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focus not in how the research data was analyzed but on how it wafocus not in how the research data was analyzed but on how it was s 
collectedcollected……..
ΣημασίαΣημασία έχειέχει οο τρόποςτρόπος συλλογήςσυλλογής καικαι όχιόχι ηη ανάλυσηανάλυση τωντων δεδομένωνδεδομένων

if you torture your data long enough,if you torture your data long enough,
it will confess to somethingit will confess to something……
ΑνΑν ““βασανίσειςβασανίσεις”” τατα δεδομέναδεδομένα
θαθα ““αποδώσουναποδώσουν τοτο ζητούμενοζητούμενο””

not every journal author is going not every journal author is going 
to be open and honest aboutto be open and honest about
the limitations of their researchthe limitations of their research
ΔενΔεν είναιείναι πάνταπάντα οιοι συγγραφείςσυγγραφείς
ειλικρινείςειλικρινείς γιαγια τουςτους περιορισμούςπεριορισμούς
τηςτης εργασίαςεργασίας τουςτους

Τα δεδομένα της έρευνας μας
δεν βγάζουν κανένα νόημα …
γι’ αυτό θα καταφύγουμε στην
στατιστική τους ανάλυση



•• ΠερίληψηΠερίληψη
•• ΕισαγωγήΕισαγωγή
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•• ΑποτελέσματαΑποτελέσματα
•• ΣυζήτησηΣυζήτηση
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•• ΤίτλοςΤίτλος:: ((σύντομοςσύντομος, , περιεκτικόςπεριεκτικός, , χωρίςχωρίς συντομογραφίεςσυντομογραφίες))

•• ΠερίληψηΠερίληψη:: αναφέρονταιαναφέρονται τατα κύριακύρια σημείασημεία τουτου άρθρουάρθρου
είναιείναι νοηματικάνοηματικά αυτοτελήςαυτοτελής
δομημένηδομημένη σεσε διακριτάδιακριτά μέρημέρη

πρωτότυπεςπρωτότυπες εργασίεςεργασίες σκοπόςσκοπός
υλικόυλικό -- μέθοδοςμέθοδος
κυριότερακυριότερα αποτελέσματααποτελέσματα
σημαντικότερασημαντικότερα συμπεράσματασυμπεράσματα

ενδιαφέρουσεςενδιαφέρουσες περιπτώσειςπεριπτώσεις σκοπόςσκοπός
αναφοράαναφορά περιστατικούπεριστατικού
συμπέρασμασυμπέρασμα

••ΛέξειςΛέξεις κλειδιάκλειδιά



•• ΠερίληψηΠερίληψη

Was the title appropriate to the paper ?Was the title appropriate to the paper ?
ΉτανΉταν οο τίτλοςτίτλος κατάλληλοςκατάλληλος γιαγια τηντην εργασίαεργασία;;
Does it give you a clear succinct account of the main features oDoes it give you a clear succinct account of the main features of the investigations f the investigations 
and the main conclusion ?and the main conclusion ?
ΔίνειΔίνει μιαμια σαφήσαφή, , συνοπτικήσυνοπτική έκθεσηέκθεση τωντων βασικώνβασικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τηςτης έρευναςέρευνας καικαι
τοτο βασικόβασικό συμπέρασμασυμπέρασμα;;
Does it makes you want to read the whole paper ?Does it makes you want to read the whole paper ?
ΣεΣε κάνεικάνει νανα θέλειςθέλεις νανα διαβάσειςδιαβάσεις ολόκληρηολόκληρη τηντην εργασίαεργασία;;
Were the keywords appropriate to the paper ?Were the keywords appropriate to the paper ?
ΉτανΉταν οιοι λέξειςλέξεις--κλειδιάκλειδιά κατάλληλεςκατάλληλες γιαγια τηντην εργασίαεργασία;;
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•• ΠερίληψηΠερίληψη

The title is not appropriate for the paper as it doesnThe title is not appropriate for the paper as it doesn’’t state that t state that …… The abstract is The abstract is 
not structured and does not contain not structured and does not contain …… (methods used, main conclusion). The (methods used, main conclusion). The 
keywords are not appropriate for the paper keywords are not appropriate for the paper ……
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ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή  review remarksreview remarks
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•• ΘεμελίωσηΘεμελίωση -- κενάκενά, , αντιθέσειςαντιθέσεις βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας

-- αντίστοιχεςαντίστοιχες έρευνεςέρευνες
-- θεωρητικόθεωρητικό πλαίσιοπλαίσιο
-- συνέπειεςσυνέπειες έρευναςέρευνας
-- cost effectivenesscost effectiveness

•• ΤύποςΤύπος έρευναςέρευνας
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ΟρισμόςΟρισμός περιστατικούπεριστατικού ((case definition)case definition)
υπόυπό έρευναέρευνα κατάστασηκατάσταση ήή οο παράγονταςπαράγοντας γιαγια τοντον οποίοοποίο

αναζητούμεαναζητούμε τηντην συχνότητασυχνότητα ήή τηντην κατανομήκατανομή



exposureexposure

((έκθεσηέκθεση))

outcomeoutcome

((έκβασηέκβαση))

++

--

+     +     --
αα ββ

γγ δδ



exposureexposure

((έκθεσηέκθεση))

outcomeoutcome

((έκβασηέκβαση))

