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1

Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến Bệnh võng mạc trẻ đẻ non 

Tại bệnh viện trẻ em hải phòng; Luận văn thạc sỹ nhi khoa Trịnh Tuấn Dũng

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1638.zip

2

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân 

nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

từ 01/01/2013 - 31/12/2017; Luận văn BSCK2 nhi khoa Vũ Duy Hưng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1639.zip

3

Nghiên cứu sàng lọc bệnh tim bẩm sinh bằng phương pháp đo bão 

hoà oxy qua da ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 

2018; Luận văn BSCK2 Nhi khoa Đinh Thị Lan Oanh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1640.zip

4

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và liên quan giữa sử dụng corticoid 

cho mẹ trước sinh với bệnh màng trong ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện 

Trẻ Em Hải Phòng; Luận văn BSNT nhi khoa Nguyễn Thị Thiên Trang

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1641.zip

5
Đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn thương của viêm loét dạ dày qua 

hình ảnh nội soi và mô bệnh học ở trẻ em; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Hồ Thị Hồng Tho

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1642.zip

6

Thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại phòng khám 

bệnh viện trẻ em Hải Phòng; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Trần Phương Liên

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1643.zip

7
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và kết quả thải sắt trên bệnh nhân 

thalassemia điều trị bằng deferoxamin; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Nguyễn Minh Thảo

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1644.zip

8

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng tiêu 

chảy cấp do norovirus ở trẻ em điều trị tại bệnh viện nhi trung ương 

năm 2017- 2018; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Đào Minh Trí

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1645.zip
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9
Mô hình bệnh hô hấp tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông qua nội 

soi phế quản ống mềm; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Nguyễn Thị Thúy

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1646.zip

10

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng Và kết quả xử trí ban đầu xuất huyết 

tiêu hóa Do viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em tại bệnh viện trẻ em 

hải phòng; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Vũ Thị Huyền

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1647.zip

11

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi bệnh trào 

ngược dạ dày thực quản tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp; 

Luận văn BSCK2 nội khoa Nguyễn Anh Hùng

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1648.zip

12

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng  và kết quả điều trị 

tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng cắt nội soi bipolar qua niệu 

đạo; Luận văn BSCK2 ngoại khoa Bùi Vân Tùng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1649.zip

13

Nghiên cứu kết quả tiêm Histoacryl ở bệnh nhân chảy máu do vỡ 

giãn tĩnh mạch dạ dày do xơ gan tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp 

Hải Phòng; Luận văn thạc sĩ nội khoa Lưu Mạnh Cường

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1650.zip

14

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi đa kháng thuốc bằng 

phác đồ IVa tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng từ năm 2013 

đến năm 2018; Luận văn thạc sĩ nội khoa Nguyễn Thị Trang

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1651.zip

15

Nghiên cứu tổn thương giải phẫu và kết quả điều trị vết thương gân 

duỗi  bàn ngón tay tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 

tháng 04/2017- 04/2018; Luận văn thạc sĩ ngoại khoa Trịnh Đình Thanh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1652.zip

16

Nghiên cứu kết quả của Fibroscan trên bệnh nhân nhiễm virus 

viêm gan B mạn tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải 

Phòng; Luận văn BSCK2 nội khoa Nguyễn Văn Mạnh

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1653.zip

17

Thực trạng quản lý và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh lao của 

bệnh nhân lao Tại huyện ninh giang, hải dương; Luận văn BSCK2 

QLYT Hà Thị Thu Luyến

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1654.zip

18

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị đợt 

cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện kiến an                                                                                        

                                                                 Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính tại bệnh viện kiến an; Luận văn BSCK2 nội khoa Nguyễn Thị Lý

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1655.zip



19

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố liên quan và kết 

quả điều trị Lao phổi mới tại đồ sơn, hải phòng Năm 2014-2017; 

