
.CureFactsל ומייסד מיזם "ואני מנכ, שמי ארי.... לכולם שלום
.מבוססת מדע באמתנושא ההרצאה שלי הוא איך להתניע רפואה שהינה 
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?עד כמה הרפואה אכן מקיימת זאת. Do no harm". אל תזיקו"הראשון ברפואה הוא  הציווי
.  למוות 3או  2טיפולים ובדיקות מיותרות מהוות סיבה מספר , לדוגמא, ב"בארה

...).מוות מתאונת דרכים, מוות מהתאבדות, מוות מהתקף לב, מוות משבץ(
...בואו נראה דוגמא? טיפולים מזיקים או טיפולים מיותרים? ומה לדעתכם יותר הורג שם
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לשלוח מטופלים   לאתוגמלה כדי ש, מתאר רשת מרפאות בטקסס, יורקר-מאמר של הניו
.לחצישיעור התמותה ירד . לבדיקות מיותרות

בגלל , טיפולים מיותרים שכיחים מאוד והורגים הרבה יותר מטופלים מטיפולים מזיקים, למעשה
.שהמחלה מתדרדרת
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תלוי איך מודדים  ? עד כמה הם שכיחים –או מזיקים יחד  ואם מסתכלים על טיפולים מיותרים
.  זאת

הערכה בכנס   - 50%, ב"הערכה כלכלית בארה - 30%. מכלל הטיפולים 70%-30%מדובר על 
.  בקוקריין 70%, האחרון דאבוס

,  מיותרים ומזיקים הם אחת משלושת סיבות המוות הראשיות בעולם יפוליםט, כתוצאה מכך
.ב"והמצב הכי חמור הוא בארה
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.מיותרים יש כמובן גם נזק כלכלי גדול לטיפולים
מיליארד דולר   210ב התבזבזו "בארה 2010-שב הראה institute of medicine-נייד עמדה של ה

.על בדיקות וטיפולי בריאות מיותרים
.  סנט על כל דולר 30
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ובמצב בו בערך חצי מהטיפולים  . מהכלכלה העולמית 10%-על בריאות מהווה כ ההוצאה
,  הרפואיים הינם מיותרים או מזיקים

זה  ... על הוצאות בריאות ישירות בלבד מתבזבזתמכלכלת העולם  5%-המשמעות היא ש
.הבזבוז הכי גדול שיש בכדור הארץ
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המטופלים מחפשים , הולך וקטןהרפואית  וככל שאמון הציבור בטיפולים הרפואיים ובמערכת
.בעצמם פתרונות

  60. אחד מכל עשרים חיפושים. החיפוש הכי שכיח בגוגל הוא אחר מידע רפואי, למעשה
.  מיליארד חיפושים בשנה

ולא  (וברוב המקרים מדובר בחולים או בני משפחותיהם שמחפשים מידע על טיפולים רפואיים 
).מידע דיאגנוסטי

או בלי  , ולעיתים תכופות גם לפני ביקור אצל רופא, הם עושים זאת בעקבות ביקור אצל רופא
.לבקר רופא כלל

ולספק להם מידע  , בבחירה של המטופליםכשמדובר במידע רפואי חייבים להתחשב ,  כלומר
.נגיש ואמין
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ולרוב אינו מבוסס  , מוטה, סותר, היא שהמידע שהמטופלים מוצאים בגוגל הוא מבלבל הבעיה
.מדעית

.ובצדק. גם הרופאים מסרבים לקחת ברצינות את המידע שחולים מביאים להם משם
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לחשוב על בעיה   ואני לא יכול. do no harm-אנחנו לא ממש טובים ב –אם לסכם את המצב 
.גדולה יותר על פני כדור הארץ

מכלכלת העולם   5%מתבזבזת , )הסיבה השלישית למוות בעולם(מיליון איש בשנה  2.5נהרגים 
,)הבזבוז הכי גדול בעולם(

).שנענה בתשובות מבלבלות ומוטות(ונוצר הביקוש הגדול ביותר למידע 
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.בא לתת מענה לבעיה ענקית הזאת CureFactsשל  הפתרון
.  אנחנו בונים פלטפורמה לרפואה מבוססת מדע

.חולים ורופאים, נקודת מפגש למדע
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.הכי אמין שיש. מידע מבוסס מדעית –המרכיב הראשון בפלטפורמה 
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נדרשות ראיות  , כלומר לא מיותרים, על מנת להחליט איזה טיפולים עשויים להיות אפקטיביים
.  מדעיות

