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На тепер на фармацевтичному ринку налічується понад  

20 тис. лікарських препаратів і при цьому відбувається 

агресивний маркетинг фармацевтичних фірм, масивний 

вплив на споживачів ліків телевізійних передач, 

підготовлених переважно некомпетентними в медичних 

питаннях журналістами, часто застосовуються маркетингові 

технології просування препаратів на ринок, технології, які 

сумнівні щодо етичності.  

 

У результаті як лікар, так й пацієнт опинилися в складному 

становищі, оскільки для лікування захворювання 

пропонується відразу кілька методів лікування, і всі вони, як 

стверджується в цих джерелах, найкращі.  

 

Як в цій ситуації відрізнити сумнівну інформацію 

від дійсно правильної і об'єктивної? 



У 1972 р. епідеміолог Арчі (Арчібальд) 

Кокран 

 (Аrchie Cochrane) запропонував скласти 

центральний міжнародний регістр 

клінічних випробувань. Він запропонував 

ревізію накопичених на той час медичних 

знань з метою відокремлення методів і 

способів впливу з ефективністю, 

достовірність яких здобута в 

рандомізованих дослідженнях, 

від методів, достовірність яких цим 

способом не підтверджена. 

Він розробив технологію виконання 

подібного мета-аналізу. У 90-х рр. вже 

його учнями і послідовниками, 

 створюється об'єднання 

«Кокранівська спільнота 

(співтовариство)», що ставить перед 

собою завдання сортування і 

систематизації медичних досліджень за 

ступенем достовірності. 

А. Кокран 

(1909-1988) 



Доказова медицина (ДМ), або «клінічна 

епідеміологія»  

 (іноді ці терміни вживаються як 

синоніми): 

evidence-based medicine  

(Девід Секетт, 1996). 

Переклад: 

«Науково-доказова медицина», 

«Медицина, заснована на фактах», 

«Науково-обґрунтована медична 

практика». 



Причини виникнення доказової медицини 

 

 Брак коштів, пов'язаний з ростом витрат на охорону 

здоров'я, - в цій ситуації серед великого числа лікувально-

профілактичних препаратів необхідно вибрати саме ті 

засоби, які володіють найбільш високою ефективністю і 

найкращою переносимістю; 

 

Потреба лікарів в рекомендаціях по використанню 

медикаментозних засобів, які володіють найбільш високою 

ефективністю і найкращою переносимістю. 



1. Різноманітність медико-біологічної інформації. 

Щорічно в світі видається близько 15000 медичних 

періодичних журналів. 

2. При сучасному інтенсивному розвитку медико-

біологічних технологій, лікар постійно потребує нової 

достовірної інформації. 

3. Відбувається істотна зміна структури 

захворюваності. 

4. Постійно зростають витрати на охорону здоров'я. 

5. Постійно зростає освіченість пацієнтів. 

6. Інтенсифікація роботи лікаря. 

7. Загальна гуманізація суспільства з акцентом на 

самостійність і самодостатність особистості. 

8. Швидко розвивається інформатизація та 

комп'ютеризація суспільства. 



* Sacket D.J., Rosenberg W.,M.,C., Cray A., M. Evidence 

based medicine: it is and what it isn`t // Br. Med. J. 1996. 

Vol. 312. P. 71. 

Доказова медицина 

«Доказова медицина сьогодні визначається 

як формальна практика прийняття рішень 

щодо найкращого лікування пацієнта, 

заснована на систематичному, 

детальному розгляді наявних, 

оптимально обґрунтованих, наукових 

доказів». 



  

Доказова медицина – це медичне 

втручання в залежності від рівня 

доказовості. 

Рішення про застосування 

профілактичних, діагностичних та 

лікувальних заходів приймаються, 

виходячи з наявних доказів їх 

ефективності та безпеки, а такі докази 

піддаються пошуку, порівнянню, 

узагальненню і поширенню для 

використання в інтересах пацієнтів. 



A. Висока достовірність - Інформація заснована на 

висновках систематичних оглядів, які отримані 

шляхом системного пошуку даних з усіх 

незалежних клінічних випробувань, критичної 

оцінки їх якості та узагальнене методом 

метааналізу; або також проведення великого 

подвійного сліпого плацебо-контрольованого 

дослідження. 

Рівні достовірності доказовості,  

або рівні достовірності ефективності 

лікувальних заходів 



B.  Помірна достовірність - Інформація заснована 

на результатах щонайменше декількох 

незалежних рандомізованих контрольованих 

клінічних досліджень;  

або невеликі рандомізовані контрольовані 

дослідження, в яких статистичні розрахунки 

проводяться на обмеженій кількості пацієнтів. 

