
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm tăng huyết áp và thấp khớp ở người cao 
tuổi tỉnh Đồng Nai và ứng dụng một số bài thuốc Đông y góp phần điều trị 2 loại 
bệnh trên. 
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội người Cao tuổi tỉnh Đồng Nai 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính: 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Toàn 
Cá nhân tham gia: Đào Đại Cường, Nguyễn Ngọc Đức, Bùi Thị Liễu, Phạm Văn 

Long, Nguyễn Đức Hiền, Vũ Xuân Đồng,  Trần Như Thành, Nguyễn Văn Thao. 
4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
Mục tiêu chung: 
Ứng dụng T học dân tộc và kết hợp với Y học hiện đại góp phần điều trị và nâng 
cao sức khỏe cho người cao tuổi ở tỉnh Đồng Nai. 
Mục tiêu cụ thể: 
- Điều tra khảo sát, đánh gía tình hình bệnh tật ở người cao tuổi tỉnh Đồng Nai 
Sử dụng 3 bài thuốc của công ty TNHH bào chế Đông dược Thiên Đăng điều trị 
các bệnh thường gặp ở người cao tuổi tỉnh Đồng Nai 
5. Kết quả thực hiện: 

- Nghiên cứu bệnh tăng huyết áp và thấp khớp của người cao tuổi trong một só địa 
điểm trong tỉnh Đồng Nai. 
- Nghiên cứu quy trình bào chế thuốc điều trị tăng huyết áp, thấp khớp và nâng cao 
sức khỏe đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế trên cơ sở sử dụng những dược liệu 
sẵn có trong tỉnh. 
- Nghiên cứu biện pháp phòng và chữa bệnh qua ứng dụng các bài thuốc Đông y 
góp phần nâng cao sức khỏe người cao tuổi tỉnh Đồng Nai 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 10/2003  đến tháng 10/2005 
7. Kinh phí thực hiện: 289.600.000 đồng  

 

 

 

 

 
 


