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חיפה-טכניון, ש ברוך רפפורט"מסונף לפקולטה לרפואה ע  
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 מטרות מסורתיות הספרייה

ידי אספקת  -ומחקרית על  מתן תמיכה קלינית
  מידע רפואי ומדעי עדכני בפורמטים שונים

 בצורה יעילה ובאופן מקצועי

 

  אבל היום כאשר יש נגישות למידע לכל דורש
תפקיד הספרן הרפואי  האם  –באופן עצמאי 

 ? כפי שהיהנשאר 

 



ספריות רפואיות במרכזים לבריאות הנפש 
ובבתי חולים קטנים –  

לא בכל בית חולים יש ספריה 

בבתי החולים שיש בהם ספריה , 
 אין בהכרח ספרן

זה לרוב חצי משרה, אם יש ספרן 

  אך אם הספרן יצירתי ויודע להרחיב את
הפעילות הוא יהיה בעל תפקיד חיוני 

 .לקידום הארגון

 

הם 
 !!מפסידים



 הגדרת תפקיד הספרן הרפואי
1901שנת   

 .  בדומה למשורר הספרן נולד ולא נעשה
אדם יכול לסיים תואר בספרנות אבל כאשר הוא בא לנהל  

שומר  "הוא יהיה רק "  ספרן מלידה"ספריה אם הוא לא 
כפי  –ינטלמן 'נוסף לכך הוא צריך להיות ג".  הספרים

,  אמינות, בעל נימוסים והגינות –שהמשורר אמרסון התכוון 
 יחסי אנוש מוקפדים



בהגדרת התפקיד של משרד הבריאות  
 הכישורים הנדרשים לספרן רפואי( 1.10.2015)

A  gentleman in 
the Emersonian 
sense 

 שליטה באנגלית יתרון

שימו לב 
....לדיוק  



ייעול ועדכון שירותי 
הספרייה בהתאם  

,  לשינויים בשדה הרפואה
והחידושים  , המחקר

 בטכנולוגיות המידע

ביצוע הדרכות  
המותאמות  

 לקהלים שונים

איתור ועריכה של 
פרסומי הרופאים  

 רפואי-והסגל הפרא



 –ספרן או מידען רפואי זה לא רק מקצוע 

 (ספרן מלידה)! זה אופי

 
 
 
 

סקרנות בלתי נלאית וDRIVE    לאתר את החומר
 הנדרש

 הסיפוק הוא מa job well done    
מוכנות לבצע תפקידים שאינם תפקידים 

 מסורתיים של ספרן או מידען 
  יצירתיות בהגדרת תפקידים נוספים שניתן לבצע

כדי שהספרייה תהיה מחלקה חיונית   –בספרייה 
 בארגון

Make the library indispensable  !! 
 !הארגון לא יכול בלעדיה

 
 



 הקשר בין הספרייה למחקר 
 John’s Hopkins University 

בקבוצת הביקורת במחקר    24מתנדבת בריאה בת  2001-בחודש יוני ב
ל נפטרה תוך כדי המחקר אשר כלל שאיפת חומר כימי שפגע  "באוניברסיטה הנ

 .בריאות ובכליות שלה

 בביקורת למחקר צוין כי החסרים בחיפושי המידע גרמו לכישלון הפרוטוקול  

 

 

 

בבדיקה לאחר  
המעשה איגוד  

הספרנים  
הרפואיים ביקש 

מספרנים  ברחבי  
ב לבצע  "ארה

חיפוש על החומר  
עלו על  וכולם 

 הסיכונים



 הקשר בין הספרייה למחקר 

המשרד הפדרלי להגנה על מחקר אנושי השהה את כל המחקרים  בבני אדם   
.  בני אדם 15,000 ניסויים מתמשכים בקרב 2,400זה עצר . ונס הופקינס'בג

ההפרעה היתה כאוטית והרסנית למחקרים וגם פגע בחולים שהשתתפו  
ביטל את    OHRP,לכן. בניסויים שמצאו  את עצמם לפתע ללא תרופות

