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STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza polskiego piśmiennictwa naukowego podejmującego problematykę zastosowania paradygmatu
Evidence-based Medicine w badaniach naukowych oraz zastosowania dowodów naukowych Evidence-based Nursing
Practice we wspieraniu decyzji klinicznych pielęgniarek oraz położnych
Dobór piśmiennictwa przebiegał dwuetapowo. Na pierwszym etapie przeanalizowano zasoby bazy Polskiej Bibliografii
Lekarskiej. Na drugim etapie dokonano szczegółowej analizy artykułów naukowych zawartych w polskich czasopismach
naukowych zawartych na Liście Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie posiadających
współczynnika impact factor (Lista B), opublikowanych w latach 2000–2013.
Spośród odnalezionych 34 pozycji piśmiennictwa: 6 prac to prace kliniczne, 2 pozycje piśmiennictwa to materiały konferencyjne, 1 monografia i 1 artykuł redakcyjny — pozycje te zostały wyłączone z dalszej analizy. Do ostatecznej analizy
piśmiennictwa naukowego włączono 24 pozycje piśmiennictwa: 9 pozycji piśmiennictwa dotyczy zastosowania EBM i EBP
w praktyce lekarskiej, 5 — w praktyce pielęgniarskiej, 2 — w praktyce fizjoterapeutycznej.
W polskim piśmiennictwie naukowym liczba artykułów poświęconych tematyce EBM oraz EBP jest wciąż niewystarczająca.
Dominują publikacje dotyczące zastosowania wyników wiarygodnych badań naukowych w praktyce klinicznej lekarzy
różnych specjalności. Zauważalna jest natomiast niewystarczająca liczba artykułów o tej tematyce w dziedzinie nauk
o zdrowiu. Problematyka EBP poruszana jest przede wszystkim w kontekście podnoszenia jakości opieki nad pacjentem
oraz jej efektywności (w tym również ekonomicznej) w pielęgniarstwie oraz praktyce fizjoterapeutycznej.
Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (2): 223–227
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ABSTRACT
The study aimed to analyse the Polish scientific literature on the use of Evidence-based Medicine in research and the use
of Evidence-based Nursing Practice in supporting clinical decisions of nurses and midwives.
The selection of the literature involved two stages. The first stage focused on an analysis of the resources of the “Polish
Medical Bibliography”. The other stage involved a detailed analysis of scientific articles published between 2000 and 2013
in Polish scientific journals indexed in the Polish Ministry of Science and Higher Education list of scientific journals without
impact factor (List B).
Among the 34 publications, there were: 6 clinical studies, 2 conference reports, one monograph, and one article; these
publications were excluded from further analysis. A total of 24 publications were included in the final analysis. Nine pub-
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lications covered the issue of the use of EBM and EBP in medical practice, 5 publications were devoted to the use of EBM
and EBP in nursing practice, and 2 publications concerned their use in physiotherapy practice.
The number of articles on EBM and EBP in the Polish scientific literature has still been insufficient. Publications devoted to
the use of reliable results in clinical practice of specialists in different fields of medicine have been prevailing. However,
the insufficient number of articles covering the present issue in health sciences is noticeable. The issue of EBP is mostly discussed with reference to the improvement of the quality of nursing care for patients and its efficacy (economic included)
in nursing and physiotherapy.
Nursing Topics 2014; 22 (2): 223–227
Key words: evidence-based practice; evidence; nursing; review

