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Uprawianie medycyny, od opieki nad indywidualnymi pacjentami do zarz¹dzania ca³ym systemem
opieki zdrowotnej, mo¿na sprowadziæ do podejmowania decyzji – jakie badanie wykonaæ w celu rozpoznania choroby, jakie leczenie zastosowaæ, czy
refundowaæ okreœlony lek lub finansowaæ dan¹
procedurê itd. Wymagania stawiane w tym zakresie lekarzom i innym pracownikom s³u¿by zdrowia
rosn¹ w zawrotnym tempie. Powinniœmy postêpowaæ sprawnie i skutecznie, a jednoczeœnie oszczêdnie, gdy¿ nak³ady na opiekê zdrowotn¹ zawsze bêd¹ za ma³e w stosunku do oczekiwañ, nawet w krajach najbogatszych. Nie mo¿na wiêc marnotrawiæ
œrodków na postêpowanie o niesprawdzonej skutecznoœci, a tym bardziej nieskuteczne.
Zalew informacji
Aby decyzje dotycz¹ce opieki nad pacjentami by³y
trafne, nasza wiedza musi byæ aktualna i oparta na
wiarygodnych danych, a te trzeba umiejêtnie wy³owiæ z narastaj¹cej w ogromnym tempie lawiny informacji. Sytuacjê tê mo¿na zilustrowaæ nastêpuj¹cymi liczbami, uzyskanymi z bazy MEDLINE,
w której obecnie indeksowanych jest oko³o 4600
czasopism biomedycznych: w 1966 roku opublikowano blisko 29 000 artyku³ów poœwiêconych leczeniu, a w 2002 roku ponad 110 000. Równie uderzaj¹cy jest wzrost liczby artyku³ów poœwiêconych
innym zagadnieniom, na przyk³ad diagnostyce –
z oko³o 10 000 w 1966 roku do blisko 90 000 arty-
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ku³ów opublikowanych w roku 2002. Nie tylko
ogromna liczba publikacji utrudnia sprawn¹ aktualizacjê wiedzy, ale tak¿e fakt, i¿ tylko niewielki ich odsetek zawiera wiarygodne dane.
Przy szybkim postêpie wiedzy tradycyjne jej
Ÿród³a, jakimi s¹ podrêczniki, równie szybko siê
dezaktualizuj¹, a opinie ekspertów, na których
zdaniu chcielibyœmy polegaæ, czêsto nie s¹ zgodne. Ponadto zdarza siê, ¿e wyniki badañ klinicznych s¹ prezentowane lub wykorzystywane manipulacyjnie.
Jak zatem lekarze maj¹ sprostaæ zadaniu posiadania wiedzy aktualnej i wiarygodnej, kiedy na
ogó³ s¹ tak zapracowani, ¿e nie mog¹ poœwiêciæ
wystarczaj¹co du¿o czasu na ci¹g³e dokszta³canie.
Do tego jeszcze wielu nie ma dostatecznej wiedzy
z zakresu epidemiologii klinicznej, aby móc samodzielnie oceniæ, czy informacje, z którymi siê zapoznaje, s¹ wiarygodne czy te¿ nie. St¹d wiêkszoœæ
lekarzy z up³ywem lat nabywa wprawdzie cennego
doœwiadczenia i umiejêtnoœci klinicznych, ale swoje postêpowanie czêsto opiera na wiedzy zdobytej
znacznie wczeœniej, po czêœci ju¿ nieaktualnej.
Trac¹ na tym przede wszystkim pacjenci, ale tak¿e ca³y system opieki zdrowotnej.
Nowe sposoby selekcji i syntezy informacji
Do niedawna powy¿sze problemy by³y dla przeciêtnego lekarza praktycznie nie do rozwi¹zania.
W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat wypracowano
