LỊCH THI BÁO CÁO KHOA HỌC
HỘI ĐỒNG 1- Chuyên ngành Y tế công cộng 1 (Dinh dưỡng, Phòng chống chấn
thương, Phục hồi chức năng)
Thời gian: 9:00-15:10, ngày 14/7/2022
Địa điểm: Phòng C203, nhà C, Trường Đại học Y tế công cộng
Thời
gian

Tên báo cáo

Báo cáo viên

Đơn vị công tác

9:009:25

Thực trạng dậy thì sớm ở học sinh THCS trên địa bàn
Vũ Thái Sơn
Hà Nội và đề xuất giải pháp can thiệp.

9:259:50

Hành vi ăn uống ở trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ từ 3-11
Lê Thị Thu Hà
tuổi tại Việt Nam năm 2021.

9:5010:15

Nguy cơ thiểu cơ (Sarcopenia) ở người cao tuổi tại xã Vũ Thị Ngọc
Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá năm 2022. Bích

CNCQDD2-1A2

10:1510:40

Kiến thức, thái độ và thực trạng sử dụng đồ uống chứa
Đoàn Lê Tuấn
đường nhân tạo (ASB) của sinh viên tại Hà Nội năm
Anh
2022.

CNCQDD2-1A2

10:4011:05

Tình trạng dinh dưỡng và yếu tố liên quan của bệnh
nhân chạy thận nhân tạo tại khoa Nội thận – Tiết niệu, Hoàng Hạ Vi
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022.

CNCQDD3-1A

11:0511:30

Nhu cầu thông tin về chăm sóc và phục hồi chức năng
Nguyễn Thị
của người chăm sóc trẻ khuyết tật tại huyện Quảng
Hương
Xương, tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Khoa YHLS

11:3013:30

Nghỉ trưa

13:3013:55

Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên
Phạm Hùng Tiến
y tế tại bệnh viện đa khoa Đông Anh, năm 2021.

13:5514:20

Thực trạng sử dụng mũ bảo hiểm và vấn đề chất lượng
Đỗ Huy Hoàng
mũ bảo hiểm tại Việt Nam năm 2021.

Trung tâm Chấn
thương

14:2014:45

Thực trạng tai nạn giao thông của người dân tại Thành Nguyễn Thành
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm 2020.
Long

Trung tâm Chấn
thương

14:4515:10

Gánh nặng do ngã ở người cao tuổi tại Thành phố Chí
Trần Thị Ngân
Linh, tỉnh Hải Dương năm 2020.

Trung tâm Chấn
thương

Khoa SKMTNN
Khoa
SKMTNN

Khoa YHLS

HỘI ĐỒNG 2- Chuyên ngành Y tế công cộng 2 (Khoa học xã hội, Sức khỏe môi
trường, Hệ thống y tế )
Thời gian: 9:00-14:45, ngày 14/7/2022
Địa điểm: Phòng C206, Nhà C, Trường Đại học Y tế công cộng
Thời
gian

Tên báo cáo

Báo cáo viên

Đơn vị công tác

9:009:25

Đánh giá tác động sức khỏe do ô nhiễm bụi PM2.5 ở
người trưởng thành tại một số tỉnh Đồng bằng sông Lê Tự Hoàng
Hồng năm 2019.

Khoa KHCB

9:259:50

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sử dụng chăm
Nguyễn Hằng
sóc thai sản tại 4 tỉnh Miền Nam Việt Nam năm 2020Nguyệt Vân
2021.

Khoa KHCB

9:5010:15

Ảnh hưởng của sự gắn kết trường học và stress, lo âu,
trầm cảm của học sinh lớp 10: Kết quả của phân tích Đinh Thu Hà
đường dẫn.

Khoa KHXH

10:1510:40

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến bạo lực
học đường của học sinh trung học phổ thông Lương
Vũ Thị Hậu
Tài 1, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh năm học 20202021.

