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Wprowadzenie
Szybki rozwój nauk medycznych, zapocz¹tkowany w po³owie XIX wieku, dotyczy³ w ró¿nym
stopniu poszczególnych dziedzin medycyny.
Powsta³e zró¿nicowanie powiêkszy³y osi¹gniêcia naukowe ostatnich dziesiêcioleci, te¿ nierównomierne, a dotycz¹ce szczególnie transplantologii, genetyki, biologii molekularnej, chemii
leków i ogólnie, technik diagnostycznych i leczniczych.
W³aœnie techniczna strona tego rozwoju, jako
najbardziej pogl¹dowa, w najwiêkszym stopniu
skupia na sobie uwagê œrodowisk medycznych
i spo³eczeñstwa. Wizja olbrzymich, niemal nieograniczonych mo¿liwoœci kszta³towania spraw
zdrowia przez wspó³czesn¹ medycynê fascynuje, lecz jest niestety z³udna.
Szybki postêp nauk medycznych sprawi³, ¿e
oddali³y siê one znacznie od rzeczywistych potrzeb zdrowotnych spo³eczeñstw, sta³y siê niewydolne w ich zaspokajaniu. Z³y stan zdrowia
spo³eczeñstw, niedostateczna dostêpnoœæ do
œwiadczeñ zdrowotnych, w¹ski rzeczywisty zakres i niski ich poziom, to tylko niektóre objawy
kryzysu, w którym tkwi medycyna od dawna
i z którym nie mo¿e sobie poradziæ.
W tej sytuacji pole dzia³ania lekarza praktyka,
rozumianego jako lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, podobnie jak jego warsztat pracy,
mog¹ siê wydawaæ skromnym skansenem w krainie nowoczesnej wiedzy medycznej.

W jakim zakresie i w jaki sposób wykorzystaæ
najnowsz¹ wiedzê, by zapewniæ pacjentom optymaln¹ opiekê medyczn¹, to kluczowy problem
wszystkich systemów organizacyjnych opieki
zdrowotnej. Nie miejsce tu na omawianie tych
licznych czynników, które utrudniaj¹ rozwi¹zanie
tego problemu, lecz niech wolno wymieniæ niektóre z nich, jak wykszta³cenie fachowe i umiejêtnoœci praktyczne lekarza oraz jego ukierunkowanie na opiek¹ podstawow¹, istnienie sprawnego zaplecza diagnostycznego, konsultacyjnego i szpitalnego, czy wreszcie – dostêpnoœæ
œwiadczeñ.
Wszystkie znane formy opieki medycznej
podstawowej, mimo du¿ej swojej z³o¿onoœci
i ró¿norodnoœci, s¹ oceniane jako nie doœæ
sprawne. Lecz nie to ma byæ przedmiotem tych
rozwa¿añ.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena, w jakim stopniu dzia³ania lekarza praktyka, pracuj¹cego na najni¿szym, podstawowym poziomie organizacyjnym
opieki medycznej, s¹ zgodne z nowoczesn¹ wiedz¹ medyczn¹. Ujawnianie przy tym u³omnoœci
wspó³czesnej medycyny praktycznej nie ma deprecjonowaæ jej rangi naukowej czy spo³ecznej.
Ma pobudziæ przede wszystkim lekarzy do krytycznych przemyœleñ i pomóc w zrozumieniu
i uporaniu siê z wieloma dylematami, które stwarza ich codzienna praktyka.
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Ramy tego opracowania umo¿liwiaj¹ przedstawienie tylko niektórych, wybranych wycinków
tej praktyki, przede wszystkim z dziedziny diagnostyki i terapii.

Nieuporz¹dkowana sfera diagnostyki
lekarskiej
Diagnostykê opanowa³y nowoczesne techniki
instrumentalne. Tradycyjne metody diagnostyki
lekarskiej, w tym równie¿ wywiad lekarski i badanie fizykalne, spychane s¹ na dalszy plan, s¹
niedoceniane i zaniedbywane. Sama nauka
o diagnozie, teoria diagnozy, nozologia, semiotyka diagnostyczna sta³y siê przedmiotami o w¹tpliwej przydatnoœci praktycznej, a w ka¿dym razie zwykle tak s¹ traktowane w nauczaniu klinicznym. Niezmiennie naucza siê studentów, ¿e
ka¿da porada lekarska powinna siê zakoñczyæ
dok³adnym rozpoznaniem „klinicznym” i ¿e tzw.
diagnozy objawowe wyra¿aj¹ niedostateczn¹
wiedzê lub brak starannoœci lekarza. Naucza siê
te¿, ¿e bez dok³adnego rozpoznania lekarskiego
¿adne leczenie nie jest uzasadnione, a „pewna”
diagnoza kliniczna, najlepiej w postaci nazwy
jednostki chorobowej, wyra¿a najwy¿szy kunszt
diagnostyczny.
