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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI/HƯỚNG NGHIÊN CỨU  

CÓ THỂ TIẾP NHẬN NGHIÊN CỨU SINH 
 
TT Tên đề tài/hướng nghiên cứu Cán bộ hướng dẫn khoa học Bộ môn  
1 Điều trị nội nha ở người cao tuổi PGS.TS. Lê Thu Hà Răng Hàm Mặt 
2 Nắn chỉnh răng bằng máy trong suốt TS. Phạm Thu Hằng Răng Hàm Mặt 

3 
Cấy ghép Implant nha khoa sau nâng 
xoang 

TS. Bùi Việt Hùng Răng Hàm Mặt 

4 
Cấy ghép Implant trên vạt xương mác tự 
do 

PGS.TS. Tạ Anh Tuấn Răng Hàm Mặt 

5 
Về PT hàm mặt: Các bệnh lý bẩm sinh và 
mắc phải; Chấn thương 

Các thầy trong khoa PT hàm 
mặt và Tạo hình 

Răng Hàm Mặt 

6 
Tạo hình vi phẫu: Ứng dụng các vạt tự do 
tạo hình sau cắt ung thư đầu cổ. Tạo hình 
các cơ quan bộ phận bằng vạt tự do. 

Các thầy trong khoa PT hàm 
mặt và Tạo hình Vi phẫu 

Răng Hàm Mặt 

7 
Phẫu thuật sọ mặt: PTTH các dị dạng do 
Hội chứng sọ mặt, Tạo hình đường viền 
khuôn mặt, vành tai… 

Các thầy Trung tâm PT sọ mặt Răng Hàm Mặt 

8 
Đột quỵ nhồi máu não (cấp cứu, điều trị, 
dự phòng) 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc Thần kinh 

9 
Can thiệp mạch thần kinh (các bệnh lý 
phình động mạch não, dị dạng mạch não, 
can thiệp tái thông mạch...) 

PGS.TS. Lê Văn Trường Thần kinh 

10 Viêm não miễn dịch TS. Nguyễn Hồng Quân Thần kinh 

11 Các rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh 
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc 
TS. Nguyễn Hồng Quân 

Thần kinh 

12 Bệnh lý đa dây rễ thần kinh 
TS. Nguyễn Minh Đức 
TS. Nguyễn Hồng Quân 

Thần kinh 

13 
Chảy máu não (cấp cứu, điều trị, dự 
phòng) 

TS. Nguyễn Văn Tuyến  
TS. Đinh Thị Hải Hà 

Thần kinh 

14 Điều trị chấn thương sọ não nặng. TS. Nguyễn Trọng Yên  Thần kinh 
15 Điều trị ngoại khoa chảy máu não TS. Nguyễn Trọng Yên Thần kinh 

16 
Cấp cứu, điều trị chảy máu khoang dưới 
nhện 

TS. Lê Đình Toàn 
TS. Đinh Thị Hải Hà 

Thần kinh 

17 Hồi sức bệnh nhân sau ghép gan TS. Phạm Đăng Hải Gây mê hồi sức 

18 
Rối loạn chức năng tim ở bệnh nhân 
ARDS 

TS. Phạm Đăng Hải Gây mê hồi sức 

19 
Tổn thương thận cấp ở bệnh nhân sốc 
nhiễm khuẩn 

TS. Phạm Đăng Hải Gây mê hồi sức 

20 Dinh dưỡng ở bệnh nhân hồi sức tích cực TS. Lê Lan Phương Gây mê hồi sức 

21 
Rối loạn chức năng tiêu hóa ở bệnh nhân 
sốc nhiễm khuẩn 

TS. Lê Lan Phương Gây mê hồi sức 

22 
Nghiên cứu giá trị của một số marker mới 
trong tiên lượng phục hồi chức năng thận 
ghép 

TS. Ngô Đình Trung Gây mê hồi sức 

23 
Đánh giá kết quả và các yếu tố tiên lượng 
ở bệnh nhân ghép gan do suy gan cấp trên 

TS. Ngô Đình Trung Gây mê hồi sức 



TT Tên đề tài/hướng nghiên cứu Cán bộ hướng dẫn khoa học Bộ môn  
nền bệnh gan mạn tính 

