HỘI THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHÀO MỪNG 20 NĂM
MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ HEN VÀ COPD
Thể lệ và thời gian
Nhằm chào mừng 20 năm mạng lưới quản lý hen và COPD, Hội Hen, dị ứng, miễn
dịch phát động hội thi nghiên cứu khoa học.
Hội thị gồm các lĩnh vực sau
✓ Đề cương nghiên cứu khoa học: đề cương trong lĩnh vực hô hấp
✓ Kết quả nghiên cứu khoa học: dành cho các nghiên cứu đã hoàn thành.
✓ Báo cáo ca lâm sàng: các ca lâm sàng hay, hiếm…
Thời gian đăng kí:
Từ nay cho đến hết ngày 30/11/2020.
Thời gian nộp poster: 05/12/2020
Đối tượng đăng kí:
Tất cả nhân viên y tế, riêng tác giả trình bày cần dưới 35 tuổi (tính đến hết năm
2020)
Hình thức thi:
Bước 1: Đăng kí dự thi (hạn chót hết ngày 30/11/2020), thiết kế poster theo mẫu
của ban tổ chức.
Bước 2: Gửi bài dự thi dạng poster (hạn chót hết ngày 05/12/2020), ban tổ chức sẽ
in poster. Các poster gửi sau ngày 05/12/2020 sẽ không được báo cáo.
Bước 3: Các bài được lựa chọn sẽ được trình bày dưới dạng poster tại Hội nghị
ACOCU ngày 13/12/2020. Thời gian mỗi bài 3 phút, sau đó 2 phút hỏi đáp.
Liên hệ đăng kí:
Th.S BS Ngô Nguyễn Hải Thanh, ĐT: 0986684230, email:
haithanhmd1989@gmail.com
Th.S BS Vũ Trần Thiên Quân, email: vutranthienquan@gmail.com
Giải thưởng
✓ 1 giải nghiên cứu xuất sắc (2.000.000 đồng), 1 giải nghiên cứu triển vọng
(1.000.000 đồng), và các giải nghiên cứu tiềm năng (500.000 đồng).
Tiêu chí chấm giải (xem phần sau)
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Tiêu chí chấm giải Đề cương nghiên cứu khoa học
CÁCH ĐÁNH GIÁ

TIÊU CHÍ
I. Hình thức

- Có đầy đủ các đề mục.

ĐIỂM TỐI
ĐA

ĐIỂM

GHI
CHÚ

10 điểm

- Trình bày rõ đẹp.
- Ít lỗi chính tả, văn phong dễ hiểu
II. Nội dung

60 điểm
1. Đặt vấn đề:

15 điểm

- Nêu bật vấn đề cần nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên

40 điểm

cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Cở mẫu
+ Tiêu chuẩn nhận mẫu.
+ Tiêu chuẩn loại trừ.
- Phương pháp nghiên cứu
- Biến số nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu
- Xử lý số liệu
- Đảm bảo chất lượng nghiên cứu
3. Tài liệu tham khảo: viết đúng quy định,

5 điểm

cập nhật.
30 điểm

III. Cách trình
bày

- Tự tin

5 điểm

- Nắm vấn đề

5 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi, lưu loát,

20 điểm

TỔNG SỐ ĐIỂM

2

Tiêu chí chấm giải Kết quả nghiên cứu khoa học
TIÊU CHÍ
I. Hình thức

CÁCH ĐÁNH GIÁ
- Có đầy đủ các đề mục.
- Trình bày rõ đẹp.
- Ít lỗi chính tả, văn phong dễ hiểu

II. Nội dung
1. Đặt vấn đề:
- Nêu bật vấn đề cần nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Cở mẫu
+ Tiêu chuẩn nhận mẫu.
+ Tiêu chuẩn loại trừ.
- Phương pháp nghiên cứu
- Biến số nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu
- Xử lý số liệu
- Đảm bảo chất lượng nghiên cứu.
4. Kết quả và bàn luận
- Kết quả nghiên cứu: giải quyết được
mục tiêu nghiên cứu.
- Bàn luận: rõ ràng, có tham khảo y
văn.
5. Kết luận
+ Kết luận: ngắn gọn, đầy đủ.
6. Tài liệu tham khảo: viết đúng quy
định, cập nhật.
III. Cách trình
bày
- Tự tin
- Nắm vấn đề
- Trả lời đúng câu hỏi, lưu loát,
TỔNG SỐ ĐIỂM

ĐIỂM TỐI ĐA

ĐIỂM

GHI
CHÚ

10 điểm

60 điểm
5 điểm

15 điểm

15 điểm
15 điểm
5 điểm
5 điểm
30 điểm
5 điểm
5 điểm
20 điểm
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Tiêu chí chấm giải Báo Cáo Ca Lâm Sàng
TIÊU CHÍ
I. Hình thức

CÁCH ĐÁNH GIÁ
- Có đầy đủ các đề mục (tổng quan,
trình bày ca lâm sàng, bàn luận và kết
luận)
- Trình bày rõ đẹp.
- Ít lỗi chính tả, văn phong dễ hiểu

II. Nội dung
1. Tổng quan:
- Nêu bật vấn đề liên quan trường hợp
lâm sàng
- Nêu được điểm cần giải quyết trong
thực hành qua ca lâm sàng về phương
diện chẩn đoán, theo dõi diễn tiến bệnh
hay điều trị.
2. Trình bày ca lâm sàng
- Bệnh cảnh lâm sàng
- Xét nghiệm chẩn đoán
- Điều trị và kết cục
3. Bàn luận
- Bàn luận và nêu bật được vấn đề
chính qua ca lâm sàng và bài học rút ra
trong thực hành lâm sàng
- Bàn luận: rõ ràng, có tham khảo y
văn.
4. Kết luận : ngắn gọn, đầy đủ.
5. Tài liệu tham khảo: viết đúng quy
định, cập nhật.
III. Cách trình
bày
- Tự tin
- Nắm vấn đề
- Trả lời đúng câu hỏi, lưu loát,
TỔNG SỐ ĐIỂM

ĐIỂM TỐI ĐA

ĐIỂM

GHI
CHÚ

10 điểm

60 điểm
10 điểm

15 điểm

15 điểm

10 điểm
5 điểm
5 điểm

30 điểm
5 điểm
5 điểm
20 điểm
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