
STT Nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB Số lượng

1 Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng bằng phương pháp 

tác động cột sống, điện châm kết hợp bài thuốc tam tý thang tại Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng năm 2021

Phạm Đình Trọng 2021 1

2 Đánh giá độc tính cấp và tác dụng điều chỉnh rối loạn Lipid máu trên mô 

hình thực nghiệm của cao khô toàn phần "Hạ mỡ

Phạm Thị Phương Thúy 2021 1

3 Nhận xét kết quả điều trị của điện châm kết hợp kéo giãn cột sống bằng 

máy trên bệnh nhân đau thần kinh hông to do thoát vị đĩa đệm tại trung 

tâm y tế quận Lê Chân

Nguyễn Thị Huyền Trang 2021 1

4 Đặc điểm lâm sàng mất ngủ thể tâm tỳ lưỡng hư và can khí uất kết theo y 

học cổ truyền tại bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng năm 2021

Ngô Quang Trung 2021 1

5 Khảo sát thể lâm sàng bệnh nhân tăng huyết áp và các yếu tố liên quan tại 

bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng năm 2021

Dương Đức Lâm 2021 1

6 Nhận xét kết quả điều trị đau thần kinh tọa bằng điện châm, xoa bóp bấm 

huyệt kết hợp bài thuốc tứ vật đào hồng tại Bệnh viện

Phạm Thị Lệ Thủy 2021 1

7 Nghiên cứu giá trị nồng độ Glycomark ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 

tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2020-2021

Tạ Đình Ánh 2021 1

8 Hiệu quả của xét nghiệm Gene Xpert trong Mạc Nguyễn Quỳnh Trâm 2021 1

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN PHÒNG NGHIỆP VỤ

THỐNG KÊ CHI TIẾT TÀI LIỆU CÓ TRONG KHO KHÓA LUẬN 2021



9 Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới nhiễm sán lá gan nhỏ ở người 

dân xã Đoàn

Nguyễn Thúy Hằng 2021 1

10 Khảo sát nồng độ AMH và các yếu tố liên quan đến AMH ở phụ nữ khám 

vô suinh tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2020- 2021

Nguyễn Thị Quế Anh 2021 1

11 Nghiên cứu giá trị HE4, CA125, thuật toán nguy cơ ác tính buồng trứng 

(ROMA) trong chẩn đoán ung thư buồng trứng tại bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng năm 2020-2021

Đoàn Văn Mạnh 2021 1

12 Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của Procalcitonin và C-Reactive Protein 

trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện

Hồ Thị Tuyết Mai 2021 1

13 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột ở học 

sinh tại hai trường tiểu học thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh (2018-2019)

Vũ Thị Khánh Linh 2021 1

14 Xác định đột biến gen gây bệnh Thalassemia trên các thai phụ tại bệnh 

viện Phụ sản Hải Phòng năm 2019

Đinh Thị Minh Thư 2021 1

15 Tìm hiểu các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hô hấp phân lập được tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp

Cán Thị Khánh Hòa 2021 1

16 Nghiên cứu hình thái và vị trí ống răng dưới

trên phim Cone Beam CT tại khoa răng hàm mặt - Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

Lê Thị Bình 2021 1

17 Thực trạng sâu răng hàm lớn thứ nhất và một số yếu tố liên quan ở học 

sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Lộ, Cát Hải, Hải Phòng 

năm 2021

Nguyễn Phương Yến 2021 1

18 Khảo sát hình thái và độ dày xươn ổ vùng răng cửa hàm trên bằng 

Conebeam CT tại

Tô Tiến Dũng 2021 1



19 So sánh kết quả phục hình chụp răng Zirconia lấy dấu bằng Silicon và 

Scan trong miệng tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2021

Nguyễn Thị Huyền 2021 1

20 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của u hỗn hợp tuyến nước bọt mang 

tai tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2018-2020

Nguyễn Dương Nguyệt Linh 2021 1

21 Nhận xét kết quả điều trị u hỗn hợp tuyến nước bọt mang tai bằng phương 

pháp phẫu thuật bảo tồn thần kinh VII tại Khoa răng hàm mặt bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp

Bùi Thị Như Quỳnh 2021 1

22 Crown-root angulation and root canal morphology of mandibular premolars 

on cone beam computed tomography in Haiphong medical university 

hospital, 2021

Vũ Thanh Xuân 2021 1

23 Thực trạng tai nạn lao động và một số yếu tố liên quan của người lao 

động tại làng nghề đúc đồng xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng năm 2020

