
Asklepeion,  mitolojideki sa¤l›k tanr›s› Asklepieos'a adana-
rak yap›lm›fl ve M.S. 5'inci yüzy›la kadar, ünlü bir tedavi
merkezi olarak etkinli¤ini sürdürmüfltür. Aflil, topu¤undaki
yaray› tedavi ettirmek istese, herhalde Asklepeion’a gire-
mezdi. Tedavi görmek isteyenler içeriye girebilmek için 650
metrelik kutsal yolu kendi bafllar›na yürümeliydiler. Askle-
peion’un içinde ölüm de olmazd›, tedavinin önemli bölümü
bu morale dayan›rd›. Bu yüzden korunmas› gereken bir ünü
vard› bu sa¤l›k kentinin. Kaz›larda ölümün gizlendi¤ini gös-
teren mezarlara da rastland›¤› söylenir. Ününü korumak
için yanl› hasta seçimi veya tedavi sonuçlar›n› gizli mezar-
larla herkesten saklamak, yani ç›kt›lar› objektif de¤erlen-
dirmemek; bugün bu yap›lanlar›n Asklepeion’un tedavi ba-
flar›s›n› gölgeledi¤ini kan›ta dayal› t›p ilkelerine dayanarak
söyleyebiliyoruz. Temel gereksinimler antik ça¤dan beri de-
¤iflmedi¤inden dolay›, ilk kurulan hastanelerin birinde yafla-
nanlar›, günümüz koflullar›nda da yaflamamak için, kan›ta
dayal› t›p yaklafl›m›n› uygulamak gerekmektedir.

Kan›ta Dayal› T›p (KDT), hizmetin iyilefltirilmesini ve en
güncel kan›tlar›n gündelik prati¤e geçiflini sa¤laman›n ya-
n› s›ra, “kendi kendine ö¤renme” veya “gündelik uygula-
malar esnas›nda ö¤renme” için de olanaklar sunmaktad›r,
KDT’›n Sürekli Mesleki Geliflim (SMG) ile iliflkisi iki yön-
lüdür. SMG aç›s›ndan bak›ld›¤›nda birinci gereksinim KDT
yönteminin uygulanmas›n›n ö¤renilmesidir. ‹kinci aflama-
da ise doktorun bu yöntemi kullanarak bilgisini ve beceri-
lerini artt›rmas› yani mesleki gelifliminin süreklili¤i için
KDT uygulamalar›n› yaflama geçirmesi gereksinimi ortaya
ç›kar. KDT, en iyi araflt›rma kan›tlar›n›n, klinik ve toplum
tabanl› uygulama yapan kiflilerin deneyimi ve hizmeti alan-
lar›n de¤erleri ile bütünlefltirilmesidir. Ulafl›lan kan›tlar›n
en geçerli ve güvenilir kan›tlar olup olmad›¤›n› incelemek
KDT’›n konusudur. Bu incelemede, klinik epidemiyoloji bil-
gisinden yararlan›l›r. En iyi araflt›rma kan›tlar›; en iyi ta-
n› koyma yöntemlerini belirlemek amac›yla; tan› testleri-
nin geçerlilik güvenirlik araflt›rmalar›nda, insan sa¤l›¤›n›
tehdit eden riskleri ortaya koymak amac›yla gerçeklefltiri-
len zarar araflt›rmalar›nda, sa¤l›kl›l›k halini sürdürmek ve
hastalar› tedavi etmek için müdahale (deneysel) araflt›rma-
lar›nda, yap›lan müdahalenin yarar›n›n zaman içindeki so-
nuçlar›n› de¤erlendirmek için prognoz çal›flmalar›nda ara-
n›r. Amaç sa¤l›¤› tehdit eden riskleri ortaya koyabilmek,
daha iyi tan› testlerine ulaflmak, daha güçlü, etkili ve gü-

venli tedavi yöntemlerini hayata geçirebilmek, hastal›kla-
r›n seyri ile ilgili bilgi elde etmektir. Bu sürekli yinelenme-
si gereken bir süreçtir, çünkü tüm bu alanlarda bilgi sürek-
li geliflir, bu anlamda yaflam boyu ö¤renmenin anahtar›
KDT uygulamalar›n› benimseyerek elde tutulur. 

