Soovituste koostamiseks kokkuvõte - soKo
Kliiniline küsimus nr 4
Kas kõikidel kroonilise venoosse haavandi kahtlusega patsientidel teostada parema
ravitulemuse saavutamiseks tursete diferentsiaaldiagnostika vs mitte?
Tulemusnäitajad: ravi tulemuslikkus, haavandi paranemine, patsiendi elukvaliteet,
hospitaliseerimine, elulemus, üldsuremuse vähenemine, ravikulu
Töörühma soovitus:
Teostage kõikidele kroonilise venoosse haavandi kahtlusega patsientidele tursete
diferentsiaaldiagnostika.→ hea tava suunis
Kroonilise venoosse haavandi kahtlusega patsiendid
Patsient/sihtrühm
Tursete diferentsiaaldiagnostika vs mitte
Sekkumine
Tegur
Otsus
Selgitus
Väga hea või keskmise
kvaliteediga tõendusmaterjal
(kas tõendusmaterjal on väga
kvaliteetne?)

□ Jah
X Ei

(Mida kõrgem on
tõendusmaterjali kvaliteet, seda
tugevam on soovitus)

Kindlustunne kasude ning
kahjude ja koormuse tasakaalu
suhtes
(kas on kindlustunne?)

X Jah
□ Ei

Mida suurem on erinevus
soovitavate ja soovimatute
tagajärgede vahel ning
kindlustunne selle erinevuse
suhtes, seda tõenäolisem on
tugev
soovitus. Mida väiksem on
tegelik kasu ja mida väiksem
on kindlustunne selle kasu

Tursetel on
palju muid
võimalikke
põhjuseid peale
kroonilise
venoosse
puudulikkuse.
Süstemaatilised
ülevaated ja
randomiseeritud
kontrollitud
uuringud sellel
teemal
puuduvad, ei
ole võimalik
teostada
eetilistel
põhjustel.
Leidub
teemakohaseid
ülevaateartiklei
d.
Üldjuhul on
korrektse
diagnoosi
puhul ravi
tulemuslikum
kui ebaõige
diagnoosi
puhul.

Tõendusmaterjal
madala kvaliteediga.

suhtes, seda tõenäolisem on
tingimuslik/nõrk soovitus
Kindlus või sarnasus väärtustes
(kas on kindlustunne?)
Mida suurem on varieeruvus
või ebakindlus patsiendi
väärtuste ja eelistuste suhtes,
seda tõenäolisem on tingimuslik
või nõrk
soovitus.
Ressursi tähendus (kas
tarbitud ressursid olid väärt
oodatavat kasu)
Mida suurem on sekkumise
kulu võrreldes kaalutava
alternatiiviga ja muud otsusega
seotud kulud, st mida rohkem
ressursse tarbitakse, seda
tõenäolisem on tingimuslik/
nõrk soovitus.

Soovituse üldine tugevus

Kindlasti on
patsiendi
Töörühm otsustas, et
ravitulemuste patsiendile pakub rohkem
X Jah
seisukohalt
väärtust teostada tursete
□ Ei
oluline
diferentsiaaldiagnostika.
tursete
diferentsiaald Ja vähem väärtust
iagnostika
diferentsiaaldiagnostika
tegemine.
teostamata jätmine.
Vastavaid
uuringuid ei
□ Jah
leidunud.
Korrektne
X Ei
diagnoos
võimaldab
üldjuhu
etioloogilise
ravi ja
mittevajaliku
d võtted
jäävad
kasutamata,
ressursse ei
raisata.
Net benefits = the intervention clearly does more good
than harm.

Mida suurem on sekkumise
kulu võrreldes kaalutava
alternatiiviga ja muud otsusega
seotud kulud, st mida rohkem
ressursse tarbitakse, seda
tõenäolisem on tingimuslik/
nõrk soovitus.
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