Luận văn BSCK2 nội khoa Đỗ Văn Công

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1656.zip

20

Nghiên cứu hình thái lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết 

quả điều trị tắc ruột sau mổ cắt ruột thừa tại bệnh viện Việt Tiệp – 

Hải Phòng từ tháng 01/2014 đến 10/2018; Luận văn thạc sĩ ngoại 

khoa Nguyễn Hoàng Giang

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1657.zip

21

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sang Và kết quả điều trị nhồi máu 

não cấp Bằng trị liệu oxy cao áp tại viện y học biển; Luận văn 

thạc sĩ YHB Lê Thị Hồng

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1658.zip

22

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới bệnh trĩ của thuyền viên 

vận tải viễn dương đến khám tại Viện y học biển năm 2018; Luận 

văn thạc sĩ YHB Nguyễn Thị Nguyên

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1659.zip

23
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của thuyền 

viên khu vực phía bắc Việt Nam năm 2018; Luận văn thạc sĩ YHB Nguyễn Hoàng Việt Đức

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1660.zip

24

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh X quang ở 

bệnh nhân thoái hóa khớp gối điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp Hải Phòng; Luận văn BSCK2 nội khoa Nguyễn Thị Bích Hồng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1661.zip

25

Đánh giá kết quả điều trị lao phổi tái phát bằng phác đồ 

2SHRZE/HRZE/5H3R3E3 tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Thái 

Nguyên năm 2016 - 2018; Luận văn BSCK2 nội khoa Hoàng Văn Cường

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1662.zip

26

Nghiên cứu một số biến chứng tim mạch ( suy tim, rối loạn nhịp 

tim) ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ 

tại Bệnh viện Kiến An Hải Phòng từ tháng 1- 6 năm 2018; Luận 

văn thạc sĩ nội khoa Nguyễn Thị Hằng

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1663.zip

27

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

bước đầu bệnh nhân bị bloc nhĩ - thất độ III tại bệnh viện Hữu nghị 

Việt Tiệp Hải Phòng; Luận văn thạc sĩ nội khoa Trần Văn Dũng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1664.zip

28

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn thương và kết quả 

phẫu thuật chuyển vạt cuống mạch liền điều trị loét cùng cụt tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Luận văn BSCK2 ngoại khoa Lê Văn Tuấn

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1665.zip



29

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

phẫu thuật ung thư trực tràng tại Bệnh Viện Việt Tiệp Hải Phòng; 

Luận văn thạc sĩ ngoại khoa Đinh Văn Tập

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1666.zip

30

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nội 

soi ngược dòng tán sỏi niệu quản 1/3 dưới bằng Holmium Laser tại 

bệnh viện Kiến An Hải Phòng; Luận văn thạc sĩ ngoại khoa Nguyễn Văn Huy

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1667.zip

31

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và kết quả điều trị gãy 

kín xương đòn bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp; Luận văn thạc sĩ ngoại khoa Nguyễn Hải Đăng

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1668.zip

32

Nghiên cứu các chỉ định mổ lấy thai ở sản phụ đẻ con so tại Bệnh 

viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2017; Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Trần Văn Mạnh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1669.zip

33

Nghiên cứu phẫu thuật nội soi cắt tử cung tại Bệnh viện Sản Nhi 

Quảng Ninh từ tháng 01/11/2017 đến 31/8/2018; Luận văn BSCK2 

sản phụ khoa Bùi Minh Cường

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1670.zip

34

Nghiên cứu các chỉ định mổ lấy thai chủ động tại bệnh viện Phụ sản 

Hải Phòng năm 2017; Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Đỗ Mạnh Chúc

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1671.zip

35

Nghiên cứu nội soi buồng tử cung để chẩn đoán và điều trị các 

tổnthương trên bệnh nhân vô sinh tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng 

Ninh từ 1/2015 – 12/2017; Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Đỗ Duy Long

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1672.zip

36

Xác định tỷ lệ và kết quả kết thúc thai kì đối với thai phụ đái 

tháo đường thai kỳ tại bệnh viện Phụ sản Hải phòng từ tháng 

2/2018 đến tháng 8/2018; Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Vương Thị Thu Thủy

