
 1 

Σεθκεξησκέλε Ηαηξηθή: Απνηειεί έλα Νέν 
Δπηζηεκνληθφ Παξάδεηγκα; 
 
 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΟΛΓΔΡΑ 

πλεξγάηεο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο 

Τγείαο 

Ζ πξντζηνξία ηεο Σεθκεξησκέλεο Ηαηξηθήο 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 ζηνλ Αγγιφθσλν θφζκν, ε 
εθνξία γηα ηελ ζπλερή πξφνδν ηεο επηζηήκεο, ε νπνία γελλήζεθε 
απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ αληηβηνηηθψλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε 
θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηεο 
θπκαηίσζεο είρε ηειεηψζεη. Σελ αληηθαηέζηεζε έλα θχκα 
δπζθνξίαο ζηελ θνηλή γλψκε θαη ζηα ΜΜΔ γηα ηηο ππνζρέζεηο ηεο 
ηαηξηθήο έξεπλαο, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο 
(Dollery C, 1978). Σελ δπζθνξία απηή εμέθξαζαλ επηζηεκνληθά 
πνιιέο πξαγκαηείεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο παξακέλνπλ 
δηάζεκεο κέρξη θαη ζήκεξα. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο 
παξνπζίαζεο ζα αλαθεξζνχλ ηξεηο.  
 
Ζ πξψηε αθνξά ην βηβιίν ηνπ Ivan Illich  Limits to Medicine. 
Medical Nemesis: The Expropriation of Health. Ο  Ivan Illich 
μεθίλεζε ην βηβιίν ηνπ κε ηε θξάζε «ην ηαηξηθφ θαηεζηεκέλν έρεη 
γίλεη κηα κείδσλ απεηιή γηα ηελ πγεία» θαη δηαηχπσζε ηέζζεξεο 
θχξηεο θαηεγνξίεο γηα ηελ Ηαηξηθή (Illich I 1977). Ζ πξψηε 
αθνξνχζε ηελ ηαηξνγελή λφζν. Ζ δεχηεξε αλαθέξνληαλ ζηελ 
ηαηξνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. Ζ ηξίηε ζεσξνχζε ηελ ηαηξηθή σο 
αληηπαξαγσγηθφ παξάγνληα ζηελ θνηλσληθή ζπγθξφηεζε θαη ε 
ηέηαξηε αθνξνχζε ηελ απηνλνκία δειαδή, φηη ελψ ε ηαηξηθή 
δηαηείλεηαη φηη ζέιεη λα βειηηψζεη θαη λα εμηζψζεη ηελ επθαηξία θάζε  
αλζξψπνπ ζηελ απηνλνκία θαηαιήγεη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο.  
Οη θαηεγνξίεο ηνπ Illich ζεσξήζεθαλ απφ ην ηαηξηθφ ζψκα 
ππεξβνιηθέο γηα εθείλε ηελ επνρή, αιιά ίζσο πην ζνβαξέο γηα λα 
θσηίζνπλ ηάζεηο θαη κειινληηθέο εμειίμεηο (Dollery C 1978).   
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Μηα άιιε ζνβαξή θξηηηθή ηεο ηαηξηθήο πξνήιζε απφ ην εζσηεξηθφ 
ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο, θαη γηα ην ιφγν απηφ επεξέαζε πην πνιχ ηηο 
αληηιήςεηο. Ήηαλ απηή ηνπ Thomas Mckewon. Ο θαζεγεηήο 
Mckewon ζην βηβιίν ηνπ, The Role of Medicine. Dream, Mirage or 
Nemesis, έζεζε ην εξψηεκα, απφ πνχ πξνήιζε ε ζνβαξή 
επέθηαζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαηά ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα 
ζην Ζ.Β.; Πεηζηηθά ππνζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε φηη ζε ζπληξηπηηθή 
αλαινγία απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πξνφδνπ ηεο πγηεηλήο, 
(πφζηκν λεξφ, απνρέηεπζε θιπ) ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο δηαηξνθήο. 
Καηά ηνλ Mckewon ε ηαηξηθή είρε ζπληειέζεη ειάρηζηα (Mckewon, 
1976) 
 
Ζ ηξίηε ζεκαληηθή θξηηηθή θαη πνπ ηδηαίηεξα αθνξά ηε ζεκεξηλή 
παξνπζίαζε, έγηλε ιίγν πην κπξνζηά ην 1972. Πάιη  απφ έλαλ 
επηζηήκνλα, εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο θιηληθφο επηδεκηνιφγνο 
Archibald Cochrane ζην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπ, ζηε κνλνγξαθία 
Effectiveness and Efficiency, Random Reflections on Health 
Services έθαλε κηα αλαηνκία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ηνπ 
Ζ.Β., ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα. Ο Cochrane ππνζηήξημε ζην 
βηβιίν ηνπ, φηη πνιιέο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο, ελψ είλαη 
αλαπνηειεζκαηηθέο ή αθφκε θαη βιαβεξέο, ζπλερίδνπλ λα 
παξέρνληαη θαη άιιεο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο δελ εηζάγνληαη ή 
δελ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο. Γηαπίζησζε ζεκαληηθή κεξνιεςία 
ζηηο ηαηξηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη αδηαθνξία γηα ηελ νηθνλνκηθή 
απνδνηηθφηεηα. Εήηεζε φπσο, φιεο νη ηαηξηθέο παξεκβάζεηο 
(ζεξαπεπηηθέο, δηαγλσζηηθέο, πξνιεπηηθέο) γηα λα αζθνχληαη ζα 
πξέπεη λα έρεη ηεθκεξησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη λα 
θξηζεί ή απνδνηηθφηεηα ηνπο. Γηα λα ηεθκεξηψζεη απηέο ηηο απφςεηο 
ηνπ έδσζε πνιιά ζρεηηθά παξαδείγκαηα. Παξά ηελ θηλεηνπνίεζε 
ηεο επηζηήκεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ εμαθνινπζνχλ 
παξφκνηα πξνβιήκαηα λα ππάξρνπλ θαη ζήκεξα. 
Γηα παξάδεηγκα, πνιιά ρξφληα ηα θάξκαθα ελαληίνλ ησλ 
αξξπζκηψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνηιηαθψλ 
έθηαθησλ ζπζηνιψλ πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ην έκθξαγκα ηνπ 
κπνθαξδίνπ. Όηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε κία Κιηληθή Γνθηκή γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα, ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο ε Γνθηκή 
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ζηακάηεζε πξφσξα ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο ζηελ 
νκάδα ειέγρνπ πνπ ιάκβαλε ην θάξκαθν. Τπνινγίζζεθε φηη 
πεξηζζφηεξνη ακεξηθαλνί πέζαλαλ απφ απηή ηε ζεξαπεία παξά 
ζθνηψζεθαλ ζηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν. (Needleman 2002). 
 
