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Ngày 09 tháng 11 năm 2016 

THỜI 

GIAN 

TIỂU BAN 1 

HT SỐ 1 - TẦNG 3 - NHÀ A1 

TIỂU BAN 2 

HT QUỐC TẾ- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 3 

HT SỐ 3- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 4 

HT SỐ 523 - TẦNG 5 - NHÀ A1 

9h15 Tác dụng kích thích miễn dịch của 

viên nén Livganic trên mô hình suy 

giảm miễn dịch mạn tính bằng 

Cyclophosphamid ở chuột nhắt trắng 

 

Đánh giá bước đầu hiệu quả giảm đau 

sau mổ bằng gây tê đám rối thần kinh 

thắt lưng dưới hỗ trợ của siêu âm định 

vị thần kinh trong phẫu thuật chi dưới 

 

Đặc điểm hình ảnh 18F-FDGPET/CT 

não Ở bệnh nhân Alzheimer và ở người 

lão hóa bình thường 

 

Đặc điểm lâm sàng tổn thương da trên 

bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống 

 

 Nguyễn Phương Thanh- NCS.32 Đỗ Trung Dũng- NCS.32 Dư Đức Chiến- NCS.31 Lê Huyền My- NCS.33 

 CN. Dược lý và độc chất CN. Gây mê hồi sức CN. Chẩn đoán hình ảnh CN. Da liễu 

9h30 Nghiên cứu tác dụng hạ Glucose máu 

của viên Andiabet trên thực nghiệm 

 

So sánh phương pháp đặt ống nội khí 

quản gi a nội soi bán cứng v  nội soi 

mềm trên bệnh nhân có  hối u vùng 

họng, thanh quản 

 

Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng 

hưởng từ trong đánh giá tổn thương 

tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ 

 

Hiệu quả điều trị lang ben bằng uống 

Fluconazol 300mg/tuần kết hợp tắm 

gội Ketoconazol 2% tại bệnh viện Da 

liễu TW 

 Nguyễn Hương Giang- NCS.32 Nguyễn Phú Vân- NCS.32 Phùng Anh Tuấn- NCS.32 Trần Cẩm Vân- NCS.33 

 CN. Dược lý và độc chất CN. Gây mê hồi sức CN. Chẩn đoán hình ảnh CN. Da liễu 

9h45 Tác dụng chống viêm của Vimisco 

trên thực nghiệm 

 

Rối loạn nhịp tim sớm sau sửa toàn bộ 

tứ chứng Fallot với tuần ho n ngo i cơ 

thể  

 

Kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại 

tràng tại bệnh viện Việt Đức năm 2014 

 

Nghiên cứu sự đề kháng kháng sinh 

của pseudomonas aeruginos phân lập 

từ bệnh phẩm phổi, phế quản của 

bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Phổi 

Trung ương năm 2012 

 

  Bùi Thị Quỳnh Nhung- NCS.33 Trần Mai Hùng- NCS.33 Hoàng Minh Đức- NCS.32 Lê Bật Tân- NCS.29 

 CN. Dược lý và độc chất CN. Gây mê hồi sức CN. Ngoại tiêu hóa CN. Lao 

10h00 Nghiên cứu mô bệnh học ung thư 

biểu mô tiết niệu qua mẫu sinh thiết 

nội soi tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải 

Phòng 

 

Ứng dụng thông khí nhân tạo tư thế 

nằm sấp trong điều trị bệnh nhân suy hô 

hấp cấp tiến triển 

 

Tỷ lệ hoại tử u sau nút động mạch gan 

ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát 

được nút động mạch gan trước mổ cắt 

gan qua 15 trường hợp 

 

Nghiên cứu phân nhóm nguy cơ theo 

một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân 

đa u tủy xương được điều trị tại bệnh 

viện Bạch Mai 

 

 Nguyễn Trường Giang- NCS.33 Đỗ Minh Dương- NCS.32 Nguyễn Hoàng- NCS.32 Hàn Viết Trung- NCS.31 

 CN. Giải phẫu bệnh và Pháp y CN. Hồi sức cấp cứu CN. Ngoại tiêu hóa CN. Huyết học – Truyền máu 
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THỜI 

GIAN 

TIỂU BAN 1 

HT SỐ 1 - TẦNG 3 - NHÀ A1 

TIỂU BAN 2 

HT QUỐC TẾ- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 3 

HT SỐ 3- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 4 

HT SỐ 523 - TẦNG 5 - NHÀ A1 

10h15 Liên hệ tình trạng bộc lộ quá mức 

HER2 với phân loại mô bệnh học ung 

thư biểu mô dạ dày 

 

