
DZIEŃ 3 - niedziela

DZIEŃ 2 - sobota

DZIEŃ 1 - piątek
14.00-14.50

14.50-15.00

15.00-15.45

15.45-16.30

16.30-16.45

16.45-17.30

rejestracja uczestników, kawa/herbata

Założenia organizacyjne i metodyczne kursu

Metodyka przygotowywania publikacji oraz pisania prac 
doktorskich, dotyczących ekonomiki zdrowia

Źródła wiarygodnej informacji, biblioteki, Internet 
- przegląd medycznych baz danych

przerwa kawowa

Poszukiwanie wiarygodnej informacji - warsztaty: 
dostęp do Medline przez Pubmed

prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

lek. Tomasz Macioch

lek. Tomasz Macioch

Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych (EBM) 
- korzystanie ze źródeł wiarygodnej informacji

(warsztaty)
Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN

PLAN ZAJĘĆ
15 - 17 czerwca 2007 

  9.00 - 9.45

  9.45-10.30

10.30-10.45

10.45-12.15

13.00-14.30

14.30-14.45

14.45-16.15

16.15-17.00

Poszukiwanie wiarygodnej informacji - warsztaty: 
Cochrane Library, dostęp do Medline przez Ovid

Przeglądy systematyczne - ćwiczenia: planowanie, struktura, 
protokół przeglądu

przerwa kawowa

Przeglądy systematyczne - ćwiczenia: strategia przeszukiwania, 
błędy i sposoby ich uniknięcia, selekcja i ocena badań klinicznych

Przeglądy systematyczne - ćwiczenia: niezgodność oceny badań 
klinicznych - wypracowanie konsensusu, ograniczenia oceny jakości 
prac, wstęp do RevMan

przerwa kawowa

Pozyskiwanie i gromadzenie danych - skale danych, źródła i rodzaje 
danych, konstrukcja ankiet, MS Excel jako proste narzędzie do 
zbierania danych

Zmienność cech mierzalnych w populacji i próbie - zmienne losowe, 
szczególna rola zmiennych losowych o rozkładzie normalnym
 

lek. Tomasz Macioch

lek. Tomasz Macioch

lek. Tomasz Macioch

lek. Tomasz Macioch

mgr Michał Jakubczyk

mgr Michał Jakubczyk

  9.00-10.30

10.30-10.45

10.45-12.15

12.15-13.00

13.00-13.45

13.45-16.00

16.00-16.15

Obliczanie i interpretacja parametrów charakteryzujących zestaw 
danych - miary położenia, zróżnicowania i asymetrii, metody pracy 
z MS Excel

przerwa kawowa

Wnioskowanie na podstawie danych. Interpretacja wyników badań 
klinicznych. Metody agregacji wyników wielu badań klinicznych 
- populacja i próba, estymacja, weryfikacja hipotez, podstawowe 
rodzaje testów i estymatorów (średnie, frakcje, korelacje), zasygna- 
lizowanie zaawansowanych technik (statystyki nieparametryczne, 
analiza przeżycia, meta-analizy, bootstrap), przerzucanie danych 

Analiza z uwzględnieniem wielu czynników – wprowadzenie do 
modelowania ekonometrycznego - pojęcie modelu ekonomet- 
rycznego, rodzaje modeli, proces budowy, weryfikacji i stosowania 
modelu, typowe problemy 

lunch

Ocena jakości życia. Stan badań nad jakością życia w Polsce. 
Klasyfikacja kwestionariuszy. Cechy dobrego kwestionariusza (trafność, 
rzetelność, czułość). Źródła kwestionariuszy. Translacja i adaptacja 
kulturowa. Tworzenie kwestionariusza oceny jakości życia. Metody 
radzenia sobie z brakującymi danymi. Istotność statystyczna i kliniczna.

przerwa kawowa 

uroczyste zakończenie kursu, wręczenie dyplomów

mgr Michał Jakubczyk

mgr Michał Jakubczyk

mgr Michał Jakubczyk

dr Dominik Golicki

www.sopharm.pl


