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הקדמה

היקף המידע הרפואי שהצטבר בחמשת העשורים האחרונים בכתבי 
 ,Medline–עת, בספרים ובמאגרי מידע, עצום. הגדול שבהם הוא ה
ב–4,000  שמקורם  מאמרים  מיליון  מעשרה  למעלה  בו  שנאגרו 
מדי  לקרוא  נדרש  פנימאי  או  משפחה  רופא  רפואיים.  עת  כתבי 
יום לפחות 16 עיתונים רפואיים כדי להישאר מעודכן ]1[. הניסיון 
ללימודי  תוכניות  פתיחת  ידי  על  הקליני  בידע  הפער  על  להתגבר 
ומסוכם  נבדק   ,)Continuous Medical Education - CME( המשך 
במטה אנליזה שפורסמה בשנת 2007 ]2[. בעבודה זו, שנסקרו בה 
31 מחקרים, הודגם כי השפעתם של לימודי ההמשך על הידע של 
הרופא בינונית, ובעיקר קטנה השפעתם על הביצועים של הרופא 
ותוצאות הטיפול. ניתן לשפר זאת במספר התערבויות המפורטות 
במאמר, אולם בעיית היקף המידע הרפואי בספרות נותרה בעינה, 

מאחר שמידע זה מוכפל מדי שנה וחצי. 
בעבר תואר הידע הרפואי כ"איים של ידע בים של בורות", ואילו 
כיום מתאימה יותר הקביעה "איים של זיכרון בים של ידע". בתחילת 
הקריירה הרפואית משול מוחו של הרופא למדפים בחנות, שאותם יש 
למלא ב"מוצרים חדשים" - מידע טרי הנאגר בזיכרון. בשונה ממדפי 
החנות, שבהם נזרקים המוצרים שפג תוקפם, הרי שה"מוצרים" במדפי 
הזיכרון במוח אינם נושאים תאריך פג תוקף, ולכן לעיתים המידע 

האגור בהם אינו מעודכן, אך בהחלט "נזיל לשימוש". 
בשנים האחרונות קוראים פרסומים חדשים תגר על שגרות 
טיפול )טיפול הורמוני בנשים, טיפול בחוסמי ביתא באי ספיקת 
לב ועוד(, ועל מנת שהרופאים יעניקו טיפול נכון, עליהם להיות 
במרוץ תמידי אחר המידע: לחפשו, להעריכו ולהתאימו לכל חולה 

באופן פרטני.

רנה דקארט, פילוסוף צרפתי )מהמאה ה–17-16 לספירה( - 
הנחשב לאבי הפילוסופיה והמתמטיקה המודרנית, ולאחד ההוגים 
החשובים והמשפיעים בהיסטוריה המערבית - טבע את האמרה 
Cogito ergo sum, דהיינו, "אני חושב, משמע אני קיים" ולא "אני 

יודע משמע אני קיים". 
קיים הבדל רב בין המידע האגור לבין שליפת המידע בעת הצורך, 
ביצוע הערכה או אומדן לנכונותו והתאמתו לחולה. תהליך הערכת 
המידע ואומדנו מורכב, ומחייב לימוד ותרגול על בסיס יומיומי. רופאי 
משפחה ופנימאים מציינים לפחות 6 שאלות קליניות העולות בחצי 
יום עבודה, מתוכן 70% אינן נענות ]3 , 4 , 5[. שני המדדים העיקריים 

הרופא  יכולת  על  המשפיעים 
לענות על שאלה או בעיה קלינית 
הם: ההבנה כי קיימת תשובה חד 
משמעית לבעיה הרפואית ודחיפות 

מתן התשובה ]6[. 
כי  דיווחו,   ]4 [ וחב'   Gorman
ספרנים רפואיים מצאו תשובה נכונה 
או כמעט נכונה ל–54% מהשאלות 
הרפואיות שנשלחו אליהם מרופאי 
את  שינו   51% מתוכם  משפחה, 
]7[. הספרנים  העשייה הרפואית 
הסתייעו ב–Medline ובספרי רפואה 
)מתוך מאגרי מידע אלקטרוניים( 

לחיפוש. החיפוש ב–Medline ארך כחצי שעה, והחיפוש בספרים 
האלקטרוניים ארכך כ–6 דקות. ארבעים ושלושה אחוזים )43%( 
מתשובות החיפוש ניתנו דרך Medline, 11% דרך ספרים אלקטרוניים, 

ו–46% משאלות החיפוש שהופנו לספרנים נותרו ללא מענה. 