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1673.zip

37

Nhận xét kết quả sử dụng vòng nâng cổ tử cung Arabin trong điều 

trị dự phòng sẩy thai và sinh non tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng; 

Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Nguyễn Văn Lợi

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1674.zip

38

Nghiên cứu một số phương pháp chẩn đoán thai chậm phát triển 

trong tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ tháng 5/2017 đến 

tháng 9/2018; Luận văn BSNT sản phụ khoa Lê Đắc Hiệp

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1675.zip



39

Nghiên cứu sử dụng Progesteron điều trị dự phòng thai phụ có nguy 

cơ đẻ non từ 16 – 24 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 

5/2017 – 5/2018; Luận văn BSNT sản phụ khoa Đào Thiên Hương

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1676.zip

40

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

khối u buồng trứng tại Bệnh Viện Phụ Sản Hải Phòng tháng 

06/2017- 06/2018; Luận văn BSNT sản phụ khoa Nguyễn Công Điệp

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1677.zip

41

Nghiên cứu hình thái và giá trị của chỉ số trở kháng Doppler 

động mạch tử cung trên siêu âm ở thai phụ tiền sản giật tại 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 01-01-2014 đến 31-12-2016; 

Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Phan Quang Anh

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1678.zip

42

Nghiên cứu kết quả đẻ chỉ huy bằng truyền tĩnh mạch Oxytocin trên 

sản phụ đến đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng  năm 2016; Luận 

văn BSCK2 sản phụ khoa Vũ Duy Vượng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1679.zip

43
Nghiên cứu về phẫu thuật u xơ tử cung tại bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng năm 2016; Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Lê Anh Hùng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1680.zip

44

Nghiên cứu nồng độ AMH trên bệnh nhân thụ tinh trong ống 

nghiệm tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng từ 6/2016 đến 6/2017; 

Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Dương Thọ Quỳnh Hương

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1681.zip

45

Nghiên cứu thực trạng thiếu máu ở sản phụ chuyển dạ đẻ tại Khoa 

sản Bệnh viện đa khoa Kiến An - Hải Phòng từ 01/04 đến 

30/06/2017; Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Phạm Văn Thành

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1682.zip

46

Nhận xét chẩn đoán và điều trị rau tiền đạo tại bệnh viện Phụ 

sản Hải Phòng từ 01/01/2016-30/9/2017; Luận văn BSCK2 sản 

phụ khoa Dương Phúc Tích

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1683.zip

47
Nghiên cứu kết quả chọc ối trong chẩn đoán trước sinh tại bệnh viện 

phụ sản Hải Phòng năm 2016-2017; Luận văn BSCK2 sản phụ khoa Trương Thị Thanh Thủy

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1684.zip

48

Nghiên cứu kết quả tiêm Histoacryl ở bệnh nhân chảy máu do vỡ 

giãn tĩnh mạch dạ dày do xơ gan tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp 

Hải Phòng; Luận văn BSNT nội khoa Lưu Mạnh Cường

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1695.zip

49
Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến Bệnh võng mạc trẻ đẻ non Tại 

bệnh viện trẻ em hải phòng; Luận văn BSNT nhi khoa Trịnh Tuấn Dũng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1696.zip



50

Nghiên cứu tổn thương giải phẫu và kết quả điều trị vết thương gân 

duỗi  bàn ngón tay tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 

tháng 04/2017- 04/2018; Luận văn BSNT ngoại khoa Trịnh Đình Thanh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1697.zip

51

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

bước đầu bệnh nhân bị bloc nhĩ - thất độ III tại bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng; Luận văn BSNT nội khoa Trần Văn Dũng

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1698.zip

52

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến cân nặng sơ sinh tại Bệnh 

viện đa khoa Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2017 - 2018; Luận văn 

BSCK2 quản lý y tế Phạm Văn Điển

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1699.zip

53

Thực trạng và một số yếu tố liên quan bệnh sâu răng, viêm lợi ở học 

sinh trường tiểu học Lê Văn Tám quận Lê Chân, Hải Phòng 2018; 

Luận văn BSCK2 quản lý y tế Phạm Văn Trọng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1700.zip