A przecie¿ doœwiadczony lekarz praktyk wie, „¿e
nie ka¿de dzia³anie lekarskie da siê uzasadniæ
dok³adnym rozpoznaniem i ¿e postulowanie
takiej koniecznoœci jest czêsto po prostu nierealne, a pojêcie diagnozy ma niekiedy jedynie walor
hipotezy roboczej” (13).
Próby zmiany tego stanu rzeczy przez stosowanie innych, prostych i przejrzystych systemów
klasyfikacyjnych i nazewniczych nie spotykaj¹
siê z wiêkszym zainteresowaniem œwiata lekarskiego (15). Tymczasem obiegowe nazewnictwo
stanów chorobowych, którym pos³uguj¹ siê
lekarze praktycy i klinicyœci, pozostaje niejednolite i czêsto uniemo¿liwia porównania lub nawet
klasyfikacjê chorób.
Problem ten ma równie¿ pewien kontekst historyczny. Jeszcze do niedawna medycyna kliniczna
nie akceptowa³a, bo nie rozumia³a, takich terminów epidemiologicznych, jak na przyk³ad niedokrwienna choroba serca, przewlek³a obturacyjna
choroba p³uc, które teraz przyswoi³a sobie na
sta³e.
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Epidemiologia wprowadzi³a te¿ do praktyki
medycznej metody wczesnego wykrywania chorób, przez co powsta³ zupe³nie nowy problem
stanów z pogranicza zdrowia i choroby. Wyniki
badañ dodatkowych le¿¹ce w „strefie granicznej”,
stworzy³y kategorie osób niechorych, lecz „nie
zupe³nie zdrowych”, na przyk³ad grupy osób
z nieprawid³ow¹ tolerancj¹ glukozy, ciœnieniem
têtniczym granicznym, bakteriomoczem bezobjawowym. Osoby te wymagaj¹ równie¿ systematycznej kontroli ze strony lekarza opieki podstawowej, który nie zawsze dok³adnie wie, jak j¹
sprawowaæ.
Medycyna amerykañska zwyczajowo od dawna
u¿ywa akronimów odnosz¹cych siê do wielu
zespo³ów chorobowych. S¹ one porêczne i s¹
u¿ywane w oryginalnym brzmieniu równie¿
w polskim jêzyku medycznym, np. ADHD, SARS,
IBS.
Nie doœæ spopularyzowany jest wœród lekarzy
praktyków system klasyfikacji diagnostycznej
wed³ug stopnia zagro¿enia zdrowia/¿ycia osoby
chorej. Chodzi tu o takie skale klasyfikuj¹ce, jak
na przyk³ad skala NYHA w kardiologii, GCS
w neurologii, Apgar w neonatologii.
Olbrzymi zasób nowoczesnych, pomocniczych
metod diagnostycznych stawia czêsto lekarza
praktyka przed trudn¹ decyzj¹ – jakie badania
pomocnicze lub konsultacje specjalistyczne s¹
w danym przypadku niezbêdne, ale równie¿ ekonomicznie uzasadnione? Nie jest tajemnic¹, ¿e
w³aœnie warunki ekonomiczne, w których obecnie
dzia³a nasza polska s³u¿ba zdrowia, bardzo
znacznie ograniczaj¹ mo¿liwoœæ korzystania lekarzy opieki podstawowej z szerszego asortymentu badañ dodatkowych i konsultacji, a zatem
istotnie obni¿aj¹ poziom œwiadczeñ lekarskich.
