Biểu mẫu 18 E - SĐH
E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
I/ Nghiên cứu sinh
Trình độ
TT
Tên đề tài
ĐT

Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

1.

Tiến sĩ

Nghiên cứu mật độ xương và kháng insulin ở phụ nữ trên
45 tuổi thừa cân, béo phì

Lưu Ngọc Giang

GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
PGS.TS. Lê Anh Thư

2.

Tiến sĩ

Nghiên cứu nồng độ homocystein máu và hiệu quả điều
trị tăng homocystein máu ở người cao tuổi tăng huyết áp

Nguyễn Minh Tâm

PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận

Nội tim mạch

Nguyễn Minh Quân

PGS.TS. Võ Văn Thắng
GS.TS. Cao Ngọc Thành

Y tế công cộng

Phan Cảnh Duy

PGS.TS. Phạm Anh Vũ
PGS.TS. Lê Quang Thứu

Ngoại Tiêu hóa

Nghiên cứu kết quả của mô hình can thiệp nâng cao quản
lý chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện quận Thủ
Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tuyến phần xa
dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ bằng phẫu thuật kết
hợp xạ - hóa sau mổ

Nội tiết

3.

Tiến sĩ

4.

Tiến sĩ

5.

Tiến sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một đường mổ
điều trị ung thư đại tràng phải

Phạm Trung Vỹ

GS.TS. Bùi Đức Phú
PGS.TS. Lê Mạnh Hà

Ngoại Tiêu hóa

6.

Tiến sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông
mật ruột kiểu Roux-en-Y sau cắt nang ống mật chủ

Nguyễn Thanh Xuân

PGS.TS. Lê Đình Khánh
TS. Hồ Hữu Thiện

Ngoại Tiêu hóa

7.

Tiến sĩ

Nghiên cứu dịch tễ và một số yếu tố liên quan đến phụ
nữ nhiễm HIV có triệu chứng trầm cảm sau sinh

Nguyễn Mạnh Hoan

GS.TS. Cao Ngọc Thành
GS.TS. Trần Thị Lợi

Sản Phụ khoa

Phạm Ngọc Doanh

PGS.TS. Trần Văn Huy

Nội tiêu hóa

Hoàng Thị Lan Hương

GS.TS. Trần Hữu Dàng
PGS.TS. Đào Thị Dừa

Nội tiết

Võ Thanh Hùng

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Nội thận – tiết
niệu

8.

Tiến sĩ

9.

Tiến sĩ

10.

Tiến sĩ

Nghiên cứu tỷ lệ kháng clarithromycin của helicobacter
pylori bằng phương pháp PCR-RFLP ở bệnh nhân viêm
dạ dày mạn và hiệu quả của phác đồ nối tiếp RA-RLT
Nghiên cứu một số chỉ điểm viêm hệ thống (interleukin
6, TNF α, hsCRP huyết thanh) và kháng insulin ở bệnh
nhân bệnh phổi tẵ nghẽn mạn tính.
Nghiên cứu tình trạng suy dưỡng và tốc độ thoái biến
protid ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối đang
lọc máu chu kỳ
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Trình độ
ĐT

Tên đề tài

11.

Tiến sĩ

Nghiên cứu nồng độ matrix metalloprotinase 9 và
neuron-specific enolase huyết thanh ở bệnh nhân nhồi
máu não cấp.

Hoàng Hải Bình

GS.TS. Hoàng Khánh

Nội tim mạch

12.

Tiến sĩ

Nghiên cứu tỷ lệ tiền tăng huyết áp và ảnh hưởng cơ
quan đích ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam

Tô Mười

GS.TS. Hoàng Khánh

Nội tim mạch

Nguyễn Văn Vy Hậu

PGS.TS. Hoàng Minh Lợi
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy

Nội tiết

Đặng Anh Đào

GS.TS. Trần Hữu Dàng

Nội tiết

Trần Minh Triết

GS.TS. Nguyễn Hải Thủy

Nội tiết

Nguyễn Văn Cầu

GS.TS. Cao Ngọc Thành

Sản Phụ khoa

Trần Mạnh Linh

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc
Huy

Sản phụ khoa

Phan Trung Thuấn

PGS.TS. Đinh Thanh Huề
PGS.TS. Trần Đình Bình

Y tế công cộng

TT

Nghiên cứu mối liên quan giữa rối loạn thần kinh nhận
thức và hình ảnh học cộng hưởng từ sọ não ở bệnh nhân
đái tháo đường type 2
Nghiên cứu chức năng thận ở bệnh nhân tiền đái tháo
đường, đái tháo đường type 2 bằng Cystatin C huyết
thanh
Khảo sát nồng độ leptin huyết thanh và một số yếu tố
nguy cơ tim mạch không truyền thống ở bệnh nhân tiền
đái tháo đường

Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

13.

Tiến sĩ

14.

Tiến sĩ

15.

Tiến sĩ

16.

Tiến sĩ

17.

Tiến sĩ

18.

Tiến sĩ

19.

Tiến sĩ

Nghiên cứu kết quả can thiệp phòng chống sốt xuất huyết
Dengue tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Trần Minh Hòa

PGS.TS. Đinh Thanh Huề
PGS.TS. Nguyễn Đình Sơn

Y tế công cộng

20.

Tiến sĩ

Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến băng huyết sau sinh
do đờ tử cung và hiệu quả điều trị bằng chèn bóng lòng
tử cung

Nguyễn Gia Định

GS.TS. Cao Ngọc Thành

Sản Phụ khoa

21.

Tiến sĩ

Nghiên cứu nồng độ hormon sinh dục và một số dấu ấn
sinh học chu chuyển xương ở bệnh nhân nam loãng

Cao Thanh Ngọc

GS.TS. Võ Tam
TS. Lê Văn Chi

Nghiên cứu điều trị ung thư vú giai đoạn di căn bằng hóa
trị phối hợp Anthracycline và Taxane
Nghiên cứu kết quả sàng lọc bệnh lý tiền sản giật – sản
giật bằng xét nghiệm PAPP-A, PIGF, siêu âm doppler
động mạch tử cung và hiệu quả điều trị dự phòng
Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở
phụ nữ người Khơme trong độ tuổi sinh đẻ có chồng và
giải pháp can thiệp tại thành phố Cần Thơ
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Nội tiết

TT

Trình độ
ĐT

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

xương
Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM1, MCP-1, D-Dimer trong chẩn đoán sớm và dự báo tiên
lượng nhồi máu não cấp
Nghiên cứu mối liên quan giữa chất chỉ điểm chu chuyển
xương (Osteocalcin và SCTX) và mật độ xương trong dự
báo và điều trị loãng xương ở đối tượng phụ nữ trên 45
tuổi
Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư
trực tràng trên và giữa được điều trị bằng phẫu thuật nội
soi cắt trực tràng trước thấp

Phan Long Nhơn

GS.TS. Hoàng Khánh
GS.TS. Huỳnh Văn Minh

Trần Văn Đức

PGS.TS. Lê Văn An

Trần Ngọc Thông

PGS.TS. Lê Mạnh Hà

Ngoại tiêu hóa

Trần Viết Hùng

PGS.TS. Phạm Anh Vũ

Ngoại Tiêu hóa

Nguyễn Văn Hùng

PGS.TS. Võ Văn Thắng
PGS.TS. Phạm Việt Cường

Y tế công cộng

Lê Xuân Huy

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc
PGS.TS. Nguyễn Đình Sơn

Y tế công cộng

Nghiên cứu thực trạng biếng ăn và một số yếu tố nguy cơ
ở trẻ em dưới 5 tuổi tại thành phố Huế

Hoàng Thị Bạch Yến

GS.TS. Lê Thị Hương
PGS.TS. Võ Văn Thắng

Y tế công cộng

Tiến sĩ

Nghiên cứu nồng độ Copeptin huyết thanh trong tiên
lượng bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp

Nguyễn Thành Công

PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận
PGS.TS. Lê Chuyển

Nội tim mạch

30.

