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Plan prezentacji

1.
2.
3.
4.

Uwarunkowania prawne
Zadania AOTMiT w zakresie opiniowania zaleceń
Proces opiniowania – kluczowe elementy
Ocena jakości metodycznej zaleceń w oparciu o narzędzie Agree II
zakres i cel zaleceń
podmioty biorące udział w procesie opracowywania wytycznych
proces wyszukiwania i syntezy dowodów naukowych
metody formułowania i aktualizacji zaleceń
sposób prezentacji zaleceń
sposoby rozpowszechniania wytycznych
5. Proces opiniowania – dotychczasowe doświadczenia
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Podstawa prawna opiniowania zaleceń postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Agencji, może ogłosić,

a w zakresie diagnostyki mającej na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub
miejscowo złośliwego, zwanej dalej „diagnostyką onkologiczną”, i leczenia mającego
na celu wyleczenie tego nowotworu, zwanego dalej „leczeniem onkologicznym”,
ogłasza, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki

i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla
poszczególnych dziedzin medycyny, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia
będące zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu
krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny.

art. 11 ust. 3 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 1510 z poźn. zm.)
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Podstawa prawna opiniowania zaleceń postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego

Minister ogłasza zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia onkologicznego w drodze
obwieszczenia (tryb obligatoryjny)

Minister może ogłosić zalecenia dotyczące pozostałych dziedzin medycyny (tryb
fakultatywny)

Ogłaszane są wyłącznie zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia
w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Ogłaszane są jedynie zalecenia opracowane przez stowarzyszenia będące
towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym zrzeszające specjalistów z danej
dziedziny medycyny.
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Proces wydawania opinii Agencji w sprawie zaleceń
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
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Elementy opinii Agencji w sprawie zaleceń postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego
• Poparcie autorytetów
i stowarzyszeń w
danej dziedzinie
medycyny
• Szerokie konsultacje
ze środowiskiem

• Poprawność
merytoryczna
• Bazowanie na
aktualnych dowodach
naukowych

• Poprawność
metodyczna
• Transparentność
procesu

Opinie
eksperckie

Ocena jakości
metodycznej wg
Agree II

Zestawienie
opiniowanych
zaleceń z
zaleceniami
referencyjnymi

Określenie stanu
finansowania
technologii
medycznych
ujętych w
zaleceniach

• Zakres zaleceń vs
zakres koszyka
świadczeń
6

Przebieg procesu wydawania opinii Agencji w sprawie zaleceń
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
*

Analiza
opinii

Uzyskanie opinii ekspertów

Etap analityczny I

Ocena jakości
metodycznej
opiniowanych zaleceń
wg AGREE II

*

*

Określenie stanu finansowania
technologii med. ujętych w
zaleceniach
Zestawienie opiniowanych zaleceń z
zaleceniami referencyjnymi
Opracowanie analityczne

*

Etap konsultacji II

Przekazanie
opracowania
do
komentarza
autorskiego
Analiza
komentarzy
autorskich

Przygotowanie
opinii III

Zestawienie
komentarzy
autorskich

Przygotowanie
projektu opinii
w oparciu o
opracowanie
analityczne i
komentarze
autorskie

Zatwierdzenie
projektu opinii
przez Prezesa
Agencji

Opinia Agencji

miesiąc 1

miesiąc 2

miesiąc 3

miesiąc 4

* W zależności od przebiegu rund konsultacji dokumentu opiniowanego z ekspertami oraz wynikającej z tego procesu konieczności dokonania ponownej analizy zebranych materiałów
proces analityczny może ulec wydłużeniu.
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Ocena jakości metodycznej wytycznych
Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostycznoterapeutycznego

AGREE II – 23 pytania zgrupowane w 6 domenach traktowanych jako zestaw kryteriów
jakości wytycznych. Każda z domen ocenia inny wymiar jakości wytycznej. Każda
pozycja jest oceniana według 7-stopniowej skali (od 1 ”zdecydowanie się nie zgadzam”
do 7 „zdecydowanie się zgadzam”).
D1: Zakres i cel
D2: Zaangażowanie zainteresowanych podmiotów

D3: Stosowanie się do metodyki (Rygor metodologiczny)
D4: Przejrzystość i sposób prezentacji zaleceń
D5: Stosowalność
D6: Niezależność redakcyjna
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Źródło: The AGREE II instrument. The AGREE Research Trust, 2009 (http://www.agreetrust.org/)

Proces tłumaczenia dokumentu AGREE II

Przekład na
język polski
• Tłumaczenie
realizowane
niezależnie przez
dwóch tłumaczy.

Opracowanie
szkicu
tłumaczenia
• Opracowanie
w oparciu o dwa
tłumaczenia w
języku ojczystym.

Tłumaczenie
zwrotne

Opracowanie
tłumaczenia

Opinie
eksperckie

• Przekład na
język angielski
wykonane
niezależnie przez
dwóch tłumaczy.

• Analiza
rozbieżności
między tekstem
oryginalnym a
tłumaczeniami.

