
DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016-2021 

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Lĩnh vực 

Đơn vị  

chủ trì  

Tình trạng 

Đang  

thực hiện 

Đã  

nghiệm 

thu 

1.  

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vảy  

nến thông thường bằng bôi kem Explaq 
BS. Bùi Thị Vân Y dược Khoa A8   X 

2.  

Nghiên cứu giá trị tiên lượng của NT- pro BNP trong  

huyết tương ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 
BS. Phạm Đăng Hải Y dược Khoa A12   X 

3.  

Nghiên cứu hiệu quả của tiêm huyết tương giàu tiểu cầu 

(PRP) tự thân dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị 

viêm quanh khớp vai Bs Hoàng Công Trọng Y dược Khoa A15   X 

4.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình  

ảnh siêu âm khớp cổ tay, khớp gối trên bệnh nhân viêm 

khớp dạng thấp 
Bs Nguyễn Ngọc Hùng  Y dược Khoa A15   X 

5.  

Nghiên cứu giá trị của 18FDG-PET/CT trong đánh giá đáp 

ứng điều trị của ung thư vòm 
BS Mai Hồng Sơn  Y dược Khoa A20   X 

6.  

Nghiên cứu hiệu quả điều trị  xóa mô giáp còn lại sau  

phẫu thuật bằng I-131 liều thấp ở bệnh nhân ung thư  

tuyến giáp biệt hóa giai đoạn T1-2N0M0 
BS. Nguyễn Thanh Hướng Y dược Khoa A20   X 

7.  

Nghiên cứu kết quả điều trị I-131 sau phẫu thuật ung  

thư tuyến giáp biệt hóa ở trẻ em dưới 18 tuổi 
BS. Lê Duy Hưng Y dược Khoa A20   X 

8.  

Đánh giá kết quả phẫu thuật kết xương liên mấu chuyển 

xương đùi bằng nẹp khóa với đường mổ tối thiểu 
BS Nguyễn Năng Giỏi Y dược Khoa B1-A   X 

9.  

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi đốt điện động 

mạch bướm khẩu cái điều trị chảy máu mũi 
BS. Đoàn Thị Thanh Hà Y dược Khoa B9   X 



10.  

Nghiên cứu giá trị Cystatin C trên bệnh nhân đái tháo 

đường có và không có microalbumin niệu 
BS. Phan Thị Thanh Hải Y dược Khoa C3   X 

11.  

Đánh giá hiệu quả  phục hồi chức năng khớp vai ở bệnh 

nhân viêm quanh khớp điều trị kết hợp bằng hệ thống máy 

tập Robot Contrex MJ 
BS. Bùi Thị Hồng Thúy 

Y dược Khoa C6   X 

12.  

Giá trị của sinh thiết dưới hướng dẫn của CT kết hợp với 

Robot Maxio trong chẩn đoán hạch ổ bụng. 
BS. Lê Duy Dũng Y dược Khoa C8   X 

13.  

Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh 

Ceftriaxon tại Bệnh viện TƯQĐ 108 dựa trên bộ tiêu chí 

xây dựng theo quy trình DUE 
DS. Nguyễn Sơn Nam Y dược Khoa C9   X 

14.  

Ứng dụng Laser Nd: YAG xung dài điều trị giãn mạch  

nhỏ không phục hồi ở vùng da mặt 
BS. Lê Thị Thu Hải Y dược Khoa C15   X 

15.  

Đánh giá kết quả hóa – xạ trị kết hợp ở bệnh nhân ung thư 

trực tràng giai đoạn II-III sau phẫu thuật tại Bệnh viện 

TƯQĐ 108 BS. Nguyễn Đình Châu Y dược Khoa A6-C   X 

16.  

Lựa chọn xuất liều tối ưu trong kỹ thuật xạ trị điều biến 

 liều động bằng máy xạ trị Clinac CX tại Bệnh viện TWQĐ 

108 KS. Đỗ Đức Chí Y dược Khoa A6-C   X 

17.  

Đánh giá kết quả xạ trị giảm đau ung thư di căn xương tại 

Bệnh viện TWQĐ 108 
BS. Nguyễn Anh Tuấn Y dược Khoa A6-C   X 

18.  

Nghiên cứu biến thiên huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân tăng  

huyết áp trên 60 tuổi điều trị tại khoa A1- Bệnh viện TƯQĐ 

108 BS. Vũ Thị Lệ Y dược Viện A1   X 

19.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vi khuẩn 

học ở dịch phế quản ở bệnh nhân mở khí quản tại Bệnh 

viện TƯQĐ 108 năm 2016-2017 BS. Ng. Thị Phương Liên 

BS. Lê Thị Cúc Y dược Viện A1   X 

20.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân 

điều trị viêm não do virus Herpes Simplex 
BS Nguyễn Xuân Lâm Y dược Khoa A4-C   X 



21.  

Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn trong dịch hút phế quản  

qua nội soi ở bệnh nhân giãn phế quản đợt cấp 
Bs Nguyễn Văn Sơn Y dược Khoa A5   X 

22.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh HRCT ở bệnh 

nhân COPD đợt bùng phát BS. Phạm văn Luận Y dược Khoa A5   X 

23.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả 

điều trị bệnh viêm phế quản phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 

khoa Nhi Bệnh viện TWQĐ 108 
BS. Bùi Thu Phương Y dược Khoa A9   X 

24.  

Đánh giá tác dụng điều trị thiểu năng tuần hoàn não của 

viêm nang Cerecaps BS. Vũ Văn Đại Y dược Khoa A10   X 

25.  

Đánh giá kết quả của áp dụng quy trình chăm sóc điều 

dưỡng theo khuyến cáo của Hội da liễu và nhiễm khuẩn Mỹ 

ở bệnh nhân thở máy 
CNĐD. Lê Duy Thanh Y dược Khoa A11   X 

26.  

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán bệnh 

động mạch vành của xạ hình SPECT tưới máu cơ tim chụp 

tư thế nằm ngửa kết hợp nằm sấp 
BS Lê Quốc Khánh Y dược Khoa A20   X 

27.  

Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật bóc vỏ phổi kết hợp tưới 

rửa liên tục khoang màng phổi trong điều trị mủ màng phổi BS Lê Hải Sơn Y dược Khoa B4   X 

28.  

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng băng ghim cong Radial 

và dụng cụ dập ghim I-driver trong phẫu thuật nội soi cắt 

trực tràng trước thấp trong điều trị ung thư trực tràng 
BS. Phạm Văn Hiệp Y dược Khoa B3-A   X 

29.  

Đánh giá hiệu quả của phương pháp truyền máu hoàn hồi 

bằng pha loãng máu đẳng thể tích ngay trước phẫu thuật 

thay van tim dưới tuần hoàn ngoài cơ thể 
BS. Đinh Mạnh Hà Y dược Khoa B5   X 

30.  

Khảo sát sự thay đổi một số chỉ số ngoại vi và cầm đông 

máu ở phụ nữ có thai CNĐD. Nguyễn Gia Vũ Y dược Khoa C2   X 



31.  

Đánh giá hiệu quả của hai phương pháp xác định  

HbA1c BS. Đinh Thị Thảo Y dược Khoa C3   X 

32.  

Đánh giá hiệu quả giảm đau thắt lưng do thoái hóa cột sống 

điều trị kết hợp bằng nẹp bơm hơi Back Brace 
BS. Nguyễn Thị Ninh 

Thùy Y dược Khoa C6   X 

33.  

Đánh giá hiệu quả việc thực hiện quá trình giám sát phản 

ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện TƯQĐ 108 năm 2015-

2016 DS. Lê Thị Xuân Thu Y dược Khoa C9   X 

34.  

Phân tích tình hình gặp biến cố bất lợi của thuốc điều trị 

ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện TƯQĐ 108 DS. Lê Thị Phương Thảo Y dược Khoa C9   X 

35.  

Nghiên cứu thực trạng tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y 

tế Bệnh viện TWQĐ 108 trước và sau khi phát động phong 

trào vệ sinh tay năm 2015 
CNĐD.Nguyễn Thị Hòa Y dược Khoa C12   X 

36.  

Đánh giá thực trạng nguồn máu hiến nhân đạo tại Bệnh 

viện TWQĐ 108 trong hai năm 2016-2017 CNĐD. Bùi Bích Liên Y dược Khoa C16   X 

37.  

Đánh giá sai số cố định bệnh nhân điều trị ung thư vùng 

đầu mặt cổ bằng chụp X quang kỹ thuật số trước điều trị KS. Trần Kim Thoa Y dược Khoa A6-C   X 

38.  

Nghiên cứu thành phần, tính an toàn của bài thuốc GTK  

108 trên động vật thực nghiệm 
TS. Lương Kỳ Thủy Y dược Khoa A10   X 

39.  

Nghiên cứu kết quả xạ trị giảm nhẹ ở bệnh nhân ung thư 

thực  quản giai đoạn muộn 
BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Long Y dược Khoa A11   X 

40.  

Xây dựng công thức và quy trình chế biến dung dịch cao  

năng lượng nuôi ăn cho bệnh nhân nặng bằng phương pháp 

nhỏ giọt ngắt quãng qua ống thông đường tiêu hóa tại Bệnh 

viện TWQĐ 108 năm 2017 

BS. Đào Thị Hảo Y dược Khoa C11   X 



41.  