Tiến sĩ

Nghiên cứu siêu âm tim gắng sức bằng thảm lăn trong
chẩn đoán bệnh mạch vành

Điêu Thanh Hùng

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
TS. Nguyễn Cửu Lợi

Nội tim mạch

31.

Tiến sĩ

Nghiên cứu vai trò chẩn đoán sớm của IMA huyết thanh
phối hợp với HS-Troponin T ở bệnh nhân hội chứng

Phạm Quang Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Tá Đông
GS.TS. Huỳnh Văn Minh

Nội tim mạch

22.

Tiến sĩ

23.

Tiến sĩ

24.

Tiến sĩ

25.

Tiến sĩ

26.

Tiến sĩ

27.

Tiến sĩ

28.

Tiến sĩ

29.

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt ung thư trực
tràng lấy bệnh phẩm qua đường tự nhiên
Nghiên cứu tai nạn thương tích ở trẻ em ≤ 15 tuổi và hiệu
quả can thiệp của mô hình cộng đồng an toàn tại các xã
vùng ven thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nghiên cứu đặc điểm và hành vi tình dục có nguy cơ lây
nhiễm HIV, HBV và giang mai ở nhóm nam quan hệ tình
dục đồng giới tại tỉnh Khánh Hòa
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Nội tim mạch

Nội tiết

TT

Trình độ
ĐT

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

vành cấp
Nghiên cứu thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản và
đánh giá giải pháp can thiệp cộng đồng ở nữ vị thành
niên huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghiên cứu chất lượng bệnh viện đa khoa công lập tại
thành phố Cần Thơ theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế và kết
quả của một số giải pháp can thiệp

Đào Nguyễn Diệu Trang

TS. Phan Thị Bích Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc
Huy

Y tế công cộng

Cao Minh Chu

PGS.TS. Võ Văn Thắng
PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

Y tế công cộng

32.

Tiến sĩ

33.

Tiến sĩ

34.

Tiến sĩ

Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính ngực liều thấp
trong chẩn đoán các nốt mờ phổi

Hoàng Thị Ngọc Hà

35.

Tiến sĩ

Nghiên cứu điều trị nhiễm khuẩn niệu ở bệnh nhân tắc
nghẽn đường tiết niệu trên cấp tính do sỏi

Lê Đình Đạm

PGS.TS. Nguyễn Trường An
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Ngoại tiết niệu

36.

Tiến sĩ

Nghiên cứu điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật lấy sỏi qua
da trên bệnh nhân có thận đã can thiệp

Trương Văn Cẩn

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Ngoại tiết niệu

37.

Tiến sĩ

Nghiên cứu điều trị ung thư bàng quang xâm lấn bằng
phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ để lại vỏ tuyến tiền
liệt và nạo vét hạch rộng rãi

Lê Lương Vinh

PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

Ngoại tiết niệu

38.

Tiến sĩ

Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tình dục và các yếu tố liên quan
ở cặp vợ chồng vô sinh

Hồ Thị Thanh Tâm

PGS.TS. Trương Quang Vinh
PGS.TS. Lê Minh Tâm

Sản Phụ khoa

39.

Tiến sĩ

Nghiên cứu đặc điểm lỗ thông, hình thái, chức năng thất
phải bằng siêu âm tim và nồng độ NT-pro BNP huyết
thanh trong bệnh nhân thông liên nhĩ đóng dù

Tô Hồng Thịnh

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
TS. Nguyễn Cửu Lợi

Nội tim mạch

40.

Tiến sĩ

Nghiên cứu tối ưu hóa bằng siêu âm Doppler tim ở bệnh
nhân được đặt máy tái đồng bộ tim

Nguyễn Tri Thức

TS. Nguyễn Cửu Long
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

Nội tim mạch

41.

Tiến sĩ

Nghiên cứu dấu ấn sinh học ST2 ở những bệnh nhân có
suy tim

Ngô Văn Hùng

PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận
TS. Nguyễn Cửu Long

Nội tim mạch
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PGS.TS. Lê Trọng Khoan
GS.TS. Jongmin LEE

Chẩn đoán hình
ảnh

TT

Trình độ
ĐT

42.

Tiến sĩ

43.

Tiến sĩ

Tên đề tài
Nghiên cứu kết hợp nồng độ ST2 và NT-pro BNP huyết
thanh trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên
có can thiệp thì đầu
Nghiên cứu các thành tố của phân loại Rosemont trên
siêu âm nội soi và mối liên quan với đặc điểm lâm sàng,
sinh học và cắt lớp vi tính ở bệnh nhân viêm tụy mạn

Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Trần Thị Thanh Trúc

GS.TS. Võ Thành Nhân
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

Nội tim mạch

Vĩnh Khánh

PGS.TS. Trần Văn Huy

Nội tiêu hóa

Nguyễn Thị Kim Anh

TS. Lê Văn Chi
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy

44.

Tiến sĩ

Nghiên cứu nồng độ insulin và leptin huyết thanh trên
người ăn chay trường

45.

Tiến sĩ

Nghiên cứu giá trị X quang, siêu âm và siêu âm đàn hồi
mô trong chẩn đoán ung thư vú

Trần Thị Sông Hương

PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo
Quân
TS. Lê Minh Toàn

Chẩn đoán hình
ảnh

46.

Tiến sĩ

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng sau
phúc mạc cắt thận mất chức năng do bệnh lý lành tính

Ngô Thanh Liêm

TS. Nguyễn Khoa Hùng
PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

Ngoại tiết niệu

47.

Tiến sĩ

Nghiên cứu nồng độ của FGF23 huyết thanh trên bệnh
nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối

Nguyễn Hữu Vũ Quang

GS.TS. Võ Tam

Nội thận - tiết
niệu

48.

Tiến sĩ

Đoàn Hiếu Trung

PGS.TS. Trần Xuân Chương

Nội tiêu hóa

49.

Tiến sĩ

Nguyễn Trần Thảo
Nguyên

TS. Võ Văn Đức
GS.TS. Cao Ngọc Thành

Sản phụ khoa

50.

Tiến sĩ

Trần Nguyễn Trà My

TS. Nguyễn Minh Tâm
PGS.TS. Phan Văn Năm

Y tế công cộng

51.

Tiến sĩ

Nghiên cứu mối liên quan giữa Adiponectin, leptin huyết
thanh với đái tháo đường thai kỳ

Trần Khánh Nga

GS.TS. Cao Ngọc Thành
GS.TS. Phạm Văn Lình

Sản phụ khoa

52.

Tiến sĩ

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim
cấp ST chênh lên có và không có hút huyết khối chọn lọc
trong can thiệp thì đầu

Nguyễn Tuấn Anh

GS.TS. Võ Thành Nhân
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

Nội tim mạch

Nghiên cứu đáp ứng về lâm sàng, sinh hóa, virus và chỉ
số xơ hóa gan ở bệnh nhân xơ gan do virus viêm gan B
điều trị bằng Entecavir
Nghiên cứu giá trị của siêu âm hai chiều, siêu âm
Doppler, chỉ số hiệu suất cơ tim và chỉ số Manning trong
chẩn đoán, xử trí thai kém phát triển
Tình hình tiếp cận dịch vụ y tế và xây dựng mô hình
quản lý bệnh glocom ở đối tượng trên 40 tuổi tại thành
phố Huế
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Nội tiết

Trình độ
ĐT

Tên đề tài

53.

Tiến sĩ

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ Osteoprotegerin,
PTH huyết tương với tổn thương động mạch cảnh ở bệnh
nhân lọc máu chu kỳ

Nguyễn Minh Tuấn

GS.TS. Võ Tam
PGS.TS. Lê Việt Thắng

Nội thận – Tiết
niệu

54.

Tiến sĩ

Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả
chương trình can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Tấn Đức

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê
PGS.TS. Võ Văn Thắng

Y tế công cộng

55.

