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Резюме: Изложението включва представяне на подхода Практики основани на доказателства с 

някои дефиниции, йерархия на доказателствата, приложение и реализация на подхода, ключови стъпки в 

процеса на приложение на ПОД, необходима квалификация и умения на специалистите при 

приложението на ПОД в езиковата и говорна терапия. В езиковата и речева патология приложението на 

научно основан подход има за цел да отговори на въпроса коя стратегия за оценка и терапия би била най-

правилна и подходяща в настоящата ситуация, в която се намираме ние и нашия пациент.  
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Abstract: The text includes presentation of the Evidence based practices approach with several 

definitions, a hierarchy of evidences, application and implementation, key steps in the practical process of the 

implementation of EBP, qualifications and skills necessary for the specialists and application of EBP approach in 

speech and language pathology assessment and therapy. The application of EBP approach in Speech and 

Language Pathology is necessary to answer the question which are the strategies for assessment and therapy that 

would be the most correct and appropriate in the current situation in which we find ourselves and our patients. 
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“Не се очаква всички практикуващи клиницисти  

да са активни по отношение на  

провеждане на научни изследвания, но се очаква,  

че всички практици ще бъдат активни  

ползватели на изследователските данни” 

A. Culyer 

 

Дефиниции 

Практики основани на доказателства е подход за прилагане на грижи, при който 

клиницистът/терапевтът проверява и проследява доказателствата, които се появяват в 

неговата клинична област /в резултат на проведени научни изследвания/, както и силата 

на тези доказателства. ПОД е подход за вземане на решения, в който клиницистът 

използва най-добрите доказателства, които са налични в консултацията на клиента, за 

да избере най-добрите интервенции, подходящи за индивидуалния подход в терапията, 

Gray, 1997.  

Carnwell определя ПОД като “систематични търсения на оценка на най-добрите 

доказателства, за да се вземат клинични решения, които могат да доведат до промени в 

съществуващите към момента практики, като се вземат предвид индивидуалните нужди 

на пациента. За най-добри доказателства могат да се определят тези, които са 

съотносими към пациента, Carnwell, 2001.  

Практикуването на интервенции, базирани на доказателства означава да се 

интегрира клиничната експертиза с най-добрите налични външни доказателства от 

систематични изследвания, Sackett et al., 1996. 
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Друга дефиниция казва, че клиничните решения трябва да се базират на 

съвременни, съотносими към ситуацията и проблема солидни доказателства, а не на 

остарели схващания и интерпретации или на индивидулния опит от отделни случаи. 

Практиките основани на доказателства са интегриране на най-добрите изследователски 

данни и клинична експертиза в оценката и терапията на пациента, Sackett, et al., 2000.  

Като цяло тези дефиниции твърдят, че използваните данни в оценката и 

терапията в клиничната практика трябва да са съвременни, да са основани на 

информация от научни изследвания, а не само на практически опит или отделни 

впечатления от работа с пациенти, но също така акцент се поставя и на индивидуалния 

подход в подбора на методите на работа, за да бъдат те максимално близо до нуждите 

на пациента.  

McKibbon, 1998 дефинира ПОД като подход, в който специалистите използват 

най-добрите налични данни, най-подходящата налична информация, за да вземат 

клиничното решение за конкретния пациент. ПОД интегрират с помощта на клинични 

експертизи знание за етиологичните механизми и патофизиологията на нарушенията. 

Този подход включва сложен процес на вземане на решения, базиран не само на 

наличните данни, но и на характеристиките на клиента, ситуацията и неговите 

предпочитания.  

Тази дефиниция поставя акцент върху индивидуализирания подход, не само на 

нуждите, но и на предпочитанията и желанията.  

Как се дефинират „доказателствата“? Те са повече от единични открития, 

резултат от определени изследователски проекти. Rycroft-Malone et al. 2004 твърдят, че 

има четири различни източници на доказателства: единият източник включва данни от 

изследвания, а другите три извличат информация от клиничен и професионален опит, 

пациентите и техните близки, конкретния контекст, в който се рализират 

интервенциите. Това включва данни от одити и оценки, информация от професионални 

общности и обратна връзка от програми за оценка на качеството.  

В дефинициите на ПОД са включени и други термини: 

 Изследователска активност – Това е термин, който означава да работиш, 

за да генерираш изследователски данни, вкл. малки изследвания в собствената 

практика; 

 Използване на изследователски данни – Това означава да прилагаш 

резултати от публикувани изследвания в нова обстановка. 

Като цяло, обобщението на повечето от дефинициите включва три основни 

параметъра: 

• Най-добрите интервенции, прилагани във времето по отношение на 

определено нарушение; 

• Научни факти в подкрепа на ефективността /по отношение на резултата/ и 

ефикасността /спрямо съотношението между вложените ресурси и постигнатите 

резултати/;  

• Тези два параметъра са съотнесени към конкретния пациент с неговите 

индивидуални характеритики и ситуацията, която го заобикаля във времето на оценката 

и терапията. 