Đánh giá tác động của thông khí Vt thấp 

trong chạy máy tuần ho n ngo i cơ thể 

phẫu thuật bắc cầu chủ vành 

 

Kết quả thông tiểu ngắt quãng sạch đối 

với hệ tiết niệu trên ở bệnh nhân bàng 

quang thần kinh sau mổ thoát vị tủy 

màng tủy 

 

 

Hiệu quả gạn tách bạch cầu ở bệnh 

nhân lơ xê mi  inh dòng bạch cầu hạt 

bằng máy tách tế bào tự động 

 

 Phạm Minh Anh- NCS.33 Hà Mai Hương- NCS.33 Nguyễn Duy Việt- NCS.32 Dương Doãn Thiện- NCS.33 

 CN. Giải phẫu bệnh và Pháp y CN. Hồi sức cấp cứu CN. Ngoại thận tiết niệu CN. Huyết học – Truyền máu 

10h30 Bước đầu đánh giá bộ ba xét nghiệm 

AFP, AFP-L3, DCPtrong ung thư 

biểu mô tế bào gan 

 

Khảo sát huyết khối tĩnh mạch sâu chi 

dưới trên bệnh nhân hồi sức tích cực 

 

Tác dụng của vi phẫu thắt tĩnh mạch 

tinh giãn lên độ phân mảnh DNA tinh 

trùng ở nh ng bệnh nhân vô sinh do 

giãn tĩnh mạch tinh 

 

 

Yếu tố Von Willebrand trong bệnh đái 

tháo đường type II ở người cao tuổi  

và mối liên quan với một số biến 

chứng mạch máu 

 

 Tôn Thất Ngọc- NCS.34 Mai Đức Thảo- NCS.33 Nguyễn Hoài Bắc- NCS.32 Trương Thị Như Ý- NCS.33 

 CN. Hóa sinh y học CN. Hồi sức cấp cứu CN. Ngoại thận tiết niệu CN. Huyết học – Truyền máu 

10h45 Thẩm định quy trình định lượng 

Steroid niệu bằng kỹ thuật sắc ký khí 

khối phổ 

 

Liên quan di căn hạch với  ích thước 

khối u, mức độ xâm lấn cơ v  mạch của 

ung thư biểu mô nội mạc tử cung giai 

đoạn I,II 

 

Kết quả bước đầu điều trị lỗ tiểu lệch 

thấp thể dương vật bằng vạt da – niêm 

mạc bao quy đầu có cuống trục ngang 

 

Đặc điểm lâm s ng, cận lâm s ng v  

phân loại m  bệnh học ung thư biểu 

m  tuyến phế quản theo   SLC  

ATS/ERC 2011 

 

 

 Trần Thị Ngọc Anh- NCS.34 Trần Giang Châu- NCS.31 Châu Văn Việt- NCS.34 Nguyễn Văn Tình- NCS.32 

 CN. Hóa sinh y học CN. Ung thư CN. Ngoại thận tiết niệu CN. Nội hô hấp 

11h00 Phân tích trình tự vùng gen ty thể 

HV1 và HV2 trên dân tộc Chăm Việt 

Nam 

 

Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi 

lồng ngực điều trị ung thư phổi không tế 

bào nhỏ giai đoạn I - IIA tại Bệnh viện 

K 

 

 ối liên quan gi a nhiễm  PV nguy 

cơ cao v  tổn thương C  2, C  3 

 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 21 

trường hợp tắc động mạch phổi ở 

bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

 

 

 Trần Thị Thúy Hằng- NCS.34 Nguyễn Văn Lợi- NCS.32 Lê Duy Toàn- NCS.31 Nguyễn Quang Đợi- NCS.32 

 CN. Hóa sinh y học CN. Ung thư CN. Sản Phụ khoa CN. Nội hô hấp 
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THỜI 

GIAN 

TIỂU BAN 1 

HT SỐ 1 - TẦNG 3 - NHÀ A1 

TIỂU BAN 2 

HT QUỐC TẾ- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 3 

HT SỐ 3- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 4 

HT SỐ 523 - TẦNG 5 - NHÀ A1 

11h15 Tình trạng thải trừ hóa chất bảo vệ 

thực vật qua s a mẹ v  nước tiểu của 

phụ n  đang cho con bú dưới 12 

tháng tuổi  tại một số Quận/Huyện 

Thành phố Hà Nội năm 2013 

 