• Przekazanie
tłumaczenia
ekspertom
zewnętrznym
w celu uzyskania
komentarza.
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Domena I. Zakres i cel zaleceń

Zakres i cel zaleceń oceniany jest za pomocą Domeny 1. „Zakres i cel”
narzędzia Agree II.
Domena ta obejmuje 3 obszary:
 Cele wytycznych są precyzyjnie opisane – Ogólne cele wytycznych są szczegółowo
opisane, a oczekiwane korzyści w zakresie zdrowia są specyficzne dla danego problemu
klinicznego lub zagadnienia z zakresu zdrowia.
 Pytania kliniczne objęte wytycznymi są precyzyjnie opisane – Wytyczne zawierają
szczegółowy opis problemów zdrowotnych i pytań klinicznych nimi objętych.
 Populacja, do której wytyczne się odnoszą, jest precyzyjnie opisana – Opis populacji jest
jasno opisany i zawiera informacje dotyczące: przedziału wiekowego, płci, opisu klinicznego
i chorób współistniejących.
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Domena I. Zakres i cel zaleceń

Zakres i cel zaleceń oceniany jest za pomocą Domeny 1. „Zakres i cel”
narzędzia Agree II.
Domena ta obejmuje 3 obszary:
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opisane, a oczekiwane korzyści w zakresie zdrowia są specyficzne dla danego problemu
klinicznego lub zagadnienia z zakresu zdrowia.
 Pytania kliniczne objęte wytycznymi są precyzyjnie opisane – Wytyczne zawierają
szczegółowy opis problemów zdrowotnych i pytań klinicznych nimi objętych.
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jasno opisany i zawiera informacje dotyczące: przedziału wiekowego, płci, opisu klinicznego
i chorób współistniejących.
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Cele wytycznych - przykłady
British Thoracic Society (BTS)

Oczekiwane korzyści stosowanej
interwencji są przejrzyście opisane.

Populacja pacjentów jasno
określona.

Dokładnie określone
schorzenie.
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Cele wytycznych – cele zdrowotne - przykłady
Profilaktyka

Badania
przesiewowe

Badania
przesiewowe
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Domena I. Zakres i cel zaleceń

Zakres i cel zaleceń oceniany jest za pomocą Domeny 1. „Zakres i cel”
narzędzia Agree II.
Domena ta obejmuje 3 obszary:
 Cele wytycznych są precyzyjnie opisane – Ogólne cele wytycznych są szczegółowo
opisane, a oczekiwane korzyści w zakresie zdrowia są specyficzne dla danego problemu
klinicznego lub zagadnienia z zakresu zdrowia.
 Pytania kliniczne objęte wytycznymi są precyzyjnie opisane – Wytyczne zawierają
szczegółowy opis problemów zdrowotnych i pytań klinicznych nimi objętych.
 Populacja, do której wytyczne się odnoszą, jest precyzyjnie opisana – Opis populacji jest
jasno opisany i zawiera informacje dotyczące: przedziału wiekowego, płci, opisu klinicznego
i chorób współistniejących.
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Pytania kliniczne - przykłady

American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Szczegółowy opis pytania klinicznego
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Domena I. Zakres i cel zaleceń
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 Cele wytycznych są precyzyjnie opisane – Ogólne cele wytycznych są szczegółowo
opisane, a oczekiwane korzyści w zakresie zdrowia są specyficzne dla danego problemu
klinicznego lub zagadnienia z zakresu zdrowia.
 Pytania kliniczne objęte wytycznymi są precyzyjnie opisane – Wytyczne zawierają
szczegółowy opis problemów zdrowotnych i pytań klinicznych nimi objętych.
 Populacja, do której wytyczne się odnoszą, jest precyzyjnie opisana – Opis populacji jest
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Populacja - przykłady

British Thoracic Society (BTS)
Jasno określona
populacja

Rodzaj opieki

Zakres
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Populacja - przykłady
American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Populacja pacjentów
uwzględniająca płeć
oraz stadium choroby

