Biểu mẫu 18 I - NCKH

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.
TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

I
1

Cấp Bộ
Nghiên cứu giá trị của HE4,
CA 125, siêu âm, chỉ số nguy
cơ ác tính (RMI) và thuật
toán nguy cơ ác tính buồng
trứng, mã số B2016 – DHH –
27

2

Nghiên cứu sàng lọc các hợp
chất có hoạt tính kháng tế bào
ung thư từ một số loài thực
vật thuộc chi Anodendrom,
học Trúc đào (Apocynanceae)
ở Việt Nam. Mã số B2017 –
DHH – 50

3

Nghiên cứu thành phần hóa
học và tác dụng ức chế
Acetylcholinesterase của một
số loài thuộc chi Hippeastrum
Herb, ở Việt Nam, mã số
B2018 – DHH – 63

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
GS. TS. Cao Ngọc Thành
PGS. TS. Trương Quang Vinh
TS. Võ Văn Đức
ThS. Võ Văn Khoa
PGS. TS. Nguyễn Viết Nhân
ThS. Nguyễn Công Quỳnh
BSCKII. Lê Sỹ Phương
TS. BS. Châu Khắc Tú
BSCKII. Phan Viết Tâm
TS. Hồ Việt Đức
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài
TS. Đỗ Thị Thảo
ThS. Hoàng Thị Như Hạnh
Học viên Cao học Nguyễn Thị
Hồng Anh
ThS. Lê Tuấn Anh
ThS. Võ Quốc Hùng
KTV. Bùi Thị Thu Huyền
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài
TS. Hồ Việt Đức
ThS. Võ Quốc Hùng
KS. Đoàn Quốc Tuấn
ThS. Lê Thị Bích Hiền
NCS. Hoàng Xuân Huyền Trang
KTV. Bùi Thị Thu Huyền

1

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

01/201606/2018

343

01/201712/2018

343

- Bài báo đăng tạp chí trong nước và nước ngoài
- Đào tạo Cao học
- Báo cáo phân tích, báo cáo tổng kết
- Nếu giá trị chẩn đoán của HE4 và chỉ số
ROMA được khẳng định thì các thuật toán này
có thể được chuyển giao cho các cơ sở y tế
tuyến huyện, tỉnh và CSYT có điều trị ung thư
phụ khoa thông qua các tập huấn, hội nghị hội
thảo, đặc biệt là đào tạo BSCKI, CKII và đào
tạo y khoa liên tục
- 01 bài báo quốc tế
- 03 bài báo trong nước
- Báo cáo tổng kết đề tài
- Đào tạo 01 thạc sỹ
- Các kết quả của đề tài có thể phát triển tiếp
thành các nghiên cứu ứng dụng để chuyển giao
cho các công ty Dược quan tâm đến phát triển
thuốc hoặc thực phẩm chức năng từ dược liệu

2018-2019

588

- Tối thiểu 02 bài báo khoa học
- Báo cáo tổng kết
- Đào tạo 01 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo Nghiên cứu
sinh
- Các kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao
cho các công ty Dược quan tâm đến phát triển
thuốc và thực phẩm chức năng từ dược liệu

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

PGS. TS. Lê Lam Hương
TS. Trương Quang Vinh
BSCKII. Đặng Văn Pháp
PGS. TS. Lê Minh Tâm
TS. Nguyễn Thị Kim Anh
ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Phòng khám
Sản Bệnh viện
trường ĐHYD
Huế
Phòng xét
nghiệm Bệnh
viện trường
ĐHYD Huế

2016-2017

80

PGS. TS. Nguyễn Trường An
ThS. Nguyễn Công Quỳnh
BS. Nguyễn Minh Thảo
BS. Hoàng Hữu Nam
BS. Nguyễn Xuân Mỹ

Trạm y tế xã
Quảng Phú,
huyện Quảng
Điền, tỉnh Thừa
Thiên Huế

2016-2017

100

- Khoa CĐHA,
BV Đại học Y
Dược Huế
- Khoa CĐHA,
BVTW Huế

2016-2017

80

2016-2017

100

- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- Báo cáo phân tích
- Chuyển giao tình hình viêm nhiễm sinh dục
xảy ra trên địa bàn, tìm được các yếu tố liên
quan và thuận lợi để bệnh phát triển hoặc lây
truyền. Hệ thống và thống kê các bệnh lý viêm
nhiễm sinh dục thương gặp nhất theo lứa tuổi
xảy ra trên địa bàn được khám bệnh
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- Báo cáo phân tích
- Kết quả nghiên cứu được công bố công khai,
mọi người có thể sử dụng, đặc biệt là tất cả các
cơ sở y tế từ tuyến trung ương đến tuyến y tế cơ
sở, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế của tỉnh
Thừa Thiên Huế nói riêng và các tỉnh khác nói
chung
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước, 01 bài
đăng kỷ yếu hội thảo
- Đào tạo 02 cử nhân
- Quy trình công nghệ
- Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giải thích rõ
ràng các triệu chứng lâm sàng, hình ảnh học về
bệnh lý này, đồng thời gúp cho các đồng nghiệp
có cái nhìn toàn diện hơn về bệnh lý này, nâng
cao giá trị ứng dụng kinh vi phẫu trong lĩnh vực
phẫu thuật thần kinh sọ não, đáp ứng nhu cầu
điều trị tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân hoặc kỹ sư
- Các trình tự nhận diện gen mã hóa

Người chủ trì và các thành viên

II
1

Cấp Đại học Huế
Nghiên cứu tình hình viêm
nhiễm đường sinh dục dưới ở
phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
tại Bệnh viện trường Đại học
Y Dược Huế, mã số
DHH2016 – 04 – 53

2

Nghiên cứu phát hiện và điều
trị tăng sinh lành tính tuyến
tiền liệt có triệu chứng ở nam
giới lớn tuổi của một xã thuộc
nông thôn Thừa Thiên Huế,
mã số DHH2016 – 04 – 54

3

Ứng dụng kính vi phẫu trong ThS. Nguyễn Thanh Minh
phẫu thuật u dây thần kinh số Huỳnh Kim Ngân
VIII tại Bệnh viện Trung ThS. Trần Đức Duy Trí
ương Huế và Bệnh viện
trường Đại học Y Dược – Đại
học Huế, mã số DHH2016 –
04 – 55

4

Nhận dạng một số gene trong ThS. Trương Thị Phương Lan
con đường sinh tổng hợp GS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc
curcumin ở tế bào callus nghệ ThS. La Phương Thảo

2

TT

5

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

đen (Curcuma zedoaria), mã ThS. Nguyễn Ngọc Huy
số DHH2016 – 04 – 56
TS. Nguyễn Đức Huy
CN. Nguyễn Văn Nghi
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Nghiên cứu đặc điểm lâm TS. Hồ Duy Bính
sàng và đột biến gene bệnh TS. Lê Văn An
tạo xương bất toàn tại miền PGS. TS. Hoàng Thị Thủy Yên
Trung Việt Nam, mã số ThS. Hồ Thị Thùy Trang
DHH2016 – 04 – 57

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
- Chuyển giao cho các nhà nghiên cứu quan tâm
đến điều hòa sinh tổng hợp curcumin ở nghệ
đen

- Bộ môn Vi
sinh
- Đại học TartuEstonia

2016-2017

100

6

Nghiên cứu ứng dụng CRP,
Procalcitonin và một số yếu
tố lâm sàng, cận lâm sàng để
tiên lượng bệnh viêm màng
não mũ ở người lớn, mã số
DHH2016 – 04 – 58

PGS. TS. Trần Xuân Chương
ThS. Phan Từ Khánh Phương
BS. Nguyễn Thị Phương Thảo
BS. Nguyễn Duy Bình

- Khoa Truyền
nhiễm, Bệnh
viện TW Huế
- Khoa Sinh
hóa, BVTW
Huế

2016-2017

80

7

Đánh giá chất lượng mảnh
xương sọ chó sau bảo quản
theo qui trình bảo quản trên
thực nghiệm tại Labo Bảo
quản Mô – Bộ môn Mô phôi
– Trường Đại học Y Dược –
Đại học Huế, mã số
DHH2016 – 04 – 59

ThS. Nguyễn Phương Thảo Tiên
TS. Lê Nghi Thành Nhân
ThS. Trần Anh Hùng
ThS. Lê Văn Tâm
KS. Nguyễn Phạm Phước Toàn
CN. Nguyễn Phan Quỳnh Anh

- Trung tâm
Công nghệ Mô
Ghép, BM. Mô
phôi, ĐH Y Hà
Nội
- Khoa Vi sinh,
BV Trường
ĐHYD Huế

2016-2017

100

3

- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước, 01 bài báo
đăng tạp chí nước ngoài
- đào tạo 02 cử nhân
- Kết quả nghiên cứu chuyển giao trực tiếp cho
gia đình bệnh nhân nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống và di truyền
- Kết quả nghiên cứu chuyển giao cho các bệnh
viện và các trung tâm có bệnh nhân trong
nghiên cứu để quản lí bệnh nhân trong điều trị
và phục hồi chức năng
- Bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tào 2 cử nhân
- Báo cáo phân tích
- Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp thêm hểu biết
về những đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của
bệnh viêm mang não mủ, đặc biệt là vai trò
quan trọng của CRP và procalcitonin. Kết quả
này sẽ góp phần giúp cho việc chẩn đoán sớm,
đánh giá chính xác tình trạng bệnh, tiên lượng
và điều trị tốt hơn bệnh viêm màng não mủ ở
người lớn
- Bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 2 cử nhân
- Kết quả ứng dụng được chuyển giao cho đơn
vị Bảo quản Mô-Bộ môn Mô phôi, trường
ĐHYD Huế
- Các BS khoa Ngoại thần kinh, ngoại Chấn
thương chỉnh hình làm tài liệu tham khảo để lựa
chọn vật liệu cấy ghép trong các trường hợp

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

8

Nghiên cứu đánh giá kết quả
điều trị phẫu thuật toàn diện
dị tật bẩm sinh khe hở môi
vòm miệng tại Huế, mã số
DHH2016 – 04 – 60

ThS. Nguyễn Văn Minh
ThS. Trần Thanh Phước
TS. Trần Tấn Tài
ThS. Hoàng Minh Phương
TS. Nguyễn Hồng Lợi
PGS. TS. Nguyễn Toại