 מאגרי מידע מבוססי ראיות: 
חיפוש מושכל חוסך בזמן

בעשור האחרון, כמות המידע הרפואי מוכפלת אחת ל־14 חודשים. כמות מידע רבה 
זו מציבה אתגר בפני הרופאים, אשר צריכים להתעדכן כל העת על המתרחש בחזית 

המידע הרפואי. 
רופאים בדרך כלל תרים אחר מידע. ד"ר ארצ'י קוקרן )1998-1909(, אפידמיולוג בריטי, 
פיתח שיטה חדשנית ברפואה לחיפוש אחר המידע הרפואי וסיווגו. לטענתו, ניצול נכון 
של משאבי הבריאות תלוי באופן חד ערכי במידע שבידי הרופא ובניצולו הנכון במישור 
 — )Evidence Based Medicine - EBM( הטיפולי. זוהי שיטת הרפואה מבוססת הראיות

רפואה על בסיס נתונים מהימן, אשר יישומה היומיומי מחייב משאבים של זמן. 
לצורך קיצור התהליך, הוקמו מאגרי מידע ועיתונים המאפשרים גישה מהירה בזמינות 

גבוהה, במהלך העבודה השגרתית אל מול החולה, ברוח הרפואה מבוססת הראיות.
בסקירה זו מודגמת ומסוכמת גישה לארבעת המאגרים הטובים בעולם הערוכים ליישום 
נרחב: Dynamed ,Cochrane Library ,Trip database ,Attract. בנוסף, מוצגת במאמר זה 
העיתונות הרפואית ה"שניונית" - שבה מנותחים המאמרים הנבחרים בספרות הרפואית 

על בסיס רפואה מבוססת ראיות. 

רפואה על בסיס נתונים מהימן; מאגרי מידע רפואיים; עיתונות רפואית שניונית; מידע רפואי; מאגרי מידע מבוססי ראיות.
.Evidence-based medicine; Clinical database; Dynamed; Cochrane library; Trip database
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למרבית הרופאים אין את יכולת החיפוש של הספרנים וגם לא 
את הזמן הנדרש לכך. Ely וחב' ]3[ מצאו, כי רופאים מחפשים מידע 
במשך שתי דקות בלבד, כך שרוב השאלות העולות במפגש רופא 
חולה אינן זוכות לתשובה עדכנית. בעולם של רפואה מבוססת 

ראיות וים של מידע רפואי, דרוש שינוי בהכשרתו של הרופא.
בתי החולים והמרכזים הרפואיים מעידים כי חרף ההצהרות - 
הרפואה מבוססת הראיות אינה נפוצה דייה. עם כל הרצון הטוב, 
הרופא אינו מסוגל להתעדכן בכל החידושים המדעיים שבכל 
תחומי הרפואה. חלק מהרופאים טוענים ]8[, כי רפואה מבוססת 
ראיות אינה נותנת מספיק מקום לשיקול דעתו של הרופא. לטענת 
רופאים אחרים, אין הכרה בחשיבות של שיקול דעת קליני, של 
מומחיות מקצועית ושל ההעדפות האישיות של החולים. לעומת 
טוענים המצדדים ברפואה מבוססת ראיות, כי יש לשלב בין הוכחות 

מדעיות, שיפוט קליני והעדפות המטופל.
מהן אפוא החלופות לרפואה מבוססת ראיות? ]9[: 

כבסיס  ניסיון  ושנים של  •רפואה מבוססת מעמד: שיער מאפיר  •
בביטחון  שגיאות  אותן  על  חזרה  כלומר,  רפואיות.  להמלצות 