 

Йерархия на доказателствата 

Както може да се предположи, не всички доказателства ще имат една и съща 

стойност в зависимост от типа на изследването, чрез което са придобити, начинът по 

който са оповестени и квалификацията на специалистите, които са работили върху тях:   
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1. Систематични ревюта и мета-анализи. Представляват обобщения на 

данни, обикновено от рандомизирани контролирани проучвания в областта. Те 

използват специфична методология и прилагат статистически методи при анализите.  

2. Рандомизирани контролирани проучвания, клинични изпитвания, които 

имат ясна методология, използват рандомизиране на проучваните лица и контролни 

групи. Тези данни обикновено са публикувани в рецензирани и реферирани издания.  

3. Case-контролирани проучвания и крос-секционни изследвания. Това са 

клинични проучвания без рандомизация. Публикувани са в рецензирани и реферирани 

издания.  

4. Неекспериментален дизайн, качествени изследвания, напр. проучвания на 

случаи. Публикувани са в рецензирани и реферирани издания. Въпреки, че са с ранг 4, 

тези данни са важен източник на доказателства и в зависимост от областта на 

изследванията, те са единствения източник на информация, ако количествени 

изследвания не могат да се реализират.  

5. Мнения на експерти. Тук се включват позиции на уважавани автори, 

базирани на клинични доказателства, описателни проучвания и репорти от комитети и 

срещи. Тук могат да се изброят ръководства, основани на доказателства, локални 

процедури и клинични пътеки.  

6. Виждания на колеги и сътрудници. Тези данни се появяват от личния 

опит, наблюденията и рефлексиите от клиничната практика.  

 

Как се прилагат ПОД 

ПОД е подход, който няма за цел да генерира ненужна информация и да трупа 

източници и данни, а да отсее неефективните подходи от ефективните, подходите, които 

доказано са подходящи за третиране на определен проблем от тези, които ще приложим 

еклектично и случайно и подходите, които в съвременната практика можем да проучим 

и да приложим в нашата собствена работа, за да подобрим резултатите и да бъдем по-

полезни на нашите клиенти. За да се избегне възможността това, което ще открием в 

литературата, указанията, ръководствата и насоките за работа да бъде отново хаотично 

придобито и непрецизирано се използва подхода Практики основани на доказателства, 

който предполага следните дейности: 

• Системно събиране на данни; 

• Анализиране на данни; 

• Интерпретиране на резултати; 

• Репликация.  

 

Събирането на данни се реализира по следния начин: 

• Рандомизирани контролирани проучвания; 

• Изследвания върху малки групи; 

• Описания на единични случаи. 

 

Ключови стъпки в процеса на реализиране на ПОД 

За да се осигурят данни, които съответстват на Практики основани на 

доказателства е необходимо да се реализират следните стъпки/дейности: 

• Дефиниране на клинично-фокусирани въпроси; 
• Откриване на доказателства за най-доброто качество; 

• Оценка на доказателствата; 
• Вземане на клинични решения – приложение и промени /ако е 

подходящо/; 

• Оценка на ефективността от практиките. 
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Като първа стъпка клиницистите трябва да успяват да формулират фокусирани 

въпроси, свързани с изследването, планирането, терапията, ефекта от терапията, 

резултатите от различните терапевтични дейности, сравнението между вложенията и 

резултатите при различните подходи. Следващата стъпка е да се открият налични 

доказателства с възможно най-високо качество, които отговарят на клиничните 

въпроси, които са, след което да се оценят тези доказателства и да се вземат решения в 

клиничната практика, като се приложат резултатите от проучванията и се направят 

промени, ако се оцени, че е подходящо и накрая следва оценката на ефективността от 

приложения подход, в съответствие с ефективността от положението преди промяната.  

По отношение на квалификацията и уменията, които са нужни на клиницистите 

за успешната работа с ПОД, може да се отбележи следното: 

Умения и нужна квалификация: 

• Умения за формулиране на въпроси; 

• Стратегии за работа с литература; 

• Достъп до публикации; 

• Критично мислене; 

• Гъвкав подход в практиката /желание за промени/; 

• Умения за измерване на резултати, Roddam, 2010. 

 

А въпросите, на които трябва да си отговори терапевта, който използва ПОД в 

своята работа са следните: 

• Работи ли добре моята терапия? Има ли възможности да бъде подобрена, 

има ли източници, които мога да използвам, за да въведа нови практики в работата си?  

• Ефективна ли е моята терапия? Мога ли да докажа ефекта от 

интервенциите, които прилагам? Мога ли да използвам по-ефективни стратегии и 

практики? 

• Ефикасна ли е моята терапия? Има ли добро съответствие между 

влаганите ресурси и резултатите от моята терапия? Може ли със същите вложения да се 

постигне по-висок ефект? Има ли по-ефикасни терапии и стратегии – по-добро 

съотвествие между вложения и резултати? 

• Колко добре работи моята терапия? Това ли е най-добрия избор на 

интервенции за пациентите, с които работя? Мога ли да подобря някакви практики? 

• Има ли статистика, която измерва ефекта от това, което правя? Мога ли да 

докажа ефекта от терапията ми?  

