הצהרת עמדה משותפת של  AMWA–EMWA–ISMPPעל אודות תפקידם של
כותבים רפואיים מקצועיים
מבוא
הצהרת עמדה משותפת זו ,של האיגוד האמריקאי של כותבים רפואיים ( American
 )AMWA ,Medical Writers Associationהאיגוד האירופאי של כותבים רפואיים
( ,)EMWA ,European Medical Writers Associationוהחברה הבינלאומית לאנשי
מקצוע בתחום הפרסומים הרפואיים ( International Society for Medical Publication
 (ISMPP ,Professionalsמתארת את תפקיד הכותבים הרפואיים המקצועיים בהכנת
פרסומים רפואיים ומדעיים ,לרבות:

•
•

מאמרים ותכנים משלימים (לדוגמה ,תקצירי וידאו) שמיועדים לפרסום בכתבי עת
שעוברים ביקורת עמיתים.
תקצירים ,פוסטרים ,והרצאות שמיועדים להצגה בכנסים מדעיים.

הצהרת עמדה משותפת זו מתיישבת עם קווים מנחים עדכניים של מספר ארגונים
בינלאומיים אחרים [.]13-1
אחריות הכותבים הרפואיים המקצועיים
מתן סיוע בצורת כתיבה רפואית מקצועית עוזרת למחברים וליזמי ניסויים לחשוף את
מחקריהם בכתבי עת שעוברים ביקורת עמיתים ,ובכנסים מדעיים ,באופן אתי [ ,]14מדויק
[ ,]16 ,15ובעיתוי הנכון [ ,]17על מנת לקדם את הטיפול בחולים.
לכותבים רפואיים מקצועיים יש ידע נרחב לגבי קווים מנחים בתחום האתיקה של
פרסומים רפואיים [ .]19 ,18כאשר הם מסייעים למחברים לפרסם תוצאות מחקרים
שמומנו על ידי חברה מסחרית ,הם מחוייבים:
•

•
•
•

לנהוג בהתאם לקווים המנחים של )GPP3( Good Publication Practice
וההמלצות של הוועדה הבינלאומית של עורכי כתבי העת הרפואיים
(.]2 ,1[ )ICMJE ,International Committee of Medical Journal Editors
להיוועץ בקווים מנחים מתאימים (למשל ]20[ CONSORT ,ואחרים שאוחדו על
ידי רשת .)]21[ EQUATOR
לוודא שמחברים ויזמים מודעים למחויבויות שלהם תחת קווים מנחים אלה [,2 ,1
.]21 ,20
להתעדכן בחידושים הנוגעים לאתיקה של פרסומים רפואיים ולפרקטיקה
המיטבית.

אחריות המחברים אשר משתפים פעולה עם כותבים רפואיים מקצועיים
מחברים שבוחרים לשתף פעולה עם כותב רפואי מקצועי לגבי כתיבת מאמרים או הצגות
בכנסים חייבים:
•
•
•
•

לוודא שיש להם ,כמחברים ,גישה לכל המידע הרלוונטי (למשל ,פרוטוקולים,
תוכניות לניתוח סטטיסטי ,ניתוחים סטטיסטיים ודוחות של מחקרים קליניים).
לספק משוב אינטלקטואלי לפני התחלת תהליך הכתיבה ובמהלך פיתוח התוכן.
לוודא שהטקסט הסופי משקף במלואו את השקפות כל המחברים ושהם מאשרים
אותו.
לאשר שכתב העת או הכנס שנבחרו מתאימים.

 שם הכותב הרפואי, לרבות אופי הסיוע,להכיר בקבלת הסיוע בכתיבה רפואית
 תואר או, כישוריו הרלוונטיים ביותר (לדוגמה,המקצועי שאחראי על מתן הסיוע
 ולהכיר במקורות המימון לסיוע בכתיבה,) ושיוכו (ראו תיבה,)מיומנויות מקצועיות
.הרפואית
להכיר בכל אלה שתרמו לכתיבה כמחברים שותפים (לרבות בתרומה של כותב
ICMJE רפואי מקצועי) אם הם עומדים בהגדרה של מחבר לפי הקריטריונים של
.]1[

•

•

.דוגמה לתבנית לגילוי נאות של קבלת סיוע מקצועי בכתיבה רפואית
 מדינה] על הסיוע בכתיבה, עיר,"המחברים מודים ל[שם וכישורים] מ[חברה
, אשר מומנו על ידי [שם נותן החסות,]או הרחבה לפי הצורך/בעריכה [פירוט ו/רפואית
)GPPS( Good Publication Practice  מדינה] בהתאם לקווים המנחים של,עיר
.")http://www.ismpp.org/gpp3(
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