- Khoa RHM,
BVTW Huế
- Khoa liên
chuyên khoa
TMH-M-RHM,
BV ĐHYD Huế

2016-2017

100

9

Nghiên cứu ứng dụng kỹ
thuật đặt chốt ống tủy tức thì
trong phục hồi răng vỡ lớn đã
điều trị tủy, mã số DHH2016
– 04 – 61

ThS. Hoàng Anh Đào
PGS. TS. Nguyễn Toại
ThS. Trần Thanh Phước
BS. Lê Thị Quỳnh Thư
BS. Lê Hà Thùy Nhung
BS. Đỗ Phan Quỳnh Mai

Khoa RHM,
trường ĐHYD
Huế

2016-2017

90

10

Nghiên cứu bất thường về
kiểu hình, kiểu gene của bệnh
huyết sắc tố của người dân
tộc Kinh đến khám tại Bệnh
viện trường ĐH Y Dược Huế,
mã số DHH2017 – 04 – 62
của

TS. Nguyễn Quỳnh Châu
PGS. TS. Nguyễn Duy Thăng
CN. Phạm Thanh Tường
CN. Lê Tuấn Linh

- Bộ môn Di
truyền, Trường
ĐHYD Huế
- Khoa Huyết
học, BV ĐHYD
Huế
- Khoa Hóa
sinh, ĐH
Sassari, Ý

2017-2018

80

11

Đánh giá tính chất lý hóa,
kháng khuẩn, nấm mốc và
kích ứng da của sản phẩm
kem thảo dược Mecamix, mã
số DHH2017 – 04 – 63

ThS. Trần Văn Hòa
PGS. TS. Trần Đình Bình
PGS. TS. Lê Chuyển
DS. Võ Thị Bích
Ông Hoàng Trọng Vân Kiều

- Bộ môn Dược
lý, Trường
ĐHYD Huế
- Bộ môn Vi
sinh, Trường

2017-2018

70

4

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
khuyết sọ sau mổ giải áp
- Bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- Phương pháp điều trị bệnh nhân khe hở môi
vòm miệng
- Kết quả được chuyển giao cho Khoa RHM,
trường ĐHYD Huế, liên chuyên khoa RHMM_RHM, BV ĐHYD Huế, khoa RHM BVTW
Huế
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- Báo cáo phân tích
- Sổ tay hướng dẫn đặt chốt chân răng tức thì
trong phục hồi răng vỡ lớn đã điều tủy
- Kết quả được chuyển giao thông qua hình thức
báo cáo tại Hội nghị, hội thảo và bài báo trên
tạp chí chuyên ngành. Địa chỉ ứng dụng là các
cơ sở Răng Hàm Mặt trong nước
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- báo cáo phân tích
- kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để góp
phần xây dựng chương trình sàng lọc trước sinh
và trước hôn nhân nhằm góp phần ngăn ngừa
dạng nặng của bệnh lý này. Ứng dụng tại: BM
Huyết học, Trường ĐHYD Huế, Khoa Huyết
học-Truyền máu BV Trường ĐHYD Huế, Viện
Y sinh học, Trường ĐHYD Huế
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- báo cáo phân tích
- Sản phẩm kem thảo dược Mecamix ứng dụng
tại các cơ sở y tế và cộng đồng

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

12

Nghiên cứu điều trị nhiễm
khuẩn cấp tính đường tiết
niệu trên có yếu tố tắc nghẽn
do sỏi thận và sỏi niệu quản,
mã số DHH2017 – 04 – 64

PGS. TS. Nguyễn Khoa Hùng
PGS. TS. Lê Đình Khánh
ThS. Lê Đình Đạm
Nguyễn Bích Thủy

13

Nghiên
cứu
bào
chế
phytosome quercetin và ứng
dụng phytosome vào dạng
bào chế qua da, mã số
DHH2017 – 04 – 65

ThS. Nguyễn Hồng Trang
ThS. Lê Thị Minh Nguyệt
ThS. Lê Thị Thanh Ngọc
ThS. Lường Văn Dũng
CN. Trần Việt Hằng

14

Tình hình tiếp cận dịch vụ y ThS. Trần Nguyễn Trà My
tế và xây dựng mô hình quản TS. Nguyễn Minh Tâm
lý bệnh glôcôm ở đối tượng PGS. TS. Phan Văn Năm
trên 40 tuổi tại thành phố
Huế, mã số DHH2017 – 04 –

Đối tác trong
nước và quốc tế
ĐHYD Huế
- Phòng NCKH
Công ty Dược
phẩm TT Huế
- Công ty CP
ứng dụng khoa
học Y Dược,
TT Huế
- Khoa Ngoại
tiết niệu, BV
Trường ĐHYD
Huế
- Đơn vị tán sỏi,
Nội soi tiết niệu
BV Trường
ĐHYD Huế

- Các trạm Y tế
14 phường
trong TP Huế
- Bộ môn Mắt,
Trường ĐHYD

5

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

2017-2018

80

- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ, 01 cử nhân
- báo cáo phân tích
- báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành quốc
gia, đăng bài trên tạp chí chuyên ngành quốc gia
- Địa chỉ ứng dụng: các bệnh viện từ tuyến tỉnh
trở lên

2017-2018

70

2017-2018

80

- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- báo cáo phân tích
- kết quả đề tài có thể chuyển giao cho các
nghiên cứu tiếp theo nhằm sản xuất được các
thuốc hoặc thực phẩm chức năng có hiệu quả
chống oxy hóa tốt và ít tác dụng phụ hơn so với
các dược chất tổng hợp hóa học cũng như góp
phần tạo ra một dạng bào chế mới có khả năng
ứng dụng vào thực tiễn, trên cơ sở đó phục vụ
cho mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe của
nhân dân
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- báo cáo phân tích
- Sau khi hoàn thành đề tài sẽ chuyển giao mô
hình khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị và

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

66
15

Xây dựng qui trình kỹ thuật
multiplex real – time PCR
chẩn đoán nhanh các tác nhân
vi khuẩn gây viêm màng não
mũ thường gặp, mã số
DHH2017 – 04 – 67

PGS. TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm
TS. Nguyễn Hoàng Bách
ThS. Trần Thị Tuyết Ngọc
PGS. TS. Lê Văn An
Nguyễn Thị Tina

16

Nghiên cứu hoạt tính ức chế
enzyme Acetylcholinesterase
của một số dược liệu khu vực
miền Trung Việt Nam, mã số
DHH2017 – 04 – 68

ThS. Lê Thị Bích Hiền
ThS. Nguyễn Đình Quỳnh Phú
ThS. Võ Quốc Hùng
ThS. Trần Thị Thùy Linh

17

Xây dựng và đánh giá hiệu
quả các công cụ hỗ trợ tư vấn
sử dụng thuốc tại nhà thuốc,
mã số DHH2017 – 04 – 69

TS. Võ Thị Hà
TS. Trương Viết Thành
ThS. Võ Thị Hồng Phượng
PGS. TS. Lê Chuyển
ThS. Trần Quang Trung

Đối tác trong
nước và quốc tế
Huế
- BV Mắt Huế
Khoa Vi sinh
học, BVTW
Huế

- Bộ môn Phụ
sản, Trường
ĐHYD Huế
- Bộ môn TMH,
Trường ĐHYD

6

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

2017-2018

80

2017-2018

80

2017-2018

60

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
quản lý bệnh glôcôm cho các tuyến y tế cơ sở (y
tế xã phường) trong toàn Tỉnh
- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- Quy trình công nghệ
- Báo cáo phân tích
- Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng ở các
phòng thí nghiệm, xét nghiệm tại các cơ sở y tế
tại tỉnh Thừa Thiên Huế (cụ thể Khoa Vi sinh
của BV Trường ĐHYD Huế và BVTW Huế) và
các đơn vị xét nghiệm khác có điều kiện thực
hiện các kỹ thuật chẩn đoán bằng sinh học phân
tử, cụ thể là kỹ thuật real-time PCR. Đưa quy
trình multiplex real-time PCR vào nội dung đào
tạo thực hành cho sinh viên Xét nghiệm Y học
tại Bộ môn Vi sinh, Trường ĐHYD Huế
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- báo cáo phân tích
- Kết quả nghiên cứu có tính chính xác và có độ
tin cậy khá cao, các kết quả của đề tài sẽ là cơ
sở khoa học và có thể chuyển giao cho các
nghiên cứu tiếp theo nhằm tạo ra các chế phẩm
thuốc hoặc thực phẩm chức năng từ cây cỏ tại
khu vực miền Trung Việt Nam để tìm ra cây
thuốc mới có hiệu quả trong điều trị bệnh
Alzheimer, phuc vụ cho công tác sức khỏe nhân
dân
- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- báo cáo phân tích
- Tài liệu “Sổ tay tư vấn một số bệnh thông
thường tại nhà thuốc”

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên
ThS. Mai Bá Hoàng Anh
ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

18

Đánh giá chất lượng dược
liệu chè vằng (Jasminum
subtriplinerve
Blume
–
Oleaceaae) và cao thành
phẩm ở Quảng Trị, mã số
DHH2017 – 04 – 70

ThS. Nguyễn Khánh Thùy Linh
ThS. Đoàn Thị Ái Nghĩa
Hoàng Xuân Huyền Trang
ThS. Nguyễn Hữu Tiến

19

Nghiên cứu giá trị của siêu
âm đàn hồi mô trong chẩn
đoán các tổn thương dạng nốt
tuyến giáp, mã số DHH2017
– 04 – 71
Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tăng
động giảm chú ý và các yếu
tố liên quan ở trẻ em từ 6 đến
15 tuổi tại thành phố Huế
năm 2017, mã số DHH2017 –
04 – 72

TS. Nguyễn Thanh Thảo
PGS. TS. Phùng Phướng
Nguyễn Hoàng Minh Thi
PGS. TS. Đặng Công Thuận
ThS. Lê Đình Dương
PGS. TS. Võ Văn Thắng
ThS. Lương Thanh Bảo Yến
CN. Hoàng Đình Tuyên
TS. Nguyễn Hữu Châu Đức
Nguyễn Phúc Thành Nhân
Võ Thị Hân

20

21

Nghiên cứu mối tương quan TS. Phan Anh Chi
giữa vị trí của lồi cầu xương BS. Châu Ngọc Phương Thanh
hàm dưới và rối loạn thái BS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Huế
- Bộ môn Nội,
Trường ĐHYD
Huế
2017-2018