Przybiera na znaczeniu problem b³êdów lekarskich. Analiza b³êdów lekarskich, które sta³y siê
powodem dochodzeñ s¹dowych w jednym
z du¿ych województw Polski, wykaza³a, ¿e b³êdy
typu diagnostycznego wynika³y przede wszystkim z „niew³aœciwej interpretacji postrzeganych
przez lekarzy objawów, chorobowych”, a nastêpnie z „niewykorzystania mo¿liwoœci diagnostycznych (badañ pomocniczych)”, które by³y
wskazane w danym przypadku (15).
Nie wszyscy lekarze praktycy ogarniaj¹ tê
rozleg³¹ problematykê i prawid³owo sobie z ni¹
radz¹. Niedostateczna lub nie doœæ aktualna
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wiedza lekarza w zakresie diagnostyki mo¿e
staæ siê przyczyn¹ powa¿nych zaniedbañ i powodowaæ szkody w zdrowiu pacjenta (1, 13).
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e wa¿nym stymulatorem
dzia³añ diagnostycznych i terapeutycznych
lekarza praktyka jest czynnik subiektywny.
Chodzi tu o profil osobowy lekarza, o takie jego
cechy, jak rzetelnoœæ, poczucie odpowiedzialnoœci, sumiennoœæ. Dobrze, je¿eli cechy te nak³adaj¹ siê na dobr¹ wiedzê fachow¹ i niezbêdne
doœwiadczenie zawodowe oraz na rzeczywist¹,
a nie tylko potencjaln¹, mo¿liwoœæ dzia³ania.
Meandry farmakoterapii
Wiedza lekarzy o lekach jest zawsze ograniczona i wybiórcza. Jej Ÿród³em s¹ przede wszystkim oficjalne indeksy leków lub ulotki informacyjne firm. Wiedzê o lekach uzupe³niaj¹ lekarze
równie¿ na podstawie czynionych przez siebie i
przez kolegów obserwacji. Systemu tego nie
mo¿na uznaæ za sprawny. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e zawodne okaza³y siê równie¿ rygorystyczne, urzêdowe procedury zwi¹zane z opracowywaniem nowych leków i ich propagowaniem.
Prze³om w tych procedurach przynios³y lata
szeœædziesi¹te XX wieku – tragiczna epidemia
szkód wywo³anych lekiem Thalidomid. Nie
znaczy to jednak, ¿e niemo¿liwe sta³y siê odt¹d
powa¿ne niedopatrzenia w dopuszczaniu nowych leków na rynek farmaceutyczny.
Leki znane od dawna lub wprowadzone do lecznictwa po bardzo œcis³ych kontrolach ujawniaj¹
nieraz dopiero po wielu latach stosowania nowe,
nieznane pocz¹tkowo dzia³ania, nie zawsze
korzystne. Stosuj¹c przez oko³o 100 lat kwas
acetylosalicylowy jako skuteczny œrodek przeciwbólowy, przeciwgor¹czkowy i przeciwzapalny, dopiero kilkadziesi¹t lat temu poznano bli¿ej
jego wp³yw równie¿ na procesy krzepniêcia krwi.
Eufilina, wielce zas³u¿ony i do niedawna popularny lek, doœæ póŸno ujawni³ a¿ tyle niekorzystnych dzia³añ ubocznych, ¿e dosz³o do znacznego ograniczenia jego zastosowañ.
Prazosyna, wprowadzona do lecznictwa jako lek
hipotensyjny, póŸniej przypadkowo ujawni³a
swój hamuj¹cy wp³yw na przerost gruczo³u krokowego.
Œwie¿a jest zapewne pamiêæ losów leku Lipobay, dobrze zagnie¿d¿onego na rynku farmac-

eutycznym, a poœpiesznie wycofanego przez
renomowan¹ firmê farmaceutyczn¹ po pierwszych sygna³ach o szkodliwych skutkach ubocznych jego stosowania.
Ostatni rok przyniós³ wiele doniesieñ o szkodliwych dzia³aniach ubocznych niesterydowych
leków przeciwzapalnych, bardzo popularnych
w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat i uznawanych
dotychczas za stosunkowo bezpieczne. S¹ one,
obok kwasu acetylosalicylowego, najczêœciej stosowanymi w Polsce lekami przeciwbólowymi.
Ci¹gle ma³o poznanym zagadnieniem s¹
mechanizmy decyzyjne dzia³añ lekarzy, w tym
dzia³añ farmakoterapeutycznych. Wbrew przypuszczeniom, ¿e du¿y wp³yw na te decyzje mog¹
mieæ „mocne” wnioski z badañ prowadzonych
z zastosowaniem bardzo poprawnej metodologii, okaza³o siê, ¿e czêsto tak nie jest (11).
