
  

Paramedycyna a postulaty evidence-based Paramedycyna a postulaty evidence-based 
medicinemedicine



  

Celem jest pokazanie jak postulaty koncepcji evidence-Celem jest pokazanie jak postulaty koncepcji evidence-
based medicine wpłynęły na współcześnie podejmowane based medicine wpłynęły na współcześnie podejmowane 
dyskusje dotyczące paramedycynydyskusje dotyczące paramedycyny



  

1) Ustalenia terminologiczne1) Ustalenia terminologiczne

3) Czynniki, które wpłynęły na sformułowanie koncepcji evidence-based 3) Czynniki, które wpłynęły na sformułowanie koncepcji evidence-based 
medicine (EBM)medicine (EBM)

5) Zmiana przedmiotu sporu w dyskusjach dotyczących paramedycyny5) Zmiana przedmiotu sporu w dyskusjach dotyczących paramedycyny

4) Charakterystyka koncepcji EBM - porównanie dwóch ujęć z zakresu 4) Charakterystyka koncepcji EBM - porównanie dwóch ujęć z zakresu 
metodologii medycyny:metodologii medycyny:

- ujęcie tradycyjne- ujęcie tradycyjne

- koncepcja EBM- koncepcja EBM

2) Tradycyjne określenie przedmiotu sporu2) Tradycyjne określenie przedmiotu sporu



  

Ustalenia terminologiczneUstalenia terminologiczne

Tłumaczenia:Tłumaczenia:

b)b) „„medycyna faktów”medycyna faktów”

c)c) „„medycyna oparta na dowodach”medycyna oparta na dowodach”

d)d) „„medycyna wiarygodna”medycyna wiarygodna”

e)e) „„medycyna oparta na dowodach naukowych-MODNA” medycyna oparta na dowodach naukowych-MODNA” 

f)f) „„praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – 
POWAP”POWAP”

„„koncepcja EBM”, koncepcja EBM”, 

„„Evidence-based medicine” G. Guyatt, Evidence-based medicine” G. Guyatt, ACP Journal ClubACP Journal Club, 1991, 1991

„„...zdecydowaliśmy się nie forsować polskiej nazwy i posługiwać się ...zdecydowaliśmy się nie forsować polskiej nazwy i posługiwać się 
oryginalnym określeniem.”oryginalnym określeniem.” P. Gajewski i współ.  P. Gajewski i współ. MPMP 2003 2003



  

W jaki sposób tradycyjnie określano przedmiot sporu dotyczącego W jaki sposób tradycyjnie określano przedmiot sporu dotyczącego 
paramedycyny?paramedycyny?

Spór o „naukowe” podstawy paramedycyny.Spór o „naukowe” podstawy paramedycyny.

Opozycja:Opozycja:

Paramedycyna (medycyna niekonwencjonalne) / medycyna akademicka Paramedycyna (medycyna niekonwencjonalne) / medycyna akademicka 
(medycyna konwencjonalna) (medycyna konwencjonalna) 

Termin „paramedycyna” obejmuje między innymi:Termin „paramedycyna” obejmuje między innymi:

-ziołolecznictwoziołolecznictwo

-akupunkturaakupunktura

-homeopatiahomeopatia

-chiropraktykachiropraktyka

-medycyna chińskamedycyna chińska

-aromatoterapiaaromatoterapia

-itd......itd......



  

Co nowego wnosi do prowadzonego sporu koncepcja EBM?Co nowego wnosi do prowadzonego sporu koncepcja EBM?