Ung thư tái phát v  các yếu tố ảnh 

hưởng trên bệnh nhân ung thư tế bào 

biểu mô sau phẫu thuật mổ cắt gan 

Nghiên cứu giá trị của Interleukin-8 

dịch cổ tử cung trong tiên đoán đẻ non 

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các 

yếu tố liên quan đến đáp ứng 

corticosteroid dạng hít ở trẻ hen phế 

quản  

 Nguyễn Văn Dũng- NCS.29 Huỳnh Thị Nhung- NCS.32 Đỗ Tuấn Đạt- NCS.32 Nguyễn Thị Bích Hạnh- NCS.31 

 CN. Y tế công cộng CN. Ung thư CN. Sản Phụ khoa CN. Nhi 

11h30 Thực trạng năng lực và nhu cầu đ o 

tạo của kỹ thuật viên Khoa Huyết học 

– truyền máu tại một số bệnh viện Đa 

khoa tuyến tỉnh năm 2013 – 2015 

 

 

Đánh giá chất lượng cuộc sống ở nh ng 

công nhân khai thác than bị viêm mũi 

xoang mạn tính công ty Nam Mẫu Uông 

Bí Quảng Ninh 

 

Đánh giá  ết quả phẫu thuật nội soi tạo 

hình dây chằng chéo sau bằng gân cơ 

bán gân kỹ thuật tất cả bên trong 

 

Nghiên cứu nồng độ oxit nitric khí thở 

ra ở trẻ hen phế quản 

 

 Ngô Huy Minh- NCS.31 Nguyễn Như Đua- NCS.33 Đỗ Văn Minh- NCS.33 Đỗ Thị Hạnh- NCS.34 

 CN. Y tế công cộng CN. Tai Mũi Họng CN. Chấn thương CH và Tạo hình CN. Nhi 

11h45 Bạo lực đối với thai phụ v  nguy cơ 

sinh non/sinh nhẹ cân tại Huyện 

Đ ng  nh,     ội 

 

Đánh giá  ết quả phẫu thuật u tuyến cận 

giáp lành tính tại bệnh viện Bạch Mai 

 

Nhận xét một số đặc điểm lâ sàng của 

dị tật tai nhỏ bẩm sinh tại bệnh viện 

 hi Trung ương 

 

 

Nghiên cứu hội chứng ngừng thở khi 

ngủ ở trẻ hen phế quản 

 

 Nguyễn Hoàng Thanh- NCS.33 Vũ Trung Lương- NCS.33 Vũ Duy Dũng- NCS.33 Nguyễn Hoàng Yến- NCS.34 

 CN. Y tế công cộng CN. Tai Mũi Họng CN. Chấn thương CH và Tạo hình CN. Nhi 

 

12h00 

 

NGHỈ TRƯA 
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Ngày 09 tháng 11 năm 2016 

THỜI 

GIAN 

TIỂU BAN 1 

HT SỐ 1 - TẦNG 3 - NHÀ A1 

TIỂU BAN 2 

HT QUỐC TẾ- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 3 

HT SỐ 3- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 4 

HT SỐ 523 - TẦNG 5 - NHÀ A1 

13h30 Liên quan gi a gãy xương sườn và 

tổn thương gan lách ở nh ng người 

tử vong do tai nạn giao th ng đường 

bộ qua giám định Y pháp 

 

Nghiên cứu một số yếu tố dự báo sớm 

khối máu tụ lan rộng ở bệnh nhân chảy 

máu não 

Giá trị của cộng hưởng từ 1.5 tesla 

trong chẩn đoán, phân loại giai đoạn và 

theo dõi điều trị ung thư cổ tử cung 

 

Hiệu quả của thay đổi lối sống trong  

dự phòng đái tháo đường typ 2 

 

 Nguyễn Hồng Long- NCS.30 Nguyễn Song Hào- NCS.33 Doãn Văn Ngọc- NCS.33 Tường Thị Vân Anh- NCS.30 

 CN. Giải phẫu bệnh và Pháp y CN. Hồi sức cấp cứu CN. Chẩn đoán hình ảnh CN. Nội tiết 

13h45 Mối liên quan gi a đặc điểm phân 

loại mô học với kiểu biểu hiện gen 

 YC  trên 139 trường hợp U nguyên 

bào thần kinh tại Bệnh viện Nhi 

Trung ương 

 

Hiệu quả điều trị đột quỵ thiếu máu não 

trong vòng 4,5 giờ đầu do tắc động mạch 

não gi a cấp tính bằng thuốc RTPA 

đường tĩnh mạch phối hợp với Doppler 

xuyên sọ 

 