Tiến sĩ

Nghiên cứu sự thay đổi hình thái và chức năng thận sau
phẫu thuật sỏi niệu quản cùng bên

Đặng Văn Thắng

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Ngoại Tiết niệu

56.

Tiến sĩ

Nghiên cứu kết quả kết thúc thai kỳ 32 tuần trở lên có ối
vỡ non và mô hình dự báo nhiễm trùng sơ sinh sớm

Hà Văn Tuấn

PGS.TS. Trương Quang Vinh
GS.TS. Cao Ngọc Thành

Sản phụ khoa

57.

Tiến sĩ

Nghiên cứu nồng độ galectin – 3 huyết thanh ở bệnh
nhân suy tim

Bùi Thị Thanh Hiền

PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
TS. Đinh Hiếu Nhân

Nội tim mạch

Nguyễn Thanh Minh

GS.TS. Võ Tam

Nội thận – Tiết
niệu

Lê Huy Trường

TS. Lê Văn Chi,
PGS.TS. Trương Quang Vinh

Nội tiết

Nguyễn Hải Cường

TS. Nguyễn Cửu Lợi
PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận

Nội Tim mạch

Văng Kiến Được

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
TS. Nguyễn Cửu Long

Nội Tim mạch
Nội tiết
Ngoại tiết niệu

TT

Nghiên cứu rối loạn xương, khoáng và các yếu tố liên
quan trên bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 5 lọc máu
chu kỳ
Nghiên cứu ứng dụng Fructosamin huyết thanh trong
theo dõi kiểm soát glucose máu ở bệnh nhân đái tháo
đường thai kỳ
Nghiên cứu nguy cơ xuất huyết trong bệnh viện và sau
xuất viện bằng thang điểm NCDR CathPCI và
CRUSADE ở bệnh nhân can thiệp động mạch vành qua
da

Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn

58.

Tiến sĩ

59.

Tiến sĩ

60.

Tiến sĩ

61.

Tiến sĩ

Nghiên cứu hình thái và chức năng của thất trái bằng kỹ
thuật siêu âm đánh dấu mô và qui ước trên vận động viên

62.

Tiến sĩ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị
chẩn đoán của siêu âm đàn hồi ở bệnh bướu giáp nhân

Nguyễn Trung Hưng

GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
PGS.TS.Nguyễn Phước Bảo
Quân

63.

Tiến sĩ

Nghiên cứu điều trị sỏi thận bằng nội soi thận ngược
dòng sử dụng ống soi bán cứng

Hoàng Đức Minh

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

6

Nội dung tóm tắt

TT

Trình độ
ĐT

Tên đề tài
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị
bẹn đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc qua đường vào
ổ bụng
Giá trị của chỉ số xung tĩnh mạch phổi và sóng doppler
động mạch phổi chính ở thai chậm phát triển trong tử
cung
Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong
đánh giá hình thái và chức năng thận ở người cho thận
sống

Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Trương Đình Khôi

PGS.TS. Phạm Anh Vũ

Ngoại Tiêu hóa

Phạm Minh Sơn

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc
Huy
TS. Trần Đình Vinh

Dương Phước Hùng

PGS.TS. Lê Trọng Khoan
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chẩn đoán hình
ảnh

64.

Tiến sĩ

65.

Tiến sĩ

66.

Tiến sĩ

67.

Tiến sĩ

Nghiên cứu chẩn đoán một số dị dạng mạch máu ngoại
biên và điều trị can thiệp bằng tiêm cồn tuyệt đối

Nguyễn Đình Luân

PGS.TS. Hoàng Minh Lợi
TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chẩn đoán hình
ảnh

68.

Tiến sĩ

Nghiên cứu rối loạn cương ở nam giới có vợ và giải pháp
can thiệp cộng đồng tại thành phố Huế

Huỳnh Anh Việt

TS. Nguyễn Văn Hùng
PGS.TS. Nguyễn Trường An

Y tế công cộng

69.

Tiến sĩ

Nghiên cứu chất lượng sống bệnh nhân tai biến mạch
máu não thể nhồi máu trước và sau can thiệp phục hồi
chức năng

Trần Công Chính

PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận
PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

Nội tim mạch

70.

Tiến sĩ

Nghiên cứu nồng độ Copeptin huyết thanh ở bệnh nhân
nhồi máu cơ tim cấp

Đinh Đức Huy

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
TS. Đỗ Quang Huân

Nội tim mạch

Nguyễn Trọng Nghĩa

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn
PGS.TS. Đào Thị Dừa

Trần Nguyễn Ái Thanh

PGS.TS. Trần Văn Huy

Nguyễn Thị Thanh Bình

PGS.TS. Phan Hùng Việt

Nhi khoa

Hồ Lý Minh Tiên

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn
GS.TS. Dương Quý Sỹ

Nhi khoa

71.

Tiến sĩ

72.

Tiến sĩ

73.

Tiến sĩ

74.

Tiến sĩ

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25hydroxyvitamin D huyết tương và tình trạng kháng
insulin trên đối tượng có hội chứng chuyển hóa
Nghiên cứu đáp ứng xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan
virut C mạn kiểu gen 1, 6 điều trị bằng sofosbuvir phối
hợp ledipasvir
Giá trị của nồng độ Albumin và Bilirubin máu cuống rốn
trong tiên đoán vàng da tăng Bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ
sinh đẻ non
Nghiên cứu biến đổi bạch cầu ái toan đàm và nồng độ
NO khí thở ra trong theo dõi điều trị hen ở trẻ em trên 5
tuổi
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Sản Phụ khoa

Nội tiết
Nội tiêu hóa

TT

Trình độ
ĐT

75.

Tiến sĩ

76.

Tiến sĩ

77.

Tiến sĩ

78.

Tiến sĩ

79.

Tiến sĩ

80.

Tiến sĩ

81.

Tiến sĩ

82.

Tiến sĩ

Tên đề tài
Nghiên cứu trầm cảm và đánh giá kết quả can thiệp cộng
đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành
phố Quảng Ngãi
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, các yếu tố nguy cơ và
giá trị tiên đoán hội chứng chuyển hóa của người dân
tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghiên cứu giá trị chất chỉ điểm sinh học NGAL huyết
thanh trong chẩn đoán, tiên lượng hội chứng tim thận
type 1 ở bệnh nhân suy tim
Nghiên cứu 25 Hydroxy Vitamin D3 huyết thanh và các
yếu tố liên quan trên bệnh nhân tiền đái tháo đường và
đái tháo đường type 2
Nghiên cứu mô bệnh học, nồng độ CD80, SuPAR trong
nước tiểu ở hội chứng thận hư tiên phát trẻ em
Nghiên cứu toàn diện đột biến gene trong tiên lượng
bệnh bạch cầu cấp tại trung tâm nhi khoa bệnh viện
Trung ương Huế
Nghiên cứu phát hiện bàng quang giảm hoạt ở bệnh nhân
tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có triệu chứng đường
tiết niệu dưới

Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Đỗ Văn Diệu

TS. Đoàn Vương Diễm Khánh
TS. Trần Như Minh Hằng

Y tế công cộng

Nguyễn Thị Hường

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc
TS. Lê Văn Chi

Y tế công cộng

Phan Thái Hảo

GS.TS. Huỳnh Văn Minh
PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Nội tim mạch

Trần Hữu Thanh Tùng

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Nội tiết

Lê Thỵ Phương Anh

PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên
TS. Trần Kiêm Hảo

Nhi khoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

PGS.TS. Phan Hùng Việt
TS. Trần Kiêm Hảo

Nhi khoa

Nguyễn Đặng Đình Thi

PGS.TS. Nguyễn Trường An

Lê Viết Nguyên Sa
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Ngoại tiết niệu
Sản phụ khoa

II/ Cao học
Trình độ
TT
ĐT
1.

