Časť 8. Konzultácia a odborné hodnotenie
8.1.    Národné verejné stretnutie
Kritériá pre hodnotenie guidelines (pozri Prílohu A) odporúčajú, aby boli
tieto pred publikáciou podrobené skúšobným testom. NIKI sa domnieva, že pre
fázu skúšobného testovania by bolo vhodnejšie, aby sa uskutočnila na lokálnej
úrovni v rámci miestneho implementačného procesu, pretože testovanie uskutočniteľnosti implementácie v jednom prostredí nemusí platiť pre druhé. Ako
úvodný podnet pre tento proces NIKI organizuje národné verejné stretnutie,
kde sa prediskutujú návrhy odporúčaní každého guidelines. Toto sa deje kým je
guidelines stále vo vývoji a dáva vývojovej skupine možnosť prezentovať svoje predbežné závery a návrhy odporúčaní širšej verejnosti. Výhody národného
verejného stretnutia sú dvojnásobné:
1.
vývojová skupina pre tvorbu guidelines získa cennú spätnú väzbu
a návrhy pre dodatočné fakty, ktoré by mohla zvážiť alebo alternatívnu
interpretáciu týchto faktov
2.
účastníci môžu prispieť a ovplyvniť záverečnú podobu odborných guidelines, čím vytvoria istý zmysel vlastníctva nad odporúčaním naprieč
geografickým i medziodborovým hraniciam.
Národné verejné stretnutia NIKI majú širokú publicitu a zvyčajne sa na nich
zúčastňuje 150 až 300 odborníkov z oblasti zdravotnej starostlivosti z celého
Slovenska, ako aj ďalších záujemcov o tématiku guidelines, vrátane zástupcov
pacientov. Stretnutia sa zaznamenávajú pre sústavné medicínske vzdelávanie.
Návrh odborného guidelines je v tejto fáze dočasne dostupný aj na webovej
stránke NIKI, aby mohli prispieť k vývoju guidelines aj tí, ktorí sa nemôžu
zúčastniť na stretnutí.
Národné verejné stretnutie je hlavnou poradnou fázou vývoja guidelines
NIKI. Hoci návrh guidelines sa rozosiela množstvu organizácií poskytujúcich
zdravotnú starostlivosť, viac než o konzultáciu ide skôr o prejav zdvorilosti,
aby boli informovaní o pravdepodobnom obsahu konečného guidelines.

8.2. Odborné hodnotenie
Všetky guidelines NIKI posudzujú v ich predbežnej podobe nezávislí
experti, ktorí sú požiadaní o hodnotenie najmä komplexnosti a presnosti interpretácie dôkazovej základne podporujúcej doporučenia v odporúčaní. Komentáre k odporúčaniu z pohľadu primárnej starostlivosti poskytuje aj celý rad
praktických lekárov a ďalších odborníkov z oblasti základnej lekárskej starostlivosti, ktorí sa sústreďujú najmä na zrozumiteľnosť odporúčaní a posudzujú
užitočnosť guidelines ako pracovného nástroja pre tím primárnej starostlivosti.
Návrh sa posiela aj laickému kritikovi, ktorý poskytne hodnotenie z pohľadu pacienta. Komentáre od recenzentov z odboru a ďalších kritikov sa prehľadne usporiadajú a diskutujú s predsedom a s vývojovou skupinou pracujú48
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cou na odporúčaní. Treba sa dotknúť každého bodu a zaznamenať akékoľvek
následné zmeny guidelines alebo ak k nijakým zmenám nedošlo, musia byť
zaznačené dôvody.
V rámci záverečnej kontroly kvality pred publikovaním posudzuje odborné
guidelines a zhrnutie odborných hodnotení Redakčná skupina NIKI , aby sa
zaručilo, že každý bod sa adekvátne prebral, a že v procese vývoja guidelines
ako celku bolo minimalizované akékoľvek riziko zaujatosti. Každý člen vývojovej skupiny je potom oficiálne požiadaný o schválenie odborného guidelines
na publikáciu.
Úplná redakčná a konzultačná fáza je zobrazená na obrázku 8.1. Tento proces rozšírenej konzultácie významne posilňuje právoplatnosť záverečného guidelines NIKI a zvyšuje pravdepodobnosť, že guidelines sa bude úspešne implementovať do miestnej praxe pre prospech pacientov.
SYSTEMATICKÉ HODNOTENIE
LITERÁRNYCH ZDROJOV A NÁVRHY
ODPORÚýANÍ
Predloženie návrhu a jeho prerokovanie na
národnom verejnom stretnutí stretnutí
Návrh guidelines
doþasne dostupný na
webovej stránke NIKI

Zahrnutie spätnej väzby a predloženie
návrhu guidelines NIKI
Interná úprava a metodologické kontroly

Získanie hodnotiacich správ odborných
recenzentov

Rozoslanie návrhu na informáciu rozliþným
zdravotníckym organizáciám

Zhrnutie a diskusia komentárov s predsedom
vývojovej skupiny, v konzultácii so skupinou

Posudok Redakþnej rady NIKI a komentáre
recenzentov
Predloženie guidelines a jej prerokovanie na
národnom verejnom stretnutí
Návrh guidelines prerokovaný na národnom
otvorenom stretnutí
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