50-70-% osób decyduje się na terapie paramedyczne50-70-% osób decyduje się na terapie paramedyczne

„„Trends in alternativTrends in alternativee  medicine use in United States, 1990-1997: Results of a follow-up  medicine use in United States, 1990-1997: Results of a follow-up 
national surveynational survey,,   Journal of American Medical AssociationJournal of American Medical Association, 1998;, 1998;   Eisenberg D., Ettner S., Eisenberg D., Ettner S., 
Appel S., Wilkey S., van Rompay M Appel S., Wilkey S., van Rompay M 

P. Fisher „Medicine in Europe: Complementary medicine in Europe” P. Fisher „Medicine in Europe: Complementary medicine in Europe” British Medical British Medical 
Journal,Journal, 1994 1994

Doniosłość sporu o paramedycynęDoniosłość sporu o paramedycynę

Uzupełnienie terapii medycyny konwencjonalnejUzupełnienie terapii medycyny konwencjonalnej

Zastąpienie terapii medycyny konwencjonalnejZastąpienie terapii medycyny konwencjonalnej

Medycyna komplementarnaMedycyna komplementarna

Medycyna alternatywnaMedycyna alternatywna

Paramedycyna  - complementary and alternative medicine (CAM)Paramedycyna  - complementary and alternative medicine (CAM)



  

Randomizowane badanie kontrolne (RCT) Randomizowane badanie kontrolne (RCT) 

Badania kohortoweBadania kohortowe

Badania kliniczno-kontrolneBadania kliniczno-kontrolne

- wprowadzenie analizy statystycznej w celu opracowywania wyników badań- wprowadzenie analizy statystycznej w celu opracowywania wyników badań

a) realizowane celea) realizowane cele
b) ograniczenia metodologiczne określające zakres zastosowania badań b) ograniczenia metodologiczne określające zakres zastosowania badań 
klinicznych / eksperymentuklinicznych / eksperymentu

„„Are RCT’s the Gold Standard?” Are RCT’s the Gold Standard?” 
N. Cartwright N. Cartwright BioSocietiesBioSocieties, 2007, 2007

a)a) Porównanie grup osób poddanych różnym terapiom.Porównanie grup osób poddanych różnym terapiom.

b)b) Porównanie grupy poddanej terapii z grupą nie leczoną.Porównanie grupy poddanej terapii z grupą nie leczoną.

- ukształtowanie metodologii badań klinicznych / eksperymentów klinicznych- ukształtowanie metodologii badań klinicznych / eksperymentów klinicznych

Koncepcja EBMKoncepcja EBM

stanowisko metodologiczne w kwestii pozyskiwania i oceny wiarygodności stanowisko metodologiczne w kwestii pozyskiwania i oceny wiarygodności 
informacji dla potrzeb podejmowanych decyzji klinicznychinformacji dla potrzeb podejmowanych decyzji klinicznych. . 



  

Koncepcja EBM - nowy paradygmat w zakresie metodologii medycyny.Koncepcja EBM - nowy paradygmat w zakresie metodologii medycyny.

Shahar E., „New paradigm or the emperor’s new clothes?” Shahar E., „New paradigm or the emperor’s new clothes?” Journal of Evaluation Journal of Evaluation 
Clinical PracticeClinical Practice, (4) 1999,, (4) 1999,

S. R. Sehon, D. E. Stanley „A philosophical analysis of  the evidence-based S. R. Sehon, D. E. Stanley „A philosophical analysis of  the evidence-based 
medicine debate”, BMC Health Sery Research, 2003, 3, 14medicine debate”, BMC Health Sery Research, 2003, 3, 14



  

2)   obse2)   obserwacje pochodzące z praktyki klinicznej własnej lub innych rwacje pochodzące z praktyki klinicznej własnej lub innych 
osób stanowią wiarygodne i często wystarczające źródło osób stanowią wiarygodne i często wystarczające źródło 
praktycznej wiedzy medycznej;praktycznej wiedzy medycznej;

1) zro1) zrozumienie procesów fizjologii i patologii prowadzi zumienie procesów fizjologii i patologii prowadzi 
bezpośrednio do wiarygodnych, właściwych wniosków bezpośrednio do wiarygodnych, właściwych wniosków 
klinicznych;klinicznych;  

3)  3)  połączenie doświadczenia klinicznego i teoretycznej znajomości połączenie doświadczenia klinicznego i teoretycznej znajomości 
zagadnienia umożliwia ekspertom w danej dziedzinie trafnie zagadnienia umożliwia ekspertom w danej dziedzinie trafnie 
wypowiadać się na temat najlepszego postępowania w danych wypowiadać się na temat najlepszego postępowania w danych 
sytuacjach klinicznychsytuacjach klinicznych..