Chẩn đoán mức độ ác tính của u thần 

 inh đệm trước phẫu thuật sử dụng 

cộng hưởng từ phổ đa thể tích 

 

Đánh giá tình trạng kháng insulin ở 

người tiền đái tháo đường   và mối 

liên quan với một số yếu tố nguy cơ 

tim mạch 

 

 Hoàng Ngọc Thạch- NCS.32 Trần Quang Thắng- NCS.33 Nguyễn Duy Hùng- NCS.33 Lâm Mỹ Hạnh- NCS.33 

 CN. Giải phẫu bệnh và Pháp y CN. Hồi sức cấp cứu CN. Chẩn đoán hình ảnh CN. Nội tiết 

14h00 Giám định nhận dạng nạn nhân tai 

nạn máy bay trên biển bằng kỹ thuật 

phân tích ADN 

 

Điều trị kết hợp tiêu huyết khối tĩnh 

mạch với lấy huyết khối cơ học đường 

động mạch trong đột quỵ thiếu máu não 

cấp 

 

Kết quả ban đầu điều trị mất tự chủ 

hậu môn do tổn thương cơ thắt sau đẻ 

theo phương pháp  usset 

 

Thực trạng kiểm soát glucose huyết 

và các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân 

đái tháo đường type 2 

 Nguyễn Lê Cát- NCS.32 Đào Việt Phương- NCS.34 Đinh Hồng Kiên- NCS.33 Nguyễn Thị Tâm- NCS.34 

 CN. Giải phẫu bệnh và Pháp y CN. Hồi sức cấp cứu CN. Ngoại tiêu hóa CN. Nội tiết 

14h15 Phân độ tế bào học chọc hút kim nhỏ 

trong chẩn đoán ung thư vú 

 

So sánh đáp ứng điều trị v  độc tính cấp 

của hóa xạ trị đồng thời với cisplatin 

hàng tuần và mỗi ba tuần trong ung thư 

vòm mũi họng giai đoạn IIB 

Kết quả sớm điều trị thoát vị bẹn ở 

người lớn bằng phẫu thuật nội soi đặt 

lưới nhân tạo qua ổ phúc mạc (TAPP) 

tại bệnh viện Việt Đức 

 

Xác định tỷ lệ mất cơ ở bệnh nhân đái 

tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú ở 

bệnh viện Xanh Pôn                     

 

 Trần Mạnh Hà- NCS.32 Trần Thị Kim Phượng- NCS.32 Đỗ Mạnh Toàn- NCS.34 Nguyễn Thị Thúy Hằng- NCS.34 

 CN. Giải phẫu bệnh và Pháp y CN. Ung thư CN. Ngoại tiêu hóa CN. Nội tiết 
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THỜI 

GIAN 

TIỂU BAN 1 

HT SỐ 1 - TẦNG 3 - NHÀ A1 

TIỂU BAN 2 

HT QUỐC TẾ- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 3 

HT SỐ 3- TẦNG 3- NHÀ A1 

TIỂU BAN 4 

HT SỐ 523 - TẦNG 5 - NHÀ A1 

14h30 Hiệu quả của chế độ dinh dưỡng sau 

một tuần ở bệnh nhân bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính thở máy tại Bệnh 

viện Bạch Mai 

 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả bước  đầu hóa xạ trị đồng thời phác 

đồ Paclitaxel - carboplatin hàng tuần 

trong điều trị ung thư phổi  không tế bào 

nhỏ giai đoạn III tại bệnh viện K 

 

Mối liên quan gi a mức độ phiên mã 

gen GAS5 với đặc điểm mô bệnh học 

ung thư biểu mô dạ dày 

 

Vai trò của siêu âm doppler năng 

lượng trong chẩn đoán v  đánh giá 

mức độ nặng của hội chứng ống cổ 

tay 

 

 Vũ Thị Thanh- NCS.32 Lê Thị Yến- NCS.33 Nguyễn Đăng Bảo- NCS.34 Lê Thị Liễu- NCS.33 

 CN. Dinh dưỡng CN. Ung thư CN. Ngoại tiêu hóa CN. Nội xương khớp 

14h45 Nuôi cấy tăng sinh v  bảo quản lạnh 

tế bào gốc ngoại bì thần kinh não 

gi a phôi chuột cống trắng 

Kết quả điều trị của 125 bệnh nhân u 

sao b o độ cao được hóa xạ đồng thời 

với Temozolomide sau phẫu thuật  

Sự thay đổi khớp cắn sau điều trị sai 

khớp cắn loại    lùi xương h m dưới có 

sử dụng khí cụ Forsus 

 

