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Клиничка примена на добиените резултати 

Проф д-р Елизабета Зисовска 

Тоа е последната стапка од критичлката евалуација на трудот. Прашањата за овој чекор 

гласат: 

 Дали пациентите во студијата се слични на популацијата која јас ја испитувам? 

 Дали инклузионите критериуми се поклопуваат со моите? 

 Ако не, има ли некои прифатливи причини зошто резултатите не одговараат на  

мојата популација? 

 Дали сите клинички важни исходи се опфатени? 

 Кои примарни и секундарни цели се истражувани?  

 Дали веројатната тераписка корист е повредна во споредба со потенцијалната 

штета и трошоци? 

 Колкав е бројот на лица кои треба да се лекуваат  за да се спречи едне несакан 

исход или да се произведе еден позитивен исход? 

 

Евалуација на валидноста на дијагностичка студија 

Дали резултатите се валидни? 

1. Дали пациентите кои учествуваа во студијата претставуваат дијагностичка дилема? 

2. Дали истражувачите ги компарирале тестовите со независни, соодветни 

референтни стандарди? 

3. Дали тие што ги интерпретирале тестовите и рефернетните стандарди биле 

неинформирани (слепи) кон  другите резултати? 

4. Дали истражувачите ги спровеле истите референтни стандарди на сите пациенти 

незавиосно од резултатите на тестот кој е истаржуван? 

Клучни фактори за дијагностичка студија: 

Дијагностичка несигурност 

Слепа споредба со златен стандард 

Секој пациент ги добива двата теста 

 

Какви се резултатите? 

Какви односи на веројатност се поврзани со рангот на можните тест резултати? 

Се користи следната табела: 

 Референтен стандард 

Болест присутна 

Референтен стандард 

Болест отсутна 



2 
 

Новиот тест позитивен а b 

Новиот тест негативен c d 

Параметри кои се испитуваат: 

 Сензитивност 

 Специфичност  

 Однос на веројатност на позитивен резултат и на негативен резултат 

 

Како ќе ги применам резултатите кај моите пациенти? 

 Дали повторувањето на тест резултатот и неговата интерпретација ќе биде 

задоволителна во твоето клиничко опкружѕување? 

 Дали тестот ги дава истите резулатти кога повторно се применува кај стабилни 

партиципанти? 

 Дали различните обсервери се сложуваат со овие тест резултати? 

 Дали резултатите од студијата се апликабилни за пациентите од твојата практика? 

Дали тестот се изведува поинаку за различни степени на тежина на болеста? 

 Дали резултатите од тестот ќе ја сменат вашата менаџмент стратегија? 

 Кои се условите под кои здравствената состојба може да се детектира со овој  

тестот и да се одреди терапијата? 

 Дали пациентите ќе бидат подобри како резултат на овој тест? 

 Дали негата/терапијата на пациентот ќе се разликува за различни тест резултати? 

 Дали претпоставените промени во негата ќе направат повеќе добро отколку штета? 

 

Евалуација на валидноста на прогностичка студија 

Дали резултатите се валидни? 

1. Дали примерокот на пациентите е репрезентативен? 

2. Дали пациентите беа доволно хомогени во однос на н ивната прогноза на болеста? 

3. Дали следењето беше задоволително комплетирано? 

4. Дали беа употребени доволно транспарентни и непристрасни критериуми за исход? 

Клучни фактори за прогностичка студија: 

Добро одреден примерок 

Слична прогноза 

Комплетирано следење 

Објективни и непристрасни критериуми за исходите 

 

Какви се резултатите? 

 Какви се исходите во тек на времето? 

 Колку прецизни се проценките на веројатноста? 

 Индикатори за прогноза: 
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 Прогноза на болеста 

 Прогностички резултати 

 Карактеристики на пациентите (демографски, специфични за болеста, 

коморбидитет) 

 

Како ќе ги применам резултатите кај моите пациенти? 

 Дали пациентите во студијата и нивното водење се слични со тие во твојата 

практика?  

 Дали терапиите за болеста се аплицирани подеднакво во склоп на сите подгрупи? 

 Дали беа аплицирани подеднакво за цело време? 

 Дали времетоп на следење беше доволно долго за да сњ детектираат исходи од 

инетерс за вашата практика? 

 Можете ли да ги користите резулаттите во водењето на пациентите во вашата 

практика? 

 