אם כי עם הדרישה כי הניסויים יעמדו  , ההשעיה שלושה ימים מאוחר יותר
 .בסטנדרטים חדשים

אשר השתמשו בכספים  , האוניברסיטה הגיעה להסדר כלכלי עם המשפחה
 .  להקים קרן מלגות עבור מדענים שאפתנים כמו ביתם

למשפחה יש הרבה כבוד להופקינס ומבין את הצורך בניסויים רפואיים על בני  
אביה של אלן  . הם לא רצו שהמחקר של הופקינס יושעה. אדם לקידום המדע

לא הייתי רוצה , וטיפול ניסיוני היה האופציה היחידה, אם היה לי סרטן, 'אמר
 ".שהמחקר ייפסק

והיא ... היא הייתה הומניטרית "אלן רוש התנדבה למחקר האסטמה כי   
היא עבדה במעבדה בהופקינס משום  . "רצתה משהו שיעזור לבני זולתה

 .שרצתה לצבור ניסיון ולהרחיב את הידע  כדי להתקבל לבית הספר הוטרינרי

(Pelton, 2001, Baltimore Sun) 



(המשך)הקשר בין הספרייה למחקר    

ל מדגישה את המורכבות הכרוכה במציאת ובהערכת  "המקרה הנ
והצורך להיעזר במומחיותם של ספרניות  ... רפואית-ספרות ביו

.רפואיות  

ונס הופקינס הוקמה ועדה כדי לפתח סטנדרטים 'באוניברסיטת ג
 –הרכב הועדה .  רפואית לקראת ביצוע מחקרים-לחיפושי מידע ביו

 2, מומחה במאגרי מידע פרמקולוגים, פרמקולוג, ספרניות 2, מדען
 .מומחים חיצוניים

:מידע זה פורסם ב  

1966 and all that – when is a literature search done? 

The Lancet, Volume 358, August 25, 2001, pg. 646 



 

רפואיים ולמאמרים  -פבמד מספק הפניות למאמרים ביו, היום
 .1946במדעי החיים משנת 

ישנם מספר , ר לינדברג"ד, NLMולדברי מנהל ה,  כפי שראינו
שניתן לענות עליהם רק על ידי בדיקת רפואיות עכשוויות שאלות 

 .הספרות הישנה
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 הערת אגב



 הספרן בקידום המחקר





 .  ונס הופקינס שהתפרסם היטב נגע בגרעין מקצוע הספרנות'המקרה בג
 

.1(Resnick, 2001)  סקירת פרוטוקולים: הספרן כחבר בוועדת הלסינקי  ,
 .  ואפילו הוספת ציון רמת הסיכון בהצעות המחקר, המלצות לשינויים

.2  (Harvey, 2003)  כדי  , הספרנים מעורבים יותר  בפעילות וועדות הלסינקי
 .  לשפר את הידע בספרייה אודות הצעות המחקר של המוסדות שלהם

.3(Robinson & Gehle, 2005) תפקידי  : יניה'בפקולטה לרפואה במזרח ווירג
חיפושי מידע ובדיקת   -בתמיכה בוועדות הלסינקי הליבה של הספרנים  היא 

 כדי לוודא שהם כוללים את כל הסיכונים, טופסי הסכמה מדעת
.4(Raimondo, Harris, Nance, & Brown, 2014)   יוזמות בספריית

 :אוניברסיטת מרילנד
,  שכוללות סדנאות עם תרגילים מעשיים הדרכות באוריינות רפואית( 1

 זיהוי משאבים עם תיאורים בריאותיים בשפה פשוטה
  . ספרנים בודקים ומשפרים טופסי הסכמה( 2

)Greenberg and Narang, 2015) 

 תפקיד הספרן בוועדת הלסינקי



ספרן מונה לכהן בוועדת  יניה 'בפקולטה לרפואה במזרח ווירג
 .  כחבר לא מן המנייןהלסינקי 

