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Medicina bazata pe dovezi !!
Deşi veche ca şi concept, 
avându-şi originile în perioada
de mijloc a seco-lului 19, 
medicina bazată pe dovezi a 
explodat şi a creat adevărate
conflicte în lumea medicală în
ultimele doua decenii

Definitia profesorul Sackett în 
1996: „…este utilizarea 
scrupuloasă, clară şi logică a 
celor mai bune dovezi medicale 
existente în prezent în luarea 
deciziei medicale asupra îngrijirii 
individualizate a pacientului”

o abordare de acest tip a decizei 
medicale ar mecaniciza actul medical, 
suprimând libertatea de gândire a 
clinicianului

esenţa medicinii bazate pe dovezi este 
îmbinarea experienţei clinice individuale 
cu informaţia medicală „bună”, existentă 
în literatura medicală

Sackett DL, Rosemberg WM, Gray JA, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ. 1996; 312:71-2.
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Cum citim literatura medicala “buna”?

„the doing mode” 

Ømedicul îşi defineşte întrebarea

Ø caută literatura medicală adecvată

Ø o parcurge într-un mod analitic/critic

Ø aplică răspunsul găsit în practica medicală

Ø evaluează ulterior eficienţa procesului

„the using mode” 

Ø se utilizează resurse medicale care oferă 
informaţia deja analizată critic, verificate

Prezentul ne confruntă cu o explozie de 
informaţie medicală

cea de a doua modalitate de a citi literatura 
medicală pare a fi cea mai timp eficientă, 
însă nu şi cea mai cost eficientă

majoritatea bazelor de date care oferă 
informatia deja analizată critic sunt contra 
costHuić M. Evidence-based medicine. In: Marušić M, editor. Principles of Research in 

Medicine. Zagreb: Medicinska naklada. 2008:219-234.
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Medicina bazată pe 
dovezi nu înseamnă 
doar găsirea informatiei, 
ci găsirea informaţiei 
care se potriveşte 
pacientului !!!!

Simplificarea metodologiei de 
căutare a informaţiei şi reducerea ei 
la esenţa potrivită pacientului se 
regăşeste sub noţiunea de POEM 
(patient- oriented evidence that 
matters), dezvoltată în 1994 în 
special pentru medicii de familie de 
către D. Slawson 
(www.infopoems.com)

White B. Making evidence- based medicine doable in everyday 
practice. Family Practice Management. February 2004: 51-58.
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Ghiduri
GHID2 ~uri n. Lucrare care cuprinde
informații pentru orientare (într-un muzeu, 
într-un oraș, într-un domeniu de activitate
etc.); îndrumar; îndreptar; călăuză. 
/<fr. Guide (definitie DEX)

Ghidurile de diagnostic si tratament sunt 
recomandari dezvoltate in mod sistematic, 
bazate pe dovezi stiintifice privind ingrijirile
care trebuie acordate intr-o anumita
circumstanta clinica

ØGhidurile trebuie înţelese drept ceea ce sunt în 
realitate: ajutoare în practica medicală!!

ØGhidurile nu înlocuiesc experienţa clinică 
individuală. 

ØNu pot fi utilizate în absenţa informaţiei medicale 
specifică pacientului tratat. 

ØGhidurile se bazează pe informaţie generalizată 
din experienţa pe grupuri de pacienţi. 

Ø Individualizarea recomandărilor ghidurilor este 
esenţa „artei” medicaleTratam bolnavi, nu boli!!
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Ghiduri
Un ghid bun trebuie sa fie: 

• valid -conducand la rezultatele asteptate

• reproductibil - utilizand aceleasi dovezi, alte
grupuri implicate in dezvoltarea unui ghid cu 
aceeasi tema ar ajunge la aceleasi rezultate
• cost-eficient - reducand folosirea inutila de 
resurse

• reprezentativ / multidisciplinar - implicand 
grupuri-cheie si interesele lor

• aplicabil clinic - pacientii carora li se 
adreseaza sa fie definiti clar
•

• flexibil - identificand asteptarile legate de 
recomandari, precum si preferintele
pacientilor

• clar - sa foloseasca un limbaj usor de 
inteles de pacienti si practicieni

• revizuibil - sa fie afirmata data si procedeul
revizuirii

• sa fie capabile de transpus in criterii de 
audit explicite
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Ghidurile NU SUNT... 

- substitut al experientei clinice

- aplicabile tuturor pacientilor

- singura solutie pentru o problema

- directive sau protocoale obligatorii si rigide

Elaborarea ghidurilor bazate pe dovezi:

ØNecesita resurse serioase

ØNecesita abilitati si experienta in : 
•Tehnica realizarii de ghiduri
• Cautarea informatiilor si evaluarea
critica a literaturii medicale
• Cunostinte de epidemiologie si
medicina bazata de dovezi
• Grupe de lucru mici multidisciplinare
• Realizarea consensului
• Bun management al informatiei
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Ghiduri

Brent James:

ü aproximativ 80% din practica medicală 
poate fi standardizată, dar pentru 
ceilalţi 20% ”ne bazăm pe specialişti 
experimentaţi, abili, la zi cu informaţia 
medicală” care conduc o formă de 
terapie care să fie atât standardizată, 
cât şi individualizată 

O alta tendinţă apărută ca urmare a elaborării de 
ghiduri de practică este ceea ce în literatură se 
cunoaşte drept „evidence farming”

ü aplicarea metodelor de analiză statistică nu pe 
grupuri de studiu selecţionate pe bază de criterii 
prestabilite, ci pe grupuri de pacienţi dintr-o 
anumită comunitate

ü Aceasta ar „concretiza şi individualiza” 
concluziile, aducându-le mai aproape de pacient 

White B. Making evidence- based medicine doable in everyday 
practice. Family Practice Management. February 2004: 51-58. Hay MC, Weisner TS, Subramanian S, Duam N, Niedzinski EJ, Kravitz RL. 

