 

 (IRB-ל)אנחנו יכולים לספק מידע שיעזור לאישור מחקרים •

 

 אנחנו יכולים לעזור בבקשות למענקים•

 

קהילת המחקר המקומית בחידושים   עדכוןאנחנו יכולים להיות אמונים על •
ועל  , רישומו ופרסומו, טכנולוגים ורגולטוריים בתחום המחקר, מהותיים

 .שלה אל קהילת המחקר הבינלאומיתחיבור טוב יותר 



 סיכום

 

  –בקיצור 

 

 ,  "אימפריאליסטים"אנחנו יכולים להיות 

 ,  (מחקר-מטא)לספח אל חיקנו סוגיות שונות בגזרת המחקר /ולאמץ

 .לקחת עליהן אבהות

 ,בתחום קידום המחקרשל מידע וידע בכך נבסס את עצמנו כמוקד 

 להמשיך ולסיים מחקר, כמקום אליו יש לעלות לרגל כדי להתחיל
 ...(  ולא רק מכיוון סקירת הספרות)

 

 

 

 



 !רבהתודה 
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