
Защо да практикуваме 
“медицина базирана на 

доказателствата” (МБД)?



 do pci



“Half of what you are taught as medical 
students will in 10 years have been shown 
to be wrong. And the trouble is, none of 
your teachers know which half.”                  
      Sydney Burwell, MD, 

Dean of Harvard Medical School

Възможният отговор ...



Какво е “медицина базирана на 
доказателствата” (МБД)?

“... съвестната, точна и обмислена употреба 
от лекарите на най-добрите налични към 
момента доказателства при взимане на 

решения относно лечението на отделните 
пациенти ...”

Sackett, et al. BMJ 1996; 312:71-72

... или медицината базирана на 
доказателствата представлява 

намирането на най-добрите 
доказателства, с които да отговорим на 

нашите клинични въпроси ...



Медицина базирана на 
доказателства – какви трябва да 

са доказателствата?
• Базирана на нуждата от ясна употреба на 

доказателствата, които трябва да са:
       -   Достоверни

– Приложими за нашите пациенти – т.е да са 
получени при пациенти подобни на тези които 
лекуваме 

– прилагат се за взимане на клинични решения 
в сходни условия

– ориентирани към нуждите на пациента 
Да не забравяме, че 

всяко клинично 
решение влияе на 

пациента! 



 Критична оценка на доказателствата

Защо е важна критичната оценка?
• Тя представлява процес на систематичен преглед на 

научните доказателства с цел оценка на тяхната 
валидност и  реална приложимост преди да се 
използват за взимане на решения 

• Тя е основна част от базираната на доказателства 
клинична практика

• Особено важна е селективността за избиране на 
значими проучвания

Gosall NK, THE DOCTOR’S GUIDE TO CRITICAL APPRAISAL, 3rd edition



Критична 
оценка

Външна 
валидност

РезултатиВътрешна 
валидност

Как най-общо оценяваме 
доказателствата?

Gosall NK, THE DOCTOR’S GUIDE TO CRITICAL APPRAISAL, 3rd edition



• Вътрешна валидност  (истинност вътре в проучването)
– Предотвратяване на систематични грешки или отклонения

• Външна валидност (истинност извън проучването)
– Приложимост към клиничната практика (напр. в България)

Външна 
валидност

РезултатиВътрешна 
валидност 

Вътре в 
проучването 

Извън 
проучването
•  Приложимост
•  Възможност за 
отнасяне към други 
пациентски кохорти

Подходящи ли са 
използваните в 
публикацията 
методи?

Какъв е 
резултатът от 
проучването?

Приложима ли е 
публикацията за 
моите пациенти и 
практика? 

Критична 
оценка

Как най-общо оценяваме 
доказателствата?

Gosall NK, THE DOCTOR’S GUIDE TO CRITICAL APPRAISAL, 3rd edition





Kaplan–Meier Curves for the Primary End Point 
(composite of death from any cause, shock, congestive heart failure, or reinfarction within 30 days)

Armstrong PW et al. N Engl J Med 2013; 368: 1379 - 1387.

P=0.21



коментари
• Рандомизация до 3 часа от болката
• Средно време до фибринолиза 100 мин
• Закъснение от 2.2 часа до ППКИ при 

неуспешна фибринолиза
• 178 мин закъснение до ППКИ в групата 

рандомизирана  за ППКИ 
• Редукция на дозата на тенектеплаза на 

50% при възраст над 75, поради по 
висока честота на ИКХ 



• Вътрешна валидност  (истинност вътре в проучването)
– Предотвратяване на систематични грешки или отклонения

• Външна валидност (истинност извън проучването)
– Приложимост към клиничната практика (напр. в България)

Външна 
валидност

РезултатиВътрешна 
валидност 

Вътре в 
проучването 

Извън 
проучването
•  Приложимост
•  Възможност за 
отнасяне към други 
пациентски кохорти

Подходящи ли са 
използваните в 
публикацията 
методи?

Какъв е 
резултатът от 
проучването?

Приложима ли е 
публикацията за 
моите пациенти и 
практика? 

Критична 
оценка

Gosall NK, THE DOCTOR’S GUIDE TO CRITICAL APPRAISAL, 3rd edition











Kaplan–Meier Curves for Death from Any Cause and 
Hospitalization Due to Reinfarction

Fröbert O et al. N Engl J Med 2013; 369: 1587 - 1597.

P=0.63 P=0.09





• Вътрешна валидност  (истинност вътре в проучването)
– Предотвратяване на систематични грешки или отклонения

• Външна валидност (истинност извън проучването)
– Приложимост към клиничната практика (напр. в България)

Външна 
валидност

РезултатиВътрешна 
валидност 

Вътре в 
проучването 

Извън 
проучването
•  Приложимост
•  Възможност за 
отнасяне към други 
пациентски кохорти

Подходящи ли са 
използваните в 
публикацията 
методи?

Какъв е 
резултатът от 
проучването?

Приложима ли е 
публикацията за 
моите пациенти и 
практика? 

Критична 
оценка

Gosall NK, THE DOCTOR’S GUIDE TO CRITICAL APPRAISAL, 3rd edition











Wald DS et al. N Engl J Med 2013; 369: 1115 - 1123.

Kaplan–Meier Curves for the Primary Outcome
(composite of death from cardiac causes, nonfatal myocardial infarction or refractory angina)





коментари

• Няма сравнение със стратегия на 
отсрочена дилатация на лезиите 
различни от прицелната

• Задължително се дилатират всички 
лезии по ангиографска оценка

• В противоречие със много други 
резултати



• Вътрешна валидност  (истинност вътре в проучването)
– Предотвратяване на систематични грешки или отклонения

• Външна валидност (истинност извън проучването)
– Приложимост към клиничната практика (напр. в България)

Външна 
валидност

РезултатиВътрешна 
валидност 

Вътре в 
проучването 

Извън 
проучването
•  Приложимост
•  Възможност за 
отнасяне към други 
пациентски кохорти

Подходящи ли са 
използваните в 
публикацията 
методи?

Какъв е 
резултатът от 
проучването?

Приложима ли е 
публикацията за 
моите пациенти и 
практика? 

Критична 
оценка

Gosall NK, THE DOCTOR’S GUIDE TO CRITICAL APPRAISAL, 3rd edition





Ruschitzka F et al. N Engl J Med 2013; 369: 1395 - 1405.

Kaplan–Meier Estimates for Primary-Outcome Events
(A: composite of death from any cause or hospitalization for heart failure; B: death from any cause)



коментари

• Повече неадекватни шокове в CRT 
групата

• Пренебрежимо нисък % на стимулация 
в ICD групата

• Тенденция за по висока СС смъртност и 
смъртност от СН в CRT групата



• Вътрешна валидност  (истинност вътре в проучването)
– Предотвратяване на систематични грешки или отклонения

• Външна валидност (истинност извън проучването)
– Приложимост към клиничната практика (напр. в България)
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пациентски кохорти

Подходящи ли са 
използваните в 
публикацията 
методи?

Какъв е 
резултатът от 
проучването?

Приложима ли е 
публикацията за 
моите пациенти и 
практика? 

Критична 
оценка
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