Thạc sĩ

2.

Thạc sĩ

3.

Thạc sĩ

4.

Thạc sĩ

5.

Thạc sĩ

6.

Thạc sĩ

7.

Thạc sĩ

8.

Thạc sĩ

9.

Thạc sĩ

10.

Thạc sĩ

11.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Nghiên cứu nồng độ N – Terminal Pro B Type
Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) huyết thanh ở bệnh
nhân hội chứng chuyển hóa
Nghiên cứu mối liên quan giữa tuổi động mạch, chỉ số
ABI, vận tốc sóng mạch và chụp động mạch chi dưới ở
bệnh nhân có bệnh động mạch chi dưới
Nghiên cứu tình trạng đề kháng kháng sinh của một số
vi khuẩn thường gặp phân lập được ở bệnh nhân nhiễm
khuẩn huyết tại Bệnh viện Trung ương Huế năm 20172018
Nghiên cứu nồng độ Ferritin huyết thanh ở đối tượng
thừa cân – béo phì
Nghiên cứu hội chứng bệnh lý ngoài tuyến giáp trong
đánh giá tiên lượng bệnh nhân nhồi máu não cấp
Nghiên cứu rối loạn Lipit máu trên bệnh nhân đái tháo
đường típ 2 có bệnh lí võng mạc
Nghiên cứu đặc điểm rung nhĩ, thang điểm EHRA và
một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân rung nhĩ không do
bệnh van tim
Nghiên cứu tình trạng đề kháng Insulin ở bệnh nhân hội
chứng buồng trứng đa nang
Nghiên cứu chức năng tuyến giáp ở bệnh nhân đang lọc
màng bụng liên tục ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương
Huế
Nghiên cứu thang điểm ABC trong dự báo nguy cơ đột
quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim
Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân
viêm khớp dạng thấp tại Bệnh viện Trung ương Huế

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nguyễn Thái Bảo

GS.TS. Huỳnh Văn Minh

Nguyễn Gia Bình

PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận

Nội dung tóm tắt
Nội khoa

Nội khoa
Nội khoa

Nguyễn Duy Bình

PGS.TS. Trần Xuân Chương

Lâm Thị Hà Diệu

GS.TS. Trần Hữu Dàng

Nội khoa

Nguyễn Duy Duẫn

GS.TS. Hoàng Khánh

Nội khoa

Ngô Kim Dung

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn

Nội khoa

Trần Thị Thùy Dung

PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận

Nội khoa

Lê Thị Thu Giang

GS.TS. Trần Hữu Dàng

Nội khoa

Đoàn Thị Thiện Hảo

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Nội khoa

Cao Anh Khoa

PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận

Nội khoa

Hà Thị Tuyết Lan

GS.TS. Võ Tam

Nội khoa
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TT

Trình độ
ĐT

12.

Thạc sĩ

13.

Thạc sĩ

14.

Thạc sĩ

15.

Thạc sĩ

16.

Thạc sĩ

17.

Thạc sĩ

18.

Thạc sĩ

19.

Thạc sĩ

20.

Thạc sĩ

21.

Thạc sĩ

22.

Thạc sĩ

23.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Nghiên cứu các chỉ số hồng cầu trong máu ngoại vi và
nồng độ Ferritin huyết thanh ở bệnh nhân suy tim mạn
tính
Nghiên cứu các chỉ số Triglyceride-Glucose trong đánh
giá tình trạng kháng Insulin ở bệnh nhân hội chứng
chuyển hóa có hoặc không có tăng huyết áp
Nghiên cứu hạ huyết áp tư thế đứng ở người cao tuổi
tăng huyết áp
Nghiên cứu giá trị phối hợp thang điểm AIMS65 và chỉ
số MELD trong tiên lượng sớm ở bệnh nhân xơ gan
xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản
Nghiên cứu thang điểm tiên lượng Acuity ở bệnh nhân
có hội chứng vành cấp được can thiệp động mạch vành
qua da
Nghiên cứu biến chứng thần kinh ngoại biên ở bệnh
nhân đái tháo đường típ 2 mới phát hiện
Nghiên cứu giá trị của phối hợp thang điểm HAPS và
BISAP trong đánh giá độ nặng của viêm tụy cấp
Nghiên cứu kết quả của nội soi đại tràng bằng kỹ thuật
bơm nước so với kỹ thuật bơm hơi thông thường tại
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng đáp ứng điều trị ở
bệnh nhân viêm màng não mủ người lớn tại Bệnh viện
Trung ương Huế
Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim trên
bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ
Nghiên cứu nồng độ sắt, Ferritin huyết thanh trên bệnh
nhân bệnh thận mạn giai đoạn 4, 5 chưa lọc máu
Nghiên cứu trầm cảm và suy giảm nhận thức ở bệnh
nhân đái tháo đường týp 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Nguyễn Văn Long

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ

Nội khoa

Lê Thị Ánh Minh

GS.TS. Huỳnh Văn Minh

Nội khoa

Cao Thanh Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ

Nội khoa

Nguyễn Thị Nhung

TS. Phan Trung Nam

Nội khoa

Hoàng Trần Phú

PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

Nội khoa

Hồ Thị Kim Quyên

TS. Lê Văn Chi

Nội khoa

Lê Thị Ngọc Sương

TS. Trần Phạm Chí

Nội khoa

Đặng Thị Thu Thảo

PGS.TS. Trần Văn Huy

Nội khoa

Nguyễn Đức Tình

PGS.TS. Trần Xuân Chương

Nội khoa

Tô Anh Tuấn

GS.TS. Nguyễn Hải Thủy

Nội khoa

Đào Thị Thanh Tuyền

GS.TS. Võ Tam

Nội khoa

Nguyễn

PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

Nội khoa
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Thị

Thanh

TT

Trình độ
ĐT

Tên đề tài
Trung ương Huế

24.

Thạc sĩ

25.

Thạc sĩ

26.

Thạc sĩ

27.

Thạc sĩ

28.

Thạc sĩ

29.

Thạc sĩ

30.

Thạc sĩ

31.

Thạc sĩ

32.

Thạc sĩ

33.

Thạc sĩ

34.

Thạc sĩ

35.

Thạc sĩ

Nghiên cứu các thông số huyết động trên siêu âm
Doppler tim trước và sau thay van hai lá cơ học
Medtronic Open Pivot Standard
Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40
tuổi trở lên bằng đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc
qua nội soi xuyên phúc mạc
Đánh giá hiệu quả xạ trị tiền phẫu liệu trình ngắn trong
điều trị ung thư trực tràng T3, T4
Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi ở người
cao tuổi
Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy lún nhiều mảnh
cột sống ngực – thắt lưng
Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và thái độ xử trí ở bệnh
nhân đau bìu
Nghiên cứu ứng dụng sinh thiết hạch gác trong ung thư
vú giai đoạn sớm
Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị ung thư vú và
nghiên cứu sự liên quan giữa kích thước khối u và tình
trạng di căn hạch nách trong ung thư vú
Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị đứt dây chằng chéo
trước kèm rách sụn chêm khớp gối qua nội soi
Đánh giá kết quả điều trị bệnh Hirschsprung bằng phẫu
thuật Soave hậu môn một thì có kết hợp đường bụng

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Tuyền
Nguyễn Hồng Vương

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ

Lê Đức Anh

PGS.TS. Phạm Anh Vũ

Ngoại khoa

Huỳnh Thanh Hải

TS. Phạm Nguyên Tường

Ngoại khoa

Phan Thanh Hải

TS. Phan Hải Thanh

Ngoại khoa

Nguyễn Văn Linh

GS.TS. Phạm Như Hiệp

Ngoại khoa

Trần Hoàng Phi Long

PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

Ngoại khoa

Lương Cầm Phong

PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng

Ngoại khoa

Trần Hữu Phúc

PGS.TS. Phùng Phướng

Ngoại khoa

Nguyễn Hoàng Phương

PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân

Ngoại khoa

Cao Xuân Thạnh

TS. Hồ Hữu Thiện

Ngoại khoa

Đánh giá kết quả điều trị rò hậu môn tái phát

Manothay Toulabouth

TS. Nguyễn Đoàn Văn Phú

Ngoại khoa

Đánh giá kết quả điều trị thay khớp háng toàn phần
bằng khớp nhân tạo chuyển động đôi

Lư Anh Tú

PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân

Ngoại khoa
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Nội khoa

TT

Trình độ
ĐT

36.