Populacja z podziałem
wiekowym
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Domena 2. i Domena 6. Podmioty biorące udział
w procesie opracowywania wytycznych
Podmioty biorące udział w procesie opracowywania wytycznych oceniane są za
pomocą Domeny 2. „Zaangażowanie zainteresowanych przedmiotów” oraz Domeny 6.
„Niezależność redakcyjna” narzędzia Agree II.
Domena 2. obejmuje 3 obszary:
 W skład zespołu opracowującego wytyczne wchodzą przedstawiciele wszystkich
właściwych grup zawodowych – Informacje o składzie grupy pracującej nad stworzeniem
wytycznych oraz specjalizacjach jej członków i wiedzy, którą dysponują.
 Uwzględniono punkt widzenia i preferencje grupy docelowej (pacjentów, populacji
ogólnej) – Informacje o doświadczeniach i oczekiwaniach populacji docelowej powinny mieć
wpływ na proces tworzenia wytycznych.
 Użytkownicy wytycznych są jasno określeni – Jasno określone grupy docelowe wytycznych.
Domena 6. obejmuje 2 obszary
 Poglądy podmiotów finansujących proces powstawania wytycznych nie miały wpływu na
ich treść – Wytyczne mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych (jednoznaczne
oświadczenie o braku wpływu)
 Konflikty interesów twórców wytycznych zostały ujawnione i podjęto w związku z nimi
odpowiednie działania – Wyraźne oświadczenie, że wszyscy członkowie grupy zadeklarowali
istnienie ewentualnych konfliktów interesów.
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Domena 2. i Domena 6. Podmioty biorące udział
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Podmioty biorące udział w procesie opracowywania
wytycznych - przykłady
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
Skład zespołu
opracowującego wytyczne:
imię i nazwisko,
specjalizacja,
reprezentowana instytucja,
lokalizacja
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Domena 2. i Domena 6. Podmioty biorące udział
w procesie opracowywania wytycznych
Podmioty biorące udział w procesie opracowywania wytycznych oceniane są za
pomocą Domeny 2. „Zaangażowanie zainteresowanych przedmiotów” oraz Domeny 6.
„Niezależność redakcyjna” narzędzia Agree II.
Domena 2. obejmuje 3 obszary:
 W skład zespołu opracowującego wytyczne wchodzą przedstawiciele wszystkich
właściwych grup zawodowych – Informacje o składzie grupy pracującej nad stworzeniem
wytycznych oraz specjalizacjach jej członków i wiedzy, którą dysponują.
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wpływ na proces tworzenia wytycznych.
 Użytkownicy wytycznych są jasno określeni – Jasno określone grupy docelowe wytycznych.
Domena 6. obejmuje 2 obszary
 Poglądy podmiotów finansujących proces powstawania wytycznych nie miały wpływu na
ich treść – Wytyczne mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych (jednoznaczne
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istnienie ewentualnych konfliktów interesów.
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Domena 2. i Domena 6. Podmioty biorące udział
w procesie opracowywania wytycznych

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Zaangażowanie pacjentów
w opracowywanie
wytycznych
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Domena 2. i Domena 6. Podmioty biorące udział
w procesie opracowywania wytycznych
Podmioty biorące udział w procesie opracowywania wytycznych oceniane są za
pomocą Domeny 2. „Zaangażowanie zainteresowanych przedmiotów” oraz Domeny 6.
„Niezależność redakcyjna” narzędzia Agree II.
Domena 2. obejmuje 3 obszary:
 W skład zespołu opracowującego wytyczne wchodzą przedstawiciele wszystkich
właściwych grup zawodowych – Informacje o składzie grupy pracującej nad stworzeniem
wytycznych oraz specjalizacjach jej członków i wiedzy, którą dysponują.
 Uwzględniono punkt widzenia i preferencje grupy docelowej (pacjentów, populacji
ogólnej) – Informacje o doświadczeniach i oczekiwaniach populacji docelowej powinny mieć
wpływ na proces tworzenia wytycznych.
 Użytkownicy wytycznych są jasno określeni – Jasno określone grupy docelowe wytycznych.
Domena 6. obejmuje 2 obszary
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oświadczenie o braku wpływu)
 Konflikty interesów twórców wytycznych zostały ujawnione i podjęto w związku z nimi
odpowiednie działania – Wyraźne oświadczenie, że wszyscy członkowie grupy zadeklarowali
istnienie ewentualnych konfliktów interesów.
24

Podmioty biorące udział w procesie opracowywania
wytycznych - przykłady
British Thoracic Society (BTS)

Grupy docelowe są jasno
opisane

Zakres działań podmiotów
zaangażowanych
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Domena 2. i Domena 6. Podmioty biorące udział
w procesie opracowywania wytycznych
Podmioty biorące udział w procesie opracowywania wytycznych oceniane są za
pomocą Domeny 2. „Zaangażowanie zainteresowanych przedmiotów” oraz Domeny 6.
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26

Podmioty biorące udział w procesie opracowywania
wytycznych - przykłady
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Oświadczenie dotyczące konfliktu
interesów
Jednoznaczne oświadczenie
o źródłach finansowania
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Domena 3 - Rygor metodologiczny

Proces wyszukiwania i syntezy dowodów naukowych oraz metody
formułowania zaleceń oceniane są za pomocą domeny 3 narzędzia Agree II.
Domena ta obejmuje 8 obszarów:
 Wyszukiwanie dowodów naukowych przeprowadzony w sposób systematyczny – określenie
sposobu i wyszukiwania strategii dowodów naukowych,
 Kryteria doboru dowodów naukowych – kryteria włączenia lub wykluczenia dowodów
naukowych,
 Mocne strony i ograniczenia wszystkich dowodów naukowych – zawarcie istotnych
sformułowań określających mocne strony i ograniczenia zgromadzonych dowodów naukowych,
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Domena 3 - Rygor metodologiczny
 Metody formułowania zaleceń – przedstawienie w jasny sposób metod formułowania zaleceń
oraz sposobów podejmowania ostatecznych decyzji,
 Uwzględnienie korzyści zdrowotnych, skutków ubocznych i zagrożeń przy formułowaniu
zaleceń – w formułowaniu zaleceń powinny zostać uwzględnione powyższe elementy
 Formułowanie zaleceń w wyraźnym powiązaniu z dowodami naukowymi – wytyczne powinny
wskazywać na wyraźny związek pomiędzy zaleceniami a dowodami naukowymi,
 Recenzja wytycznych przez zewnętrznych ekspertów – wytyczne przed opublikowaniem
powinny zostać poddane zewnętrznej recenzji,
 Procedura aktualizacji wytycznych – należy przedstawić jasną informację dotycząca procedury
aktualizacji wytycznych.
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Domena 3 - Rygor metodologiczny

Proces wyszukiwania i syntezy dowodów naukowych oraz metody
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sposobu i wyszukiwania strategii dowodów naukowych,
 Kryteria doboru dowodów naukowych – kryteria włączenia lub wykluczenia dowodów
naukowych,
 Mocne strony i ograniczenia wszystkich dowodów naukowych – zawarcie istotnych
sformułowań określających mocne strony i ograniczenia zgromadzonych dowodów naukowych,
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Wyszukiwanie dowodów w sposób systematyczny

British Thoracic Society (BTS)
 Pełna strategia
wyszukiwania
oraz słowa
kluczowe.