מתן שירותי  , יועץתפקידו הוא של . לא מצביע בוועדההספרן 
מידע לוועדה על מנת לשמור על זכויות המשתתפים במחקר 

תפקידו לבצע חיפושי מידע עבור חברי הוועדה  ,. במוָֹסד
הספרן משמש גם  . כאשר הם בודקים את הצעות המחקר

וחברי וועדת  , צוות המחקר, כאיש קשר בין הספרייה
הספרן משתתף בישיבות הוועדה כדי להתעדכן  . הלסינקי

 .  בנעשה בהם
Robinson and Gehle, 2005 

 תפקיד הספרן בוועדת הלסינקי



אפשרויות נוספת לעזרת הספרן בהגשת בקשות  
 לביצוע מחקרים

  ספרנים יכולים ליזום פגישות עם מתמחים
כדי לעזור להם לבחור נושאים למדעי יסוד  
ולהדריך באיתור מידע ובבדיקות לגבי מה  

 כבר נעשה בתחום

הדרכה במילוי טופסי הגשה לוועדת הלסינקי 

הדרכה בכתיבת טופסי הסכמה מדעת 



 הספרן כמקדם מחקר
 יש חפיפה בין המיומנויות הנדרשות

 לטיפול הטכני במחקרים ואופי הספרן

 
דיוק 
סדר 
ירידה לפרטים 
ארגון 
  מידה מסוימת

 OCDשל 
רצון ללמוד 

 





 Clinicaltrials.gov  רישום ניסויים קליניים במאגר 

.תרחיב על נושא זה בהמשך היום סנאית  



 גילוי נאות



 GCPהעברת סדנאות ב

העתיד הוא 
!!כאן ועכשיו  



11עמוד   



20עמוד   





 ?בספרייה GCPלמה להעביר סדנאות 
כל חוקר חייב לעבור הכשרה בGCP   ולקבל תעודה

 מגוף בעל הכרה בינלאומית

ישנם קורסים חינמים של ה- National Institute on 

Drug Abuse (NIDA) Center for Clinical 

Trials (CCTN) Clinical Trials Network (CTN)   

(  באנגלית)באינטרנט  GCPבנושא  NIHהוגם של 
שמנפיקים תעודות אישיות לאחר מבחני סיום  

שניתן לעשות באופן עצמאי או בהדרכה  , הלומדות
 .בבית החולים

 



https://gcp.nidatraining.org 







https://crt.nihtraining.com/login.php 









 GCPהעברת סדנת 

אני מעבירה את הקישור והם מבצעים אותו , לחוקרים ששולטים באנגלית
 .  אך אני זמינה לענות על שאלות, באופן עצמאי

לכן אני מעבירה לחוקרים  , יש צורך ללמוד גם את הנהלים של משרד הבריאות
את הקובץ של הנוהל לביצוע ניסויים קליניים העדכני עם הדגשה שיש חפיפה 

אך במדינת  , NIDAו NIHרבה בין הנהלים של משרד הבריאות וקורסי ה
לחוקרים שעושים את הקורס באופן  . נהלי משרד הבריאות קובעים, ישראל
 .יש להעביר סדנה מקוצרת על הנוהל של משרד הבריאות, עצמאי

אני מעבירה סדנה של יום שלם  , לחוקרים וחוקרי משנה שמתקשים באנגלית
אני מעבירה קובץ של החומר , כדי שנוכל לסיים את הסדנה ביום אחד.  בעברית

בעברית כשבוע לפני הסדנה כדי שהמשתתפים יוכלו לעבור על החומר ולהכין 
 .שאלות

 המשתתפים מתבקשים להגיע לסדנה עם סמארטפון כדי שתהיה להם גישה
בסדנה אני מעבירה מצגת בעברית שכוללת גם את  . למבחנים בסוף הסדנה

 .וגם החומר הקשור לנוהל משרד הבריאות, החומר של הקורס המקוון

  בסוף הסדנה כל המשתתפים עושים את המבחנים ומנפיקים את התעודות
 .  GCPהשמיות של ההכשרה ב

 