Hekimlerin mesleki geliflimleri için düzenli ve sürekli bir
ö¤renme deneyimi içinde olmalar› arzu edilen bir yakla-
fl›md›r. Bu süreklilik içinde KDT yöntemlerinin uygulanma-
s›, kiflinin kendinin yönetiminde ö¤renmesini ve kiflisel ge-
liflimini, örgütsel ve sistem faktörlerinin göz önünde bulun-
duruldu¤u bir ortamda sa¤lamas›n› kolaylaflt›rabilir(1).
Bu noktada KDT uygulamalar›n›n kurulufllar›n örgütsel ya-
p›s› ve iflleyifli ile ilgili oldu¤unu ve sa¤l›k hizmeti niteli¤i-
ni hizmet süreci içinde iyilefltirme gibi bir amac› oldu¤unu
da belirtmek gerekir. 

Sa¤l›k hizmeti verenlerin geçmifl deneyimleri, literatürün
ya da kendi araflt›rmalar›n›n yorumlan›p hizmeti alanlara
sunulmas›nda önemli bir rol oynar. Bu noktada gere-
ken,sa¤l›k personelinin bilgi ve uygulamalar›n›, h›zl› bir fle-
kilde toplum sa¤l›¤›n› gelifltirmek için kullanabilmesi ve
hasta bireyi iyilefltirebilecek kan›tlarla güncelleyebilmesi-
dir. Sa¤l›kl› birey, sa¤l›¤›n› sürdürmek ve daha iyi bir du-
ruma getirebilmek için hizmet ve bilgi talep etmenin yan›
s›ra her türlü müdahale için kültürel ve sosyal de¤erlerini
de göz önünde tutan bir yaklafl›m› kendisine yak›n bulur.
Sa¤l›k sistemi içinde hizmeti alanla, hizmeti veren aras›n-
daki etkileflim hastal›k bafl gösterdi¤inde de sürer. Hasta
kendisine, en etkin, en güvenli ve en çabuk sorununu çöze-
bilecek bir tedavinin uygulanmas›n› talep eder. Bunun yan›
s›ra karar verirken kendi alg›s› ile kültürüne uygun seçe-
nekleri de de¤erlendirmek ister. Kan›tlara ulaflt›ktan sonra-
ki ilk aflama, uygulamay› yapacak hekimin kifliyi kararlar›
verme sürecine dahil etmesini ve hastan›n tercihlerini orta-
ya koymas›n› içerir. Bu hastan›n endiflelerinin giderilebil-
mesi ve beklentilerinin gerçekleflmesi aç›s›ndan gereklidir.
KDT yaklafl›m›, en geçerli kan›tlar›n, sa¤l›k personelinin
deneyimi ve hizmeti alan›n kat›l›m› ile birlikte kullan›ld›-
¤›nda, optimum yaflam kalitesine ulafl›labilece¤ini öngörür. 

KDT’la ilgili t›p dünyas›nda farkl› görüfller mevcuttur.
KDT’a karfl› olanlar, bu yöntemi savunanlar› “sa¤l›k eko-
nomisinin oyununa aldananlar” fleklinde etiketlemekte ve
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KDT’›n doktorlar›n ellerine kelepçe vurman›n bir arac› ol-
du¤unu söylemektedirler. Kapitalist ekonomik sistem için-
de, sa¤l›¤›n bir sektör olarak konumland›r›lmas›, sa¤l›k
hizmetinde hekimin karar vericili¤inin bir tekel oluflturma-
s› ve hizmeti alan ya da ödemeyi yapan›n hizmetin karma-
fl›kl›¤›ndan ötürü belirleyicili¤inin s›n›rl›l›¤›, bu hizmetle-
rin arz talep dengesine uygun bir serbest pazar ürünü ol-
mas›n›n önündeki engeldir. Özellikle sigortac›l›k sistemi,
hizmet sat›n al›m›nda daha fazla denetleyici olmay› arzu-
lamaktad›r, bu da geleneksel hekimlik anlay›fl›n›n s›n›rla-
r›n› daraltmaktad›r. Ancak hat›rlanmal›d›r ki, t›p alan›n-
da tan› ve tedavi yöntemlerini olabildi¤ince güncelleyip
standardize etmek, sadece kamusal ya da özel finansörle-
rin maliyetlerinin s›n›rlanmas› amac›na hizmet etmez. T›p
mesle¤i alan›nda bilgi yükü h›zla artmakta ve bilginin ye-
nilenme zaman› da k›salmaktad›r. Bu durumda, üretilen
bilginin yorumlan›p klini¤e aktar›lmas›nda da sistematik
bir yaklafl›m gelifltirilmesi zorunlulu¤u do¤mufltur. Mezu-
niyet öncesi ve mezuniyet sonras› e¤itimde de bilginin üre-
timi, aktar›m›, tart›fl›lmas› ve ö¤renilmesinde KDT’nin
sundu¤u olanaklar ve bak›fl aç›s› genifl bir etkinlik alan›
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Literatür tarama, elefltirel de-
¤erlendirme, sistematik derlemelerden yararlanma ve üre-
timinin yan› s›ra, klinik tan› ve tedavi rehberlerinin gelifl-
tirilmesinde her düzeydeki ö¤renicilerin etkin kat›l›m›, bi-
liflim teknolojisinin de etkisiyle, bilginin hiyerarflik küme-
lenmesini engellemektedir. KDT yaklafl›m›n›n uygulanma-