.זה מה שִאְפֵשר לרפואה להעלות משמעותית את תוחלת החיים
.  רצוי שהראיות תהיינה מוצקות ומבוססות היטב, וכדי לדעת איזה טיפולים באמת יעילים

...מהפחות ליותר מבוססים, בואו נעבור לרגע על סוגי הראיות הקיימים
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.  על טיפולים רפואיים של הראיות המדעיות gold standard-סקירות שיטתיות נחשבות ל
.לפי פרוטוקול קפדני, עבור ארגון שלא למטרת רווח, הן נעשות על ידי שני רופאים מתנדבים
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.סריקות שיטתיות...) ולרופאים(לציבור הרחב  ,מנגיש, CureFacts, המיזם שלנו
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עד ) מזיק(מאדום  –כל טיפול על סקלת צבעים  שמדרג, יש אלגוריתם דרוג ייחודי CureFacts-ל
).  מועיל(ירוק 

כל אחד ממרכיבים אלה ניזון ממספר . האפקטיביות והבטיחות, הדרוג מבוסס על חוזק הראיות
.משתנים משניים

,  מחומרת תופעות הלוואי, מהזמן שהתרופה הייתה בשוק, בין היתר, בטיחות ניזונה –לדוגמא 
.ועוד
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.  בעזרת האלגוריתמים ובעזרת הגהות ועריכה של רופאים המידע שאורגן שלנו מוצגבאתר 
איזה מזיקים או מיותרים  , )ירוקים(הקפסולות שלנו מבהירה איזה טיפולים עוזרים  גרפיקת-אינפו

).צהובים(ואיזה יעילים אך מסוכנים , )אדומים(
.  ניתן לראות שאדוויל היא תרופה מסוכנת יותר ככל שהגיל עולה, בדוגמא שכאן

.ניתן לקבל מידע מפורט יותר, "קרא עוד"וכשלוחצים על 
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...הספציפי פירוט רב נוסף על הטיפול הרפואימקבלים 
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.למה הטיפול אינו בטוח למבוגרים -אפשר לראות הסבר של רופאים  –לדוגמא 
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.במקרה הזה לצינון, טובים יותר, גם לבחור בלחיצה אחת טיפולים אחרים ואפשר
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.גם לגביו נקבל עוד מידע, טיפול אחרוכשבחרנו 
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בין שתי מקררים באתר   בדיוק כמו שמשווים, נוכל להשוות בין שני הטיפולים שראינוואפילו 
.קניות
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.אפשר להשוות לעומק את נושא הבטיחות –לדוגמא 
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,  אלגוריתם לשליפת נתונים מסקירות שיטתיות הקלעים יש לנומאחורי 
.ידי רופאים-והמידע עובר בדיקות ועריכה על
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.  היא כזכור למנוע בחירה בטיפולים מיותרים ומזיקיםהמטרה 
...לא מספיק אבל הנגשה של סקירות שיטתיות זה
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טיפולים  , תוספי תזונה, תרופות, ניתוחים(טיפולים רפואיים קיימים  20,000-מתוך כ
,  ברייסיון 'ג, המדען הראשי שלנו. פחות מחצי מכוסה על ידי סריקות שיטתיות, )אלטרנטיביים

.  תוך שניות, סריקות שיטתיות שנעשות על ידי מחשב, Rapid Reviewsפיתח אוטומציה של 
.  בזמן אמת, סריקות מהירות אלה כבר מכסות את כל הטיפולים הרפואיים הקיימים
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את הטיפולים השונים  , על סמך כל המחקרים הקיימים, אוטומטית ון מסווג'של גהאלגוריתם 
:למחלה נתונה

מה שמימין מבוסס  (ומבחינת חוזק הראיות ) מה שלמעלה אפקטיבי יותר(מבחינת אפקטיביות 
).  יותר

.כל הטיפולים למיגרנה –בתמונה . גודל כל עיגול מייצג את כמות הנבדקים
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ניתן להזין מצב רפואי ולראות אפקטיביות ואמינות של כל הטיפולים   Rapid Reviews בעזרת
.  שמיוחסים למצב רפואי זה

של כל מחקר ומחקר בנפרד לגבי טיפול  ) אפקטיביות ואמינות(לראות את הסטטוס , בלחיצה, ואז
.נתון

...כי מדע מבוסס אינו מספיק. אבל כל זה לא מספיק
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.הטיפול המיטבי צרכניות של מטופלים מהוות גם הן חלק חשוב בקבלת החלטות עלהעדפות 
מטופלים עשויים להעדיף טיפולים טכנולוגיים או אלטרנטיביים  , כשיש מספר טיפולים סבירים