jednak sposoby u³atwiaj¹ce poruszanie siê w g¹szczu informacji, takie jak:
– zasady szybkiej oceny wiarygodnoœci doniesieñ
medycznych (p. artyku³ na s. 37);
– ³atwo dostêpne Ÿród³a informacji wyselekcjonowanej pod wzglêdem wiarygodnoœci i istotnoœci klinicznej (p. artyku³ na s. 41);
– metody syntezy danych pochodz¹cych z wielu
badañ naukowych poœwiêconych temu samemu zagadnieniu (p. artyku³ na s. 44);
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– kompleksowe wytyczne praktyki klinicznej,
bêd¹ce wynikiem dog³êbnej i wszechstronnej
analizy dostêpnych danych, których jakoœæ
(wiarygodnoœæ) determinuje si³ê zaleceñ (p. artyku³y na s. 46 i 48).
Sposoby te stopniowo wprowadzano do praktyki klinicznej, i tak siê narodzi³a evidence based
medicine (EBM).
Okreœlenia tego u¿y³ jako pierwszy w 1991 roku Gordon Guyatt, profesor medycyny i epidemiologii klinicznej na McMaster University
w Hamilton w Kanadzie.1 Trudno je trafnie, a jednoczeœnie zwiêŸle prze³o¿yæ na jêzyk polski, nie
trac¹c przy tym sensu i nie ryzykuj¹c b³êdnego
pojmowania. Przed kilkoma laty podjêliœmy tak¹
próbê, gdy rozpoczynaliœmy publikowanie na ³amach „Medycyny Praktycznej” serii artyku³ów
poœwiêconych podstawom EBM.2 Zaproponowaliœmy wówczas okreœlenie „praktyka medyczna
oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach” (w skrócie POWAP). W u¿yciu s¹ tak¿e inne
nazwy, na przyk³ad „medycyna oparta na dowodach”. ¯adne z nich naszym zdaniem nie oddaje
jednak w pe³ni istoty tego, czym jest EBM, chocia¿
podkreœla znaczenie wczeœniej niedocenianego,
a niezwykle wa¿nego elementu w praktyce lekarskiej, jakim s¹ wiarygodne dane pochodz¹ce z badañ naukowych. Dlatego te¿ zdecydowaliœmy siê
nie forsowaæ polskiej nazwy i pos³ugiwaæ oryginalnym okreœleniem. Zdajemy sobie przy tym
sprawê z konsekwencji takiego wyboru – bierzemy na siebie odpowiedzialnoœæ za w³aœciwe rozumienie EBM.
Jak rozumieć EBM?
Wyeksponowanie w nazwie danych z badañ naukowych (evidence) nie oznacza, ¿e wystarczaj¹
one do podejmowania decyzji klinicznych lub odgrywaj¹ w tym procesie najwa¿niejsz¹ rolê. W ten
sposób podkreœlono jedynie fakt, ¿e s¹ niezbêdne
i trzeba je umiejêtnie wykorzystywaæ. Ponadto
stanowi¹ element stosunkowo nowy, gdy¿ historia
wiarygodnych badañ klinicznych obejmuje zaledwie pó³ wieku – pierwsze badanie z randomizacj¹
opublikowano w 1948 roku.3
Zanim bêdzie mo¿na zrobiæ u¿ytek z tych danych, trzeba najpierw trafnie rozpoznaæ sytuacjê
kliniczn¹, czyli ustaliæ diagnozê i dostêpne opcje
postêpowania, które zale¿¹ tak¿e od uwarunkowañ systemu opieki zdrowotnej (dostêpnoœæ badañ diagnostycznych, leków, zabiegów itp.). Indywidualne umiejêtnoœci i doœwiadczenie leka-
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sytuacja kliniczna