54

Thực trạng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính bẩm sinh tại các 

cơ sở  can thiệp khiếm thính Hải Phòng 2018’’; Luận văn 

BSCK2 quản lý y tế Đào Thị Hải

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1701.zip

55

Thực trạng quản lý, điều trị bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện 

đa khoa Nhị Chiểu, Kinh Môn, Hải Dương, năm 2017; Luận văn 

BSCK2 quản lý y tế Vũ Thị Nga

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1702.zip

56

Thực trạng và công tác chăm sóc tật khúc xạ của học sinh Trường 

trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Uông Bí; Luận văn BSCK2 quản lý y 

tế Nguyễn Thị Hồng Hoa

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1703.zip

57

Thực trạng quản lí và một số yếu tố liên quan đến kiểm soát huyết 

áp bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Việt 

Nam-Thụy Điển Uông Bí; Luận văn BSCK2 quản lý y tế Lê Đức Điệp

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1704.zip

58

Thực trạng ngộ độc cấp tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong 5 

năm từ 01/09/2013 đến 31/08/2018; Luận văn BSCK2 nhi khoa Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1705.zip

59

Thực trạng và quản lý giám định pháp y nạn nhân chết vì chấn 

thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ tại tỉnh Ninh 

Bình; Luận văn BSCK2 quản lý y tế Nguyễn Thanh Hải

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1706.zip



60

Thực trạng và Công tác chăm sóc tật khúc xạ của học sinh Trường 

trung học cơ sở Trương Hán Siêu thành phố Ninh Bình năm 2017; 

Luận văn BSCK2 quản lý y tế Tống Ngọc Tú

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1707.zip

61
Thực trạng và quản lý bệnh nhân TTPL tại tỉnh Ninh Bình năm 

2017; Luận văn BSCK2 quản lý y tế Dương Thị Quỳnh Hoa

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1708.zip

62

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý bệnh tăng huyết 

áp tại Bệnh viện Công an tỉnh Ninh Bình; Luận văn BSCK2 quản lý 

y tế Vũ Ngọc Lâm

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1709.zip

63
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến đẻ non tại bệnh viện Sản 

Nhi Ninh Bình, năm 2016; Luận văn BSCK2 quản lý y tế Phạm Ngọc Hà

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1710.zip

64

Thực trạng quản lý ngộ độc cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Bình năm 2016- 2017; Luận văn BSCK2 quản lý y tế Phạm Thị Phương Hạnh

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1711.zip

65

Thực trạng quản lý và điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Mô, Ninh Bình, năm 2017; Luận văn 

BSCK2 quản lý y tế Đoàn Ngọc Quý

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1712.zip

66

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và kiến thức, thực hành của 

người chế biến tại bếp ăn tập thể trường mầm non thành phố Ninh 

Bình năm 2017; Luận văn BSCK2 quản lý y tế Lê Hữu Trường

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1713.zip

67

Thực trạng và kiến thức, thực hành của người chăm sóc trẻ em về  

tai nạn thương tích  tại huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình  2017; Luận 

văn BSCK2 quản lý y tế Lương Hồng Khánh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1714.zip

68

Thực trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi và 

kiến thức thực hành của bà mẹ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

năm 2017; Luận văn BSCK2 quản lý y tế Phạm Thái Hòa

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1715 ER.zip

69

Thực trạng và công tác cấp cứu người bệnh tai nạn giao thông 

đường bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2016; 

Luận văn BSCK2 quản lý y tế Phạm Văn Hiệp

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1716.zip

70

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên 

quan đến loạn sản phế quản phổi ở trẻ đẻ non; Luận văn BSCK2 nhi 

khoa Lê Thị Minh Luyến

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1717.zip



71

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và Kết quả điều trị trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ từ 36 Đến 72 tháng tuổi tại bệnh viện nhi thái bình; Luận văn 

BSCK2 nhi khoa Đinh Văn Uy

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1718.zip

72

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả cắt 

polyp đại trực tràng ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; Luận văn 