++

--

+     +     --
αα ββ

γγ δδ

ΧρονικήςΧρονικής στιγμήςστιγμής (cross(cross--sectional)sectional): : μετράμετρά & & συγκρίνεισυγκρίνει τητη
συχνότητασυχνότητα τηςτης έκθεσηςέκθεσης σεσε παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου, , όσοόσο καικαι τηςτης έκβασηςέκβασης.   .   
ΗΗ συλλογήσυλλογή τωντων δεδομένωνδεδομένων γίνεταιγίνεται ταυτόχροναταυτόχρονα καικαι αφορούναφορούν σεσε έναένα
συγκεκριμένοσυγκεκριμένο πληθυσμόπληθυσμό καικαι σεσε μιαμια ορισμένηορισμένη χρονικήχρονική στιγμήστιγμή. . 



exposureexposure

((έκθεσηέκθεση))

outcomeoutcome

((έκβασηέκβαση))

++

--

+     +     --
αα ββ

γγ δδ ΚοόρτηςΚοόρτης ήή γενιάςγενιάς (cohort)(cohort): : ομάδαομάδα
υγιώνυγιών ατόμωνατόμων μεμε γνωστήγνωστή έκθεσηέκθεση σεσε έναένα
ήή πολλούςπολλούς παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου, , παραπαρα--
κολουθούνταικολουθούνται γιαγια συγκεκριμένοσυγκεκριμένο χρονικόχρονικό
διάστημαδιάστημα καικαι εξετάζεταιεξετάζεται ηη επίπτωσηεπίπτωση μίαςμίας
συγκεκριμένηςσυγκεκριμένης κατάστασηςκατάστασης ήή πάθησηςπάθησης. . 



exposureexposure

((έκθεσηέκθεση))

outcomeoutcome

((έκβασηέκβαση))

++

--

+     +     --
αα ββ

γγ δδ

ΑσθενώνΑσθενών μαρτύρωνμαρτύρων (case (case -- control)control): : ομάδαομάδα ατόμωνατόμων μεμε τοτο υπόυπό
διερεύνησηδιερεύνηση νόσημανόσημα καικαι άλληάλλη αντιπροσωπευτικήαντιπροσωπευτική ομάδαομάδα χωρίςχωρίς τοτο νόσημανόσημα
((μάρτυρεςμάρτυρες) ) συγκρίνονταισυγκρίνονται ωςως προςπρος τηντην έκθεσηέκθεση τουςτους στοστο παρελθόνπαρελθόν σεσε έναένα ήή
περισσότερουςπερισσότερους παράγοντεςπαράγοντες κινδύνουκινδύνου. . 



•• ΕρευνητικόΕρευνητικό ερώτημαερώτημα: : 
ανεξάρτητηανεξάρτητη μεταβλητήμεταβλητή

επηρεάζειεπηρεάζει
εξαρτημένηεξαρτημένη μεταβλητήμεταβλητή

((είδοςείδος θεραπείαςθεραπείας γιαγια καρκίνοκαρκίνο)                                        ()                                        (θνητότηταθνητότητα απόαπό καρκίνοκαρκίνο) ) 

•• ΜηδενικήΜηδενική υπόθεσηυπόθεση ((ΗΗ00): ): δενδεν υπάρχειυπάρχει σχέσησχέση μεταξύμεταξύ τουςτους
απόδειξηαπόδειξη ύπαρξηςύπαρξης σχέσηςσχέσης απόρριψηαπόρριψη ΗΗ00

απόδειξηαπόδειξη μημη ύπαρξηςύπαρξης σχέσηςσχέσης αποδοχήαποδοχή ΗΗ00

HypotheticodeductiveHypotheticodeductive approachapproach
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ΜηδενικήΜηδενική υπόθεσηυπόθεση ((ΗΗ00):): δενδεν υπάρχειυπάρχει σχέσησχέση μεταξύμεταξύ τουςτους

ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙ :  :  λάθοςλάθος θετικόθετικό συμπέρασμασυμπέρασμα
πιθανότηταπιθανότητα παρουσίαςπαρουσίας ΣφάλματοςΣφάλματος τύπουτύπου ΙΙ ((αα) ) ήή επίπεδοεπίπεδο στατιστικήςστατιστικής σημαντικότηταςσημαντικότητας ((pp))

ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙΙΙ :  :  λάθοςλάθος αρνητικόαρνητικό συμπέρασμασυμπέρασμα
προκύπτειπροκύπτει ότανόταν τοτο δείγμαδείγμα είναιείναι μικρόμικρό αδυναμίααδυναμία ανίχνευσηςανίχνευσης υπάρχουσαςυπάρχουσας σχέσηςσχέσης
πιθανότηταπιθανότητα παρουσίαςπαρουσίας ΣφάλματοςΣφάλματος τύπουτύπου ΙΙΙΙ ((ββ)  )  
ΣτατιστικήΣτατιστική ισχύςισχύς ((11--ββ)= )= πιθανότηταπιθανότητα αποφυγήςαποφυγής ΣφάλματοςΣφάλματος τύπουτύπου ΙΙΙΙ
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ΠληθυσμόςΠληθυσμός

ΈρευναΈρευνα
ΜηδενικήΜηδενική υπόθεσηυπόθεση ΨευδήςΨευδής ΑληθήςΑληθής

απόρριψηαπόρριψη ΗΗ00 ΣωστόΣωστό ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙ ((αα) ) 
αποδοχήαποδοχή ΗΗ00 ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙΙΙ ((ββ)) ΣωστόΣωστό



•• ΕρώτημαΕρώτημα:: ? ? αθώοςαθώος οο κατηγορούμενοςκατηγορούμενος
απόδειξηαπόδειξη ενοχήςενοχής VSVS απόδειξηαπόδειξη αθωότηταςαθωότητας

