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W dniach 9 ‑10 maja br. w siedzi‑
bie Amerykańskiego Towarzy‑

stwa Stomatologicznego (American 
Dental Association, ADA) w Chicago 
odbyła się konferencja Evidence Ba‑
sed Dentistry Champions. Przyświe‑
cającą konferencji ideą było promo‑
wanie stomatologii opartej na dowo‑
dach naukowych (EBD) w środowi‑

sku nauczycieli akademickich i leka‑
rzy ogólnie praktykujących stomatolo‑
gię. Organizacją konferencji zajęła się 
specjalnie utworzona komórka Ameri‑
can Dental Association, której celem 
jest promowanie nauczania według 
zasad EBD. Tematyka konferencji do‑
tyczyła problemu właściwych źródeł 
pozyskiwania wiedzy. 

W pierwszym dniu konferencji 
zorganizowano warsztaty praktyczne 
z analizy badań z udziałem wybitnych 
specjalistów z zakresu nauczania bio‑
statyki, EBD oraz uczonych tworzą‑
cych grupę Cochrane (organizacja zaj‑
mująca się analizą badań w różnych 
dziedzinach medycyny pod kątem 
ich wiarygodności oraz opracowująca 
wiarygodne podsumowania wytycz‑
nych w postępowaniu klinicznym, 
np. opracowania dotyczące zastoso‑
wania amalgamatów, laków szczeli‑
nowych), a także lekarzy praktyków. 
Na zaproszenie organizatora Polskę re‑
prezentowała dr n. med. Lidia Jamróz
 Wilkońska (ryc. 1).

W wystąpieniu w trakcie konfe‑
rencji profesor Robert Weyant z Uni‑
wersytetu w Pittsburghu podkre‑
ślił rolę czasopism specjalistycz‑
nych oraz internetowych baz da‑
nych w nauczaniu podyplomo‑
wym lekarzy dentystów. Pewny‑
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Ryc. 1.Grupa uczestników z Europy – trzecia od lewej dr Lidia Jamróz ‑Wilkońska.
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Ryc. 2. Piramida wiarygodności naukowej publikacji.
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mi źródłami informacji są czaso‑
pisma, które znajdują się na liście 
MNiSW (Polska) i IF (świat), a tak‑
że takie bazy danych, jak: Medline, 
PubMed, EMBASE, PASCAL, NHS. 
Należy czytać prace, które podlega‑
ją recenzji, gdyż zapobiega to prze‑
dostawaniu się do publicznej wia‑
domości treści lobbowanych przez 
duże koncerny.

 Drugi dzień konferencji był po‑
święcony seminariom o różnej te‑
matyce, np. nauczaniu medycyny 
na podstawie opisów przypadków. 
Zwrócono uwagę na fakt, iż lekarze 
nie powinni się uczyć postępowa‑
nia klinicznego, bazując wyłącznie 
na czytaniu opisów przypadków, 
gdyż jest to rodzaj publikacji o ni‑
skiej wartości naukowej. Wyjątkiem 
od tej reguły są opisy przypadków 
niezwykłych, które dotyczą rzadko 
spotykanych schorzeń.

W najbliższym czasie planuje 
się nauczanie stomatologii opartej 
na dowodach naukowych w szko‑
łach medycznych i na uniwersyte‑
tach medycznych na całym świecie. 

Obecnie eksperymentalnie zajęcia 
z EBD są już prowadzone w ramach 
zajęć obowiązkowych na Uniwer‑
sytecie w Pittsburghu i Loma Linda 
w Kalifornii.

Zalecenia wynikające z EBD sta‑
nowią fundamenty wytycznych 
w leczeniu pacjentów – EBD nie 
opiera się na doświadczeniu za‑
wodowym i na opisach przypad‑
ków tylko na wiarygodnych dowo‑
dach naukowych. Istnieją trzy pod‑
stawowe zasady stomatologii opar‑
te na dowodach naukowych: decy‑
zje kliniczne powinny być podej‑
mowane na podstawie systematycz‑
nych podsumowań dostępnych da‑
nych naukowych, należy korzystać 
tylko z wiarygodnych źródeł wie‑
dzy, a same dane naukowe nie wy‑
starczą do podjęcia decyzji klinicz‑
nych – powinny być one przeanali‑
zowane pod względem korzyści, ry‑
zyka, kosztów i uwzględniać system 
wartości pacjenta (1, 2, 3). Hierar‑
chię wartości prac przeglądowych 
przedstawia tzw. piramida warto‑
ści naukowej (ryc. 2). 

Organizator spotkania zadbał 
o to, aby konferencja oprócz wykła‑
dów autorytetów stomatologicznych 
stała się otwartym panelem dysku‑
syjnym, który umożliwił wymianę 
poglądów i poszerzenie horyzontów 
uczestników. 
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