80

Trung tâm Y
khoa Medic

2017-2018

80

Viện Nghiên
cứu sức khỏe
cộng đồng,
Trường ĐHYD
Huế

2017-2018

60

- Phòng khám
RHM, BV
trường ĐHYD

2017-2018

80

7

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
- Kết quả nghiên cứu có tính thời sự và có độ tin
cậy cao, các kết quả này có thể được sử dụng
cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm đào tạo lại
các kĩ năng tư vấn, nâng cao năng lực của đội
ngũ dược tại nhà thuốc
- 01 baì báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- báo cáo phân tích
- Đề tài được thực hiện với các phương pháp
nghiên cứu hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn
trong nước và quốc tế, phù hợp với xu thế phát
triển của khoa học và công nghệ hiện nay. Do
vậy, các kết quả nghiên cứu có tính thời sự và
độ tin cậy cao. Đồng thời đây cũng là kênh
thông tin tham khảo hữu ích phục vụ cho việc
phát triển tài nguyên cây thuốc gắn với phát
triển kinh tế xã hội ở địa phương
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- Giáo trình giảng dạy sau đại học chuyên ngành
CĐHA
- Tạp chí chuyên ngành CĐHA
- 01 bài báo trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- Kết quả đề tài sẽ được công bố và báo cáo tại
hội nghị khoa học về sức khỏe tâm thần. Đồng
thời là cơ sở có tính khoa học được chuyển giao
cho các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở
và cộng đồng nhằm tăng cường hiểu biết về rối
loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- Kết quả nghiên cứu có tính chính xác và có độ

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

dương hàm, mã số DHH2017 BS. Hồ Xuân Anh Ngọc
– 04 – 73

22

Nghiên cứu xây dựng qui
trình định lượng một số
Glucocorticoid và Nsaid trộn
lẫn trong chế phẩm đông
dược, thực phẩm chức năng
bằng sắc ký lỏng hai lần khối
phổ, mã số DHH2017 – 04 –
74

ThS. Đào Thị Cẩm Minh
PGS. TS. Trần Hữu Dũng
PGS. TS. Nguyễn Thị Kiều Anh
ThS. Nguyễn Hữu Tiến
CN. Lê Thị Bảo Trâm
DS. Thái Khoa Bảo Châu

23

Nghiên cứu ứng dụng kỹ
thuật chụp cắt lớp vi tính liều
thấp trong phát hiện sớm ung
thư phổi, mã số DHH2018 –
04 – 75

ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà
PGS. TS. Lê Trọng Khoan
CN. Hoàng Ngọc Thành
CN. Phạm Thanh Bắc
CN. Nguyễn Thảo Vân
PGS. TS. Đặng Công Thuận

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Huế
- Khoa RHM,
BVTW Huế

- Khoa ung
bướu, BV
Trường ĐHYD
Huế
- Khoa Ngoại
CTCH – Lồng
ngực
- Khoa Giải
phẫu bệnh
- Khoa Nội tổng
hợp Nội tiết

8

2017-2018

80

2018-2019

60

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
tin cậy khá cao. Các kết quả của đề tài sẽ là cơ
sở khoa học và có thể chuyển giao cho các
nghiên cứu tiếp theo nhằm xác định rõ hơn mối
liên hệ này từ đó có thể đưa ra được phương
pháp điều trị thích hợp và hiệu quả đối với rối
loạn thái dương hàm, từ đó góp phần phục vụ
tốt hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân
dân
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- báo cáo phân tích
- Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng cho
các nghiên cứu tiếp theo nhằm kiểm soát chặt
chẽ hơn các chế phẩm đông dược, phục vụ cho
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng
thời đây cũng là kênh thông tin tham khảo hữu
ích phục vụ cho việc hoạch định chính sách
quản lý y tế và phát triển công tác kiểm nghiệm
chất lượng chế phẩm đông dược gắn với phát
triển kinh tế xã hội, đảm bảo cho sự phát triển
lành mạnh của ngành công nghiệp dược phẩm
trong nước
- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- Bản quy hoạch
- Kết quả nghiên cứu có thể công bố và áp dụng
rộng rãi trên toàn quốc để tầm soát ung thư phổi
sớm ở người có yếu tố nguy cơ cao ung thư
phổi. Mục đích lớn nhất của nghiên cứu hoàn
thiện quy trình sàng lọc ung thư phổi, tức là sẽ
phát hiện được ung thư phổi ở giai đoạn chưa có
trieuj chứng
- Tập huấn chuyên môn hoặc viết bài báo hoặc

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

24

Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng, cận lâm sàng và kết quả
điều trị nhiễm nấm Candida
spp đường hô hấp ở bệnh
nhân thông khí nhân tạo tại
khoa Hồi sức cấp cứu, mã số
DHH2018 – 04 – 76

ThS. Phan Thắng
PGS. TS. Tôn Nữ Phương Anh
TS. Ngô Thị Minh Châu
TS. Nguyễn Văn Minh
ThS. Trần Xuân Thịnh
TS. Nguyễn Hoàng Bách
PGS. TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm

25

Giá trị của nồng độ albumin
và bilirubin máu cuống rốn
trong tiên đoán vàng da tăng
bilirubin gián tiếp bệnh lý ở
trẻ sơ sinh đẻ non, mã số
DHH2018 – 04 – 77

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
PGS. TS. Phan Hùng Việt
ThS. Trần Thế Bình
ThS. Phạm Thị Ny

26

Đánh giá đứt gãy DNA tinh
trùng ở các trường hợp vô
sinh và mối liên quan với chất
lượng phôi thụ tinh trong ống
nghiệm, mã số DHH2018 –
04 – 78

PGS. TS. Lê Minh Tâm
GS. TS. Cao Ngọc Thành
TS. Nguyễn Thị Tâm An
ThS. Nguyễn Văn Trung
ThS. Nguyễn Thị Thái Thanh
BS. Nguyễn Đắc Nguyên

Đối tác trong
nước và quốc tế
- Khoa Khám
bệnh
- Khoa Hồi sức
cấp cứu,
BVTW Huế
- BM Ký sinh
trùng, Trường
ĐHYD Huế
- BM Vi sinh,
trung tâm Carlo
Ubani, Trường
ĐHYD Huế
- Khoa Vi sinh
BVTW Huế
- Khoa Vi sinh,
ĐH Sassari, Ý
Khoa sản BV
ĐHYD Huế

Trung tâm Nội
tiết sinh sản và
vô sinh, Bệnh
viện ĐHYD
Huế

9

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
báo cáo cập nhật tại Hội nghị

2018-2019

60

2018-2019

60

2018-2019

60

- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- phương pháp điều trị
- chuyển giao phương pháp chẩn đoán, chăm
sóc, điều trị và dự phòng nhiễm nấm Candida
spp trên đường hô hấp ở bệnh nhân đang thông
khí nhân tạo cho các đơn vị đào tạo tại các
trường Đại học để giảng dạy và nghiên cứu
trong chuyên ngành
- nắm vững đặc điểm dịch tễ cũng như tình hình
kháng thuốc của vi khuẩn, vi nấm tại các trung
tâm hồi sức lớn từ đó đưa ra được chiến lược dự
phòng và điều trị cho các bệnh viện trong khu
vực miền Trung cũng như trên toàn quốc
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 BSĐK
- báo cáo phân tích
- kết quả là cơ sở khoa học giúp các bác sĩ lâm
sàng Nhi khoa có thể tiên đoán được tiến triển
của tình trạng vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở
trẻ sơ sinh đẻ non. Từ đó chẩn đoán và điều trị
sớm để tránh các biến chứng và di chứng về
sau. Bên cạnh đó,kết quả của nghiên cứu sẽ
cung cấp thêm thông tin mới trong giảng dạy
cho sinh viên trong lĩnh vực Nhi sơ sinh
- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- Quy trình công nghệ
- Giáo trình giảng dạy sau đại học chuyên ngành
Phụ sản
- Tạp chí chuyên ngành Phụ sản trong nước

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

27

Nghiên cứu nồng độ Folate
receptor alpha huyết thanh ở
bệnh nhân ung thư biểu mô
buồng
trứng,
mã
số
DHH2018 – 04 – 79

TS. Dương Thị Bích Thuận
Hoàng Thị Lan
PGS. TS. Tôn Nữ Phương Anh
TS. Phù Thị Hoa
Phan Thị Minh Tâm

28

Tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng và
các yếu tố liên quan đến rối
loạn trầm cảm ở bệnh nhân
đái tháo đường tại Bệnh viện
Trường Đại học Y Dược Huế
và Bệnh viện Trung ương
Huế, mã số DHH2018 – 04 –
80

TS. Trần Như Minh Hằng
ThS. Trần Thị Trà My
Võ Thị Hân
Lê Trần Tuấn Linh
Nguyễn Quang Ngọc Linh

29

Nghiên cứu tình hình nhiễm ThS. Nguyễn Thị Châu Anh
Streptococcus Agalactiae ở PGS. TS. Lê Văn An
phụ nữ mang thai đến khám ThS. Phan Văn Bảo Thắng

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

- BM Ký sinh
trùng, Trường
ĐHYD Huế
- Đơn vị xét
nghiệm trung
tâm, BV trường
ĐHYD Huế
- Khoa sản, BV
Trường ĐHYD
Huế
- Khoa Sản,
BVTW Huế
- Khoa Giải
phẫu bệnh, BV
ĐHYD Huế
- Khoa Giải
phẫu bệnh,
BVTW Huế
Khoa Nội tổng
hợp, BV
ĐHYD Huế
- Khoa Nội Nội
tiết- Thần kinh,
BVTW Huế

2018-2019

60

2018-2019

60

Khoa Sản BV
Trường ĐHYD
Huế

2018-2019

60

10

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
- Các trung tâm điều trị hiếm muộn, cũng như
các cơ sở chẩn đoán di truyền khu vực miền
Trung và cả nước
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ, 01 cử nhân
- bản kiến nghị
- kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng xét
nghiệm Folate Receptor Alpha (FRA) huyết
thanh ở những bệnh nhân u buồng trứng đến
khám và điều trị tại Bệnh viện Trường ĐHYD
Huế và BVTW Huế hoặc các BV có trang bị
máy sinh hóa miễn dịch tự động ELISA khác.
Đồng thời có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu
đưa vào giảng dạy, qua các hội thảo và các cơ
sở y tế tuyến dưới

- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua các
hội nghị, hội thảo khoa học hoặc các chương
trình “sức khỏe cho mọi người” trên truyền
hình, các brochure
- địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế (các bác sĩ
làm trong lĩnh vực nội tiết, tâm thần, các bác sĩ
đa khoa) và cộng đồng (người dân)
- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- kết quả nghiên cứu có thế áp dụng ở các phòng