Đánh giá mức độ hoạt động của bệnh 

viêm khớp dạng thấp bằng chỉ số siêu 

âm  Doppler năng lượng sáu khớp 

 

 Nguyễn Phúc Hoàn- NCS.33 Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng- NCS.33 Đặng Thị Vỹ- NCS.32 Nguyễn thị Như Hoa- NCS.33 

 CN. Mô phôi thai học CN. Ung thư CN. Răng Hàm Mặt CN. Nội xương khớp 

15h00 NGHỈ GIẢI LAO 

15h15 Thực trạng mắc tiền đái tháo đường, 

đái tháo đường type 2 của công nhân 

công ty sản xuất thức ăn gia súc 

Proconco khu vực miền Bắc, năm 

2015 

 

Kết quả bước đầu điều trị ung thư phổi 

không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV 

bằng phác đồ Pemetrexed – Cisplatin 

Đánh giá thực trạng mất răng của 

người cao tuổi tỉnh Đắk Lắ  năm 2015 

 

Nghiên cứu điều trị tăng áp phổi dai 

dẳng ở trẻ sơ sinh trên bệnh nhân 

thoát vị hoành bẩm sinh  

 

 Đinh Quốc Khánh- NCS.32 Nguyễn Việt Hà- NCS.33 Lê Nguyễn Bá Thụ- NCS.32 Trịnh Xuân Long- NCS.30 

 CN. Y tế công cộng CN. Ung thư CN. Răng Hàm Mặt CN. Nhi 

15h30 Sức khỏe, bệnh tật của Cảnh sát giao 

th ng đường bộ Thành phố Hà Nội, 

năm 2015 

 

Kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di 

căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết 

hợp hóa chất toàn thân  

 

Bước đầu đánh giá  ết quả điều trị 

bệnh nhân lệch lạc xương h m hạng 

III có bất cân xứng bằng phẫu thuật 

chỉnh hàm 

 

Nghiên cứu vai trò của Peptide lợi 

niệu týp B (NT-PROB P) trong đánh 

giá suy tim ở trẻ em 

 

 Phạm Thị Lan Anh- NCS.32 Nguyễn Việt Long- NCS.33 Nguyễn Thu Hà- NCS.32 Ngô Anh Vinh- NCS.31 

 CN. Y tế công cộng CN. Ung thư CN. Răng Hàm Mặt CN. Nhi 
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15h45 Kiến thức của kiểm dịch viên y tế về 

Bệnh sốt v ng năm 2014 

 

Kết quả bước đầu của phác đồ hóa xạ trị 

đồng thời với hóa trị trước cho ung thư 

vòm mũi họng giai đoạn III, 

IV(N2,3M0) tại bệnh viện đa  hoa tỉnh 

Phú Thọ từ tháng 12.2014 đến 6.2016 

 

Kết quả điều trị phẫu thuật dị dạng cổ 

chẩm Arnold chiari loại I tại bệnh viện 

Việt Đức 

 

 guyên nhân gây viêm phổi v  phân 

bố typ huyết thanh của vi khuẩn 

Streptococcus pneumoniae và 

Haemophilus influenzae trong viêm 

phổi cộng đồng trẻ em tại  ải Dương 

 

 

 Hoàng Văn Ngọc- NCS.32 Phạm Tiến Chung- NCS.33 Nguyễn Duy Tuyển- NCS.31 Lê Thanh Duyên- NCS.31 

 CN. Y tế công cộng CN. Ung thư CN. Ngoại thần kinh - Sọ não CN. Nhi 

16h00 Tác dụng chống viêm cấp tại chỗ và 

tác dụng giảm đau của cao xoa bách 

x  trên động vật thực nghiệm 

 

Giá trị của chỉ số huyết áp tâm thu cổ 

chân – cánh tay (ABI) trong chẩn đoán 

bệnh động mạch chi dưới  

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn 

đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u 

sao bào thể lông hố sau ở trẻ em 

 

Hiệu quả điều trị thải sắt đường uống 

bằng Deferiprone trên bệnh nhi 

thalassemia tại bệnh viện Nhi Trung 

ương 

 

 

 Đinh Thị Lam- NCS.33 Trần Xuân Thủy- NCS.32 Nguyễn Đức Liên- NCS.33 Phạm Thị Thuận- NCS.32 

 CN. Y học cổ truyền CN. Nội tim mạch CN. Ngoại thần kinh - Sọ não CN. Nhi 

16h15 Tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ 

Acid uric của cốm tan “Tứ Diệu Tán” 

trên thực nghiệm 

 