 
Παξαπέξα πηνζέηεζε ζρεηηθά ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
κηαο παξέκβαζεο ηελ άπνςε ηνπ  Bradford Hill θαη ππνζηήξημε κε 
ελζνπζηαζκφ φηη ην θαηάιιειν εξγαιείν είλαη ε Σπραηνπνηεκέλε 
Διεγρφκελε Γνθηκή, (ΣΔΓ)  Randomized Control Trial (RCT), ζηελ 
νπνία απέδσζε ηζρχ πεηξακαηηθήο απφδεημεο.  
Δπαλήιζε ην 1979 ζην ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ, γξάθνληαο φηη «είλαη ζίγνπξα έλα κεγάιν 
κείνλ γηα ην επάγγεικα καο φηη δελ έρνπκε νξγαλψζεη κία θξηηηθή 
ζχλνςε, θαηά εηδηθφηεηα ή ππνεηδηθφηεηα, πνπ λα ελεκεξψλεηαη 
πεξηνδηθά, επί φισλ ησλ ζρεηηθψλ ηπραηνπνηεκέλσλ δνθηκψλ» 
(Cochrane.1979). 
 
Απηφ ην θιίκα ακθηζβήηεζεο ηεο ηαηξηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, νη 
ηδέεο ηνπ Cochrane είραλ ηεξάζηηα θαη ζπλερηδφκελε απήρεζε ζην 
Ηαηξηθφ ζψκα, επεηδή πξνζέθεξαλ δηέμνδν απφ ηελ θξίζε θαη 
ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζηηο άιιεο θξηηηθέο.  
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο πηνζέηεζε ηα ηξία θξηηήξηα ηνπ 
Cochrane  σο θχξηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ησλ πζηεκάησλ 
Τγείαο.  
ηε ζθέςε ηνπ Cochrane πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ήηαλ ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ. Αλ ην θξηηήξην 
απηφ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί, ηφηε ζρεδφλ απηφκαηα θαη ην 
θξηηήξην ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ζηα νξηδφληηα θαη 
αλνηρηά  ζπζηήκαηα πγείαο ζα ηθαλνπνηνχληαλ (Κπξηφπνπινο 
2000). Απηή ηελ πξνηεξαηφηεηα αθνινχζεζαλ θαη νη ζρεηηθέο 
εμειίμεηο, νη νπνίεο ήηαλ ξαγδαίεο θαη ζπλερείο. Οη ΣΔΓ  έγηλαλ 
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ, ζπγρξφλσο εμειίρζεθαλ θαη απέθηεζαλ 
πην απζηεξνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο δηεμαγσγήο ζηε 
πξνζπάζεηα απνθιεηζκνχ ηεο κεξνιεςίαο. χληνκα νη ΣΔΓ έγηλαλ 
θπξίαξρεο ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
παξεκβάζεσλ. Ήηαλ ηφζεο πνιιέο θαη θακηά θνξά κε δηαθνξεηηθά 
ή αθφκε θαη αληηθξνπφκελα επξήκαηα πνπ έγηλε αλάγθε λα 
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θξηζνχλ, θαζψο θαη λα ζπλελσζνχλ ηα δείγκαηα ηνπ πιεζπζκνχ 
πνπ αθνξνχζαλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη 
ηζρχ. Πξνέθπςε δειαδή ε αλάγθε ησλ πζηεκαηηθψλ Κξηηηθψλ 
Αλαζθνπήζεσλ(ΚΑ) θπξίσο κε ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο κεηα-
αλάιπζεο.  
 

Ζ δεκηνπξγία ηεο Σεθκεξησκέλεο Ηαηξηθήο (ΣΗ) 
 
Ζ έθθιεζε ηνπ Cochrane θαη νη αλσηέξσ αλαγθαηφηεηεο βξήθαλ 
έθθξαζε θαη κνξθνπνηήζεθαλ ζε δχν εμειίμεηο. Πξψηνλ ζηελ  ηδέα 
φηη νη επηδεκηνινγηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 
ελζσκάησζε ησλ ηειεπηαίσλ επξεκάησλ απφ απηέο ηηο 
πζηεκαηηθέο Κξηηηθέο Αλαζθνπήζεηο ζηε  ζεκειηαθή εθπαίδεπζε 
ησλ γηαηξψλ θαη ζηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο.  
Ζ εθαξκνγή ησλ επηδεκηνινγηθψλ αξρψλ  ζηελ άζθεζε ηεο 
θξνληίδαο ησλ αζζελψλ  θαη ηα επξήκαηα απφ ηηο ΣΔΓ 
απνηππψλνληαη ζε πξσηφθνιια θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 
Απηέο είλαη δειψζεηο γηα ρξήζε απφ ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο κε 
ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ζηε δηαθεθξηκέλε πξαθηηθή.  
Γεχηεξνλ, ζηε δεκηνπξγία ηνπ επηζηεκνληθνχ θνξέα, γλσζηνχ σο 
πλεξγαζία Cochrane (Cochrane Collaboration), ε νπνία είλαη κηα 
δηεζλήο ζπλεξγαηηθή κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο 
ζπζηεκαηηθψλ αλαζθνπήζεσλ ησλ ΣΔΓ ησλ ηαηξηθψλ 
παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη άιισλ εξεπλψλ, κειεηψλ θαη 
απνηηκήζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ εθηφο ησλ εηδηθψλ θαη 
απινί πνιίηεο, αζζελείο ή νηνλεί αζζελείο, γηαηί γίλεηαη απνδεθηφ 
φηη ζηηο έξεπλεο απηέο εηζέξρνληαη αμίεο, θαη θαηά ζπλέπεηα νη 
αμίεο ησλ αζζελψλ είλαη νη πην θαηάιιειεο γηα ηε δηαδηθαζία απηή. 
Παξάιιεια ζηνλ αγγιφθσλν θφζκν επηθξάηεζε ε άπνςε ηνπ Karl 
Popper γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Ζ ζεσξεία ηεο κε 
δηαςεπζηκφηεηαο, ε νπνία ρνλδξηθά ζεσξεί ηηο επηζηεκνληθέο 
αιήζεηεο, σο πξνζσξηλέο θαη ηζρχνπζεο κφλν θαη γηα φζν θαηξφ 
δελ έρνπλ δηαςεπζζεί, επέθεξαλ ξσγκέο ζηε παζνθπζηνινγηθή 
νπηηθή γηα ηελ εμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξσπίλνπ 
ζψκαηνο. 
Κάησ απφ απηή ηε δηπιή επηξξνή, ηελ ακθηζβήηεζε ηεο  
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ απφ ηνλ 
Cochrane θαη ηε θηινζνθηθή ακθηζβήηεζε ηνπ Karl Popper 
δεκηνπξγήζεθε ε «Σεθκεξησκέλε Ηαηξηθή»(ΣΗ). Δπίζεκε 
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ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ζεσξείηαη ε δεκνζίεπζε Evidence-
based medicine. A new approach to teaching the practice of 
medicine ζην πεξηνδηθφ JAMA., απφ ηελ νκάδα θιηληθήο 
επηδεκηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ McMaster ην 1992, κε κέληνξα 
ηνλ  D. Sackett, (Evidence-based Medicine Working Group1992).  
 