•• ΜηδενικήΜηδενική υπόθεσηυπόθεση ((ΗΗ00):): ένοχοςένοχος
guilty or not guiltyguilty or not guilty
μημη απόδειξηαπόδειξη ενοχήςενοχής απόρριψηαπόρριψη ΗΗ0   0    αθώοςαθώος
λογικέςλογικές αμφιβολίεςαμφιβολίες απόρριψηαπόρριψη ΗΗ0   0    αθώοςαθώος
απόδειξηαπόδειξη ενοχήςενοχής αποδοχήαποδοχή ΗΗ0   0    ένοχοςένοχος
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ΜηδενικήΜηδενική υπόθεσηυπόθεση ((ΗΗ00):): ένοχοςένοχος

ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙ :  :  ένοχοςένοχος εκτόςεκτός φυλακήςφυλακής
επίπεδοεπίπεδο στατιστικήςστατιστικής σημαντικότηταςσημαντικότητας ((pp)) = = λογικέςλογικές αμφιβολίεςαμφιβολίες ((beyond reasonable doubtbeyond reasonable doubt) ) 

ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙΙΙ :  :  αθώοςαθώος στηστη φυλακήφυλακή
ΣτατιστικήΣτατιστική ισχύςισχύς ((11--ββ)= )= πιθανότηταπιθανότητα αποφυγήςαποφυγής φυλάκισηςφυλάκισης ενόςενός αθώουαθώου
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ΠληθυσμόςΠληθυσμός

ΈρευναΈρευνα
ΜηδενικήΜηδενική υπόθεσηυπόθεση ΨευδήςΨευδής ΑληθήςΑληθής

απόρριψηαπόρριψη ΗΗ00 ΣωστόΣωστό ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙ ((αα) ) 
αποδοχήαποδοχή ΗΗ00 ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙΙΙ ((ββ)) ΣωστόΣωστό



•• ΕισαγωγήΕισαγωγή

Is the existing state of knowledge (background) adequately summaIs the existing state of knowledge (background) adequately summarized ?rized ?
ΗΗ υφιστάμενηυφιστάμενη γνώσηγνώση συνοψίζεταισυνοψίζεται επαρκώςεπαρκώς;;
Have they covered all aspects that would want to see covered in Have they covered all aspects that would want to see covered in an an 
introduction to the topic ?introduction to the topic ?
ΈχουνΈχουν καλύφθεικαλύφθει όλεςόλες τιςτις πτυχέςπτυχές πουπου θαθα θέλετεθέλετε νανα δείτεδείτε σεσε μιαμια εισαγωγήεισαγωγή
Is the specific aim of the research of this paper adequate stateIs the specific aim of the research of this paper adequate stated and justified ?d and justified ?
ΟΟ στόχοςστόχος τηςτης έρευναςέρευνας, , πουπου παρουσιάζεταιπαρουσιάζεται στηνστην εργασίαεργασία, , αναφέρεταιαναφέρεται καικαι
αιτιολογείταιαιτιολογείται επαρκώςεπαρκώς; ; 
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•• ΕισαγωγήΕισαγωγή

ΤΤhe existing state of knowledge is not adequately summarized as the existing state of knowledge is not adequately summarized as the authors he authors 
do not do not ……The aim of the research is not adequate stated and/or justified.The aim of the research is not adequate stated and/or justified.
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ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή  review remarksreview remarks



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
•• ΔείγμαΔείγμα -- δειγματοληψίαδειγματοληψία ((πληθυσμόςπληθυσμός στόχοςστόχος, , επαρκέςεπαρκές μέγεθοςμέγεθος

δείγματοςδείγματος, , inclusion & exclusion criteriainclusion & exclusion criteria))
•• ΕρευνητικάΕρευνητικά εργαλείαεργαλεία
•• ΕπαναληψιμότηταΕπαναληψιμότητα ερευνητικήςερευνητικής διαδικασίαςδιαδικασίας
•• ΣτατιστικήΣτατιστική ανάλυσηανάλυση ((συγκρίσιμεςσυγκρίσιμες ομάδεςομάδες, , συνέπειασυνέπεια ανάλυσηςανάλυσης

δείγματοςδείγματος καικαι ελέγχουελέγχου υπόθεσηςυπόθεσης, , έλεγχοςέλεγχος
πιθανοτήτωνπιθανοτήτων καικαι διαστημάτωνδιαστημάτων εμπιστοσύνηςεμπιστοσύνης))

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



1.1.WhoWho diddid thethe choosingchoosing??
1.1 1.1 WasWas therethere a a goodgood comparisoncomparison groupgroup??
1.2 1.2 DidDid thethe authorsauthors createcreate thethe groupsgroups??
1.3 1.3 WasWas thethe assignmentassignment randomizedrandomized??

2. 2. WasWas therethere a a planplan??
3. 3. WhoWho knewknew whatwhat whenwhen??
4. 4. WhoWho waswas leftleft outout? ? 
5. 5. HowHow muchmuch diddid thingsthings changechange??