Thạc sĩ

37.

Thạc sĩ

38.

Thạc sĩ

39.

Thạc sĩ

40.

Thạc sĩ

41.

Thạc sĩ

42.

Thạc sĩ

43.

Thạc sĩ

44.

Thạc sĩ

45.

Thạc sĩ

46.

Thạc sĩ

47.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật ung thư đại trực tràng
có biến chứng
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nồng độ
Procalcitonin huyết thanh trong nhiễm trùng sơ sinh
sớm tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu ứng dụng thang điểm cảnh báo sớm PEWS
ở trẻ nhập đơn vị hồi sức cấp cứu nhi Bệnh viện Trung
ương Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thể tích
tiểu cầu trung bình (MPV) trong viêm phổi trẻ em từ 2
tháng đến 5 tuổi
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh
bướu giáp ở trẻ em
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của
viêm cầu thận có đái máu đại thể ở trẻ em
Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi ung thư
tại Bệnh viện Trung ương Huế
Nghiên cứu nồng độ kẽm huyết thanh ở bệnh nhi
Thalassemia điều trị tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện
Trung ương Huế
Nghiên cứu so sánh phân loại viêm phổi cộng đồng của
hội hô hấp châu âu và tổ chức y tế thế giới ở trẻ em từ 2
tháng đến 5 tuổi
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả
điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻ em
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh thủy
đậu ở trẻ em tại Trung tâm Nhi – Bệnh viện Trung ương
Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Đoàn Phước Vựng

PGS.TS. Phạm Anh Vũ

Lê Phan Ngọc Bích

PGS.TS. Phan Hùng Việt

Nhi khoa

Nguyễn Tấn Bình

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Nhi khoa

Võ Thị Kim Dung

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Nhi khoa

Nguyễn Thị Thúy Hằng

PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên

Nhi khoa

Đào Thị Bích Hiền

PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên

Nhi khoa

Phan Thị Xuân Huế

TS. Phạm Hoàng Hưng,
TS. Vũ Thị Bắc Hà

Nhi khoa

Trần Thị Hương

PGS.TS. Nguyễn Thị Cự

Nhi khoa

Nguyễn Thị Cẩm Linh

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Nhi khoa

Phan Thị Thùy Luyến

PGS.TS. Tôn Nữ Vân Anh

Nhi khoa

Hoàng Thị Thùy Nhân

TS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Nhi khoa

Trần Vĩnh Phú

PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên

Nhi khoa
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Ngoại khoa

TT

Trình độ
ĐT

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

đái tháo đường ở trẻ em
48.

Thạc sĩ

49.

Thạc sĩ

50.

Thạc sĩ

51.

Thạc sĩ

52.

Thạc sĩ

53.

Thạc sĩ

54.

Thạc sĩ

55.

Thạc sĩ

56.

Thạc sĩ

57.

Thạc sĩ

58.

Thạc sĩ

59.

Thạc sĩ

Nghiên cứu sự phát triển tinh thần – vận động ở trẻ sơ
sinh đẻ non
Nghiên cứu đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến
bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus ở trẻ em dưới 5 tuổi tại
Bệnh viện Trung ương Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm
não trẻ em
Nghiên cứu đặc điểm tử vong trẻ em tại đơn vị hồi sức
Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Trung ương Huế
Nghiên cứu một số biến chứng thường gặp ở bệnh nhân
bạch cầu cấp điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện
Trung ương Huế
Nghiên cứu nồng độ điện giải máu ở trẻ sinh non tại
Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế
Nghiên cứu giá trị dự báo khối u buồng trứng ác tính
theo IOTA
Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và kết quả xử trí
thai to
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, vi khuẩn học và xử trí
ối vỡ non tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn âm đạo ở phụ nữ
mang thai quý II và quý III đến khám tại Bệnh viện Đại
học Y Dược Huế
Nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố liên quan đến trẻ sơ
sinh đủ tháng nhẹ cân
Nghiên cứu kết quả phẫu thuật u xơ tử cung tại Bệnh
viện Trường Đại học Y Dược Huế

Trần Thị Thúy Quỳnh

PGS.TS. Tôn Nữ Vân Anh

Nhi khoa

Trần Cao Hoài Tâm

TS. Phạm Hoàng Hưng

Nhi khoa

Đỗ Duy Thanh

PGS.TS. Tôn Nữ Vân Anh

Nhi khoa

Đinh Thị Thảo

TS. Trần Kiêm Hảo

Nhi khoa

Nguyễn Văn Tuy

PGS.TS. Phan Hùng Việt

Nhi khoa

Nguyễn
Uyên

TS. Trần Kiêm Hảo

Nhi khoa

Hoàng Minh

Nguyễn Tiến Dũng

TS. Võ Văn Đức

Sản phụ khoa

Hà Thị Thanh Nga

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Sản phụ khoa

Lò Thị Diễm Ngọc

PGS.TS. Lê Minh Tâm

Sản phụ khoa

Phan Thị Thảo Nguyên

PGS.TS. Lê Lam Hương

Sản phụ khoa

Phan Thị Nhung

TS. Phạm Chí Kông

Sản phụ khoa

Ninthakhane Chansee

PGS.TS. Trương Quang Vinh

Sản phụ khoa
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TT

Trình độ
ĐT

60.

Thạc sĩ

61.

Thạc sĩ

62.

Thạc sĩ

63.

Thạc sĩ

64.

Thạc sĩ

65.

Thạc sĩ

66.

Thạc sĩ

67.

Thạc sĩ

68.

Thạc sĩ

69.

Thạc sĩ

70.

Thạc sĩ

71.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Nghiên cứu nồng độ protein huyết tương và mối liên
quan kết thúc thai kỳ ở thai phụ tiền sản giật – sản giật
Khảo sát một số nguyên nhân và kết quả kết thúc thai kì
ở các trường hợp sinh non
Nghiên cứu giá trị dự báo của các chỉ số nguy cơ ác tính
ở phụ nữ có khối u buồng trứng
Nghiên cứu tình trạng nhiễm Ureaplasma và
Mycoplasma trong tinh dịch và mối liên quan với chất
lượng tinh trùng
Đánh giá kết quả điều trị hội chứng ngủ ngáy ở trẻ em
có viêm V.A. và hoặc viêm Amiđan mạn tính quá phát
bằng phẫu thuật
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt Amiđan bằng
phương pháp bóc tách với đông điện đơn cực cường độ
thấp
Đánh giá kết quả phẫu thuật nạo V.A. tồn dư ở bệnh
nhân trên 15 tuổi
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình thái của dị hình
vách ngăn ở bệnh nhân viêm mũi xoang mạn tính
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình thái nhĩ lượng đồ
và kết quả điều trị phẫu thuật nạo V.A
Khảo sát sự liên quan giữa hình dạng khuôn mặt, cung
răng và răng cửa giữa hàm trên
Nghiên cứu vị trí đỉnh viền nướu và chiều cao gai nướu
ở nhóm răng trước hàm trên của sinh viên răng hàm mặt
trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu sự liên quan giữa hình dạng và kích thước
của răng cối lớn thứ nhất và răng cối lớn thứ hai