BSCK2 nhi khoa Trần Trọng Kiểm

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1719.zip

73

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm 

khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2017- 

2018; Luận văn BSCK2 nhi khoa Đặng Thị Thúy

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1720.zip

74

Khảo sát thực trạng đông cầm máu cơ bản ở trẻ sơ sinh non 

tháng điều trị  tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; Luận văn BSCK2 

nhi khoa Vũ Thanh Liêm

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1721.zip

75

Lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ 

non bằng Surfactant qua kỹ thuật INSURE tại Bệnh viện Nhi Thái 

Bình; Luận văn BSCK2 nhi khoa Khúc Văn Lập

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1722.zip

76

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị vàng 

da tăng Bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng tại Bệnh viện Nhi 

Thái Bình; Luận văn BSCK2 nhi khoa Nguyễn Minh Nguyệt

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1723.zip

77

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu 

thuật điều trị gẫy cột sống vùng ngực - thắt lưng bằng bắt vis qua 

cuống; Luận văn BSCK2 ngoại khoa Vũ Tuấn Anh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1724.zip

78

Động cơ học tập và một số yếu tố liên quan của sinh viên điều 

dưỡng trình độ đại học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 

2018; Luận văn thạc sĩ điều dưỡng Trần Thùy Dương

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1725.zip

79

Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ tuổi 

mãn kinh tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2018; Luận văn 

thạc sĩ điều dưỡng Nguyễn Thị Hòa

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1726.zip

80

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng theo tác nhân gây tiêu 

chảy cấp ở trẻ em điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương; Luận văn 

thạc sĩ nhi khoa Đặng Thị Cẩm Băng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1727.zip

81
Nghiên cứu thực trạng hệ thống cấp cứu nhi khoa trong địa bàn tỉnh 

Yên Bái năm 2016; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Nguyễn Văn Nam

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1728.zip



82

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thắt ống động mạch ở trẻ sơ 

sinh còn ống động mạch lớn; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Đỗ Đức Trực

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1729.zip

83

Nhận xét kết quả điều trị suy hô hấp tăng CO2 bằng máy thở cao tần 

tại Khoa Hồi sức Ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương; Luận văn thạc 

sĩ nhi khoa Nguyễn Thị Huyền Trang

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1730.zip

84

Nghiên cứu hình thái lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá 

kết quả điều trị tắc ruột sau mổ cắt ruột thừa tại bệnh viện Việt 

Tiệp – Hải Phòng từ tháng 01/2014 đến 10/2018; Luận văn 

BSNT ngoại khoa Nguyễn Hoàng Giang

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1731.zip

85

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của 332 bệnh 

nhân bị bệnh Tay Chân Miệng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; 

Luận văn thạc sĩ nhi khoa Trương Tản Viên

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1732.zip

86

Nghiên cứu lâm sàng và cận lâm sàng của viêm tiểu phế quản cấp ở 

khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Thiều Thị Huyền Nhung

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1733.zip

87

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng tiêu 

chảy cấp do vi khuẩn ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung 

ương; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Nguyễn Phan Lương

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1734.zip

88

Nghiên cứu kết quả điều trị nhiễm virus hợp bào hô hấp ở trẻ sơ sinh 

và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện nhi trung ương  năm 2017 - 

2018; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Lê Thị Ngọc Anh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1735.zip

89

Một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và tình trạng kháng 

kháng sinh của vi khuẩn H. pylori trên trẻ em loét dạ dày hành 

tá tràng tại Bệnh viện Nhi trung ương; Luận văn thạc sĩ nhi 

khoa Nguyễn Hồng Phúc

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1736.zip

90

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi 

kéo dài do vi khuẩn tại Bệnh viện Nhi Trung Ương; Luận văn thạc 

sĩ nhi khoa Bùi Thị Thúy Nhung

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1737.zip

91
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân loại nguyên nhân của vôi 

hóa thận ở trẻ em; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Nguyễn Thị Ngọc

