
תפקידם של  אודות על AMWA–EMWA–ISMPPהצהרת עמדה משותפת של 

 מקצועיים רפואייםכותבים 

 מבוא

 American) רפואיים כותביםהאמריקאי של  איגודהשל  ,הצהרת עמדה משותפת זו

Medical Writers Association, AMWA) רפואיים כותבים האירופאי של איגודה 

(Association European Medical Writers ,MWAE), אנשי והחברה הבינלאומית ל

n International Society for Medical Publicatio) מקצוע בתחום הפרסומים הרפואיים

Professionals, (ISMPP  הכנת במקצועיים ה רפואייםהכותבים האת תפקיד מתארת

 פרסומים רפואיים ומדעיים, לרבות:

לפרסום בכתבי עת שמיועדים מאמרים ותכנים משלימים )לדוגמה, תקצירי וידאו(  •

 .עמיתים ביקורת שעוברים

 מדעיים. כנסיםבצגה להשמיועדים הרצאות ו ,תקצירים, פוסטרים •

של מספר ארגונים  קווים מנחים עדכניים מתיישבת עםהצהרת עמדה משותפת זו 

 .[13-1] אחריםבינלאומיים 

 מקצועייםהרפואיים ה כותביםהאחריות 

לחשוף את יזמי ניסויים למחברים ול עוזרת מקצועית כתיבה רפואיתמתן סיוע בצורת 

 , מדויק[14] אתיאופן ב ,מדעיים כנסיםוב ,שעוברים ביקורת עמיתיםמחקריהם בכתבי עת 

 .יםהטיפול בחוללקדם את על מנת  ,[17] ובעיתוי הנכון ,[16, 15]

של  אתיקהבתחום הלגבי קווים מנחים רפואיים מקצועיים יש ידע נרחב לכותבים 

לפרסם תוצאות מחקרים מחברים כאשר הם מסייעים ל .[19, 18] מים רפואייםפרסו

 :מחוייבים, הם שמומנו על ידי חברה מסחרית

Good Publication Practice (GPP3 )לנהוג בהתאם לקווים המנחים של  •

 ייםהרפוא כתבי העת הוועדה הבינלאומית של עורכיוההמלצות של 

(International Committee of Medical Journal Editors ,ICMJE) [1 ,2]. 

 על חדואואחרים שוCONSORT  [20 ], משל)ליוועץ בקווים מנחים מתאימים לה •

 .(EQUATOR [21]ידי רשת 

, 2, 1] להקווים מנחים אשלהם תחת למחויבויות מודעים  יזמיםמחברים ווודא של •

20 ,21.] 

בחידושים הנוגעים לאתיקה של פרסומים רפואיים ולפרקטיקה להתעדכן  •

 מיטבית.ה

 רפואיים מקצועיים כותביםמחברים אשר משתפים פעולה עם האחריות 

לגבי כתיבת מאמרים או הצגות מקצועי  רפואי כותבמחברים שבוחרים לשתף פעולה עם 

 חייבים:בכנסים 

, גישה לכל המידע הרלוונטי )למשל, פרוטוקולים, מחברים, כוודא שיש להםל •

 .(יםיקלינ יםמחקר של ניתוח סטטיסטי, ניתוחים סטטיסטיים ודוחותלתוכניות 

 .ובמהלך פיתוח התוכן התחלת תהליך הכתיבהאינטלקטואלי לפני  משובלספק  •

ם מאשרים שהכל המחברים והשקפות  לוודא שהטקסט הסופי משקף במלואו את •

 .אותו

 שכתב העת או הכנס שנבחרו מתאימים.לאשר  •

http://www.amwa.org/
http://www.amwa.org/
http://www.amwa.org/
https://www.emwa.org/
http://www.ismpp.org/
http://www.ismpp.org/
http://www.ismpp.org/


 רפואיה , לרבות אופי הסיוע, שם הכותברפואיתכתיבה סיוע בהקבלת להכיר ב •

)לדוגמה, תואר או כישוריו הרלוונטיים ביותר , המקצועי שאחראי על מתן הסיוע

 כתיבהסיוע בולהכיר במקורות המימון ל ,תיבה( ו)ראכו שיוו ,(ותמקצועי מיומנויות

 .רפואיתה

 כותב בתרומה של ו לכתיבה כמחברים שותפים )לרבותתרמאלה שכל בלהכיר  •

 ICMJE הקריטריונים של של מחבר לפי הגדרהאם הם עומדים ב (מקצועי רפואי

[1 .]  

 

 .י בכתיבה רפואיתמקצוע קבלת סיוע לתבנית לגילוי נאות של דוגמה

 בכתיבה על הסיוע]חברה, עיר, מדינה[ מ]שם וכישורים[ ל"המחברים מודים 

חסות, הנותן שם ו/או הרחבה לפי הצורך[, אשר מומנו על ידי ] פירוטבעריכה ]רפואית/

 Good Publication Practice (GPPS)קווים המנחים של עיר, מדינה[ בהתאם ל

(http://www.ismpp.org/gpp3.") 
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