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕρωτήματαΕρωτήματα προςπρος απάντησηαπάντηση



ΤυχαίοΤυχαίο σφάλμασφάλμα
(random error)(random error)

ΣυστηματικόΣυστηματικό σφάλμασφάλμα
ήή μεροληψίαμεροληψία (bias)(bias)

ΣφάλματαΣφάλματα

Στατιστική
Τιμή

Μεταβλητή

Μετανάστευση
Θάνατος

Lost to follow up

Πληθυσμός



exposureexposure

((έκθεσηέκθεση))

outcomeoutcome

((έκβασηέκβαση))

confounding factorconfounding factor

((συγχυτικόςσυγχυτικός παράγονταςπαράγοντας))









•• ΜέθοδοςΜέθοδος

ooμάδαμάδα σύγκρισηςσύγκρισης, , έλεγχοςέλεγχος covariate imbalance,  covariate imbalance,  
historicalhistorical controls, crossover design,controls, crossover design,
randomization randomization vsvs systematic allocationsystematic allocation

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης

Randomization insures that both measurable and Randomization insures that both measurable and unmeasurableunmeasurable factors factors 
are balanced out across both groups, assuring a fair comparison.are balanced out across both groups, assuring a fair comparison.
ΗΗ τυχαιοποίησητυχαιοποίηση εξασφαλίζειεξασφαλίζει ότιότι τόσοτόσο οιοι μετρήσιμοιμετρήσιμοι όσοόσο καικαι οιοι μημη
μετρήσιμοιμετρήσιμοι παράγοντεςπαράγοντες εξισορροπούνταιεξισορροπούνται ανάμεσαανάμεσα στιςστις δύοδύο ομάδεςομάδες, , 
εξασφαλίζονταςεξασφαλίζοντας μιαμια δίκαιηδίκαιη σύγκρισησύγκριση..

Randomization guarantees that no conscious or subconscious efforRandomization guarantees that no conscious or subconscious efforts ts 
were used to allocate subjects in a biased way.were used to allocate subjects in a biased way.
ΗΗ τυχαιοποίησητυχαιοποίηση εγγυάταιεγγυάται ότιότι δενδεν γίνεταιγίνεται συνειδητήσυνειδητή ήή υποσυνείδητηυποσυνείδητη
προσπάθειαπροσπάθεια νανα γίνειγίνει κατανομήκατανομή τωντων υποκειμένωνυποκειμένων μεμε προκατάληψηπροκατάληψη..





•• ΜέθοδοςΜέθοδος
RandomizationRandomization
by Steve Simonby Steve Simon

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης

1,6 / lit 0,8 / lit 0,4 / lit 0,2 / lit 0,1 / lit

1/51/5



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
RandomizationRandomization
by by TriaridisTriaridis

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης

1,6 / lit 0,8 / lit 0,4 / lit 0,2 / lit 0,1 / lit

1/51/5



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
RandomizationRandomization
by by TriaridisTriaridis

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης

1,6 / lit 0,8 / lit 0,4 / lit 0,2 / lit 0,1 / lit

1/51/5



1.1.WhoWho diddid thethe choosingchoosing??
2. 2. WasWas therethere a a planplan??
2.1 2.1 WereWere therethere enoughenough subjectssubjects??
2.2 2.2 DidDid thethe researchresearch havehave a a narrownarrow focusfocus??
2.3 2.3 DidDid thethe authorsauthors deviatedeviate fromfrom thethe planplan??
2.4 2.4 DidDid thethe authorsauthors discarddiscard outliersoutliers??

3. 3. WhoWho knewknew whatwhat whenwhen??
4. 4. WhoWho waswas leftleft outout? ? 
5. 5. HowHow muchmuch diddid thingsthings changechange??

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕρωτήματαΕρωτήματα προςπρος απάντησηαπάντηση



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
•• ΔείγμαΔείγμα -- δειγματοληψίαδειγματοληψία ((πληθυσμόςπληθυσμός στόχοςστόχος, , επαρκέςεπαρκές μέγεθοςμέγεθος

δείγματοςδείγματος, , inclusion & exclusion criteriainclusion & exclusion criteria))

μέγεθοςμέγεθος δείγματοςδείγματος (negative study, studies (negative study, studies 
assessing the equivalence of two therapies)assessing the equivalence of two therapies)
a priori, very wide C.I. a priori, very wide C.I.  inadequate sizeinadequate size

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης





•• ΜέθοδοςΜέθοδος
Narrow focus = limited number of endpointsNarrow focus = limited number of endpoints
ΣτενήΣτενή εστίασηεστίαση =  =  περιορισμένοςπεριορισμένος αριθμόςαριθμός απολήξεωναπολήξεων
p<0.05      1/20 p<0.05      1/20  statistical significancestatistical significance
↑↑ ΣφάλμαΣφάλμα τύπουτύπου ΙΙ :  5% :  5%  40%40%

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης

ΙδανικάΙδανικά cut points (among large number of possible)cut points (among large number of possible)
objective ways for cut point selection: objective ways for cut point selection: 

a) a) πρινπριν απόαπό τητη συλλογήσυλλογή δεδομένωνδεδομένων -- medical judgment medical judgment 
b) b) μετάμετά τητη συλλογήσυλλογή δεδομένωνδεδομένων -- median splitmedian split



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
Deviation from plan: Deviation from plan: i)  investigate endi)  investigate end--points other than originally specifiedpoints other than originally specified
ΑπόκλισηΑπόκλιση απόαπό τοτο πλάνοπλάνο ii) developing new exclusion criteriaii) developing new exclusion criteria

ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή
Did the authors add other Did the authors add other endend--points in order to salvage a negative study ?points in order to salvage a negative study ?
ΜήπωςΜήπως οιοι συγγραφείςσυγγραφείς πρόσθεσανπρόσθεσαν άλλαάλλα τελικάτελικά σημείασημεία, , προκειμένουπροκειμένου νανα περισώσουνπερισώσουν μιαμια

αρνητικήαρνητική μελέτημελέτη;;

Were new Were new exclusion criteria targeted to keep exclusion criteria targeted to keep ‘‘troublesometroublesome’’ subjects out ?subjects out ?
ΤαΤα νέανέα κριτήριακριτήρια αποκλεισμούαποκλεισμού μήπωςμήπως στοχεύουνστοχεύουν νανα κρατήσουνκρατήσουν τατα ««προβληματικάπροβληματικά»» άτομαάτομα

((νούμερανούμερα) ) εκτόςεκτός;;

For any deviation ask yourself if it would have made sense to inFor any deviation ask yourself if it would have made sense to include it in the protocol clude it in the protocol 
before data collection began.before data collection began.