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1738.zip

92

Đánh giá giá trị của 3 nguyên tắc catch, chalice, pecarn và đối chiếu 

hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não với biểu hiện lâm sàng trên trẻ chấn 

thương sọ não; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Trịnh Thị Phong

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1739.zip



93

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và hình ảnh MRI sọ não bệnh lao 

màng não ở trẻ em tại Bệnh viện nhi trung ương; Luận văn thạc sĩ 

nhi khoa Nguyễn Thị Loan

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1740.zip

94

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một số yếu tố liên 

quan đến tiêu chảy khi sử dụng kháng sinh ở trẻ em dưới 6 tuổi 

tại Bệnh viện Nhi Trung Ương; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Nguyễn Xuân Thanh

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1741.zip

95

Mô tả tổn thương trên phim CHT sọ não và một số yếu tố liên quan 

đến tiên lượng nặng của Viêm não Nhật Bản ở trẻ em tại bệnh viện 

nhi Trung Ương; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Phạm Thế Việt

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1742.zip

96

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng Và một số nguyên nhân gây 

giảm bạch cầu Hạt trung tính ở trẻ em; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Anh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1743.zip

97

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh 

có ống thông mạch máu tại bệnh viện nhi trung ương năm 2017-

2018; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Vũ Tùng Lâm

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1744.zip

98

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng 

viêm phổi có nhiễm adenovirus ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại 

Bệnh viện Nhi Trung ương; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Trần Thị Thủy

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1745.zip

99

Nghiên cứu mối liên quan giữa quá tải dịch tới tình trạng ôxy 

máu và kết quả điều trị trẻ dưới 36 tháng thở máy ở bệnh viện 

Nhi Trung Ương; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Bùi Thị thu Hường

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1746.zip

100

Nghiên cứu rối loạn nhịp nhanh bộ nối tăng tính kích thích sau phẫu 

thuật tim mở tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương; Luận văn 

thạc sĩ nhi khoa Nguyễn Hương Giang

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1747.zip

101

Nghiên cứu biểu hiện tim mạch ở bệnh nhân Basedow tại bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2017 - 2018; Luận văn BSNT 

nội khoa Phạm Thị Xinh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1748.zip

102

Nghiên cứu biểu hiện tim mạch ở bệnh nhân Basedow tại bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2017 - 2018; Luận văn thạc sĩ 

nội khoa Phạm Thị Xinh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1749.zip



103

Nghiên cứu biến đổi hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm 

Doppler tim ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp Hải Phòng; Luận văn thạc sĩ nội khoa Đàm Thị Hương Liên

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1750.zip

104

Nghiên cứu biến đổi hình thái và chức năng thất trái bằng siêu 

âm Doppler tim ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng; Luận văn BSNT nội khoa Đàm Thị Hương Liên

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 1751.zip

105

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi liên 

quan đến thở máy ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; 

Luận văn BSNT nhi khoa Lê Thị Kim Oanh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1752.zip

106

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi liên 

quan đến thở máy ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; 

Luận văn Thạc sĩ nhi khoa Lê Thị Kim Oanh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1753.zip

107

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng  và một số yếu tố liên quan đến tổn 

thương thận cấp ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng; Luận văn thạc sĩ nhi khoa Đoàn Thị Thùy Dương

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1754.zip

108

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng  và một số yếu tố liên quan đến tổn 

thương thận cấp ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng; Luận văn BSNT nhi khoa Đoàn Thị Thùy Dương

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1755.zip

109

Nghiên cứu kết quả của nội soi phế quản ống mềm trong chẩn đoán 

các tổn thương dạng đám mờ ở phổi tại bệnh viện 74 trung ương; 