 Bazy danych
informacji
medycznych,
 Okres czasu objęty
wyszukiwaniem.
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Domena 3 - Rygor metodologiczny

Proces wyszukiwania i syntezy dowodów naukowych oraz metody
formułowania zaleceń oceniane są za pomocą domeny 3 narzędzia Agree II.
Domena ta obejmuje 8 obszarów:
 Wyszukiwanie dowodów naukowych przeprowadzony w sposób systematyczny – określenie
sposobu i wyszukiwania strategii dowodów naukowych,
 Kryteria doboru dowodów naukowych – kryteria włączenia lub wykluczenia dowodów
naukowych,
 Mocne strony i ograniczenia wszystkich dowodów naukowych – zawarcie istotnych
sformułowań określających mocne strony i ograniczenia zgromadzonych dowodów naukowych,
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Kryteria doboru dowodów naukowych

British Thoracic Society (BTS)

 Kryteria włączenia oraz
wykluczenia publikacji

 Pytanie
kliniczne
zgodnie ze
schematem
PICO.
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Domena 3 - Rygor metodologiczny

Proces wyszukiwania i syntezy dowodów naukowych oraz metody
formułowania zaleceń oceniane są za pomocą domeny 3 narzędzia Agree II.
Domena ta obejmuje 8 obszarów:
 Wyszukiwanie dowodów naukowych przeprowadzony w sposób systematyczny – określenie
sposobu i wyszukiwania strategii dowodów naukowych,
 Kryteria doboru dowodów naukowych – kryteria włączenia lub wykluczenia dowodów
naukowych,
 Mocne strony i ograniczenia wszystkich dowodów naukowych – zawarcie istotnych
sformułowań określających mocne strony i ograniczenia zgromadzonych dowodów naukowych,
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Mocne strony i ograniczenia dowodów naukowych

British Thoracic Society (BTS)
 Opis sposobu oceny pod
kątem błędu
systematycznego.

 Projekt i opis badań włączonych w materiał dowodowy,
 Ograniczenia metodologiczne badania
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Domena 3 - Rygor metodologiczny
 Metody formułowania zaleceń – przedstawienie w jasny sposób metod formułowania zaleceń
oraz sposobów podejmowania ostatecznych decyzji,
 Uwzględnienie korzyści zdrowotnych, skutków ubocznych i zagrożeń przy formułowaniu
zaleceń – w formułowaniu zaleceń powinny zostać uwzględnione powyższe elementy
 Formułowanie zaleceń w wyraźnym powiązaniu z dowodami naukowymi – wytyczne powinny
wskazywać na wyraźny związek pomiędzy zaleceniami a dowodami naukowymi,
 Recenzja wytycznych przez zewnętrznych ekspertów – wytyczne przed opublikowaniem
powinny zostać poddane zewnętrznej recenzji,
 Procedura aktualizacji wytycznych – należy przedstawić jasną informację dotycząca procedury
aktualizacji wytycznych.
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Metody formułowania zaleceń są jasno opisane

Lung Foundation Australia and the Thoracic Society of
Australia and New Zealand

 Opis procesu opracowania wytycznych

 Sposób opracowania konsensusu
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Domena 3 - Rygor metodologiczny
 Metody formułowania zaleceń – przedstawienie w jasny sposób metod formułowania zaleceń
oraz sposobów podejmowania ostatecznych decyzji,
 Uwzględnienie korzyści zdrowotnych, skutków ubocznych i zagrożeń przy formułowaniu
zaleceń – w formułowaniu zaleceń powinny zostać uwzględnione powyższe elementy
 Formułowanie zaleceń w wyraźnym powiązaniu z dowodami naukowymi – wytyczne powinny
wskazywać na wyraźny związek pomiędzy zaleceniami a dowodami naukowymi,
 Recenzja wytycznych przez zewnętrznych ekspertów – wytyczne przed opublikowaniem
powinny zostać poddane zewnętrznej recenzji,
 Procedura aktualizacji wytycznych – należy przedstawić jasną informację dotycząca procedury
aktualizacji wytycznych.
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Formułowanie zaleceń uwzględnia korzyści zdrowotne,
skutki uboczne i zagrożenia
Lung Foundation Australia and the Thoracic Society of Australia and New Zealand
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Domena 3 - Rygor metodologiczny
 Metody formułowania zaleceń – przedstawienie w jasny sposób metod formułowania zaleceń
oraz sposobów podejmowania ostatecznych decyzji,
 Uwzględnienie korzyści zdrowotnych, skutków ubocznych i zagrożeń przy formułowaniu
zaleceń – w formułowaniu zaleceń powinny zostać uwzględnione powyższe elementy
 Formułowanie zaleceń w wyraźnym powiązaniu z dowodami naukowymi – wytyczne powinny
wskazywać na wyraźny związek pomiędzy zaleceniami a dowodami naukowymi,
 Recenzja wytycznych przez zewnętrznych ekspertów – wytyczne przed opublikowaniem
powinny zostać poddane zewnętrznej recenzji,
 Procedura aktualizacji wytycznych – należy przedstawić jasną informację dotycząca procedury
aktualizacji wytycznych.
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Zalecenia zostały sformułowane w wyraźnym powiązaniu
z dowodami naukowymi
Scottish Intercollegiate Guidelines Network