Έλα λέν παξάδεηγκα ηεο έξεπλαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 
άζθεζεο ηεο θιηληθήο ηαηξηθήο δεκηνπξγήζεθε.  
 
Οη νξηζκνί, ε ιεηηνπξγία θαη νη ηξφπνη ηεο ΣΗ  είλαη απαξαίηεην λα 
δηεξεπλεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
Ο επηθξαηέζηεξνο νξηζκφο ηεο ΣΗ είλαη «ε ζαθήο, ζπλεηή θαη 
ζπλεηδεηή  ρξήζε ησλ θαιχηεξσλ ζχγρξνλσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ 
έξεπλα θξνληίδαο πγείαο ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ θξνληίδα ησλ 
αηφκσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ’, έλαο πην πξαθηηθφο νξηζκφο  είλαη 
‘κηα δέζκε εξγαιείσλ θαη πφξσλ γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξφζθαησλ θαιχηεξσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ έξεπλα 
γηα ηε θξνληίδα ησλ αηνκηθψλ αζζελψλ»(Haynes 1991).  
 
Θεκειηψλεηαη  ζε πέληε αιιεινζπκπιεξνχκελεο ηδέεο. Πξψηνλ νη 
θιηληθέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα θαιχηεξα 
δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία, δεχηεξνλ ην θιηληθφ πξφβιεκα 
κάιινλ παξά νη ζπλήζεηεο θαη ηα πξσηφθνιια ελεξγεηψλ ζα 
πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα αλαδεηεζνχλ, 
ηξίηνλ ε ηαπηνπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ ζηνηρείσλ απαηηεί ηελ 
επηδεκηνινγηθή θαη βηνζηαηηζηηθή κέζνδν ζθέςεο, ηέηαξην, 
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ 
θξηηηθή απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη ρξήζηκα κφλνλ αλ ηίζεληαη 
ζηελ δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 
αζζελψλ ή ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ θξνληίδα πγείαο θαη πέκπην ε 
απφδνζε ζα πξέπεη ζπλερψο λα αμηνινγείηαη (Davidoff et all 
1995). 
 

Σν παξάδεηγκα ηεο ΣΗ ζρεκαηηθά 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ παξαδείγκαηνο θαη ε ζρέζε γηαηξνχ εξεπλεηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη πξνηηκήζεσλ ηνπ αζζελή παξνπζηάδνληαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα: 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'JAMA.');
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(Haynes 2002) 
 
Σξεηο εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζηε ιήςε 
απφθαζεο γηα ηε θιηληθή αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο. Οη 
θιηληθέο δεμηφηεηεο ηνπ γηαηξνχ, ηα άξηζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ 
ηηο ΣΔΓ θαη νη αμίεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ αζζελή. Δπηπξφζζεηα 
ινηπφλ απφ ην πξνεγνχκελν ππφδεηγκα εθείλν πνπ απαηηείηαη 
ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε είλαη γλψζεηο θιηληθήο 
επηδεκηνινγίαο θαη ζπζηεκαηηθήο αλεχξεζεο ζηνηρείσλ ζηηο 
ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. 
 

Ζ αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή 
 

Σχήμα 1. Η ζχέζη κλινικών δεξιοηήηων, αζθενή 

και ζηοιχείων ζηην ηεκμηπιωμένη ιαηπική     
         
                                                                           
 
 
 

                 
                                                                                                                    

 

  

 

 
 

Άξηζηα δηαζέζηκα 
ζηνηρεία 

Κιηληθέο δεμηφηεηεο 
θαη εθηίκεζε  
ηνπ αζζελή  

Πξνηηκήζεηο ηνπ 
αζζελή θαη αμίεο 
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Ζ ΣΗ έρεη ηελ πξνθιεηηθή άπνςε φηη ε  παξαδνζηαθή ηαηξηθή δίλεη 
έκθαζε ζηελ δηαίζζεζε, ζηελ κε ζπζηεκαηηθή θιηληθή εκπεηξία θαη 
ζηελ παζνθπζηνινγηθή ινγηθή, σο επαξθείο βάζεηο γηα ηελ θιηληθή 
ιήςε απφθαζεο θαη δηαηείλεηαη φηη, νη θιηληθνί αλ ζέινπλ λα 
παξέρνπλ ηελ βέιηηζηε θξνληίδα ζηνπο αζζελείο, ρξεηάδεηαη λα 
γλσξίδνπλ αξθεηά γηα ηηο αξρέο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα λα 
αληρλεχνπλ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ ηα επξήκαηα ηνπο είλαη 
επηζηεκνληθά ηζρπξά θαη έηνηκα γηα θιηληθή εθαξκνγή. 
Γηα λα γίλεη απηφ ππάξρνπλ δχν πεξηνξηζκνί: (α) ε πξφνδνο ηεο 
γλψζεο είλαη πξνζηηζέκελε κε πνιιά ιάζνο βήκαηα θαη ράζκαηα, 
έηζη πνπ πνιχ ιίγν κέξνο απφ ηηο παξαδνζηαθά δεκνζηεπφκελεο 
κειέηεο λα βνεζνχλ πξαγκαηηθά θαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα 
ρξήζε απφ ηνπο θιηληθνχο , (β) Οη θιηληθνί έρνπλ πεξηνξηζκέλν 
ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ κειεηψλ πνπ 
δεκνζηεχνληαη θαη κηθξή γλψζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα λα 
αληαπνθξηζνχλ.  
Όια απηά μεθίλεζαλ κάιινλ γηα λα επηιπζνχλ ηερληθά 
πξνβιήκαηα 
 

