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1. Válassz egy tetszőleges, humán empirikus vizsgálatot tartalmazó cikket valamely
vezető orvosi folyóiratból (NEJM, BMJ, Lancet stb.) és válaszold meg a következő
kérdéseket vele kapcsolatban:
• Mit vizsgált a kutatás, mi volt az expozíció és a végpont?
• Milyen jellegű kutatás volt? (Megfigyeléses, kísérletes, azon belül milyen.)
• Milyen egyéb lehetőségek lettek volna a feltett kérdés vizsgálatára? Vélhetően
miért azt a módszert választották a szerzők amit?
• Keress egy példát a cikkben valamilyen hatásmutató (pl. relatív rizikó, abszolút rizikó különbség, esélyhányados, hazárdhányados) alkalmazására, és értelmezd azt!
2. Nézz utána a következő fogalmak valamelyikének, és az utolsó órán egy kb. 10
perces kiselőadásban ismertesd (az irodalomgyűjtés a feladat részét képezi):
• Immortal time bias, lead time bias
• Túl kis erejű kutatások (underpowered study) problémái
• Többszörös összehasonlítások helyzete (multiple comparisons) és problémái,
szignifikanciavadászat
• Helyettesítő (surrogate) végpontok használatának problémái
• Publikációs torzítás (publication bias)
3. Olvasd el a következő cikkek valamelyikét, és utána a tartalmát egy kb. 10-15
perces előadásban ismertesd (az irodalomgyűjtés nem képezi részét a feladatnak,
hiszen a cikk adott, de növeli a megoldás értékét a további releváns irodalmak
kikeresése):
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pdf)
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4. Tetszőleges klinikai tárgyad tananyagában keress olyan állításokat, melyekre vonatkozóan elérhető metaanalízis a Cochrane szisztematikus bizonyíték adatbázisban (http://www.cochranelibrary.com/home/topic-and-review-group-list.
html?page=topic). Keress legalább egy példát, hogy a tananyagodban szereplő
kijelentés nem, vagy nem tökéletesen felel meg ez alapján a jelenleg elérhető legjobb orvosi tudásunknak!
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