 Zalecenia powiązane z wykorzystanymi dowodami naukowymi,
wraz ze wskazaniem literatury.
41

Domena 3 - Rygor metodologiczny
 Metody formułowania zaleceń – przedstawienie w jasny sposób metod formułowania zaleceń
oraz sposobów podejmowania ostatecznych decyzji,
 Uwzględnienie korzyści zdrowotnych, skutków ubocznych i zagrożeń przy formułowaniu
zaleceń – w formułowaniu zaleceń powinny zostać uwzględnione powyższe elementy
 Formułowanie zaleceń w wyraźnym powiązaniu z dowodami naukowymi – wytyczne powinny
wskazywać na wyraźny związek pomiędzy zaleceniami a dowodami naukowymi,
 Recenzja wytycznych przez zewnętrznych ekspertów – wytyczne przed opublikowaniem
powinny zostać poddane zewnętrznej recenzji,
 Procedura aktualizacji wytycznych – należy przedstawić jasną informację dotycząca procedury
aktualizacji wytycznych.
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Recenzja wytycznych przez zewnętrznych ekspertów

Scottish Intercollegiate Guidelines Network

 Cel i zamiar
recenzji
zewnętrznej,

 Opis
recenzentów
zewnętrznych,
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Domena 3 - Rygor metodologiczny
 Metody formułowania zaleceń – przedstawienie w jasny sposób metod formułowania zaleceń
oraz sposobów podejmowania ostatecznych decyzji,
 Uwzględnienie korzyści zdrowotnych, skutków ubocznych i zagrożeń przy formułowaniu
zaleceń – w formułowaniu zaleceń powinny zostać uwzględnione powyższe elementy
 Formułowanie zaleceń w wyraźnym powiązaniu z dowodami naukowymi – wytyczne powinny
wskazywać na wyraźny związek pomiędzy zaleceniami a dowodami naukowymi,
 Recenzja wytycznych przez zewnętrznych ekspertów – wytyczne przed opublikowaniem
powinny zostać poddane zewnętrznej recenzji,
 Procedura aktualizacji wytycznych – należy przedstawić jasną informację dotycząca procedury
aktualizacji wytycznych.
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Procedura aktualizacji wytycznych

Scottish Intercollegiate Guidelines Network

 Oświadczenie o aktualizacji wytycznych oraz wskazany przedział
czasowy
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Domena 4. Przejrzystość i sposób prezentacji zaleceń

Sposób prezentacji zaleceń oceniany jest za pomocą Domeny 4. „Przejrzystość
i sposób prezentacji zaleceń” narzędzia Agree II.

Domena ta obejmuje 3 obszary:
 Zalecenia są konkretne i jednoznaczne - Konkretny i precyzyjny opis, którą z opcji należy
zastosować w określonej sytuacji klinicznej i określonej populacji, na podstawie wskazań
wynikających z całości zebranych dowodów naukowych.
 Różne opcje postępowania w danym stanie lub problemie zdrowotnym są jasno
przedstawione - Wytyczne wskazujące postepowanie w przypadku określonej choroby
uwzględniają różne możliwe sposoby postępowania dotyczące badań przesiewowych, profilaktyki,
rozpoznania lub leczenia choroby, która jest objęta wytycznymi.

 Kluczowe zalecenia są łatwe do zidentyfikowania - Najistotniejsze zalecenia są łatwe
do odnalezienia, stanowiąc odpowiedzi na główne pytania objęte wytycznymi. Mogą być
podsumowane w ramce, wytłuszczone, podkreślone lub przedstawione w postaci schematów
blokowych lub algorytmów.
46

Sposób prezentacji zaleceń - przykłady

American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Konkretne
i jednoznaczne
zalecenia,
uwzględniające
różne opcje
postępowania.
Rekomendacje
zebrane są
w czytelnej
tabeli.
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Sposób prezentacji zaleceń - przykłady

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Jednoznaczne
zalecenia,
przedstawiające
różne opcje
postępowania,
w zależności
od sytuacji
klinicznej.
Rekomendacje
zebrane są
w przejrzyste
schematy
blokowe.
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Sposób prezentacji zaleceń - przykłady

Health Service Executive (HSE)

Poszczególne
konkretne
zalecenia,
przestawiające
różne opcje
postepowania.
Rekomendacje
zebrane są
w czytelne, łatwe
do odnalezienia
ramki, jako
podsumowanie
tekstu.
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Sposób prezentacji zaleceń - przykłady
Polskie Towarzystwo Andrologiczne

Jednoznaczne
zalecenia,
przestawiające
różne opcje
postepowania
zebrane są
w czytelne, łatwe
do odnalezienia
ramki, jako
podsumowanie
tekstu.
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Domena 5. Implementacja i zastosowanie wytycznych

Sposób rozpowszechniania wytycznych oceniany jest za pomocą Domeny 5.
Implementacja i zastosowanie wytycznych narzędzia Agree II.

