
(Evidence-based medicine)

Saðlýkla Ýlgili Karar Vermede
Kullanýlan Bilgi Tipleri

Bilimsel araþtýrmalar
Deneyim aðýrlýklý bilgiler

ilimsel araþtýrmalarýn rolünü anlamak için bu araþtýrmalarýn bilgi
tiplerinden yalnýzca birini oluþturduðunun bilincinde olmak

gerekir. Saðlýk hizmetlerinde karar vermede deðiþik bilgilerin
etkileþimi rol oynar.
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Bilimsel
Araþtýrmalar

Bilgiden Karara
Giden Yol

Niceliksel Araþtýrmalar

Niteliksel Araþtýrmalar

Niteliksel ve Niceliksel
Araþtýrmalarýn Ortak Kullanýmý

Niceliksel bir araþtýrma sonuçlarýný sayýlar
kullanarak sunan araþtýrmalardýr. Bu
araþtýrmalar araþtýrýcýlar müdahalelerin
ortaya çýkýþlarýný kontrol ediyorlar ise

araþtýrmalar olarak da adlandýrýlýr.
Aksi takdirde araþtýrmalar
araþtýrmalardýr.

Bu araþtýrmalar araþtýrma sorularýna sayýsal
cevaplar bulmayý hedeflemezler. Bunun
yerine hedef olaylarý ve nesneleri doðal
akýþlarý içerisinde deðerlendirmek ve sosyal
olaylar hakkýnda anlayýþ temelleri
geliþtirmektir. Niceliksel araþtýrmalardan
farklý olarak aðýrlýk anlamlar, tecrübeler ve
katýlýmcýlarýn görüþleridir ve daha çok
çalýþma öncesinden çok çalýþma sýrasýnda ya
da sonrasýnda geliþtirilir.

Bu araþtýrma tipleri arasýnda ayrýntýlý
görüþmeler, konuya özel toplantý gruplarý,
etnografik çalýþmalar ve vaka sunuþlarý gelir.

Çoðu zaman saðlýk hizmetlerinde bir
sorunun cevabý bu iki araþtýrma türünün
ancak biri kullanýlarak cevaplanmaya

çalýþýlmaktadýr. Bunun nedeni bu konuda
çalýþan araþtýrmacýlarýn bu türlerden ancak
biri ile aþina olmalarýndandýr.

Son zamanlarda bu iki türü birleþtirerek
kullanmaya yönelik yaklaþýmlar ortaya
çýkmaktadýr.

Bu bilgi türü bilimsel araþtýmalar dýþýnda
kiþilerin kiþisel tecrübeleri ve baþlarýndan
geçen olaylardan doðal olarak edindikleri
bilgilerdir. Yaþanan olaylarýn etkileri deðiþik
faktörlerden etkilenebilmektedir.

Kiþinin kendi baþýndan geçenler baþkasýnýn
baþýndan geçenlerden; yüz yüze edinilen
bilgiler okunarak ya da duyularak elde
edilen bilgilerden daha ikna edici
olmuþlardýr.

Yeri geldiðinde yerel saygýn bir kritiðin
yorumlarý o konuda kanýta dayalý olarak
yayýnlanmýþ ilkelerden daha inandýrýcý ve
yaptýrým gücü yüksek olabilmektedir.

Ne kadar geçerli, güvenilir ve ne kadar fazla
miktarda bilgi olursa olsun bilginin karara
dönüþmesinde karar veren kiþilerin deðer,
yargý ve tercihleri yönlendirici rol
oynayacaktýr.

deneysel
gözlemsel

Deneyim Aðýrlýklý
Bilgiler
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KANITA DAYALI TIP
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Kanýta Dayalý Týp

Kiþinin önceki tecrübeleri ve etkileþimde
bulunduðu ortam hakkýndaki bilgileri, bir
kararýn verilmesinde o konuda en son
çýkmýþ yayýnlardaki bilgilerden üstün
tuttuðu durumlar olacaktýr. Tecrübeyi
tamamen bir tarafa býrakýp tamamen son
bilgilerin ýþýðýnda davranmayý gerektirecek
netlik ve þiddette deliller de olacaktýr.

Çoðunlukla kararlarýn ne oranda tecrübe,
tercih ve toplumsal deðerlerden etkilendiði
belirli deðildir. Bu etkinin boyutunun
güvenli ve sorumlu bir düzeyde tutulmasý
gerekliliði kanýta dayalý saðlýk uygulamalarý
geliþimini motive etmektedir.

Kanýta dayalý týp (KDT), güncel bilimsel
araþtýrmalardan elde edilmiþ delillerin saðlýk
uygulamalarýna karar verirken açýk, bilimsel,
saðduyulu bir þekilde kullanýlmasýný
tanýmlayan bir terimdir. Öncelikle kanýta
dayalý týbbi uygulamalar terimi tanýmlanmýþ,
arkasýndan saðlýkla ilgili diðer alanlarda da
kanýta dayalý uygulama kavramý
tanýmlanmýþtýr.