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Phaophone
Phommachanh

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Sản phụ khoa

Nguyễn Văn Tài

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc
Huy

Sản phụ khoa

Phan Thị Minh Thư

TS. Võ Văn Đức

Sản phụ khoa

Nguyễn Lê Thị Thu
Hương

GS.TS. Cao Ngọc Thành

Sản phụ khoa

Thái Bình

PGS.TS. Lê Thanh Thái,
ThS.BSCKII. Phan Văn Dưng

Tai mũi họng

Lê An Khánh

PGS.TS. Đặng Thanh

Tai mũi họng

Hoàng Mạnh Nhất

PGS.TS. Nguyễn Tư
BSCKII. Lê Xuân Hiền

Trần Minh Trang

PGS.TS. Đặng Thanh

Trần Thị Kim Tuyến
Đỗ Hồng Cuông

Thế,

PGS.TS. Nguyễn Tư Thế,
ThS.BSCKII. Nguyễn Lưu
Trình
PGS.TS. Hoàng Văn Tùng,
PGS.TS. Nguyễn Toại

Tai mũi họng
Tai mũi họng
Tai mũi họng
Răng hàm mặt

Lê Nguyễn Thùy Dương

TS. Trần Tấn Tài

Răng hàm mặt

Võ Thế Hùng

PGS.TS. Hoàng Văn Tùng,
PGS.TS. Nguyễn Toại

Răng hàm mặt
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TT

Trình độ
ĐT

72.

Thạc sĩ

73.

Thạc sĩ

74.

Thạc sĩ

75.

Thạc sĩ

76.

Thạc sĩ

77.

Thạc sĩ

78.

Thạc sĩ

79.

Thạc sĩ

80.

Thạc sĩ

81.

Thạc sĩ

82.

Thạc sĩ

83.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Đánh giá kết quả điều trị viêm tủy không hồi phục
nhóm răng trước bằng Protaper máy có hỗ trợ Laser
Diode
Nghiên cứu khả năng tạo dạng và làm sạch ống tủy
chân răng in vitro giữa trâm Protaper và trâm Safesider
Khảo sát sự liên quan giữa vị trí của răng nanh hàm trên
so với vân khẩu cái, răng nanh hàm dưới, chân cánh
mũi và khóe miệng
Nghiên cứu kết quả điều trị viêm nướu có hỗ trợ laser
diode trên bệnh nhân Hemophilia
Đánh giá in vitro vi kẽ trong phục hồi xoang loại II
bằng Inlay sứ Zirconia
Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy xương hàm dưới vùng
cằm bằng hệ thống nẹp vít tăng áp tại Bệnh viện Trung
ương Huế
Đánh giá kết quả điều trị viêm tủy có khả năng hồi phục
với xê măng Tricalcium Silicate
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nhu cầu điều trị bệnh
nha chu ở phụ nữ mang thai đến khám tại Bệnh viện
Trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu Invitro hiệu quả điều trị lại nội nha giữa
dụng cụ cầm tay hedstrom Files và Protaper
Retreatment quay máy
Khảo sát mối liên quan giữa chân răng khôn hàm dưới
lệch, ngầm và ống hàm dưới trên phim cắt lớp điện toán
chùm tia hình nón (CBCT)
Nghiên cứu đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng
trên sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu đặc điểm hệ kháng nguyên bạch cầu người

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Nguyễn Thị Thùy Linh

TS. Nguyễn Hồng Lợi

Răng hàm mặt

Đỗ Phan Quỳnh Mai

PGS.TS. Nguyễn Toại, TS.
Phan Anh Chi

Răng hàm mặt

Nguyễn Thị Vũ Minh

TS. Nguyễn Sanh
PGS.TS. Nguyễn Toại

Răng hàm mặt

Hồ Thị Phương Nga

PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng,
TS. Nguyễn Hồng Lợi

Răng hàm mặt

Hồ Xuân Anh Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Toại

Răng hàm mặt

Châu Nhật Quang

PGS.TS. Đặng Thanh, TS.
Nguyễn Hồng Lợi

Răng hàm mặt

Hoàng Vũ Quang

TS. Phan Anh Chi

Răng hàm mặt

Nguyễn Đức Thiền

TS. Trần Tấn Tài

Răng hàm mặt

Lê Thị Quỳnh Thư

PGS.TS.
Nguyễn
Toại,
ThS.BSCKII. Phạm Nữ Như Ý

Răng hàm mặt

Nguyễn Hạnh Tiên

TS. Nguyễn Quang Hải

Răng hàm mặt

Nguyễn Lê Minh Trang

PGS.TS. Nguyễn Toại
TS. Phan Anh Chi

Răng hàm mặt

Nguyễn Thị Hảo

TS. Lê Phan Minh Triết

Huyết học truyền

15

Tùng,

TT

Trình độ
ĐT

84.

Thạc sĩ

85.

Thạc sĩ

86.

Thạc sĩ

87.

Thạc sĩ

88.

Thạc sĩ

89.

Thạc sĩ

90.

Thạc sĩ

91.

Thạc sĩ

92.

Thạc sĩ

93.

Thạc sĩ

94.

Thạc sĩ

Tên đề tài
(HLA) và kháng thể kháng HLA ở bệnh nhân có chỉ
định ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh
giá hiệu quả thải sắt ở bệnh nhân Thalasemia thể phụ
thuộc truyền máu ở Bệnh viện Trung ương Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trong
giai đoạn điều trị tấn công bệnh Leukemia cấp dòng tủy
ở người trưởng thành
Nghiên cứu áp dụng khuyến cáo ASE/EACVI 2016 về
đánh giá chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân
tăng huyết áp
Nghiên cứu đặc điểm siêu âm Doppler động mạch cảnh
và mối liên quan với hình ảnh cắt lớp vi tính trên bệnh
nhân nhồi máu não
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và siêu âm trong chẩn
đoán bệnh lý ống phúc tinh mạc ở trẻ em
Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán bong
võng mạc
Nghiên cứu giá trị của hệ thống TIRADS trong chẩn
đoán ung thư tuyến giáp
Nghiên cứu áp dụng phân loại GI-RADS trên siêu âm
trong chẩn đoán khối u buồng trứng
Nghiên cứu giá trị của cắt lớp vi tính lồng ngực đa dãy
đầu thu trên bệnh nhân có nốt mờ phổi
Nghiên cứu đặc điểm siêu âm và cắt lớp vi tính viêm
thận bể thận cấp
Nghiên cứu tình hình rắn độc cắn và kiến thức, thái độ,
thực hành của người dân về xử trí ban đầu khi bị rắn
độc cắn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt
máu

Nguyễn Thị Bích Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng

Huyết học truyền
máu

Trần Thị Bảo Yến

TS. Đồng Sĩ Sằng

Huyết học truyền
máu

Lê Thanh Cảnh

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ

Huyết học truyền
máu

Phan Thị Kim Chi

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Đinh Nhân Dương

PGS.TS. Phạm Anh Vũ

Nguyễn Thị Thúy Hằng

PGS.TS. Phan Văn Năm

Triệu Thị Hoàng Lâm

PGS.TS. Đặng Công Thuận

Trần Nhật Quỳnh

PGS.TS. Đặng Công Thuận

Đoàn Dũng Tiến

PGS.TS. Lê Trọng Khoan

Chansomphou Vichit

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Bùi Thị Phương Anh

PGS.TS. Võ Văn Thắng, TS.
JOERG BLESSMANN
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Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Y tế công cộng

TT

Trình độ
ĐT

95.

Thạc sĩ

96.

Thạc sĩ

97.

Thạc sĩ

98.

Thạc sĩ

99.

Thạc sĩ

100.

Thạc sĩ

101.

Thạc sĩ

102.

Thạc sĩ

103.

Thạc sĩ

104.

Thạc sĩ

105.