גובר והולך במשך מספר מרשים של שנים. 
•רפואה מבוססת קולניות: ככל שדעתך מושמעת בצורה קולנית  •

וצורמת יותר, כך היא מעוררת יראה רבה יותר בקרב קולגות.
•רפואה מבוססת שכנות: כאן כוחם של חליפה יפה וכושר דיבור  •

מפותח רב יותר מכוחן של הוכחות מדעיות. 
מה  מושג  אין  לרופא  כאשר  עליונה:  השגחה  מבוססת  •רפואה  •

עליו לעשות, יש להשאיר את ההחלטה בידיו של בורא עולם. 
•רפואה מבוססת הססנות: הימנעות מנקיטת פעולות רפואיות,  •

הנובעת מתוך ייאוש. 
מוביל  משפטיות  מתביעות  הפחד  עצבנות:  מבוססת  •רפואה  •

לביצוע בדיקות מיותרות ולמתן טיפולים חסרי תועלת. 
•רפואה מבוססת ביטחון: כאשר מטפלים טועים לעיתים קרובות,  •

אך למרות זאת אינם מטילים ספק בצדקתם.
שינוי  לשינויים.  להתנגד  כדי  מחייהם  יקר  זמן  מבזבזים  אדם  בני 
בצורת עבודתו של הרופא אינו פשוט ונתקל לרוב בהתנגדות הנובעת 
מחשש, מאי בהירות לגבי התהליך, מבזבוז זמן יקר ומחוסר מודעות. 
תהליך השינוי מחייב הכרה בכך שהעשייה הקלינית ניתנת 
לשינוי, ואין זה פשוט. רובנו מרגישים מאוימים, לעיתים נבוכים, 
עת אנו נתקלים בשאלה רפואית אשר זרה לנו. בסאגה של מלחמת 
הכוכבים, יודה )Yoda( הוא דמות בדיונית, זקן השבט, המכובד 
והחכם אשר מתפקד כמורה דרך רוחני; אנו מציעים לרופאים לחפש 
סביבם את ה–Your own database analyzer - Yoda. בעולם וירטואלי 
אלקטרוני ה–Yoda הם מאגרי מידע אלקטרוניים על פי עקרונות 
הרפואה מבוססת הראיות. במאה הקודמת ברפואה היו זיכרונו של 
הרופא וניסיונו האישי גורם בר סמכא. אולם המאה הנוכחית מציינת 
את השינוי שבפתח: מנועי חיפוש רפואיים על פי עקרונות רפואה 

מבוססת ראיות, אלו המאפשרים לאתר מידע רפואי שעבר סינון 
קפדני ומציגים את המידע, המבוסס ברובו על תוצאות מחקרים 
קליניים אקראיים ומבוקרים, בשפה רפואית פשוטה ובתבנית של 

רפואה מבוססת ראיות. 

השינוי והשיטה

השינוי מחייב ארגון מחדש של שולחן העבודה המחשבי של הרופא 
והטענתו במאגרי מידע מחשביים, תוך כדי לימוד והטמעת הניצול 

של מאגרים אלו. 
השיטה כוללת חמישה שלבים אשר כל אחד מהם מצריך לימוד 

ותרגול: 
א. הגדרת הבעיה שבה לוקה החולה, וניסוח בעיה קלינית ממוקדת 

ומדויקת. 
ב. איתור מאגר המידע שאמור לענות על אותה בעיה. 

ג. חיפוש מושכל יעיל ומהיר במאגר הנבחר. 
ד. הערכת מהימנות תוצאות החיפוש באמצעות כלים סטטיסטיים 

פשוטים. 
ה. ישום תוצאות מאמרים תוך כדי הטיפול בחולה. 

