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 כתיבת דוח סטטיסטי רפואיסילבוס קורס: 

 (gil@medistat.co.il) גיל הררי ד"ר -מרצים

 ד"ר גיל הררי -מרכז הקורס

הקניית יכולת ליישם הלכה למעשה את העיבודים הסטטיסטיים )בפורמט  מטרת העל של הקורס:

 של דו"חות להגשות פורמליות לתעשייה, לרגולציה או לכתבי עת

 .סטטיסטיקה א'-קורס ביו דרישות קדם: 

    100% בסייום הקורסהגשת עבודה בחינה מסכמת או  :הקורס ציון מרכיבי
  Moodle ההרצאה והתרגול: אתר

 

 קורס יישומים סטטיסטים במחקר רפואי.

 הרצאות מתודולוגיה: 

 נוכחות חובה 

 . תוגש מטלה סופית בקורס60: ציון עובר: הערכת הקורס

                      

 



 

 

 

 תוכן הקורס:

  

 נושא שם המרצה תאריך מספר

 כתיבת הפרקים הסטטיסטים בפרוטוקול המחקר    ד"ר גיל הררי   .1

  כתיבת פרק שיטות סטטיסטיות והתאמתו להשערות

 המחקר ולמשתני התוצאה של המחקר  

  דוגמאות ויישום 

 והבטיחות כתיבת הפרק הסטטיסטי לנתוני היעילות  ד"ר גיל הררי   .2

 2ניסוח מטרות המחקר והתאמתם למשתני: 

END POINTS PRIMARY  &SECONDARY END POINTS  

  חישוב גודל מדגם  וכתיבת פרק הרציונל וההצדקה

 לחישוב גודל המדגם

   דוגמאות ויישום 



 

 

  

 כתיבת הפרקים הסטטיסטים בפרוטוקול המחקר   -המשך   ד"ר גיל הררי   .3

  ניתוח רגישות  -כתיבת תוכנית להשלמת נתונים חסרים

 לתרחישים שונים   

 דוגמאות ויישום 

 (Data Management Planכתיבת תוכנית לניהול המידע )  ד"ר גיל הררי   .4

 דוגמאות ויישום 

 לימוד שיטות רנדומיזציה -רנדומיזציה   ד"ר גיל הררי   .5

  הכנת מסמך של תוכנית רנדומיזציה 

(Randomization Plan) 

 דוגמאות ויישום 

 כתיבת מסמך  תוכנית סטטיסטית מורחבת   ד"ר גיל הררי    .6

  הכנת( מסמךSAP)Statistical Analysis Plan   כולל הכנת

 הנספחים 

 דוגמאות ויישום 

 כתיבת נהלים לביצוע ניהול מידע ועיבודים סטטיסטים   ד"ר גיל הררי   .7

Standard Operating Procedure (SOP) 

 דוגמאות ויישום 



 

 

 הכנה וכתיבה של דו"ח סטטיסטי הכולל: ד"ר גיל הררי   .8

 פרק שיטות 

  סטטיסטיקה תיאורית של כל משתני המחקר

 ברמת הנבדק 

  הכנתListings 

 Efficacy assessments, Safety assessments 

 Demographic data 

 Physical examination 

 Laboratory tests 

 הכנה וכתיבה של דו"ח סטטיסטי הכולל: ד"ר גיל הררי   .9

  סטטיסטיקה תיאורית של כל משתני המחקר

 ברמת סיכומית ולפי מבנה המחקר 

  הכנתTables 

 Efficacy assessments, Safety assessments 

 Demographic data 

 Physical examination 

 Laboratory tests 

 הכנה וכתיבת דו"ח סטטיסטי הכולל: ד"ר גיל הררי   .10

  להערכת ניתוח סטטיסטי והסקה סטטיסטית

 ( Efficacyיעילות הטיפול )

  ניתוח סטטיסטי והסקה סטטיסטית להערכת

 ( Safetyבטיחות הטיפול )

  ניסוח מסקנות סטטיסטיות וכתיבת פרק

 תוצאות 

  הכנת הדוח הסטטיסטי להגשה אלקטרונית 



 

 

ניסוח מכתבים והתכתבות עם הראשויות  ד"ר גיל הררי   .11

האמריקאים ,   guidelines-הרגולטוריות והכרת ה

 האירופאיים והיפנים לפי תחומי המחקר

היכרות עם מערכות מידע לאיסוף נתונים   ד"ר גיל הררי   .12

  מהשטח

Electronic Data Capture (EDC)           

 דוגמאות ויישום

  Case Report Form (CRF) הכנת  ד"ר גיל הררי   .13

 שיטות לאיסוף נתונים והתאמתן ל-CRF 

  ויישוםדוגמאות 
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