Рівні достовірності 

доказовості 
(продовження) 

 



C. Обмежена достовірність - Інформація заснована 

на результатах одного клінічного дослідження, яке 

не відповідає критеріям якості, вказаним вище; 

наприклад, нерандомізоване клінічне дослідження 

на обмеженій кількості пацієнтів. 

D. Невизначена достовірність (точні наукові 

докази відсутні) - Клінічні дослідження не 

проводилися або є рекомендація (спільна думка – 

консенсус), розроблена групою експертів з певної 

проблеми. 

Рівні достовірності 

доказовості 
(продовження) 

 



Деякі поняття доказової медицини 
Ретроспективні методи - оцінюються вже минулі 

події 

Проспективні методи - на початку встановлюється 

план дослідження, встановлюється порядок збору та 

обробки даних, а потім проводяться дослідження за 

цим планом 

Поперечне дослідження - одномоментне 

дослідження 

Поздовжне дослідження - дослідження спрямоване 

з минулого в майбутнє: минуле → тепер → майбутнє 

РКД - рандомізоване контрольоване дослідження 

Мета-аналіз - різновид систематичного огляду, в 

якому для об'єднання і узагальнення результатів 

декількох оригінальних досліджень застосовують 

методи математичної статистики 



Різновиди метааналізу 

кумулятивний метааналіз дозволяє 

побудувати кумулятивну криву накопичення 

оцінок при появі нових даних 

проспективний метааналіз – розробка 

метааналізу спланованих випробувань 

проспективно-ретроспективний 

метааналіз - об'єднання нових результатів з 

раніше опублікованими 

метааналіз індивідуальних даних, 

заснований на вивченні результатів лікування 

окремих хворих (обмежений вивченням 

основних захворювань, лікування яких 

вимагає великих ресурсів) 



Рандомізовані клінічні дослідження (РКД) 

 «Золотий стандарт» в доказовій 

медицині - контрольовані рандомізовані 

дослідження, коли пацієнтів розподіляють 

за групами випадковим чином 

(рандомізація), при цьому групи не повинні 

відрізнятися за параметрами, що впливає 

на результат захворювання, але повинна 

враховуватися порівнянність груп 

порівняння.  

Рандомізація – метод випадкового розподілу 

пацієнтів на групи, але не хаотично. 



«Золотой стандарт» 

Рандомізація передбачає: 

 непередбачуваний характер розподілу 

хворих на групи (дослідник не повинен 

знати, в яку групу потрапить наступний 

хворий); 

 дослідник, який проводить набір 

пацієнтів, не повинен знати, в які групи 

вони потрапляють («сліпий відбір»). 



«Золотой стандарт» 

Рандомізоване подвійне сліпе 

плацебо-контрольоване дослідження 



ВИДИ «ЗАСЛІПЛЕННЯ» В 

КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 відкрите рандомізоване дослідження  

(і лікар і пацієнт знають, яке саме лікування 

отримує випробовуваний, в якій він групі) 

 сліпе рандомізоване дослідження  

(лікар знає яке втручання отримує 

випробуваний, але пацієнт не знає, яке саме 

лікування йому призначено) 



ВИДИ ЗАСЛІПЛЕННЯ В 

КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 подвійне-сліпе рандомізоване 

дослідження  

(ані лікар, ані пацієнт не знають, що отримує 

пацієнт) 

 потрійне-сліпе рандомізоване 

дослідження  

(яке втручання отримує кожний конкретний 

пацієнт не знають ані лікар, ані пацієнт, ані 

статистик, що обробляє результати 

дослідження) 



Плацебо в клінічних 

дослідженнях 
Плацебо – це неактивна речовина, 

«пустушка», яка не володіє ніякою 

фармакологічною дією.  

Для порівняльних досліджень плацебо за 

кольором, смаком, формою, вагою, запаху 

тощо має повністю імітувати досліджуваний 

препарат.  

Дослідження з використанням плацебо 

називаються «плацебо-контрольовані 

дослідження». 



Плацебо в клінічних 

дослідженнях 

Плацебо-ефект – зміни в перебігу 

захворювання, самопочутті пацієнта, 

викликані самим фактом прийому 

лікарського засобу.  

Вважають, що в деяких клінічних ситуаціях 

до 40% пацієнтів, що приймають плацебо, 

суб'єктивно відзначають поліпшення. 

Згідно біоетичної Гельсінської декларації, препарат 

може порівнюватися безпосередньо з плацебо 

тільки якщо це перший і єдиний препарат свого 

класу (але тільки на фоні базової терапії). 