s›n›n getirdi¤i avantajlar›n fark›nda olmak ve s›n›rl›l›klar›-
n› bilmek, ülkemizde de her basamaktaki hizmet sunumun-
da daha önemli olacakt›r. Bugün KDT ile ilgili becerileri
kazanmak ve uygulamak, sa¤l›¤› yönetenler ve hizmeti sa-
t›n alanlara verilebilecek bilimsel ve mesleki yan›tlar› ve
bunlar›n savunuculu¤u yapmay› sa¤layan ve sa¤l›k hizme-
ti niteli¤ini ve ö¤renimini gelifltiren bir etkinlik alan› ola-
rak yaflam›m›za girmifltir.

Sa¤l›k kurulufllar›n›n ç›kt›s›, verilen sa¤l›k hizmetinin so-
nuçlar› ve hizmeti alan›n alg›s›ndan oluflmaktad›r. Bu so-
nuçlar ölçülebilirdir ve elde edilen ç›kt›da belirlenen ko-
runma, tan›, tedavi ve rehabilitasyon verilerinin bilgi ve
uygulama sorunlar› sürekli t›p e¤itiminin konular› alan›na
girer. Belirlenen e¤itim program›n›n baflar›s› da ölçülebi-
lirdir. Bu durumda gereksinim ve çözüm iliflkisi, kurulufl
içindeki sürekli bir etkinlik olarak, araflt›rma ve mesleki
geliflim etkileflimi ile çözümlenebilir(2) (fiekil 1). 

Kan›ta Dayal› T›bb›n Tan›m› 
KDT’›n en çok at›f alm›fl tan›m›, Sacket ve arkadafllar› ta-
raf›ndan(1) “hastan›n bak›m›nda verilecek karar için, en
güncel kan›t›, dürüst, kesin, tedbiri elden b›rakmayan bir
flekilde kullanmakt›r” fleklinde yap›lm›flt›r. Bu tan›ma ay-
n› yazarlar “kan›ta dayal› t›bb›n anlam›, kiflisel klinik de-
neyimle, sistematik araflt›rmadan gelen en iyi d›flsal kan›t›
birlikte de¤erlendirmektir” diye bir de ek yapm›fllard›r.