 .Yoda–ה על  המסתמך  המידע  כאמן  הרופא  הכשרת  הוא  התהליך 
אלקטרוניים  ועיתונים  רבים  מידע  מאגרי  קיימים  הקופות  ברוב 
לחיפוש חופשי של הצוות הרפואי. להערכתנו, רק 20% מהרופאים 
ערים למגוון האדיר של מאגרי המידע, ומעטים יותר יודעים לחפש 
קיבלו הדרכה לחיפוש בהם. ההדרכה אינה  במאגרי מידע אלה או 
מידענית,  או  ספרנית  ידי  על  מועבר  מפגש של מספר שעות אשר 
אלא תהליך רציף של הטמאה המשלבת את רזי הרפואה מבוססת 
הראיות, עקרונות החיפוש הנכון והיכרות של עד 10 מאגרי מידע. על 
פי ניסיוננו, דרושות כ–10 שעות הדרכה ותרגול כדי להקנות לרופא 

ידע בסיסי בחיפוש ובחציבת מידע. 
 Hunt and רוב הרופאים מגיעים למידע בגישות של ציד ועדכון
Forage. כציידי מידע, נתקלים הרופאים בבעיה רפואית ומחפשים 
את התשובה האמינה ביותר - זו המסתמכת על בסיס נתונים מהימן. 
חיפוש זה מחייב מהרופאים יכולת הערכה בסיסית של מאמרים 
הנכתבים בספרות הרפואית והיכרות עם מאגרי מידע מיוחדים, 
היכולים לתת תשובה עדכנית מבוססת ראיות. קיימים מספר 

פרמטרים חשובים שאותם יש לחפש בגוף מאמר הדן בטיפול: 
ואינו  ומבוקר - מאמר הדן בטיפול  •חיפוש אחר מאמר אקראי  •
סטטיסטית  לטעות  חשוף  ומבוקרת,  אקראית  בשיטה  מבוצע 

אשר יכולה בנקל להטות את התוצאות.
•דגש על מחקר כפול סמיות המבוצע בשיטה אקראית ומבוקרת  •
זו  בשיטה  מחקר  עבודת  עריכת   -  )Blinding to treatment(

מקטינה את הסיכוי לתוצאות שגויות מבחינה סטטיסטית. 
•בגוף העבודה צריכה להיות התייחסות לסיום המעקב אחר החולים  •
)Completeness of follow up( - ככלל, מעל 20% מהנכללים במחקר 

טבלה 1:
מאגרי מידע המבוססים על עקרונות הרפואה מבוססת הראיות )EBM( - מידע מסכם

Dynamed Attract Cochrane Trip

כניסה למאגר מחייבת תשלום. 
רוב ארגוני הבריאות בארץ רכשו 

רישיון לשימוש במאגר זה. 

כניסה חופשית מתשלום למאגר.  כניסה למאגר לרמת אבסטרקט ללא תשלום. 
כניסה למאגר המלא בתשלום. 

כניסה למאגר ללא תשלום 

כתובת:
http://search.ebscohost.com/l

כתובת:
http://www.attract.wales.nhs.uk

כתובת:
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/

?mrwhome/106568753/HOME

כתובת:
http://www.tripdatabase.com
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אשר אינם מסיימים את המעקב, מסכנים את העיבוד הסטטיסטי 
של התוצאות.

 • •Intention to treat( הטיפולית  לכוונה  המאמר  בגוף  התייחסות 
analysis( - באיסוף תוצאות המחקר יש להתייחס לכל פרט על 
פי שיבוצו בתחילת המחקר, למרות שייתכנו מעברים מקבוצת 

הטיפול לקבוצת הבקרה ולהפך. 
מאידך, מאגרי מידע המבוססים על עקרונות הרפואה מבוססת 
הראיות מבצעים הערכה זו לכל מידע במאגר. ארבעה מאגרי מידע 
מובילים בעולם יכולים להוות כלי יעיל בנקודת הטיפול והם: 

.Attract–ו Trip database ,Cochrane ,Dynamed

 סקירת מאגרי המידע וטיפים לאיתור 
מידע במהירות וביעילות )טבלה 1(:

 : • 	Dynamed
 Point of care–להערכתנו, מאגר המידע הטוב ביותר לאיתור מידע ב
מכיל כיום למעלה מ–3,000 נושאים רפואיים, ערוכים בזווית ראייה 
הטוב  ראיות  מבוסס  כמאגר  מוערך  ראיות.  מבוססת  רפואה  של 
מהשאלות  ל–70%  כי  עלה,  זה  ומבוקר  אקראי  במחקר   .]6[ ביותר 
של רופאי משפחה בארה"ב נמצאה תשובה מבוססת ראיות. ב–87% 
 Level of( מהתשובות אשר התקבלו הייתה דרגת אמינות התשובה
המאגר  אחרים.  מאגרים  מספר  של  משילוב  יותר  טובה   )evidence
רפואיים  עיתונים   500 של  רשימה  מתוך  יומי  בסיס  על  מתעדכן 
 .Cochrane–ה כגון  ראיות  מבוססת  רפואה  בסיס  על  מידע  ומאגרי 
נכנסים לנושא המתאים מיד עם פרסומם. המאגר  נתונים חדשים 
מתאים לחיפוש במהלך מפגש רופא חולה, וייחודו בתצורה של הבאת 
הנתונים והצגתם בפני הרופא. לכל המלצה טיפולית מצורפות דרגת 
 Dynamed  .)NNT( טיפולי  נדרש  מספר   -  ]10[ והמנד"ט  האמינות 
 ,]11[ EBSCO הוא חלק מקבוצה גדולה של "פתרונות רפואיים" בשם
המאפשר ברוב המקרים סימוכין לכל המלצה, תוך הבאת המאמר 
מלא  בטקסט  או  תקציר  של  ברמה  הרפואית  מהספרות  הרלבנטי 
בלחיצה בודדת על העכבר. החיפוש במאגר כרוך בתשלום. לדוגמה, 
נדרשת סקירה על הטיפול העדכני באוסטיאופורוזיס. כניסה למאגר 
בתמונה  המסך  את  מעלה   Osteoporosis תחת  וחיפוש   Dynamed
Treatment מעלה את המסך בתמונה 2, ובלחיצה על 1. לחיצה על 

 Number needed to( NNT ניתן להקליד בתיבת הדו שיח CTRL+ F
start(. לחיצה על המקש הבא או NEXT תסמן את כל ה–NNT )בכחול( 
של כל הטיפולים הקיימים היום בעולם. בדוגמה שלפנינו, NNT של 
Alendronat - תוך דקה אחת של חיפוש קיבלנו תשובה ממוקדת, 
היינו   Medline בעוד שבמאגרי מידע אחרים או בחיפוש אחר דרך 

נזקקים לשעות או ימים כדי להשיג את אותה מטרה.
 : • 	Attract

מאגר מידע אינטרנטי ללא תשלום אשר נוסד בשנת 1997 בווילס, 
אנגליה, כמענה לרופאים אשר ביקשו וחיפשו את מאגרי הרפואה 
מבוססת הראיות, אך מפאת קוצר הזמן או בשל קושי בחיפוש לא 
 Attract–הצליחו למצוא את התשובה המבוקשת. שאלות שהופנו ל
מאז 1997 נענו בפורמט אחיד, תוך חיפוש במאגרי רפואה מבוססת 
 ,]21[ הקלינית  בעשייה  מידע  על  במאמרם  בעולם.  מוכרים  ראיות 
כי תקוותם היא שהמאגר ישנה את צורת העדכון  ציינו המחברים 
ועבודתו של הרופא. ואכן, משנת 1997 זרמו אלפי שאלות יומיומיות 
ונערכו  הרפואית  בספרות  ראיות  פי  על  למענה  שזכו  רופאים,  של 
מנוע  ,כולל  השונים  הרפואה  מקצועות  לפי  אלקטרונית  בספריה 
חיפוש. לדוגמה, במחלקה פנימית התקיים דיון סוער לגבי היעילות 