1) 1) zrozrozumienie procesów fizjologii i patologii prowadzi zumienie procesów fizjologii i patologii prowadzi 
bezpośrednio do wiarygodnych, właściwych wniosków bezpośrednio do wiarygodnych, właściwych wniosków 
klinicznych;klinicznych;  

G. Guyatt przedstawia następującą charakterystykę tradycyjnego G. Guyatt przedstawia następującą charakterystykę tradycyjnego 
paradygmaparadygmatu, określającego sposoby pozyskiwania informacjitu, określającego sposoby pozyskiwania informacji

2)   obse2)   obserwacje pochodzące z praktyki klinicznej własnej lub innych rwacje pochodzące z praktyki klinicznej własnej lub innych 
osób stanowią wiarygodne i często wystarczające źródło osób stanowią wiarygodne i często wystarczające źródło 
praktycznej wiedzy medycznej;praktycznej wiedzy medycznej;

3)  3)  połączenie doświadczenia klinicznego i teoretycznej znajomości połączenie doświadczenia klinicznego i teoretycznej znajomości 
zagadnienia umożliwia ekspertom w danej dziedzinie trafnie zagadnienia umożliwia ekspertom w danej dziedzinie trafnie 
wypowiadać się na temat najlepszego postępowania w danych wypowiadać się na temat najlepszego postępowania w danych 
sytuacjach klinicznychsytuacjach klinicznych..

G. Guyatt, R. Jaeschke, D. Cook, P. Gajewski „Evidence-based medicine....” G. Guyatt, R. Jaeschke, D. Cook, P. Gajewski „Evidence-based medicine....” MP, 2000MP, 2000



  

Problemy tradycyjnego paradygmatu określającego Problemy tradycyjnego paradygmatu określającego 
sposoby pozyskiwania informacjisposoby pozyskiwania informacji

1) wyniki eksperymentów klinicznych1) wyniki eksperymentów klinicznych

2) rozbieżność pomiędzy wiedzą zdobywaną w trakcie kształcenia 2) rozbieżność pomiędzy wiedzą zdobywaną w trakcie kształcenia 
uniwersyteckiego i wiedzą wykorzystywaną w praktyce medycznej;uniwersyteckiego i wiedzą wykorzystywaną w praktyce medycznej;

3) sprzeczne doniesienia ekspertów na temat skuteczności podejmowanych działań 3) sprzeczne doniesienia ekspertów na temat skuteczności podejmowanych działań 
terapeutycznych;terapeutycznych;

4) różnice w decyzjach podejmowanych przez lekarzy postawionych przed 4) różnice w decyzjach podejmowanych przez lekarzy postawionych przed 
podobnymi problemami klinicznymi.podobnymi problemami klinicznymi.

G. Guyatt, R. Jaeschke, D. Cook, P. Gajewski „Evidence-based medicine....” G. Guyatt, R. Jaeschke, D. Cook, P. Gajewski „Evidence-based medicine....” MP, 2000MP, 2000

1) wyniki eksperymentów klinicznych1) wyniki eksperymentów klinicznych
 



  

Modele przyczynoweModele przyczynowe Modele statystyczneModele statystyczne

Cel EBM: przewartościowanie w zakresie „metodologicznej świadomości” osób Cel EBM: przewartościowanie w zakresie „metodologicznej świadomości” osób 
zajmujących się praktyką medyczną.zajmujących się praktyką medyczną.

