Kliiniliste uuringute üldmõisted
Termin

Selgitus

Absoluutne risk

Teataval ajavahemikul mingi sündmuse (nt haiguse või
tüsistuse) toimumise risk. Väljendatakse sündmust
kogevate isikute protsendina potentsiaalsetest kogejatest.
Näiteks kui 26 inimest 100-st muutub elu jooksul
dementseks, on absoluutne risk 26/100 ehk 26%.

Hindamine

Millegi struktureeritud või struktureerimata hindamine.
Struktureerimata hindamine on igapäevaelus tavaline (nt
„tunnen end stressis olevat“ või „see inimene paistab
valudes olevat“). Kliinilistes uuringutes hõlmab
struktureeritud hindamine tavaliselt millegi (nt diagnoosi)
olemasolu või puudumise hindamist mingite kriteeriumide
alusel ning hindamisskaala millegi (nt sümptomite,
toetuse, eneseusu, heaolu) olemasolu/puudumise,
sageduse või suuruse/raskusastme hindamiseks, mida teeb
isik ise või vaatleja. Tulemuseks saadud arvväärtused on
olemuselt täiesti kvalitatiivsed (nt 0 – haige, 1 – terve;
need on nominaalsed andmed) või astmelises järjestuses
(nt 0 – puudub, 1 – kerge, 2 – mõõdukas, 3 – raske; need
on ordinaalsed ehk järjestusandmed) ning nende alusel ei
saa midagi arvutada (erinevuste või muutuste suurusjärku
või protsenti).

Moonutus

Midagi, mis moonutab uuringu tulemusi. Näiteks kui
uuringus on mingit alamtüüpi inimesi teistega võrreldes
liiga palju, võib see uuringutulemusi moonutada.

Kliiniline olulisus

See, mil määral uuring käsitleb tervishoiutöös olulist
probleemi või mil määral mingi uuringutulemus (nt eri ravi
saanud isikute ravitulemuse erinevus) on tervishoiutöö
seisukohalt tähtis.
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Fookusrühm

Rühm inimesi, kes üheskoos arutavad mingil teemal või
vastavad mingi teema kohta esitatud küsimustele. Selliseid
rühmi kasutatakse tavaliselt kvalitatiivsetes uuringutes
(fookusrühmade küsitlused).

Põhistatud teooria

Kvalitatiivne uurimismeetod, mille eesmärk on luua
päriselus tehtud tähelepanekute alusel teooriaid. Tavaliselt
analüüsitakse andmeid kogumise ajal pidevalt ja tehakse
hiljem tulemuste alusel küsitlusi.

Teadev nõusolek

Eetikapõhimõte, mille kohaselt peavad uurijad leidma
vabatahtlikud uuringus osalejad pärast seda, kui nad on
neid teavitanud uuringust, selle riskidest ja kasust ning
osalemise sisust.

Ravikavatsus

Sekkumisuuringutes andmete analüüsimise põhimõte,
mille kohaselt andmeid analüüsitakse selle rühma alusel,
kuhu osalised uuringu alguses määrati, olenemata sellest,
kas nad raviga jätkasid või ei, jätsid uuringu pooleli või
kasutasid vale ravi. See tähendab, et esmane analüüs peab
hõlmama kõiki kliinilises uuringus konkreetsesse ravirühma
randomiseeritud patsiente. Vastupidine variant on
uuringuplaanijärgne analüüs.

Küsitlus

Andmete kogumise meetod, mille kohaselt esitab küsitleja
vastajale küsimusi kas vahetult või suhtlusvahendi kaudu
(nt telefonivestlus või videokõne). See võib olla
struktureeritud (järgitakse rangelt standardküsimustikku),
poolstruktureeritud (teemad on ette antud) või
struktureerimata (sisu ja teabevoo jaoks puudub kindel
plaan).

Mõõtmine

Millegi lineaarne kvantifitseerimine, mille tulemust
väljendatakse kindla ühikuga, mis jääb sama suureks kõigi
mõõtevahenditega ega olene sellest, kelle või mille puhul
seda mõõdetakse. Tulemuseks saadud arvväärtused on
lineaarsed ja kas absoluutse nullita (temperatuur Celsiuse
või Fahrenheiti kraadides; need on intervallandmed) või
absoluutse nulliga (nt mass kilogrammides).
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Meta-analüüs

Mitme kvantitatiivse uuringu tulemuste kvantitatiivne
integreerimine, mis käsitleb teatud uurimisküsimust. Näiteks
võib mitu kliinilist uuringut, mis käsitlevad teatava ravi mõju,
võtta kokku metaanalüüsis, et anda uusi ja integreeritud
tulemusi selle tõhususe kohta. Selle kvalitatiivset vastet
nimetatakse metasünteesiks.

Segameetodite(ga) uuring

Uuringud, mille käigus kogutakse ja analüüsitakse nii
kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmeid.

Nullhüpotees

Hüpotees, mis ütleb, et mõju puudub,
nt erinevus rühmade vahel.

Tõenäosuste suhe

Tõenäosus on sündmuse toimumise tõenäosus, mis on
jagatud tõenäosusega, et see sündmus ei toimu.
Tõenäosuste suhe on kahe tulemuse tõenäosuste
võrdlus, mis kirjeldab nende seost.

Osalejate vaatlemine

Andmekogumismeetod, mille puhul uurija osaleb ja jälgib
teatud gruppi või kultuuri.

P-väärtus

Tõenäosus, et andmete statistiline kokkuvõte (nt kahe
rühma vahelise valimi keskmine erinevus) oleks nullhüpoteesi korral võrdne või äärmuslikum kui selle
täheldatud väärtus.