 .)Irritable bowel syndrome( של טיפול חלופי בתסמונת המעי הרגיש
http://www.attract.wales.nhs.uk - תוך הקלדת   - Attract–חיפוש ב
המושג Irritable bowel syndrome, העלה דף שלם עם שאלות בנושא. 
באמצעות המקשים CTRL+ F וחיפוש בדף אחר השאלה המתייחסת 
עדכנית  סקירה  התגלתה   ,)3 )תמונה   Alternative חלופי  לטיפול 
ראיות,  מבוססת  רפואה  של  המובילים  המידע  ממאגרי  הנגזרת 
המסכמים את כל עבודות המחקר שפורסמו בנושא עד שנת 2008 

ומציינים כי אין כל תועלת בטיפולים אלו. 
 : • 	Cochrane ספריית

מאגר זה )בתשלום( הוא הסמן הימני של רפואה מבוססת נתונים 
אפידמיולוג   ,Archie Cochrane לראשונה  טבע  המושג  את  בעולם. 

תמונה 1:
מסך התוצאות של החיפוש בנושא סקירה על הטיפול העדכני באוסטיאופורוזיס, 

.DYNAMED–מתוך מאגר ה

תמונה 2:
ערך ה–NNT של הטיפול ב–ALENDRONAT למניעת שבר בנשים עם אוסטיאופורוזיס, 

.DYNAMED–מתוך מאגר ה
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 Effectiveness efficiency random reflection on בספרו  אשר  בריטי 
באופן  תלוי  הבריאות  משאבי  של  נכון  ניצול  כי  טען   ,health care
חד ערכי בידע שבידי הרופא וניצולו הנכון במישור הטיפולי. קוקרן 
 Cochrane–נפטר בשנת 1988, וחזונו הוגשם לאחר מותו באמצעות ה
אשר  ומכונים  יחידים  של  בינלאומית  קבוצה   -  collaboration
שיטתיים  סקירה  מאמרי  ולהטמיע  לערוך  להכין,  דגלה  על  חרטה 
פתרונן  דרכי  שונות,  רפואיות  בבעיות  הדנים   ,)Systemic review(
וישומן במישור הטיפולי בחולה ]31[. המאגר מכיל כ–3,500 מאמרי 
סקירה שיטתית וכ–500,000 מחקרים אקראיים ומבוקרים. פרויקט 

לאתר  מאפשר  והוא  האומות,  מכל  רופאים  מאגד  זה  לאומי  רב 
בתקשורת  ופורסמו  בעולם  שנערכו  המבוקרות  העבודות  כל  את 
פורסמו  שא  המבוקרות  העבודות  את  וכן  האלקטרונית,  הכתובה 
או שתוצאותיהן פורשו כשליליות. איסוף שיטתי של עבודות אלו 
ייחודיות  שיטתיות  סקירות  לכתיבת  מביא  הסטטיסטי  ועיבודן 
של  התקציר  לרמת  לשימוש  חופשי  אינטרנטי  המאגר  זו.  לספריה 
האקראיים  המאמרים  לכל  ולכניסה  מלא  טקסט  לרמת  הסקירה. 

המבוקרים דרושה סיסמה בתשלום. 
כל מסקנה רפואית העולה ממאמרי הסקירה השיטתית מגובה 
ברמת המהימנות הרפואית. לאחרונה הושק בספרייה סולם בעל 
ארבעה שלבים המדרג את המסקנות ברמה של: פלטינום - מאמר 
סקירה שיטתי משני מחקרים אקראיים מבוקרים לפחות; זהב - 
מאמר אקראי ומבוקר אחד לפחות, שנבדקו בו 50 נכללים בקבוצת 
ניסוי ו–50 בקבוצת בקרה; כסף - מחקרי תצפית או כל מחקר אשר 
בתנאי קבלתו לא בוצעה השמה אקראית )רנדומיזציה( מבוקרת; 
ברונזה - דעות של מומחי תחום או מסקנות מדיווחי פרשת חולה. 
לדוגמה, לאחרונה פורסמו בספרות הרפואית דיווחים רבים אודות 