Luận văn BSCK2 Nội hô hấp Vũ Mạnh Trường

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1826.zip

110

Đánh giá kết quả ký thuật sinh thiết phổi cắt xuyên thành ngực bằng 

kim  trucut dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính tại bệnh viện 74 

trung ương; Luận văn BSCK2 Nội hô hấp Đỗ Văn Hòe

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 1827.zip

111

Thực trạng, kiến thức chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não 

tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên, năm 2018; Luận văn 

thạc sĩ YTCC Bùi Quang Tùng

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01807.zip

112

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người 

bệnh tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, năm 2018; Luận 

văn thạc sĩ YTCC Bùi Thị Hương

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01808.zip



113

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tự sử dụng kháng 

sinh của người dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên năm 

2018; Luận văn thạc sĩ YTCC Nguyễn Văn Hoạt

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 PTC01809.zip

114

Nghiên cứu thực trạng, kiến thức, thái độ về hút thuốc lá của sinh 

viên trường Cao Đẳng Y Tế Hưng Yên năm  2018; Luận văn thạc sĩ 

YTCC Phạm Thị Huyền Trang

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01810.zip

115
Thực trạng và kiến thức, thái độ Về bệnh lao của bệnh nhân điều trị 

Tại trung tâm y tế khoái châu, hưng yên; Luận văn thạc sĩ YTCC Lê Thị Thủy

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01811.zip

116

Thực trạng và kiến thức, thực hành về tiêm chủng mở rộng của các 

bà mẹ có con đủ 12 tháng tuổi tại huyện Kim Động, Hưng Yên năm 

2018; Luận văn thạc sĩ YTCC Bùi Thị Thủy

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01812.zip

117

Thực trạng hoạt động của các phòng khám đa khoa tư nhân và công 

tác quản lý hành nghề  tại tỉnh Hưng Yên 2018; Luận văn thạc sĩ 

YTCC Lê Anh Tuấn

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01813.zip

118

Thực trạng kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kiểm soát 

nhiễm khuẩn bệnh viện tại bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên – 

Hải Phòng năm 2018; Luận văn thạc sĩ YTCC Nguyễn Thị Thu

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 PTC01814.zip

119
Thực trạng sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hưng Yên năm 2018; Luận văn thạc sĩ YTCC Nguyễn Quang Đức

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01815.zip

120

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống một số bệnh 

ung thư thường gặp của người dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

năm 2018; Luận văn thạc sĩ YTCC Nguyễn Xuân Thành

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01816.zip

121

Thực trạng và kiến thức, thực hành của người cao tuổi về bệnh tăng 

huyết áp tại  hai xã  huyện thanh hà , hải dương năm 2018; Luận văn 

thạc sĩ YTCC Hoàng Thị Hương Giang

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01817.zip

122

Thực trạng viêm mũi dị ứng do dị nguyên bụi bông ở công nhân dệt 

may Nam Định và kết quả giải pháp can thiệp; Luận án tiến sĩ YTCC Nguyễn Giang Long

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01819.zip



123

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

hen ở trẻ dưới 5 tuổi theo các dạng Phenotype; Luận án tiến sĩ nhi 

khoa Bùi Kim Thuận

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01820.zip

124

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp can thiệp bỏ điều trị 

methadone ở bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện tại 

hải phõng, 2014 - 2016; Luận án tiến sĩ YTCC Nguyễn Thị Thắm

Hải Phòng: Hải 

Phòng. 2018 PTC01821.zip

125

Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục 

sức khỏe đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại xã kiến thiết và 

kiền bái, thành phố hải phòng năm 2014 – 2016; Luận án tiến sĩ 

YTCC Nguyễn Đức Thọ

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01822.zip

126

Thực trạng và kết quả can thiệp bệnh hen phế quản của công nhân 

tiếp xúc  bụi bông tại cơ sở dệt, may Nam Định (2014-2016); Luận 

án tiến sĩ YTCC Trần Thị Thúy Hà

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC01823.zip

127

Thực trạng dạy-học lâm sàng tại trường đại học y dược hải phòng và 

kết quả áp dụng thử nghiệm một số biện pháp can thiệp; Luận án 

tiến sĩ YTCC Phạm Thị Hạnh

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC1824.zip

128

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Cận lâm sàng và kết quả xử trí Cấp 

cứu bệnh nhân đuối nước; Luận văn thạc sĩ YTCC Nguyễn Ngọc Tú

Hải Phòng: Hải Phòng. 

2018 PTC1825.zip