Thạc sĩ

106.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Nghiên cứu chất lượng giấc ngủ của sinh viên ngành y
đa khoa hệ chính quy Trường Đại học Y Dược Huế
Nghiên cứu năng lực sức khỏe và các yếu tố liên quan
của người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế Liên
Chiểu, Đà Nẵng
Nghiên cứu rối loạn giấc ngủ và các yếu tố liên quan ở
sinh viên trường Cao Đẳng Y tế Khánh Hòa
Nghiên cứu thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng
Nghiên cứu thực trạng sa sút trí tuệ và nhu cầu chăm
sóc sức khỏe của người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng
Đánh giá thực trạng làm việc nhóm của nhân viên y tế
tại một số trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghiên cứu thực trạng sử dụng các nguồn nước, công
trình vệ sinh và xử lý chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình
xã Phuomsavane, huyện Vapy, tỉnh Salavan, Lào năm
2017
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng người cao tuổi tại
huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm tiếng ồn và một số yếu
tố liên quan đến giảm thính lực ở người lao động tại nhà
máy cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải tỉnh Quảng Nam
năm 2017
Nghiên cứu trầm cảm và các yếu tố liên quan ở phụ nữ
mắc ung thư vú đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Hà Tĩnh năm 2017
Nghiên cứu hoạt độ Adenosine Deaminase (ADA)
huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2
Nghiên cứu đặc điểm tế bào máu và đông máu ở phụ nữ

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Trần Đặng Xuân Hà

PGS.TS. Võ Văn Thắng

Y tế công cộng

Huỳnh Bá Phương Linh

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Lan

Y tế công cộng

Nguyễn Hoàng Minh

TS. Trần Như Minh Hằng

Y tế công cộng

Nguyễn
Minh

TS. Ngô Viết Lộc

Y tế công cộng

Ngô Thị Bích Ngọc

TS. Đoàn Vương Diễm Khánh

Y tế công cộng

Võ Thị Thu Nhung

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Y tế công cộng

Vilayvanh
Onekeothalangsy

PGS.TS. Hoàng Trọng Sĩ

Y tế công cộng

Trần Thị Táo

TS. Phan Thị Bích Ngọc

Y tế công cộng

Nguyễn Thị Thanh Trà

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

Y tế công cộng

Hồ Thị Tú

TS. Nguyễn Văn Hùng

Y tế công cộng

Bạch Thị Ngọc Đào

TS. Phù Thị Hoa

Y học chức năng

Đặng Thị Đức

TS. Lê Phan Minh Triết

Y học chức năng
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Trình độ
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Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

có một số bệnh lý thai kỳ

107.

Thạc sĩ

108.

Thạc sĩ

109.

Thạc sĩ

110.

Thạc sĩ

111.

Thạc sĩ

112.

Thạc sĩ

113.

Thạc sĩ

114.

Thạc sĩ

115.

Thạc sĩ

116.

Thạc sĩ

117.

Thạc sĩ

Xác định Phenotype kháng thuốc và tỉ lệ mang các gene
BlaNDM-1, magA, rmpA trên các chủng Klebsiella
pneumoniae phân lập ở bệnh nhân nhiễm trùng
Định danh loài và thử nghiệm kháng nấm đồ của giống
nấm Aspergillus phân lập tại Bệnh viện Trường Đại học
Y Dược Huế
Nghiên cứu nồng độ Neutrophil Gelatinase Associated
Lipocalin (NGAL) niệu ở bệnh nhân đái tháo đường
Type 2
Nghiên cứu nồng độ folate receptor alpha huyết thanh ở
bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng
Nghiên cứu ứng dụng siêu âm nội soi trong chẩn đoán
và chỉ định phẫu thuật ung thư dạ dày
Khảo sát giá trị của siêu âm đàn hồi mô ở bệnh nhân
ung thư gan nguyên phát
Nghiên cứu giá trị chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp của
Troponin T có độ nhạy cao trong một giờ nhập viện vì
đau thắt ngực
Nghiên cứu Holter điện tâm đồ ở bệnh nhân có hội
chứng tái cực sớm
Đánh giá hiệu quả và tính tuân thủ điều trị của phối hợp
thuốc liều cố định ở bệnh nhân tăng huyết áp độ II và
III
Nghiên cứu suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
có bệnh tim thiếu máu cục bộ im lặng
Nghiên cứu nồng độ Testosterone huyết thanh và các
yếu tố liên quan ở bệnh nhân nam giới bị suy thận mạn

Lê Thị Lan Hương

PGS.TS. Lê Văn An

Y học chức năng

Đỗ Thị Bích Thảo

TS. Ngô Thị Minh Châu

Y học chức năng

Hà Nguyễn Tường Vân

PGS.TS.
Phương

Hoàng Thị Lan

TS. Dương Thị Bích Thuận

Mai Hoài Bảo

GS.TS. Phạm Như Hiệp

Ngoại khoa

Hồ Duy Hải

TS. Nguyễn Văn Lượng

Ngoại khoa

Nguyễn Vũ Phòng

GS.TS. Huỳnh Văn Minh

Nội khoa

Thái Hoàng Anh

GS.TS. Huỳnh Văn Minh,
PGS.TS. Nguyễn Tá Đông

Nội khoa

Nguyễn Đình Đạt

GS.TS. Huỳnh Văn Minh,
PGS.TS. Nguyễn Tá Đông

Nội khoa

Nguyễn Đỗ Thành Đạt

GS.TS. Nguyễn Hải Thủy

Nội khoa

Lê Minh Dũng

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Nội khoa
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Phan

Thị

Minh

Y học chức năng
Y học chức năng
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Trình độ
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118.

Thạc sĩ

119.

Thạc sĩ

120.

Thạc sĩ

121.

Thạc sĩ

122.

Thạc sĩ

123.

Thạc sĩ

124.

Thạc sĩ

125.

Thạc sĩ

126.

Thạc sĩ

127.

Thạc sĩ

128.

Thạc sĩ

129.

Thạc sĩ

130.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Nghiên cứu tuổi mạch, vận tốc sóng mạch và chỉ số cổ
chân – cánh tay ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
Nghiên cứu tình hình kiểm soát đái tháo đường type 2
theo khuyến cáo của ADA 2016
Nghiên cứu thông số vận tốc lan truyền màu M-MODE
(VP) đánh giá chức năng tâm trương thất trái bằng siêu
âm Doppler ở bệnh nhân tăng huyết áp
Nghiên cứu suy thận mạn ở bệnh nhân bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định
Nghiên cứu mối liên quan giữa các dấu hiệu sớm trên
chụp cắt lớp vi tính sọ não với tiên lượng bệnh nhân
nhồi máu não cấp
Nghiên cứu tăng Glucose máu do stress trong tiên
lượng nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường
Nghiên cứu nồng độ Ferritin huyết thanh trên bệnh
nhân tiền đái tháo đường
Đánh giá hiệu quả điều trị Tocilizumab bằng thang
điểm ACR và DAS28 trên bệnh nhân viêm khớp dạng
thấp
Nghiên cứu hình thái thất phải và chỉ số Tapse ở bệnh
nhân Basedow
Nghiên cứu bệnh động mạch chi dưới ở bệnh nhân đái
tháo đường týp 2 có biến chứng thận qua chỉ số huyết
áp cổ chân – cánh tay và siêu âm Doppler
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ngực bụng cắt thực
quản trong điều trị ung thư thực quản
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt phần
xa dạ dày kèm nạo hạch trong điều trị ung thư dạ dày
Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ cơ

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Lê Văn Duy

PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận

Nội khoa

Lê Thị Hồng Duyên

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn

Nội khoa

Hoàng Nhật Hậu

PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ

Nội khoa

Lê Ngọc Khánh Linh

PGS.TS. Lê Văn Bàng

Nội khoa

Phan Thị Nghĩa

GS.TS. Hoàng Khánh

Nội khoa

Mai Thiện Nhân

PGS.TS. Hoàng Anh Tiến, TS.
Hồ Anh Bình

Nội khoa

GS.TS. Trần Hữu Dàng

Nội khoa

Đỗ Hà Phương

GS.TS. Võ Tam

Nội khoa

Nguyễn Thị Ngọc Thời

TS. Nguyễn Cửu Long

Nội khoa

Trương Đình Trí

TS. Lê Văn Chi

Nội khoa

Phan
Hoàng
Phương

Nguyễn
Hưng

Phước

Nhật

Bảo

GS.TS. Phạm Như Hiệp

Ngoại khoa

Phạm Trọng Khôi

TS. Phan Hải Thanh

Ngoại khoa

Phan Vũ Nghĩa Lộc

PGS.TS. Lê Quang Thứu

Ngoại khoa
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Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

học
131.