24 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị 
xuất huyết dưới nhện 

TS. Lê Xuân Dương Gây mê hồi sức 

25 
Nghiên cứu hiệu quả can thiệp mạch não 
ở bệnh nhân Tắc đỉnh thân nền 

TS. Lê Xuân Dương Gây mê hồi sức 

26 
Chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp và 
một số yếu tố liên quan đến tiên lượng 
bệnh nhân sốc chấn thương 

TS. Lê Xuân Dương Gây mê hồi sức 

27 
Giá trị của một số marker trong chẩn đoán 
sớm, dự báo nguy cơ và tiên lượng bệnh 
nhân TIA tại cấp cứu 

TS. Đỗ Thanh Hòa Gây mê hồi sức 

28 
Nghiên cứu đặc điểm tổn thương thần 
kinh ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 

TS. Đỗ Thanh Hòa Gây mê hồi sức 

29 
Ứng dụng 1 số kỹ thuật tiên tiến trong 
gây mê mổ tim và thần kinh sọ não 

PGS.TS. Nguyễn Minh Lý  Gây mê hồi sức 

30 
Tăng cường hồi phục bệnh nhân (ERAS)  
trong gây mê hồi sức  

TS. Tống Xuân Hùng Gây mê hồi sức 

31 
Rối loạn  đông chảy máu và huyết động 
trong gây mê mổ ghép gan 

PGS.TS. Nguyễn Minh Lý Gây mê hồi sức 

32 Ứng dụng oxy dòng cao trong GMHS TS. Tống Xuân Hùng  Gây mê hồi sức 

33 
Nghiên cứu thay đổi miễn dịch trong bệnh 
lupus ban đỏ hệ thống 

PGS.TS. Đặng Văn Em  Da liễu 

34 
Nghiên cứu siêu cấu trúc và hiệu quả điều 
trị bệnh bạch biến 

PGS.TS. Đặng Văn Em  Da liễu 

35 
Mối liên quan giữa bệnh vảy nến thông 
thường và các bệnh lý tim mạch 

TS. Bùi Thị Vân Da liễu 

36 
Nghiên cứu gen HLA-C (allele HLA-C) 
và phả hệ trên bệnh nhân vảy nến thông 
thường khởi phát sớm 

PGS.TS. Đặng Văn Em  Da liễu 

37 
Thay đổi miễn dịch trong mề đay mạn 
tính 

TS. Nguyễn Lan Anh Da liễu 

38 

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh HRCT 
ngực, xạ hình phổi và chức năng hô hấp ở 
bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
giai đoạn ổn định. 

PGS.TS. Lê Ngọc Hà 
PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến 

Nội hô hấp 

39 

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh CT ngực, 
xạ hình phổi và CPET, chức năng hô hấp 
ở bệnh nhân ung thư phổi trước và sau 
phẫu thuật cắt thùy phổi. 

PGS.TS. Lê Ngọc Hà 
PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến 

Nội hô hấp 

40 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư phổi 
không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa bằng 
thuốc điều trị ức chế điểm kiểm soát miễn 
dịch kết hợp hóa chất. 

PGS.TS. Lê Ngọc Hà 
TS. Nguyễn Minh Hải 

Nội hô hấp 

41 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư phổi 
không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột 
biến EGFR bằng thuốc điều trị đích thế hệ 
2 Afatinib. 