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

và theo dõi tại Bệnh viện CN. Nguyễn Thị Phúc Lộc
trường Đại học Y Dược Huế, ThS. Trần Mạnh Linh
mã số DHH2018 – 04 – 81

30

Nghiên cứu điều kiện biểu
hiện dị chủng Serine protease
NO5 trong chủng Bacillus
Subtilis BD 170, mã số
DHH2018 – 04 – 82

31

Nghiên cứu một số phương
pháp mới tiềm năng sử dụng
hạt nano vàng trong điều trị
ung thư, mã số DHH2018 –
04 – 83

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
GS. Nguyễn Hoàng Lộc
La Phương Thảo
Nguyễn Đức Huy
ThS. Trương Thị Phương Lan
ThS. Bùi Lê Thanh Nhàn
ThS. Nguyễn Minh Hoa
GS. Nguyễn Ái Việt
PGS. TS. Trần Hồng Nhung
ThS. Lương Thị Thêu
ThS. Lê Anh Thi

32

Khảo sát năng lực cung cấp
dịch vụ dự phòng và quản lý
một số bệnh mạn tính không
lây tại các trạm y tế xã,
phường tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2018, mã số DHH2018 –
04 – 84

BS. Võ Đức Toàn
TS. Nguyễn Minh Tâm
ThS. Hồ Anh Hiến
BS. Nguyễn Thị Hòa
BS. Lê Hồ Thị Quỳnh Anh
BS. Dương Quang Tuấn
BS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

2018-2019

60

- Viện Vật lý,
Viện Hàn lâm
Khoa học Công
nghệ Việt Nam

2018-2019

60

Sở y tế tỉnh
Thừa Thiên
Huế

2018-2019

60

11

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
thí nghiệm, xét nghiệm tại các cơ sở y tế có điều
kiện thực hiện các kỹ thuật nuôi cấy và kỹ thuật
sinh học phân tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế
-đưa quy trình chẩn đoán LCB vào nội dung đào
tạo thực hành cho sinh viên xét nghiệm Y học,
Trường ĐHYD Huế
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 02 cử nhân
- chuyển giao enzyme nattokinase
- chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân quan
tâm
- 01 bài báo đăng tạp chí trong nước, 01 bài báo
đăng tạp chí nước ngoài
- đào tạo 01 thạc sỹ
- kết quả này có thể được sử dụng cho các
nghiên cứu tiếp theo trong nghiên cứu liên
ngành tại Việt Nam, đồng thời cung cấp một
thông tin hữu ích cho các nghiên cứ trước đây
trên Thế giới khi nghiên cứu về cơ chế truyền
năng lượng cộng hưởng và tương tác dẫn truyền
thuốc. Các kết quả của nghiên cứu sẽ cung cấp
thông tin hữu ích cho các thực nghiệm trong
nước cũng như thế giới cho việc phát triển các
mẫu dùng hạt nano kim loại có gắn kết các phân
tử sinh học
- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ, 01 cử nhân
- báo cáo phân tích
- kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao thông
qua hình thức báo cáo tại các Hội nghị, hội thảo
và bài báo trên các tạp chí chuyên ngành. Địa
chỉ ứng dụng là các cơ sở y tế các tỉnh Khu vực

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

33

Nghiên cứu tạo dòng và biểu
hiện kháng nguyên vỏ ngoài
miền III (EDIII) tái tổ hợp
của virus sốt xuất huyết
Dengue típ 2,3,4 ở Escherchia
Coli, mã số DHH2018 – 04 –
85

III
1

Đề tài Nafosted
Đánh giá hoạt tính khánh ung
thư và kháng viêm của các
hợp chất phân lập từ các loài
thuộc chi Chisocheton ở Việt
Nam, mã số: 104 – 01 –
2017.09

IV
1

Cấp tỉnh
Nghiên cứu ứng dụng kỹ
thuật lai tại chỗ gắn hai màu
(Dual – ISH) bằng máy
nhuộm hóa mô miễn dịch
phát hiện sự khuyếch đại gen
HER2 trong ung thư biểu mô
tuyến vú. Mã số TTH.2016 –
KC.12

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

2018-2019

60

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài
ThS. Lê Thị Bích Hiền
ThS. Lê Tuấn Anh
ThS. Võ Quốc Hùng
TS. Hồ Việt Đức
ThS. Hoàng Xuân Huyền Trang
PGS. TS. Đỗ Thị Thảo
KTV. Phạm Thị Hiền Thư

01/201812/2019

821

- 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước, 02 bài báo đăng tạp chí quốc tế
- Nghiên cứu được thành phần hóa học của 3
loài thuộc chi Chisocheton (10 chất sạch/mẫu).
- Phát hiện được ít nhất 2 hợp chất mới.
- Xác định được hoạt tính kháng ung thư, kháng
viêm của các chất sạch phân lập được.
- Phát hiện được ít nhất 4 hợp chất có hoạt tính
tốt theo hướng kháng ung thư, kháng viêm.

PGS. TS. Đặng Công Thuận
ThS. Lê Trọng Lân
PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
PGS. TS. Nguyễn Đình Tùng
PGS. TS. Nguyễn Phước Bảo Quân
PGS. TS. Nguyễn Văn Mão
ThS. Ngô Văn Trung
ThS. Lê Thị Thu Thảo
ThS. Trần Nam Đông
ThS. Ngô Cao Sách

03/201703/2019

1342

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành
- đào tạo 01 thạc sỹ, 01 bác sĩ
- Chuyển giao quy trình kỹ thuật có đào tạo cho
các cơ sở y tế có nhu cầu: Quy trình lai tại chỗ
nhuộm hai màu để phát hiện sự khuếch đại gen
HER2 trong ung thư vú.
Ngoài ra, quy trình này có thể chuyển giao và
áp dụng để phát hiện sự khuếch đại gen HER2
trong các ung thư khác như trong ung thư dạ
dày với cùng mục tiêu là để chọn lựa bệnh nhân

Người chủ trì và các thành viên
PGS. TS. Phan Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Ngọc Lương
Trần Thị Bích Ngọc
Trương Thị Bích Phương

12

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
miền Trung và Tây Nguyên
- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước
- đào tạo 01 thạc sỹ
- hỗ trợ cán bộ nghiên cứu trẻ tại Bộ môn MDSLB tiếp cận với các kỹ thuật cơ bản trong công
nghệ DNA tái tổ hợp, kỹ thuật miến dịch thấm
- Tạo điều kiện để các học viên ngành Y sinh
học thực hiện luận văn, sinh viên ngành Công
nghệ sinh học thực hiện các khóa luận tốt
nghiệp
- tạo nền móng cho việc phát triển nguồn vật
liệu để sản xuất vắc xin sau này

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

2

Điều tra thành phần loài và đề
xuất mô hình phát triển cây
Sa nhân (Amomum sp.) tại
tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo
nguồn dược liệu. Mã số
TTH.2016 – KC.06

PGS. TS. Nguyễn Thị Tân
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên
PGS. TS. Trương Thị Bích Phượng
PGS. TS. Trần Đăng Hòa
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài
BS. Nguyễn Thành Trung
TS. Đoàn Văn Minh
BS. Trần Nhật Minh
BS. Nguyễn Văn Hưng
BS. Nguyễn Ngọc Lê

3

Nghiên cứu quy trình bào chế
và đánh giá tác dụng dược lýlâm
sàng
của
bột
Glucomannan được chiết xuất
từ loài nưa Amorphophallus
paneoniifolus
(họ
RáyAraeae) trồng tại tỉnh Thừa
Thiên
Huế.
Mã
số:

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài
ThS. Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm
ThS. Lê Thị Minh Nguyệt
ThS. Nguyễn Hồng Trang
TS. Võ Thị Hà
ThS. Nguyễn Phước Bích Ngọc
ThS. Nguyễn Hữu Tiến
ThS. Võ Quốc Hùng

Đối tác trong
nước và quốc tế

- Trung tâm y tế
huyện A Lưới
- Viện công
nghệ sinh học,
Đại học Huế

13

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

01/201712/2018

887,887

2017-2019

1776

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
được điều trị đích phân tử.
- Các cơ sở y tế trong cả nước có điều trị đích
phân tử cho bệnh nhân ung thư vú hoặc ung thư
dạ dày.
- Các bệnh viện tuyến Tỉnh, tuyến Trung ương
và bệnh viện Trường Đại học Y có Khoa giải
phẫu bệnh được trang bị máy nhuộm hóa mô
miễn dịch có khả năng thực hiện kỹ thuật lai tại
chỗ.
- Tiêu bản khô cây Sa nhân
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên
ngành
- Đào tạo 1-2 ThS, 1- 2 BS hoặc CN
- Mô hình trồng cây Sa nhân nhân rộng trên địa
bàn huyện A Lưới và các vùng trồng Sa nhân ở
khu vực miền Trung và Tây Nguyên
- Nguồn dược liệu Sa nhân sạch, chất lượng có
thể dùng làm thuốc trong điều trị tại các cơ sở y
tế, cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, khu vực
miền trung và cả nước
- Mô hình trồng Sa nhân, mô hình nhân giống
Sa nhân có thể được chuyển giao cho Viện
Công nghệ Sinh học, một số cơ quan đào tạo và
nghiên cứu liên quan,các doanh nghiệp để tạo
nguồn dược liệu
- Cốm pha hỗn dịch Glucomannan (đạt tiêu
chuẩn cơ sở)
- Các báo cáo khoa học
- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ
- 02 bài báo khoa học đằn trên tạp chí chuyên
ngành
- Công ty Dược TW Huế hoặc Công ty Dược
phẩm Nhất Nhất, hoặc Xí nghiệp Liên hiệp

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
TTH.2015-KC.10

V
1

2

3

4

5

6

Cấp trường của Cán bộ
Nghiên cứu đặc điểm hình
ảnh mạch máu thận trên Cắt
lớp vi tính tại Bệnh viện
trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu sự truyền năng
lượng cộng hưởng phụ thuộc
nồng độ hạt nano vàng nhằm
định hướng ứng dụng trong y
học
Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng và xét nghiệm lẫy da
trên bệnh nhân mắc bệnh mày
đay mạn tại Bệnh viện Đại
học Y Dược Huế