Đánh giá hiệu quả sinh thiết xuyên thành ngực các tổn 

thương dạng nốt ở phổi (có đường kính ≤ 3cm) dưới hướng 

dẫn của cắt lớp vi tính và Robot Maxio 
BS. Phạm Minh Chi Y dược Khoa C8   X 

42.  

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chức năng vận động và hình 

ảnh bó vỏ-tủy bằng MRI khuếch tán ở trẻ bại não thể liệt co 

cứng 
ThS. Nguyễn Văn Tùng Y dược Khoa A9   X 

43.  

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh Eczema 

bàn tay ở nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 

108 năm 2018 ThS.Trần Thị Hà Y dược 

Phòng  

điều dưỡng   X 

44.  

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tăng sản lành tính 

tuyến tiền liệt bằng kết hợp alpha blocker (doxazosin) và ức 

chế 5-alpha reductase (dutasteride) 
TS. Nguyễn Văn Triệu Y dược Khoa A1A   X 

45.  

Thực trạng mũi tiêm an toàn tại Viện Lâm sàng các  

bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 CNDD. Nguyễn Hương 

Lan Y dược 

Viện 

 truyền 

nhiễm   X 

46.  

Nghiên cứu quy trình và xây dựng phần mền quản lý đề 

 nghị của các đơn vị trong Bệnh viện 
KS. Lê Đình Son 

CN. Nguyễn Trí Quân CNTT 

Phòng 

KHQS   X 

47.  

Đánh giá kết quả sử dụng MTA (Mineral Trioxide 

Aggregate) trong điều trị viêm quanh cuống răng mãn tính 
TS.BS. Phạm Thị Thu 

Hằng Y dược Khoa B10   x 

48.  

Đánh giá kết quả phẫu thuật thắt đường rò điều trị rò hậu 

môn gian cơ thắt. BS. Lê Văn Quốc Y dược Khoa B3-C   x 

49.  

Đánh giá hiệu quả quy trình chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật 

nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch 

DD. Trần Thị Ngọc Huyền Y dược Khoa B10  x 



50.  

Đánh giá kết quả sinh thiết tổn thương phổi có đường kính 

<3cm dưới hướng dẫn của máy cắt lớp vi tính và Robot 

Maxio 
BS. Phạm Minh Chi Y dược Khoa C8  x 

51.  

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý đăng bài trên Tạp 

chí Y Dược lâm sàng 108 

Th.S Mai Tú Hương Y dược 

Phòng 

KHQS  x 

52.  

Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới 

hướng dẫn siêu âm trong phẫu thuật nối thần kinh trụ và thần 

kinh giữa đứt rời ứng dụng kỹ thuật vi phẫu ở vùng cẳng tay 
BS. An hải Toàn Y dược Khoa B5  x 

53.  

NC kết quả điều trị polyp tâm vị - thực quản bằng phương 

pháp thắt vòng cao su qua nội soi 

TS. Dương Minh Thắng Y dược Khoa A3-D  x 

54.  

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở 

bệnh nhân đột quỵ não cấp có rối loạn nuốt tại Trung tâm 

Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 
CNĐD. Nguyễn Thế Vinh Y dược 

TT Đột Quỵ 

Não  x 

55.  

Kết quả phẫu thuật mở sọ giảm áp điều trị nhồi máu não diện 

rộng có phù não ác tính do tắc động mạch não giữa. 

BS. Nguyễn Trọng Yên Y dược Khoa B6  x 

56.  

Đánh giá biến đổi về hình thái và chức năng tim bằng siêu 

âm tim và siêu âm đánh dấu mô cơ tim trên bệnh nhân ung 

thư vú trước và sau điều trị bằng phác đồ 4AC - 4T 
BS. Lê Thị Loan Y dược Khoa C7  x 

57.  

Đánh giá kết quả của Metrothexat đơn liều điều trị chửa 

ngoài tử cung chưa vỡ 

BS. Bùi Thị Thu Trang Y dược Khoa B11  x 



58.  

Đánh giá sự thay đổi oxy hóa máu và cơ học phổi của 

phương pháp thông khí nhân tạo nằm sấp ở bệnh nhân suy 

hô hấp cấp tiến triển BS Nguyễn Đức Nhật  Y dược 

TT Hồi sức 

tích cực  x  

59.  
Xây dựng quy trình thực hành chuẩn sử dụng colistin tại 

Bệnh viện TWQĐ 108 TS Nguyễn Đức Trung Y dược  Khoa C9 x  

60.  
Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn vỡ lách trong chấn thương 

bụng kín BS Vũ Văn Quang Y dược Khoa B3A x  

61.  
Kiến thức, khả năng thực hành dự phòng đột quỵ não và 

một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp BS Nguyễn Văn Triệu Y dược  Khoa A1A x  

62.  
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo 

tồn dây thần kinh VII có sử dụng dung dịch Tumescent 

ThS Nguyễn Phương Tiến 

ThS Nguyễn Thị Hòa 

ThS Nguyễn Văn Tấn Y dược Khoa B8  x  

63.  

