Adresas – http://www.thecochranelibrary.com/
Naudojimosi sąlygos – prenumeratoriams; santraukos prieinamos nemokamai.
Kochrano bendrija (angl. Cochrane Collaboration) – tai tarptautinė nepriklausoma ne pelno
organizacija, turinti per 20 centrų visuose žemynuose ir apimanti visas medicinos sritis bei
specializacijas. Organizacijos tikslas – surasti ir pateikti šiuo metu pasaulyje efektyviausius ir
patikimiausius moksliškai patvirtintus diagnozavimo ir gydymo metodus. Ši mokslinė produkcija
publikuojama duomenų bazėje The Cocharane Library. Tai aukščiausio lygio sveikatos priežiūros
įrodymais pagrįstos medicinos šaltinis. The Cochrane Library susideda iš 6 duomenų bazių,
kiekvieną iš jų aptarsime išsamiau.

Cochrane Database of Systematic Reviews (http://www.cochrane.org/editorial-andpublishing-policy-resource/cochrane-database-systematic-reviews-cdsr) (liet. Kochrano sisteminių
apžvalgų duomenų bazė). Tai sisteminės sveikatos priežiūros intervencijų, diagnostikos ir
metodologijų apžvalgos, atliekamos atitinkamų Kochrano bendrijos apžvalgų grupių. Kiekviena
apžvalga atsako į tiksliai suformuluotą klausimą, kaip antai, ar dviskiautis ginkmedis turi teigiamą
poveikį demencijai gydyti. Pateikiami visi dokumentų tekstai, medžiaga nuolat atnaujinama.
Šioje duomenų bazėje pateikiami ir protokolai, kuriuose informuojama apie pradėtas ir atliekamas
apžvalgas: aprašoma problema, suformuluotas klausimas, pasirinktas tyrimo metodas, atrinkta
literatūra. Apžvalgų tipai ir protokolai pažymėti skirtingų spalvų žymomis. Į šias žymas,
nurodančias apžvalgos statusą, būtina atkreipti dėmesį, nes apžvalgos yra nuolat atnaujinamos, o
nauji tyrimų rezultatai gali paneigti buvusius įrodymus ar pakeisti išvadas. Žymų reikšmės:

Pastaba. Svarbu žinoti tai, kad paneigtos apžvalgos, paženklintos žyma
taikomos klinikinėje praktikoje kaip įrodymas, o protokolai yra atšaukti.

, nebegali būti


Cochrane Central Register of Controlled Trials (http://www.cochrane.org/editorial-andpublishing-policy-resource/cochrane-central-register-controlled-trials-central)
(liet.
Kochrano
centrinis kontroliuojamųjų tyrimų registras). – išsamiausia bibliografinė duomenų bazė apie

pasaulyje vykdomus kontroliuojamuosius tyrimus, kuriuos registruoja JAV Kochrano centras iš
duomenų bazių PubMed, EMBASE bei kitų publikuotų ir nepublikuotų šaltinių.

Cochrane Methodology Register (http://www.cochrane.org/editorial-and-publishingpolicy-resource/cochrane-methodology-register-cmr) (liet. Kochrano metodologijų registrasbibliografinė straipsnių ir knygų duomenų bazė apie visus tyrimų metodus, naudojamus atliekant
kontroliuojamuosius klinikinius tyrimus ir rengiant apžvalgas.

Database of Abstracts of Reviews of Effects (http://www.cochrane.org/editorial-andpublishing-policy-resource/database-abstracts-reviews-effects-dare) (liet. Efektyvumo įvertinimo
apžvalgų santraukų duomenų bazė). Ją sudaro kokybiniu požiūriu įvertintų sisteminių apžvalgų
struktūruotos santraukos. Ši duomenų bazė yra svarbi medikams priimant skubius klinikinius
sprendimus.

Health Technology Assessment Database (http://www.cochrane.org/editorial-andpublishing-policy-resource/health-technology-assessment-database-hta) (liet. Sveikatos technologijų
įvertinimo duomenų bazė). Ją sudaro jau publikuotos ir dar vykdomų sveikatos technologijų
įvertinimo ataskaitos.

NHS Economic Evaluation Database (http://www.cochrane.org/editorial-and-publishingpolicy-resource/nhs-economic-evaluation-database) (liet. Ekonominio įvertinimo duomenų bazė). Ją
sudaro struktūruotos sveikatos intervencijų ekonominio įvertinimo santraukos.
Informacijos paieška gali būti atliekama remiantis bendrąja paieškos strategija, naudojantis PICO
metodu ar tezauru MeSH (angl. MeSH Search). Galima atlikti paiešką visoje Kochrano bibliotekoje
ar konkrečiose duomenų bazėse (Search limits), naudoti peržiūros būdą (angl. Browse), ieškoti
pagal temas (angl. by Topics), apžvalgų grupes (angl. by Review Groups), abėcėlę (A–Z), rinktis tik
naujausias (angl. New Reviews), atnaujintas (angl. Updated Reviews) arba tik pakeistas ar paneigtas
apžvalgas (angl. Restrict Search by Record Status) (žr. 1 pav.). Patogi ir rezultatyvi paieška
atliekama naudojant paieškos praeities priemonę (angl. Search History), kai paiešką galima
modeliuoti įrašant tik anksčiau atliktos paieškos eilės numerius, pvz., #1 AND #3.

1 pav. Paieškos galimybės duomenų bazėje The Cocharane Library

Paieška pagal PICO metoda Cochrane Library, Advanced search:
Scenarijus: Paciento sūnus jaudinasi, kad jo tėvui stipriai blogėja atmintis. Jis skaitė internete, kad
ginkmedžio lapų ekstraktas yra efektyvus demencijos gydymui? Ką patartumėte lankytojui?

Užklausa formuluojama pagal bendrąją informacijos paieškos strategiją naudojant MeSH žodyno
terminus, įtraukiant šnekamojoje kalboje vartojamus sinonimus, Būlio loginius jungtukus, įterptį ir
kitus būdus, priklausomai nuo šaltinių specifikos.