Phạm Thị Phương Thảo 2021 1

24 Kiến thức, thái độ về sức khỏe sinh sản vị thành niên và thực hành tình 

dục an toàn của học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu

- Hải Phòng năm 2021

Nguyễn Xuân Bách 2021 1

25 Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan của học sinh 

trường THPT Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng năm 2021

Tăng Đức Công Minh 2021 1

26 Nghiên cứu bào chế vi nang Quercetin Phạm Thị Hảo 2021 1

27 Phân tích chi phí trực tiếp điều trị tay chân miệng tại bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng từ tháng 10/2019 đến tháng 09/2020

Lê Thị Hương 2021 1

28 Nghiên cứu hoạt tính ức chế Enzym α- Glucosidase của một số dẫn xuất 

Arylidene triterpenoid

Lê Hà Khoa 2021 1



29 Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh

viện đa khoa huyện An Lão Hải Phòng năm

Trương Ngọc Ánh 2021 1

30 Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của Nano bạc với vi khuẩn tụ cầu 

vàng (Staphylococcus Aureus) được phân lập tại bệnh viện Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Nguyễn Đức Tiệp 2021 1

31 Nghiên cứu chế tạo Gel nano bạc và thử khả năng kháng khuẩn đối với vi 

khuẩn Escherichia Coli

Ngô Minh Tiến 2021 1

32 Mô tả chiến lược Marketing-mix của công ty TNHH dược phẩm Rồng 

Vàng giai đoạn 2018-2020

Vũ Tiến Đạt 2021 1

33 Phân tích hoạt động phân phối thuốc công ty cổ phần dược - vật tư y tế 

Thanh Hóa năm 2020

Hồ Thị Liên 2021 1

34 Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất từ phân 

đoạn N- Hexan phần trên mặt đất loài chùa dù (Elsholtzia penduliflora 

W.W. Smith, Lamiaceae)

Nguyễn Văn Chính 2021 1

35 Nghiên cứu một số hợp chất thứ cấp từ dịch nuôi cấy của chủng vi nấm 

biển Penicillium sp. M485L

Đàm Thị Mai Linh 2021 1

36 Nghiên cứu tối ưu hóa một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất 

cao giàu Flavônid từ nụ vối

Vũ Văn Huy 2021 1

37 Xây dựng mô hình cảnh báo trong kê đơn thuốc thanh toán bảo hiểm y tế 

tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Đỗ Hải An 2021 1

38 Phân tích thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú có bảo hiểm y tế 

tại trung tâm y tế huyện Cát Hải - thành phố Hải Phòng năm 2019

Ngô Thị Hằng 2021 1



39 Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của vật liệu Nano Gd2O3 định hướng 

ứng dụng trong kỹ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ

Phạm Tiến Quốc 2021 1

40 Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận Hải An thành 

phố Hải Phòng năm 2020

Nguyễn Thị Huế 2021 1

41 Xây dựng công cụ cảnh báo liều tối đa tích hợp phần mềm kê đơn tại 

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Lê Minh Duyên 2021 1

42 Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh 

viện Kiến An, Hải Phòng

Nguyễn Thị Nguyệt 2021 1

43 Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi bệnh viện tại 

khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Kiến An Hải Phòng năm 2020

Lại Văn Tú 2021 1

44 Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm Dizigone của công ty trách 

nhiệm hữu hạn Terrapharm Việt Nam

Lê Mạnh Hiệp 2021 1

45 Khảo sát hoạt động Marketing của công ty TNHH Sonapharm Việt Nam 

giai đoạn 2019-2020

Nguyễn Quốc Tùng 2021 1

46 Định lượng đồng thời Desloratadin và chất bảo quản Natri Benzoat trong 

siro ho bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Nguyễn Viết Chính 2021 1

47 Định tính thành phấn hóa học, khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và hoạt 

tính chống oxy hóa của cây trang (Kandelia obovata), họ đước 

(Rhizophoraceae) ở Hải Phòng

Mai Đình Tâm 2021 1

48 Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại viện Y học Hải Quân năm 2020 Hồ Thị Huyền 2021 1



49 Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần nam dược giai đoạn 

2017-2019

Lê Thị Nhẫn 2021 1

50 Phân tích chi phí trực tiếp điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng năm 2020

Đoàn Văn Ngọc 2021 1

51 Đánh giá tính hợp lý trong việc sử dụng Statin trong dự phòng tiên phát 

nguy cơ

Phạm Thanh Thùy 2021 1

52 Đánh giá tính hợp lý trong việc xây dựng danh mục và cung ứng thuốc tại 

bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2020

Phạm Thị Diễm 2021 1

53 Đánh giá hiệu quả của mô hình cảnh báo kê đơn thuốc tại bệnh viện đa 

khoa Quốc tế

Nguyễn Ngọc Huyền 2021 1

54 Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 

điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2021

Bùi Thị Yến Nhi 2021 1

55 Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh 

viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng giai đoạn 03/2020- 02/2021

