
I. Direkt standardizálás

Korcsoport Populáció Esetek Előfordulási arány Populáció Esetek Előfordulási arány

1 Ap1 Ae1 Aa1 Bp1 Be1 Ba1
2 Ap2 Ae2 Aa2 Bp2 Be2 Ba2
.. Ap.. Ae.. Aa.. Bp.. Be.. Ba..
.. Ap.. Ae.. Aa.. Bp.. Be.. Ba..

Összesen AP AE AA BP BE BA
Standard populáció = nagyobb összlétszámú / összevont / harmadik "külső" (európai, világ…)
Előfordulási arányszám = Eset/Populáció; Korcsoport-specifikus előfordulási arányszám = Esetek 1 korcsoportban/populáció ugyanabban a korcsoportban
Nyers előfordulási arányszám (pld nyersmortalitás) = AE/AP,  BE/BP
Direkt standardizálásnál a standard populáció nyers előfordulási arányszámát (AE/AP) hasonlítjuk össze a vizsgált populáció standardizált előfordulási arányszámával.
Vizsgált populáció standardizált előfordulási arányszáma: [(Ba1xAp1)+(Ba2xAp2)…]/AP

II. Indirekt standardizálás

Akkor alkalmazzuk, ha a direkt módszert nem tudjuk végrehajtani azért, mert a vizsgált populáció korcsoportspecifikus esetszámai közül némelyek túl alacsonyak (<10) vagy nem
állnak rendelkezésre.
Indirekt standardizálásnál a vizsgált populációban előforduló tényleges össz-esetszámot hasonlítjuk össze a standard populáció korcsoportspecifikus arányszámai alapján,
a viszgált populációban várható esetszámmal.
Tényleges esetszám: BE
Várható esetszám: (Aa1xBp1)+(Aa2xBp2)…
Standardizált előfordulási hányados (pld standardizált halálozási hányados - SHH) = tényleges esetszám (BE)/várható esetszám (ld előbb)

Kockázatszámítás Esélyhányados-számítás

Kohorszvizsgálatok esetén lehet számolni. Eset-kontroll vizsgálat esetén lehet számolni.
beteg lett (+) nem lett beteg (-) beteg (+) nem beteg (-)

exponált (+) a b exponált volt (+) a b
nem exponált (-) c d nem volt exponált (-) c d

Relatív kockázat (RK) = [a/(a+b)] / [c/(c+d)] Esély hányados (EH) = (axd) / (bxc)
(Hányszor akkora esélye van egy exponált személynek arra , hogy beteg legyen, mint egy nem exponáltnak) (Hányszor akkora esélye van egy exponált személynek arra , 
Járulékos kockázat (JK) =  [a/(a+b)] - [c/(c+d)] hogy beteg legyen, mint egy nem exponáltnak)
(Mennyivel több esélye van egy exponált személynek arra , hogy beteg legyen, mint egy nem exponáltnak)

Szűrővizsgálatok Szűrés szenzitivitása (érzékenysége) = a/(a+c)

beteg (+) nem beteg (-) Szűrés specificitása (fajlagossága) = d/(b+d)

szűrés pozitív (+) a b Pozitív prediktív érték = a/(a+b) (mennyire valószínű, hogy aki pozitív az valóban beteg)

szűrés negatív (-) c d Negatív prediktív érték = d/(c+d) (mennyire valószínű, hogy aki negatív, az egészséges)

Hamis negatív arány = c/(a+c) (mekkora a valószínűsége egy beteg személy negatív szűrési eredményének)
Hamis pozitív arány = b/(b+d) (mekora a valószínűsége egy egészséges személy pozitív szűrési eredményénekí)

Képletek

Standard populáció (A) Vizsgálat populáció (B)