-  modele przyczynowemodele przyczynowe

-  indywidualne doświadczenia kliniczneindywidualne doświadczenia kliniczne

-opinie ekspertówopinie ekspertów

-  modele statystyczne modele statystyczne 

-  intuicjaintuicja



  

Poziom 1Poziom 1

Informacje pochodzące z modeli statystycznych opartych na:Informacje pochodzące z modeli statystycznych opartych na:

            (i)   randomizowanych badaniach kontrolnych(i)   randomizowanych badaniach kontrolnych

            (ii)  badaniach kohortowych(ii)  badaniach kohortowych

            (iii) badaniach kliniczno-kontrolnych(iii) badaniach kliniczno-kontrolnych

Poziom 2Poziom 2

Informacje uzyskane w oparciu o serie przypadków.Informacje uzyskane w oparciu o serie przypadków.

Poziom 3Poziom 3

Informacje z badań fizjologicznych, badań przedklinicznych, informacje Informacje z badań fizjologicznych, badań przedklinicznych, informacje 
pochodzące z praw uznanych za podstawowe - uzyskane na podstawie pochodzące z praw uznanych za podstawowe - uzyskane na podstawie 
modeli przyczynowych.modeli przyczynowych.

Goldman L., „Medycyna oparta na dowodach”w: Goldman L., „Medycyna oparta na dowodach”w: Kardiologia, Kardiologia, E. Braunwald, L. Goldman, 2005E. Braunwald, L. Goldman, 2005

Poziom 1Poziom 1

Informacje pochodzące z Informacje pochodzące z modeli statystycznychmodeli statystycznych opartych na: opartych na:

            (i)   randomizowanych badaniach kontrolnych(i)   randomizowanych badaniach kontrolnych

            (ii)  badaniach kohortowych(ii)  badaniach kohortowych

            (iii) badaniach kliniczno-kontrolnych(iii) badaniach kliniczno-kontrolnych

Poziom 2Poziom 2

Informacje uzyskane w oparciu o serie przypadków.Informacje uzyskane w oparciu o serie przypadków.

Poziom 3Poziom 3

Informacje z badań fizjologicznych, badań przedklinicznych, informacje Informacje z badań fizjologicznych, badań przedklinicznych, informacje 
pochodzące z praw uznanych za podstawowe - uzyskane na podstawie pochodzące z praw uznanych za podstawowe - uzyskane na podstawie 
modeli przyczynowychmodeli przyczynowych..

„„Klasyfikacja” źródeł informacji ze względu na ich wiarygodnośćKlasyfikacja” źródeł informacji ze względu na ich wiarygodność

Dwa pytania poznawczeDwa pytania poznawcze



  

Zmiana przedmiotu sporu dotyczącego paramedycynyZmiana przedmiotu sporu dotyczącego paramedycyny

Jaki jest mechanizm terapii?Jaki jest mechanizm terapii?

Jaki jest efekt terapii?Jaki jest efekt terapii?

Program EB-CAMProgram EB-CAM

– – standardy EBM w ocenie terapii medycyny komplementarnej i alternatywnej standardy EBM w ocenie terapii medycyny komplementarnej i alternatywnej 



  

Przedstawiciele paramedycynyPrzedstawiciele paramedycyny

Przedstawiciele medycyny konwencjonalnejPrzedstawiciele medycyny konwencjonalnej

-konieczność ukształtowania metodologicznego standardu oceny terapii -konieczność ukształtowania metodologicznego standardu oceny terapii 
paramedycznych!paramedycznych!