Nghiên cứu mối liên hệ giữa nồng độ transferrin, ferritin, sắt 

huyết thanh với mức độ rối loạn chức năng gan ở bệnh nhân 

nhiễm virus viêm gan B mạn tính BS. Chu Xuân Anh Y dược Khoa A4-B x  

64.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm ở bệnh nhân u 

mô đệm đường tiêu hóa 
BS. La Văn Trường Y dược Khoa A6 x  

65.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm tế bào học 

trong chẩn đoán bệnh Zona 
BS. Lê Anh Tuấn Y dược Khoa A8 x  

66.  
Ứng dụng nẹp phục hình xương hàm dưới trên lâm sàng 

BS. Nguyễn Quang Đức Y dược Khoa B8 x  

67.  

Xây dựng quy trình phát hiện virus viêm gan D trên bệnh 

nhân nhiễm virus viêm gan B bằng kỹ thuật Nested RT-PCR 
BS. Bùi Tiến Sĩ Y dược Khoa C17 x  

68.  

Đánh giá tình trạng rối loạn glucose huyết ở bệnh nhân sỏi 

tụy đã phẫu thuật lấy sỏi 
BS. Lưu Thúy Quỳnh Y dược Khoa A2-A x  



69.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đặc điểm 

của shunt gan – phổi qua test MAA của bệnh nhân ung thư 

biểu mô tế bào gan được dự kiến điều trị tắc mạch xạ trị 

(SIRT). BS. Đinh Trường Giang Y dược Khoa A3 x  

70.  

Nghiên cứu đánh giá thực trạng an toàn phẫu thuật tại Bệnh 

viện TWQĐ 108 
BS. Đinh Viết Nghĩa Y dược Ban QLCL x  

71.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của một số 

bệnh sốt chưa rõ nguyên nhân 
TS. BS. Bùi Trí Cường Y dược Khoa A4-B x  

72.  

Nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh tại Bệnh 

viện TWQĐ 108 năm 2017 
BSCKII. Lê Thanh Sơn Y dược Ban QLCL x  

73.  

Khảo sát thực trạng kiến thức và tuân thủ điều trị tăng huyết 

áp của BN điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh Cán bộ Cao 

cấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

CNDD. Nguyễn Thị Cúc 

Phương  Y dược Khoa C1-2 x  

74.  

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ Liver-type fatty acid-

binding protein ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết có tổn 

thương thận cấp 

BS. Phạm Thị Minh 

Huyền Y dược Khoa C3 x  

75.  

Đánh giá tình trạng rối loạn nuốt và một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân đột quỵ não cấp. 
CNDD. Nguyễn Thị Thủy Y dược 

TT Đột Quỵ 

Não x  

76.  

Thực trạng vệ sinh bề mặt trong phòng mổ tại Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108 năm 2019 
CNĐD. Nguyễn Thị Hòa Y dược Khoa C12 x  

77.  

So sánh giá trị của hai xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân 

(Mayer và FOBT) ở bệnh nhân nội soi đại trực tràng 
CN. Phạm Thị Thanh Nga Y dược Khoa C3 x  

78.  

Nghiên cứu chức năng tâm thu thất trái đo bằng siêu âm đánh 

dấu mô cơ tim ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết 
BS. Phạm Đăng Hải Y dược 

TT Hồi sức 

tích cực x  

79.  

Nghiên cứu giá trị của các công thức Cockroft - Gault, 

MDRD, CKD - EPI trong đánh giá mức lọc cầu thận ở người 

có bệnh thận mạn chưa điều trị thay thế thận. BS. Vũ Thị Mai Phương Y dược Khoa A16 x  



80.  

Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống phân loại 

Bethesda 2018 với kết quả mô bệnh học ung thư biểu mô 

tuyến giáp theo WHO 2017 

BS Đinh Hữu Tâm 

 
Y dược Khoa C2-F 

x  

81.  

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật nội soi khớp 

gối của hỗn hợp bupivacaine và dexamethason khi gây tê 

thần kinh tại ống cơ khép 

BS Nguyễn Quang 

Trường 
Y dược Khoa B5 

x  

82.  

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh phẫu 

thuật ung thư dạ dày tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 

108 
ThS Nguyễn Thị Hằng Y dược Khoa B3-A 

x  

 