Kvalitatiivne uuring

Fenomeni/Nähtuse uurimine, tavaliselt süvitsi ja terviklikult,
narratiivsete materjalide (tavaliselt intervjuude sõnasõnalised
transkriptsioonid (kuid ka muud tekstid)) kogumise ja analüüsi
kaudu. Üldine eesmärk on saada parem ja põhjalikum
arusaam millestki, näiteks teatud häirega elamise mõjust.

Kvantitatiivne uuring

Uuringud, mis kirjeldavad ja uurivad nähtuste vahelisi seoseid,
kasutades arvandmeid, mis tavaliselt põhinevad hinnangutel
ja/või mõõtmistel. Eesmärgiks on
prognooside ja üldistuste tegemine.

Randomiseeritud kontroll-uuring
(RKU)

Tõeliselt eksperimentaalne uuringukava, mis tavaliselt käsitleb
sekkumise või ravi mõju. Lisaks uuritavale ravile hõlmab RKU
ka kontrolltingimust (osalejate rühm, kes saavad alternatiivset
ravi või ei saa mingit ravi) ja randomiseerimist, st juhuslikkuse
otsustamist, s.t juhuse otsustamist, kas osalejad saavad
uuritavat ravi või alternatiivset/mittekasutatavat ravi.
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Suhteline risk

Mõnikord nimetatakse ka riskimääraks. Hinnanguline risk,
mis on seotud kahe erineva grupi (suhtelise) riskiga, mis
arvutatakse, jagades ühe grupi absoluutse riski teise grupi
absoluutse riskiga. Näiteks kui inimestel, kellel on
perekonnas esinenud teatud haigust, on 12% risk
haigestuda sellesse haigusse ja neil, kellel ei ole
perekonnas esinenud, on risk 3%, siis on suhteline risk
haigusse haigestuda 4 korda (12/3) suurem inimestel,
kellel on perekonnas esinenud haigusseisund.

Usaldusväärsus

Usaldusväärsus, mis on määratletud kui tõelise väärtuse ja
täheldatud väärtuse (tõeline + viga) suhe, on näitaja, mis
näitab vea puudumist millegi kvantifitseerimisel või
kategoriseerimisel. Indeks võib varieeruda vahemikus 0 ja
1, kusjuures suuremad väärtused tähistavad paremat
usaldusväärsust ja väiksemat viga. Sellisena on
usaldusväärsus seotud täpsuse ja kokkuleppega.
Kasutatakse peamiselt hindamisskaalade ja muude
struktureeritud hindamisvahendite puhul ning on seotud
mõõtemääramatuse mõistega mõõtmistehnoloogias
(metroloogia). Usaldusväärsust saab hinnata mitmel viisil
ja eri vaatenurkadest, näiteks hindamisskaala sisemiselt
(sisemine järjepidevus), hindajate vahel
(hindajatevaheline) või ajahetkede vahel (test-järeltest).

Õigus tagasi võtta

Eetiline põhimõte, mis tähendab, et igal uuringus
osalejal on õigus igal ajal uuringust loobuda (lahkuda),
ilma et ta peaks selgitama, miks, ning ilma et see
mõjutaks tema kliinilist ravi.

Küllastumine

Mõiste, mida tavaliselt kasutatakse kvalitatiivsete
andmete kogumisel ja mis tähistab punkti, mil täiendavad
andmed (tavaliselt intervjuud) ei anna uut teavet.

Statistiline olulisus

Traditsiooniliselt defineeritud kui tõenäosuse väärtus
(P-väärtus) <0,05 (5%). P-väärtus on määratletud kui
tõenäosus, et näiteks kahe rühma tegelik keskmine
erinevus oleks võrdne või äärmuslikum kui selle
täheldatud väärtus uuringu valimis.
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Süstemaatiline ülevaade

Mingi uurimisküsimuse või -valdkonnaga seotud
uurimistulemuste kokkuvõte, mille aluseks on
teaduskirjanduse andmebaaside süstemaatiline uurimine
ja süstemaatilised andmeväljavõtted. Sellega koos võidakse
teha metaanalüüs (kvantitatiivne) või metasüntees
(kvalitatiivne).

Temaatiline analüüs

Kvalitatiivsete andmete (tekstide, tavaliselt kirja pandud
küsitluste) analüüsimise meetod, mis hõlmab selliste
kirjeldavate teemade tuvastamist ja üldiste analüütiliste
teemade loomist, mis annavad uuritava nähtuse kohta
uued mõisted ja uue arusaama. Tavaliselt hõlmab see
induktiivset lähenemist. Tihedalt seotud kvalitatiivse
sisuanalüüsiga.

Valiidsus (kehtivus)

a) Kvantitatiivsete uuringute kvaliteedi üks olulisimatest
aspektidest. Neid on kaks: sisemine ja väline valiidsus.
Sisemine valiidsus tähistab seda, mil määral võib uuringu
tulemusi usaldada (näiteks et toime tuleneb uuritud
ravist), ning see on seotud analüüsis kasutatud statistiliste
meetodite ja valimiga. Väline valiidsus tähistab seda, mil
määral kehtivad uuringu tulemused siis, kui isikud, olud,
aeg või tulemusmõõdikud on teised. Välist valiidsust
nimetatakse ka üldistatavuseks. b) Üks hindamisskaalade ja
teiste kvantitatiivsete andmekogumismeetodite kvaliteedi
ja psühhomeetriliste omaduste aspekte, mis tähistab seda,
mil määral kajastavad meetodiga saadud andmed seda
muutujat, mida meetod kajastama peaks.
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