ΓιαΓια οποιαδήποτεοποιαδήποτε απόκλισηαπόκλιση αναρωτηθείτεαναρωτηθείτε αναν θαθα είχεείχε νόημανόημα νανα συμπεριληφθείσυμπεριληφθεί στοστο
πρωτόκολλοπρωτόκολλο πρινπριν απόαπό τηντην έναρξηέναρξη τηςτης συλλογήςσυλλογής δεδομένωνδεδομένων

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης





•• ΜέθοδοςΜέθοδος
inappropriate inappropriate -- appropriate removal of  appropriate removal of  outliers outliers 
ακατάλληληακατάλληλη -- κατάλληληκατάλληλη απομάκρυνσηαπομάκρυνση τωντων ακραίωνακραίων τιμώντιμών

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης
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XX



NASA satelliteNASA satellite

British Antarctic surveyBritish Antarctic survey



1.1.WhoWho diddid thethe choosingchoosing??
2. 2. WasWas therethere a a planplan??
3. 3. WhoWho knewknew whatwhat whenwhen??
3.1 3.1 DuringDuring thethe studystudy, , diddid thethe patientspatients knowknow whatwhat groupgroup
theythey werewere inin??
3.2 3.2 AtAt thethe startstart ofof thethe studystudy, , diddid thethe patientspatients knowknow whatwhat
groupgroup theythey werewere goinggoing toto bebe inin??
3.3 3.3 DidDid thethe authorsauthors relyrely onon retrospectiveretrospective datadata??

4. 4. WhoWho waswas leftleft outout? ? 
5. 5. HowHow muchmuch diddid thingsthings changechange??

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕρωτήματαΕρωτήματα προςπρος απάντησηαπάντηση



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
Blinding prevents conscious or subconscious biases or expectatioBlinding prevents conscious or subconscious biases or expectations from ns from 
influencing the outcome of the study. influencing the outcome of the study. 
ΤύφλωσηΤύφλωση αποτρέπειαποτρέπει συνειδητέςσυνειδητές ήή υποσυνείδητεςυποσυνείδητες προκαταλήψειςπροκαταλήψεις ήή προσδοκίεςπροσδοκίες
απόαπό τοτο νανα επηρεάζουνεπηρεάζουν τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης μελέτηςμελέτης..

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
sometimes blinding is impossiblesometimes blinding is impossible
partial blinding = observational studypartial blinding = observational study
blinding revealed blinding revealed  ↑↑ drop outs in controlsdrop outs in controls
unblindedunblinded allocation allocation  bias 30bias 30--40 %40 %
systematic allocation systematic allocation  bias 15 %bias 15 %

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
placebo effectplacebo effect is a product of "belief, expectancy, cognitive reinterpretation,is a product of "belief, expectancy, cognitive reinterpretation, and and 
diversion of attention" that can lead to psychological and sometdiversion of attention" that can lead to psychological and sometimes physiological imes physiological 
improvements in situations where the treatment is known to have improvements in situations where the treatment is known to have no effectno effect
ΤοΤο φαινόμενοφαινόμενο placeboplacebo είναιείναι αποτέλεσμααποτέλεσμα πεποίθησηςπεποίθησης, , προσδοκίαςπροσδοκίας, , γνωστικήςγνωστικής
ερμηνείαςερμηνείας, , καικαι απόσπασηςαπόσπασης τηςτης προσοχήςπροσοχής πουπου οδηγείοδηγεί σεσε ψυχολογικήψυχολογική καικαι μερικέςμερικές φορέςφορές
σεσε οργανικήοργανική βελτίωσηβελτίωση καταστάσεωνκαταστάσεων πουπου είναιείναι γνωστόγνωστό ότιότι ηη θεραπείαθεραπεία δενδεν έχειέχει καμίακαμία
επίδρασηεπίδραση

strongstrong placebo effect:placebo effect: i) enthusiasm by the patient or the doctor for new procedure i) enthusiasm by the patient or the doctor for new procedure 
ii) outcomes are based on the patient's selfii) outcomes are based on the patient's self--assessmentassessment
iii) when the treatment is primarily for symptoms. iii) when the treatment is primarily for symptoms. 

less criticalless critical for objective outcomes like survival.for objective outcomes like survival.

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



1.1.WhoWho diddid thethe choosingchoosing??
2. 2. WasWas therethere a a planplan??
3. 3. WhoWho knewknew whatwhat whenwhen??
4. 4. WhoWho waswas leftleft outout? ? 
4.1 4.1 WhoWho waswas excludedexcluded atat thethe startstart ofof thethe studystudy??
4.2 4.2 WhoWho droppeddropped outout duringduring thethe studystudy??
4.3 4.3 WereWere volunteersvolunteers usedused??

5. 5. HowHow muchmuch diddid thingsthings changechange??