PGS.TS. Lê Ngọc Hà 
TS. Nguyễn Minh Hải 

Nội hô hấp 

42 
Cộng hưởng từ tưới máu não không dùng 
thuốc đối quang từ 

PGS.TS. Lâm Khánh 
Điện quang và 
y học hạt nhân 

43 Cộng hưởng từ tưới máu thận PGS.TS. Lâm Khánh Điện quang và 



TT Tên đề tài/hướng nghiên cứu Cán bộ hướng dẫn khoa học Bộ môn  
y học hạt nhân 

44 
Dùng CT đa dãy để khảo sát mạch máu 
cuống vạt 

PGS.TS. Lâm Khánh 
Điện quang và 
y học hạt nhân 

45 
Nghiên cứu phẫu thuật nội soi 1 lỗ điều trị 
ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 
sớm 

PGS.TS. Trần Trọng Kiểm 
Ngoại lồng 
ngực 

46 
Nghiên cứu phẫu thuật nội soi 1 lỗ điều trị 
u trung thất 

PGS.TS. Mai Văn Viện 
Ngoại lồng 
ngực 

47 
Nghiên cứu áp dụng phẫu thuật nội soi 
qua đường miệng điều trị ung thư tuyến 
giáp thể biệt hoá 

PGS.TS. Mai Văn Viện 
Ngoại lồng 
ngực 

48 
Nghiên cứu yếu tố tiên lượng kháng iod 
phóng xạ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp 
biệt hóa 

TS. Ngô Vi Hải 
Ngoại lồng 
ngực 

49 
Nghiên cứu tình trạng di căn hạch và kết 
quả điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú 
kích thước u dưới 1 cm 

PGS.TS. Trần Trọng Kiểm 
Ngoại lồng 
ngực 

50 
Nghiên cứu điều trị bệnh lõm ngực bẩm 
sinh bằng phẫu thuật Nuss kết hợp nội soi 
lồng ngực 

PGS.TS. Trần Trọng Kiểm 
Ngoại lồng 
ngực 

51 

Nghiên cứu hiệu quả phục hồi tim và hiệu 
quả dự phòng huyết khối của phẫu thuật 
Maze trên bệnh nhân thay van sinh 
học/sửa van 2 lá  

TS. Ngô Vi Hải 
Ngoại lồng 
ngực 

52 
Nghiên cứu tình trạng ung thư tuyến giáp 
ở trẻ vị thành niên 

TS. Ngô Vi Hải 
Ngoại lồng 
ngực 

53 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị ung thư tuyến 
giáp giai đoạn sớm bằng phẫu thuật nội 
soi qua đường miệng 

TS. Ngô Vi Hải 
Ngoại lồng 
ngực 

54 
Nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế 
bào gan giai đoạn tiến triển bằng liệu 
pháp nhắm trúng đích Nexavar 

GS.TS. Mai Hồng Bàng 
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 
Phương 

Nội tiêu hóa 

55 
Nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế 
bào gan giai đoạn tiến triển bằng phương 
pháp pháp miễn dịch 

GS.TS. Mai Hồng Bàng 
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 
Phương 

Nội tiêu hóa 

56 
Nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế 
bào gan giai đoạn trung gian bằng phương 
pháp pháp DEB-TACE kết hợp Nexavar 

GS.TS. Mai Hồng Bàng 
PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh 

Nội tiêu hóa 

57 
Nghiên cứu mức độ biểu hiện của micro-
RNA và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán 
ung thư dạ dày 

GS.TS. Mai Hồng Bàng 
TS. Mai Thanh Bình 

Nội tiêu hóa 

58 
Nghiên cứu vai trò điều trị kháng sinh dự 
phòng trên BN sỏi đường mật sau can 
thiệp nội soi mật tụy ngược dòng 

GS.TS. Mai Hồng Bàng 
TS. Nguyễn Lâm Tùng 

Nội tiêu hóa 

59 
Nghiên cứu vai trò điều trị kháng sinh dự 
phòng trên bệnh nhân sỏi đường mật sau 
can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng 

TS.BS. Nguyễn Lâm Tùng 
Nội tiêu hóa 

60 
Đánh giá kết quả điều trị thuốc sinh học 
(Infliximab) ở bệnh nhân viêm ruột (IBD) 

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Bình 
Nội tiêu hóa 

61 Một số marker trong chẩn đoán và tiên PGS.TS. Nguyễn Cảnh Bình Nội tiêu hóa 



TT Tên đề tài/hướng nghiên cứu Cán bộ hướng dẫn khoa học Bộ môn  
lượng bệnh lý viêm ruột (IBD) 