Domena ta obejmuje 4 obszary:
 Opisano potencjalne bariery i ułatwienia w stosowaniu zaleceń - Istnieje możliwość
występowania sytuacji, które mogą ułatwić wprowadzenie w życie zaleceń zawartych
w wytycznych,

 W wytycznych podano porady lub narzędzia ułatwiające ich zastosowanie - Konieczne jest
rozpowszechnianie i wprowadzenie wytycznych w życie wraz z dodatkowymi materiałami, aby
zapewnić ich skuteczność. Materiały dodatkowe to: podsumowania, kompendia, narzędzia
edukacyjne, wyniki testów pilotażowych, ulotki dla pacjentów lub wsparcie analityczne i powinny
być dostarczone wraz z wytycznymi,
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Domena 5. Implementacja i zastosowanie wytycznych –
c.d.

 Uwzględniono potencjalny wpływ zastosowania wytycznych na zasoby - Zastosowanie
zaleceń może wymagać dodatkowych zasobów. Konieczne może być zatrudnianie dodatkowo
wysoko wyspecjalizowanego personelu, zakup sprzętu, czy kosztownej farmakoterapii, co może
mieć określone skutki ekonomiczne. Należy przedstawić omówienie potencjalnego wpływu
wprowadzenia zaleceń na wykorzystanie zasobów,

 Wytyczne zawierają kryteria ich monitorowania lub kontroli jakości - Ustalenie w jakim
stopniu, wprowadzone w życie zalecenia, wynikające z wytycznych, mogą ułatwić ich bieżące
zastosowanie. Wymagane jest sformułowanie jasno określonych kryteriów wynikających
z głównych zaleceń zawartych w wytycznych. Kryteria te mogą obejmować ocenę procesu,
zachowań oraz efektów klinicznych lub zdrowotnych.
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych
Sposób rozpowszechniania wytycznych oceniany jest za pomocą Domeny 5.
Implementacja i zastosowanie wytycznych narzędzia Agree II.
 Opisano potencjalne bariery i ułatwienia w stosowaniu zaleceń - Istnieje możliwość
występowania sytuacji, które mogą ułatwić wprowadzenie w życie zaleceń zawartych
w wytycznych,
 W wytycznych podano porady lub narzędzia ułatwiające ich zastosowanie - Konieczne jest
rozpowszechnianie i wprowadzenie wytycznych w życie wraz z dodatkowymi materiałami, aby zapewnić
ich skuteczność. Materiały dodatkowe to: podsumowania, kompendia, narzędzia edukacyjne, wyniki
testów pilotażowych, ulotki dla pacjentów lub wsparcie analityczne i powinny być dostarczone
wraz z wytycznymi,
 Uwzględniono potencjalny wpływ zastosowania wytycznych na zasoby - Zastosowanie zaleceń
może wymagać dodatkowych zasobów. Konieczne może być zatrudnianie dodatkowo wysoko
wyspecjalizowanego personelu, zakup sprzętu, czy kosztownej farmakoterapii, co może mieć określone
skutki ekonomiczne. Należy przedstawić omówienie potencjalnego wpływu wprowadzenia zaleceń
na wykorzystanie zasobów,
 Wytyczne zawierają kryteria ich monitorowania lub kontroli jakości - Ustalenie w jakim stopniu,
wprowadzone w życie zalecenia, wynikające z wytycznych, mogą ułatwić ich bieżące zastosowanie.
Wymagane jest sformułowanie jasno określonych kryteriów wynikających z głównych zaleceń zawartych
w wytycznych. Kryteria te mogą obejmować ocenę procesu, zachowań oraz efektów klinicznych
53
lub zdrowotnych.

Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych – przykłady

The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Wskazano bariery
metodologiczne
i zewnętrzne związane
z wprowadzeniem
zaleceń w życie.
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych – przykłady

The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Rozpowszechnianie
i wprowadzanie
wytycznych w życie.
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych
Sposób rozpowszechniania wytycznych oceniany jest za pomocą Domeny 5.
Implementacja i zastosowanie wytycznych narzędzia Agree II.
 Opisano potencjalne bariery i ułatwienia w stosowaniu zaleceń - Istnieje możliwość występowania
sytuacji, które mogą ułatwić wprowadzenie w życie zaleceń zawartych w wytycznych,