Kararý verecek kiþi, verilecek karar ile ilgili
cevaplanabilir sorular üretmelidir.

Bu sorularý yanýtlamada kullanýlacak
bilimsel delil ve bilgiler sistematik bir
araþtýrma ile ortaya çýkarýlmalýdýr.

Bu bilgiler belirlendiðinde, kararý veren kiþi
bunlarýn konu ile alakalarýný, validitelerini
ve uygulanabirliklerini tartmalýdýr.

Delillerin deðerlendirmesi sonucu karar
veren kiþi bu deðerlendirmeyi diðer
bilgilerle, kendi deðer ve yargýlarý ile
birleþtirerek ve kararýn verildiði ortamý göz
önüne alarak kullanmalýdýr.

Bir karara vardýðýnda kiþi, bu kararýn
sonuçlarýný ve kiþisel performansýný
deðerlendirmek için çaba göstermelidir.

Saðlýk kararlarýnda yeterli olarak
bilginin kullanýlmasýna mani olan
engelleri aþmak

Karar veren kiþilerin etkileþebileceði
ortak bir alan yaratmak

Etkinliði gösterilmiþ müdahaleler
yaygýnlaþmasý yoluyla pratik
uygulamalarýn uygunluðunu arttýrmak
ve hastalar adýn daha iyi sonuçlara
ulaþmak

Kaynaklarý dengeli olarak kullanmak ve
daha az etkin uygulamalardan daha
etkili uygulamalara kaydýrmak

Bilgide ortaya çýkan boþluklarý
belirlemek ve ilgili yeni araþtýrma
alanlarýna yer açmak.

KANITA DAYALI TIP
NEDÝR?

KDT Yaklaþýmýnýn
Potansiyel
Yararlarý
�

�

�

�

�

�

KDT Sýrasýnda
Ýzlenecek
Basamaklar

KDT Yaklaþýmýnýn
Potansiyel
Tehlikeleri
KDT yaklaþýmý ile ilgili tehlikeler
çoðunlukla bunun kötüye kullanýmýndan
kaynaklanabilirler.

Bunlar arasýnda

Klinisyenlerin ve hastalarýn sadece eski
inançlarýný destekleyen delillere açýk
olmalarý

Kanýta Dayalý Týp ile ilgili aktiviteler
�

�

�

�

�

Açýkça tanýmlanmýþ ve tekrarlanabilir

Bilimsel dayanaklara oturan,

Körükörüne deðil saðduyulu bir bakýþ açýlý,

Sadece randomize klinik araþtýrmalardan ve

meta analizlerden deðil, kaliteli tüm

araþtýrmalardan bilgi alan,

Bilgiye dayalý direkt karar verme deðil kararlarý

bilgiyle yönlendirmeyi hedef alan, bir yapýda

olmalýdýrlar.
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KDT Önündeki
Engeller
Karar Verici Açýsýndan

Varolan Bilgi Açýsýndan

Saðlýk Sistemi Açýsýndan

Politikacýlarýn, kanun koyucularýn ve saðlýk
sigorta kurumlarýnýn saðlýðýn iyiye
gitmesinden çok mali endiþelerini ön plana
çýkarmalarý

Bilgilerin bazýlarýnýn sansasyon peþindeki
medya kuruluþlarý tarafýndan abartýlarak
dengelerin bozulmasý

Bazý karar vericilerin tutuculuk yaparak
körükörüne alýþkanlýklarýna baðlý kalmalarý

sayýlabilir.

Kararý verecek kimselerin KDT
yaklaþýmýnýn bilincinde olmamalarý

Zaman darlýðý

Motivasyon azlýðý

Konulara özel sorunlarýn belirlenmesindeki
yeteneksizlik

Yetersiz sayýda literatür tarama kaynaklarý
ve taramada yeteneksizlik

Bilgileri deðerlendirmede yeteneksizlik

Bilgi azlýðý

Konular hakkýnda takip edilebilecek
miktarýn üzerinde araþtýrma sonucu olmasý

Çalýþmalarýný çoðunun çalýþma içi
validitesinin azlýðý ve biasa açýk olmasý

Az sayýda çalýþmanýn aranan soruya direkt
cevap oluþturbilecek olmasý

Az sayýda birey kullanýlan çalýþmalarýn
sýnýrlý derecede hassas olmasý

Giriþimleri destekleyecek mali güç azlýðý

Klinisyenlerin bilimsellik açýsýndan deðil
gördükleri hasta miktarý açýsýndan
deðerlendirilmesi

KDT ilkelerinin yayýlmasý ve eðitilmesi ile
ilgili olanaklarýn kýsýtlý olmasý

Mutlu Hayran, Uzm. Dr.

University of Pittsburg, School of Public Health

Kanýta dayalý
yayýn ve
kitaplarýn takip
edilmesi ve
bilgiye
ulaþmada
internet tabanlý
(medline gibi)
kaynaklarýn
kullanýma
geçirilmesi bu
engellerin bir
kýsmýný aþmada
kolaylýk
saðlayacaktýr.
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