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1.  AMSTAR tööriist 

Käsitletavad teemad 
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2. ROBIS töövahend (3 etappi)     

3. Praktiline ülesanne 
 Süstemaatilise ülevaate ja metaanalüüsi hindamine ROBIS töövahendiga 



1. AMSTAR tööriist 
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AMSTAR 
… on Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatus soovitatud süstemaatiliste 
ülevaadete kvaliteedi hindamise tööriist  
http://www.ravijuhend.ee/uploads/userfiles/ravijuhendi_kasiraamat_est.pdf (lk 37)  
 
Tööriista puudused:  
�  kvaliteedinäitajate nimekiri (ingl checklist) 
� hinnangud kvaliteedinäitajatele üldised, põhjendusteta  

 
è  kvaliteedi hindamisel üldine suund nimekirjapõhiselt hindamiselt  
     valdkonnapõhisele hindamisele 
è  kvaliteedi täpsema ja selgema (läbipaistvama) hindamise vajadus 
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2. ROBIS töövahend 
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Süstemaatiliste ülevaadete kvaliteedi hindamise töövahend ROBIS 
http://www.bristol.ac.uk/social-community-medicine/projects/robis/robis-tool/  

University of Bristol  
School of Social and Community Medicine  

Süstemaatiliste ülevaadete kvaliteedi hindamisel 3 etappi: 

(1) ülevaate asjakohasuse (ingl relevance) hindamine  [valikuline etapp] 

(2) ülevaate koostamise protsessi mure(kohta)de kindlakstegemine  

(3) ülevaate nihkevõimaluste (ingl risk of bias) hindamine  

 

ROBIS töövahend 



•  Pane kirja oma (koostatava ravijuhendi) kliiniline küsimus (ingl target question) 
•  Pane kirja hinnatava süstemaatilise ülevaate uurimisküsimus (ingl review question) 
•  Kas need 2 küsimust ühtivad? 

ROBIS töövahend: hindamise 1. etapp 

link töövahendi kodulehele 



Süstemaatiliste ülevaadete kvaliteedi hindamise 2. etapis hinnatakse nelja 

valdkonda, milles süstemaatilise ülevaate koostamise käigus võib nihe tekkida: 

2.1. uuringute ülevaatesse kaasamise kriteeriume (ingl study eligibility criteria) 

2.2. uuringute tuvastamist ja valimist (ingl identification and selection)  

2.3. uuringutest andmete kogumist (ingl data collection) ja uuringute hindamist     
       (ingl study appraisal) 
2.4. andmete sünteesi ja ülevaate tulemusi (ingl synthesis and findings) 

 

ROBIS töövahend: hindamise 2. etapp 



ROBIS töövahend: 2.1. uuringute ülevaatesse kaasamise kriteeriumid (1) 



ROBIS töövahend: 2.1. uuringute ülevaatesse kaasamise kriteeriumid (2) 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-community-medicine/robis/robisguidancedocument.pdf 

Koondhinnang 



ROBIS töövahend: 2.2. uuringute tuvastamine ja valimine (1) 



ROBIS töövahend: 2.2. uuringute tuvastamine ja valimine (2) 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-community-medicine/robis/robisguidancedocument.pdf 

Koondhinnang 



ROBIS töövahend: 2.3. uuringutest andmete kogumine ja  
    uuringute hindamine (1)   



ROBIS töövahend: 2.3. uuringutest andmete kogumine ja  
    uuringute hindamine (2)   

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-community-medicine/robis/robisguidancedocument.pdf 

Koondhinnang 



ROBIS töövahend: 2.4. andmete süntees ja ülevaate tulemused (1)  



http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-community-medicine/robis/robisguidancedocument.pdf 

Koondhinnang 

ROBIS töövahend: 2.4. andmete süntees ja ülevaate tulemused (2)  



Süstemaatiliste ülevaadete kvaliteedi hindamise 3. etapis hinnatakse  

 - kokkuvõtlikult nihke tõenäosust süstemaatilises ülevaates 

 - kas süstemaatilise ülevaate tulemuste arutelus on käsitletud ülevaate 
   (2. etapis kindlaks tehtud) piiranguid/puudusi 

ROBIS töövahend: hindamise 3. etapp 



Koondhinnang 2. etapi hinnangute 2.1.–2.4. põhjal 

ROBIS töövahend: 3. koondhindamine (1) 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-community-medicine/robis/robisguidancedocument.pdf 



ROBIS töövahend: 3. koondhindamine (2) 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-community-medicine/robis/robisguidancedocument.pdf 



ROBIS töövahend: 3. koondhindamine (3) 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-community-medicine/robis/robisguidancedocument.pdf 

Koondhinnang 



www.robis-tool.info  

 è ‘Additional resources’ 

 è‘ROBIS Excel spreadsheet (Office document, 21kB)’ 

Kõigi hindajate hinnangute koondamine 



3. Praktiline ülesanne  
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Näidis: süstemaatilise ülevaate kvaliteedi hindamine 
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Martin-Sancheza E, Torralba E, Díaz-Domíngueza E, Barrigab A, Martin JLR. 
Efficacy of Acupuncture for the Treatment of Fibromyalgia: Systematic 
Review and Meta-Analysis of Randomized Trials 

 



Lisaks 
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ROBIS töövahend: ülevaatlik kokkuvõte hindamis(küsimust)est 