SMG, STE/Uygulama baflar› verileri

Program uygulama

Problem tan›mlama Program de¤erlendirme

bulgular›/uygulama için

ak›l yürütme

E¤itimle ilgili

gereksinimlerin

de¤erlendirilmesi
Bulgular / Uygulama 

için ak›l yürütme

Hastane yat›fl oranlar›,

mortalite ve morbidite

h›zlar›, hastane 

enfeksiyonu h›zlar›, hasta

uyumu ve kat›l›m›,

yaflam kalitesi

araflt›rmas› sonuçlar›,

hata h›zlar›

Sa¤l›k Hizmeti Araflt›rmalar›

Yöntem Seçimi

Veri Toplama

Sonuçlar‹çerik ve e¤itime yönelik

yöntem belirleme

fiekil 1. Uygulamalar›n baflar›s›, STE/SMG ve sa¤l›k hizmeti araflt›rmalar›n›n ba¤lant›lar›.
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Buradan, KDT savunucular›n›n, klinisyen ve hizmeti alan-
lardan odak isteklerinin, araflt›rmalardan elde edilen bul-
gulardan hem geçerli hem de klinikte uygulanabilir olanla-
r›na ulaflmalar› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.Her iki tan›m da
mümkün olan en iyi kan›ta ulaflman›n önemine gönderme
yapmakta ve kan›t›n kifliye uygulanabilir olmas› gereksini-
mi de belirtmektedir. Tan›mlarda araflt›rmadan bahseder-
ken, araflt›rman›n türüne; bunlar›n randomize kontrollü
klinik deneyler (RKD) mi, yoksa meta analizler mi oldu¤u-
na hiç de¤inilmemektedir.Bunun nedeni kan›t›n birçok
araflt›rma biçiminden elde edilebilir olmas›d›r. Klinik göz-
lem, olgu raporlar›, gözlemsel araflt›rmalar ve RKD gibi
giderek gücü artan kan›tlar sunabilen bu yöntemler hemen
her zaman yan tutmay› tam olarak engelleyemezler. Öte
taraftan patofizyolojik temel bilim araflt›rmalar›, yeterli
kesinlikte bir kan›t›, deney olmadan da ortaya koyabilir;
örne¤in kanamal› hastaya uygun bir kan transfüzyonu yap-
man›n ço¤u olguda iyi sonuç vermesi gibi. Bu durumda, en
iyi kan›t düzeyindeki araflt›rma tasar›mlar›ndan gerekli
kan›tlar›n oluflmas›n› her zaman beklememek gerekir. 

KDT Çal›flma Grubu (EBM Working Group), yapt›¤› ta-
n›mla t›p uygulamalar›nda yeni bir paradigma söz konusu
oldu¤unu ve bunun sezgiye, sistematik olmayan klinik de-
neyime, patofizyolojik gerekçeye vurgu yapmayan, aksine
klinik araflt›rmalardan gelen kan›tlar›n incelenmesine
önem veren klinik karar verme biçimi ile hayata geçti¤ini
belirtmektedir. Bu durumda klinisyen, literatür tarama ko-
nusunda yeni bir beceri kazanmak zorundad›r. Bu tan›m
ile, klinik yarg›ya varmada patofizyolojik modele dayal›
bak›fl›n de¤eri azalmaktad›r. Doktorlar›n yeni beceriler ka-
zanmas› gere¤i vurgulanarak eski uygulama biçimi yeter-
siz görülmektedir. KDT uygulamas› için gerekli görülen be-
ceriler Tablo 1’de özetlenmifltir.(1)

Bir yöntem olarak KDT uygulamalar›na hakim olmak, he-
kimin, geliflen ve dönüflen bilgiyi kullan›labilir k›lan yo-
rumlama becerisini kazanmas› anlam›na gelmektedir. Bu
anlamda hekim, hem bal›k tutmay› ö¤renir, hem de klinik
uygulama rehberleri ile temizlenmifl ay›klanm›fl bal›¤a da
sahip olabilir. 

Birçok klinisyen için KDT aç›k bir kavram olmayabilir. En
çok elefltiri, RKD’lere verilen afl›r› önem, t›bb›n “yemek ki-
taplar›” olarak klinik rehberlerin kullan›m›, temel bilim-
lerden gelen ç›kar›mlara dayal› kararlara itibar edilmeme-
si ve KDT’nin esasta maliyet azalt›c› bir strateji olmas›
üzerinedir.

