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PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

1 Tên Đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại tỉnh 
Hải Dương. 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ:  � Quốc gia � Bộ ⌧ Tỉnh � Cơ sở 

3 Mức độ bảo mật:  ⌧ Bình thường � Mật � Tối mật � Tuyệt mật 

4 Mã số nhiệm vụ (nếu có):  

5 Tên tổ chức chủ trì: TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT Y 
TẾ HẢI DƯƠNG 

Họ và tên thủ trưởng: Định Thị Diệu Hằng 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Địa chỉ: số 1 đường Vũ Hựu, TP. Hải Dương 

Điện thoại: 03203 891 799 

Website: lienhiephoikhkt.haiduong.org.vn 

 

 

Tỉnh/thành phố: Hải Dương 

Fax: 03203 891897 

 

 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Định Thị Diệu Hằng 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 
Chức vụ: Hiệu trưởng 

Điện thoại: 0904576453 

E-mail: dinhdieuhang@gmail.com 

 

Giới tính:Nữ 

Chức danh khoa học: Tiến sĩ 
 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
TS. Đinh Thị Diệu Hằng 

TS. Trần Quang Cảnh 

ThS. Phạm Văn Tám 

PGS.TS. Vũ Đình Chính 

ThS. Vũ Công Danh 

BS. Vũ Thị Hải Vân 

ThS. Nguyễn Văn Thắng 

TS. Lê Đức Thuận 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về bệnh nhân viêm gan 

- Xây dựng mô hình quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan 

- Đánh giá mô hình quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
Nội dung 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu về quan lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan virus B,C và 

viêm gan do rượu, gan nhiễm mỡ trong cộng đồng tỉnh Hải Dương 

- Xác định tỷ lệ mắc bệnh viêm gan virus B, C và viêm gan do rượu, gan nhiễm mỡ trong cộng 

đòng tỉnh Hải Dương (6.500 người dân thuộc phường Việt Hòa, huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn) 

- Đánh giá thực trạng quản lý, chăm sóc bệnh viêm gan virus B, C và viêm gan do rượu, gan 

nhiễm mỡ trong cộng đồng của các cơ sở y tế thuộc tỉnh Hải Dương 
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Nội dung 2: Xây dựng mô hình quản lý và chăm sóc bệnh viêm gan tại tỉnh Hải Dương 

- Xây dựng mô hình dựa trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng quản lý, chăm sóc bệnh viêm 

gan virus B,C và viêm gan do rượu, gan nhiễm mỡ, xây dựng các nội dung quản lý, chăm sóc. 

- Xây dựng phần mềm với các biến số là những nội dung cần thiết để áp dụng quản lý chăm sóc 

bệnh nhân viêm gan tại cộng đồng 

11 Lĩnh vực nghiên cứu(3)
: Khoa học Y Dược 

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
Nâng cao sự hiểu biết của người dân Hải Dương về bệnh và biện pháp phòng bệnh viêm gan 

virus B, C, viêm gan do rượu, bia, gan nhiễm mỡ tại cộng đồng. 

Đề tài nghiên cứu sẽ là tiền đề để xây dựng các mô hình quản lý những bệnh mãn tính khác tại 

cộng đồng, góp phần giảm tải cho bệnh viên tuyến tỉnh và TW, nâng cao chất lượng điều trị và 

chăm sóc người bệnh, hạ thấp tỷ lệ một số bệnh mãn tính trong cộng đồng, hạ thấp tỷ lệ biến 

chứng do bệnh, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, giảm nguy cơ mắc các bệnh 

hiểm nghèo như xơ gan và ung thư gan, góp phần tăng cường sức lao động cho xã hội và giảm 

chi phí ngân sách y tế. 

13 Phương pháp thực hiện: 
- Nghiên cứu cắt ngang mô tả 

- Chọn mẫu, cỡ mẫu 

+ Chọn mẫu chùm, phân tầng cho mẫu người dân: Chia địa bàn tỉnh Hải Dương thành 3 khu 

vực: Thành thị, nông thôn, miền núi 

- Kỹ thuật áp dụng: 

+ Khám sàng lọc: Xây dựng phiếu điều tra, tập huấn cán bộ nghiên cứu, tiến hành khám, xét 

nghiệm và siêu âm các đối tượng nghiên cứu 

- Phát hiện mắc bệnh viêm gan: 

+ Thăm khám, xác định chuẩn đoán 

+ Điều trị 
+ Tư vấn, giáo dục sức khỏe về bệnh 

+ Theo dõi định kỳ 

- Sử dụng các trang thiêt bị và hóa chất trong nghiên cứu 

- Xử lý số liệu 

- Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước 

14 Sản phẩm khoa học dự kiến 
- Báo cáo kết quả khảo sát 

- Mô hình quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan 

- Phần mềm quản lý bệnh nhân viêm gan 

- Báo cáo kết quả đề tài 

- 03 bài báo đăng tạp chí 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  

- Trường ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương 

- 03 xã, phường tham gia mô hình 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 1.525.000.000 đ 
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- Ngân sách sự nghiệp khoa học: 1.190.000.000 đồng 

- Nguồn tự có của tổ chức: 335.000.000 đồng 

18 Quyết định phê duyệt: số 235/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 01 năm 2016 

19 Hợp đồng thực hiện: số 18/2016/HĐ-NN ngày 22/ 01/ 2016 

 

 

  

 