Trần Huyền Thanh 2021 1

56 Causality assessment of drug-induced liver injury occurring on patients 

admitted at Hai Phòng international hospital from january 2019 to 

december 2020

Phạm Thị Thùy Linh 2021 1

57 Thực trạng và các yếu tố liên quan đến dấu hiệu nghiện Internet và dấu 

hiện trầm cảm của sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2021

Đỗ Hoàng Trung 2021 1

58 Knowledge, attitude and pratice toward human papilloma-virus vaccine 

and several associated factors among students at Haiphong university of 

medecine and pharmacy, 2021

Nguyễn Thị Thanh Tâm 2021 1



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

đến khám tại phòng khám y học gia đình, bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

năm 2021

Bùi Thị Sung 2021 1

60 Thực trạng thừa cân béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh trường 

tiểu học Lê Hồng Phong, Hải Phòng năm 2021

Bùi Thị Mỹ Linh 2021 1

61 Thực trạng chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan ở nhân viên y 

tế của hai bệnh viện tại Hải Phòng năm 2021

Trương Quang Long 2021 1

62 Thực trạng dấu hiệu nghiện điện thoại thông minh và một số yếu tố liên 

quan ở học sinh trường THCS Quốc Tuấn và trường THPT An Dương, 

Hải Phòng năm 2021

Nguyễn Thị Hồng Ngân 2021 1

63 Thực trạng bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV được quản lý tại phòng khám 

ngoại trú thành phố Hải Phòng từ 01/01/2016- 20/06/2020

Nguyễn Thị Tường Vi 2021 1

64 Kiến thức, thái độ, thực hành về vắc xin phòng Human Papilloma virus và 

một số yếu tố liên quan của nhân viên một số trạm y tế tại Hải Phòng năm 

2021

Lê Thanh Tùng 2021 1

65 Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu

tố liên quan đến kiểm tra sức khỏe định kỳ của người dân trên 18 tuổi tại 

xã Trường

Nguyễn Thị Luyến 2021 1

66 Thực trạng hành vi sức khỏe của học sinh trường trung học phổ thông 

Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng năm 2021

Phạm Thị Mai 2021 1

67 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi sức khỏe của học sinh 

trường trung

học phổ thông Nhị Chiểu, Hải Dương năm

Trần Thị Thanh Mai 2021 1

68 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của 

người cao tuổi mắc bệnh mạn tính không lây tại 2 xã, huyện An Lão, thành 

phố Hải Phòng năm 2021

Bùi Thị Phương Thảo 2021 1



69 Thực trạng rối loạn giấc ngủ và một số yếu tố liên quan ở nhân viên y tế 

làm việc tại bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên năm 2021

Trần Tuấn Vinh 2021 1

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

đến khám tại

Cao Thị Huyền 2021 1

71 Thực trạng thừa cân béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh trường 

tiểu học Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng năm 2021

Nguyễn Thị Thanh Nga 2021 1

72 Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của bệnh nhân suy thận chạy 

thận nhân tạo

tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm

Phạm Thị Như Quỳnh 2021 1

73 Kiến thức, thực hành phòng ngừa đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố 

liên quan ở thai phụ khám thai tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 

2021

Vũ Thị Mến 2021 1

74 Assessment of cardiovascular disease risk factors among inpatients at Hai 

Phong medical university hospital in 2021

Nguyễn Hương Giang 2021 1

75 Đặc điểm lâm sàng, X-quang và kết quả điều trị gãy kín thân xương chày 

bằng đinh nội tủy có chốt trên màn hình tăng sáng

Nguyễn Văn Trường 2021 1

76 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh u nang dây 

thanh bằng nội soi vi phẫu tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2016-

2020

Nguyễn Thị Điệp 2021 1

77 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh xuất huyết não - 

 màng não do giảm Prothrombin ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Hải Phòng 

(2016-2020)

Nguyễn Văn Tuấn 2021 1

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

khuẩn huyết tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2019-2020

Lý Thị Thương Mến 2021 1



79 Nghiên cứu giá trị tiên lượng sinh non của góc cổ tử cung ở thai phụ đơn 

thai tuổi thai từ 16 đến 24 tuần

Đoàn Quốc Thắng 2021 1

80 Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị giảm đau của Gabapentin ở bệnh 

nhân Zona tại bệnh viện Việt Tiệp và bệnh viện Đại học Y

Nguyễn Thị Phương Thảo 2021 1

81 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của nội soi khâu lỗ 

thủng ổ loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Nguyễn Đại Quảng 2021 1