Sacket’in tan›m› en çok at›f alan tan›m olmakla birlikte,
at›flar›n içinde tan›m› elefltirenler de vard›r. Sehon ve
Stanley bu tan›m› “ahmakça” bulduklar›n› belirtmekte ve
örne¤in homeopatlar (benzeyeni benzeri ile tedavi et yak-
lafl›m›, bugün ancak alternatif t›p yaklafl›mlar› için söz ko-
nusu olabilmektedir) bu tan›ma uysalard› kendi zamanla-
r›nda elde edebilecekleri en iyi kan›ta ulaflabileceklerdi di-
ye de¤erlendirmektedirler(3). Sacket’in tan›m› bugüne uy-
guland›¤›nda, “en iyi kan›t”, bugünün temel ve klinik bi-
limlerinin yöntem, bilgi ve de¤erlerinin ya da piyasa koflul-
lar›n›n elverdi¤i biçimde oluflacakt›r. Temel bilimlerde an-
laml› bir geliflme sorunu oldu¤unda, bu yaklafl›m bir sorun
yaratmaktad›r. Hipokrat›n humoral teorisi, (Humoral teo-
ri, Hipokrat'›n vücudun dört temel s›v›dan olufltu¤u görü-
flünün temelini oluflturmaktad›r: Kan, balgam, sar› safra
ve siyah safra. Bu görüfle göre, sa¤l›kl› olma durumu an-
cak bu dört s›v›n›n vücutta tam bir denge içinde olmas› du-
rumunda sa¤lanabilir. Hastal›klar ise bu dengenin bozul-
mas› sonucu ortaya ç›kar. Üstün ve do¤ru olmayan t›bbi
bir paradigma olsa da, varl›¤›n› binlerce y›l sürdürebilmifl-
tir. Bu paradigma, yanl›fl temel bilimler paradigmas›n›n;
Lind (Skorbütün tedavisini randomize olmayan bir deney-
le bulan hekim), Semmelweiss (otopsiden ç›kt›ktan sonra
ellerin klorlu suyla y›kanarak do¤umlara girilmesi gerek-
ti¤ini ortaya koyan ve bu yolla lohusa ateflinden ölümlerin

Beceri
Sorma
Literatür tarama

Karar verme

Uygulama

Beceri için gerekli olan
‹çinden ç›k›lamayan sorunu yan›tlanabilir soru biçimine dönüfltürmek (Analitik düflünme aflamas›)
Bilgi için yaz›l› ve elektronik veritabanlar›n› incelemek 
(Bütünü görerek soruya yan›t olacak bilgiyi literatür yükü içinden seçebilmek)
En iyi kan›ta karar verme, literatürden kalitesi uygun olanlar› seçebilme 
(Bu ifllem klinik epidemiyoloji bilgisinin kullan›m›n› gerektirir)
En iyi kan›t› yaflama sokabilmek ve hastaya yard›m için kullanabilmek (Bilginin kullan›labilir 
hale dönüfltürülmesi, uyarlama becerisini gerektirir)

Tablo 1.1. Kan›ta dayal› t›p uygulamas› için gerekli dört beceri.(1) 

fiekil 1.1. Pastör’ün, 
germ teorisini kan›tlad›¤› 
a¤z› aç›k ku¤u boyunlu
balonu.
Pastör Enstitüsü’nde

yüzy›ldan fazla 

zamand›r içeri¤i steril

olarak durmaktad›r.
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azalt›lmas›n› sa¤layan hekim), Pasteur (canl›l›¤›n kayna-
¤›n›n havada bulunan aktif bir öz oldu¤unu iddia eden bi-
lim camias›na, içine hava giren ama mikroorganizmalar›n
giremedi¤i bir besi yeri fanusu ile yan›t veren kimyac› ve
mikrobiyolog) gibi araflt›rmac›lar›n çabalar› sonucu çürü-
tülebilmesiyle afl›labilmifltir. 

Bir baflka elefltiri de, KDT’nin bir paradigma de¤iflimi ol-
du¤u önermesine yöneliktir. Yeni paradigma bir önceki ile
iliflkili de¤ildir, örne¤in Pasteur’ün germ teorisi, zaman›n-
da inan›lan aktif öz teorisi ile yak›ndan uzaktan bir ben-
zerlik tafl›maz. Deneylerden elde edilen kan›tlar›n artma-
s›yla,temel bilimler, klinik deneyim ve klinik nedensellikle
elde edilen bilgi tamamen ortadan kalkmaz, deney kan›tla-
r› bütün bunlar›n üzerine eklenir. Deneysel tasar›mlar,
gözlemsel tasar›mlar›n üzerine eklenirler, bu nedenle KDT
önceden olan› yeniden örgütlemektedir, yeni bir paradigma
üretmemektedir. Buna karfl›l›k olarak, KDT Çal›flma Gru-
bu, eski ve yeni paradigmay› tan›mlamaktad›r; klinik dene-
yim, temel bilimler (fizyopatoloji bilgisi) ve sezgi yayg›n
olarak bir arada kullan›l›r. Yeni paradigmada ana de¤i-
flim, var olan literatürün de¤erinin ba¤›ms›z olarak ince-
lenmesi sonucunda, verinin yorumlanma kurallar›n›n anla-
fl›labilme gereksinimidir. 