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

ThS. Lường Văn Dũng
CN. Trần Thị Việt Hằng
ThS. Trần Thị Sông Hương
ThS. Ngô Đắc Hồng Ân
CN. Nguyễn Thảo Vân
CN. Phạm Thanh Bắc
ThS. Nguyễn Minh Hoa
ThS. Lê Anh Thi
CN. Đỗ Quang Tâm

ThS. Nguyễn Thị Trà My
ThS. Trần Ngọc Khánh Nam
BS. Nguyễn Thị Thanh Phương
ThS. Mai Bá Hoàng Anh
BS. Lê Thị Cao Nguyên
ĐD. Lê Thị Thúy Nga
ĐD. Đào Thị Ni
Nghiên cứu xác định đa hình ThS. Lê Tuấn Linh
C677T của gen MTHFR bằng PGS. TS. Nguyễn Viết Nhân
kỹ thuật PCR-RFLP ở bệnh PGS. TS. Hà Thị Minh Thi
nhân có tinh dịch đồ bất
thường
Xây dựng phương pháp định ThS. Nguyễn Khánh Thùy Linh
lượng Acteoside trong chè KTV. Phạm Thị Hiền Thư
vằng bằng HPTLC
Nghiên cứu đặc điểm thực ThS. Nguyễn Đình Quỳnh Phú
vật, thành phần hóa học và KTV. Phạm Thị Hiền Thư
hoạt tính kháng khuẩn của
cây Tai tượng đuôi chồn - Họ
Thầu dầu (Acalypha hispida
Burm.f. - Euphorbiaceae)

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
Dược Hà Tĩnh…

Khoa CĐHA,
BV Trường
ĐHYD Huế

05/201805/2019

10

Viện Vật lý,
Viện Hàn lâm
KHCN VNam

05/201805/2019

10

Phòng xét
nghiệm miễn
dịch BV ĐHYD
Huế

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

- Bộ môn Di
truyền Y học
- Trung tâm Nội
tiết Sinh sản và
Vô sinh

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

12

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

12

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

14

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- làm mô hình mạch máu thận và các biến thể
- soạn giáo trình, bài giảng
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

7

Điều tra phân bố, điều kiện KS. Đoàn Quốc Tuấn
sinh thái và trữ lượng của cây ThS. Võ Quốc Hùng
Hương nhu trắng (Ocimum
gratissimum L.) trên địa bàn
huyện A Lưới, tỉnh Thừa
Thiên Huế

05/201805/2019

12

8

Nghiên cứu đặc điểm thực vật
và hoạt tính ức chế Enzyme
Acetylcholinesterase của 2
loài Leea sp. – Họ Gối hạc
(Leeaceae)
Bán tổng hợp và đánh giá tác
động
ức
chế
Enzym
acetylcholinesterase của một
số dẫn chất Diosmetin
Nghiên cứu bào chế gel chứa
tiểu phân nano clotrimazole

ThS. Lê Thị Bích Hiền
ThS. Võ Quốc Hùng
KS. Đoàn Quốc Tuấn

05/201805/2019

12

ThS. Trần Thế Huân
ThS. Nguyễn Thanh Bích Châu
CN. Trần Thị Phương Ngọc

05/201805/2019

12

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

ThS. Hồ Hoàng Nhân

05/201805/2019

12

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- đào tạo 01 dược sĩ đại học
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- đào tạo 01 dược sĩ đại học
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

9

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- Bộ thông tin về:
+ Bản đồ phân bố cây Hương nhu trắng tại
huyện A Lưới
+ Bảng đặc điểm sinh thái của cây Hương nhu
trắng
+ Trữ lượng cây Hương nhu trắng tại khu vực
được khảo sát ở huyện A Lưới
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

11

Nghiên cứu bào chế gel chứa ThS. Lê Thị Thanh Ngọc
acid azelaic

05/201805/2019

12

12

Nghiên cứu bào chế kem chứa
dịch chiết lá cây Ngũ trảo
(Vitex negundo L) trồng tại
Thừa Thiên Huế
Đánh giá thực trạng sử dụng
thuốc cho phụ nữ có thai tại
Bệnh viện Đại học Y Dược
Huế
Nghiên cứu các nhân tố ảnh

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt
DS. Lê Hoàng Hảo

05/201805/2019

12

ThS. Võ Thị Hồng Phượng
SV. Nguyễn Thị Thùy Linh D4

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- đào tạo 01 dược sĩ đại học

05/2018-

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong

13

14

ThS. Ngô Thị Thu Hằng

Khoa Dược,

15

TT

15

16

17

18

19

20

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
hưởng đến sự hài lòng của
người bệnh về chất lượng
dịch vụ dược tại Khoa Dược Bệnh viện Đại học Y Dược
Huế
Đánh giá thực trạng sử dụng
thuốc trên bệnh nhân cao tuổi
theo
tiêu
chuẩn
STOPP/START tại bệnh viện
trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu tình hình sử dụng
thuốc kháng nấm và tác dụng
không mong muốn của thuốc
trên cộng đồng
Đánh giá mối liên quan giữa
các mức độ tăng huyết áp với
mức độ trầm trọng của tai
biến mạch máu não trên các
bệnh nhân điều trị tại Bệnh
viện Trường Đại học Y Dược
Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng giữa 2 nhóm bệnh nhân
đau thắt ngực có hạn chế hoạt
động thể lực và không có hạn
chế hoạt động thể lực
Nghiên cứu mối liên quan
giữa hormone giáp và một số
chỉ số sinh hóa ở bệnh nhân
hội chứng thận hư tại Bệnh
viện Trường Đại học Y Dược
Huế
Nghiên cứu sự tự tin của bà

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

DSCKI. Trần Quang Phúc

BV Trường
ĐHYD Huế

05/2019

ThS. Phan Đặng Thục Anh

Khoa Nội tổng
hợp- Nội tiết và
Khoa Nội Tim
mạch

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- đào tạo 01 dược sĩ đại học

ThS. Đỗ Thị Hồng Diệp
ThS. Lê Phước Dương

Bộ môn Dược
lý

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

ThS. Nguyễn Thành Tín

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

ThS. Phạm Thị Thúy Vũ

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

PGS. TS. Lê Văn An

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/2018-

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong

ThS. Nguyễn Thị Minh Thành

Bệnh viện

16

nước

TT

21

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
mẹ trong việc phòng chống
bệnh tiêu chảy của trẻ em
dưới 5 tuổi tại Bệnh viện
Trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu các đặc điểm giải
phẫu bệnh và mối liên quan
với phân loại TIRADS trong
ung thư biểu mô tuyến giáp

22

Nghiên cứu độ nhạy cảm của
Aspergillus với thuốc kháng
nấm bằng thử nghiệm trên
môi trường lỏng

23

Nghiên cứu giám sát chủ
động vi khuẩn kháng thuốc
khi sử dụng kháng sinh tại
bệnh viện

24

Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng, cận lâm sàng bệnh viên
gan siêu vi cấp ở trẻ em
Nghiên cứu rối loạn điện giải
trong nhiễm khuẩn thần kinh
cấp tính ở trẻ em
Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng và xét nghiệm bệnh đái
tháo đường trẻ em
Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng, cận lâm sàng và nồng

25

26

27

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

CN. Nguyễn Thị Thanh Thanh
CN. Võ Thị Nhi
CN. Dương Thị Quỳnh Trâm

Trường ĐHYD
Huế

05/2019

PGS. TS. Đặng Công Thuận
ThS. Lê Trọng Lân
Bs. Nguyễn Trần Bảo Song
ThS. Trần Nam Đông
ThS. Lê Thị Thu Thảo
ThS. Ngô Cao Sách
CN. Trần Thị Hoàng Liên
BS. Triệu Thị Hoàng Lâm
TS. Ngô Thị Minh Châu
PGS. TS. Tôn Nữ Phương Anh
CN. Đỗ Thị Bích Thảo
ThS. Hà Thị Ngọc Thúy
ThS. Nguyễn Phước Vinh
PGS. TS. Trần Đình Bình
ThS. Nguyễn Viết Tứ
BS. Trần Doãn Hiếu
KTV. Nguyễn Thành Bảo
CN. Dương Thị Hồng Liên
TS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Khoa CĐHA,
Bệnh viện
Trường ĐHYD
Huế

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- đào tạo 01 thạc sĩ
- mối liên quan giữa phân loại TIRADS và phân
loại Giải phẫu bệnh trong ung thư biểu mô
tuyến giáp

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

Phòng Điều
dưỡng, BV
Trường ĐHYD
Huế

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

Trung tâm Nhi
khoa, BVTW
Huế

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

ThS. Nguyễn Duy Nam Anh

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

PGS. TS. Hoàng Thị Thủy Yên
BS. Trần Vĩnh Phú

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

Người chủ trì và các thành viên

PGS. TS. Nguyễn Thị Cự

Trung tâm
Kiểm nghiệm

17

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
nước

TT

28

29

30

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
độ kẽm huyết thanh ở trẻ tiêu
chảy kéo dài điều trị tại Trung
tâm Nhi BVTW Huế và Khoa
Nhi Bệnh viện Trường Đại
học Y Dược Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng, cận lâm sàng của suy hô
hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh
viện Trường Đại học Y Dược
Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng và nồng độ Hs-Troponin
I ở trẻ em bị bệnh tim bẩm
sinh
Các yếu tố liên quan đến mức
độ nặng của viêm phổi trẻ em
từ 2 tháng đến 5 tuổi

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Kinh phí
thực hiện

thuốc, mỹ
phẩm, thực
phẩm Thừa
Thiên Huế
ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

PGS. TS. Phan Hùng Việt
BS. Nguyễn Thị Cẩm Vân
BS. Nguyễn Ngọc Minh Châu

Trung tâm Nhi
khoa BVTW
Huế

PGS. TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

31

Nghiên cứu ứng dụng bảng
đánh giá điểm tuyến tiền liệt
bằng hình ảnh vào chẩn đoán
tăng sinh tuyến tiền liệt

PGS. TS. Lê Đình Khánh
PGS. TS. Nguyễn Khoa Hùng
ThS. Lê Đình Đạm
ThS. Nguyễn Xuân Mỹ
BS. Võ Minh Nhật

32

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán
và
tiên
lượng
của
procalcitonin trong viêm bể
thận tắc nghẽn do sỏi
Rách màng cứng trong phẫu
thuật giải ép thần kinh vùng

