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QUYẾT ĐỊNK
Phê duyệt điều chỉnh danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 

để tuyển chọn thực hiên trong kế hoạch năm 2019

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/20 Ỉ3/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 " 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cầp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét kểt Quả ỉàm việc và kiến nghị của Tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề 
tài khoa học và công nghệ cấp QUốc gia tại Biên bản ngày 28 tháng 2 nàm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tồi chính,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia đặt hàng “Nghiên cửu thiết kế, chế tao cánh tay robot có ứng dụng 
thưc tai ảo phuc hồi chức năng vận động của chi trên cho bệnh nhân sau đôt 
quy não” để tuyển chọn thực hiện trong ké hoạch năm 2019 (chi tiết tại Phụ lục 
kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 103 8/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duvệt 
danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực



Điềii 3- Glae Vụ trưởng Vụ Ke hoạch ~ Ta: w'b;rứ! c-hối hợp vỡ'. \ c  tiưởng 
Vụ Công nghệ cao tố chức thông báo danh mục nêu tại Điếu 1 trên cổng thông tin
điện tử cửa Bộ Khoa học va Cóng nghệ theo quy áịr.h đế các tổ chức, cá nhấn Liất 
'■ ■ 'k chuấn bị hổ sơ đăng kỷ tham gia tuyển chon.

Giao Vụ trưởng Yự Công nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính tổ 
chức Hội đồns khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các đề tài khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định, hiện hành và báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính, 
Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp 
Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có ỉiên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./.

Nơi nhận: _ KT. Bộ TRƯỞNG
-Như Điều 4; THỨ TRƯỞNG
- Lưu: VT, KHTC.
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'DANH MỤC ĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CỒNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG 
ĐỂ TƯYẺN CHỌN THựC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 2UỶG / QĐ-BKHCN ngày 2.2' tháng^iõnămjlồj9của Bộ trưởng Bộ Khoa hoc và Công nghệ)

Tên nhiệm VẸ Định hướng mục tiên Yêu cầu đấi vói kết quả
Phương thức 

tổ chức 
thực hiện

Nghiên cứu thiết kề,
che tạo cánh tay 
robol ró mig dụng 
thực tại ảo phục hồi 
chức năng; vận động 
của dii trên cho 
bệnh nhân sau đột 
quỵ não.

1. Làm chủ thiết kế, chế tạo và 
điều khiển cơ bản cho cánh 
tay robot hỗ trợ phục hồi chức 
năng.
2. Chế tạo được 01 cánh tay 
robot kết hợp công nghệ thực 
tại ảo, ứng dụng trong tương 
tác phục hồi chức năng vận 
động của chi trên cho bệnh 
nhân sau đột quỵ não.

1. Tài liệu ỉ Các bộ tài liệu cho cánh tay robot có ứng dụng 
thực tại ảo phục hồi chức năng vận động của chi trên cho 
bệnh nhân sau đột quỵ não bao gồm:
- Bộ tài liệu thiết kế phần cơ khí và phần điều khiển;
- Bộ tài liệu qu.y trình công nghệ chế tạo và lắp ráp robot;
- Bộ hồ sơ thử nghiệm chức năng của robot và thử nghiệm 
cho ít nhất 30 bệnh nhân tình nguyện, có xác nhận của cơ sở 
y tế phục hồi chức năng;
- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị và thực hiện các bài 
tập.
2. Thiết bù 01 cánh tay robot sinh học đáp ứng các yêu càu 
cơ bản sau:
a. Yêu cầu chung:
- Có kết cấu và tính năng kỹ thuật phù hơp với đặc điểm 
nhân trắc của người Việt Nam;
- Thực hiên được 07 vận động cơ bản của chi trên, gôm:
+ Dạng, khép cánh tay theo mặt phẳng đứng ngang 
(abduction, ađductíoA

Tuyển chọn

ì



Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vớỉ kết quả
Phương thức

tổ chức 
ắhựe hiên ị

+ Nâng, hạ cánh tay theo mặt phang đứng dọc (extension, 
flexion);
+ Xoay cánh tay ra, vào tại khớp vai (extemal rotation, 
internai rotation);
+ Gập, duỗi cẳng tay (extension, flexion);
+ Xoay ngửa, sấp bàn. tay (supination, pronation);
+ Gập, duỗi bàn tay (extension, flexion);
+ Nghiêng bản tay ra, vào (ulnar déviation, radial déviation),
- Phối hợp các vận động trên trong các hoạt động chung của 
tay. Sổ lượng, giới hạn và tốc độ vận động có thể điều chỉnh 
được theo thể trạng của bệnh nhân và yêu cầu điều trị;
- Đáp ứng được một số bài tập luyện phục hồi chức năng cơ 
bản cho chi trên đã được Bộ Y tế ban hành. Các bài tập ổươc 
chọn theo các mức từ dễ đến khó, như sau:
+ Vận động từng khớp riêng rẽ;
+ Thực hiện các động tác phối hợp các khớp;
+ Với tới điểm nhất định trên và ngoài cơ thể;
+ Thực hiện thao tác trong sinh hoạt hàng ngày;
+ Nâng được vật nặng ít nhất 01 kg.
- Được áp dụng thử nghiệm tại ít nhất 01 cơ sở phục hồi 
chức năng của một trong các bệnh viện trung ương (Bạch 
Mai, Việt Đức, Bệnh viện trung ương 108,...);
- Được kiếm định, xác nhận về an toàn điện thiết bị y tê theo 
TCVN 7303-1 (IEC 60601-1: 2005) về Thiết bị điện y tề;
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TT T-òn nhiệm vu Định hướng muc tiêu Yêu cầu đối vói kết quả
Phương thức 

tổ chức 
thực hiện

" Có chứng nhận an toàn và tính năng thiết yếu về phục hồi 
chức năng của cơ quan có thẩm quyền;
- Cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản được so sánh với sản 
phẩm tương tự của nước ngoài.
b. Phần cơ khí: Có các thuộc tính động học, động lực học 
(kích thước các bộ phận, số khớp chủ động, bị động, công 
suẩt, phạm vi vả tốc độ chuyến động,...) đáp ứng yêu cầu 
chung.
c. Phẩn điều khiển:
- Dùng máy tính nhúng với các giao diện vào/ra phù hợp với 
nhiệm vụ điều khiển cơ bản và giám sát, điều khiển từ xa;
- Có khả năng học băng một trong các phương pháp sau:
+ Dạy trực tiếp (teach-in);
+ Theo dữ liệu được nạp;
+ Dạy qua thiết bị mẫu;
+ Hoặc phối hợp các phương pháp nói trên.
- ứng dụng công nghệ thực tại ảo để nâng cao hiệu quả điều 
trị;
- Giao diện thuận tiện, dùng âm thanh, hình ảnh, ngôn ngữ 
tiếng Việt;
- Có chức năng quản lý hồ sơ của bệnh nhân, phân tích kết 
quả và tư vấn chế độ tập luyện, lập báo cáo tổng hợp.
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