 GCPקורס 

 .  של ארצות הברית   National Institutes of Healthשל ה   Clinical Research Trainingהחומר מבוסס על 

 /https://crt.nihtraining.com :  הקורס במלואו זמין ללא תשלום כאן

יש דגש על  . כדי להדגיש את הצורך לשמור על בטיחות המשתתפים במחקר –חלק מהחומרים חוזרים על עצמם 
 . שמירה על זכויות המטופלים ואחריות החוקר הראשי, הליך קבלת הסכמה מדעת

כדי שנוכל להשתתף במחקרים מסחריים     FDAאך חשוב לנו להכיר את דרישות ה, ב"חלק מהחומר ייחודי לארה
 .  של חברות הפארמה

 .נהלי משרד הבריאות קובעים, במדינת ישראל.  NIHיש חפיפה רבה בין הנהלים של משרד הבריאות וקורס ה

  

 ?כיצד מבצעים מחקר קליני שהוא גם אתי - 1פרק 
 הבעיה האתית במחקר קליני - 1סעיף 

המטרה של לא תועלת למשתתפים היא , בעוד מטרתו של מחקר קליני היא להקל על סבלם של בני אדם ממחלות
כך שבני אדם המשתתפים במחקר  , ברוב המחקרים הקליניים קיימת רמה מסוימת של סיכון, יתר על כן. המחקר

 .יכולים להיות בסיכון לפגיעה גם כשהם תורמים לידע מדעי

 פוטנציאל לניצול= בני אדם + מחקר קליני 

 מחקר קליני  לעומת טיפול קליני – 2סעיף 

 :מטרות

 מחקר קליני

   -ליצור ידע שיעזור לנו להבין ולייעל את בריאות האדם 

( 

 GCPקורס 
 

https://crt.nihtraining.com/


רפואי-תפקידים נוספים של ספרנים במחקר ביו  
Glenn and Roland, 2010 

  חיפושים במקורות ואיתור מידע הם יסודות מסורתיים של
רפואיים של ימינו מעורבים  -הספרנים הביו.  עבודת הספרן

.  ומבצעים כעת גם ניתוחי נתונים  יותר במחקר עצמו
 !(סנאית תרחיב בנושא זה)
 

 ספרנים רבים סיימו הכשרה בביצועsystematic reviews  
והיום שותפים בביצוע החיפושים לסקירות ובהדרכת  

הממונה על  , ליאורה, לדוגמא)החוקרים בביצוע הסקירות 
 (.ספריית הפקולטה לרפואה בטכניון

 

" מדריך את החוקרים בשימוש  " ספרן ביואינפורמטיקאי
בכלים וטכניקות חדשים כדי לאתר מידע גנטי וביולוגי  

 (סנאית תדבר על תפקיד זה בהמשך. )במקורות ייעודים

ספרנים  מעורבים יותר בכתיבת בקשות למענקים  . 
 



 קידום פרסומים

  הספרנים מקדמים את המאמרים הנובעים
החוקר מבקש עזרה בחיפוש מידע . מהמחקרים

הספרן מסכם . ובאיתור המחקרים שכבר בוצעו בתחום
,  בתום ביצוע המחקר.  את החומר  עבור הצעת המחקר

החלק הזה של ההצעה לעיתים הופך להיות חלק  
וכך  יש מצבים , של המאמר   introductionמה

 . שהספרן אפילו מופיע כמחבר שותף

 הוא יכול גם , והוכשר לכך כאשר הספרן דובר אנגלית
לעזור בעריכה הלשונית של המאמר ולהתאמתו  