Ζ εμέιημε ηεο ΣΗ 
 
Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ απηά ηα δεηήκαηα ε ΣΗ ππνζηεξίδεη φηη 
έρεη δεκηνπξγήζεη εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο, γηα λα ζπγθεληξψλεη 
ηα θαηάιιεια θαη πην ζχγρξνλα ζηνηρεία, κεηά απφ θξηηηθή ηνπο 
επεμεξγαζία, πάλσ  ζε θιηληθά ζέκαηα. φπσο νη ΣΔΓ θαη νη 
πζηεκαηηθέο Κξηηηθέο Αλαζθνπήζεηο κέζσ ηεο κεηα-αλάιπζεο θαη 
νη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαζψο επίζεο φηη δηαζέηεη ηνπο 
θνξείο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλεχξεζε ηνπο πνπ 
δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο (ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, ηδηαίηεξα 
απηή ηνπ Cochrane Collaboration πνπ είλαη δνκεκέλε γη’ απηφ ην 
ζθνπφ) ζηε πξφζβαζε ζηα θαιχηεξα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα 
λα επηιχζνπλ ην θιηληθφ ηνπο πξφβιεκα. Ζ ΣΗ πξνζπαζεί λα 
γεθπξψζεη φια ηα ράζκαηα απφ ηελ επηινγή ησλ εξεπλψλ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο απφ 
ηνπο θιηληθνχο, ράζκαηα ζρεηηθφηεηαο, δεκνζίεπζεο, απφθηεζεο, 
ρξεζηκφηεηαο, απνηίκεζεο θαη θαιήο εθαξκνγήο (Γφιγεξαο 
2000). 
Σν θαηλφκελν πήξε κνξθή ρηνλνζηηβάδαο, λέεο ηερληθέο 
δηαζθάιηζεο θαη απνηίκεζεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο 
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αλαπηχζζνληαη θαη δεκνζηνπνηνχληαη. Πάλσ απφ εθαηφ βηβιία θαη 
πνιιέο ρηιηάδεο άξζξσλ δεκνζηεχνληαη. ’ απηά ε ΣΗ  
εθαξκφδεηαη, αμηνινγείηαη, αληηθξνχεηαη, θξηηηθάξεηαη θαη 
ππνζηεξίδεηαη. Οη ππέξκαρνη ηεο εμαθνινπζνχλ λα δειψλνπλ φηη 
ν ζηφρνο ηεο Σεθκεξησκέλεο Ηαηξηθήο είλαη λα ζεξαπεχζεη ηελ 
άζθεζε ηεο ηαηξηθήο απφ ηηο θχξηεο αζζέλεηεο ηεο, πνπ αθνξνχλ 
ηελ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θιηληθή άζθεζε, ηελ ρξήζε 
αλαπφδεηθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξεκβάζεσλ θαη απνηπρία 
ζηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ.  
Οη αληηδξάζεηο ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ απέλαληη ζ’ απηέο ηηο επηηαγέο 
ήηαλ άκεζεο. Μα φινη απηά δελ θάλνπλ; Ήηαλ ε απνξία. Ση ην 
θαηλνχξγην έρεη ε ΣΗ;  
Οη αληίζεηνη αξλνχληαη είηε ηελ ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ ζεκάησλ 
είηε φηη ε ΣΗ κπνξεί κε επάξθεηα λα ηα επηιχζεη θαη απνξξίπηνπλ 
ηελ ΣΗ ή ζε πξαθηηθή ή ζε θηινζνθηθή βάζε 
 

Φηινζνθηθέο απαξρέο ηεο ΣΗ 
 
ην επηζηεκνινγηθφ επίπεδν ν Guyatt έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο 
ηεο Σεθκεξησκέλεο Ηαηξηθήο απφ ηελ αξρή δηαηχπσζε φηη 
απνηειεί κεηαθίλεζε ηνπ παξαδείγκαηνο ή επαλάζηαζε ζχκθσλα 
κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Thomas Kuhn γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ 
παξαδείγκαηνο(Guyatt 1991). Δπίζεο ν Haynes αδξά πεξίγξαςε 
απηή ηε κεηαθίλεζε σο εμήο: «ε ΣΗ απφ ηελ αξρή αληαγσλίδεηαη 
ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή εθπαίδεπζε φπνπ ε θαηαλφεζε ησλ 
παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ ηεο αζζέλεηαο ζπλνδεπφκελε κε 
ηελ θιηληθή εκπεηξία είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, αληηζέησο ε ΣΗ 
αλαγνξεχεη  ηα πεηξακαηηθά ζηνηρεία απφ ηηο ΣΔΓ σο πξσηαξρηθήο 
ζεκαζίαο απέλαληη ζηηο άιιεο κνξθέο ζηνηρείσλ θαη απηφ 
πξνηείλεηαη σο κία λέα βάζε  γηα ηελ θιηληθή ζθέςε» (Sehon & 
Stanley 2003).  
 

Δίλαη πξάγκαηη ε ΣΗ κηα κεηαθίλεζε παξαδείγκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Kuhn; 
 