Bu sonuç, iletiflim teknolojisinin bir getirisi olarak, t›bbi
yay›n ve araflt›rmalardaki h›zla art›fl ile do¤al bir geliflim
olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu eski paradigman›n bir evrimi-
dir. RKD’lerin varsay›mlar› kaç›n›lmaz olarak temel bilim-
lerin sundu¤u bilgilerden üretilir. Öte yandan, her zaman
RKD’lerin sundu¤u kan›tlara gereksinim duyulmayabilinir.
Örne¤in grip ilaçlar›n›n içinde yer alan ‚-mimetik etkili
konjesyon engelleyen fenilpropanolaminin inmeye yol açt›-
¤›n›n gözlemsel bir çal›flma olan olgu-kontrol araflt›rmas›
ile gösterilmesi, grip ilaçlar›ndan bu maddenin ç›kar›lma-
s› için yeterli olmufltur(4,5). 

Araflt›rmalardan elde edilen kan›tlar›n klinikte yard›m
bekleyen hasta bireylere uygulanmas› ya da uyarlanmas›
da bir baflka KDT ilkesidir. Araflt›rmalarda elde edilen ve-
riler sadece bir grup hastay› yans›tmaktad›r. Ayn› zaman-
da çal›flmaya dahil edilen ve çal›flmadan ç›kart›lan grupla-
r›n özellikleri de klinikte uygulanacak popülasyonun özel-
liklerini belirler. Bu nedenle de elde edilen tedavi baflar›s›
bireysellefltirilmeli, kullan›m biçimleri hastan›n istekleri,
hastan›n durumu göz önünde bulundurularak, hekimin bil-
gisi ile birlefltirilip flekillendirilmelidir. Klinik karar verme
sürecinde, araflt›rmalardan elde edilen kan›t bir bileflen-
ken, hastan›n koflullar› ve tercihlerine uyarlanabilen giri-
flim di¤er bir bileflendir. 

T›bbi literatürden kan›ta ulaflma becerisi, kan›tlar›n gücü-
nü belirleme ve kan›tlar› hastaya uyarlama KDT’nin teme-
lini oluflturur. Tüm bunlar t›bbi araflt›rmalar›n say›s›n›n

h›zla art›fl›na ve iletiflim teknolojilerinin geliflimine paralel
olarak ortaya ç›kan gereksinimlerdir. 

Kan›t›n Düzeyi
Literatürden elde edilen kan›tlar, araflt›rma yönteminin
metodolojik gücü ve yan tutmalar› elimine etme baflar›s›na
ba¤l› olarak hiyerarflik bir dizilime sahiptir. Kan›t düzeyi
aç›s›ndan araflt›rma yöntemleri farkl› flekillerde s›n›fland›-
r›lmaktad›r. Burada Gordon Guyatt ve arkadafllar› taraf›n-
dan önerilen s›n›fland›rma sunulmaktad›r1. 

Tablo 1. Kan›t hiyerarflisinde Guyatt s›n›fland›rmas›.(1)
Kan›t düzeyi
1a RKD’lerin sistematik derlemeleri
1b Tek RKD 
1c Hepsi ya da hiçbiri*
2a Kohort araflt›rmalar›n sistematik derlemeleri
2b Tek kohort araflt›rmas› ya da zay›f (randomize 

olmayan) klinik deney
2c Ç›kt› araflt›rmas›** 
3a Olgu-kontrol araflt›rmalar›n›n sistematik derlemeleri
3b Tek olgu-kontrol çal›flmas›
4 Olgu serileri
5 Uzman görüflü, fizyoloji çal›flmalar›

* Tedavi bulunmadan önce her hasta ölürken, tedavinin kullan›lmas›ndan
sonra bir k›sm›n›n kurtulmas› ya da tedaviden önce bir k›s›m hasta ölür-
ken tedaviden sonra hiçbirinin ölmemesi.
** Uygulaman›n sonuçlar›n›n gözlemsel araflt›rmalar, sa¤l›k ekonomisi
araflt›rmalar› ve yaflam kalitesi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i çal›flmalar.