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕρωτήματαΕρωτήματα προςπρος απάντησηαπάντηση



••ΜέθοδοςΜέθοδος
inclusion & exclusion criteriainclusion & exclusion criteria
ΚριτήριαΚριτήρια εισαγωγήςεισαγωγής καικαι αποκλεισμούαποκλεισμού

minimize variationminimize variation, to create more , to create more homogenous groupshomogenous groups
ΕλάττωσηΕλάττωση τηςτης διακύμανσηςδιακύμανσης ομοιογενείςομοιογενείς ομάδεςομάδες

compromise ability compromise ability to to extrapolate resultsextrapolate results to targeted populationto targeted population
ΕλαττώνεταιΕλαττώνεται ηη ικανότηταικανότητα αναγωγήςαναγωγής τωντων αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων στονστον πληθυσμόπληθυσμό
στόχοστόχο

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



••ΜέθοδοςΜέθοδος

dropouts dropouts often have a different prognosis than those who stay.often have a different prognosis than those who stay.
εγκαταλείψειςεγκαταλείψεις συχνάσυχνά έχουνέχουν διαφορετικήδιαφορετική πρόγνωσηπρόγνωση απόαπό εκείνουςεκείνους πουπου μένουνμένουν..

nonnon--complianccompliance is often associated with poor prognosis. e is often associated with poor prognosis. 
μημη συμμόρφωσησυμμόρφωση συχνάσυχνά σχετίζεταισχετίζεται μεμε κακήκακή πρόγνωσηπρόγνωση..

"intention to treat" analysis"intention to treat" analysis
patients should be analyzed in the groups they were randomized tpatients should be analyzed in the groups they were randomized to. o. 
οιοι ασθενείςασθενείς θαθα πρέπειπρέπει νανα αναλύονταιαναλύονται στιςστις ομάδεςομάδες πουπου τυχαιοποιήθηκαντυχαιοποιήθηκαν

death prior to receiving the therapydeath prior to receiving the therapy

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



1.1.WhoWho diddid thethe choosingchoosing??
2. 2. WasWas therethere a a planplan??
3. 3. WhoWho knewknew whatwhat whenwhen??
4. 4. WhoWho waswas leftleft outout? ? 
5. 5. HowHow muchmuch diddid thingsthings changechange? ? 
5.1 5.1 WasWas therethere a a quantitativequantitative measuremeasure ofof thethe sizesize ofof thethe effecteffect??
5.2 5.2 CouldCould otherother factorsfactors accountaccount forfor thisthis effecteffect??
5.3 5.3 WereWere anyany importantimportant outcomesoutcomes forgottenforgotten??

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕρωτήματαΕρωτήματα προςπρος απάντησηαπάντηση



••ΜέθοδοςΜέθοδος
size of the effectsize of the effect  quantify how much the new therapy is better. quantify how much the new therapy is better. 
τοτο μέγεθοςμέγεθος τουτου αποτελέσματοςαποτελέσματος ποσοτικάποσοτικά πόσοπόσο καλύτερηκαλύτερη είναιείναι ηη νέανέα
θεραπείαθεραπεία..

pp--values  values  VS VS confidence intervalsconfidence intervals
pp--valuevalue tells you whether the new therapy is bettertells you whether the new therapy is better

C.I.C.I. tells you whether the new therapy is better and by how muchtells you whether the new therapy is better and by how much

pp<0.05 <0.05  20:120:1
pp<0.01 <0.01  100:1100:1

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



••ΜέθοδοςΜέθοδος

statistical significance without clinical significancestatistical significance without clinical significance
στατιστικήστατιστική σημαντικότητασημαντικότητα χωρίςχωρίς κλινικήκλινική σημασίασημασία

NSAID NSAID  50% more likely for UGI bleeding (Carson 1987)50% more likely for UGI bleeding (Carson 1987)
statistically significant at alpha=.05statistically significant at alpha=.05
UGI bleeding = rare in both groupsUGI bleeding = rare in both groups
1 case / 1000 person years in the controls, 1.5 in the NSAID gr1 case / 1000 person years in the controls, 1.5 in the NSAID groupoup
follow 100 patients for 20 yrs follow 100 patients for 20 yrs  see 1 excess event of bleedingsee 1 excess event of bleeding

"For a difference to be a difference it has to make a difference"For a difference to be a difference it has to make a difference""

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



••ΜέθοδοςΜέθοδος
Covariate imbalanceCovariate imbalance ((ανισορροπίαανισορροπία συνσυν μεταβλητώνμεταβλητών))

i) i) statistical methods to control for imbalance (statistical methods to control for imbalance (matchingmatching))
στατιστικέςστατιστικές μέθοδοιμέθοδοι γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο τηςτης ανισορροπίαςανισορροπίας ((matchingmatching))

ii) adjust for covariate imbalance (ii) adjust for covariate imbalance (analysis of covarianceanalysis of covariance))
ρύθμισηρύθμιση τηςτης ανισορροπίαανισορροπία συνσυν μεταβλητώνμεταβλητών ((analysis of covarianceanalysis of covariance))

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



••ΜέθοδοςΜέθοδος
Measurement errorMeasurement error (cost limitations, retrospective research)(cost limitations, retrospective research)

Differential handling Differential handling of the treatment groupsof the treatment groups

Any important outcomes forgottenAny important outcomes forgotten
tendency to focus on tendency to focus on intermediate measuresintermediate measures (easy to assess)(easy to assess)
may or may not be predictive of more may or may not be predictive of more important endpointsimportant endpoints

Improvement in FEV may not translate into a reduction in asthma Improvement in FEV may not translate into a reduction in asthma attacksattacks

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
Are the methods appropriate for the aim of the research ?Are the methods appropriate for the aim of the research ?
ΕίναιΕίναι ηη μέθοδοςμέθοδος κατάλληληκατάλληλη γιαγια τοτο σκοπόσκοπό τηςτης έρευναςέρευνας;;