היעילות של גלוקוזאמין בטיפול באוסטיאורתריטיס.
אחד המטופלים מציג כתבת פרסום אוהדת לטיפול. אתה מחליט 
אחת ולתמיד לחפש את הראיות האחרונים בספרות תוך שימוש 
http://www3.interscience.wiley. :בספרייה. כניסה לספריית קוקרן

com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME
והקלדת Glucosamine בתיבת החיפוש מובילה ל–4 מאמרי סקירה 
 Glucosamine therapy for treating- שיטתיים, נבחר את הראשון
יוכלו למצוא במסמך  osteoarthritis. אלו עם סיסמה לספרייה 
שלפניהם, המכיל עשרות עמודים, את כל המידע העדכני בנושא. אין 
באפשרותנו במאמר זה לציין את כל האפשריות הגלומות במסמך 
זה, ולכן המלצתנו להקדיש מספר שעות וללמוד את צורת הצגת 
הנתונים מהאתר. גם ללא סיסמה ניתן לקבל את התקציר של אותו 
מאמר סקירה שיטתי אשר בדרך כלל מסוכמת בו ההמלצה לטיפול או 

להתערבות ביחד עם רמת הראיות בספרות הרפואית.
המסקנה העולה במקרה זה חד משמעית ]14[ :

"When compared to the previous review, this review which 
analyzes newer studies and more high quality studies, shows there 
is "platinum" level evidence that pain does not improve as much 
when taking glucosamine for 2 to 3 months. Depending on the 
scale used to measure function )physical ability(, function may 
not improve at all or as much."

: • 	Trip-Database
ומטרתו   ,1997 באנגליה בשנת  נוסד  אינטרנטי אשר  מידע  מאגר 
לעזור לרופא למצוא מידע רפואי נתמך ראיות. ייחודו של מאגר זה 
הוא ביכולת החיפוש בכל אתרי האינטרנט בעולם והצגת תוצאות 
החיפוש על פי מקורות המידע השונים: מאמרי סקירה שיטתיים 
)עיבוד סטטיסטי של מחקרים אקראיים מבוקרים(, מאגרי מידע 
ידועים בעולם ברוח הרפואה מבוססת הראיות, הנחיות של איגודי 
 National Institute for( הבריטי NICE–בריאות שונים בעולם כגון ה
]51[, ספרי רפואה אינטרנטיים,   )Health and Clinical Excellence
חיפוש אוטומטי במדליין. לדוגמה, הנושא על הפרק הוא היצרות 
הבא:  הקישור  דרך  לאתר  כניסה   ,)Aortal valve( הוותין  המסתם 
http://www.tripdatabase.com/index.html. בתיבת החיפוש יירשם 
האפשרות  של  מימין  הכחול  במלבן  ובחירה   Aortic stenosis
 .)4 )תמונה  החיפוש  תוצאות  את  המסך  על  מעלה   E-textbook
בחירה באפשרות של  )Aortic Stenosis )Cardiology מראה טקסט 

תמונה 3:
 Irritable bowel תוך הקלדת המושג - ATTRACT–מסך התוצאות של החיפוש במאגר ה
syndrome, כולל תוצאת החיפוש בעזרת המקשים CTRL+ F אחר השאלה המתייחסת 

לטיפול חלופי )אלטרנטיבי(.

תמונה 4:
 תוצאות החיפוש באפשרות של )Aortic Stenosis )Cardiology המראה טקסט 
 מלא מאתר ה–E MEDICINE עם כל המידע הנחוץ לגבי אבחנה זו. מתוך המאגר

.TRIP - DATABASE
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מלא מאתר ה–E Medicine, עם כל המידע הנחוץ לקביעת אבחנה 
זו. בראשית המאמר יש התייחסות לזמן העדכון. 