ThS. Lê Đình Đạm
PGS. TS. Lê Đình Khánh
PGS. TS. Nguyễn Khoa Hùng

- Khoa Tiết
niệu thần kinh
BV ĐHYD Huế
- Đơn vị tán sỏi
– Nội soi Tiết
niệu BV
Trường ĐHYD
Huế
Khoa Ngoại
Tiết niệu BV
ĐHYD Huế

ThS. Trần Đức Duy Trí
ThS. Trương Văn Trí

Khoa CĐHA,
BV Trường

33

Thời gian
thực hiện

18

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
- nghiên cứu khoa học của sinh viên và nghiên
cứu khoa học cho bác sĩ CK2 Nhi
- Ứng dụng trong thực hành lâm sàng tiêu hóa
nhi khoa

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong đào tạo
lâm sàng cho các đối tượng đại học và sau đại
học
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

TT

34

35

36

37

38

39

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
thắt lưng: tỷ lệ mắc, nguyên
nhân, xử trí và kết quả
Nhận xét đặc điểm lâm sàng,
cận lâm sàng và đánh giá kết
quả điều trị bệnh lý thoát vị
bẹn nghẹt
Đánh giá kết quả điều trị các
biến chứng do sử dụng thuốc
chống đông kháng vitamin K
ở bệnh nhân mang van tim cơ
học
Xây dựng bản đồ mạch xuyên
ra đa của động mạch chày
sau, chày trước và động mạch
mác bằng doppler cầm tay
nhằm ứng dụng lâm sàng vạt
mạch xuyên che phủ khuyết
hông phần mềm quanh vùng
cẳng - bàn chân
Khảo sát vai trò của thang
điểm MoCA trong tầm soát sa
sút trí tuệ ở bệnh nhân tăng
huyết áp
Nghiên cứu tỷ lệ nguy cơ rối
loạn tăng động giảm chú ý và
một số yếu tố liên quan ở học
sinh lớp 1 tại thành phố Huế
năm 2018

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

ThS. Nguyễn Thanh Minh
CN. Nguyễn Thị Ngọc Minh
TS. Phan Đình Tuấn Dũng
ThS. Đặng Như Thành

ĐHYD Huế
Khoa Ngoại,
BVTW Huế

05/201805/2019

10

PGS. TS. Lê Quang Thứu
BS. Đặng Nguyên Hoàng

Phòng Siêu âm
tim, Trung tâm
Tim mạch
BVTW Huế

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- hướng dẫn tốt nghiệp 01 sinh viên Y6

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- 01 đề tài tốt nghiệp đại học cho sinh viên
ngành Răng Hàm Mặt chính quy

ThS. Lê Hồng Phúc
ThS. Lê Văn Minh Tuệ
BS. Trần Nhật Tiến

PGS. TS. Nguyễn Đình Toàn
BS. Nguyễn Duy Duẩn

CN. Hoàng Hữu Hải
CN. Phan Thị Mỹ Linh
BS. Đặng Thị Hòa
CN. Tôn Nữ Quỳnh Như
BS. Trương Việt Trình
CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Nghiên cứu mô hình nhiễm TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
màu thực phẩm lên men răng TS. Nguyễn Thanh Tùng
Ex Vivo

Phòng khám
Nội, BV
Trường ĐHYD
Huế

Khoa cơ bản,
Trường ĐHYD
Huế

19

- Báo cáo tại Hội nghị Ngoại Thần kinh Việt
Nam 2018
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

TT
40

41

42

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
Nghiên cứu đặc điểm hình
thái mô mềm mặt nghiêng
trên sinh viên Trường Đại học
Y Dược Huế
Nghiên cứu in vitro sự thay
đổi độ cong ống tủy và thời
gian sửa soạn bằng trâm
Safesider
Xây dựng, ứng dụng phần
mềm giấy mời trực tuyến và
gửi thông tin qua hệ thống
email công vụ

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Khoa RHM,
BV ĐHYD Huế

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

BS. Đỗ Phan Quỳnh Mai
TS. Phan Anh Chi

05/201805/2019

10

CN. Trần Nguyễn Quang Tiến
ThS. Nguyễn Đức Tùng
ThS. Bùi Thị Nguyệt
CN. Văn Thị Thu Hà

05/201805/2019

10

05/201805/2019

10

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- Phim Xquang mô phỏng sự thay đổi cong ống
tủy sau khi sửa soạn bằng trâm Safesider
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- Phần mềm giấy mời trực tuyến và gửi thông
tin qua hệ thống email công vụ. Ứng dụng phần
mềm vào trong công tác của phòng Hành chính
– Tổ chức
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- Phần mềm giấy mời trực tuyến và gửi thông
tin qua hệ thống email công vụ. Ứng dụng phần
mềm vào trong công tác của phòng Hành chính
– Tổ chức
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

05/201805/2019

10

Người chủ trì và các thành viên
BS. Nguyễn Lê Minh Trang

43

Xây dựng phần mềm quản lý ThS. Nguyễn Đức Tùng
tài khoản truy cập chung

44

Nghiên cứu đề kháng kháng BS. Nguyễn Duy Bình
sinh của vi khuẩn gây bệnh PGS. TS. Trần Xuân Chương
nhiễm khuẩn huyết tại bệnh BS. Trần Thị Huyền Trân
viện Trung ương Huế năm
2017-2018

45

Vai trò của siêu âm và FNA BS. Hoàng Hữu
trong chẩn đoán bệnh lý u PGS. TS. Phùng Phướng
tuyến giáp
ThS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên

- Khoa Truyền
nhiễm, BVTW
Huế
- Khoa Hồi sức
cấp cứu,
BVTW Huế
Khoa Ung
bướu, BV
ĐHYD Huế

46

Vai trò của định lượng Tg và ThS. Nguyễn Trần Thúc Huân
Anti-Tg sau phẫu thuật cắt
giáp toàn phần trong điều trị

Trung tâm Ung
bướu, BVTW
Huế

20

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lý u tuyến giáp
trước phẫu thuật
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- đào tạo 01 BSĐK

TT

47

48

49

50

51

52

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

carcinôm tuyến giáp dạng nhú
Chất lượng sống và tình trạng ThS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên
dinh dưỡng của bệnh nhân PGS. TS. Phùng Phướng
ung thư được hóa trị
BS. Lê Thanh Huy
BS. Nguyễn Thị Thủy
BS. Hoàng Hữu
Phân tích đặc điểm phân tử CN. Ung Thị Thủy
gen mã hóa Coagulase của PGS. TS. Lê Văn An
các chủng Staphylococcus TS. Nguyễn Hoàng Bách
Aureus kháng Methicilin
bằng phương pháp RFLP
Tình hình kháng kháng sinh CN. Nguyễn Thị Tuyền
của các chủng E.coli và đặc PGS. TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm
điểm
gen
mã
hóa ThS. Lê Nữ Xuân Thanh
Carbapenemase
của
các
chủng
E.coli
kháng
Carbapenem phân lập được
tại bệnh viện Đại học Y Dược
Huế
Khảo sát tính kháng thuốc ThS. Trần Thị Tuyết Ngọc
kháng sinh và một số đặc PGS. TS. Lê Văn An
trưng về gen của các chủng TS. Nguyễn Hoàng Bách
Klebsiella pneumoniae gây
nhiễm khuẩn tại Bệnh viện
trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu thực trạng và nhu PGS. TS. Đoàn Phước Thuộc
cầu về chăm sóc tại nhà của BS. Nguyễn Thị Phương Thảo
người dân ở thành phố Huế
CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Khảo sát sự đáp ứng nhu cầu BS. Lê Hồ Thị Quỳnh Anh
chăm sóc bệnh nhân mạn tính PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm
không lây nhiễm của người ThS. Hồ Anh Hiến
cao tuổi tại một số trạm y tế BS. Nguyễn Thị Hòa
xã, phường thuộc tỉnh Thừa BS. Võ Đức Tàon

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Trung tâm Ung
bướu, BVTW
Huế

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- đào tạo 01 BSĐK

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

12

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

12

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- 01 báo cáo tại Hội nghị
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- báo cáo khoa học về nhu cầu, thực trạng sử
dụng các dịch vụ chăm sóc bệnh mạn tính
không lây tại tuyến cơ sở và đánh giá của người

Khoa vi sinh,
BV ĐHYD Huế

Sở y tế tỉnh
Thừa Thiên
Huế

21

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
Thiên Huế

Người chủ trì và các thành viên

Đánh giá hiệu quả điều trị PGS. TS. Nguyễn Thị Tân
viêm quanh khớp vai thể đơn BS. Nguyễn Văn Hưng
thuần bằng điện châm kết hợp SV. Nguyễn Thị Lệ Viên
bài thuốc Quyên tý thang

54

Đánh giá hiệu quả điều trị đau BS. Nguyễn Văn Hưng
thần kinh tọa thể huyết ứ bằng PGS. TS. Nguyễn Thị Tân
bài thuốc "Thân thống trực ứ SV. Nguyễn Trúc Quỳnh
thang" kết hợp điện châm

55

Đánh giá hiệu quả điều trị
Liệt dây thần kinh số VII
ngoại biên thể phong hàn giai
đoạn phục hồi bằng điện
châm kết hợp với thuốc cổ
truyền
Đánh giá phương pháp điện
châm kết hợp bài thuốc Bổ
dương hoàng ngũ thang góp
phần phục hồi chức năng vận
động bệnh nhân nhồi máu não
dựa
trên
thang
điểm
Orgogozo
Nghiên cứu thực trạng sử
dụng hóa chất bảo vệ thực vật
và các yếu tố liên quan của
người dân xã Hương Toàn, thị
xã Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế năm 2018

57

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

BS. Dương Quang Tuấn
BS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

53

56

Đối tác trong
nước và quốc tế

cao tuổi về mức độ đáp ứng của tuyến y tế cơ sở
đối với các dịch vụ chăm sóc bệnh mạn tính
không lây nhiễm
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

TS. Vương Thị Kim Chi
SV. Lê Thị Hoài Như
SV. Nguyễn Khoa Lợi

05/201805/2019

10

- 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- hướng dẫn YHCT6 bảo vệ luận văn tốt nghiệp

ThS. Ngô Thị Diệu Hường
CN. Phùng Thị Thu Thủy

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- đề tài này sẽ cung cấp thêm một bằng chứng
khoa học về tình hình sử dụng và bảo quản hóa
chất bảo vệ thực vật hiện nay của người nông
dân. Từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm
cải thiện điều kiện lao động nông nghiệp cũng

TS. Đoàn Văn Minh
BS. Trần Nhật Minh
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Quang Tâm