62 
Chẩn đoán và kết quả điều trị ung thư dạ 
dày sớm 

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Bình 
Nội tiêu hóa 

63 
Chẩn đoán và kết quả điều trị ung thư đại 
trực tràng sớm  

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Bình 
Nội tiêu hóa 

64 
Nghiên cứu ứng dụng Indocyanine green 
trong cắt gan nội soi điều trị ung thư biểu 
mô tế bào gan  

GS.TS. Nguyễn Cường Thịnh 
TS. Lê Văn Thành 

Ngoại tiêu hóa 

65 
Nghiên cứu ghép gan điều trị ung thư 
biểu mô tế bào gan ở người lớn tuổi 

GS.TS. Nguyễn Cường Thịnh 
TS. Lê Văn Thành 

Ngoại tiêu hóa 

66 
Nghiên cứu ghép gan điều trị ung thư 
biểu mô tế bào gan 

TS. Lê Văn Thành 
GS.TS. Nguyễn Cường Thịnh 

Ngoại tiêu hóa 

67 
Nghiên cứu ứng dụng ICG trong cắt gan  
điều trị ung thư biểu mô tế bào gan 

TS. Lê Văn Thành 
TS. Vũ Văn Quang 

Ngoại tiêu hóa 

68 Nghiên cứu ghép gan điều trị suy gan cấp 
TS. Vũ Văn Quang 
TS. Lê Văn Thành 

Ngoại tiêu hóa 

69 
Nghiên cứu lấy gan ở người hiến gan 
sống trong ghép gan 

TS. Vũ Văn Quang 
TS. Lê Văn Thành 

Ngoại tiêu hóa 

70 
Nghiên cứu ứng dụng Indocyanine green 
trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư 
trực tràng 

PGS.TS. Triệu Triều Dương 
TS. Hồ Hữu An 

Ngoại tiêu hóa 

71 
Nghiên cứu phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ 
mạc treo trực tràng kết hợp vét hạch chậu 
bên điều trị ung thư trực tràng 

PGS.TS. Triệu Triều Dương 
TS. Hồ Hữu An 

Ngoại tiêu hóa 

72 
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật điều trị 
són tiểu sử dụng vạt tự thân 

PGS.TS. Triệu Triều Dương 
TS. Hồ Hữu An 

Ngoại tiêu hóa 

73 
Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và phẫu 
thuật nội soi điều trị sa trực tràng ở người 
cao tuổi 

PGS.TS. Triệu Triều Dương 
TS. Hồ Hữu An 

Ngoại tiêu hóa 

74 
Nghiên cứu phẫu thuật che khuyết hổng 
tầng sinh môn trong phẫu thuật Miles 
bằng vạt cơ mông 

PGS.TS. Triệu Triều Dương 
TS. Hồ Hữu An 

Ngoại tiêu hóa 

75 
Nghiên cứu ứng dụng Indocyanine green 
trong phẫu thuật nội soi 2 đường ngực 
bung điều trị ung thư thực quản 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Ngoại tiêu hóa 

76 
Nghiên cứu phẫu thuật nội soi cắt đại 
tràng phải,vét hạch D3 có ứng dụng 
Indocyanine green  điều trị ung thư 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Ngoại tiêu hóa 

77 
Nghiên cứu ứng dụng Indocyanine green  
đánh giá tưới máu miệng nối trong phẫu 
thuật nội soi cắt trực tràng triệt căn 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Ngoại tiêu hóa 

78 
Nghiên cứu nạo vét hạch 3 vùng trong 
phẫu thuật triệt căn điều trị ung thư thực 
quản 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Ngoại tiêu hóa 

79 
Suy tim, siêu âm đánh dấu mô trong các 
bệnh lý tim mạch, gen di truyền trong các 
bệnh tim mạch. Các rối loạn nhịp tim 

PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn Nội tim mạch 

80 
Suy tim, di truyền trong bệnh tim mạch, 
chẩn đoán hình ảnh trong bệnh tim mạch, 
rối loạn nhịp tim 

PGS.TS. Phạm Thái Giang Nội tim mạch 



TT Tên đề tài/hướng nghiên cứu Cán bộ hướng dẫn khoa học Bộ môn  

81 
Can thiệp trong các Bệnh động mạch chi 
dưới, bệnh lý động mạch vành, bệnh động 
mạch chủ 

PGS.TS. Lê Văn Trường Nội tim mạch 

82 

Thăm dò điện sinh lý và triệt đốt các loại 
loạn nhịp. Các rối loạn nhịp trong các 
bệnh lý tim mạch nội khó và phẫu thuật. 
Cấy máy tạo nhịp tim. Các bệnh lý trong 
chẩn đoán bệnh động mạch vành 

