
   

ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG SỐ 1A ĐƯỜNG ĐỨC THĂNG, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ 
NỘI 

 

 

HỘI THẢO TẬP HUẤN: 

“PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ ỨNG DỤNG TRONG  

ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ Y TẾ” 

 

Thời gian: 08h45-17h00, ngày 22 tháng 11 năm 2018 

Địa điểm: Trường Đại học y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 

GIẢNG VIÊN 

 GS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Viện Kinh tế y tế và Trường đại học y tế công 

cộng, Đại học Alberta, Canada  

 PGS.TS Hoàng Văn Minh, Trường đại học Y tế công cộng.  

 PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt, Trường đại học Y Hà Nội 

MỤC TIÊU:  

Sau hội thảo, hội thảo viên có khả năng: 

 Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của đánh giá công nghệ y tế 

(HTA – Health Technology Assessment)  

 Trình bày được khái niệm và khả năng áp dụng của các phương pháp đánh 

giá kinh tế y tế (Economic Evaluation) trong đánh giá công nghệ y tế  

 Trình bày được khái niệm và quy trình phân tích chi phí hiệu quả  (CEA - Cost 

Effectiveness Analysis) 

 Trình bày được khái niệm và áp dụng mô hình phân tích ra quyết định 

(Decision Analytic Modeling) trongphân tích chi phí hiệu quả   

 Áp dụng được phần mềm Excel và TreeAge Pro trong mô hình hóa phân tích 

chi phí hiệu quả (Mô hình cây quyết định và Markov) 

HỘI THẢO VIÊN 

Giảng viên, nghiên cứu viên và các cá nhân có liên quan và quan tâm đến đánh giá 

công nghệ y tế, đánh giá kinh tế y tế  từ các trường đại học, viện nghiên cứu, và các 

cơ quan có liên quan khác. 
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CHƯƠNG TRÌNH: 

Thời gian Hoạt động Chịu trách nhiệm 

08h30 –08h45 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

08h45 –11h45 

Khái niệm và tầm quan trọng 

của Đánh giá công nghệ Y tế 

(Health Technology 

Assessment – HTA) 

PGS. TS. Hoàng Văn 

Minh 

Khái niệm, khả năng áp dụng 

của các phương pháp đánh giá 

kinh tế y tế (Economic 

Evaluation) trong đánh giá công 

nghệ y tế  

PGS. TS. Phạm Huy 

Tuấn Kiệt 

Khái niệm và quy trình phân tích 

chi phí hiệu quả   

GS. TS. Nguyễn Xuân 

Thành 

Khái niệm và ap dung Decision 

Analytic Modeling cho phân tích 

chi phí hiệu quả trong đánh giá 

công nghệ y tế 

GS. TS. Nguyễn Xuân 

Thành 

11h45 –13h30 Nghỉ trưa  

13h30 –16h30 

Thực hành ứng dụng phần mềm 

Excel và TreeAge Pro trong mô 

hình hóa phân tích chi phí hiệu 

quả  

GS. TS. Nguyễn Xuân 

Thành 

PGS. TS. Phạm Huy 

Tuấn Kiệt 

16h30-17h00 Thảo luận và kết thúc hội thảo  
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YÊU CẦU 

 Hội thảo viên không phải chi trả học phí. Hội thảo viên chi trả 400.000 đồng/ 

người cho tài liệu (USB), giải khát giữa giờ 2 buổi và bữa trưa.  

 Các học viên cần mang theo máy tính cá nhân có Microsoft Excel và TreeAge 

Pro (Bản thử nghiệm tải tại: https://www.treeage.com/trial-download/)  

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: 

 Các cá nhân quan tâm vui lòng đăng ký trước 17h00 ngày 12 tháng 11 năm 

2018  theo đường link sau: https://bit.ly/2Q0MMBZ. 

 Ban tổ chức sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về hội thảo sau thời gian nêu 

trên.  

 Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ: CN. Nguyễn Thị Thùy Duyên, 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe. SĐT: 0976 928 819 | Email: 

ntd@huph.edu.vn  

https://www.treeage.com/trial-download/
https://bit.ly/2Q0MMBZ
mailto:ntd@huph.edu.vn