Αδξή πεξηγξαθή ηεο ζεσξίαο ηνπ Kuhn 
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χκθσλα κ’ απηή ή «θαλνληθή επηζηήκε» πθίζηαηαη φηαλ ε 
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κνηξάδεηαη απηφ πνπ ν Kuhn απνθαιεί 
«παξάδεηγκα». Ο Kuhn πεξίγξαςε ην παξάδεηγκα κε πνιιέο 
εθδνρέο: «έλαο νιφθιεξνο αζηεξηζκφο απφ πεπνηζήζεηο, αμίεο, 
ηερληθέο θαη ινηπά πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε κηαο δνζκέλεο  
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο» ή «νη ηξφπνη λα θνηηάδνπκε ηνλ θφζκν 
θαη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 
λνκηκνπνηεκέλα λα αληηκεησπηζζνχλ θαη ην θάζκα ησλ 
απνδεθηψλ ζηνηρείσλ πνπ πθίζηαληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπο» ή 
«έλα παθέην αληηιήςεσλ ζην νπνίν νη επηζηήκνλεο πξνζπαζνχλ 
λα ρσξέζνπλ ηνλ θφζκν».  
Σν παξάδεηγκα ζπληζηά ην θνηλφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν  
εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο γηα λα επηιχζνπλ άιπηα πξνβιήκαηα 
θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην κσζατθφ ηεο γλψζεο. Γελ αλαδεηνχλ 
«κείδνλεο νπζηαζηηθέο λεσηεξηθφηεηεο», αιιά κάιινλ 
πξαγκαηνπνηνχλ «επηρεηξήζεηο μεθαζαξίζκαηνο ζηελ θαξηέξα 
ηνπο». Ο Kuhn ππνζηεξίδεη φηη ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο 
απνιακβάλνπκε καθξηέο πεξηφδνπο θπξηαξρίαο ηεο «θαλνληθήο 
επηζηήκεο». Κάπνηεο θνξέο φκσο έλα απνδεθηφ παξάδεηγκα 
πθίζηαηαη κηα θξίζε, ηελ νπνία αθνινπζεί κηα «επηζηεκνληθή 
επαλάζηαζε», ε νπνία αλαηξέπεη ην παιηφ παξάδεηγκα θαη ην 
αληηθαζηζηά κε έλα λέν. χκθσλα κε ην λέν παξάδεηγκα ε 
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη κηα λέα δέζκε απφ ππνζέζεηο θαη 
πξνβιήκαηα γηα λα επηιχζεη, ρξεζηκνπνηψληαο λέεο ή 
ηξνπνπνηεκέλεο ηερληθέο. (Bowling 1997).  
Καηά ηνλ Kuhn ην λέν παξάδεηγκα είλαη ηνπιάρηζην ζε θάπνην 
βαζκφ αζχκβαην κε ην πξνεγνχκελν (Sehon & Stanley 2003).  
Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην 
εξψηεκα αλ  ε ΣΗ ζπληζηά κεηαθίλεζε ζε λέν παξάδεηγκα. Θα 
ήηαλ ιάζνο λα ηελ ζπγθξίλνπκε ζην επίπεδν ηεο βαζηθήο ηαηξηθήο 
έξεπλαο, γηαηί κπνξεί νη ΣΔΓ λα έγηλαλ θπξίαξρεο  ζηελ 
εθαξκνζκέλε έξεπλα αιιά δελ ππνθαηέζηεζαλ ηελ βαζηθή, ε 
νπνία εξεπλά ηνπο θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ αλζξσπίλνπ 
ζψκαηνο θαη ηελ βηνρεκεία ησλ θαξκάθσλ άξα είλαη ζαθέο φηη δελ 
ζπληζηά κεηαθίλεζε παξαδείγκαηνο ζηνλ ηνκέα απηφ.  
Όηαλ φκσο ζπγθξίλνπκε ηελ ΣΗ ζην επίπεδν ηεο πξαθηηθήο, ηεο 
θιηληθήο άζθεζεο ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά.  
Πνην είλαη ην παιηφ παξάδεηγκα απφ ην νπνίν έγηλε ε κεηαθίλεζε  
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χκθσλα κε ηνλ Thomas Kuhn ζηηο κε θπζηθέο επηζηήκεο, 
δειαδή ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 
ηαηξηθήο, ην θαλνληθφ επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα δελ έρεη σο 
αθεηεξία κηα λέα ζεσξία, φπσο π.ρ. ζηε θπζηθή ε δηαηχπσζε ηεο 
ζεσξίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο, αιιά δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αληηιήςεηο 
ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ πνπ ην ππεξεηνχλ. ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη γηαηξνί θαη νη εξεπλεηέο ηεο 
παζνθπζηνινγηθήο ζεσξίαο πηζηεχνπλ φηη νη απνθάζεηο ηνπο θαη 
νη επηινγέο ηνπο ζηεξίδνληαη ζηελ επαγσγηθή κέζνδν πνπ 
πξνζδηνξίδεη ηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα ησλ παζνθπζηνινγηθψλ 
κεραληζκψλ, δειαδή φηη πξνήιζαλ απφ ηελ δηαδηθαζία, 
παξαηήξεζε- ειέγμηκε ππφζεζε –πείξακα-επηβεβαίσζε- 
δεκηνπξγία ζηέξεεο γλψζεο. 
  

Ση ππνζηεξίδνπλ νη νπαδνί ηεο ΣΗ ζε ζρέζε κε ηελ 
κεηαθίλεζε θαηά Kuhn 
  
Ζ ΣΗ ππνζηεξίδεη φηη απνηειεί έλα λέν παξάδεηγκα ή κηα 
επαλάζηαζε ζηελ ηαηξηθή θιηληθή πξάμε, γηα δχν ιφγνπο. 
Πξψηνλ νη γηαηξνί ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ 
επαγσγηθή αληίιεςε ηεο πεηξακαηηθήο απφδεημεο θαη ησλ 
κεραληζκψλ ηεο παζνθπζηνινγίαο, επεηδή πάληα ππάξρνπλ 
ζθνηεηλέο θαη απξφζηηεο παξάκεηξνη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε 
ζρεηηθή έξεπλα πξέπεη λα ζηακαηήζεη, αιιά ρξεηάδεηαη κηα 
πεξαηηέξσ απφδεημε κέζσ ηεο θιηληθήο επηδεκηνινγίαο γηα λα 
κεηαθεξζνχλ ηα ζρεηηθά επξήκαηα ζηε θιηληθή πξάμε. Καηά 
ζπλέπεηα,  νη γηαηξνί πξέπεη λα απνδερηνχλ θαη λα 
αληηκεησπίζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ηηο ηαηξηθέο 
απνθάζεηο. Ωο πξσηαξρηθή δηαδηθαζία ηίζεηαη ε επηβεβαίσζε ή ε 
δηάςεπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζεξαπείαο, κέζσ ησλ 
ηερληθψλ ηεο θιηληθήο επηδεκηνινγίαο, ρσξίο λα αλαηξείηαη ε 
πξνζπάζεηα γηα θαηαλφεζε κέζσ ηεο δνκήο θαη ησλ κεραληζκψλ. 
χκθσλα κε ηελ αληίιεςε απηή νη κέζνδνη πνπ ππνινγίδνπλ ηηο 
πηζαλφηεηεο είλαη πην θαηάιιειεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 
δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο. Γειαδή ε θαηαθπγή ζηελ Μπαεζηαλή 
ινγηθή θαη φρη ζηελ επαγσγηθή. 
Γεχηεξνλ, ε θιηληθή εκπεηξία θαη νη εκπεηξηθέο κέζνδνη 
απνδείρζεθαλ φηη δελ απνθιείνπλ ηελ κεξνιεςία θαη γη’ απηφ 
κπνξεί λα νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλεο ηαηξηθέο απνθάζεηο, κε φηη 
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απηφ ζεκαίλεη. Αληίζεηα, ε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηηο ΣΔΓ, απνηεινχλ εγγχεζε, φηη νη κεξνιεςίεο έρνπλ 
απνθιεηζζεί θαη νη απνθάζεηο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 
ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ έθβαζε ηηο λφζνπ. 
πλνπηηθά ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ζην επίπεδν ηεο έξεπλαο 
ππάξρεη κεηαθίλεζε απφ κηα πην «αληηθεηκεληθή» κέζνδν σο βάζε 
απφθηεζεο πιεξνθνξίαο ζε κηα πην ζηαηηζηηθή, πηζαλνινγηθή 
κέζνδν, ελψ αληίζεηα ζην επίπεδν ηεο θιηληθήο πξάμεο ε 
κεηαθίλεζε είλαη αληίζηξνθε, απφ κηα κέζνδν πνπ θπξίαξρα 
ζηεξίδεηαη ζηελ θιηληθή γλψκε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ θιηληθή 
εκπεηξία θαη απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο ζε κηα κέζνδν ελζσκάησζεο 
ζηνηρείσλ απφ ηηο ΣΔΓ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη πεηξακαηηθήο ηζρχνο 
θαη φιε ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη πην νξζνινγηθή, αληηθεηκεληθή θαη 
νπδέηεξε επεηδή απνθιείεη ηελ κεξνιεςία.  
 

