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Abstrakt PL

Cochrane Collaboration (CC) to międzynarodowa organizacja non-for-profit dzia-
łająca na zasadzie sieci współpracujących ze sobą osób zaangażowanych w opiekę 
zdrowotną (m.in. badaczy, praktyków, pacjentów). Organizacja powstała w 1993 
roku w odpowiedzi na apel brytyjskiego epidemiologa Archie Cochrane, w którym 
zwrócił uwagę na brak podsumowań wyników istniejących badań z randomizacją 
w poszczególnych specjalnościach medycznych, poddanych ocenie wiarygodności 
i okresowo uaktualnianych.  

CC promuje podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne informacje naukowe 
(Evidence-based medicine) zawarte m.in. w przygotowywanych przez członków 
organizacji przeglądach systematycznych Cochrane. Przeglądy systematyczne 
Cochrane oceniają skuteczność interwencji terapeutycznych, profilaktycznych 
i diagnostycznych, nie mogą być finansowane ze źródeł komercyjnych.  Praca CC 
dotyczy także aspektów metodologicznych, takich jak m.in. poszukiwanie ba-
dań, oceny jakości badań, metod statystycznych, metod oceny ekonomicznej itd. 
Każdy przegląd Cochrane powstaje według określonej procedury, opracowano 
także standardy metodologiczne do przygotowywania i raportowania przeglądu 
systematycznego (MECIR). Organizacja opracowała także podręcznik i oprogramo-
wanie dla osób przygotowujących przeglądy. Przeglądy Cochrane publikowane są 
w Bibliotece Cochrane, która obejmuje obecnie ponad 8 tysięcy pozycji.  

Utworzenie Polskiej Filii Nordic Cochrane Centre w ramach Pracowni Podejmowa-
nia Decyzji Klinicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zostało 
wstępnie zaakceptowane przez organizację w październiku 2014 roku. 

Przeglądy systematyczne Cochrane, Cochrane Collaboration 
w Polsce
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Abstract EN

Cochrane Collaboration is an international non-for-profit organization, acting as 
a network of cooperating people involved in healthcare (including researchers, 
practitioners, patients). The organisation was founded in 1993 in response to an 
appeal by the British epidemiologist Archie Cochrane, which highlighted the lack 
of summaries of the results of existing randomized controlled trials in various me-
dical specialties, with their validity appraised and periodically updated. 

Cochrane Collaboration promotes decision-making based on reliable scientific 
information (Evidence-based medicine), which includes Cochrane systematic re-
views produced by the members of the organization. Cochrane systematic reviews 
assess efficacy of therapeutic, prophylactic and diagnostic interventions, they 
cannot by funded by commercial sources. 

The work of Cochrane Collaboration also relates to methodological aspects, such 
as searching for studies, assessing study validity, statistical methods, methods for 
economic assessment etc. Each Cochrane review is developed according to a spe-
cific procedure, methodological standards for conducting and reporting systematic 
reviews were also adeveloped (MECIR). The organisation also developed a hand-
book and software for those preparing systematic reviews. Cochrane reviews are 
published in Cochrane Library, which currently contains over 8000 records. 

Establishing Polish Branch of the Nordic Cochrane Centre within Clinical Decision 
Unit of Jagiellonian University Medical College was initally accepted by the organi-
sation in October 2014. □


