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Rozhodovanie 

Definície:

 Ackoff ,F. – Sasjem,M.:  „rozhodovanie spočíva v určení kritérií 
optimálneho riešenia problémov“ 

 Simon,A.H.:  „ realizácia vlastného výberu jednej z možných 
alternatív riešenia“

 Wynne,R.:   „ vytýčenie postupu v podmienkach neistoty, keď jeden 
alebo viac postupov musí viesť alebo pravdepodobne povedie k 
očakávanému výsledku“ .

 Predpoklady pre tvorbu úspešného rozhodovania:
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- presná formulácia cieľa, ktorého sa má rozhodnutím dosiahnuť,
- dostatok informácií pre tvorbu rozhodnutia,
- dostatočná kvalifikácia rozhodovacieho subjektu a jeho 
prislúchajúce vybavenie vhodnými metódami, prostriedkami a 
vedomosťami.



Klinické rozhodovanie
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 Rozhodovanie je základom činnosti lekára, závisí od jeho 
osobných  skúseností , vedomostí a vedeckých poznatkov.

 Bázou pre aplikovanie klinického rozhodovacieho procesu je 
získanie validných vstupných údajov , spracovanie čo 
najkomplexnejšej  anamnézy a vykonanie čo najkvalitnejšieho 
vyšetrenia.

 Klinické rozhodovanie sa týka najmä:

- rozhodovania v diagnostickom procese 

- rozhodovanie v liečebných postupoch

- rozhodovanie o hodnovernosti informácií získaných od pacienta, 
ich overovanie, hodnotenie kvality informácií : aktuálnosť, 
overiteľnosť, dôveryhodnosť, relevantnosť

- rozhodovanie o prognóze / vývoj a dôsledky ochorenia/.



Klinické rozhodovanie – dva spôsoby

 Tradičný spôsob klinického rozhodovania

- založený na osobnej skúsenosti, intuícii a inštinkte  i na 
skúsenostiach a názoroch autorít ( klinické štúdie bez kontrol, 
nesystematické pozorovania, nekritická interpretácia výskumu a 
nekritická viera v opublikovanú medicínsku literatúru). Preferuje 
predovšetkým individuálnu skutočnosť.

 Vedecký spôsob klinického rozhodovania 

- založený na vedeckých základoch ( kritické koncepčné myslenie a 
kontrolované klinické štúdie, randomizácia pacientov, kritický 
prístup k výsledkom výskumu, kritické hodnotenie literatúry)-
medicína založená na dôkazoch EBM

- efektívna práca s výsledkami klinických štúdií a implementácia 
vedeckého poznania do klinickej praxe.
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Rozhodovacia analýza

 Klinická rozhodovacia analýza je systematický postup hľadania 
optimálnej diagnostickej a liečebnej stratégie v konkrétnej 
klinickej situácii.

 Pre podporu klinického rozhodovania je nevyhnutná informačná 
podpora a dostupnosť špecializovaných informačných zdrojov a 
znalosť vyhľadávacích stratégií – spoločný záujem lekárov  a 
knihovníkov a informačných pracovníkov.

 Explózia vedeckých poznatkov  - nové metódy  na vyhľadávanie  a 
triedenie poznatkov (elektronické, internet ) - zvýšené nároky na 
odbornú kompetenciu a informačnú gramotnosť lekárov.

 Požiadavky na užitočné informačné zdroje:

- možnosť rýchleho prístupu k hľadanej informácií

- poskytovanie kvalitných a čo najaktuálnejších informácií z výskumu

- možnosť zamerania na špecifickú klinickú otázku.
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Úloha knihovníkov a informačných pracovníkov v 
procese klinického rozhodovania

 Pre podporu klinického rozhodovania je nevyhnutná informačná 
podpora a dostupnosť špecializovaných informačných zdrojov a 
znalosť vyhľadávacích stratégií – spoločný záujem lekárov  a 
knihovníkov a informačných pracovníkov.

 Aktívne  sa podieľajú na tvorbe špecializovaných produktov 
určených na podporu klinického rozhodovania a pre aplikáciu 
princípov EBM.

