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 :רקע כללי

לאחרונה עולה הטענה בקרב אנשי מחקר ויישום בתחומי הבריאות והרווחה כי על מנת לקדם את איכות 

הטיפול, התערבויות טיפוליות צריכות להיות מבוססות על ראיות מחקריות מוצקות יותר מאשר על 

וח אינטואיציה מקצועית וניסיון. בעוד שחלה התקדמות משמעותית בעשורים האחרונים במחקר, בפית

, ובערכת התערבויות טיפול בכלים אמפיריים, עדויות מחקריות מצביעות על כך כי קרוב EBPכלים ל 

לקוחות מערכת הבריאות והרווחה אינם מקבלים טיפול המבוסס על עדויות מחקריות )למשל מלמחצית 

- (Mcglynn et al., 2003 .הקורס . נתונים אלו מעלים את האתגר החשוב שבתרגום ידע לפרקטיקה

הנוכחי יתמקד בסוגיה זו. בחלק הראשון של הקורס נתמקד באיתור וזיהוי פרקטיקות מבוססות ראיות 

ממחקרים, הערכתן, והתאמתן למסגרת ההתערבות. במסגרת הקורס נדון בפרקטיקות מתחומי תוכן 

ד מגוונים המשקפים את השדות הקליניים המגוונים של הסטודנטים בפקולטה. בחלק השני, נתמק

בגורמים אישיים, פרופסיונאליים, וארגוניים המעודדים או מעכבים הפצה והטמעת ידע המבוסס על ראיות 

 מחקריות ונציע דרכים להתגבר על מחסומים אלו.    

 

 :מטרת הקורס

   Evidence-based Practice (EBP) – הסטודנטים יכירו את עקרונות ה במסגרת הקורס •

לפרקטיקה הטיפולית במקצועות הבריאות השונים. הסטודנטים יפתחו יכולת   EBPוהתרומה של

לגשר בין ידע מתקדם בשיטות מחקר ושימוש בכלי מחקר שונים, לבין קבלת החלטות קליניות 

שונים המשפיעים על יישום,  םהסטודנטים יכירו היבטים ארגוניים ופרופסיונאלייו/או שיקומיות. 

 קטיקה. בפר EBPהפצה, והטמעה של 
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 במסגרת הקורס הסטודנטים יפתחו: •

  EBPשניתנות למענה ע"י  יכולת לנסח שאלות קליניות ו/או שיקומיות .1

 יכולת לאתר ולשלוף מידע עדכני ורלוונטי המבוסס על ראיות מחקריות  .2

 יכולת להערכה ביקורתית של המידע  .3

 

 דרישות ושיטות הערכה:

 בהתאם להנחיות בכל שיעור.  MOODLE-באתר הקורס בומבדקים הגשת התרגילים 

 5%כל מבדק  –מאמרים עם מבדק  6

 תרגילים: 

  PICO  - 15%ניסוח שאלת .1

 20% –בזוגות  –של מטאאנליזה  תביקורתיקריאה  .2

 35% –(2-4בקבוצות )חיפוש והערכת ראיות  .3
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 מערך השיעורים:

 

 נושא תאריך 

1.  1.3 
רקע: סקירה היסטורית מעבר להווה ורלוונטיות למקצועות הבריאות השונים, 

 EBPמושגים מרכזיים ושלבים של 

 + מבדק 1מאמר  8.3  .2

3.  15.3 

רמות הממצאים ושיטות לסיווג ממצאים, נושא מוערך  –הערכת מחקרים 

 ביקורתית

   PICOניסוח שאלת - 1הגשת תרגיל מס' *

 + מבדק 2מאמר  22.3  .4

 אנליזה )ניתוחי על(-סקירות ספרות שיטתיות ומטא 29.3  .5

 + מבדק 3מאמר  19.4  .6

7.  3.5 

איתור הראיות: בחירת מקורות החיפוש, דרכי חיפוש, אבחנה בין סוגי סקירות 

 ממצאים, וקווים מנחים קליניים

 של מטאאנליזה תקריאה ביקורתי - 2הגשת תרגיל מס' *

 + מבדק 4מאמר  10.5  .8

9.  17.5 
 ,Cochrane, Databaseקווים מנחים, היכרות עם מקורות מידע עיקריים )איתור 

Guideline Clearinghouse, Medlineדרכי סיווג וביצוע השוואות בין עדויות ,) 

 תרגול 24.5  .10

 הערכת הרלוונטיות וישימות הקלינית של הממצאים לגבי תוצאי התערבות 31.5  .11

 מבדק+  5מאמר  7.6  .12

13.  14.6 
 EBPביקורת וסוגיות אתיות ב 

 (28.6)עד ה  חיפוש והערכת ראיות - 3הגשת תרגיל מס' *
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 חומרי קריאה:
 להלן מאמרים לקריאת חובה / רשות )מסילבוס(

מושגים ורלוונטיות למקצועות הבריאות השונים,  רקע: סקירה היסטורית מעבר להווה .1

  EBPמרכזיים ושלבים של 
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 + מבדק 1 מאמר. 2
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 , נושא מוערך ביקורתית לסיווג ממצאיםרמות הממצאים ושיטות   –הערכת מחקרים . 3
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 שךיפורסם בהמ
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