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Medicina bazată pe dovezi 

• Acesta este un domeniu de cunoaștere, 

care include rezultatele cercetării de 

încredere, experiența clinică a medicului și 

interesele pacientului. 

• metode de medicina bazata pe dovezi + 

set de reguli de cercetare și analiză 

ulterioară, care asigură fiabilitatea 

rezultatelor. 
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Aplicarea medicinei bazată pe dovezi necesită 

timp, competență și experiență, fiind necesară 

parcurgerea mai multor etape:  

•transformarea problemei medicale in întrebare 

clinică, 

•căutarea evidențelor relevante pentru răspunsul la 

întrebarea respectivă, 

•evaluarea validității (conformitatea cu adevărul), a 

impactului (mărimea efectului) și a relevanței 

(utilitatea ) metodei,  

•integrarea evidențelor medicale relevante în 

practică, 

•evaluarea eficienței și eficacității acestora în teren. 3 



Actualmente există o serie de facilități care permit 

aplicarea metodologiei medicale bazată pe 

evidențe, între care se pot menționa:  

•existența sistemelor informatice de asistare a 

deciziei medicale,  

•realizarea sintezelor informatice și a meta-

analizelor,  

•apariția a numeroase publicații  științifice de practică 

a medicinei bazatăpe dovezi (Evidence-Medicina 

bazată pe dovezi Based Medicine, Evidence-Based 

Healthcare& Public Health etc.),  

•dezvoltarea informaticii medicale, crearea de 

strategii de educație medicală continuă.  
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Logistica medicinii bazată pe dovezi este 

structurată pe trei nivele:  

Nivelul organizatoric. In anul 1979 Archie 

Cochrane critica societatea medicală pentru lipsa 

unei modalități prin care să se pună la dispoziția 

medicilor rezultatele cercetărilor recente, lipsa 

cărora poate conduce la aplicarea cu întârziere a 

acestora în practica medicală. Au luat naștere în 

acest sens, o serie de organizații :  

Colaborarea Cochrane are scopul de a crea și de 

a aduce la zi sinteze sistematice cu ultimele 

actualități din diverse domenii medicale.  
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Această organizație este constituită dintr-un grup 

metodologic care creează metodologii și îndrumă 

organizația în îmbunătățirea validității și preciziei 

sintezelor sistematice, precum și o rețea 

internațională de centre naționale care 

promovează obiectivele colaborării la nivele 

naționale.  

Colaborarea AGREE este o organizație 

internațională care se ocupă cu implementarea 

ghidurilor de practică medicală 
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Nivelul tehnologic și financiar este asigurat din granturi 

de cercetare, cheltuielile fiind necesare pentru crearea și 

menținerea la zi a evidențelor primare și secundare, 

implementarea  și administrarea bazelor de date, 

accesul la bazele de date, instruirea personalului etc.  

Resursele umane sunt reprezentate de specialiști în 

domeniu care au rolul de a elabora evidențele 

medicale; informaticieni care se ocupă de suportul 

informatic pentru crearea și managementul evidențelor, 

respectiv pentru decizia medicală asistată pe  calculator; 

persoane cu rol în dezvoltarea de politici sanitare 

(normative și legislative);  

medicii practicieni, care integrează evidențele valide în 

practica curentă, alături de experiența individuală.  
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Baza de date 

UpToDate 



Accesarea  UpToDate 

• Acces prin adresa IP (de la calculatoarele 

din rețeaua locală, de la Universitate) - 

www.uptodate.com/online 

http://www.uptodate.com/online
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Introduceți cuvîntul  
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Faceți clic pe elementul din lista de corespondențe  posibile pentru 

rezultatele căutării a elementului necesar 

Introduceți cuvîntul de 

căutare în limba engleză 

(unul sau mai multe ) 

După ce ați întrodus trei 

simboluri, UpToDate 

afișează lista 

corespondențelor  

posibile a termenului. 
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Rezultatul căutării 

Pentru a vizualiza 

conținutul elementului,  

mutați cursorul la titlul 

său. 

Conținut interactiv este 

afișat în partea din 

dreapta a paginii 

Pentru a vizualiza textul 

integral al temei clickați pe 

titlul subiectului în 

rezultatele de căutării sau 

selectați numele secțiunii 

dorite dîn conținut. 



Conținutul interactiv al temei.  

permite determinarea rapidă a 

relevanței informațiilor obținute .  



Căutarea în 

cadrul temei 



Se evidențiază 

cuvintele cheie a  cererii 

de căutare 

Vizualizarea 

înregistrarilor 

bibliografice/ referatelor 

din Medline  



Informații despre autori, se 

deschid  într-o fereastră 

nouă 

Data ultimei 

actualizări a temei 
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Tabelele și graficele pot fi vizualizate prin 

deschiderea lor de la text făcând clic pe link-

urile din paranteze, precum și grafice în 

conținutul subiectelor. 
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Vizualizarea tabelelor și a graficelor 



Sistemul oferă și alte subiecte care 

sunt aproape de rezultatele căutării, 

dar nu pot conține cuvinte din 

interogarea de căutare 

Lista referințelor la care 

fac trimitere autorii 



Dacă faceți clic pe numele 

medicamentului, primiți acces la baza de 

UpToDate  despre medicamente 

actualizată in cu detalii despre preparate. 
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Поиск внутри темы 
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Informații despre 

medicamente. 

Baza de date Lexi-Interact 
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Calcule 
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Noutăți UpToDate  



30 

Informații pentru pacienți 

Informații pentru pacienți 