Kết quả bước đầu xác định tần số phân 

bố kiểu gen CYP2C19 ở người bệnh hội 

chứng động mạch vành cấp tại một số 

bệnh viện ở Hà Nội 

 

Nghiên cứu chỉ số vận tốc dòng chảy 

của  doppler ống tĩnh mạch  ở thai bình 

thường tuổi thai từ 22 đến 37 tuần 

 

Kết quả điều trị và một số yếu tố liên 

quan đến kết quả điều trị hội chứng 

suy hô hấp cấp (ARDS) ở trẻ em theo 

tiêu chuẩn Berlin 2012 

 

 Nguyễn Thị Tuyết Minh- NCS.33 Vũ Ngọc Trung- NCS.33 Nguyễn Thị Hồng- NCS.32 Trần Văn Trung- NCS.32 

 CN. Y học cổ truyền CN. Nội tim mạch CN. Sản Phụ khoa CN. Nhi 

16h30 Ảnh hưởng của cao UP1 lên tỷ lệ tế 

bào TCD4, TCD8 trên chuột mang 

ung thư phổi không tế bào nhỏ  

 

Bước đầu đánh giá mất đồng bộ cơ tim 

bằng phương pháp siêu âm đánh dấu mô 

ở bệnh nhân suy tim nặng 

 

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

thay đổi của anti-mullerian hormone 

sau mổ nội soi bóc nang lạc nội mạc tử 

cung tại buồng trứng 

 

Liên quan gi a kháng thể kháng 

Nucleosome với mức độ hoạt động 

bệnh trong Lupus ban đỏ hệ thống ở 

trẻ em 

 

 

 Trần Thị Thu Trang- NCS.33 Hoàng Thị Phú Bằng- NCS.34 Nguyễn Thị Thu Hà- NCS.32 Bùi Song Hương- NCS.32 

 CN. Y học cổ truyền CN. Nội tim mạch CN. Sản Phụ khoa CN. Nhi 
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16h45 Sự tham gia của giáo viên tiểu học 

trong công tác y tế trường học tại 

Quận Thanh Xuân, năm 2012 

 

Kết quả ban đầu của stent phủ thuốc 

không polymer trong can thiệp bệnh 

nhân động mạch vành 

 

Đánh giá  ết quả khám sàng lọc ung 

thư cổ tử cung cho phụ n  tại 24 xã 

vùng nông thôn tỉnh Thái Bình từ 

2014–2016  

 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

mô bệnh học thận ở bệnh nhân viêm 

thận Lupus đợt cấp 

 

 Lê Thị Thanh Hương- NCS.28 Nguyễn Mạnh Quân- NCS.34 Nguyễn Trung Kiên- NCS.32 Trần Bích Ngọc- NCS.33 

 CN. Vệ sinh XHH và Tổ chức y tế CN. Nội tim mạch CN. Sản Phụ khoa CN. Nội thận - tiết niệu 

17h00 Tình trạng tử vong do bệnh tim mạch 

tại tỉnh  inh Bình năm 2011 

 

Vai trò của điều trị ngắn hạn thuốc giãn 

mạch phổi trong đánh giá  hả năng 

phẫu thuật ở bệnh nhân tim bẩm sinh có 

tăng áp lực động mạch phổi nặng 

 

Đánh giá mức độ an toàn vít khối bên 

C1 qua cung sau trong bệnh nhân chấn 

thương cột sống cổ mất v ng 

 

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và mối liên quan gi a một số 

yếu tố nguy cơ với bệnh thận đái tháo 

đường 

 

 Trần Quốc Bảo- NCS.32 Nguyễn Thị Minh Lý- NCS.34 Vũ Văn Cường- NCS.33 Trần Thị Thu Hương- NCS.33 

 CN. Y tế công cộng CN. Nội tim mạch CN. Chấn thương CH và Tạo hình CN. Nội thận - tiết niệu 

17h15 Thực trạng và một số yếu tố liên quan 

đến tiêm phòng vắc xin Rubella của 

phụ n  tuổi sinh đẻ tại 2 xã thuộc 

Huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2016 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

kết quả phẫu thuật phaco đặt thể thủy 

tinh nhân tạo đa tiêu cự  T.L S  điều 

trị bệnh đục thể thủy tinh tại Nghệ An 

 

Thay khớp háng chuyển động khép 

MDM trên bệnh nhân thoái hoá khớp 

 

