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Konflikty interesów

Nie mam bezpośredniego konfliktu interesów 

Afiliacje które mogą być postrzegane jako potencjalny konflikt interesów: 

Cochrane Polska

Krakow GRADE Centre

EVBRES  COST Action 



Plan

Infodemia

Zalecenia WHO 

Przeglądy systematyczne i organizacja Cochrane

Żyjące przeglądy, wytyczne, mapy danych



https://ourworldindata.org



Liczba publikacji związanych z COVID

https://reports.dimensions.ai/covid-19/?_ga=2.195909228.1334447355.1632816986-1876376174.1632816983



https://ourworldindata.org/expl
orers/coronavirus-data-explorer

https://doi.org/10.1038/s41598-020-73510-5



Infodemia

“We’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic.” 

WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus w czasie konferencji Munich 

Security conference, 15 lutego 2020 

Infodemia

• nadmiar informacji, łącznie z informacją nieprawdziwą lub wprowadzającą w błąd, 

dostępnej podczas epidemii w środowisku cyfrowym lub fizycznym 

• może powodować zamieszanie, zamęt, dezorientację, skłaniać do zachowań

ryzykownych szkodzących zdrowiu

• może wiązać się z utratą zaufania do organów ochrony zdrowia i utrudniać reakcję w 

zakresie zdrowia publicznego  

• może wydłużać czas trwania epidemii ze względu na niepewność ludzi co do zachowań

pożądanych i niepożądanych 

• ze względu na ekspansję świata cyfrowego informacja może się rozpowszechniać 

bardzo szybko

https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve

https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve


Infodemia

Dezinformacja (disinformation) – celowe rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji 

Szerzenie błędnej informacji (misinformation) w sposób nieświadomy 

Fake newsy – fałszywe historie

Teorie spiskowe – odrzucanie racjonalnego wytłumaczenia, przypisanie ich ukrytym 

grupom – np. o wytworzeniu wirusa SARS-Cov2 w laboratorium, rozpowszechnianie 

COVID-19 za pomocą sieci 5G

Celowo sfabrykowana nieprawdziwa informacja (mal-information) 

https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve

https://szczepimysie.pl/czym-jest-infodemia/

https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve
https://szczepimysie.pl/czym-jest-infodemia/


Przykłady

Różne „cudowne środki” w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19 takie jak  

rozpowszechniane przez Prezydenta Donalda Trumpa hydroksychlorochina, chlorochina, 

środki dezynfekujące

światło ultrafioletowe 

domowe testy na COVID-19 

informacje o braku skuteczności interwencji, dla których dostępne informacje o 

skuteczności, np. maski, że wymazy powodują częstsze występowanie COVID-19 lub że 

wymazówki zawierają potencjalnie karcinogenne substancje

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters



Pogromcy mitów

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


Pogromcy mitów

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


Spłaszczanie krzywej

https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve

https://pl.freepik.com/premium-wektory/wykres-splaszczenia-krzywej-dla-covid-19_7669886.htm

https://pl.freepik.com/premium-wektory/wykres-splaszczenia-krzywej-dla-covid-19_7669886.htm


Jak sobie radzić – zalecenia WHO

1. Oceń wiarygodność źródła informacji 

Od kogo pochodzi i skąd te osoby ją pozyskały, czy konto w mediach społecznościowych jest 

prawdziwe, informacje kontaktowe na stronie, autentyczność obrazów lub video

2. Przeczytaj całość, nie tylko nagłówki

Sprawdź w źródłach innych niż media społecznościowe, np. czasopismach, stronach z 

wiadomościami 

3. Sprawdź autora, czy istnieje w rzeczywistości 

4. Sprawdź aktualność informacji 

Czy obrazki, nagłówki, statystyki zostały wyjęte z kontekstu

5. Sprawdź informacje wspierające

6.Zastanów się nad swoim nastawieniem /uprzedzeniami/inklinacjami 

W jaki sposób mogły one wpłynąć na zauważenie nagłówka, doniesienia; czy informacja 

podważa Twoje założenia czy potwierdza to, co chciałeś usłyszeć?

7. Sprawdź w zaufanych źródłach

https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve

https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve


Wirus w koronie i jego sekrety. Budowanie kapitału zdrowotnego i kompetencji 

zdrowotnych uczniów w czasie infodemii na przykładzie materiałów edukacyjnych 

dotyczących pandemii 

kierowniczka projektu: dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ

Finansowanie: IDUB UJ

Materiały edukacyjne organizacji międzynarodowych, rządowe z Polski, Niemiec, USA, 

Włoch, Chin

Mycie rąk

Wirus w koronie i jego sekrety - projekt



https://youtu.be/ms0ygWMJpH4

Wirus w koronie i jego sekrety - Znaleziska 

https://youtu.be/ms0ygWMJpH4


https://it-it.facebook.com/CroceRossaDesio/videos/dobbiam-lavare-le-manibellissima-canzoncina-

da-insegnare-ai-nostri-bimbi-unoccas/208622866876499

Wirus w koronie i jego sekrety - Znaleziska 

https://it-it.facebook.com/CroceRossaDesio/videos/dobbiam-lavare-le-manibellissima-canzoncina-da-insegnare-ai-nostri-bimbi-unoccas/208622866876499


Wirus w koronie i jego sekrety - Znaleziska 

https://youtu.be/_MOOfwoPDFA

https://youtu.be/_MOOfwoPDFA
https://youtu.be/_MOOfwoPDFA


Evidence-based medicine a COVID-19



sytuacja kliniczna

dane z badań
naukowych

wartości
i preferencje
pacjenta

umiejętności i doświadczenie

Podejmowanie decyzji i EBM



Hierarchia wiarygodności danych 
na temat leczenia i zapobiegania

przegląd systematyczny wielu badań z randomizacją 

pojedyncze badanie z randomizacją

przegląd systematyczny wielu badań obserwacyjnych

pojedyncze badania obserwacyjne (kohortowe, kliniczno-
kontrolne)

badania podstawowe wyjaśniające patofizjologię choroby

indywidualne obserwacje kliniczne (opisy przypadków)



