
HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM

Ngày Phiên Thời gian Bài giảng Giảng viên

1330-1345   

(15ph)
Khai giảng lớp học PGS. Phạm Mạnh Hùng (BMTM)

1345-1515 

(1h30)
Đại cương về thiết kế nghiên cứu y trong tim mạch PGS. Nguyễn Ngọc Quang (BMTM)

1530-1630 

(1h)
Khía cạnh đạo đức trong các nghiên cứu lâm sàng TBA

0900 -1200 

(3h)
Thống kê cơ bản bằng Stata TS. Bùi Tú Quyên (ĐHYTCC)

1215-1315 

(1h)
Quản lý dữ liệu nghiên cứu trên hệ thống REDCap CN. Trịnh Tuấn Linh (ĐHYHN)

1330-1630 

(3h)
Thống kê nâng cao bằng Stata TS. Bùi Tú Quyên (ĐHYTCC)

Sáng thứ 4 

(12/6)

Các mô hình phân tích 

thường dùng trong 

nghiên cứu lâm sàng 

bằng Stata (S3)

0900 -1200 

(3h)
Các mô hình phân tich sống còn và hồi quy đa biến  PGS. Hoàng Văn Minh (ĐHYTCC)

0900 -1200 

(3h)

Mô hình phân tích nghiên cứu cắt ngang, độ nhậy/đặc 

hiệu
PGS. Kim Bảo Giang (ĐHYHN)

1330-1500 

(1h30)
Cách tiến hành một phân tích gộp meta-analysis (1h30) BS. Khương Quỳnh Long (ĐHYTCC)

1500-1630 

(1h30)
Kiểm tra cuối khoá, giải đáp thắc mắc

ThS. Văn Đức Hạnh - PGS. Hoàng Văn 

Minh

0900-1000 

(1h)
Cỡ mẫu và chiến lược chọn mẫu BS. Khương Quỳnh Long (ĐHYTCC)

1015-1215 

(2h)

Mô hình phân tích thử nghiệm lâm sàng (so sánh trước 

sau, các phép đo lường lặp lại theo thời gian)
TS. Lê Thị Kim Ánh (ĐHYTCC)

1330-1430 

(1h)
Y học thực chứng trong tim mạch ThS. Văn Đức Hạnh (BMTM)

1445-1515   

(30 ph)
Kỹ năng tìm tài liệu tham khảo ThS. Phạm Nhật Minh (BMTM)

1515-1545   

(30 ph)
Kỹ năng phản biện một bài nghiên cứu TS. Phạm Minh Tuấn (BMTM)

1600-1630     

(30 ph)
Kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu khoa học ThS. Nguyễn Thị Minh Lý (BMTM)

0830-1200 

(3h30)
Góp ý về đề tài nghiên cứu của học viên sau Đại học Toàn bộ các giảng viên

1300-1630 

(3h30)
Góp ý về đề tài nghiên cứu của học viên sau Đại học Toàn bộ các giảng viên

0830-1200 

(3h30)
Góp ý về đề tài nghiên cứu của học viên sau Đại học Toàn bộ các giảng viên

1300-1630 

(3h30)
Góp ý về đề tài nghiên cứu của học viên sau Đại học Toàn bộ các giảng viên

Chiều thứ 2 

(10/6)
Thiết kế nghiên cứu (S1)

Cả ngày 

thứ 3 

(11/6)

Đại cương về thống kê 

trong nghiên cứu sử 

dụng Stata (S02) 

Cả ngày 

thứ 5 

(13/6)

 ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Y HỌC THỰC CHỨNG VÀ THỐNG KÊ Y HỌC 2019

Thời gian: 10/6/2019 đến 16/6/2019

Địa điểm: Hội trường Đặng Văn Chung - Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai

EBM và kỹ năng mềm 

cho EBM (S4) 

Cả ngày 

thứ 7 

(15/6)
Ứng dụng lý thuyết về 

NCKH (S5) 

Cả ngày chủ 

nhật (16/6)

Cả ngày 

thứ 6 

(14/6)

Các mô hình phân tích 

thường dùng trong 

nghiên cứu lâm sàng 

bằng Stata (S3)