- Khoa YHCT,
BVTW Huế
- BV YHCT
Thừa Thiên
Huế
- Khoa YHCT,
BVTW Huế
- BV YHCT
Thừa Thiên
Huế
BV YHCT
Thừa Thiên
Huế

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

22

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
như bảo vệ sức khỏe cho người nông dân
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- kết qủa của nghiên cứu đề tài sẽ cung cấp một
bằng chứng khoa học nhằm đưa ra các giải pháp
hiệu quả nhằm phòng chống giảm thị lực cho
công nhân dựa trên các yếu tố nguy cơ đã phát
hiện, đồng thời góp phần cải thiện và đảm bảo
điều kiện ánh sáng hợp lý, nâng cao chất lượng
vẹ sinh an toàn lao động cho công nhân và công
ty
- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- dùng trong giảng dạy sinh viên

58

Khảo sát tỷ lệ giảm thị lực và
các yếu tố liên quan đến giảm
thị lực ở công nhân Công ty
cổ phần Da giày Huế

ThS. Nguyễn Đình Minh Mẫn
ThS. Hồ Xuân Vũ
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Chi
ThS. Hà Văn Hoàng

- Trung tâm y tế
dự phòng tỉnh
TT Huế
- Công ty cổ
phần Da giày
Huế

05/201805/2019

10

59

Đánh giá tình trạng dinh
dưỡng người cao tuổi tại
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa
Thiên Huế
Thực trạng an ninh lương
thực tại vùng đầm phá Tam
Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế

CN. Trần Thị Táo
TS. Phan Thị Bích Ngọc

Các trạm y tế
huyện Quảng
Điền

05/201805/2019

10

ThS. Hoàng Thị Bạch Yến
BS. Bùi Thị Phương Anh
CN. Trần Thị Táo
CN. Hồ Thị Thanh Tâm

- Trung tâm
quan trắc Tài
nguyên và Môi
trường
- Sở Tài nguyên
và Môi trường
- UBND, TTYT
huyện Phong
Điền, Quảng
Điền, Phú
Vang, thị xã
Hương Trà
- UBND, trạm y
tế các xã liên
quan
UBND, trạm y
tế xã Hương
Vinh, thị xã

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- Cung cấp bằng chứng trong giảng dạy cho
sinh viên

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước
- cung cấp bằng chứng giảng dạy cho sinh viên

60

61

Tình hình nuôi dưỡng trẻ BS. Bùi Thị Phương Anh
dưới 2 tuổi tại xã Hương ThS. Hoàng Thị Bạch Yến
Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh CN. Phan Gia Bình

23

TT

62

63

64

65

66

67

68

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
Thừa Thiên Huế năm 2018
Nghiên cứu thời gian và chi
phí khám chữa bệnh ngoại trú
tại Bệnh viện Đại học Y
Dược Huế năm 2018
Nghiên cứu ứng dụng phẫu
thuật nội soi đặt tấm lưới
đường xuyên phúc mạc
(TAPP) trong điều trị thoát vị
bẹn có biến chứng
So sánh tình trạng lành
thương và biến chứng sau
phẫu thuật nhổ răng khôn
hàm dưới giữa hai kỹ thuật
khâu tối thiểu và khâu kín
Nghiên cứu vị trí đỉnh viền
nướu ở nhóm răng trước hàm
trên của sinh viên Răng Hàm
Mặt trường Đại học Y Dược
Huế
Nghiên cứu đặc điểm của đề
thi trắc nghiệm khách quan
một số học phần đào tạo đại
học ngành Y khoa
Nghiên cứu thông số Vp đánh
giá chức năng tâm trương thất
trái ở bệnh nhân tăng huyết áp
bằng phương pháp siêu âm
Doppler tim
Nghiên cứu ứng dụng thang
điểm C-WATCH trong tiên
lượng bệnh nhân xuất huyết
tiêu hóa trên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Hương Trà
Bộ môn Tổ
chức – Quản lý
y tế, Khoa
YTCC

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

PGS. TS. Phạm Anh Vũ

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

ThS. Hoàng Minh Phương

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

PGS. TS. Nguyễn Trường An

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

PGS. TS. Nguyễn Anh Vũ

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

05/201805/2019

10

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

Người chủ trì và các thành viên
CN. Trần Thị Táo
ThS. Trần Thị Thanh Nhàn

BS. Lê Nguyễn Thùy Dương

ThS. Lê Minh Tân
ThS. Võ Thị Minh Đức
ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc
ThS. Nguyễn Thị Huyền Thương

Phòng Đào tạo
Đại học, CTSV,
khoa RHM

- Khoa Nội tổng
hợp, BV
ĐHYD Huế
- Trung tâm Nội

24

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

TT

69

VI.
1

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Nghiên cứu tình hình bệnh
tăng huyết áp và thực trạng
tiếp cận dịch vụ y tế ở người
từ 18 tuổi trở lên tại huyện
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên
Huế
Cấp trường của Sinh viên
Nghiên cứu phương pháp
chuẩn bị bệnh nhân trong
chụp cắt lớp vi tính đại trực
tràng tại Bệnh viện Trường
Đại học Y Dược Huế

2

Nghiên cứu giảm liều thuốc
cản quang IOD trong chụp cắt
lớp vi tính động mạch phổi tại
bệnh viện trường đại học Y
Dược Huế

3

Khảo sát tỷ lệ thường gặp của
các dấu hiệu chính-dấu hiệu
phụ và các yếu tố liên quan
tới khởi phát của bệnh viêm
da cơ địa ở trẻ dưới 13 tuổi tại

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

ThS. Trương Xuân Long
BS. Nguyễn Thị Ngà
SV. Phan Thị Nhật Thanh

soi tiêu hóa, BV
Trường ĐHYD
Huế

TS. Ngô Viết Lộc
BSCKII. Nguyễn Phương Tuấn

Trạm y tế: Sịa,
Quảng Phước,
Qủang Vinh,
Quảng An,
Quảng Thọ

SV. Phan Thị Hồng Nhung
SV. Trần Thị Ngọc Huyền
SV. Phan Thị Tú Linh
SV. Bùi Thị Kim Phượng
SV. Phạm Lê Ngọc Thanh
KTHA3
ThS. Trần Thị Sông Hương
CN. Phạm Thanh Bắc
CN. Tôn Thất Nam Anh
SV. Lê Tuấn Anh
SV. Chế Quang Nhân
SV. Dương Thị Cẩm Nhung
SV. Trần Thị Minh Ngọc
SV. Nguyễn Văn Vũ
KTHA3
ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà
CN. Trần Minh Châu
SV. Trần Duy Khiêm Y4F
SV. Lê Xuân Thuận Y4K
SV. Đỗ Như Thuần Y4E
SV. Lê Phan Minh Triết Y4B
ThS. Trần Ngọc Khánh Nam

25

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

05/201805/2019

8

05/201805/2019

6

05/201805/2019

6

05/201805/2019

6

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong
nước

TT

4

5

6

7

8

9

10

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
phòng khám Da liễu Bệnh
viện Trường Đại học Y Dược
Huế
Xây dựng quy trình định
lượng
GABA
(GammaAminobutytric Acid) trong
một số sản phẩm trà bằng
phương pháp quang phổ hấp
thụ phân tử tạo dẫn xuất với
Phenol bằng phản ứng
Berthelot
Nghiên cứu định lượng
Verbascoside trong cao Chè
vằng
(Jasminum
Subtriplinerve Blume.) bằng
sắc ký lỏng hiệu năng cao
Sàng lọc ảo các dẫn chất có
khả năng ức chế Receptor GP
IIB/IIA
Nghiên cứu tác dụng cải thiện
các chỉ số Triglycerid và
Cholesterol của tinh bột mì
acetat trên mô hình chuột bị
béo phì
Nghiên cứu tình hình mua và
sử dụng thuốc cho trẻ của các
bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại
thành phố Huế
Quan điểm của người dân về
vai trò của nhà thuốc cộng
đồng trên địa bàn thành phố
Huế
Nghiên cứu phân nhóm phân

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

05/201805/2019

6

SV. Phan Tấn Vương
D4B
ThS. Nguyễn Hữu Tiến

05/201805/2019

6

SV. Đoàn Phước Hiếu
Dược 3C
ThS. Trần Thái Sơn
SV. Trương Bửu Hân
Dược 4
PGS. TS. Trần Hữu Dũng

05/201805/2019

6

05/201805/2019

6

SV. Hoàng Thị Xuân Hương
Dược 4A
ThS. Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm

05/201805/2019

6

SV. Hoàng Thảo Nghi
Dược 4B
ThS. Nguyễn Phước Bích Ngọc

05/201805/2019

6

SV. Cao Đình Huy Y5K

05/2018-

6

Người chủ trì và các thành viên
ThS. Nguyễn Thị Trà My
BS. Nguyễn Thị Thanh Phương
ĐD. Lê Thị Thúy Nga
SV. Nguyễn Tấn Khanh Dược 3A
SV. Nguyễn Phong Phú
Dược 3B
ThS. Nguyễn Viết Khẩn

26

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

- 01 bài báo đăng trên tạp chí Y Dược học

- Bộ câu hỏi phỏng vấn đối tượng nghiên cứu

TT

11

12

13

14

15

16

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
tử và mối liên quan với độ mô
học, giai đoạn bệnh trong ung
thư biểu mô vú xâm nhập
Xác định tỉ lệ dương tính với
kháng
thể
anticytomegalovirus
(IgG,IgM) ở phụ nữ mang
thai tại Bệnh viện Đại học Y
Dược Huế
Đánh giá kết quả điều trị bệnh
nhân tăng sinh lành tính tuyến
tiền liệt có bí tiểu cấp

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

PGS. TS. Đặng Công Thuận

05/2019

SV. Lê Quốc Khánh Y5C
SV. Nguyễn Thị Thùy Dung Y5I
SV. Đinh Thị Ngọc Huyền Y5I
SV. Nguyễn Đắc Duy Nghiêm Y5C
SV. Trịnh Thị Thùy Sa Y5C
PGS. TS. Phan Thị Minh Phương
SV. Hoàng Lực Y5E
SV. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Y6B
SV. Ngô Văn Hòa Y6B
PGS. TS. Lê Đình Khánh
SV. Tống Thị Thùy Dung Y4M
SV. Hoàng Thị Mỹ Dung Y4M
SV. Phạm Trần Nhật Linh Y5A
TS. Phan Đình Tuấn Dũng