 W wytycznych podano porady lub narzędzia ułatwiające ich zastosowanie - Konieczne jest
rozpowszechnianie i wprowadzenie wytycznych w życie wraz z dodatkowymi materiałami,
aby zapewnić ich skuteczność. Materiały dodatkowe to: podsumowania, kompendia, narzędzia
edukacyjne, wyniki testów pilotażowych, ulotki dla pacjentów lub wsparcie analityczne i powinny
być dostarczone wraz z wytycznymi,
 Uwzględniono potencjalny wpływ zastosowania wytycznych na zasoby - Zastosowanie zaleceń
może wymagać dodatkowych zasobów. Konieczne może być zatrudnianie dodatkowo wysoko
wyspecjalizowanego personelu, zakup sprzętu, czy kosztownej farmakoterapii, co może mieć określone
skutki ekonomiczne. Należy przedstawić omówienie potencjalnego wpływu wprowadzenia zaleceń
na wykorzystanie zasobów,
 Wytyczne zawierają kryteria ich monitorowania lub kontroli jakości - Ustalenie w jakim stopniu,
wprowadzone w życie zalecenia, wynikające z wytycznych, mogą ułatwić ich bieżące zastosowanie.
Wymagane jest sformułowanie jasno określonych kryteriów wynikających z głównych zaleceń zawartych
w wytycznych. Kryteria te mogą obejmować ocenę procesu, zachowań oraz efektów klinicznych
lub zdrowotnych.
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych – przykłady

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Narzędzia
ułatwiające
stosowanie
i rozpowszechnianie
wytycznych:
- tłumaczenia na inne
języki,
- NCCN Framework™
adaptacja
wytycznych
do dostępnych
zasobów.
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych – przykłady

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
Aktualne wytyczne
udostępniane są:
-

bezpłatnie na stronie
internetowej
(https://www.nccn.org/)

-

poprzez drukowanie,
częściowo lub
w całości, w Journal
of the National
Comprehensive Cancer
Network
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych – przykłady
American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Narzędzia ułatwiające
rozpowszechnianie
wytycznych:
-

publikacja
w czasopismach
naukowych:
A Cancer Journal
for Clinicians i
Journal of Clinical
Oncology

-

publikacja
na stronach
internetowych:
ASC i ASCO
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych
Sposób rozpowszechniania wytycznych oceniany jest za pomocą Domeny 5.
Implementacja i zastosowanie wytycznych narzędzia Agree II.
 Opisano potencjalne bariery i ułatwienia w stosowaniu zaleceń - Istnieje możliwość występowania
sytuacji, które mogą ułatwić wprowadzenie w życie zaleceń zawartych w wytycznych,
 W wytycznych podano porady lub narzędzia ułatwiające ich zastosowanie - Konieczne jest
rozpowszechnianie i wprowadzenie wytycznych w życie wraz z dodatkowymi materiałami, aby zapewnić
ich skuteczność. Materiały dodatkowe to: podsumowania, kompendia, narzędzia edukacyjne, wyniki
testów pilotażowych, ulotki dla pacjentów lub wsparcie analityczne i powinny być dostarczone wraz z
wytycznymi,

 Uwzględniono potencjalny wpływ zastosowania wytycznych na zasoby - Zastosowanie
zaleceń może wymagać dodatkowych zasobów. Konieczne może być zatrudnianie dodatkowo
wysoko wyspecjalizowanego personelu, zakup sprzętu, czy kosztownej farmakoterapii, co może
mieć określone skutki ekonomiczne. Należy przedstawić omówienie potencjalnego wpływu
wprowadzenia zaleceń na wykorzystanie zasobów,
 Wytyczne zawierają kryteria ich monitorowania lub kontroli jakości - Ustalenie w jakim stopniu,
wprowadzone w życie zalecenia, wynikające z wytycznych, mogą ułatwić ich bieżące zastosowanie.
Wymagane jest sformułowanie jasno określonych kryteriów wynikających z głównych zaleceń zawartych
w wytycznych. Kryteria te mogą obejmować ocenę procesu, zachowań oraz efektów klinicznych
lub zdrowotnych.
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych – przykłady
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Opis potencjalnego
wpływu
zastosowania
wytycznych
na zasoby,
np. konieczność
zatrudnienia
dodatkowego
personelu.
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych
Sposób rozpowszechniania wytycznych oceniany jest za pomocą Domeny 5.
Implementacja i zastosowanie wytycznych narzędzia Agree II.
 Opisano potencjalne bariery i ułatwienia w stosowaniu zaleceń - Istnieje możliwość występowania
sytuacji, które mogą ułatwić wprowadzenie w życie zaleceń zawartych w wytycznych,
 W wytycznych podano porady lub narzędzia ułatwiające ich zastosowanie - Konieczne jest
rozpowszechnianie i wprowadzenie wytycznych w życie wraz z dodatkowymi materiałami, aby zapewnić
ich skuteczność. Materiały dodatkowe to: podsumowania, kompendia, narzędzia edukacyjne, wyniki
testów pilotażowych, ulotki dla pacjentów lub wsparcie analityczne i powinny być dostarczone wraz z
wytycznymi,
 Uwzględniono potencjalny wpływ zastosowania wytycznych na zasoby - Zastosowanie zaleceń
może wymagać dodatkowych zasobów. Konieczne może być zatrudnianie dodatkowo wysoko
wyspecjalizowanego personelu, zakup sprzętu, czy kosztownej farmakoterapii, co może mieć określone
skutki ekonomiczne. Należy przedstawić omówienie potencjalnego wpływu wprowadzenia zaleceń na
wykorzystanie zasobów,