עיתונות שניונית: 
 16 משפחה  לרופא  יידרשו  ולכן  עצומה,  הרפואי  המידע  כמות 
קוראים  הרופאים  מרבית  אולם   .]1[ להתעדכן  בכדי  ביממה  שעות 
כ–30 דקות בשבוע אודות החולים אשר בטיפולם ]61[. עדכון מרבי 
בכוונתנו  אין  הרפואית.  העיתונות  של  ומהיר  נכון  ניצול  מחייב 
להוריד מחשיבותם של העיתונים המוכרים והידועים בעולם, אלא 
להציע תוספת ולעיתים גם תחליף לרופא העסוק. קריאה ביקורתית 
לרופא  יקר  זמן  תחסוך  שניונית,  רפואית  עיתונות  של  ומושכלת 
ותביא לניצול יעיל ביותר של זמן הרופא. העיתונים המובילים בעולם 
 ,Evidence Based Medicine  ,ACP Journal Club הם:  כיום  בתחום 
The Journal of Family Practice ,Bandolier ו–Journal Watch. בספרות 
 LANCET  ,BMJ  ,NEJM( העיתונות הראשונית  מנותחת  זו  רפואית 
וכדו'( בהסתמך על רפואה מבוססת ראיות. כותבי המאמר עוברים 
על עשרות מחקרים ומאמרים רפואיים שהתפרסמו בעולם, מנתחים 
על פי עקרונות רפואה מבוססת ראיות את תוצאות המחקרים, אשר 
פחות  מסקנותיהם  קרובות  ולעיתים  עמיתים,  הערכת  כבר  עברו 
נחרצות מאשר כותבי המאמר המקורי. בדרך כלל יש פיסקה בולטת 
הראיות  שורות  במספר  מסוכמות  שבה   ,)Bottom line( במאמר 
קצר  דיון  העיתונים  במרבית  מתנהל  בהמשכה  הרפואית.  בספרות 
הנתונים  את  בקצרה  מסביר  אשר   ,)Comment( המאמר  כותב  של 
לדוגמה,  הנוכחית.  למסקנתו  אותו  שהובילו  הרפואית  בספרות 
http://www.medicine. - Bandolier באוקטובר 2008 הקדיש העיתון
הפיברומיאלגיה.  לנושא  המאמרים  כל  את   -  ox.ac.uk/bandolier
הקורא יכול להתעדכן במהירות, מבלי שיצטרך לעבור על כל שיטות 
המחקר והדיון. כותבי המאמר "מבצעים" את אותה עבודה "שחורה" 

ומגישים את מאמר הביקורת לאחר שעבר הסתכלות, בדיקה וניתוח 
חוזר על פי העקרונות של רפואה מבוססת ראיות.

לסיכום

במאמר שפרסמנו בשנת 1999 מעל דפי "הרפואה" ]71[ הצגנו בסיום 
המאמר מבט לעתיד: "נראה כי הטכנולוגיה המתקדמת תביא במהרה 
נישאים  החולה, מחשבים  מיטת  אל  הראיות  מבוססת  הרפואה  את 
אינסופי  כזיכרון  בעתיד  ישמשו  מידע,  מאגרי  יוטענו  שבהם  קטנים 
אמין ויעיל עבור הצוות הרפואי, ליד מיטת החולה ובמרפאה. ייתכן 
כי בצמוד לסטטוסקופ נחבר בעתיד לחלוק את המחשב הנישא הקטן, 
הקלינית  נקליד את שאלה  החולה  מיטת  ליד  הבוקר  ביקור  ובמהלך 
ונקבל על המסך את התשובה המהימנה ביותר". לפני עשור היה זה חזון 
דמיוני, אך כיום הוא קורם עור וגידים. שימוש בטכנולוגיה בשילוב עם 
רפואה מבוססת ראיות היא דרך עבודה הכרחית ולא צורת עבודה של 
 "Tell me and I’ll forget; show me :משוגעים לדבר". פתגם סיני אומר"
"and I may remember; involve me and I’ll understand - כדי להנחיל 
את הטכנולוגיה והרפואה מבוססת הראיות לכלל הצוותים הרפואיים, 
הפקולטות לרפואה ובתי הספר למקצועות הבריאות, קופות החולים 
בשילוב  הטכנולוגיה  את  להטמיע  צריכים  בישראל  החולים  ובתי 

המידע בשולחן עבודתו של הרופא. • 
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