Ζ επίδξαζε ηεο ΣΗ απφ ηελ ζεσξία ηεο δηαςεπζηκφηεηαο ηνπ 
Karl Popper 
 
Φηινζνθηθά ινηπφλ, ε ΣΗ ηνπιάρηζηνλ ζην θιηληθφ ππφδεηγκα, έρεη 
απνκαθξπλζεί απφ ην επαγσγηθφ ππφδεηγκα ηεο βαζηθήο 
επηζηήκεο θαη έρεη ελζηεξληζζεί ην ππνζεηηθν-παξαγσγηθφ πνπ 
πξνέθπςε κεηά απφ ηελ ζεσξία ηεο δηαςεπζηκφηεηαο ηνπ Karl 
Popper (Bowling 1997). Ο Karl Popper ππνζηήξημε φηη νη 
επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο, δελ κπνξεί λα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 
απφ πιεξνθνξεκέλν ππνινγηζκνί γηα ην ζχκπαλ, έηζη απφ ηε 
ζηηγκή πνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρηεί φηη απνηεινχλ αιήζεηεο, νη 
επηζηήκνλεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αλάπηπμε ειέγμηκσλ 
ππνζέζεσλ, ζρεκαηνπνηεκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 
επηηξέπνπλ πξνγλψζεηο. Μεηά απφ απηφ λα ζπγθξνηνχλ έξεπλεο 
κε ζθνπφ λα δηαςεχζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Ζ γλψζε πξνθχπηεη 
θαη αζξνίδεηαη, κφλνλ απφ ηελ δηαςεπζηκφηεηα: γηα παξάδεηγκα 
κηα ειέγμηκε ππφζεζε παξάγεηαη απφ κία ππαξθηή ζεσξία, 
αθνινχζσο αλαπηχζζνληαη νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ππφζεζεο, νη 
νπνίεο κεηά ειέγρνληαη βάζεη ησλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ. Αλ ε 
ππφζεζε δηαςεπζζεί απφ απηά, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα αλαπηχμεη 
κηα άιιε ππφζεζε. Αλ φρη, άιιεο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα γίλνπλ 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηάςεπζεο ηεο. Έηζη νη επηζηήκνλεο 
κάιινλ πξνζπαζνχλ λα δηαςεχζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο παξά λα 
ηηο επαιεζεχζνπλ θη ε επηζηεκνληθή πξφνδνο πξνθχπηεη απφ ηελ 
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πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ ςεχδνπο παξά απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
ηεο αιήζεηαο. Ζ ζεσξία πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία 
είλαη ε επηθξαηέζηεξε αιιά πξνο ην παξφλ. 
Ζ δπλαηφηεηα κηαο ζεσξίαο λα απνξξηθζεί ηελ δηαθξίλεη απφ ηηο 
πεπνηζήζεηο. Ζ πξνζέγγηζε απηή ηνπ Karl Popper, ε νπνία 
παξνπζηάδεη ηηο αξεηέο ηεο δηαςεπζηκφηεηαο είλαη γλσζηή σο ε 
σποθεηικο-παραγωγική μέθοδος θαη επηθξαηεί ζήκεξα ζηε 
ζχγρξνλε επηζηεκνληθή κέζνδν. 
Οη ηδέεο απηέο επεξέαζαλ ηνπο επηζηήκνλεο ηεο Σεθκεξησκέλεο 
Ηαηξηθήο ζηελ πξφηαζε ηνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ 
παζνθπζηνινγηθή πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο γεληθψλ αιεζεηψλ. 
Κάζε πξαθηηθή, θάζε απφθαζε, πξέπεη λα βαζίδεηαη κε δηάςεπζε 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
 

Ζ ΣΗ απνηειεί ηειηθά κεηαθίλεζε παξαδείγκαηνο; 
 
Δίλαη απηέο νη κεηαβνιέο αξθεηέο γηα λα ζεσξεζεί ε ΣΗ κεηαθίλεζε 
παξαδείγκαηνο; Μήπσο νη κεηαβνιέο γίλνληαη  κέζα ζην 
πξνεγνχκελν παξάδεηγκα; Δίλαη δχζθνιν λα ιερζεί. Τπάξρνπλ 
ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ θαη ην έλα θαη ην άιιν.  
Φαίλεηαη, παξφια απηά, φηη αλ δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ε ΣΗ είλαη 
ζπκπιεξσκαηηθή κάιινλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ παξαδείγκαηνο ηεο 
παξαδνζηαθήο ηαηξηθήο, απηφ δελ ζα ήηαλ καθξηά απφ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. Ζ  ππφζεζε απηή εληζρχεηαη απφ ην φηη ηα δχν 
παξαδείγκαηα δελ είλαη αζχκβαηα θαη νη επηζηήκνλεο ηεο κηαο θαη 
ηεο άιιεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα 
βξίζθνληαη ζηνλ ίδην επηζηεκνληθφ θφζκν. Με ηελ άπνςε απηή 
ζπκθσλνχλ ηψξα θαη αξθεηνί ππέξκαρνη θαη ζεκειησηέο ηεο ΣΗ. Ζ  
παξαδνζηαθή ηαηξηθή θαη ε ΣΗ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθνχο 
ηξφπνπο ζθέςεο ζε κηα πινπξαιηζηηθή εθδνρή ηεο 
επηζηεκνινγίαο. Δμ’ άιινπ νη ίδηεο νη εθαξκνζκέλεο έξεπλεο 
ζηεξίδνληαη ζε ζηνηρεία θαη επξήκαηα ηεο βαζηθήο έξεπλαο. Ζ 
εθαξκνζκέλε έξεπλα πξνζπαζεί λα παξέρεη θαη ελ κέξεη ην θάλεη, 
ζηνπο θιηληθνχο θαη ηνπο αζζελείο ζηνηρεία πνπ θαιχηεξα 
ηαηξηάδνπλ κε ηα εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 
 