Thạc sĩ

132.

Thạc sĩ

133.

Thạc sĩ

134.

Thạc sĩ

135.

Thạc sĩ

136.

Thạc sĩ

137.

Thạc sĩ

138.

Thạc sĩ

139.

Thạc sĩ

140.

Thạc sĩ

141.

Thạc sĩ

142.

Thạc sĩ

143.

Thạc sĩ

Đánh giá kết quả điều trị tắc nghẽn niệu quản sau phẫu
thuật tán sỏi nội soi niệu quản ngược dòng
Đánh giá hiệu quả hệ thống hút áp lực âm trong điều trị
tại chổ vết thương phần mềm mạn tính
Nghiên cứu vi khuẩn học đường tiết niệu ở bệnh nhân
được phẫu thuật lấy sỏi thận
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh
giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng thắt tĩnh mạch tinh
điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh
Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu trên xương đùi bằng
nẹp khóa
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ cắt trực
tràng do ung thư
Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm bằng
vạt mạch xuyên
Đánh giá kết quả phẫu thuật và chất lượng sống sau
phẫu thuật triệt căn bệnh nhân ung thư trực tràng thấp
Nghiên cứu giá trị CA 125 trong dọa sẩy thai 3 tháng
đầu
Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh lý buồng tử cung bằng
nội soi buồng
Nghiên cứu tình hình nhiễm Ureaplasma Urealyticum
và Mycoplasma Genitalium ở phụ nữ vô sinh thứ phát
Đánh giá kết quả khâu vòng cổ tử cung trong điều trị dự
phòng sẩy thai và sinh non
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các
yếu tố ảnh hưởng đến đái tháo đường thai kỳ

Lê Thanh Minh

PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

Ngoại khoa

Nguyễn Hoàng Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Hỷ

Ngoại khoa

Võ Minh Nhật

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Ngoại khoa

Nguyễn Đặng Huy Nhật

TS. Hồ Hữu Thiện

Ngoại khoa

Đinh Phúc Thành

PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân

Ngoại khoa

Phạm Như Thành

GS.TS. Phạm Như Hiệp

Ngoại khoa

Trần Nhật Tiến

PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân

Ngoại khoa

Trịnh Thanh Trầm

PGS.TS. Phạm Anh Vũ

Ngoại khoa

Nguyễn Bá Hoàng Anh

PGS.TS. Lê Lam Hương

Sản phụ khoa

Trần Văn Cần

TS. Lê Minh Toàn

Sản phụ khoa

Lê Quang Đô

PGS.TS. Lê Minh Tâm

Sản phụ khoa

Đinh Thanh Hà

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc
Huy

Sản phụ khoa

Đỗ Văn Hiệp

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Sản phụ khoa
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144.

Thạc sĩ

145.

Thạc sĩ

146.

Thạc sĩ

147.

Thạc sĩ

148.

Thạc sĩ

149.

Thạc sĩ

150.

Thạc sĩ

151.

Thạc sĩ

152.

Thạc sĩ

153.

Thạc sĩ

154.

Thạc sĩ

155.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Nghiên cứu bất thường nhiễm sắc thể ở các thai phụ có
nguy cơ cao
Nghiên cứu đặc điểm hóa mô miễn dịch ở bệnh nhân
ung thư buồng trứng
Nghiên cứu nồng độ kẽm huyết thanh máu dây rốn ở trẻ
sơ sinh
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tỷ số
bạch cầu đa nhân trung tính – Lympho trong viêm phổi
cộng đồng ở trẻ em
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh
giá kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết bệnh viện ở trẻ
sơ sinh
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh
Schonlein-Henoch ở trẻ em
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị cơn
hen cấp tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương
Huế
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và chức
năng hô hấp trong hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên
quan đến tình trạng hạ Glucose máu ở trẻ sơ sinh nhẹ
cân
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng
độ Lactate dịch não tủy trong bệnh lý nhiễm trùng thần
kinh trung ương trẻ em
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chỉnh hình gãy
xương chính mũi phối hợp chấn thương đầu cổ
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả
điều trị viêm ống tai ngoài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Mai Công Minh

TS. Võ Văn Đức

Sản phụ khoa

Dương Thị Anh Thư

PGS.TS. Lê Lam Hương

Sản phụ khoa

Hà Phương Anh

PGS.TS. Nguyễn Thị Cự

Nhi khoa

Nguyễn Thị Thu Diệu

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Nhi khoa

Nguyễn
Hồng

TS. Trần Thị Hoàng

Nhi khoa

Đặng Thị Nguyên

PGS.TS. Phan Hùng Việt

Nhi khoa

Nguyễn Nồm

TS. Trần Kiêm Hảo

Nhi khoa

Đỗ Thị Thái

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Nhi khoa

Hoàng Thị Trang

PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên

Nhi khoa

Mai Thị Hiền Uyên

PGS.TS. Tôn Nữ Vân Anh

Nhi khoa

Nguyễn Duy Huy

PGS.TS. Lê Thanh Thái,
ThS.BSCKII. Phan Văn Dưng
PGS.TS. Nguyễn Tư Thế,
BSCKII. Hồ Mạnh Hùng

Thiên

Nguyễn Cảnh Lộc
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Nhật

Tai mũi họng
Tai mũi họng

TT

Trình độ
ĐT

156.

Thạc sĩ

157.

Thạc sĩ

158.

Thạc sĩ

159.

Thạc sĩ

160.

Thạc sĩ

161.

Thạc sĩ

162.

Thạc sĩ

163.

Thạc sĩ

164.

Thạc sĩ

Tên đề tài
Đánh giá kết quả điều trị viêm mũi xoang mạn tính
bằng phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn và cuốn mũi
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm nội soi trong
ung thư trực tràng
Nghiên cứu đặc điểm hình thái trần sàng trên cắt lớp vi
tính ở bệnh nhân có hội chứng mũi xoang
Nghiên cứu giá trị của siêu âm đàn hồi ARFI trong chẩn
đoán các tổn thương dạng nốt tuyến giáp
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính
đa dãy đầu dò trong chẩn đoán phình động mạch chủ
Nghiên cứu áp dụng phân loại IOTA trong đánh giá
khối u buồng trứng bằng siêu âm đầu dò âm đạo
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh ung thư thực quản trên
cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh X Quang và cộng hưởng
từ ở bệnh nhân hẹp ống sống thắt lưng mắc phải
Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng cấp ở trẻ tiêu
chảy từ 2 tháng đến 5 tuổi

Họ và tên người thực hiện
Nguyễn
Quang

Ngọc

Minh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Họ và tên người hướng dẫn
PGS.TS.
Đặng
Thanh,
BSCKII. Lê Xuân Hiền
PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo
Quân

Trần Thị Diệu

PGS.TS. Đặng Thanh

Đậu Thị Mỹ Hạnh

TS. Nguyễn Thanh Thảo

Biện Bảo Huân

PGS.TS. Lê Trọng Khoan

Nguyễn Hoàng Quân

PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo
Quân

Phạm Thị Ngọc Trinh

PGS.TS. Lê Trọng Khoan

Hoàng Văn Trung

PGS.TS. Lê Văn Ngọc Cường

Hồ Đăng Rốp

PGS.TS. Nguyễn Thị Cự
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Nội dung tóm tắt
Tai mũi họng
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Chẩn đoán hình
ảnh
Nhi khoa