Wstęp
Idea Evidence-based Medicine (EBM), mimo że na
świecie rozwija się dopiero od kilkunastu lat, to już
uznano ją za przełomową ideę w medycynie [1–9].
W 1979 roku brytyjski epidemiolog Archie Cochrane zauważył: „Fakt, że nie zorganizowaliśmy
dotąd, na poziomie podstawowych lub szczegółowych
specjalności medycznych, systemu opracowywania
krytycznych i okresowo uaktualnianych podsumowań wiarygodnych wyników badań z randomizacją
jest jednym z większych niedopatrzeń w naszym
zawodzie” [7].
Określenia Evidence-based Medicine użył jako
pierwszy w 1991 roku Gordon Guyatt, profesor
medycyny i epidemiologii klinicznej na McMaster
University w Hamilton w Kanadzie [7]. W polskiej
literaturze przedmiotu zaproponowano już wiele
definicji: „praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach”, „medycyna
oparta na dowodach” [1–6, 10–12, 14–21]. Żadna
z nich nie oddaje jednak w pełni istoty tego, czym
jest EBM, chociaż podkreśla znaczenie wcześniej
niedocenianego, a niezwykle ważnego elementu
w praktyce lekarskiej, jakim są wiarygodne dane
pochodzące z badań naukowych [1–9]. Dlatego
też w literaturze przedmiotu wciąż najczęściej
stosuje się anglojęzyczną definicję Evidence-based
Medicine [1–9].
Idea EBM od kilku lat propagowana jest również
w Polsce, przede wszystkim przez czasopismo „Medycyna praktyczna” oraz Polski Instytut Evidence Based
Medicine. Mimo to, znajomość zasad EBM w środowisku lekarskim wydaje się wciąż niewystarczająca
i wymaga ciągłej popularyzacji, również w grupach
specjalistów związanych z naukami o zdrowiu.
Cel pracy
Celem pracy była analiza polskiego piśmiennictwa naukowego podejmującego problematykę
zastosowania paradygmatu Evidence-based Medicine
w badaniach naukowych oraz zastosowania dowodów
naukowych Evidence-based Nursing Practice we wspieraniu decyzji klinicznych pielęgniarek oraz położnych.
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Dobór piśmiennictwa
Dobór piśmiennictwa przebiegał dwuetapowo.
Na pierwszym etapie przeanalizowano zasoby
jedynej polskiej bazy piśmiennictwa naukowego
Polska Bibliografia Lekarska. Do ostatecznej analizy
piśmiennictwa zakwalifikowano 4 artykuły zawarte
w tej bazie [1–4]. Szczegółowy dobór poszczególnych
pozycji piśmiennictwa przedstawiono w tabeli 1.
Na drugim etapie dokonano szczegółowej analizy artykułów naukowych zawartych w polskich
czasopismach naukowych zawartych na Liście
Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.
pl/g2/oryginal/2013_05/a2900298c8f89094079450e211a369ec.pdf) nieposiadających współczynnika
impact factor (Lista B), opublikowanych w latach
2000–2013. Odnaleziono łącznie 31 pozycji dotyczących omawianego tematu [5–34]. Tylko jedna
pozycja piśmiennictwa [14] powtórzyła się w dwóch
analizowanych źródłach.
Spośród odnalezionych 34 pozycji piśmiennictwa:
6 prac to prace kliniczne [15, 18, 23, 27, 31, 34],
2 pozycje piśmiennictwa to materiały konferencyjne
[24, 28], 1 monografia [30] i 1 artykuł redakcyjny
[17] — pozycje te zostały wyłączone z dalszej analizy.
Do ostatecznej analizy piśmiennictwa naukowego
włączono 24 pozycje piśmiennictwa.
Przegląd piśmiennictwa
Z prezentowanego przeglądu piśmiennictwa literatury naukowej celowo wyłączono prace kliniczne przygotowane zgodnie z paradygmatem Evidence-based
Medicine. Na rycinie 1 przedstawiono szczegółowy
proces doboru poszczególnych pozycji literatury włączonych do opisanego w niniejszej pracy do przeglądu
piśmiennictwa.
Evidence-based Medicine oraz Evidence-based
Practice w medycynie
W polskim piśmiennictwie naukowym podejmującym opisywaną problematykę dominują artykuły
publikowane na łamach czasopisma „Medycyna
Praktyczna”. Czasopismo to jest w Polsce prekur-

4
15
— Artykuły w czasopismach zagranicznych (Redakcja
czasopisma z siedzibą poza Polską zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
— 1 — Badania kliniczne oparte na EBM — 6 (5 w
fizjoterapii i 1 w dietetyce) — Materiały zjazdowe — 5
(3 w pielęgniarstwie, 1 w fizjoterapii, 1 w zdrowiu publicznym) — Podręczniki — 3 (po 1 w pielęgniarstwie,
położnictwie i zdrowiu publicznym)pielęgniarstwie, położnictwie i zdrowiu publicznym)
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Praktyka oparta na dowodach,
pielęgniarstwo oparte na dowodach, medycyna oparta na
dowodach and pielęgniarstwo)
medycyna oparta na dowodach
and położnictwo) medycyna
oparta na dowodach and rehabilitacja) medycyna oparta na dowodach and zdrowie publiczne )
Polska
bibliografia
lekarska

Data wyszukiwania:
1.01.2000–12.11.2013,
język publikacji: polski

Liczba
artykułów
wyłączonych
z dalszej
analizy
Kryterium wyłączenia
Łączna
liczba
artykułów
Słowa
kluczowe
Lata
wyszukiwania/
/język
publikacji
Baza
piśmiennictwa

Table 1. Analysis of the articles included in the Polish database: Polish Medical Bibliography

Tabela 1. Analiza artykułów z bazy Polska Bibliografia Lekarska

Łączna
liczba artykułów
włączonych
do analizy
piśmiennictwa
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sorem propagowania w środowisku lekarskim idei
Evidendce-based Medicine [6–10, 30, 32, 33]. Znajduje
to wyraz w takich działaniach, jak: publikowanie na
łamach czasopisma artykułów zapoznających z zasadami EBM, bieżące wyszukiwanie w piśmiennictwie
światowym wiarygodnych i klinicznie istotnych doniesień naukowych oraz przedstawianie ich w formie
specjalnych streszczeń publikowanych na łamach
czasopism (zebranych w dziale „Przegląd aktualnych
badań”) oraz w Internecie; publikowanie wytycznych
praktyki klinicznej opracowanych według właściwej
metodologii; oraz prowadzenie szkoleń dla w zakresie
podstaw EBM [6–10, 30, 32, 33].
W dostępnych publikacjach dominuje tematyka definicji EMB, zasad stosowania w praktyce klinicznej.
Wiele artykułów przedstawia praktyczne wskazówki
dotyczące zastosowania EBM w codziennej praktyce
klinicznej [6–10, 30, 32, 33].