„„Methodological Challenges in Research on Complementary Therapies”Methodological Challenges in Research on Complementary Therapies”   Gaylord S., w: Gaylord S., w: 
Complementary Health Practice ReviewComplementary Health Practice Review, 11(2), 2006, 11(2), 2006, Springer, Springer

„„We must give patients the evidence on complementary therapies” E. Ernst, We must give patients the evidence on complementary therapies” E. Ernst, 
British Medical Journal,British Medical Journal, 2006 2006

-zdyskredytowanie praktyk paramedycznychzdyskredytowanie praktyk paramedycznych

-próba „zintegrowania” terapii paramedycznych z terapiami medycyny próba „zintegrowania” terapii paramedycznych z terapiami medycyny 
konwencjonalnejkonwencjonalnej

„„Safety Issues in the Interaction of Conventional, Complementary and Alternative Health Safety Issues in the Interaction of Conventional, Complementary and Alternative Health 
Care” Curtis P., Gaylord S., w: Care” Curtis P., Gaylord S., w: Complementary Health Practice ReviewComplementary Health Practice Review 2005, Springer 2005, Springer



  

The Journal of Alternative and Complementary MedicineThe Journal of Alternative and Complementary Medicine 2002 G. Guyatt 2002 G. Guyatt

Oxford University Press: Oxford University Press: Evidence-BasedEvidence-Based  Complementary and Alternative MedicineComplementary and Alternative Medicine

Program EB-CAM obejmuje dwie fazy działaniaProgram EB-CAM obejmuje dwie fazy działania

-ukształtowanie ośrodków badawczych realizujących zbliżone cele badawcze-ukształtowanie ośrodków badawczych realizujących zbliżone cele badawcze

-  stworzenie baz danych, które byłyby odpowiednikami Medlinestworzenie baz danych, które byłyby odpowiednikami Medline

-ukształtowanie jednolitego systemu edukacji technik paramedycznychukształtowanie jednolitego systemu edukacji technik paramedycznych

-  powołanie jednostek sprawujących nadrzędny system kontroli nad prowadzonymi powołanie jednostek sprawujących nadrzędny system kontroli nad prowadzonymi 
badaniami i edukacjąbadaniami i edukacją

V. Fonnebo „Early Phase Methodology is Needed in CAM” w: JACM 13(4), 2007V. Fonnebo „Early Phase Methodology is Needed in CAM” w: JACM 13(4), 2007

II faza właściwa: wprowadzenie EBM II faza właściwa: wprowadzenie EBM 

-  wprowadzenie metodologii eksperymentów klinicznych i analizy statystycznejwprowadzenie metodologii eksperymentów klinicznych i analizy statystycznej

-  stworzenie odpowiednika Cochrane Collaboration stworzenie odpowiednika Cochrane Collaboration 

I faza wstępnaI faza wstępna



  

KonsekwencjeKonsekwencje

2) 2) „„Nie ma sensu mówić o medycynie alternatywnej. Istnieje wyłącznie praktyka Nie ma sensu mówić o medycynie alternatywnej. Istnieje wyłącznie praktyka 
medyczna zgodna z postulatami evidence-based medicine [...] To czy praktyka medyczna zgodna z postulatami evidence-based medicine [...] To czy praktyka 
terapeutyczna jest ukształtowana w kulturze „Wschodu” czy „Zachodu”, [...]terapeutyczna jest ukształtowana w kulturze „Wschodu” czy „Zachodu”, [...]  to  to 
czy wymaga zastosowania technik medytacyjnych, czy genetyki molekularnej czy wymaga zastosowania technik medytacyjnych, czy genetyki molekularnej 
jest zupełnie nieistotne...jest zupełnie nieistotne...””
Lundberg G., Fontanarosa P.,Lundberg G., Fontanarosa P., „Alternative Medicine Meets Science” w: „Alternative Medicine Meets Science” w:  Journal of American Medical Journal of American Medical 
AssociationAssociation 1998 1998  

1) Wyeliminowanie prób „unaukowienia” paramedycyny poprzez odwoływanie 1) Wyeliminowanie prób „unaukowienia” paramedycyny poprzez odwoływanie 
się do modeli przyczynowych tworzonych w naukach szczegółowych.się do modeli przyczynowych tworzonych w naukach szczegółowych.



