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  IBD -ייעול הטיפול ב) לpredicting outcomesמדדי ניבוי (סקר לבחינת הנדון: 
 IBD Aheadבמסגרת תוכנית 

   

בטיפול  ,םהניבוי הנוכחי מדדילהעריך את  שמטרתו תודה שבחרת להקדיש מזמנך למילוי שאלון זה
  מחלות מעי דלקתיות.עם בחולים 

 !!דעותיך את מעריכים אנו

 IBD Aheadתוכנית   אודותכמה מילים 

 הסכמהל להגיעמטרת התוכנית . העולם ברחבי מדינות 36 מעלבה משתתפות ,  גלובלית יוזמהב מדובר
מידע  על המבוסס, ותדלקתי מעי תובמחל לטיפול הקשורים חשובים נושאים על יםרופאה בין(קונסנזוס) 
עסקו  הקודמות בשניםהנושאים שנבחרו לתוכנית זו . יומית-היום ליניתעל הפרקטיקה הקמהספרות ו

ו זה התפרסמהקודמות יוזמות השתי המחלה. התוצאות של  וניטור קונבנציונליבאופטימיזציה של טיפול 
 . 1,2מכבר

IBD Ahead 2014  שמומחים למחלות מעי דלקתיות יוכלו לחלוק, לשתף ולהחליף דעות, תובנות כך תוכנן
 .IBD-בטיפול בציה שלדעתם יביאו לאופטימיזגורמי הניבוי  עלוהמלצות 

השפיע על ל שיכולים סיבוכים ולמנוע לטפל חשוב על מנת גבוה בסיכון חולים של ומהיר מוקדם זיהוי
 בעת המחלה ניהולאת  ייעלש צורך כזה זיהתה  IBD Ahead 2014של ההיגוי ועדת. לטווח רחוק תוצאותה

ים ברחבי הרופאניסיונם של  ).ראשונה בהתייעצות( המחלה במהלך האפשרי בהקדם או, האבחנה
 יותר.ב חשובהעולם לגבי מדדי ניבוי לייעול הטיפול במחלות מעי דלקתיות 

 בנושא. הולמתכיום ולפתח הנחיה  שה במקומות שונים נעטוב יותר את ה להבין לנו יעזור זה סקר

 הנוכחי סקרה על

 לייעול הטיפול במחלות מעי דלקתיות.  בהםמוש יהשו בנושא מדדי ניבוי את הבנתינו  הרחיבל נועד סקרה
 אנחנו ולכןעל מנת שיוכל להיות שימושי,  של מספר רב של משיביםהשתתפות  דורשה , יותכמ סקר זהו

הסקר .  שלך הערך יקר מהניסיון לתרוםלהקדיש מזמנך על מנת לענות על השאלון ו שתוכל/י מקווים
 .לחלוטין חסויות יהיו ותשובותיך דקות 15 -כ אורך

 נתמכתה,  כללית רפואי חינוך מתכנית כחלק, )IBD Aheadיד ועדת ההיגוי של התוכנית ( עלנכתב  ואה
 .abbvieי חברת יד על

 

 



 
 

 סודיות

יך לא את תשובותותקבל נתונים ברמת המדינה והמדינות המשתתפות  abbvieחברת  .חסוי הסקר
 .האישיות

 הנוגע מידע לך לספק כדי וישמש, לחלוטין אופציונלי הוא הסקר השלמת עם שלך הקשר פרטי מתן 
 .  IBD Aheadלסקר או לפעילויות הקשורות לתוכנית 

 . יישראלהוד הגסטרו אתר איגבהסקר יועבר אליך באמצעות לינק שיופיע 

 לחץ/י על הקישור ועקוב/י אחר ההוראות המוצגות.

 . 2014 יוליל 18 ינוה הסקר להשלמתאחרון  מועד

 !  לך תודה

 !!ביותר מוערכת ךהשתתפות
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  IBD Ahead -יו"ר ועדת ההיגוי המקומית לתוכנית ה
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