Klinikte karfl›lafl›lan sorunun yan›t› de¤iflik kan›t düzeyle-
rinde bulunabilir. Önemli olan soruyla ilgili yeterli kan›t
düzeyine ulaflana kadar listede yukar›lara t›rmanmakt›r.
Baz› durumlar için RKD’lere ihtiyaç duyulmaz, Pasteur’ün
kuduz afl›s›n› denemesi, insülinin 1922’de Tip II diyabet
için kullan›lmas› RKD’den elde edilen kan›tlara dayanma-
maktad›r. Penisilinin ilk kullan›ma girdi¤inde de, yararla-
r› klinik bir deneyle kan›tlanmam›flt›r. Sözü edilen giriflim-
lerin uygulamaya girmesi, bugün faz II ad› verilen klinik
araflt›rma uygulamalar› düzeyinde gerçekleflmifltir. Küçük
bir grup insanda sonuçlar› aç›k ve hayat kurtar›c› olan gi-
riflimler, kan›t düzeyi yüksek araflt›rmalar yap›lmadan h›z-
la çok yayg›n olarak kullan›l›r olmufllard›r.

Kan›ta Dayal› T›bb›n Uygulanmas›
Kan›ta dayal› t›bb›n ilkelerini kavramak entelektüel bir ça-
bay› gerektirmektedir. Bunun anlam›, doktorlar›n klinik
epidemiyoloji kavramlar›n› bilgilerine eklemeleri demek-
tir. Kavramlar› hayata geçirmek ise bir sistem ve örgütlen-
me meselesidir. Bugün biliflim devrimi ile kan›ta dayal›
t›bb›n hastanelere, sa¤l›k ocaklar›na ve muayenehanelere
girmesi mümkün olabilmektedir. 
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Elphick ve Smyth bu de¤erlendirme biçimi için afla¤›da yer
alan örne¤i sunmufllard›r(6): 

Üç yafl›nda bir çocuk, acil servise krup ile baflvurur. Bu ço-
cu¤un tedavisinde steroidler yararl› olabilir mi?

• Popülasyon : Kruplu çocuklar
• Giriflim : Steroid tedavisi kullanma
• Kontrol : Steroid tedavisi kullanmama
• Ç›kt› : K›sa semptom süresi, baflvuru oranlar›nda 

azalma, azalm›fl entübasyon ihtiyac› vb.

Bu yaklafl›m›n üretti¤i soru “Kruplu çocuklarda, steroid
tedavisi, steroidsiz tedaviye göre, akut belirtileri azaltma-
da daha m› etkili?”dir.

Bu soru, Cochrane kütüphanesi gibi bilgiyi kiflilerde uygu-
lamak üzere haz›rlanm›fl, klinik karar sonuçlar› veren veri
tabanlar›nda ya da PUBMED (Index Medicus) gibi genifl
veri tabanlar›nda incelenerek, elde edilen bilgi hastaya uy-
gulan›r. Bu yaklafl›m ile, tüm klinik sorular için kan›ta da-
yal› yan›tlar al›nabilir. Yan›tlar elde edilemiyorsa o zaman
araflt›rma yapman›n vakti gelmifltir. Klinisyenler, günlük
uygulamalar›n› h›zland›rmak, basitlefltirmek ve etkinlefl-
tirmek için klinik tan› ve tedavi uygulama rehberlerini hem
uygulamalar›nda kullanabilir hem de yenilerini gelifltirebi-
lirler. Tüm bunlar, kan›tlar›n uygulamaya aktar›lmas› ile
ilgili çabalard›r. Son olarak eldeki kan›t hastaya uyarla-
n›r. Bu çabalar, bilginin klinikteki kullan›m› için dönüfltü-
rülmesi anlam›na gelir. Bu beceri, mezuniyet öncesi ve

sonras› dönemdeki ö¤reniciler taraf›ndan, deneyimli e¤it-
menler eflli¤inde, hem grup içinde hem de ba¤›ms›z ö¤ren-
me ve uygulama sürecinde kazan›labilir. 

Sonuç olarak, epidemiyolojik yöntemlerin kavranmas›na
ve uygulanmas›na dayanan KDT, sa¤l›k sisteminin di¤er
aktörlerinin elinde bir koz olmaktan çok, t›bbi uygulama-
lar›n sahiplerine, yani sa¤l›k personeli ile hizmet al›c›lara
daha bilimsel ve uygulanabilir çözümler sunulmas›na yar-
d›mc› olan bir mesleki geliflim arac›d›r.
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