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Noțiuni de informatică și biostatistică necesare pentru construcția cercetării. Etape în
protocolul cercetării personale - formularea întrebării de cercetat, studiul bibliografic,
definirea variabilelor, stabilirea populaţiei ţintă şi a eşantionului studiat. Calculul taliei
eşantionului.
Crearea unui plan privind utilizarea suportului statistic și informatic pentru teza de
doctorat pentru fiecare doctorand. Discutarea modului în care au fost create
anumite articole, studii clinice sau lucrări științifice. Alegerea metodei statistice
Instrumente informatice pentru documentarea bibliografică - tehnici de căutare,
întrebări specifice, căutare cu MeSH pentru teză, fișa bibliografică. Interpretarea
rezultatelor unor studii medicale. Erori sistematice în studii medicale : de selecție,
de informare, de confuzie.
Documentarea bibliografică - Medline (structură, limitarea căutării), căutare folosind
browserul MeSH pentru teză, biblioteca Cochrane.
Citarea referinţelor conform stilului Vancouver - Referinţe pentru articole originale,
referințe pentru cărți/capitol carte, publicaţie Web
Evaluarea formei unui articol ştiinţific. Evaluarea validităţii unor articole publicate.
Evaluarea ierarhiei evidenţelor/ tipurilor de studii. Interpretarea rezultatelor unor studii
medicale. Erori sistematice în studii medicale
Culegerea şi prelucrarea datelor. Modul de culegere, tipuri de culegere (tip
eșantion reprezentativ, tip expus-nonexpus, tip caz-martor). Sisteme de gestiune a
bazelor de date. Tabele si baze de date. Structura unui tabel, câmpuri si inregistrări.
Tipuri de date. Introducerea si selectarea datelor. Aplicatiile Visual FoxPro si
Microsoft Access. Ordonarea, indexarea si sortarea inregistrarilor. Crearea unui
raport. Crearea unei interogari.
Crearea structurii bazei de date pentru teză. Culegerea şi prezentarea datelor:
Visual Fox Pro, MS Access, MS Excel
Prezentarea primelor rezultate. Analiza și interpretarea rezultatelor. Elemente de
biostatistică. Programele EpiInfo si SPSS. Elemente de statistică descriptivă.
Distribuţii discrete şi continue. Distributia binomiala. Teorema probabilitatii
cauzelor (Bayes).Distributia normala. Distributiile x2 , Fisher, Student.Testarea
bonităţii (concordanţei). Testarea semnificaţiei statistice. Tipuri de variabile
(calitative, cantitative, de supraviețuire) . Variabile aleatoare, media si dispersia.
Legea numerelor mari. Teorema limita centrala
Calcularea taliei eşantionului. Calculul efectiv al mediei si dispersiei. Aplicatii la distributia
binomiala. Rezultate fals pozitive si fals negative. Calculul probabilitatii ca un rezultat pozitiv la
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un test clinic sa implice existenta bolii vizate.
Metode statistice utilizate pe tipuri de studii clinice. Factori de risc. Evaluarea unui
factor de risc - studiu caz – martor, studiu de cohorta; – construcția studiului in funcție
de modalitatea de culegere, dificultăți practice, metode diagnostice
Teste de ordine: Wilcoxon, Kruskal-Wallis. Teste privind distributia binomiala, testul
x2, tabele RxC, testarea omogenitatii. Statistici Likert de analiza chestionarelor.
Evaluarea unui factor de risc - studiu caz –martor. Evaluarea unui factor de risc studiu de cohorta
Teste statistice utilizate pentru evaluarea unui procedeu diagnostic sau de
depistare – construcția studiului in funcție de modalitatea de culegere, dificultăți
practice, metode diagnostice. Evaluarea unei atitudini terapeutice – esseul
terapeutic, principii metodologice (construcție, realizare, analiză), protocolul unui
eseu terapeutic
Softuri utilizate in evaluarea unui procedeu diagnostic. Calculul riscului relativ si
calculul "odds ratio".
Instrumente statistice utilizate in trialuri clinice. Evaluarea unor factori prognostici
- studii de supravieţuire, corelaţii şi regresii. Analiza datelor de supraviețuire –
metoda actuarială, metoda Kaplan Maier, funcția hazard în analiza de supraviețuire,
compararea a două curbe de supraviețuire, indicatori predictivi pentru analize de
supraviețuire (regresia Cox)
Teste statistice si aplicatii soft dedicate pentru evaluarea unei atitudini
terapeutice. Aplicatii in compararea efectelor tratamentelor la pacientii cu afectiuni
cardiovasculare. Aplicatii in studiile privind bioechivalenta medicamentelor.
Alegerea metodei statistice. Meta analiza. Alegerea metodei de analiza. Tipuri de
date, compararea a două grupuri, un singur eșantion sau eșantioane perechi, relația
între două variabile, metode statistice pentru variabile multiple, analiza
multifactorială.
Instrumente statistice si informatice pentru evaluarea unor factori prognostici studii de supravieţuire. Evaluarea unor factori prognostici - corelaţii şi regresii
Estimarea Kaplan-Meyer a curbelor de supravietuire. Testul Mantel-Haenszel de
comparare a curbelor de supravietuire.
Instrumente informatice utilizate in redactarea medicala. Obiectivele redactării
științifice, utilizarea corectă a limbajului, învățarea principiilor generale ale
redactării științifice, texte medicale, titlu, autori, introducere, material și metoda,
rezultate, discuții, rezumat, referințe, figuri și tabele. Prezentarea datelor – tabele și
grafice utilizate în prezentarea datelor nominale, ordinale, cantitative, grafice
pentru două variabile, exemple de greșeligreșeli în construirea de tabele și grafice.
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Citarea referinţelor conform stilului Vancouver. Etica cercetarii. Evaluarea formei
unui articol ştiinţific. Evaluarea validităţii unor articole publicate. Evaluarea ierarhiei
evidenţelor/tipurilor de studii.
Evaluarea formei unui articol ştiinţific. Evaluarea validităţii unor articole publicate.
Evaluarea ierarhiei evidenţelor/tipurilor de studii
Prezentarea unei cercetări cu aplicaţia PowerPoint. Crearea și formatarea unei
prezentari
Protocolul cercetării personale - formularea întrebării de cercetat, studiul
bibliografic. Definirea variabilelor, stabilirea populaţiei ţintă şi a eşantionului
studiat. Redactarea protocolului individual de cercetare – instrumente informatice
si statistice utile pentru redactarea protocolului: cercetare clinica/ cercetare
paraclinica Redactarea articolelor originale din cercetarea de doctorat si a tezei
Materiale utile pentru redactarea articolelor/tezei: reguli de redactare
Prezentarea rezultatelor cercetării în PowerPoint. Inserarea de grafice, obiecte,
tabele. Tranzitii si reglarea prezentarii.
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