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Doktorský studijní program LFDoktorský studijní program LF
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt "Rozšíření kvalifikačních Rozšíření kvalifikačních 
kompetencí absolventů doktorských kompetencí absolventů doktorských 
studijních programů na LF UPstudijních programů na LF UP“studijních programů na LF UPstudijních programů na LF UP  
2009-2011 

Povinný Povinný zzákladní kurzákladní kurz
o 15 předmětů/2 kredity

o zisk min/max 8/16 kreditůo zisk min/max 8/16 kreditů
o 6 předmětů využívá praxi založenou 

na důkazu
Knihovníci garantují školí a inovujío Knihovníci garantují, školí a inovují 
2 předměty

http://www.lf.upol.cz 2



Doktorský studijní program LF UPDoktorský studijní program LF UP
Předmět „Medicína založená na důkazu“

SchémaSchéma

o Bloková výuka 1x/semestr
o 4 kontaktní hodiny/2-3 učitelé

o Klinik knihovník biostatistiko Klinik, knihovník, biostatistik
o E-learningové portály

o Qakom
http://www.biomedicina.upol.cz/moodle

o Mefanet
http://mefanet upol czhttp://mefanet.upol.cz

o Samostudium, e-mentoring
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Doktorský studijní program LF UPDoktorský studijní program LF UP
Předmět „Medicína založená na důkazu“ - EBM

Obsahová náplňObsahová náplň

ZNALOSTI
o Úvod do problematiky

Definice osobnosti vývoj názorůDefinice, osobnosti, vývoj názorů

DOVEDNOSTI
o Hledání důkazů

Umění položit otázku, dostupnost a typologie informačních zdrojů

o Kritická interpretace vyhledaných důkazů
Standardizované postupy, časopisecký klub
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ZNALOSTI
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Archibald L CochraneArchibald L. Cochrane 
(1909-1988)

Bývalý ředitel Bývalý ředitel Centra Centra 
epidemiologického výzkumu epidemiologického výzkumu ((CardiffCardiff, , 
UK)UK)
KnihaKniha EffectivenessEffectiveness and and 
Efficiency.RandomEfficiency.Random ReflectionsReflections on on 
HealthHealth ServicesServices. . London, 1972.London, 1972.

„Naše povolání bychom měli Naše povolání bychom měli 
nepochybně podrobit velké kritice. nepochybně podrobit velké kritice. 

b l í hb l í hNebyli jsme zatím schopni Nebyli jsme zatím schopni 
nabídnout kritický přehled nabídnout kritický přehled 
(průběžně(průběžně AKTUALIZOVANAKTUALIZOVANÝÝ))
všech všech významných významných 
randomizovaných kontrolovaných randomizovaných kontrolovaných 
studií…“studií…“
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A CochraneA. Cochrane 
Effectiveness & Efficiency 1972 

.

“I had considerable freedom of clinical 
h i   f  h     bl     h  choice of therapy: my trouble was that 

I did not knowwhich to use and when.
I would gladly have sacrificed my freedom 
f    littl  k l d  I h d   h d for a little knowledge. I had never heard 
then of 'randomised controlled trials', but
I knew there was no real evidence that 
anything we had to offer had any effectanything we had to offer had any effect
on tuberculosis, and I was afraid that I 

shortened the lives of some of my friends by 
unnecessary intervention " unnecessary intervention.  

Published 1972

Click button for sound. Seminář IVIG 2014 7



Randomizovaná kontrolovaná studieRandomizovaná kontrolovaná studie
Historie: Streptomycin 1948
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Gordon R GuyattGordon R. Guyatt
Definice EBM 1991

„for the clinician, evidenceevidence--based based „ ,
medicinemedicine requires skills of 
literature retrieval, critical 
appraisal, and information 
synthesis“

„ medicína založená na důkazu medicína založená na důkazu „…medicína založená na důkazu medicína založená na důkazu 
vyžaduje od lékaře dovednost 
vyhledávat literaturu, 
kriticky ji hodnotit a 

Profesor klinické epidemiologie
a biostatistiky

McMaster University, Hamilton, y j
provádět informační 
syntézu…

Ontario/Canada

Guyatt G., ACP Journal Club 1991;14(suppl 2): A-16. 9



David L SackettDavid L.Sackett
Definice  EBM 1996

o “the conscientious explicit and judiciouso the conscientious, explicit, and judicious 
use of current best evidence in making 
decisions about the care of individual 
patients”patients”

ěd ité j ě f l é ážli é Založil:o „svědomité, jasně formulované a uvážlivé 
použití aktuálního nejlepšího důkazu v péči   
o konkrétního pacienta“

Založil:
Oddělení klinické 

epidemiologie 
McMaster University, p

Hamilton, Kanada 
a

Centrum pro EBM, 
Oxford UKOxford, UK

Sackett  DL.et al. BMJ 1996;312:71.



Vývoj názorů

Ptát se

Hodnotit
Získat důkaz

Hodnotit
intervenci

Hodnotit
důkaz

Použít
novou znalost

11Guyatt G., přednáška na konferenci, Córdoba 2008.