• Толкова ли струва моята терапия? Мога ли да докажа съотношението 

между вложенията и резултатите? Мога ли да гарантирам и да защитя цената на 

интервенциите, които реализирам? 

• Какви са вижданията на клиента за моята терапия? Има ли методика, чрез 

която измервам отзивите на клиентите за резултатите, които постигам в терапията? 

Мога ли да докажа дали моите пациенти са доволни или не от терапията, която 

прилагам? 

 

За да следва подходът ПОД, клиницистът трябва: 
1. Да конвертира клиничните нужди във въпроси, на които може да се даде 

отговор; 

2. Да търси и открива най-доброто доказателство в отговор на поставените 

въпроси; 

3. Критично да оценява доказателствата за валидност и приложимост, преди да ги 

съотнесе към своята практика; 
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4. Да интегрира доказателствата с клинични преценки и предпочитания, както и с 

обстоятелствата, свързани с конкретния клиент; 

5. Да оценява критично реализацията на интервенциите при клиента, хода на 

терапията и постигнатите резултати /индивидуалния отговор на клиента/.  

 

ПОД в езиковата и речевата патология 

В езиковата и речевата патология приложението на ПОД е също толкова 

необходимо, колкото в медицината, психологията, социалната работа, (с цел) за да се 

избегнат хаотичните подходи, да се прилагат структурирани интервенции (с доказана 

ефективност) в оценката и терапията, които подлежат на постоянно обогатяване и 

контрол по отношение на ефективността и ефикасността на вложените в тях ресурси 

спрямо желаните резултати.  

Според Reilly, et al., 2004 в езиковата и речевата патология има нужда от повече 

и по-насочени стратегически подходи за включване на комплексността, хетерогенността 

и специално отношение към рядко срещаните случаи. Необходими са също и 

релевантни измервания на резултатите за индиректните интервенции, вкл. обучителни 

подходи.  

В езиковата и речевата патология научно основаният подход отговаря на 

въпроса: „Кое би било най-успешно за приложение в настоящата ситуация, в която 

се намираме ние и нашия пациент?“  

Възможните данни, които се използват при приложение на ПОД са 

следните: 

 Систематични оценки на предоставяните услуги, за да се открият 

примерите за добрите практики; 

 Използване на изследователски методи за: 

o Проучвания на единични случаи; 

o Изследвания с малки групи; 

o Репликации на изследвания, публикувани в литературата; 

o Събиране на данни от големи мултицентрирани проекти; 

o Развитие и валидизиране на методи за оценка. 

 

При приложение на ПОД в езиковата и речева патология, критериите за 

използването на терапевтичните подходи са следните: 

• Терапевтичните програми са базирани на научно основани изследвания; 

• Терапевтичните програми имат изследователска ориентация; 

• Същестуват доказателства за ефективността на терапевтичните 

интервенции;  

• Съществува връзка между целта на терапията и ефекта – резултатите са 

наблюдаеми; 

• Съществуват доказателства за репликация на подхода при други 

специалисти; 

• Съществува потвърждение от експертни групи преди публикуване на 

приложението и резултатите.  

В езиковата и речева патология терапевтичните програми могат да бъдат 

разделени на две категории: Програми основани на изследвания и Програми основани 

на ПОД. Първата категория включва Програми, които са проучвани, но не използват 

всички индикатори на изследването; и Единични изследвания, които не са 

репродуцирани и не доказват напълно ефекта. 

Програмите основани на ПОД включват следните характеристики:  

• Ефектът от интервенцията е измерим; 
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• Интервенцията показва ясна връзка между проблема и подобрението му 

/налична е контролна група/; 

• Изследването на ефективността и ефикасността на интервенцията трябва 

да се повтори.  

 

Заключение  
Практиките, основани на доказателства са подход, който изисква от терапевтите 

да подбират програми за терапия, които са структурирани и включват определен набор 

от интервенции, подходящи за конкретния клиничен случай. Тези интервенции трябва 

да се преведат в необходимия за всеки клиент формат, като се отчитат индивидуалните 

нужди и особености на всеки случай. ПОД изискват терапевтът да следи научните 

доказателства в областта, в която работи и да не се основава единствено на „дългия си 

клиничен стаж” в подбора на терапевтичните интервенции, както и да не работи „на 

сляпо” с техники, които едва след време могат да покажат наличие или липса на ефект. 

ПОД съчетават и принципите на подбор на терапевтични програми, които трябва да се 

преподават на обучаващите се в професията. 

Съвети към практикуващите специалисти:  

1. Не приемайте, че липсват доказателства или научни данни в подкрепа или не на 

определена терапия или подход преди да сте проверили добре.  

2. Не допускайте липсата на изследвания в областта, в която работите да бъде 

използвана като защита, за да не се подобряват практиките и да се изпозлват 

стари и неефективни подходи.  

3. Формирайте професионални работни групи, инициирайте срещи и дискусии, за да 

се обобщава и споделя съществуващия опит в подкрепа на настоящите практики.  
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