05/201805/2019

6

05/201805/2019

6

05/201805/2019

6

SV. Trần Văn Tảo Y5A
SV. Vũ Nhật Minh Y5K
SV. Nguyễn Thanh Toàn Y4F
SV. Bùi Long Thể Y4G
SV. Nguyễn Nhật Linh Y4N
SV. Nguyễn Thị Minh Phương Y4G
ThS. Đặng Như Thành
Nghiên cứu đặc điểm lâm SV. Trần Thị Thúy Hạnh Y3H
sàng, cận lâm sàng và nguyên SV. Nguyễn Vĩnh Lạc Y6B
nhân của các triệu chứng PGS. TS. Nguyễn Khoa Hùng
đường tiết niệu dưới tại
phòng khám ngoại tiết niệu
bệnh viện trường Đại học Y
Dược Huế
So sánh chỉ số dự báo đột quỵ SV. Nguyễn Hoàng Y5A

05/201805/2019

6

05/201805/2019

6

05/2018-

6

Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng, cận lâm sàng và đánh
giá kết quả điều trị ung thư
đại trực tràng có biến chứng
tắc ruột
Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng, cận lâm sàng và đánh
giá kết quả điều trị bệnh lý
viêm phúc mạc do thủng tạng
rỗng

27

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên
ngành

TT

17

18

19

20

21

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
thiếu máu não ATRIA với chỉ
số CHADS2 và CHA2DS2VASc ở bệnh nhân rung nhĩ
Nghiên cứu in vitro sự đồng
đều và sát khít của khối vật
liệu trám bít theo các vị trí
thành ống tủy sử dụng máy
lèn nhiệt Touch N'Heat
Biến chứng thần kinh ngoại
biên và các yếu tố liên quan ở
bệnh nhân hóa trị tại bệnh
viện Trường Đại học Y Dược
Huế

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

SV. Hoàng Minh Trường Y3D
SV. Trần Văn Ý Y6K
GS. TS. Huỳnh Văn Minh
SV. Nguyễn Thị Kim Sa RHM5B
SV. Võ Khắc Tráng RHM6B
ThS. Hoàng Anh Đào

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

05/2019

SV. Bùi Hứa Như Trọng Y5K
SV. Trần Hồ Nguyệt Minh
YHCT3B
SV. Nguyễn Tấn Long Y4E
SV. Lê Xuân Thuận Y4K
SV. Lê Nhã Duyên Y1M
SV. Trương Minh Lộc Y1C
BS. Nguyễn Thị Thủy
Nghiên cứu ảnh hưởng của SV. Trần Viết Khôi Y5G
tình trạng dinh dưỡng lên chất SV. Hà Thanh Thanh Y6I
lượng sống của bệnh nhân ThS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên
ung thư được điều trị hóa chất
Vai trò của định lượng Tg và SV. Nguyễn Huyền Chinh Y5K
Anti-Tg sau phẫu thuật cắt SV. Trần Nguyễn Bảo Tuấn Y5K
giáp toàn phần trong điều trị SV. Trần Đình Mạnh Long Y6H
carcinôm tuyến giáp dạng nhú SV. Lê Thị Minh Ngọc Y6H
ThS. Nguyễn Trần Thúc Huân
Thực trạng sử dụng điện thoại SV. Nguyễn Hoa Mai Anh
thông minh và các yếu tố liên SV. Huỳnh Thị Thu Hiền
quan ở học sinh tiểu học tại SV. Nguyễn Song Hiếu
thành phố Huế
SV. Nguyễn Thị Xuân Lành
SV. Nguyễn Lê Hạnh Nguyện
SV. Nguyễn Thành Sơn
YHDP4B
TS. Nguyễn Văn Hòa
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TT
22

23

24

25

26

27

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
Nghiên cứu sự hiểu biết về
chức danh cử nhân y tế công
cộng của cán bộ y tế tại một
số bệnh viện thuộc tỉnh Thừa
Thiên Huế
Thực trạng bạo lực học đường
và các yếu tố liên quan của
học sinh tại các trường Trung
học phổ thông ở thành phố
Huế năm 20

Nghiên cứu tình hình bệnh
mạn tính và nhu cầu chăm sóc
bệnh mạn tính của người cao
tuổi tại phường Thủy Biều,
thành phố Huế năm 2018
Tình hình sức khỏe, chất
lượng cuộc sống và một số
yếu tố liên quan đến người
già cô đơn tại huyện Phú
Vang tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2018

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

SV. Nguyễn Văn Dương YTCC3
TS. Ngô Viết Lộc

05/201805/2019

6

SV. Phan Thị Thùy Linh
SV. Nguyễn Thị Thảo Ly
SV. Đinh Thị Trà My
SV. Lê Văn Quốc Huy
YHDP5A
SV. Hoàng Ngọc Thanh YHDP5C
TS. Nguyễn Văn Hùng
SV. Nguyễn Thị Miên Hạ YHDP5C
SV. Nguyễn Thị Bảo Ái YHDP6B
SV. Lê Vũ Hà Vy YHDP6A
SV. Lê Thị Thanh Thúy YHDP5A
PGS. TS. Võ Văn Thắng
SV. Nguyễn Văn Thành Nhân
SV. Nguyễn Thị Hoài Thương
SV. Trần Thị Như Ý
SV. Huỳnh Thụy Huyền Trâm
YHDP4B
SV. Đoàn Phương Bình
YHDP4C
SV. Nguyễn Thị Hoài Nam
YHDP3B
ThS. Nguyễn Hữu Nghị
SV. Nguyễn Thị Hồng Nhi
YHDP5C
PGS. TS. Đoàn Phước Thuộc
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- báo cáo Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh
viên

05/2018-
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Người chủ trì và các thành viên

Nghiên cứu tình hình bạo
hành đối với nhân viên y tế
tại phòng Cấp cứu một số
bệnh viện ở tỉnh Thừa Thiên
Huế năm 2018
Tình hình stress và chiến lược SV. Đặng Thị Mộng Tuyền

29

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
- 01 bài báo đăng tạp chí y học thực hành

TT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ
ứng phó với stress ở học sinh
một số trường trung học phổ
thông thành phố Huế năm
2018

28

29

Thực trạng và một số yếu tố
liên quan đến việc cho trẻ bú
sữa mẹ trong vòng một giờ
đầu sau sinh của sản phụ tại
bệnh viện Đại học Y Dược
Huế năm 2018
Tìm hiểu kiến thức, thái độ,
thực hành về giáo dục giới
tính của bố/mẹ có con trong
độ tuổi vị thành niên ở xã
Thủy Vân, thị xã Hương
Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2018

30

Nghiên cứu kiến thức, thái
độ, thực hành về nhiễm khuẩn
bệnh viện của sinh viên y đa
khoa Trường Đại học Y Dược
Huế năm 2018

31

Tìm hiểu thực trạng sử dụng
internet để tìm kiếm thông tin
chăm sóc sức khỏe và các yếu
tố liên quan của phụ nữ mang
thai, phụ nữ có con dưới 2
tuổi tại phường Hương Long,

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

YHCT3B
SV. Đặng Thị Ngọc Tưởng
SV. Nguyễn Văn Chinh
YTCC4
TS. Đoàn Vương Diễm Khánh
SV. Lê Thanh Nhàn
SV. Nguyễn Thị Thùy Nhung
SV. Trần Thị Ty
SV. Nguyễn Thị Vân
YHDP5C
ThS. Hoàng Thị Bạch Yến
SV. Nguyễn Thị Khánh Ly
SV. Trương Thị Oanh
SV. Nguyễn Thị Mỹ Dung
SV. Nguyễn Thị Thanh Thương
YHDP5C
SV. Nguyễn Thị Thu Cúc
YHDP5A
ThS. Lương Thanh Bảo Yến
SV. Nguyễn Thị Trang
SV. Nguyễn Thị Thương
SV. Nguyễn Thị Khánh Hòa
SV. Lê Thị Hải
YHDP5B
SV. Nguyễn Thị Quỳnh Như
YHDP4A
ThS. Lê Đình Dương
SV. Nguyễn Thọ
SV. Đỗ Thị Hiền
SV. Hồ Thị Bích Vân
SV. Nguyễn Thanh Khoa Vy
SV. Nguyễn Thị Thùy Dung
YHDP4

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện

05/2019
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Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
- báo cáo Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh
viên
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VII
1

Tên dự án, nhiệm vụ khoa
học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

thành phố Huế năm 2018
Khảo sát kiến thức, thái độ về
vệ sinh kinh nguyệt của học
sinh nữ ở một số trường trung
học cơ sở tại thành phố Huế
năm 2018

CN. Trần Thị Táo
SV. Cù Thị Quỳnh Thương
SV. Nguyễn Thị Thu Hà
SV. Phạm Thị Hải Quỳnh
SV. Nguyễn Thị Thanh Long
SV. Nguyễn Thị Lệ Huyền
YHDP4A
ThS. Trần Thị Thanh Nhàn
Nghiên cứu tỉ lệ phụ nữ tham SV. Nguyễn Trường Giang YTCC3
gia khám sàng lọc ung thư cổ SV. Đặng Cao Khoa YTCC4
tử cung tại phường Thủy ThS. Nguyễn Thị Hường
Biều, thành phố Huế
Kiến thức, thái độ, thực hành SV. Huỳnh Thụy Huyền Trâm
dự phòng các yếu tố nguy cơ SV. Nguyễn Thị Hoài Thương
trong môi trường lao động SV. Nguyễn Văn Thành Nhân
của công nhân xây dựng phi SV. Trần Thị Như Ý
chính thức tại huyện Phú YHDP4B
Vang tỉnh Thừa Thiên Huế SV. Đoàn Phương Bình YHDP4C
năm 2018
PGS. TS. Hoàng Trọng Sĩ
Kiến thức, thái độ, thực hành SV. Lương Hữu Mạnh
về phòng chống xâm hại tình SV. Hồ Thị Trà Ly
dục trẻ em của người dân có SV. Lê Mỹ Đạt
con từ 5 đến 13 tuổi trên địa SV. Trần Thị Thanh Nga
bàn xã Thủy Phù, thị xã YHDP4B
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên SV. Nguyễn Duy Hoàng
Huế
YHDP4A
ThS. Võ Nữ Hồng Đức
Chuyển giao công nghệ
Cốm tiền liệt thanh giải
Trần Hữu Dàng

Công ty TNHH
khoa học dinh
dưỡng Orgalife
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Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực hiện
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Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

- báo cáo tại hội nghị nghiên cứu khoa học sinh
viên