Doktorský studijní program LF UPDoktorský studijní program LF UP 
E-portál QAKOM - Moodle

http://www.biomedicina.upol.cz/moodle 12



Portál MEFANETPortál MEFANET
Sekce „Ostatní“

o Kazuistika založená na důkazu ve výuce 
pediatrie/pregraduál

htt // f t l / l k h ? id 48https://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=48

o Medicína založená na důkazu v doktorském studijnímo Medicína založená na důkazu v doktorském studijním 
programu/DSP

https://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=68

o Medicína založená na důkazu/pregraduál + DSP
https://mefanet upol cz/clanky php?aid=78https://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=78

http://mefanet.upol.cz
13



DOVEDNOSTI
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Umění položit otázkuUmění položit otázku
Klinickou, výzkumnou, informační……

Má pneumokoková vakcína význam v prevenci 
k éh ý k k íh á ěopakovaného výskytu akutního zánětu 

středního ucha (otitis media) u dětí do 2 let?

Problem Otitis media – děti do 2 let
k k á k íIntervention Pneumokoková vakcína

Comparison Bez vakcíny 
íž í čOutcome Snížení počtu episod OM

15



Samostudium
P tál i t li ý h k i tik l ž ý hPortál virtualizovaných kazuistik založených na 
důkazu

http://kazuistika.detskaklinika.cz 16



Vyhledávání důkazůy
Dostupnost 
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Typologie
é ůPyramida epidemiologického důkazu

Randomizované

Systematické 
přehledy, meta-analýza

Randomizované
kontrolované  pokusy

Kohortové studie

Studie případů a kontrolp p

Kazuistiky

Odborné posudky, konzultace

Laboratorní výzkum Zdroj: SUNY Downstate Medical 
Center, Brooklyn. EBM Tutorial:
The Evidence Pyramid. 2004.

18http://library.downstate.edu/EBM2/2100.htm



TypologieTypologie
Haynesova pyramida informačních zdrojů 

19DiCenso, Bayley, Haynes,  ACP Journal Club 2009; 151(3):JC3 2-3.



202nd Conference of International Society for EBHC & 6th International Conference        
for EBHC Teachers and Developers, Taormina (Itálie),, 2013



Doktorský studijní program LF UPý j p g
Předmět „Medicína založená na důkazu“
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„Medicína založená na důkazu“„ ed c a a o e á a dů a u
Inovace 2013-14

http://www.biomedicina.upol.cz/moodle
22



Slabá stránkaSlabá stránka
Kritická interpretace vyhledaných důkazů

o Hlavní problém doktorandů je časová 
náročnost

Doporučujeme na sobě pracovat ve volném časeDoporučujeme na sobě pracovat ve volném čase:
o Virtuální časopisecké kluby 

o Interaktivní formuláře pro analýzuo Interaktivní formuláře pro analýzu
o systematických přehledů
o randomizovaných kontrolovaných studií
E t io E-mentoring

o Modelové případy v lékařských časopisech
o AAP Grand Rounds.

Seminář IVIG 2014 23



PROPAGACE V ZAHRANIČÍ
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6th International Conference for EBHC Teachers and 
Developers, Itálie, 2013
Chairman G. Guyatt

Real patient cases for teaching Real patient cases for teaching 
evidence-based paediatrics: long-

term course sustainability

25http://www.ebhc.org



Publikace
Potomkova J, Mihal V, Zapletalova J, Subova D. Integration of evidence-
based practice in bedside teaching paediatrics supported by e-learning. 
Biomed Pap 2010;154(1): 83-87.

Zařazení do systematického přehledu:

Maggio LA, Kung JY. How are medical students trained to locate
biomedical information to practice evidence-based medicine? A review of 
the 2007-2012 literature. J Med Libr Assoc. 2014;102(3):184-91.

 Twelve studies were identified for analysis. Studies were set in the 
United States (9), Australia (1), the Czech Republic (1), and Iran 
(1). 

 Librarians played major and collaborative roles with physicians Librarians played major and collaborative roles with physicians 
in teaching and designing training.in teaching and designing training.
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Dopad principů EBM na zdravotnictvíp p p

Epidemiologický
důkazdůkaz

Přání
Zdravotní politika

Přání 
a preference

pacienta

Klinická

pacienta 

Klinická
zkušenost

Názory autorit
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Kontakty na autory
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Přednosta Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc
mihalv@fnol.cz

áMgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
Vedoucí Oborové knihovny Lékařské fakulty UP
v Olomouciv Olomouci
potomkov@tunw.upol.cz

Použitá literatura k dispozici u autorů, pošleme na požádání.
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Poděkování

Toto vystoupení bylo podpořeno 
projektem CZ 1 07/2 2 00/28 0038projektem CZ.1.07/2.2.00/28.0038
„Modernizace výuky klinického 
rozhodování napříč pediatrickými oboryrozhodování napříč pediatrickými obory 
lékařských fakult v síti MEFANET“
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