 V kompetencii knihovníkov a informačných pracovníkov:

- formulovanie informačnej potreby a požiadavky

- vyhľadávanie relevantných informácií  i najlepších  vedeckých       
poznatkov a ich   kritické posúdenie 

 V kompetencii lekárov:

- začlenenie výsledkov do klinickej praxe

- vyhodnotenie účelnosti vykonaných opatrení.
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Medicínske databázy v Slovenskej 
lekárskej knižnici

 ScienceDirect,

 Ovid, 

 EBSCO,  SpringerLink, 

 Wiley InterScience, 

 Primal Pictures, 

 ProQuest,  

 EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek, 

 BiblioMedica – Bibliographia Medica Čechoslovaca, 

 BMS - Bibliographia Medica Slovaca
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Faktografické informácie a výsledky vedecko-výskumných 
sledovaní sú dostupné v odborných časopisoch, vedeckých 
monografiách a elektronických databázach.



Science Direct

 Multiodborová databáza 
sprístupňuje on-line verzie  
plných textov vedeckých 
časopisov z   nakladateľstva 
Elsevier Science

 obsahuje viac ako 2000 titulov 
z oblastí medicíny, prírodných

vied, matematiky, ekonomiky, 
sociálnych vied.

 jazyk anglický

.
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Science Direct – rozhodovanie 
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Science Direct – rozhodovanie + právo
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InterScience

 Databáza vydavateľstva 
Willey – Blackwell je 
produktom dvoch 
spojených 
vydavateľstiev. 

 Sekcia lekárske, 
veterinárne 
a zdravotnícke vedy 
poskytuje  prístup k  
plným textom 529 titulov 
časopisov.
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Primal Pictures

 Primal Pictures je 
najdetailnejší 
multimediálny, interaktívny 
a 3D modelový anatomický 
slovník v on-line forme. 

 Je spracovaný ako pomôcka 
pre lekárov, študentov, sestry, 
vedeckých pracovníkov 
v medicíne.

 Skladá sa z 20 modulov, 
študijného sprievodcu 
a testov.
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ProQuest

 Široké spektrum užitočných 
informácií pre lekárov, 
medikov, zdravotníckych, a 
výskumných pracovníkov. V 
databáze je indexovaných viac 
ako 1 440 titulov -Title Lists, a 
dostupných viac ako 1200 
plnotextových dokumentov.

 Obrazové a textové 
dokumenty sú prístupné od 
roku 1986.
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http://il.proquest.com/tls/servlet/ListForward?productID=445&productName=ProQuest+Health+&+Medical+Complete&format=formatHTML&IDString=445&all=all&lh_opt=lh_all


SpringerLink

 Springer Link je on-line 
databáza s prístupom 
približne k 1 954 
plnotextovým titulom 
časopisov so 
širokospektrálnym 
zameraním.

 Vydavateľstvo Springer 
Verlag
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EBSCO

 EBSCO je multidisciplinárna databáza

 Academic Search Complete -
najväčšia svetová multidisciplinárna 
databáza , ktorá obsahuje

okolo 4700 plných textov.

 Bussines Search Premier -
zameraná na obchod a podnikanie.

 MEDLINE with Full Text- združuje 
články z oblasti lekárskych vied.

 Ďalšie databázy ERIC Health Source: 
Nursing/Academic Edition – 540 
plnotextových časopisov.

 Health Source – Consumer Edition
má 264 plnotextových periodík.

 Master File Premier

 Newspaper Source 

 Regional Bussiness News, LISTA.
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Medicína založená na dôkazoch - definície

 „ EBM je integráciou najlepšieho vedeckého dôkazu s klinickou 

skúsenosťou a hodnotami pacienta“ Sackett, D. 2001

 „EBM je svedomité, jednoznačné a uvážlivé použitie najlepších 
súčasných dôkazov pri rozhodovaní o zdravotníckej starostlivosti o 
jednotlivých pacientov“

 „EBM predstavuje rozšírenie tradičných klinických zručností pri 
diagnostike, liečbe, prevencii a príbuzných oblastiach pomocou 
vytvorenia odpovedateľných otázok a s využitím matematických 
ocenení pravdepodobnosti a rizika. „Greenhalgh, 2001

 EBM by mala v praxi predstavovať integráciu individuálnej klinickej 
skúsenosti a najlepšieho dostupného externého dôkazu tak, aby 
zdravotnícka starostlivosť bola účinná, bezpečná a presná.
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Medicína založená na dôkazoch 

 Použitie princípov medicíny založenej na dôkazoch znamená 
využitie  osobnej skúsenosti i skúsenosti väčšiny lekárov v 
diagnostike a terapii konkrétneho pacienta.

