
*Lưu ý: Chiều ngày 4/4/2019       14:00 – 15:00 Dán Poster 

                                                    15:00 – 17:00 Chấm hình thức trình bày Poster  
            Sáng ngày 5/4/2019       10:00 – 10:30 Chấm thi vấn đáp giải Poster 
           Chiều ngày 5/4/2019      16:30 – 17:00 Gỡ Poster   

Chương trình  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT DƯỢC LẦN THỨ 36 

NGÀY HỘI “TỰ HÀO NGÀNH DƯỢC” LẦN THỨ 5 
Thời gian: Thứ sáu, ngày 05/04/2019 

Địa điểm: Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

41 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. HCM 

BUỔI SÁNG  

Đại giảng đường 

7:30 – 8:00  Đăng ký tham dự hội nghị 

8:00 – 8:10  Văn nghệ chào mừng và khai mạc hội nghị 

8:10 – 8:25  Phát biểu chào mừng hội nghị 
PGS. TS. Trần Hùng (Phó Hiệu trưởng, Khoa Trưởng khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM) 

8:25 – 8:45 Báo cáo tổng kết và định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học khoa Dược 
TS. Nguyễn Đức Hạnh (Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM) 

8:45 – 9:05 Ứng dụng hệ lipid trong cải thiện độ tan và sinh khả dụng 
PGS. TS. Nguyễn Thiện Hải (Bộ môn Bào chế) 

9:05 – 9:25 Vai trò của Dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện 
PGS. TS. Đặng Nguyễn Đoan Trang (Bộ môn Dược lâm sàng) 

9:25 – 9:45 Nghiên cứu thuốc mới từ dược liệu – Vai trò của đánh giá tác dụng sinh học trong  

định hướng nghiên cứu phát triển các (hoạt) chất có tác dụng trong Dược liệu 
PGS. TS. Trần Hùng (Bộ môn Dược liệu) 

Sảnh thang máy và sân trường 

9:45 – 10:15  Giải lao – chấm thi vấn đáp giải Poster (103 poster) - xem gian hàng triển lãm 

Giảng đường 2 

10:15 – 10:35 Xu hướng nghiên cứu và phát triển thuốc mới 
PGS. TS. Thái Khắc Minh (Bộ môn Hóa Dược) 

10:35 – 10:55 Nghiên cứu điều chế, chiết xuất, phân lập và tiêu chuẩn hóa một số hợp chất để làm 

chất đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm thuốc 
PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn (Bộ môn Hóa phân tích – Kiểm nghiệm) 

10:55 – 11:15 Nghiên cứu đặc tính hóa lý của các hệ phân tán kích thước nano ứng dụng trong dược 

phẩm và phát triển dược lý thực nghiệm 
   TS. Trương Công Trị (Bộ môn Hóa lý) 

11:15 – 11:35 Nghiên cứu lâm sàng – Bước tiến mới trong Đông y 
PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng (Bộ môn Dịch tễ - Học viện Quân Y) 

11:35 – 11:55 Nghiên cứu quản lý kinh tế dược trong cung ứng thuốc 
 TS. Nguyễn Thị Hải Yến (Bộ môn Quản lý dược) 

11:55 – 12:10  Bế mạc (trao giải thưởng Poster và quyết định khen thưởng bài báo quốc tế) 

12:10 – 13:30  Ăn trưa và xem gian hàng triển lãm (sảnh thang máy) 

BUỔI CHIỀU  

14:30 – 17:00  Thảo luận về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các bệnh viện, doanh nghiệp 

Dược và khoa Dược – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

Sân trường  

13:30 – 17:00 Xem gian hàng triển lãm và Poster 

Ngày hội hướng nghiệp “Tự hào ngành Dược” lần thứ 5 với các gian hàng tư vấn: 

Gian hàng 1 

Dược bệnh viện 

Gian hàng 2 

Sản xuất và  

phát triển thuốc 

Gian hàng 3 

Kinh doanh và phân phối 

dược phẩm 

Gian hàng 4 

Nghiên cứu, giảng dạy 

tại Trường – Trung tâm 

 