Κξηηηθή ηεο ΣΗ 
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Οη απφςεηο  ηεο  ΣΗ δεκηνχξγεζαλ κηα αζπλήζηζηεο έθηαζεο 
δηακάρε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη ησλ 
εξεπλεηψλ πνπ θξαηάεη πάλσ απφ κία δεθαεηία. Ζ δηακάρε απηή 
πεξηιακβάλεη θαη ην επηζηεκνινγηθφ ππφδεηγκα ηεο 
Σεθκεξησκέλεο Ηαηξηθήο.  
Ζ θξηηηθή αθνξά πέληε ηνκείο:  
Α. Ζ ΣΗ βαζίδεηαη ζηνλ εκπεηξηζκφ, θαη απνηειεί κηα πεξηνξηζκέλε 
θαη αδχλαηε θηινζνθηθή βάζε γηα ηελ ηαηξηθή. 
Β. Ο νξηζκφο ηεο Σεθκεξησκέλεο Ηαηξηθήο είλαη ζηελφο θαη 
απνθιείεη πιεξνθνξίεο ζεκαληηθέο ζηνπο θιηληθνχο. 
Γ. Ζ ΣΗ δελ είλαη ε ίδηα ηεθκεξησκέλε γηαηί δελ ππφθεηηαη ζε έλα 
εκπεηξηθφ έιεγρν πνπ λα δείρλεη φηη φηαλ αζθείηαη έρεη 
πεξηζζφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 
Γ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Σεθκεξησκέλεο Ηαηξηθήο 
ζηνπο αηνκηθνχο αζζελείο είλαη πεξηνξηζκέλε. 
Δ.  Ζ ΣΗ απεηιεί ηελ απηνλνκία ηεο ζρέζεο γηαηξνχ /αζζελή 
(Cohen et all 2004) 
Ζ πξσηαξρηθή θξηηηθή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε ΣΗ είλαη κηα 
πξφηαζε πνπ ζεκειηψλεηαη ζηηο πεηξακαηηθέο κεζφδνπο πνπ 
ζρεδηάδνληαη γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ κεξνιεςία πνπ 
ζπλππάξρεη ζηελ παζνθπζηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη φρη ζηελ 
πηζαλνινγηθή εθδνρή ηεο.. 
 
Ζ πεπνίζεζε φηη νη επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο κπνξεί λα είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηελ κεξνιεςία ηνπ παξαηεξεηή είλαη κηα απφ ηηο 
απφςεηο ηεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο πνπ είλαη γλσζηή σο 
εκπεηξηζκφο. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε ΣΗ απφ ηελ αξρή δειψζεθε 
σο «ινγηθή», «αληηθεηκεληθή» θαη «αιηξνπηζηηθή», φηαλ είλαη 
γεγνλφο φηη απφ ηνλ 19

ν
 αηψλα νη θηιφζνθνη αληηιήθζεθαλ φηη 

είλαη αδχλαην  λα θάλεηο παξαηεξήζεηο αλεμάξηεηεο απφ ηελ 
ζεσξία. Ζ ΣΗ έθαλε απνδεθηφ απφ ηελ παξφιν πνπ έρεη 
θαηεγνξεζεί γηα ην αληίζεην φηη νη έξεπλα ππφθεηηαη ζηηο αμίεο ησλ 
εξεπλεηψλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηνπο αθφκε θαη ησλ εθδνηψλ 
πνπ ζα δεκνζηεχζνπλ. Ωο απάληεζε ζ’ απηφ ην πξφβιεκα νη 
αμίεο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θαη λα παίξλνληαη ππφςε νη αμίεο 
ησλ ρξεζηψλ – αζζελψλ θαη γη’ απηφ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ΚΑ. Ζ 
απνδνρή φκσο απηή, φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ, απνηειεί 
αληίθαζε ηεο ΣΗ, γηαηί ελψ ν θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ν 
απνθιεηζκφο ηεο κεξνιεςίαο, ζπγρξφλσο απνδέρεηαη φηη 
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ελππάξρνπλ αμίεο ζηνπο εξεπλεηέο ηνπο γηαηξνχο ηνπο 
ρξεκαηνδφηεο θαη ζηνπο εθδφηεο ησλ πιεξνθνξηψλ, πξάγκα πνπ 
αλαγθαζηηθά νδεγεί ζηελ κεξνιεςία. Ζ αληίθαζε ζπλίζηαηαη φηη 
ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εμαηξέζεη ηελ κεξνιεςία απφ ηελ θιηληθή 
πξάμε δέρεηαη θαη ζηεξίδεηαη ζην φηη παξαηήξεζε κπνξεί λα είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηελ ζεσξία, θάησ απφ ηελ νπνία γίλεηαη, θαη 
ζπγθεθξηκέλα φηη ε παξαηήξεζε ζηελ ηαηξηθή κπνξεί λα είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηελ παζνθπζηνινγηθή ζεσξία. 
Ζ ππφζεζε φηη ν παξαηεξεηήο είλαη αληηθεηκεληθφο ελ κέξεη 
πξνέξρεηαη απφ ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο ζηηο νπνίεο 
ζηεξίδεηαη ε ΣΗ, θαη βάζεη ησλ νπνίσλ απνπεηξάηαη λα πεξηνξίζεη 
ηελ εηζαγσγή κεξνιεςίαο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Όκσο κε 
ην λα βαζίδεηαη θχξηα ζηελ αιήζεηα ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ 
πξνρσξεί ζην λα ζέηεη απηφ σο αμησκαηηθφ γεγνλφο παξά σο 
ζηφρν.  
 