umiejętności i doświadczenie lekarza

system wartości pacjenta
i jego preferencje

dane z badań
naukowych

Rys. Uwarunkowania decyzji podejmowanych w opiece
nad pacjentami według zasad EBM4

rza s¹ tu niezast¹pione. Niemniej jednak rozwa¿enie korzystnych i niekorzystnych skutków ró¿nych dzia³añ diagnostycznych i leczniczych wymaga znajomoœci danych z badañ naukowych
– czyli umiejêtnoœci ich znalezienia, krytycznej
oceny pod k¹tem wiarygodnoœci i znaczenia klinicznego oraz odniesienia do danego pacjenta.
Wreszcie mo¿emy wybraæ postêpowanie, które naszym, lekarskim zdaniem jest w danej sytuacji
optymalne. Tylko czy rzeczywiœcie bêdzie ono takie w konkretnym przypadku? Aby tak by³o, musimy wzi¹æ pod uwagê system wartoœci pacjenta
i jego preferencje. Lekarz powinien siê przede
wszystkim zorientowaæ, czy pacjent chce czynnie
uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych jego leczenia oraz jakie postêpowanie bêdzie
on w stanie i zechce zaakceptowaæ. Jest to zadanie trudne i wymaga dobrej wzajemnej relacji miêdzy lekarzem i pacjentem.
Podjêcie w³aœciwej decyzji wymaga wiêc od lekarza rozpoznania sytuacji klinicznej, znajomoœci
danych naukowych oraz zrozumienia pacjenta,
z jego emocjami, rozterkami, uwarunkowaniami
rodzinnymi, kulturowymi czy finansowymi (rys.).
Na tym w³aœnie polega wspó³czesna sztuka lekarska i tak rozumiemy EBM. Pierwsz¹ zasad¹
EBM jest, na pozór paradoksalnie, przejrzyste
i bez pozostawiania w¹tpliwoœci przypomnienie
lekarzowi, ¿e dane naukowe nie wystarczaj¹ do
podejmowania decyzji, co ilustruje rysunek. War-
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to tu jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e umiejêtnoœæ w³aœciwego wykorzystywania danych z badañ naukowych niew¹tpliwie daje lekarzowi wiêksz¹ autonomiê w podejmowaniu decyzji i satysfakcjê zawodow¹.
Zasady EBM odnosz¹ siê nie tylko do indywidualnej praktyki lekarskiej, lecz tak¿e do instytucji i ca³ego systemu opieki zdrowotnej. Powinni je
zatem dobrze znaæ i w³aœciwie rozumieæ wszyscy
podejmuj¹cy decyzje dotycz¹ce organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu.
Polski Instytut Evidence Based Medicine
Idea EBM, rozwijaj¹ca siê na œwiecie ju¿ kilkanaœcie lat i uznawana za prze³omow¹, od kilku lat
jest równie¿ propagowana w Polsce, przy znacz¹cym wsparciu ze strony œwiatowych autorytetów
w tej dziedzinie. Znajduje to wyraz miêdzy innymi
w dzia³aniach podejmowanych przez Medycynê
Praktyczn¹, takich jak: publikowanie artyku³ów
zapoznaj¹cych z zasadami EBM; bie¿¹ce wyszukiwanie w piœmiennictwie œwiatowym wiarygodnych
i klinicznie istotnych doniesieñ naukowych oraz
przedstawianie ich w formie specjalnych streszczeñ publikowanych na ³amach czasopism (od tego numeru zebranych w dziale „Przegl¹d aktualnych badañ”; p. tak¿e artyku³ na s. 41 – przyp.
red.) i w internecie; publikowanie wytycznych
praktyki klinicznej opracowanych wed³ug w³aœciwej metodologii; oraz szkolenie lekarzy w zakresie podstaw EBM.
Zakres i skala tych dzia³añ sk³oni³y nas do
utworzenia Polskiego Instytutu Evidence Based
Medicine (PI-EBM), przed którym postawiliœmy
nastêpuj¹ce cele:
– propagowanie idei i zasad EBM na wszystkich
szczeblach systemu opieki zdrowotnej;
– szkolenie lekarzy i innych pracowników s³u¿by zdrowia w zakresie umiejêtnoœci potrzebnych do szybkiego i efektywnego korzystania
z informacji medycznej;
– udostêpnianie polskim lekarzom w przystêpnej formie wyselekcjonowanej aktualnej i wiarygodnej informacji medycznej;
– inicjowanie i wspieranie w zakresie metodologii prac nad wytycznymi praktyki klinicznej
oraz ich rozpowszechniania i wdra¿ania;
– dzia³alnoœæ naukowo-badawcza w zakresie
metodologii badañ klinicznych, wytycznych
praktyki klinicznej, przegl¹dów systematycznych i metaanaliz, procesu podejmowania decyzji w praktyce klinicznej, jakoœci opieki medycznej, dydaktyki medycznej;
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– umo¿liwienie polskim naukowcom wspó³dzia³ania w tym zakresie z zainteresowanymi grupami na œwiecie poprzez reprezentowanie
w Polsce ró¿nych miêdzynarodowych organizacji, takich jak Cochrane Collaboration i Guidelines International Network.
Realizacja tych celów ma s³u¿yæ racjonalizacji
i podniesieniu jakoœci opieki zdrowotnej w Polsce.
Konieczna jest do tego wspó³praca PI-EBM z towarzystwami naukowymi oraz instytucjami pañstwowymi decyduj¹cymi o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Wierzymy, ¿e wspó³praca ta
bêdzie owocna.
Na zakoñczenie wróæmy do tytu³u tego artyku³u. Okreœlenie „wspó³czesny” kojarzy siê nieraz z czymœ zautomatyzowanym, odartym z humanizmu. Jeœli uznaæ EBM za wspó³czesn¹ sztukê lekarsk¹, to nasuwa siê pytanie: czy istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e bêdzie ona pozbawiona
ludzkiego pierwiastka, ograniczona do mechanicznego rozpoznawania chorób i schematycznego leczenia? Otó¿ wrêcz przeciwnie. Wystarczy siê
nieco g³êbiej zastanowiæ nad istot¹ EBM, by dostrzec, jak bardzo – chyba bardziej ni¿ kiedykolwiek dot¹d – upodmiotowiony zostaje pacjent; ile
wysi³ku lekarz musi w³o¿yæ w to, by jego (a w³aœciwie ich wspólna) decyzja, jak w danej sytuacji
post¹piæ, by³a trafna – czyli najkorzystniejsza dla
danego pacjenta.
Autorzy dziêkuj¹ za pomoc w przygotowaniu tego artyku³u profesorowi Davidowi L. Sackettowi,
którego praca i nauczanie na Uniwersytetach
McMaster i Oxford przyczyni³y siê do rozwoju wielu koncepcji uto¿samianych dziœ z EBM.
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