  

I Strategia – podważenie koncepcji EBMI Strategia – podważenie koncepcji EBM

Zakwestionowanie programu EB-CAMZakwestionowanie programu EB-CAM

1) „unifikacja pacjentów”,1) „unifikacja pacjentów”,

2) „zautomatyzowanie” procesu podejmowania decyzji klinicznych,2) „zautomatyzowanie” procesu podejmowania decyzji klinicznych,

3) brak zrozumienia potrzeb i preferencji jednostki,3) brak zrozumienia potrzeb i preferencji jednostki,

4) „dehumanizacja” terapii,4) „dehumanizacja” terapii,

5) Celem sformułowania koncepcji EBM było stworzenie normatywnego modelu 5) Celem sformułowania koncepcji EBM było stworzenie normatywnego modelu 
podejmowania decyzji klinicznych, który będzie określał w jakim stopniu podejmowania decyzji klinicznych, który będzie określał w jakim stopniu 
czynniki ekonomiczne czynniki ekonomiczne powinnypowinny wpływać na decyzje terapeutyczne, wpływać na decyzje terapeutyczne,

6) Modele statystyczne nie dostarczają wiarygodnych informacji o skuteczności 6) Modele statystyczne nie dostarczają wiarygodnych informacji o skuteczności 
podejmowanych terapii z uwagi na błędy statystyczne.podejmowanych terapii z uwagi na błędy statystyczne.



  

II Strategia II Strategia 

(1) Nie można określić jednoznacznie punktów końcowych dla podejmowanych (1) Nie można określić jednoznacznie punktów końcowych dla podejmowanych 
terapii paramedycznychterapii paramedycznych

(2) Problem wyznaczenia grup kontrolnych dla terapii paramedycznych(2) Problem wyznaczenia grup kontrolnych dla terapii paramedycznych

R. Hammerschlag, H. Zwickey „Evidence based Complementary and Alternative Medicine: R. Hammerschlag, H. Zwickey „Evidence based Complementary and Alternative Medicine: 
Back to Basics” w: Back to Basics” w: JACM  2006JACM  2006

A. Long., Outcome Measurment in Complementary and Alternative Medicine: Unpicking the Effects” A. Long., Outcome Measurment in Complementary and Alternative Medicine: Unpicking the Effects” 
w: JACM 2002w: JACM 2002

Specyfika praktyk paramedycznychSpecyfika praktyk paramedycznych
Kumanan W., „Closing comment: evidence-based Complementary and Alternative Medicine: Is Kumanan W., „Closing comment: evidence-based Complementary and Alternative Medicine: Is 
it Viable Concept?” w: JACM, 2002it Viable Concept?” w: JACM, 2002



  

II strategiaII strategia

Współczesny przedmiot sporu:Współczesny przedmiot sporu:

MMożliwośożliwośćć  wyznaczenia nowej perspektywy oceny wyznaczenia nowej perspektywy oceny   skutecznościskuteczności  praktyk  praktyk 
pparamedycznycharamedycznych..

E. Ernst „E. Ernst „Complementary treatment: who cares how it works, as long as it Complementary treatment: who cares how it works, as long as it 
does?does?” w: ” w: LancetLancet 2005 2005

- punkt wyjścia dla:- punkt wyjścia dla:

-  modyfikowania koncepcji EBM w celu uwzględnienia specyfiki modyfikowania koncepcji EBM w celu uwzględnienia specyfiki 
paramedycynyparamedycyny

-stworzenia alternatywnego względem koncepcji EBM ujęcia-stworzenia alternatywnego względem koncepcji EBM ujęcia



  

„„Seven alternatives to evidence based medicine” D. Isaacs, D. Fitzgerald Seven alternatives to evidence based medicine” D. Isaacs, D. Fitzgerald 
British Medical Journal,British Medical Journal, 1999 1999