Μηα άιιε θξηηηθή αθνξά ηε πξφηαζε ηεο Σεθκεξησκέλεο Ηαηξηθήο 
ζρεηηθά κε ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεξαπεία 
ελφο αζζελή. χκθσλα κε ην πξφηππν ηεο Σεθκεξησκέλεο 
Ηαηξηθήο, ν θιηληθφο πξέπεη λα θέξεη ζην ηξαπέδη ηεο απφθαζεο ηα 
θαιχηεξα δπλαηά ζηνηρεία δηαηππσκέλα κε πηζαλφηεηεο θαη 
πξννπηηθέο, «νπδέηεξα» απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ κεξνιεςίεο, 
αμίεο θαη πξνηηκήζεηο, θαη λα βνεζήζεη έηζη ηνλ αζζελή λα πάξεη 
«ινγηθή» απφθαζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν αζζελήο πξέπεη λα 
δηαηππψζεη ηηο αμίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, έηζη πνπ ε θαιχηεξε 
απφθαζε γη’ απηφλ λα ιεθζεί. χκθσλα κε ηελ θξηηηθή, ε 
δηαδηθαζία απηή είλαη αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί, γηαηί ην πψο 
ζα γίλεη ε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ απφ ηνλ θιηληθφ 
παίδεη κεγάιν ξφιν ζηε αλάδεημε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ 
πξνηηκήζεσλ ηνπ αζζελή. Πρ αλ νη πηζαλφηεηεο δηαηππσζνχλ κε 
φξνπο επηβίσζεο ή κε φξνπο ζαλάηνπ, δεκηνπξγνχληαη δηαθνξέο 
ζηηο πξνηηκήζεηο. Ζ δηαζαθήληζε επίζεο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ε 
ζηαζεξφηεηα ηνπο κέζα ζην ρξφλν,  είλαη κία δχζθνιε ππφζεζε, 
γηαηί νη πξνυπάξρνπζεο αμίεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ αζζελή είλαη 
ζνιέο. Οη επηθξηηέο ιέλε φηη απηή ε ζρέζε γηαηξνχ/ αζζελή  ζηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζθνπφ έρεη απιά λα λνκηκνπνηήζεη 
ηελ ήδε πξνεηιεκκέλε απφθαζε απφ ην γηαηξφ. (Kaplan 2005). 
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Μηα πην ζθιεξή θξηηηθή γίλεηαη απφ ηνπο νπαδνχο ηεο θηινζνθίαο 
ηνπ Guattari θαη  Deleuze πνπ θαηεγνξνχλ ηελ ΣΗ σο θαζηζηηθή 
θαη νινθιεξσηηθή  επεηδή απνθιείεη άιινπο ηξφπνπ ζθέςεηο θαη 
ππφθεηηαη ζηνλ κεηα-ζεηηθηζκφ. ε έλα άξζξν ηνπο νη Holmes et all 
δηαηππψλνπλ ηελ εμήο θξηηηθή «ε ΣΗ Έξεπλα (ΣΗΔ) θαηαιήγεη 
επξέσο λα ζεσξείηαη σο η αλήθεια. Όηαλ κφλν κηα κέζνδνο 
παξαγσγήο γλψζεο πξνσζείηαη θαη ζεσξείηαη έγθπξε, ε ζπλέπεηα 
είλαη φηη νη επηζηήκεο πγείαο πξννδεπηηθά πεξηνξίδνληαη ζηελ ΣΗΔ. 
Πξάγκαηη ε λνκηκνπνίεζε ηεο γλψζεο απφ ηηο επηζηήκεο πγείαο 
πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ εηδηθφ ζρεδηαζκφ έξεπλαο ακθηζβεηείηαη, 
αλ δελ απνξξίπηεηαη ζπλνιηθά.   Με πην απζηεξνχο φξνπο είκαζηε 
ζήκεξα κάξηπξεο ελφο θαηλνκέλνπ ζην νπνίν νη επηζηήκεο πγείαο 
έρνπλ δεζκεπζεί ζε κηα παξάμελε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο 
θάπνησλ ηξφπσλ γλψζεο. Ζ ΣΗΔ γίλεηαη έλα καθεζηώς αλήθειας ή 
φπσο ζα έιεγε  Foucault μία καθεζηοποιημένη και 
ιδρσμαηοποιημένη εκδοτή ηης αλήθειας». 
 

Απάληεζε ηεο ΣΗ 
Ο Haynes έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο ΣΗ απαληάεη ζε φια απηά. 
ηε πξαγκαηηθφηεηα, ε πξνηηκψκελε θαηάζηαζε γηα ηηο θιηληθέο 
δνθηκαζίεο είλαη λα παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 
ζεσξία. Ζ επίδξαζε ησλ ΣΔΓ είλαη κεγαιχηεξε φπνπ κπνξεί λα 
εηζάγεη κηα επξχηεξε ζεξαπεπηηθή πξννπηηθή. Οη αξρηθνί 
ππνζηεξηθηέο ηεο ΣΗ κπνξεί ιαζεκέλα λα πξφηεηλαλ ηελ ΣΗ, σο έλα 
επαλαζηαηηθφ λέν παξάδεηγκα  αγλνψληαο ηελ θηινζνθία ηεο 
επηζηήκεο. ηελ επηζπκία ηνπο λα εηζάγνπλ ην εξγαιείν ηεο 
θιηληθήο επηδεκηνινγίαο ζηνπο θιηληθνχο ππεξέβαιιαλ ζηελ νπζία 
ηνπ ηη ε ΣΗ είλαη. Καη θαηαιήγεη φηη ε ΣΗ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά 
απφ ηηο απαξρέο ηεο κηα δεθαεηία πξηλ, έγηλε ιηγφηεξν πνκπψδεο 
θαη πην πξαθηηθή. Παξφια απηά πξέπεη λα ζπλερίζεη λα 
εμειίζζεηαη θαη λα αληηκεησπίδεη πνιιά ζεκαληηθά ζέκαηα, αιιηψο 
ζα πεξηνξηζηεί ε αμία ηεο  (Haynes 2002). 
Σειεπηαία ππάξρεη κηα γεληθφηεξε ζηξνθή ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 
ΣΗ πνπ απιά ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη έλα εξγαιείν δηαζέζηκν γηα 
ηελ ‘επαχμεζε’ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θιηληθνχ γηαηξνχ 

Δπίινγνο  
 
ε ζρέζε κε ην αξρηθφ εξψηεκα φζνλ αθνξά ηε κεηαθίλεζε ηνπ 
παξαδείγκαηνο, θαίλεηαη φηη ε ΣΗ δελ θαηάθεξε αθφκα λα δψζεη 
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απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ έζεζε ε ίδηα, θαη θαίλεηαη φηη δελ 
ζα ην θάλεη ζην κέιινλ κέζα ζην δηθφ ηεο παξάδεηγκα.  Ζ 
ακθηζβήηεζε φκσο ηνπ θαλνληθνχ παξαδείγκαηνο πνπ 
θπξηαξρνχζε, πξνζέθεξε ζπνπδαίεο ππεξεζίεο, γηαηί άλνημε έλα 
λέν παξάζπξν ζην ηξφπν ζθέςεο ησλ γηαηξψλ κε ηελ ρξήζε ηεο 
θιηληθήο επηδεκηνινγίαο ζηελ πξνζπάζεηα λα ηεθκεξησζεί ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο παξέκβαζεο θαη ε ζπλαθφινπζε 
απφθαζε ηνπ γηαηξνχ  
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