 Klinické rozhodovanie, ktoré rešpektuje princípy medicíny 
založenej na dôkazoch (evidence based medicine), vychádza:

- z vedeckých poznatkov o etiopatogenéze ochorenia

- z dôkazov, ktorými sú výsledky veľkých randomizovaných
klinických štúdií 

- zo zhodnotenia prognózy u individuálneho pacienta, t. j. 
kvantitatívneho stanovenia jeho rizika a benefitu spojeného s 
navrhovaným spôsobom liečby.
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Rozhodovací proces EBM

 EBM je možné stručne charakterizovať ako moderné lekárske 
rozhodovanie, ktoré integruje:

- najlepšie externé poznatky z klinického výskumu

- klinické skúsenosti lekára 

- očakávania pacienta.

 Rozhodovací proces EBM  - základné kroky:

1. transformácia problému do klinickej otázky

2. využitie interných dôkazov pre odpoveď na klinickú otázku

3. hľadanie externých dôkazov pre odpoveď na klinickú otázku

4. kritické hodnotenie externých dôkazov

5. integrácia externých a interných dôkazov

6. vyhodnotenie rozhodovacieho procesu.
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OVID – Evidence Based Medicine

 Databáza Ovid

 Obsahuje  kolekciu Medline

 EBMR – Evidence-Based
Medicine Reviews - databáza 
prehľadov, recenzií, kazuistík a 
článkov z medicíny založenej na 
dôkazoch. Obsahuje databázy 
Cochrane Reviews, Cochrane
Library. Na platforme OVID  je 
v databázach  EBMR dostupné až 
2358 periodík, ktoré obsahuje 
plné texty z oblasti  medicíny, 
sociálnej práce, a ošetrovateľsva.

 Vydavateľ Ovid Technologies .
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Cochranova knižnica

 Cochranova knižnica

- je pravidelne aktualizovaná elektronická knižnica

- poskytuje vysoko kvalitné a spoľahlivé dôkazy o   účinnosti 
zdravotníckej starostlivosti , ktoré sú potrebné pre správne 
rozhodovanie v medicíne

- je základným zdrojom informácií pre EBM.

 Cochrane Database of Systematic Reviews

- systematické prehľady o účinnosti zdravotnej starostlivosti

 Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness

- štruktúrované abstrakty zo systematických prehľadov 

 Cochrane Controlled Trials Register

- bibliografický súbor zahrňujúci kontrolované štúdie 

 Cochrane Database of Mehodology Reviews ,  Cochrane Methodology
Register, Health Technology Assessment Database.
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Klinické doporučené postupy - guidelines

 Definícia:

 „Systematicky vytvárané  odporúčania (návody) na pomoc pri 
rozhodovaní lekára a pacienta o primeranej zdravotnej 
starostlivosti za špecifických klinických okolností“.

 Hlavné ciele KDP:

- pomáhať lekárom a pacientom rozhodovať o diagnostickom a 
terapeutickom postupe

- šíriť najlepšiu klinickú prax založenú na systematicky hodnotených 
dôkazoch 

- znižovať mieru neprimeranej a zbytočnej zdravotnej starostlivosti.
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Záver

 cit. Milan R. Henzel : „Medicína založená na 
dôkazoch, alebo dôkazmi podložená lekárska prax je 
v modernej medicíne trend, ktorého cieľom je 
postaviť zdravotnícke rozhodovanie na objektívny a 
racionálny základ. To sa týka nielen lekárov a 
zdravotníckych pracovníkov, ale i inštitúcií, ktoré 
nesú za slovenské zdravotníctvo zodpovednosť.“ 
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Ďakujem za pozornosť!
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