TS. Phạm Trường Sơn Nội tim mạch 

83 
Các can thiệp trong bệnh lý động mạch 
vành. Siêu âm đánh dấu mô trong các 
bệnh lý tim mạch 

TS. Đỗ Văn Chiến Nội tim mạch 

84 
Các vấn đề về hồi sức tim mạch, các cấp 
cứu tim mạch 

TS. Đặng Việt Đức Nội tim mạch 

85 Nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn 

PGS.TS. Lê Hữu Song 
PGS.TS. Phan Quốc Hoàn 
TS. Ngô Tất Trung 
TS. Nguyễn Trọng Thế 
TS. Bùi Tiến Sĩ 
TS. Nguyễn Thị Kim Phương 

Truyền nhiễm 
và các bệnh 
nhiệt đới 

86 Viêm gan vi rút 
TS. Nghiêm Xuân Hoàn 
TS. Trịnh Văn Sơn 

Truyền nhiễm 
và các bệnh 
nhiệt đới 

87 Sốt xuất huyết Dengue TS. Nguyễn Trọng Thế 
Truyền nhiễm 
và các bệnh 
nhiệt đới 

88 Viêm não, viêm màng não 
TS. Lê Hữu Song 
TS. Nguyễn Trọng Thế 
TS. Bùi Tiến Sĩ 

Truyền nhiễm 
và các bệnh 
nhiệt đới 

89 

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và đánh 
giá hiệu quả của hệ thống phân phối 
liposomal linolenic acid gắn protein bám 
dính mang Amoxicillin trên vi khuẩn 
Helicobacter pylori 

TS. Trần Thị Huyền Trang 
Truyền nhiễm 
và các bệnh 
nhiệt đới 

90 
Hướng nghiên cứu 1: Ứng dụng marker 
sinh học phân tử trong phát hiện tác nhân 
truyền nhiễm và đột biến kháng thuốc.   

TS. Trần Thị Huyền Trang 
Truyền nhiễm 
và các bệnh 
nhiệt đới 

91 
Hướng nghiên cứu 2: Ứng dụng tế bào 
gốc và organoid model trong nghiên cứu 
bệnh truyền nhiễm 

TS. Trần Thị Huyền Trang 
Truyền nhiễm 
và các bệnh 
nhiệt đới 

92 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn 
đoán hình ảnh trên bn đứt mảnh ghép và 
đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo lại dây 
chằng chéo trước bằng gân bánh chè qua 
nội soi 

GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng 
TS. Nguyễn Quốc Dũng Chấn thương 

chỉnh hình và 
tạo hình 

93 

Nghiên cứu đặc điểm mảnh ghép gân 
Hamstring dựa trên hình ảnh MRI và ứng 
dụng trong phẫu thuật nội soi tái tạo dây 
chằng chéo trước. 

GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng 
TS. Nguyễn Quốc Dũng 

Chấn thương 
chỉnh hình và 
tạo hình 

94 
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và 
đánh giá kết quả điều trị bệnh lý viêm 
xương sụn xương sên bằng phẫu thuật 

GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng 
TS. Nguyễn Quốc Dũng 

Chấn thương 
chỉnh hình và 
tạo hình 



TT Tên đề tài/hướng nghiên cứu Cán bộ hướng dẫn khoa học Bộ môn  
ghép xương sụn tự thân. 

95 
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gù 
cột sống do viêm cột sống dính khớp 

TS. Phan Trọng Hậu 
TS. Phạm Trọng Thoan 

Chấn thương 
chỉnh hình và 
tạo hình 

96 
Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vẹo 
cột sống do thoái hoá 

TS. Phan Trọng Hậu 
TS. Phạm Trọng Thoan 

Chấn thương 
chỉnh hình và 
tạo hình 

97 
So sánh kế quả ghép xương sau bên và 
ghép xương liên thân đốt sống điều trị 
trượt đốt sống 

TS. Phan Trọng Hậu 
TS. Phạm Trọng Thoan 

Chấn thương 
chỉnh hình và 
tạo hình 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 


