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Data about info



Українські/ російські ресурси ?















Російські сайти – під впливом
бізнесу, субсидійовани та/чи
засновані на ринкової моделі, 
яка направлена на здобуття

прибутку.







Medical articles, 
confusing  
guidelines NO 
impartiality or 
accuracy.







Confusing, 
long 
guidelines, 
NO clear 
algorithm or 
references.



Приклад англійського
керівництва











? Чи можна це застосувати
в Україні ?

Іноземні керівництва



27 чоловік, колоті рани



…





Жінка 76 років з травмою стегна?
(Є 500 гривень на лікування)





Різноманіття пацієнтів

Різноманітні вимоги

Різний бюджет



Знову почнемо з початку.

Розробка та реалізація
керівництв та протоколів



Основи

Визначення

Порівняння медичних керівництв та протоколів

Проблеми доказової медицини, які стосуються
анестезіології

Надійні джерела



http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_guidel
ine

Медичні керівництва це документи, які мають за ціль
керувати рішеннями та критеріями у визначенні
діагнозу, ведення хворого та лікування у різних
областях медицини. 
Використовується тисячі років. 
Первісні підходи - засновані на традиціях, чи авторстві
Сучасні медичні керівництва основані на доказах та
принципах доказової медицини.
Звичайно включають до себе об'єднанні положення та
рішення практичних питань.
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Визначення практичних керівництв
Zarin, 1993

Практичне керівництво направлено на визначення
стратегії ведення пацієнта. Та розроблені длядля
надання допомоги в визначенні клінічних рішень (Zarin, 
1993).

Ефективне лікування і спектр відповідного лікування
доступні для пацієнтів (Zarin, 1993).

Систематично розвинені положення медичної практики
допомогають лікарю чи пацієнту у прийнятті рішень про
належну медичну допомогу по конкретних
захворюваннях (United Healthcare, 1994).
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http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_guidel
ine

1. Виявлення, узагальнення та оцінка кращіх доказів
та найбільш сучасної інформації о диагнозі, 
лікуванні включаючи дози ліків, 
Ризк/одужання
Ціна-якість

2. Деякі керівні принципи містять рішення або
алгоритми розрахунку, яких слід дотримуватися . 
Таким чином, вони об'єднують у собі визначенні точки прийняття рішень і
відповідні напрями діяльності з клінічними судженнями й досвідом практиків

3. Багато керівництв містять альтернативні рішення
та допомогають у провадженні лікування.
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Чи можно це застосувати в Україні ?

Багато керівництв містять альтернативні
рішення та допомогають у провадженні
лікування



Компоненти моделі:
1 ціна-якість

Основується на економічному аналізі

Порівнює ціну та ефект від застосування

Зазвичай МЦЯ (модель ціна-якість)
виражається в співвідношенні, де в знаменнику
поліпшення здоров'я і в чисельнику стоїть
здоров'я населення. Найбільш часто
використовувалися результати міри якості
життя з поправкою на роки (QALY).



Компоненти аналізу:
2 - ризк/одуження, (risk/benefit)

Порівняння ризку при різних ситуаціях з користю





Протокол <=> Алгоритм

Медичні протоколи це (локальні) застосування
керівництв



Протокол (алгоритм)



Ще один приклад протоколу
(алгоритму)



Приклад
керівництва







Анестезія та доказова медицина

NCEPOD

“Чому помирають матері” доклад
Токсичність Бупівакаїну та Інтралипід
Труднощі у лікуванні повітряних шляхів
Клінічна криза



Українська модель
Лікування засновано на матеріальних
можливостях паціента?

Не наша работа вірішувати скільки коштує
лікування

Дилема
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Українська модель ?
Лікування засновано на матеріальних
можливостях паціента?

Не наша работа вірішувати скільки коштує
лікування

Дилема



Іноземні
керівництва/протоколи

Застосування в Україні



Приклад застосування протоколу



Приклади не - застосування
протоколів В Україні



Перепрошую за довгий
вступ

Залишилося 10 хв.

Інтернет-БЕЗКОШТОВНИЙ довідковий матеріал



http://www.aagbi.org/





www.aagbi.org/publications/guidelines.htm



www.aagbi.org/publications/guidelines.htm



http://www.nice.org.uk/







For patient



For doctor



NICE – Perfect – NO!!!



http://www.bma.org.uk/health_promotion_ethics/health_develop
ing_world/Evidencebasedhealthinformationon.jsp



IP (country) address dependent access



http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/ 

Include image – information on anaesthesia and ITU in 
resources – limited environment. 



RCOA



http://www.rcoa.ac.uk/index.asp?PageID=5
7



Fellowship of the Royal 
College of Anaesthetists



http://www.frca.co.uk/



http://www.e‐
lfh.org.uk/projects/ela/index.html







http://ceaccp.oxfordjournals.org/



http://www.virtual‐anaesthesia‐
textbook.com/vat/medline.html



http://www.white‐
clouds.com/iclc/cliej/cl7hu.htm





http://www.who.int/en/



PDA http://www.skyscape.com



Багато цікавого

http://www.ncl.ac.uk/nsa/anwebuk.html#South

http://www.frca.co.uk/Page.aspx?id=32

www.rcoa.ac.uk/docs

http://www.nice.org.uk/ 

http://www.aagbi.org/publications/guidelines.htm 

http://www.frca.co.uk/ 

http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/ 



http://www.anaesthesiaconference.kiev.ua/
ebmresurs.html



http://www.anaesthesiaconference.kiev.ua/
bus‐2008.html



Overall

Протокол чи керівництво ‐> Список літератури ‐
> Оригінальна стаття

НЕ навпаки.

Оригінальна стаття ?



http://www.plos.org/journals/index.php



IP (country) address dependent access



Pішення

Немає необхідності в Інтернеті.



TEAL



Oncall, out of hours, no PC/Internet

50 books Donated by AAGBI, WFSoA to you



Обмін



Lesya trip to London – Roman to insert picture



Lviv Conference
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