Evidence Based Medicine / Dietetics / Treatment
הכוונה לטיפול רפואי ,או תזונתי ,הנסמך על ראיות  -מחקרים שנעשו בנושא.
במאגרי המידע ,העוסקים ברפואה או תזונה – נסמכת ראיות :נשאלות שאלות רלבנטיות לתחומי הטיפול הנ"ל,
ומוסקות מסקנות.
המסקנות מוסקות על סמך מחקרים מדעיים ,בעיקר ניסויים קליניים ,שנעשו בתחום השאילתא.
מומחים בתחום ,מרכיבים את הגוף המנסח שאילתות ,סוקר שיטתית את הספרות המחקרית בתחום ,בוחר את
המחקרים ,לפיהם תוסק המסקנה ,עושה אנליזה למחקרים ,ומסיק את המסקנה ,ולפיה מנסח הנחיות לטיפול.
בצד ההנחיות המבוססות על מחקרים מדעיים ,ניתנת חשיבות גם למומחיות ,ולנסיון האישי של המטפל ,ולצרכים
המיוחדים של כל מטופל.
שימוש של מטפלים בהנחיות המבוססות על ראיות מחקריות כנ"ל ,תוך התחשבות בנסיון האישי של המטפל,
ובצרכים היחודיים של המטופל ,נקרא :רפואה נסמכת ראיות ,או :דיאטטיקה נסמכת ראיות.
על הניסויים הקליניים שלפיהם מוסקת המסקנה ,לענות על קריטריונים שונים ,כדי שיוכלו להשתתף בתהליך הסקת
המסקנה ,העונה לשאילתא ,ויתנו תוקף למסקנה.
קריטריונים :עליהם להיות  .Peer reviewedעליהם להיות אקראיים ,מבוקרים ,ובעלי כפילות סמויה .עליהם לכלול
מספר רב יחסית של מטופלים וקבוצת בקורת ,עליהם להימשך די זמן ,כדי שניתן יהיה לעקוב אחר תוצאות הניסוי.
עליהם להיות רלבנטיים לגבי קבוצה מוגבלת של מטופלים )לא כלליים מידי(.
יתרונות הטיפול עפ"י מסקנות נסמכות ראיות:
 (1משפר איכות הטיפול (2 .מקטין טווח השונות בדרכי טיפול (3 .מקטין פער בין תוצאות מחקר ,ועובדות בשטח(4 .
ניצול הידע הביורפואי (5 .עזרה למטפל הבודד )לא מוסדי( :דיאטן ,רופא משפחה (6 .עזרה להנהלת מוסדות
רפואיים ,בהחלטה על מדיניות כלכלית וטיפולית.
מאגרי  Evidenceהמכילים מידע תזונתי:
)ADA EAL (American Dietetic Association – Evidence Analysis Library
) –USDA NEL (Nutrition Evidence Libraryבדוגמה להלן.
Cochrane Collaboration
UpToDate
כניסה למאגרים ,דרך אתר ספריית הפקולטה לחקלאות.Databases <-

הדגמת השימוש במאגר )USDA NEL (Nutrition Evidence Library
 (1כניסה למאגר  ,USDA Nutrition Evidence Libraryבכתובת להלן ,או דרך אתר הספריה—<-Databases
<.USDA NEL<---By Alphabetical Order--

 (2ערוך חיפוש ממוקד ,ע"י הקשה על ,ודפדוף ב,A-Z Index -
)או חיפוש ,לתוצאות כלליות יותר ,ע"י הקלדת שאילתא בתיבת החיפוש ,והקשה על .(Search

תוצאות החיפוש ,דרך האינדקס :הקשה על  .Adiposity, childrenתניב תוצאות מקיפות וממוקדות.
מוצגות שאילתות ,רלבנטיות לטיפול דיאטטי ,הקשורות לנושא הנבחר :השמנה בילדות.

הצבעה על שאילתא ,מציגה בתיבה הצהובה :א( את המסקנה ,הנתמכת ע"י ראיות מחקריות שנסקרו באופן שיטתי.
ב( דרוג חוזקן ותוקפן של הראיות ,כתומכות במסקנה המוצגת ).(Moderate-Strong

במאגר זה ,שיטת הדרוג של הראיות המחקריות ,התומכות במסקנה היא ,Strong, Moderate, Limited… :וכו'.
במאגרים אחרים ,המינוח שונה ,אבל הכוונה דומה .למשל הדרוג ב Good, Fair, Limited, … :ADA EAL -וכו.
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