Zdarza siê, ¿e lekarze odrzucaj¹ nawet mocne
dowody dzia³ania leków, je¿eli nie s¹ one zgodne
z uznawan¹ przez nich teori¹! Dotyczy to w
równej mierze leków konwencjonalnych, jak te¿
leków medycyny alternatywnej. Zdarza siê wiêc,
¿e odrzucaj¹ teoriê, poniewa¿ pojawiaj¹ siê
nowe fakty niepasuj¹ce do niej, kiedy indziej zaœ
kurczowo trzymaj¹ siê starej teorii, mimo ¿e
przecz¹ jej nowe fakty (7).
Agresja reklamowa firm farmaceutycznych
i lawina informacji o nowych lekach przyt³aczaj¹
przeciêtnego lekarza, dezorientuj¹, utrudniaj¹
racjonalny, indywidualny dobór leku. Jest to sytuacja stwarzaj¹ca swoisty stan uzale¿nienia lekarza od producentów leków, autorytetów i wzorców postêpowania innych lekarzy.
Lekarz mo¿e mieæ w¹tpliwoœci, co w jego pracy
jest nauk¹, a co sztuk¹. Myœl o tym, ¿e jakieœ jego
dzia³ania mogê mieæ ma³o wspólnego z nauk¹,
lub nawet ze sztuk¹, na ogó³ jest mu obca. Bywa
jednak, ¿e lekarz dzia³a œwiadomie nieracjonalnie
i niezgodnie z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹(!)
Chodzi tu przede wszystkim o dzia³ania narzucone przez panuj¹c¹ i zmieniaj¹c¹ siê okresowo w
medycynie rutynê czy modê.
Warto uœwiadomiæ sobie istnienie tego zjawiska i
spróbowaæ zrozumieæ przynajmniej niektóre
czynniki, które je determinuj¹. Publikacje poœwiêcone temu wa¿nemu zagadnieniu nie s¹ liczne
(4, 5)
Modê w medycynie mo¿na zdefiniowaæ jako
obyczaj przejœciowy, zmienny, odró¿niaj¹cy siê
od dotychczasowych tradycji i obyczajów, de-
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terminowany g³ównie czynnikami spo³ecznymi,
œrodowiskowymi, a nie ustalonymi zasadami i teoriami lub wynikami badañ naukowych.
Dzia³aniom „modnym” w medycynie sprzyja
istnienie w jej obrêbie wielu rozleg³ych obszarów
niewiedzy lub niepe³nej wiedzy, czyli tzw. „szarych stref”. Dotycz¹ one, w ró¿nym stopniu,
wszystkich dziedzin medycyny.
Istnieje wiele metod terapeutycznych, które
mog¹ byæ przyk³adem zastosowañ „modnych”,
bo stosowane s¹ czêsto rutynowo przez wielu
lekarzy, mimo ¿e ich skutecznoœæ nie zosta³a
udowodniona lub te¿ radykalnie zmieni³a siê
ocena wskazañ do ich stosowania. Pacjenci, je¿eli znaj¹ te metody, nie s¹ œwiadomi ich statusu
naukowego, wiêc akceptuj¹ je, a czêsto sami
prosz¹ o ich zastosowanie. Bywa te¿, ¿e modna
terapia odpowiada równie¿ lekarzowi zw³aszcza
wówczas, gdy jest w rozterce, co zapisaæ pacjentowi (l¿ej choremu), który nie wymaga zastosowania jakiegokolwiek leku (5).
Do czêstych dzia³añ „modnych” w praktyce lekarskiej zaliczyæ mo¿na stosowanie du¿ych dawek witaminy C w ró¿nych stanach infekcyjnych,
w tym w grypie; stosowanie witamin z grupy B,
w tym witaminy B12, w ró¿nego rodzaju nerwobólach itp.; stosowanie w podobnych sytuacjach
kokarboksylazy; zlecanie ró¿nych preparatów zawieraj¹cych magnez jako œrodka poprawiaj¹cego
ogóln¹ sprawnoœæ organizmu.