Populacja – u kogo

Interwencja – jakie postępowanie

Kontrola – z czym porównać

Punkty końcowe – jak sprawdzić czy działa

pytanie kliniczne

Jak powstaje przegląd systematyczny?



artykuł przeglądowy

Wyszukiwanie

Kwalifikacja i ocena ≥2 osoby niezależnie

Ocena wiarygodności badań

pytanie kliniczne

przegląd systematyczny

metody zwiększające
wiarygodność

Jak powstaje przegląd systematyczny?



pytanie kliniczne

metody zwiększające
wiarygodność

przegląd systematyczny

analiza statystyczna

metaanaliza

artykuł przeglądowy

Jak powstaje przegląd systematyczny?



Metaanaliza

badania pierwotne

metaanaliza



Od czego się zaczęło…



Archie Cochrane - brytyjski epidemiolog

1971 
dla wielu powszechnie stosowanych interwencji w 
opiece zdrowotnej brak oparcia w danych 
naukowych
1979
"Fakt, że nie zorganizowaliśmy dotąd, na
poziomie podstawowych lub szczegółowych 
specjalności medycznych, systemu opracowywania 
krytycznych i okresowo uaktualnianych 
podsumowań wiarygodnych wyników badań z 
randomizacją, jest jednym z większych niedopatrzeń 
w naszym zawodzie"

Professor Archibald Leman 
Cochrane, CBE FRCP FFCM, 
(1909 - 1988)
“Cardiff University Library, 
Cochrane Archive, University 
Hospital Llandough”.
cochrane.org

Wyzwanie



Cochrane

Główny  cel – zapewnienie dostępu do aktualnej, wiarygodnej 
informacji na temat efektów interwencji w ochronie zdrowia 

Logo Cochrane

C – Cochrane Collaboration – międzynarodowa współpraca 

Środek – rysunek metaanalizy z przeglądu na temat krótkiej terapii GKS 
u kobiet, którym groził poród przedwczesny  w celu zapobiegania 
powikłaniom u dzieci (pierwsze badanie 1972, przegląd w 1989 roku)



Cochrane w Polsce

Od 2014 r. w ramach UJ CM

Zwiększenie udziału polskich badaczy 

w opracowaniu przeglądów systematycznych

Zwiększenie świadomości 

na temat Cochrane i przeglądów Cochrane

www.poland.cochrane.org

https://poland.cochrane.org/



Finansowanie

Transparentna polityka w zakresie konfliktu interesów i 

możliwości finansowania przeglądów Cochrane 

• Zakaz finansowania ze źródeł komercyjnych przeglądów i 

jednostek Cochrane

• Nie mogą uczestniczyć w opracowaniu przeglądów osób, 

które mogłyby wprowadzić błąd systematyczny związany z 

konfliktem interesów

• Finansowanie – wpływy z Biblioteki Cochrane, rządy, 

uniwersytety, organizacje pozarządowe, szpitale, prywatne 

fundacje i dotacje indywidualne



DLACZEGO?



Finansowane komercyjnie vs finansowane niekomercyjnie

• Korzystne wyniki dla skuteczności: RR 1.27 (1.17 to 1.37) (umiarkowana pewność)

• Korzystne wyniki dla działań niepożądanych: RR 1.37 (0.64 to 2.93) (b. niska 

pewność)

• Korzystne wnioski RR 1.34 (1.19 to 1.51) (niska pewność)



https://doi.org/10.1186/s12874-020-01190-w

Badania niekoniecznie dobrej 

jakości



Radzenie sobie z zalewem informacji

Ciągle aktualizowane przeglądy 

(Living systematic reviews)



https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013652/full/pl#CD013652-abs-0023



Lipiec 2020 

16 badań obejmujących 776 osób oceniające 27 oznak lub objawów 

Luty 2021

44 badania obejmujące 26,884 osób oceniające 84 oznaki lub objawy

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013665.pub2/full/pl#CD013665-abs-0017



https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013639.pub4/full

Wrzesień 2020 

13 badań obejmujących 1948 osób z podejrzeniem COVID-19 

Marzec 2021

51 badań obejmujących 19,775 osób z podejrzeniem COVID-19



Maj 2020

8 badań obejmujących 32 uczestników, bez RCT, bardzo niska pewność co do danych

Lipiec 2020

20 badań obejmujących 5443 uczestników, 1 RCT, bardzo niska pewność co do danych

Październik 2020 

19 badań obejmujących 38160 osób, 2 RCT, niska pewność co do danych

Maj 2021

13 badań obejmujących 48509 osób, 12 RCT, wysoka pewność co do danych – brak 

wpływu na ryzyko zgonu i poprawę kliniczną u chorych z umiarkowaną lub ciężką chorobą

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013600.pub4/full/pl



Radzenie sobie z zalewem informacji

Ciągle aktualizowane przeglądy 

(Living systematic reviews)

Ciągle aktualizowane wytyczne postępowania 

(Living guidelines) 





Mapy danych naukowych

https://www.nornesk.no/forskningskart/NIPH_mainMap.html



Mapy zaleceń

https://covid19.recmap.org/grid



Radar publikacji AOTMIT

https://covid19-radar.aotm.gov.pl/#/



www.cm-uj.krakow.pl/en 

facebook.com/UJCMuniversity

dziękuję



www.cm-uj.krakow.pl/en 

facebook.com/UJCMuniversity

Malgorzata.1.bala@uj.edu.pl






