PRISMA 2009 Checklist
Bölüm/Konu

Sayfa
Numarası
#

# Kontrol Listesi Maddeleri

BAŞLIK
Başlık

1

Araştırma sistematik derleme, metaanaliz veya her ikisi şeklinde tanımlanmalıdır.

2

Arka plan, amaçlar, veri kaynakları, dahil etme kriterleri, katılımcıların özellikleri, yapılan girişimler, veri değerlendirme
ve sentez yöntemleri, sonuçlar, kısıtlılıklar, tartışma, anahtar bulgular ve derleme kayıt numarasını içeren uygun
şekilde yapılandırılmış bir özet yazılmalıdır.

Gerekçe

3

Eldeki bilgilerle derlemenin gerekçesi açıklanmalıdır.

Amaçlar

4

Araştırmanın yanıt aradığı soruları ve referanslar açıklanmalıdır. Katılımcılar, yapılan girişimler, karşılaştırmalar,
sonuçlar ve çalışma tasarımı ile ilgili sorular (PICOS) kapsamlı şekilde açıklanmalıdır.

Protokol ve kayıt

5

Derlemenin bir protokolü olup olmadığı, varsa nereden ulaşılabileceği (web adresi gibi) ve böyle bir olanak
varsa, kayıt numarasını da içerecek şekilde kayıt bilgileri verilmelidir.

Araştırmaya dahil etme
kriterleri

6

Araştırmanın (PICOS, takip süresi gibi) ve raporun özellikleri (raporun yazıldığı yıl, dil, yayınlanma durumu gibi)
belirtilmeli ve bu özellikler sebebi açıklanarak dahil etme kriterleri olarak kullanılmalıdır.

Bilgi kaynakları

7

Araştırmadaki tüm bilgi kaynakları (kapsadıkları yıllarla beraber veri tabanları belirtilmeli, araştırma yazarlarıyla
bağlantı kurularak yapılan ek çalışma varsa belirtilmeli) açıklanmalı ve tarama yapılan son tarih belirtilmelidir.

Tarama

8

Tekrarlanabilecek şekilde, tüm elektronik tarama yöntemleri, kullanılan limitler de belirtilerek açıklanmalıdır.

Çalışma seçimi

9

Araştırmaya dahil edilecek çalışmaları seçme süreci açıklanmalıdır (Sistematik derlemede ve mümkünse meta
analizde tarama özellikleri ve dahil etme kriterleri belirtilmeli).

Veri toplama süreci

10

Raporlardan veri elde etme yöntemleri ile araştırmacılardan veri elde etmek ve verileri doğrulamak için yapılan
işlemler açıklanmalıdır (pilot formlarla, bağımsız şekilde ve kopyalama şeklinde).

Veri maddeleri

11

Taranan tüm verilerle ilgili tüm değişkenler listelenmeli (PICOS, finans kaynakları gibi), ayrıntılı şekilde açıklanmalı ve
varsa yapılan varsayımlar ve basitleştirmeler belirtilmelidir.

Bireysel çalışmalardaki
yanlılık riski

12

Bireysel çalışmaların yanlılık riskini araştırmak için uygulanan yöntemler ( bu yöntemlerin derleme veya sonuç
kısmında uygulandığı belirtilerek) ve bu bilgilerin veri sentezinde nasıl kullanılacağı açıklanmalıdır.

Özet ölçümler

13

Ana özet ölçümleri (risk oranı, ortancalar arasındaki fark gibi) açıklanmalıdır.

Sonuçların sentezi

14

Her meta-analiz için, verilerin işlenme ve sonuçlarının birleştirilmesi yöntemleri, eğer varsa tutarlılık ölçümleriyle
beraber (I² testi gibi) açıklanmalıdır.

ÖZET
Yapılandırılmış özet

GİRİŞ

YÖNTEMLER
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Çalışmalar karşısındaki
yanlılık riski

15

Kümülatif sonucu etkileyebilecek yanlılık riski için bir değerlendirme yapılmışsa, açıklanmalıdır (yayınlanma
aşamasında yanlılık, sistematik derlemeye dahil edilen çalışmalarda selektif raporlama olması gibi).

Ek analizler

16

Ek analiz yöntemleri açıklanmalı (sensitivite veya subgrup analizleri, meta regresyon gibi), eğer yapıldıysa,
hangilerinin önceden tarif edildiği bildirilmelidir.

Çalışma seçimi

17

Taranan, uygunluk için değerlendirilen, sistematik derlemeye dahil edilen veya çıkarılan çalışma sayısı; sistematik
derlemeden çıkarılan çalışmaların çıkarılma sebepleri ve ideal olarak akış şeması verilmelidir.

Çalışma özellikleri

18

Her çalışma için, verilerin özellikleri sunulmalı (çalışmanın büyüklüğü, PICOS, takip süresi gibi) ve referanslar
verilmelidir.

Çalışma içindeki yanlılık riski

19

Her çalışmadaki yanlılık riski ile ilgili veriler sunulmalı ve eğer mümkünse sonuç düzeyi değerlendirmesi yapılmalıdır
(12. maddeye bakınız).

Bireysel çalışmaların
sonuçları

20

Değerlendirilen tüm sonuçlar için (yarar ve zarar), her çalışma için (a) her girişim grubu için basit özet verisi ve (b)
ideal olarak bir forest plot ile etki beklentileri ve güven aralıkları belirtilmelidir.

Sonuçların sentezi

21

Yapılan her meta analizin sonuçları, güven aralıkları ve tutarlılık ölçümlerini de içerecek şekilde sunulmalıdır.

Çalışmalar karşısındaki
yanlılık riski

22

Çalışmalar karşısındaki yanlılık riskini değerlendiren sonuçlar verilmelidir (15. maddeye bakınız).

Ek analizler

23

Eğer yapıldıysa ek analizlerin sonuçları verilmelidir (sensitivite veya subgrup analizi, meta regresyon gibi), (16.
maddeye bakınız).

Kanıtların özeti

24

Her ana sonuç için, kanıt düzeyini içerecek şekilde temel bulgular özetlenmeli ve anahtar gruplarla ilişkileri
(sağlık hizmeti sağlayıcıları, sağlık hizmeti kullanıcıları, sağlık politikası yapanlar gibi) değerlendirilmelidir.

Kısıtlılıklar

25

Çalışmanın sonuç (yanlılık riski) ve derleme (belirlenmiş taramanın tam olarak yansıtılmaması, raporlamada yanlılık
gibi) bölümlerindeki kısıtlılıklar tartışılmalıdır.

Sonuçlar

26

Diğer kanıtların yardımıyla, araştırma sonuçlarının genel yorumu yapılmalı ve ileride yapılacak olan araştırmalara
etkileri belirtilmelidir.

27

Sistematik derlemedeki ve diğer kısımlardaki (veri desteği gibi) finansal kaynaklar açıklanmalı ve finansal
destekçilerin sistematik derlemedeki roller belirtilmelidir.

Sayfa
numarası
#

SONUÇLAR

TARTIŞMA

FİNANSMAN
Finansal destek
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