Podobny jest status takich zaleceñ leczniczych,
jak stosowanie antybiotyków w stanach przeziêbienia lub w ostrym, ropnym katarze nosa, nakaz
le¿enia w przypadku ostrych bólów korzeniowych
okolicy krzy¿owej czy zabiegu usuniêcia migda³ków podniebiennych przy czêsto nawracaj¹cych
zapaleniach migda³ków. Wszystkie te metody
nie znalaz³y w najnowszych badaniach ¿adnego
uzasadnienia.
Hormonalna terapia zastêpcza, hit w terapii
kobiet od kilkudziesiêciu lat, traci gwa³townie na
atrakcyjnoœci w zwi¹zku z doniesieniami o wystêpuj¹cych skutkach ubocznych (8).
W Wielkiej Brytanii sta³a siê ostatnio g³oœna
sprawa wielu tysiêcy zabiegów ca³kowitego wyciêcia macicy, od kilku lat wykonywanych pochopnie, bez istotnych wskazañ (9).
Wszystko to œwiadczy o tym, jak bardzo postêp
nauki zmienia medycynê, która jest przecie¿ nauk¹ stosowan¹, na wskroœ pragmatyczn¹.
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Wychodzenie z impasu
Zjawiska te s¹ na szczêœcie dostrzegane i oceniane jako niepo¿¹dane, przeto czynione s¹
starania, by im przeciwdzia³aæ. Jako g³ówny
œrodek zaradczy upatruje siê EBM, medycynê
opart¹ na dowodach. System EBM (Evidence-Based Medicine), znany medycynie od kilkunastu lat, powsta³ z zamiarem uporz¹dkowania
i po¿ytecznego wykorzystywania narastaj¹cej
lawiny informacji naukowych, zdyscyplinowania
badañ naukowych w medycynie i zracjonalizowania wydatków na opiekê zdrowotn¹ (szczególnie
leki!). Szybko równie¿ on sta³ siê „modny”,
zw³aszcza, ¿e cele i metody EBM epatuj¹ nowoczesnoœci¹ i naukowoœci¹ (14). Ju¿ te¿ wiadomo, ¿e etykieta „EBM” bywa nadu¿ywana i ¿e nie
zawsze poœwiadcza, tak jak powinna, najwy¿szy
poziom naukowy badania, do którego jest przyklejana.
System ten jest trudny, a zrozumienie go i sprawne pos³ugiwanie siê nim wymaga wszechstronnego przygotowania. Powinno ono odbywaæ siê
przede wszystkim na studiach lekarskich, a
póŸniej lekarz praktyk powinien mieæ ³atwy
dostêp do medycznych baz danych. Póki jednak
w programach studiów lekarskich nie znajd¹ nale¿nego miejsca i nie bêd¹ rzetelnie nauczane
takie przedmioty, jak logika, teoria diagnozy, metodologia badañ naukowych, epidemiologia itp.,
korzystanie z mo¿liwoœci stwarzanych przez EBM
bêdzie iluzj¹.
Nie nale¿y ¿ywiæ z³udzeñ: nasz polski system
kszta³cenia lekarzy obecnie znacznie odbiega
od tych za³o¿eñ, a medyczne bazy danych, je¿eli
istniej¹, nie s¹ oblegane przez lekarzy praktyków.
System EBM daje lekarzowi w wielu wypadkach
mo¿liwoœæ wyboru najlepszego dostêpnego
sposobu leczenia, który z du¿¹ pewnoœci¹
zakoñczy siê po¿¹danym rezultatem. Dziêki EBM
wiele procedur medycznych, które wydawa³y siê
swego czasu bardzo przydatne, okaza³y siê bezu¿yteczne, a nawet szkodliwe.
System EBM powinien wywieraæ du¿y wp³yw
zarówno na kszta³cenie, jak te¿ na praktykê
medyczn¹. Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania
EBM s¹ olbrzymie i s¹ dobrze znane. Natomiast
nie doœæ dobrze poznane zosta³y ograniczenia
tej metody. Istnieje powa¿ny rozziew miêdzy
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badaniami klinicznymi a praktyk¹ kliniczn¹. Niedostrzeganie tej rozbie¿noœci mo¿e mieæ niezamierzone zgubne skutki, gdy¿ przy obecnym
rozumieniu EBM pacjent jako jednostka zdaje
siê traciæ na znaczeniu, a ciê¿ar klinicznych dzia³añ przenosi siê z opieki nad jednostk¹ na opiekê
nad populacj¹ (3, 6).

