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....על בזבוז במחקר הרפואי

מאמרים בנושא הפחתת הבזבוז במחקר5סדרה של Lancetמפרסם 2014-ב
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?איך מגיבות קרנות המחקר

סדרת פעילויות  :

דיון בסדרת המאמרים בפורומים שונים

קיום כנסים והקמת קבוצות עבודה שדנות בהמלצות ומגבשות מסקנות

הכללת ההמלצות בתוכניות האסטרטגיות של השנים הבאות

באימוץ ההמלצותלוצים ח :NIHR–גוף המחקר של שירות הבריאות הבריטי

NIH2017-2018-על השקת סדרה של שינויי מדיניות לגבי ניסויים קליניים במכריז

https://grants.nih.gov/policy/clinical-trials.htm
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?האם זה חדש–מקור ראשון לבזבוז 

Waste caused when what is already known or being researched is ignored



?  עד כמה החוקרים מכירים את המחקרים הקודמים בנושא

 מהמחקרים פחות מרבע הראה כי ארבעים שנה של ניסויים קליניים שדווחו במהלך ניתוח

.הקודמים צוטטו במאמרים שדיווחו על הניסויים

Robinson. Ann Intern Med, 154 (2011), pp. 50–55



?  מה לגבי היכרות עם הראיות המבוססות בתחום

 על סמך סקירות שיטתיות בתחום–ראיות מבוססות

 בסקר שערךCooper נערכה בו סקירה שיטתיתחוקרים שביצעו ניסויים קליניים בנושא שכבר הוא בדק

 שלהםבנושא סקירה שיטתית רלבנטית היו מודעים בכלל לכך שיש ( 46%)פחות מחצי מהם...

Cooper. Clin Trials, 2 (2005), pp. 260–264



1' המלצה מס

"י סקירות שיטתיות"קרנות המחקר צריכות לדרוש שבקשות מענק למחקרים חדשים יוצדקו ע"



NIHRהנחיות –יישום ההמלצות בשטח 

" מחקרים ראשוניים חדשים ימומנו רק אם הבקשה תהיה מלווה בסקירה של הראיות המבוססות

"בנושא

"יש לציין אותה בבקשה וכן את כל הספרות הרלבנטית  , אם ישנה סקירה שיטתית בנושא

"שהתפרסמה לאחר אותה סקירה שיטתית

http://www.netscc.ac.uk/about/pdfs/Guidance-notes-literature-review.pdf
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http://www.netscc.ac.uk/about/pdfs/Guidance-notes-literature-review.pdf


2' המלצה מס

"Research funders should increase funding for the necessary syntheses of existing 

evidence.”



NIHRהיישום של 

 כזאתההנחיה למגישי הבקשות היא לבצע סקירה , אין סקירה שיטתית בנושאכאשר!

 הנוכחיתבתוכנית החומשNIHR בתוכנית לסקירות שיטתיותט "מיליון ליש16מקצה סכום של



מחקרים בתהליך-3' המלצה מס

צריכים לקחת בחשבון גם מחקרים בתהליך, חוקרים שמתכננים מחקר חדש

  קרנות המחקר צריכות לחזק את מקורות המידע על מחקרים בתהליך ולוודא שהחוקרים ישתמשו

בהם



NIHRהנחיות -ובשטח 

“All applicants must also include reference to relevant on-going studies, e.g. from trial registries.”



מקורות מידע על מחקרים בתהליך

ניסויים קליניים

Clinicaltrials.gov 

WHO ICTRP 

פרוטוקולים של סקירות שיטתיות מתוכננות

PROSPERO

Cochrane Library – Protocol filter

https://clinicaltrials.gov/
http://apps.who.int/trialsearch/Default.aspx
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search/


?האם הנושא חשוב–נוסף לבזבוז מקור 

NIH - Why Changes to Clinical Trial Policies?

It is essential that the NIH:

support trials investigating high priority questions

avoid needlessly duplicating previously conducted trials

https://grants.nih.gov/policy/clinical-trials/why-changes.htm


מקורות לאיתור סדרי עדיפויות

 סדרי עדיפויות של גופים כמוNIHו-WHO

NIHR Research Priorities

Cochrane Priority Reviews List

https://www.nihr.ac.uk/research-and-impact/research-priorities/
http://www.cochrane.org/news/cochrane-priority-reviews-list-update


!  חדש על המדף

Mendeley Funding Opportunities Tool

2000גופים מממנים

מעל עשרים אלף הזדמנויות מימון

https://www.mendeley.com/research-funding/?utm_source=mm_AC&utm_medium=email&utm_term=Funding-CTA&utm_campaign=mm_Datasets_Reactivation_Funding_20171019&utm_term=OP40119&utm_content=632184059&utm_source=99&BID=1353089268&utm_medium=email&SIS_ID=0&dgcid=mm_Back2School_20171006_email_mm_Reactivation_IO_Funding_20171019


?אז איך יכולה הספרייה לתרום לקבלת מענקי מחקר
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