מטופלים עשויים גם לסרב לטיפולים  . זולים או יקרים יותר, מתונים או אינטנסיביים יותר, יותר
או פשוט מפני שהינם מינימליסטיים ומעדיפים להימנע ככל , מסוימים על רקע של אמונה דתית

.הניתן מטיפולים
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לבירור רוב ההעדפות החשובות  , CureFactsשאלון קצר שכדוגמתו נוסיף לפלטפורמה של  הנה
*.  למטופלים

אלגוריתם שיצורף לשאלון יאפשר התאמה אישית של טיפולים מועדפים לכל מטופל שימלא את  
.השאלון

)  your medical mind" (האינטליגנציה הרפואית שלך"רוב ההעדפות האלה מפורטות בספר * 
.המומלץ לקריאה
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גם הניסיון של הרופאים חשוב ודרוש כדי להתאים  , למדע מבוסס והעדפות צרכניםבנוסף 
.למטופל טיפולים אפקטיביים

תהיה אצלו היענות   לאיזה טיפולים, לאור הכרות עם המטופל, לדוגמא, רופאים עשויים לדעת
.יותר גבוהה

ולשנות לאור זאת את הדיאגנוזה  , לראות את גוון העור שלו, הם גם יכולים להריח את המטופל
.המקורית

או שהם עשויים להיות  , למטופלים עשויה להיות התלבטות בין שני טיפולים טובים, בנוסף
.  לכן אנחנו מפנים בעת הצורך את המטופלים לרופאים. כלומר לרופא, זקוקים למרשם או לניתוח
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.המטופלים יוכלו להתייעץ או לקבל מרשם מרופא אונליין או בקליניקה קרובה, הצורךבמקרה 
.ואלגוריתם נוסף יקדם רופאים מומלצים, הם גם יוכלו לדרג את הרופאים אליהם פנו
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על הפניות של מבקרים באתר שלנו למרפאות ולייעוץ רפואי אונליין  עמלות 
זה שומר אותנו ניטרליים וללא אינטרס לגבי טיפול כזה  . CureFactsשל  היחידהן מקור ההכנסה 

. או אחר
.כי אין לנו מושג איזה טיפול סוכם בסופו של דבר
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,  אין לנו נותני חסויות, אין אצלנו פרסומות, מכל מקור מידע מקוון אחר בנושאי בריאות בשונה
.נדה חבויה'ואין לנו אג
CureFacts המבוסס  , היא גם האתר היחיד שמספק דרוג אינטואיטיבי של כל הטיפולים הרפואיים

כך אנחנו מספקים אמינות ונגישות חסרות  . על שילוב של כל המחקרים הקליניים התקפים
.בדיוק מה שהציבור הרחב מעוניין בו, תקדים
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,  את שוק המידע הרפואי המקוון התחתונה אנחנו מיזם שמשבשבשורה 
,  מספק בחינם לציבור הרחב פלטפורמה לרפואה מבוססת מדע

.  מונע טיפולים שהורגים אנשים...ו
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מיליון   2.5. דקות 10מתים בעולם מטיפולים מיותרים ומזיקים כל ) אוטובוס מלא(איש  50
.  בשנה

ואנחנו מאוד מקווים שנצליח לעזור לכמה שיותר אנשים להימנע מטיפולים  . זה מה שמניע אותנו
,  מיותרים

.וליהנות מאיכות חיים גבוהה יותר, לחיות חיים ארוכים יותר
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להירשם  , )www.CureFacts.com(אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו , אתם רוצים ללמוד עוד אם
!Take good care -ו, תודה רבה. לעקוב ולהתעדכן, CureFactsשל  הפייסבוקלדף 
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:מפורטים בהרחבה כאן, פועלת CureFactsלפיהם , האלההעקרונות 
 https://www.curefacts.com/learn-more/principles  
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:  של טיפולים במספר קטגוריות, מספר דוגמאות לטיפולים מיותרים וחסרי תועלתהנה 
.רפואה אלטרנטיבית ותוספי תזונה, מכשור רפואי, ניתוחים
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.באנגלית, הזמינים בחינם לשימושכם, קישורים לשני מקורות המידע שתוארו במצגתאלה 
ואנחנו מגייסים כסף כדי להרחיב את  , המידע מוגבל לעת עתה לטיפולים בודדים CureFacts-ב

.המידע הזה
הפתרון  (כבר כעת , בזמן אמת, תמצאו מידע על כל המחלות והטיפולים שיש Trip Database-ב

אבל תוכלו להשתמש בו בהסתייגות  , ועדיין מכויל, 2018ביוני , הזה עלה לאוויר רק לאחרונה
).הראויה כבר כעת
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