Podsumowanie
Wbrew zapowiedziom i oczekiwaniom, EBM w
obecnym stanie nie zapewnia œwiadczeñ medycznych w odpowiednim wymiarze i na w³aœciwym poziomie. Jako bardzo znamienny mo¿na
uznaæ pogl¹d jednego z lekarzy praktyków: „Chocia¿ istnieje wiele wniosków z losowych badañ
kontrolowanych, które nie s¹ zgodne z moim
osobistym doœwiadczeniem, przyjmujê, ¿e wyniki te, je¿eli wewnêtrznie trafne, odnosz¹ siê do
wartoœci œrednich populacji, a nie bezpoœrednio
do tego pacjenta, którego badam” (10, 12, 16).
Lekarz i teoretyk medycyny H. R. Wulff pisa³
krótko przed nastaniem ery EBM: „Nadal w du¿ej
mierze polegamy na naszym doœwiadczeniu
klinicznym i wcale nie ma powodu, by s¹dziæ, ¿e
nasze obserwacje kliniczne s¹ bardziej wiarygodne ni¿ obserwacje naszych poprzedników. Zrezygnowaliœmy obecnie ze znacznej liczby metod
leczniczych po prostu dlatego, i¿ nie przynosi³y
one przekonuj¹cych skutków terapeutycznych
(...). Mamy jednak wszelkie podstawy, by obawiaæ siê, ¿e w miejsce dawnych, nieskutecznych
metod leczenia wprowadza siê nowe metody,
które w tym samym stopniu opieraj¹ siê na niepotwierdzonym przez naukê doœwiadczeniu”
(17).
Istniej¹ i ci¹gle bêd¹ istnia³y „szare strefy” niewiedzy, zaœ ich obecnoœæ powoduje niezmiennie
zapotrzebowanie na tradycyjny, kliniczny sposób
myœlenia, opieraj¹cy siê na „nienaukowym” doœwiadczeniu, analogii i ekstrapolacji. Mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e „medycyna oparta na dowodach”,
aczkolwiek podkreœla konflikt miêdzy tzw. medycyn¹ naukow¹ a sztuk¹ uprawiania medycyny,
zapewne nie zniszczy tej ostatniej, ale j¹ uzupe³ni” (3).

Streszczenie
Imponuj¹cy rozwój nauk medycznych mo¿e
stwarzaæ z³udn¹ nadziejê na nieograniczone
mo¿liwoœci ingerencji w zdrowie cz³owieka.
Autorzy zwracaj¹ uwagê na ci¹gle istniej¹cy
rozstêp miêdzy nowoczesn¹ medycyn¹ a zadaniami i warunkami pracy lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej. Przyczyniaj¹ siê do tego
istniej¹ce trudnoœci w zakresie diagnostyki i terapii, które maj¹ swoje Ÿród³o w zasobie wiedzy
i umiejêtnoœci lekarza, w zapleczu organizacyjnym jego pracy, czynnikach systemowych, w tym
ekonomicznych i in. Dzia³alnoœæ lekarza praktyka w znacznym stopniu jest determinowana
równie¿ okresowo zmieniaj¹cymi siê w medycynie wzorcami zachowañ „modnych” i istnieniem
tzw. szarych stref wiedzy. Autorzy rozwa¿aj¹ te¿
przydatnoœæ systemu EBM w usprawnianiu
pracy lekarza praktyka.
S³owa kluczowe: niesprawnoœæ medycyny
praktycznej, „szare strefy” w medycynie, EBM
a podstawowa opieka zdrowotna

Summary
The imposing development of medical sciences
can create illusive hope for unrestricted possibilities of interference in human health. The authors
call our attention for still existing gap between the
achievements of modern medicine and task,
duties and work conditions of primary health care
doctors.
The reason for this situation are the existing
diagnostic and therapeutic difficulties with its
sources in the capabilities of knowledge and skilfulness of practitioners, in organizational aspects
of their work, and in system factors including
economical ones and alike. Activities of medical
practitioner are substantialy determined by
tending „fashionable” behavioral patterns and so
called „grey zones” of knowledge.
The authors also consider the usefullness of
EBM in rationalisation of medical practitioners
work.
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