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GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU 2012
VP HOSREM

Giải thưởng THÀNH TỰU là giải thưởng 
khoa học thường niên do HOSREM tổ chức 
nhằm công nhận và tôn vinh các thành tựu 
khoa học và đóng góp xuất sắc nhất của các 
nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng trong lãnh 
vực Chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Việt nam. 
Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên vào 
năm 2011 và được sự đồng thuận của văn 

phòng VINAGOFPA phía Nam và Hội Phụ 
sản TPHCM. 

Trong năm 2012, giải thưởng đã nhận 
được sự ủng hộ, quan tâm của các đồng 
nghiệp trong cả nước với số đề tài đăng ký 
tham dự tăng gấp đôi so với năm đầu tiên, 
trong đó có nhiều đề tài có giá trị, được 

Ngày 16/11/2012, tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VIII của HOSREM, Ban tổ chức 
giải thưởng Thành tựu 2012 đã chính thức công bố và trao giải thưởng cho các đề tài đoạt 
giải thưởng Thành tựu năm 2012. Tổng cộng trị giá các giải thưởng lần này lên đến hơn 
100 triệu đồng. Giải nhất Giải thưởng THÀNH TỰU 2012 thuộc về đề tài “Xây dựng giá trị 
tham chiếu cho chẩn đoán loãng xương ở phụ nữ Việt Nam” của nhóm tác giả: Hồ Phạm 
Thục Lan, Lại Quốc Thái, Mai Duy Linh, Đoàn Công Minh, Phạm Ngọc Hoa, Nguyễn Đình 
Nguyên, Nguyễn Văn Tuấn.
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đăng tải trên nhiều tạp chí chuyên ngành 
quốc tế. Hội đồng chấm điểm gồm 10 thành 
viên là các giáo sư, tiến sĩ có uy tín trong 
ngành đến từ các trường đại học y, bệnh 
viện lớn trong nước. 

Tại lễ công bố trao giải thưởng THÀNH 
TỰU, GS Trần Thị Lợi – Chủ nhiệm bộ môn 
Sản phụ khoa – Sức khỏe sinh sản - Khoa Y, 
Đại học Quốc Gia TPHCM đã thay mặt hội 
đồng chấm giải công bố đề tài đoạt giải 
NHẤT – Giải thưởng THÀNH TỰU 2012 thuộc 
về đề tài: Xây dựng giá trị tham chiếu cho 
chẩn đoán loãng xương ở phụ nữ việt nam 
(nhóm tác giả: Hồ Phạm Thục Lan, Lại Quốc 
Thái, Mai Duy Linh, Đoàn Công Minh, Phạm 
Ngọc Hoa, Nguyễn Đình Nguyên,Nguyễn Văn 
Tuấn). Đây là đề tài thuộc bộ môn Nội – Đại 
học Y Phạm Ngọc Thạch được hội đồng 
chấm điểm đánh giá cao về ý nghĩa khoa 
học và khả năng áp dụng thực tiễn. Lần đầu 
tiên ở Việt nam, các tác giả đã đưa ra được 
tiêu chuẩn chẩn đoán và tầm soát loãng 
xương cho người Việt nam. Ngoài ra, đề tài 
cũng đã cung cấp nhiều số liệu khác giúp cải 
thiện hiệu quả chẩn đoán và điều trị loãng 
xương cho phụ nữ mãn kinh ở Việt nam. Các 
kết quả của đề tài nghiên cứu này cũng đã 
được công bố trên tạp chí chuyên ngành uy 
tín thế giới như Osteoporosis International, 
BMC Musculoskeletal Disorder và cũng được 
báo cáo tại các hội nghị khoa học trong và 
ngoài nước.  

Giải NHÌ được trao cho nhóm tác giả 
đề tài: Xây dựng biểu đồ phát triển thai 
nhi trong tử cung qua các số đo siêu âm 
(Nguyễn Xuân Trang, Võ Minh Tuấn, Huỳnh Thị 
Thu Thuỷ,Bùi Thanh Vân, Phạm Thanh Hải). 

Giải Ba đồng hạng được trao cho 2 đề 
tài: atosiban cải thiện tỉ lệ làm tổ và tỉ lệ 
có thai ở những bệnh nhân thất bại làm 

tổ nhiều lần (nhóm tác giả: Vương Thị Ngọc 
Lan, Vũ Nhật Khang, Giang Huỳnh Như, Hồ 
Mạnh Tường) và hiệu quả hỗ trợ hoạt hóa 
noãn nhân tạo bằng calcium ionophore 
cho các trường hợp bất thường tinh trùng 
nặng (nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Hồ 
Mạnh Tường, Mai Công Minh Tâm, Trương Thị 
Thanh Bình, Huỳnh Gia Bảo, Hà Thanh Quế)

Năm 2012, cũng là năm đầu tiên, Ban 
tổ chức  trao tặng giải thưởng phụ “triển 
vọng” để khuyến khích những đề tài nghiên 
cứu của tác giả trẻ hoặc các nghiên cứu có 
giá trị của các trung tâm, bệnh viện ở tỉnh, 
địa phương còn thiếu thốn điều kiện nhưng 
vẫn nổ lực cho nghiên cứu khoa học. Giải 
thưởng TRIỂN VỌNG năm nay được trao cho 
3 đề tài:

- nghiên cứu ứng dụng đình chỉ thai 
50-63 ngày tuổi bằng mifepristone 
và misoprostol tại ttcSSK tp cần thơ 
(nhóm tác giả: Đỗ Thị Kim Ngọc, Trần Thị 
Thu Trâm, Lê Thị Phương Mai, Hoàng Thị 
Nhạn, Nguyễn Thị Sáu)
- nghiên cứu thực trạng nhiễm hiv ở phụ 

nữ mang thai và sự lây truyền hiv từ mẹ 
sang con tại tỉnh an giang (nhóm tác giả: 
Trần Quang Hiền, Trần Thị Phương Mai)
- Kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng 

biện pháp tránh thai tạm thời của công 
nhân các khu công nghiệp tỉnh tiền 
giang (nhóm tác giả: Lê Nguyễn Ngọc Diễm)

Tại lễ trao giải, GS. Phạm Mạnh Hùng, Chủ 
tịch Tổng hội Y học Việt nam đã phát biểu 
đánh giá cao các đề tài đoạt giải THÀNH TỰU 
2012 và tin rằng giải thưởng THÀNH TỰU sẽ 
tiếp tục phát triển, trở thành một trong những 
giải thưởng khoa học uy tín của Y học Việt 
nam. Ngoài ra, GS. Phạm Mạnh Hùng cũng 
biểu dương HOSREM với mô hình hoạt động 
hội nghề nghiệp y khoa năng động đã góp 
phần vào việc phát triển y học ở Việt nam.