Nhận xét kết quả điều trị bệnh nhân 

rối loạn lo âu lan tỏa bằng liệu pháp 

thư giãn luyện tập tại Viện sức khỏe 

tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai 

 Đỗ Minh Trí- NCS.33 Trần Tất Thắng- NCS.29 Nguyễn Tiến Ngọc- NCS.34 Trần Nguyễn Ngọc- NCS.31 

 CN. Y tế công cộng CN. Nhãn khoa CN. Chấn thương CH và Tạo hình CN. Tâm thần 

17h30 Kiến thức, thực hành phục hồi chức 

năng cho trẻ khuyết tật tại nhà ở 

Thành phố Biên Hoà 

 

Báo cáo kết quả giải phẫu và thị lực của 

phẫu thuật cắt dịch  ính bóc m ng ngăn 

trong điều trị bệnh lỗ ho ng điểm 

nguyên phát 

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và kết 

quả phẫu thuật lối trước 19 bệnh nhân 

lao cột sống cổ 

 

Kết quả bước đầu sử dụng metformin 

trong phòng ngừa rối loạn chuyển 

hoá ở bệnh nhân tâm thần phân liệt 

điều trị bằng olanzapin 

 

 Nguyễn Thị Lâm- NCS.33 Đỗ Văn Hải- NCS-30 Nguyễn Xuân Diễn- NCS.34 Trịnh Thị Bích Huyền- NCS.34 

 CN. Y tế công cộng CN. Nhãn khoa CN. Chấn thương CH và Tạo hình CN. Tâm thần 

 

KẾT THÚC NGÀY LÀM VIỆC   
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8h00 So sánh một số đặc điểm sinh học của 

huyệt Ủy Trung trên người bình 

thường nhóm tuổi 19-40 và nhóm 

tuổi 41-60 

 

Kết quả phẫu thuật ghép giác mạc trên 

mắt bỏng đã được tái tạo bề mặt nhãn 

cầu 

 

Nguyên nhân và kết quả điều trị nội 

nha không phẫu thuật răng viêm quanh 

cuống mạn tính 

 

Bước đầu nghiên cứu chẩn đoán 

trầm cảm trong rối loạn cảm xúc 

lưỡng cực tại Viện sức khỏe tâm thần 

– Bệnh viện Bạch Mai     

 

 Vũ Thái Sơn- NCS.32 Trần Khánh Sâm- NCS.34 Trần Thị An Huy- NCS.32 Lê Thị Thu Hà- NCS.29 

 CN. Y học cổ truyền CN. Nhãn khoa CN. Răng Hàm Mặt CN. Tâm thần 

8h15 Hào châm trong phục hồi chức năng 

tâm vận động ở bệnh nhi di chứng 

viêm não 

 

Kết quả phẫu thuật cắt đoạn và nối máy 

trong điều trị ung thư trực tràng gi a và 

thấp 

 

Nhận xét mối tương quan xương-răng 

trên phim sọ nghiêng từ xa của một 

nhóm người việt tuổi từ 18-25 có khớp 

cắn bình thường và khuôn mặt hài hòa 

 

Một số đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở 

bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống 

 

 Phạm Ngọc Thủy- NCS.33 Lê Quốc Tuấn- NCS.34 Trần Tuấn Anh- NCS.32 Cao Thị Vịnh- NCS.30 

 CN. Y học cổ truyền CN. Ung thư CN. Răng Hàm Mặt CN. Tâm thần 

8h30 Hiệu quả hoạt động can thiệp nâng 

cao thực h nh chăm sóc sơ sinh của 

cán bộ y tế xã và huyện, tỉnh Thanh 

 oá năm 2015-2016 

 

Đánh giá  ết quả điều trị u màng não 

nền sọ bằng dao gamma quay 

 

Hiệu quả tạo hình ống tuỷ răng h m 

nhỏ hàm trên bằng protaper next trên 

thực nghiệm 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

mô bệnh học bệnh thận IGA 

 

 Lương Ngọc Trương- NCS.33 Nguyễn Thanh Hùng- NCS.34 Phạm Thị Hạnh Quyên- NCS.33 Mai Thị Hiền- NCS.32 

 CN. Y tế công cộng CN. Ung thư CN. Răng Hàm Mặt CN. Nội thận - tiết niệu 

8h45 Nguyên nhân tử vong ở tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 10 năm, 2005-2014 

 

Kết quả điều trị ung thư gan nguyên 

phát bằng Sorafenib và một số yếu tố dự 

báo kết quả điều trị 

 