 .להנחיות למחברים של כתב עת היעד



  –פרסומים קידום 
 עזרה באיתור כתב עת לפרסום

 רשימת הביבליוגרפיה של באמצאות בדיקת
 המאמר

 חיפוש הנושא בPUBMED   ולראות איזה
 כתבי עת מיוצגים יותר בתוצאות

  חיפוש במאגרים שמתאימים מאמרים לכתבי
ראו אתר הספרייה (  )Journal finders)עת 

 (למדעי הרפואה והבריאות בבאר שבע



 איתור כתב עת לפרסום מאמר



 קידום אקדמי
והספרן יכול   –לאקדמיה החולים הספרייה היא הגשר בבית 

 !להיות איש הקשר
 

הגשת קורות חיים לפקולטה לצורך קידום אקדמי 

 עזרה באיתור הנחיות לכתיבתCV   ולארגון
 החומרים להגשה

עזרה בארגון וכתיבת הCV לפי ההנחיות 

עזרה בחיפושים ואיתור המאמרים של אנשי הסגל 

 בדיקת הIF מספר הציטוטים של  , של כתבי העת
   Qדירוג כתבי העת וה, המאמרים 



 לקידום אקדמי CVשירותי ספריה בהכנת 

04 -מספריית הפקולטה שרה דיכטר' קיימת אפשרות לפנות לגב, בנוסף-
שתעזור בעריכה והגהה של    dichter@technion.ac.il -מייל   8295350

    . קורות החיים
 .אנא הקפידו על הגשת קורות החיים על פי הנחיות אלו

 

ניתן להסתייע בצוות ספריית הפקולטה לרפואה בהכנת רשימת  
 .פרסומים
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The 21st Century Medical Librarian:  
More Vital than Ever 
 
June 1, 2017 

http://libraryhub.nejm.org/article-hub/2017/06/21st-century-

medical-librarian-vital-ever/  

מאתגרת במיוחד עבור ספריות בתוך בית  הספריההדגמת הערך של 
 .חולים או מערכת בריאות 

הספרנים חייבים לעמוד באתגר של פיתוח ושיפור יכולות  •
,  ניהול נתונים, למשל: המיומנויות לקידום שירותים חדשים

דרכים שונות שבהן משתמשים ניגשים  , ביקורות שיטתיות
 למידע מהטלפון הנייד

הכשרת אנשים לזיהוי ושימוש בכלים הנכונים כדי למצוא מידע  •
 אמין

הוראת אוריינות מידע הופכת להיות חשוב יותר ככל שהמידע  •
 . יותר ויותר זמין
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 גיוון התפקידים

לא כל .  הספרן יכול לאמץ מגוון רחב של תפקידים
כל אחד בא מהרקע האישי .  תפקיד מתאים לכל ספרן

שלו עם הכישורים המיוחדים ותחומי המומחיות  
עם זאת צריך להיות פתוחים לאתגרים .  והעניין שלו

חדשים כדי להתברג בעשייה האקדמית ובקידום  
 .  המחקר

  אך לא רק הספרן צריך להיות מוכן להרחיב את
ההנהלה והחוקרים צריכים לפרגן ולתמוך , תפקידו

בהרחבת התפקידים של הספרנים כדי לעבוד בשיתוף  
 .פורה

  למזלי זכיתי לעבוד תמיד עם מנהלים שמפרגנים וכיום
 !גרינשפון שלא רק תומך אלא גם דוחף קדימה' עם פרופ



מידענות רפואית/סיפוק בעבודת הספרנות  

  ככל שהלקוחות מצליחים למצוא את המידע הבסיסי שלהם
הם פותחים עבורנו את הדלת להציע שירותים  , באופן עצמאי

 .  נוספים חדשים

  הספרנים יותר ויותר הופכים להיות חברי סגל בפרויקטים
בעיקר חוקרים ראשיים  , וזה  שינוי גדול באופן שבו מדענים

 .חושבים על ספרנים

 הכרה חיובית בעבודתם על ידי הלקוחות  -הגדרת הצלחה   .
 aהסיפוק של ספרן טוב הוא ההרגשה של ,  כפי שהזכרתי –

job well done  ! 

  אנו מרגישים שאנו עושים  עבודה טובה כאשר אנו עסוקים
 .  והסגל ממשיך לחפש את עזרתנו

acknowledgments   במאמרים הם גם סימנים של שירות
 .מוצלח לקבוצות המחקר



!!תוצאות   




