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 אנליזה-תאומ שיטתית ספרות סקירת

 
 286.4128מספר הקורס: 

  2022-23, גפ"', תשבסמסטר 
 12:15-13:45יום ד' 

 
 מרצה: ד"ר גלית וינשטיין

gweinstei@univ.haifa.ac.il 
 

 ודיע אבו דאודעוזר הוראה: 

wade3.1985@gmail.com 
 
 

 סטודנטים בשנה ב' ומעלהאוכלוסיית יעד: 
 קורס חובה למגמת אפידמיולוגיה 

 
 אפידמיולוגיה ושיטות מחקרמבוא לביוסטטיסטיקה,  דרישות קדם:

 
    :הסדנה הסטודנטים יהיו מסוגלים בסוף

 לנסח שאלת מחקר ולתכנן סקירת ספרות שיטתית מתאימה 

 פי קריטריונים שנבנו מראש -לאתר מאמרים במאגרי מידע על 

 להעריך איכות מחקרים 

 לבקר סקירות ספרות שיטתיות 

 אנליזה תוך שימוש בקווים מנחים -לבצע סקירת ספרות שיטתית ומתא 

 

 תוכן הקורס

 שיטתית ספרות לסקירת מחקר שאלת ניסוח 

 מחקרים על לדווח מנחים קווים   PRISMA 

  אנליזה-תאמ במחקר מחקרים להכללת הקריטריונים קביעת 

  אנליזה-תאמ במחקר שייכללו מחקרים איתור 

  תוצאה משתני של סוגים 

  מהמחקרים המידע ומיצוי הוצאת 

  המחקרים איכות להערכת שיטות 

  המחקרים תוצאות של גרפית הצגות 

  אנאליזה-תאבמ סטטיסטים עיבודים 

  סמך-בר רווחי ,מובהקות מבחני ,משוקללת תוצאה ,להטרוגניות מבחנים 

  פרסוםת הטי על מיוחד דגש עם אנאליזה-מתאב הטיות 
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 :דרישות הקורס

  אנליזה-הצגת ניתוח מתא -תרגיל קצר  .א

 את יש להגיש .מאמרים שלושה בסיס על אנליזה-מתא"מיני"  הכנת -(Meta-analysis) על -ב.  ניתוח

 .בכתב התרגיל

 

 :מרכיבי הציון  בקורס

 אנליזה-מתאהצגה בכיתה של ניתוח  20%

  מחקרים 3סמך -אנליזה", על-ת "מיני מתאהגשת עבוד 80%

 אנליזה" כעבודת סמינריון. מי שמעונין יפנה למרצה לצורך הסבר.-*ניתן להגיש "מיני מתא

 

 ספרות:

1. Petitti D. Meta-analysis, decision analysis and cost-effectiveness analysis: Methods for 
quantitative synthesis in medicine. Second Edition. Oxford University Press. New York 
2000. 

2. PRISMA Guidelines – Internet 
3. Selected journal article 
 
 
 
 

 
 באשר לנגישותהודעה 
 ,ה/יקר ית/סטודנט

  אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה
 דואל :זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה

LDA@univ.haifa.ac.il  :8249265-04טל 

 דואל :לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל 

mhait@univ.haifa.ac.il  :8249022-04טל 

  אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי
 .בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס
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 :ן לשינויים(תכנית הקורס )סדר השיעורים נתו
  

 נושא ההרצאה תאריך מס'

  רציונלצורך ו, הגדרה 01.03.2023 1

 סקירה שיטתית עם קווים מנחים 08.03.2023 *2

 המשך סקירה שיטתית  15.03.2023 3

 שיטות חיפוש והכללה 22.03.2023 4

 תרגיל כיתה -מיצוי נתונים, הערכת הטיות בתוך מחקרים 29.03.2023 *5

 חופשת פסח 05.04.2023 6

 חופשת פסח 12.04.2023 7

 הצגות סטודנטים 19.04.2023 8

 יום העצמאות -חופשה 26.04.2023 9

 הצגות סטודנטים 03.05.2023 10

 מודלים קבועים ואקראייםהטרוגניות וסינתזה,  10.05.2023 11

 והטיית פרסום מגבלות 17.05.2023 12

 סטודנטיםהצגות  24.05.2023 *13

 הצגות סטודנטים 31.05.2023 14

 אנליזה מיוחדים-סוגי מתא 07.06.2023 15

 חזרהשיעור  14.06.2023 16

 
 *  השיעורים יתקיימו בזום          

 

אי פתיחת מצלמה תחשב בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים.  בשיעורים הנערכים

השיעור . במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני כהיעדרות

 .לקבלת אישור או עזרה

 

 

 

 