Giá trị của chiều dài cổ tử cung qua 

siêu âm đầu dò âm đạo trong dự đoán 

kết quả gây chuyển dạ bằng phương 

pháp đặt ống thông hai bóng 

 

Tần suất và yếu tố nguy cơ của suy 

giảm nhận thức sau nhồi máu não 

 Nguyễn Văn Thương- NCS.33 Nguyễn Thị Thu Hường- NCS.34 Đoàn Thị Phương Lam- NCS.33 Đào Thị Bích Ngọc- NCS.32 

 CN. Y tế công cộng CN. Ung thư CN. Sản Phụ khoa CN. Thần kinh 
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9h00 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một 

số yếu tố tiên lượng bệnh viêm  não 

nhật bản ở trẻ em 

 

So sánh tác dụng của dung dịch muối 

ưu trương 3% v  mannitol 20%: hiệu 

quả trong điều trị tăng áp lực nội sọ ở 

bệnh nhân chấn thương sọ não nặng và 

các tác dụng không mong muốn 

Tốc độ co ngắn cổ tử cung trong thai kỳ 

nguy cơ cao sinh non 

 

Đặc điểm lâm sàng và chất lượng 

cuộc sống trong bệnh Alzheimer giai 

đoạn cuối 

 

 Trần Thị Thu Hương- NCS.32 Lê Hồng Trung- NCS.29 Lê Quang Hòa- NCS.33 Nguyễn Thanh Bình- NCS.32 

 CN. Nhi CN. Hồi sức cấp cứu CN. Sản Phụ khoa CN. Thần kinh 

9h15 Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu 

tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở 

học sinh tiểu học tại thành phố Bắc 

Ninh 

Nhận xét sự hồi phục cơ tim trong quá 

trình hỗ trợ tim phổi nhân tạo ở bệnh 

nhân nhồi máu cơ tim cấp biến chứng 

sốc tim 

Nguyên nhân và kết quả thai kỳ của 

169 trường hợp giãn não thất thai nhi 

 

Đặc điểm lâm sàng, huyết học của 

suy tủy xương di truyền ở trẻ em tại 

bệnh viện  hi Trung ương                                                           

 

 Ngô Thị Xuân- NCS.32 Mai Văn Cường- NCS.34 Trần Thị Sơn Trà- NCS.33 Nguyễn Thị Hương Mai- NCS.33 

 CN. Nhi CN. Hồi sức cấp cứu CN. Sản Phụ khoa CN. Nhi 

9h30 Thực trạng quản lý người bệnh động 

kinh tại tỉnh  ưng Yên năm 2014-

2015 

 

Nhận xét bước đầu 18 trường hợp hôn 

mê sau ngừng tuần ho n được kiểm soát 

thân nhiệt theo đích 33°c 

 

Dự đoán  ích thước gân cơ thon gân cơ 

bán gân  ứng dụng trong điều trị tái tạo 

DCCT khớp gối  

 

Kết quả ban đầu đặt stent ống động 

mạch ở trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có 

tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động 

mạch 

 Trương Lê Vân Ngọc- NCS.33 Nguyễn Tuấn Đạt- NCS.34 Phạm Ngọc Trưởng- NCS.34 Nguyễn Trung Kiên- NCS.33 

 CN. Y tế công cộng CN. Hồi sức cấp cứu CN. Chấn thương CH và Tạo hình CN. Nhi 

9h45 Trầm cảm ở phụ n  sau sinh và một 

số yếu tố liên quan tại Huyện Đ ng 

Anh, Thành phố Hà Nội 

 

Nhận xét bước đầu hiệu quả  ĩ thuật tim 

phổi nhân tạo (EC O) trong điều trị hội 

chứng suy hô hấp cấp tiến triển nặng 

 

Giải phẫu ứng dụng dây chằng chéo 

trước ở người Việt Nam trưởng thành 

 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

thay đổi di truyền tại RS3738423 

(exon 2) và RS74315342 (exon 3) của 

gen NPHS2 ở trẻ mắc hội chứng thận 

hư tiên phát  háng thuốc Steroid tại 

bệnh viện  hi Trung ương 

 

 Trần Thơ Nhị- NCS.33 Phạm Thế Thạch- NCS.34 Trần Quốc Lâm- NCS.34 Phạm Văn Đếm- NCS.33 

 CN. Y tế công cộng CN. Hồi sức cấp cứu CN. Chấn thương CH và Tạo hình CN. Nhi 

10h00 NGHỈ GIẢI LAO 

10h30 TỔNG KẾT HỘI NGHỊ VÀ TRAO PHẦN THƯỞNG 
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