ThSYTCC23-1B

10:4011:05

Một số yếu tố động lực và rào cản của hoạt động tình
nguyện và nhận thức về nguy cơ về COVID-19 của
Vũ Thị Lan Anh
sinh viên một số trường khối ngành khoa học sức khỏe
khu vực phía Bắc năm 2021.

CNCQDD2-1A1

11:0511:30

Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của
Trần Thị Thu
người cao tuổi trong đại dịch COVID-19 tại phường
Thủy
Đức Thắng, Hà Nội năm 2022.

CNCQYTCC171A1

11:3013:30

Nghỉ trưa

13:3013:55

Sự chấp nhận tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh
Nguyễn Minh
tiểu học của phụ huynh và một số yếu tố liên quan năm
Quân
2022.

13:5514:20

Tổng quan hệ thống về tính chi phí - hiệu quả của các
Vũ Nguyên Anh
can thiệp dự phòng và nâng cao sức khỏe tâm thần.

CNCQYTCC
K18

14:2014:45

Tổng quan các chủ đề nghiên cứu sau đại học tại
Phạm Văn Danh
Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2005-2021.

CNCQ KTMT

CNCQYTCC171A4

HỘI ĐỒNG 3- Lĩnh vực Kỹ thuật xét nghiệm y học, đánh giá hiệu quả thuốc
Thời gian: 9:00-15:10, ngày 14/7/2022
Địa điểm: Phòng C211, Nhà C, Trường Đại học Y tế công cộng
Thời
gian

Tên báo cáo

Báo cáo viên

Đơn vị công tác

9:009:25

Xác định đột biến vùng promoter gen TERT trên
Lê Văn Thu
mẫu mô của người bệnh ung thư biểu mô tế bào gan.

Trung tâm xét
nghiệm

9:259:50

Ứng dụng phương pháp lấy mẫu gián tiếp xây dựng
khoảng tham chiếu xét nghiệm sinh hóa Trường Đặng Thị Nga
ĐHYTCC.

Trung tâm xét
nghiệm

9:5010:15

Đặc điểm một số xét nghiệm đông máu trên bệnh
nhân đột quỵ nhồi máu não cấp điều trị thuốc tiêu sợi Lưu Thị Chính
huyết tại bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021.

Trung tâm xét
nghiệm

10:1510:40

Tỷ lệ đa hình đơn nucleotide rs2596542 của gen Nguyễn Phương
MICA trên bệnh nhân ung thư vòm họng.
Thoa

Trung tâm xét
nghiệm

10:4011:05

Phát triển kỹ thuật LAMP trong chẩn đoán bệnh do Nguyễn Thị
ECHINOCOCCUS ở quy mô phòng xét nghiệm.
Anh Vân

Khoa YHCS

11:0511:30

Nhận xét tình hình phẫn thuật u buồng trứng ở phụ
Trần Văn Dũng
nữ mãn kinh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội .

Khoa YHLS

11:3013:30

Nghỉ trưa

13:3013:55

Đánh giá chi phí – hiệu quả của thuốc brentuximab
Nguyễn Minh
vedotin trong điều trị củng cố u lympho Hodgkin sau
Văn
ghép tế bào gốc tự thân tại Việt Nam.

TT NCKHSK

13:5514:20

Thiết lập khoảng tham chiếu các chỉ số xét nghiệm Ngô Thị
huyết học tế bào máu ngoại vi ở người trưởng thành. Phương Oanh

ThSKTXNYH11B

14:2014:45

Xác định giá trị Calprotectin trong phân trên bệnh
nhân viêm ruột và hội chứng ruột kích thích ở một số Vũ Thị Nhung
bệnh viện trên địa bàn Hà Nội năm 2021- 2022.

ThSKTXNYH11B

14:4515:10

Đánh giá chương trình sử dụng thuốc molnupiravir
Nguyễn Trung
có kiểm soát trên cộng đồng cho người mắc COVIDThành
19 thể nhẹ ở một số tỉnh tại Việt Nam.

ThSYTCC25-1B1