Evidence-based Medicine oraz Evidence-based
Practice w naukach o zdrowiu
Jak już wspomniano, analizując polskie piśmiennictwo naukowe dotyczące podejmowanej problematyki w naukach o zdrowiu, liczba artykułów jest
zdecydowanie mniejsza [2, 5, 12–14, 19–21]. Najwięcej
artykułów dotyczy zastosowania EBM w praktyce pielęgniarskiej. W piśmiennictwie odnaleziono również
dwie publikacje dotyczące praktyki fizjoterapeutycznej opartej na dowodach naukowych.
W piśmiennictwie dominują opinie o niewystarczającym poziomie wiedzy specjalistów nauk o zdrowiu
na temat zastosowania wiarygodnych badań naukowych w praktyce zawodowej, dlatego też bardzo
wyraźnie podkreślana jest konieczność propagowania
tej idei w tym środowisku [2, 5, 12–14, 19–21].
Istotą założeń EBP jest systematyczne i konsekwentne wykorzystanie sprawdzonych wiarygodnych
i aktualnych wyników badań w codziennej praktyce
oraz eliminowanie postępowania o małej skuteczności
i nieuzasadnionych kosztach [21].
Do istotnych korzyści wyniesionych z korzystania
z wyników badań naukowych w praktyce klinicznej
zaliczyć można również regularne nabywanie i aktualizowanie wiedzy, świadomość skuteczności i efektywności własnego działania, rozszerzenie perspektywy
widzenia danej sytuacji klinicznej, możliwość wprowadzenia różnych innowacji do opieki nad chorym
na podstawie wiarygodnych badań naukowych [21].
We wszystkich dostępnych publikacjach podkreśla
się również, że bardzo ważnym elementem EBP jest
aktywne włączenie chorego w proces decydowania,
ponieważ to pacjenci zwłaszcza z chorobami przewlekłymi są najbardziej zainteresowani efektem
stosowanych procedur. Założeniem praktyki opartej
na EBP jest prawo chorego do informacji i możliwość
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Rycina 1. Prezentacja szczegółowego procesu doboru poszczególnych pozycji literatury włączonych do przeglądu piśmiennictwa
Figure 1. Presentation of the detailed process of selection of individual articles included in the review of the literature

odrzucenia nieakceptowanej formy leczenia czy innego postępowania i wyboru preferowanej metody.
Na koniec warto podkreślić, że bardzo pozytywnym sygnałem jest fakt, że w piśmiennictwie
odnaleziono również jedną publikację dotyczącą
problematyki EBM i EBP w promocji zdrowia. Artykuł ten podejmuje bardzo ważny problem różnicy
w zdefiniowaniu „dowodu naukowego„ w medycynie
i w zdrowiu publicznym. Autorzy publikacji podkreślają niezwykle ważną rolę, jaką dla rozwoju promocji
zdrowia opartej na dowodach odegrała medycyna,
a jednocześnie wskazując na konieczność znaczącego
zmodyfikowania medycznego postrzegania dowodu
dla potrzeb szeroko pojętego zdrowia publicznego,
w tym promocji zdrowia.

Podsumowanie
W polskim piśmiennictwie naukowym liczba
artykułów poświęconych tematyce EBM oraz EBP
jest wciąż niewystarczająca. W dostępnym piśmiennictwie krajowym dominują publikacje dotyczące
zastosowania wyników wiarygodnych badań naukowych w praktyce klinicznej lekarzy różnych specjalności. Zauważalna jest natomiast niewystarczająca
liczba artykułów o tej tematyce w dziedzinie nauk
o zdrowiu. Problematyka Evidence-based Nursing
Practice poruszana jest przede wszystkim w kontekście podnoszenia jakości opieki nad pacjentem
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oraz jej efektywności (w tym również ekonomicznej)
w pielęgniarstwie oraz praktyce fizjoterapeutycznej.
Nie odnaleziono natomiast publikacji dotyczących
praktyki położnych czy dietetyków. Pozytywnym jest
fakt, że problematyka EMB i EBP podejmowana jest
również w polskiej literaturze naukowej w aspekcie
szeroko pojętej problematyki zdrowia publicznego.
W związku z niewystarczającą liczbą publikacji dotyczących Evidence-based Nursing Practice w naukach
o zdrowiu należy propagować tę tematykę w polskim
piśmiennictwie naukowym. Szczegółowa znajomość
zasad Evidence-based Nursing Practice jest konieczna
dla bezpiecznej, nowoczesnej i efektywnej praktyki
zawodowej specjalistów nauk o zdrowiu, wpływa na
podniesienie poziomu ich profesjonalizmu i zwiększa
ich pozycje zawodową w zespole terapeutycznym, jak
również może wpłynąć pozytywnie na jakość współpracy z lekarzem.
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