 Wytyczne zawierają kryteria ich monitorowania lub kontroli jakości - Ustalenie w jakim
stopniu, wprowadzone w życie zalecenia, wynikające z wytycznych, mogą ułatwić ich bieżące
zastosowanie. Wymagane jest sformułowanie jasno określonych kryteriów wynikających
z głównych zaleceń zawartych w wytycznych. Kryteria te mogą obejmować ocenę procesu,
zachowań oraz efektów klinicznych lub zdrowotnych.
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Implementacja i rozpowszechnianie wytycznych

The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Kryteria monitorowania
i kontroli jakości
wprowadzenia
wytycznych w życie.
Kluczowe elementy
prowadzenia audytu.
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Opiniowanie zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
2018

Rak piersi

Przekazanie
opinii

15 listopada – wyznaczony przez MZ termin przekazania opinii

Korespondencja z MZ
dot. harmonogramu prac

Obwieszczenie MZ

Chirurgia onkologiczna
– rak piersi

1 dokument

Onkologia i hematologia
dziecięca

4 dokumenty

Chirurgia onkologiczna
– raki przewodu
pokarmowego

5 dokumentów

Chirurgia onkologiczna
– czerniak

1 dokument

Przekazanie
opinii

Chirurgia onkologiczna
– MK

1 dokument

Przekazanie
opinii

Chirurgia onkologiczna
– MTM

1 dokument

Oncofertility

1 dokument

Ginekologia
onkologiczna

4 dokumenty

Przekazanie
opinii

Zalecenie organizacyjne

2 dokumenty

Przekazanie
dwóch opinii

Przekazanie
opinii

Przekazanie
opinii

Przekazanie
opinii

VIII

IX
2018

X

Autorzy wskazali na konieczność
dalszych prac nad dokumentem, jednak
nie podali terminu ich zakończenia
31 I 2019
zadeklarowany termin
aktualizacji zaleceń

31 I 2019
zadeklarowany termin
aktualizacji zaleceń
31 I 2019
zadeklarowany termin
aktualizacji zaleceń

Przekazanie
opinii

VII

30 VI 2019
zadeklarowany termin
aktualizacji zaleceń

31 I 2019
zadeklarowany termin
aktualizacji zaleceń

Przekazanie
opinii

VI

31 I 2019
zadeklarowany termin
aktualizacji zaleceń

14 XII 2018
przekazanie komentarza
autorskiego

XI
2019
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Opiniowanie zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
2019

8 I 2019
Publikacja tłumaczenia
AGREE II na j. polski

Raki płuc, śródpiersia
oraz opłucnej

21 VI 2019
Publikacja tłumaczenia
ADAPTE na j. polski

1 III 2019
zlecenie MZ

30 IV 2019
Przekazanie opinii

1 dokument
15 III 2019
zlecenie MZ

Choroby nowotworowe
u kobiet w ciąży

15 VII 2019
planowany termin wydania
opinii Prezesa

4 dokumenty

Czerniaki skóry
– zalecenia
multidyscyplinarne

3 XII 2018
Przekazanie przez autorów
zaleceń do MZ i Agencji

15 VII 2019
wyznaczony przez MZ
termin wydania opinii
Prezesa

15 V 2019
zlecenie MZ

1 dokument

Chirurgia onkologiczna
– rak jelita grubego
(aktualizacja)

7 VI 2019
zlecenie MZ

30 VII 2019
wyznaczony przez MZ
termin wydania opinii
Prezesa

1 dokument

XII
2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

2019
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Najczęstsze problemy i wyzwania
podczas dotychczasowych ocen
sposób przedstawienia zaleceń
precyzyjny opis populacji
ZAKRES I CEL

ZAINTERESOWANE
PODMIOTY

RYGOR
METODOLOGICZNY

specjalizacja autorów oraz opis ich zadań realizowanych w
procesie tworzenia wytycznych
poglądy i preferencje pacjentów

strategia wyszukiwania oraz kryteria doboru dowodów
naukowych
sposoby osiągania konsensusu
recenzja zewnętrzna
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Najczęstsze problemy i wyzwania
podczas dotychczasowych ocen
łatwość zidentyfikowania głównych zaleceń
SPOSÓB
PREZENTACJI

STOSOWALNOŚĆ

NIEZALEŻNOŚC

REDAKCYJNA

bariery utrudniające zastosowanie poszczególnych zaleceń
skutki ekonomiczne implementacji zaleceń dla budżetu opieki
zdrowotnej

źródła finansowania procesu powstawania wytycznych
deklaracje dotyczące występowania konfliktu interesów
autorów
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Ocena jakości metodycznej – dotychczasowe doświadczenia
Oceny poszczególnych domen w dotychczas opiniowanych dokumentach
Domena 1

Domena 2

Domena 3

Domena 4

Domena 5

Domena 6

55%

20%

17%

54%

38%

0%

72%

61%

38%

85%

46%

0%

68%

62%

33%

63%

47%

0%

41%

11%

7%

72%

38%

0%

46%

17%

3%

52%

25%

0%

80%

52%

14%

57%

43%

0%

78%

50%

13%

41%

17%

0%

54%

31%

17%

78%

26%

0%

65%

30%

8%

54%

9%

0%

67%

20%

12%

52%

15%

0%
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Dziękuję za uwagę
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