Was inclusion/exclusion policy and allocation to groups appropriWas inclusion/exclusion policy and allocation to groups appropriate ? ate ? 
ΉτανΉταν τατα κριτήριακριτήρια εισαγωγήςεισαγωγής καικαι αποκλεισμούαποκλεισμού καικαι ηη κατανομήκατανομή σεσε ομάδεςομάδες
κατάλληλακατάλληλα;;

Have they described the methods in a way that would enable you tHave they described the methods in a way that would enable you to replicate the o replicate the 
study ?study ?
ΈχειΈχει περιγραφείπεριγραφεί ηη μέθοδοςμέθοδος μεμε τρόποτρόπο πουπου νανα δίνειδίνει τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα αναπαραχθείαναπαραχθεί
ηη μελέτημελέτη;;

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή



•• ΜέθοδοςΜέθοδος
Are the measures used valid markers of the constructs in the intAre the measures used valid markers of the constructs in the introduction ?roduction ?
ΕίναιΕίναι οιοι μετρήσειςμετρήσεις έγκυροιέγκυροι δείκτεςδείκτες τωντων ζητούμενωνζητούμενων όπωςόπως αυτάαυτά διατυπώθηκανδιατυπώθηκαν
στηνστην εισαγωγήεισαγωγή;;

Is the study design adequate, given the nature of the problem ?Is the study design adequate, given the nature of the problem ?
ΕίναιΕίναι οο σχεδιασμόςσχεδιασμός τηςτης μελέτηςμελέτης επαρκήςεπαρκής, , δεδομένηςδεδομένης τηςτης φύσηςφύσης τουτου προβλήματοςπροβλήματος;;

Have all major expected confounders been adequately controlled ?Have all major expected confounders been adequately controlled ?
ΈχουνΈχουν ελεγχθείελεγχθεί επαρκώςεπαρκώς όλοιόλοι οιοι αναμενόμενοιαναμενόμενοι συγχυτικοίσυγχυτικοί παράγοντεςπαράγοντες;;

Were nonWere non--compliant patients excluded ? compliant patients excluded ? 
ΜήπωςΜήπως αποκλείστηκαναποκλείστηκαν μημη συμμορφούμενοισυμμορφούμενοι ασθενείςασθενείς;;

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή



•• StatisticsStatistics

Is the basis for the statistical calculations clearly stated andIs the basis for the statistical calculations clearly stated and justified ?justified ?
ΕίναιΕίναι ηη επιλογήεπιλογή στατιστικώνστατιστικών υπολογισμώνυπολογισμών σαφώςσαφώς διατυπωμένηδιατυπωμένη καικαι
αιτιολογημένηαιτιολογημένη;;

DoesDoes thethe testtest chosenchosen reflectreflect thethe typetype ofof datadata analysedanalysed ((parametricparametric oror nonnon--
parametricparametric, , pairedpaired oror unpairedunpaired)) ??
ΗΗ δοκιμασίαδοκιμασία πουπου έχειέχει επιλεγείεπιλεγεί αντιστοιχείαντιστοιχεί στοστο είδοςείδος τωντων δεδομένωνδεδομένων πουπου
αναλύθηκαναναλύθηκαν ((παραμετρικάπαραμετρικά καικαι μημη παραμετρικάπαραμετρικά, , ζεύγηζεύγη ήή μημη););

HaveHave thethe datadata beenbeen analysedanalysed accordingaccording toto thethe originaloriginal studystudy protocolprotocol ??
ΈχουνΈχουν τατα δεδομέναδεδομένα αναλυθείαναλυθεί σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο αρχικόαρχικό πρωτόκολλοπρωτόκολλο τηςτης
μελέτηςμελέτης;;

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή



•• StatisticsStatistics

HasHas a a twotwo tailedtailed testtest beenbeen performedperformed wheneverwhenever thethe effecteffect ofof anan interventionintervention
couldcould conceivablyconceivably bebe a a negativenegative oneone ??
ΈχειΈχει επιλεγείεπιλεγεί δοκιμασίεςδοκιμασίες twotwo tailedtailed όπουόπου τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης παρέμβασηςπαρέμβασης θαθα
μπορούσεμπορούσε ενδεχομένωςενδεχομένως νανα είναιείναι αρνητικόαρνητικό;;

IfIf obscureobscure teststests havehave beenbeen usedused, , dodo thethe authorsauthors justifyjustify theirtheir choicechoice andand provideprovide
a a referencereference ??
ΑνΑν περίεργεςπερίεργες δοκιμασίεςδοκιμασίες έχουνέχουν χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί, , δικαιολογούνδικαιολογούν οιοι συγγραφείςσυγγραφείς
τηντην επιλογήεπιλογή τουςτους καικαι νανα παρέχουνπαρέχουν σχετικέςσχετικές βιβλιογραφικέςβιβλιογραφικές αναφορέςαναφορές;;

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή















•• ΑποτελέσματαΑποτελέσματα ((ερωτήματαερωτήματα μελέτηςμελέτης, , δείκτεςδείκτες κινδύνουκινδύνου))

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης

ΠίνακεςΠίνακες:: περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν στοστο κάτωκάτω μέροςμέρος τουςτους σύντομοσύντομο τίτλοτίτλο
καικαι επεξήγησηεπεξήγηση τωντων συντμήσεωνσυντμήσεων καικαι τωντων συμβόλωνσυμβόλων. . ΔενΔεν πρέπειπρέπει
νανα επαναλαμβάνουνεπαναλαμβάνουν πληροφορίεςπληροφορίες πουπου υπάρχουνυπάρχουν στοστο κείμενοκείμενο..