Harnessing experience: exploring the gap between evidence- based medicine and 
clinical practice. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2008;14:707-713.
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Protocoale
PROTOCÓL, protocoale, s. n. 1. Act, 
document în care sunt consemnate
rezoluțiile unei adunări, ale unor dezbateri, 
ale unei conferințe internaționale; document 
diplomatic cu valoarea unui acord
internațional, care cuprinde hotărârile luate
la o conferință internațională.
2. (Înv. și reg.) Formular oficial folosit pentru
acte publice; p. ext. registru, catastif.
3. (La sg.) Totalitatea formelor și a practicilor
de ceremonial care se aplică la festivități
oficiale în relațiile diplomatice; serviciu
însărcinat cu organizarea oficială a 
ceremonialului. ♦ P. gener. Reguli (de 
conduită) care trebuie respectate în
societate. –
Din fr. protocole, germ. Protokoll.

ü Protocoalele sunt un termen relativ fluu în 
literatura medicală

ü Protocolul este apanajul unei unităţi medicale, a 
unui grup de medici uniţi într-o structură 
organizatorică comună şi au la baza mai ales 
criterii de organizare

ü Protocolul presupune o obligativitate, ceea ce îl 
situează la polul opus ghidurilor
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Protocoale

ü Protocoalele sunt proceduri adaptate local sau
liste, algoritmi produse in mod sistematic si care 
prezinta pasi ce trebuie urmati in anumite
conditii.

ü Protocoalele sunt dezvoltate de reprezentanti ai 
tuturor profesionistilor implicati in ingrijira
pacientilor. 

ü Scopul protocoalelor este standardizarea
procesului. 

ü Protocoalele, spre deosebire de ghiduri, sunt 
mai stricte, rigide, iar abaterea de la ele este
permisa doar in cazuri exceptionale. 

Protocoalele terapeutice constituie baza de 
prescriere şi monitorizare a medicamentelor care 
se acordă asiguraţilor pe bază de prescripţie
medicală eliberată de medicii care sunt în relaţie
contractuală cu casele de asigurări de sănătatate.

Respectarea schemelor terapeutice stabilite
conform protocoalelor terapeutice prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2 este obligatorie pentru medicii
aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări
de sănătate.
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Nr.crt. Denumire Ordin privind protocoalele terapeutice

1. Ordin 1301-500/iulie 2008 (anexe)

2. Ordin 536/august 2013

3. Ordin 361-238/aprilie 2014

4. Ordin 773-484/iulie 2014

5. Ordin 275-162/martie 2015

6. Ordin 968 din 30.07.2015

7. Ordin 1379 din 04.11.2015

8. ORDIN nr 1301/500/2008 - PROTOCOALE TERAPEUTICE - forma 
consolidata la 06.02.2017

9. ORDIN nr 192 din 28.02.2017

10. Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordin MS-CNAS 192-142 
martie 2017

11. Lista protocoalelor terapeutice cu modificarile si completarile ulterioare -
aprile 2017

12. Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordinul MS-CNAS nr 618_405-
2017- 31.05.2017

13. Ordin nr. 1301/500/2008 forma actualizata pana la 30.05.2017

13.
Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordinul MS/CNAS nr. 

846/818/2017 de modificare si completare a Anexei nr.1 la Ordinul MS/CNAS 
nr.1301/500/2008



!"#0"$#%"&'($#0)*&'$(0)"+#'#,-0.*/#,-.*&'(+(#0/#&01".-&#-:4



!"#0"$#%"&'($#0)*&'$(0)"+#'#,-0.*/#,-.*&'(+(#0/#&01".-&#-:5

WvW!bP1<



!"#0"$#%"&'($#0)*&'$(0)"+#'#,-0.*/#,-.*&'(+(#0/#&01".-&#-:6

WvW!bP1<



!"#0"$#%"&'($#0)*&'$(0)"+#'#,-0.*/#,-.*&'(+(#0/#&01".-&#-:7

WvW!bP1<



!"#0"$#%"&'($#0)*&'$(0)"+#'#,-0.*/#,-.*&'(+(#0/#&01".-&#-:8

WvW!bP1<



!"#0"$#%"&'($#0)*&'$(0)"+#'#,-0.*/#,-.*&'(+(#0/#&01".-&#-:9



!"#0"$#%"&'($#0)*&'$(0)"+#'#,-0.*/#,-.*&'(+(#0/#&01".-&#-2;



Noi	orizonturi	pentru	politica	medicamentului	din	Romania21

“practica medicală nedublată de experienţă
riscă să devină o dictatură dominată de 
protocoale medicale; fără cercetare/dovezi, 
practica riscă să cadă in desuet, să devină
învechită, în detrimentul pacientului”




