
 

Mẫu số 03 

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 

1. Họ và tên: Trần Hữu Dàng 

2. Năm sinh: 1953 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Giảng viên cao cấp Đại Học Y Dược- Đại Học Huế, Chủ tịch 

Liên Hiệp Các Hội KHKT Thừa Thiên Huế, 4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư (hoặc Phó giáo sư): Giáo 

Sư năm 2011 

Ngành:              Y                                Chuyên ngành: Nội Khoa 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: Phó Chủ tịch Hội Nội Tiết Đái Tháo đường Việt Nam, UVBCH 

Tổng Hội Y Học VN. 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: 210 

Trong đó: 

- ISI hoặc/và Scopus:      0             (5 năm gần đây:   0        ) 

- Tạp chí nước ngoài khác:  1        (5 năm gần đây:     0      ) 

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 1 

Trong đó, quốc tế:          0              (5 năm gần đây:      0     ) 

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: 18 

Trong đó: 

- 5 năm gần đây:4 

- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất bản:4 

 1. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh Nội tiết - Chuyển hóa. Nhà Xuất bản Y học 2016: Tham 

gia biên soạn. một số bài của các chương. 



 2. Khuyến cáo về bệnh nội tiết và chuyển hóa. Nhà xuất bản Y học 2016. Tham gia viết 2 bài 

trên tổng số 7 bài 

 3.Nội khoa cơ sở. Nhà Xuất bản Đại học Huế 2018: Tham gia viết bài Hội chứng nhiễm độc 

giáp. 

 4. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị bệnh Đái tháo đường. Nhà Xuất bản Y học 2018. Tham 

gia viết 10 khuyến cáo trên tổng số 20 khuyến cáo. 

 5. Khuyến cáo về Bệnh Nội tiết và Chuyển hóa. Nhà Xuất bản Y Học 2019. Tham gia viết 4 

khuyến cáo trên tổng số 12 khuyến cáo. 

 

9. Tổng số trích dẫn (nếu có):                                             Chỉ số hindex (nếu có): 

10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương: 1 

11. Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số 

trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có): 

1. Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường trên người lớn (từ 15 tuổi trở lên) ở thành phố Huế. 

2. Nghiên cứu rối loạn đường huyết trên bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp. 

3.Nồng độ Estradiol, testosterone và bilan lipid máu ở phụ nữ mãn kinh 

4.Mối liên quan giữa các tỷ số lipoprotein với kháng insulin ở người cao tuổi béo phì 

5. Giá trị điểm cắt vòng bụng dự báo nguy cơ kháng insulin ở người cao tuổi thừa cân, béo phì 

6. Kiểm soát mức đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. 

7. Nghiên cứu kháng thể kháng GAD ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân béo phì. 

8.Nghiên cứu bề dày lớp trung nội mạc động mạch cảnh trên các đối tượng béo phì. 

9. Nghiên cứu tình hình loãng xương và các ảnh hưởng do kinh nguyệt, số con ở phụ nữ trên 

45 tuổi tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 

10. Liên quan giữa nồng độ NT-Pro BNP và tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân hội 

chứng vành cấp 

 



 

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo trình tiêu biểu trong cả 

quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có): 

 1. Đái tháo đường tụy xơ sỏi. 

 2. Giáo trình Sau Đại học Chuyên ngành Nội tiết và chuyển hóa. 

 3. Cấp cứu Nội tiết Chuyển hóa. 

 4. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường 

 5. BNP và NT-ProBNP trong thực hành lâm sàng 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 5 công trình khoa học 

tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách chuyên khảo; sáng chế, giải pháp hữu 

ích; giải thưởng...): 

 1.Xác định nồng độ leptin huyết tương ở các đối tượng có Hội chứng chuyển hóa 

 2. Nghiên cứu nồng độ APO  AI, APO B ở bệnh nhân tiền đái tháo đường, đái tháo đường týp 2 

mới phát hiện 

 3. Đánh giá tỷ lệ Đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản -  Nhi Đà nẵng 

 4. Vai trò của NT-proBNP ở bệnh nhân Đái tháo đường 

5. Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng của của thuốc tiền liệt thanh giải dùng điều trị phì 

đại lành tính tuyến tiền liệt. ( Chủ trì Đề tài cấp Quốc gia theo nghị định thư) 

 

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật trong nước và quốc 

tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...): 

 - UV Hội đồng Trung ương Liên Hiệp các Hội KHKT VN. 

 - Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KHKT Thừa Thiên Huế 

 - UV BCB Tổng Hội Y Học VN 

 - Phó chủ tịc Hội Nội tiết Đái tháo đường VN. 



 - Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Thừa Thiên Huế. 

 - Tổng biên tập Tạp Chí Y Dược Đại Học Y Dược Huế 

 - UV Phản biện các Abstract của Liên Đoàn Đái tháo đường Quốc tế khu vực Tây Thái Bình 

Dương. 

  

  Ứng viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

GS.TS Trần Hữu Dàng 

  

 