ΕικόνεςΕικόνες:: γιαγια κάθεκάθε εικόναεικόνα υπάρχειυπάρχει υπότιτλοςυπότιτλος πουπου παρέχειπαρέχει μιαμια
σύντομησύντομη καικαι σαφήσαφή επεξήγησηεπεξήγηση. . ΟιΟι ιστολογικέςιστολογικές εικόνεςεικόνες πρέπειπρέπει
νανα αναφέρουναναφέρουν τηντην χρώσηχρώση καικαι τηντην μεγέθυνσημεγέθυνση..



ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή

•• ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

Have there been a satisfactory compromise between the richness oHave there been a satisfactory compromise between the richness of the primary data for readers to f the primary data for readers to 
inspect and the need to bring up the main aspects of the data oninspect and the need to bring up the main aspects of the data on which conclusions are based ?which conclusions are based ?
ΥπάρχειΥπάρχει ικανοποιητικόςικανοποιητικός συμβιβασμόςσυμβιβασμός μεταξύμεταξύ αφθονίαςαφθονίας πρωτογενώνπρωτογενών δεδομένωνδεδομένων καικαι τηςτης ανάγκηςανάγκης νανα
εστιαστούνεστιαστούν τατα κύριακύρια δεδομέναδεδομένα σταστα οποίαοποία βασίζονταιβασίζονται τατα συμπεράσματασυμπεράσματα;;

Relatively to the intrinsic complexity of the material, are the Relatively to the intrinsic complexity of the material, are the tables clearly set out, headed and tables clearly set out, headed and 
footnoted to achieve the point above ?footnoted to achieve the point above ?
ΣχετικάΣχετικά μεμε τηντην εγγενήεγγενή πολυπλοκότηταπολυπλοκότητα τουτου υλικούυλικού, , είναιείναι οιοι πίνακεςπίνακες σαφώςσαφώς καθορισμένοικαθορισμένοι μεμε
επικεφαλίδεςεπικεφαλίδες καικαι υποσημειώσειςυποσημειώσεις;;

Do the graphs and figures further help to interpret the data or Do the graphs and figures further help to interpret the data or are they just merely there to repeat what are they just merely there to repeat what 
has been reported in the text ?has been reported in the text ?
ΟιΟι γραφικέςγραφικές παραστάσειςπαραστάσεις καικαι οιοι εικόνεςεικόνες βοηθούνβοηθούν στηνστην ερμηνείαερμηνεία τωντων δεδομένωνδεδομένων ήή επαναλαμβάνουνεπαναλαμβάνουν
ότιότι έχειέχει ήδηήδη αναφερθείαναφερθεί στοστο κείμενοκείμενο;;



•• ΣυζήτησηΣυζήτηση ((ερμηνείαερμηνεία αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων, , αποδοχήαποδοχή ήή απόρριψηαπόρριψη ΗΗ00, , 
σχέσησχέση μεμε βιβλιογραφίαβιβλιογραφία, , περιορισμοίπεριορισμοί εγκυρότηταςεγκυρότητας, , 
κλινικέςκλινικές συνέπειεςσυνέπειες καικαι μελλοντικήμελλοντική έρευναέρευνα))

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΜελέτηςΜελέτης

ΟιΟι ενδιαφέρουσεςενδιαφέρουσες περιπτώσειςπεριπτώσεις περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν βραχείαβραχεία συζήτησησυζήτηση
επικεντρωμένηεπικεντρωμένη στιςστις ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τηςτης αναφερόμενηςαναφερόμενης περίπτωσηςπερίπτωσης
καικαι τιςτις διαφορέςδιαφορές καικαι ομοιότητέςομοιότητές τηςτης μεμε ανάλογεςανάλογες απόαπό τηντην διεθνήδιεθνή
βιβλιογραφίαβιβλιογραφία. . 



•• ΣυζήτησηΣυζήτηση

Without repeating the results, does this section help to interprWithout repeating the results, does this section help to interpret the implications of the et the implications of the 
important aspects of the data ?important aspects of the data ?
ΧωρίςΧωρίς νανα επαναλαμβάνειεπαναλαμβάνει τατα αποτελέσματααποτελέσματα, , βοηθάειβοηθάει στηνστην ερμηνείαερμηνεία τωντων επιπτώσεωνεπιπτώσεων τωντων
σημαντικώνσημαντικών δεδομένωνδεδομένων;;

Does the paper set about placing the results of this research inDoes the paper set about placing the results of this research in the context of the journal the context of the journal 
literature as referred in the introduction ?literature as referred in the introduction ?
ΗΗ συζήτησησυζήτηση τοποθετείτοποθετεί τατα αποτελέσματααποτελέσματα τηςτης παρούσαςπαρούσας έρευναςέρευνας στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης διεθνούςδιεθνούς
βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας, , όπωςόπως αυτήαυτή αναφέρθηκεαναφέρθηκε στηνστην εισαγωγήεισαγωγή;;

Are the authors justified in reaching the conclusions they do ?Are the authors justified in reaching the conclusions they do ?
ΔικαιολογούνταιΔικαιολογούνται οιοι συγγραφείςσυγγραφείς νανα φτάνουνφτάνουν σταστα συμπεράσματασυμπεράσματα πουπου διατυπώνουνδιατυπώνουν;;

ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕύλογαΕύλογα ΕρωτήματαΕρωτήματα ΚριτήΚριτή