82 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và rối loạn nhịp tim ở trẻ em đeo Holter 

điện tâm đồ 24 giờ tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Nguyễn Xuân Tùng 2021 1

83 Đặc điểm lâm sàng, yếu tố nguy cơ và hậu quả về tâm thần, vận động ở 

bệnh nhân đột

quỵ não cấp tại bệnh viện Hữu nghị Việt

Nguyễn Thị Mai Anh 2021 1

84 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tiểu phế quản 

cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019-2020

Phạm Quang Nam 2021 1

85 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm 

màng não mủ tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Nguyễn Thị Trang 2021 1

86 Kết quả của Bevacizumab tiêm nội nhãn trong điều trị phù hoàng điểm ở 

bệnh nhân tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp Hải Phòng năm 2020

Trần Khánh Thắng 2021 1

87 Nhận xét tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ sinh con to tại Bệnh viện Phụ sản 

Hải Phòng

Nguyễn Thị Thanh Dung 2021 1

88 Khảo sát chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đau cột sống mạn tính 

bằng bộ công cụ EQ-5D-5L phiên bản tiếng việt

Dương Thị Huyền Trang 2021 1



89 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột ở người 

dân xã Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2021

Vũ Đình Nam 2021 1

90 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 

tuổi tại phòng khám dinh dưỡng Bệnh viện Trẻ em

Phạm Thùy Linh 2021 1

91 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị co giật do sốt cao ở 

trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020

Hoàng Thị Thu Hà 2021 1

92 Đặc điểm lâm sàng và vi khuẩn học của bệnh viêm tai giữa cấp mủ tại 

bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020

Nguyễn Thị Minh Cử 2021 1

93 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thai bám sẹo mổ lấy 

thai tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Phạm Thị Thùy Linh 2021 1

94 Giá trị tiên lượng cuộc đẻ của góc chầm sống trên siêu âm ở những thai 

phụ chuyển

dạ đủ tháng tại bệnh viện Phụ sản Hải

Đoàn Thị Huế 2021 1

95 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và rối loạn chuyển hóa của bệnh nhân tâm 

thần phân liệt thể Paranoid tại bệnh viện Tâm thần Hải

Nguyễn Thị Hiền 2021 1

96 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tràn dịch màng phổi do lao ở bệnh 

nhân nghiện rượu tại bệnh viện Phổi Hải Phòng trong 5 năm 2016-2020

Phạm Thị Hoàng Vân 2021 1

97 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng lao cột

sống tại bệnh viện Phổi Hải Phòng trong 5

Nguyễn Thị Oanh 2021 1

98 Đặc điểm lâm sàng, thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát 

Glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại khoa Thận - nội tiết - 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Thị Xuân 2021 1



99 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nồng độ Glucose máu lúc đói và sau 

ăn 2 giờ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị tại khoa Thận - nội tiết 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2020 - 2021

Nguyễn Thị Nga 2021 1

100 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân hạ đường huyết ở 

bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại khoa Thận - tiết niệu Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Lê Thị Đào 2021 1

101 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân lao phổi AFB âm tính được 

chẩn đoán bằng nội soi phế quản ống mềm tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng 

năm 2020

Vũ Hoàng Đại 2021 1

102 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng viêm mủ màng phổi tại Bệnh viện Phổi 

Hải Phòng

Trương Thùy Dung 2021 1

103 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và giá trị của Cyfra 21-1 và CEA ở bệnh nhân 

ung thư phổi nguyên phát tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp năm 2020 - 

2021

Vũ Giang Hương 2021 1

104 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng mắt ở bệnh nhân đái 

tháo đường type 2 điều trị tại khoa nội - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Đinh Thị Kim Anh 2021 1

105 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao màng não tại Bệnh viện Phổi Hải 

Phòng năm 2016 - 2020

Nguyễn Trọng Nhân 2021 1

106 Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi bệnh nhân hạt xơ dây thanh quản 

tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Nguyễn Văn Chữ 2021 1

107 Thực trạng thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ đến khám tại phòng khám dinh 

dưỡng bệnh viện Quốc tế Green năm 2019-2020

Nguyễn Thị Ly 2021 1

108 Khảo sát chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thoái hóa khớp gối tại 

bệnh viện Đại học Y Hải Phòng bằng bộ công cụ EQ-5D- 5L phiên bản 

tiếng Việt

Lê Thị Minh Ngọc 2021 1



109 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị xuất huyết tiêu hóa 

do loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2020

Nguyễn Thị Lan Anh 2021 1

110 Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng nhiễm khuẩn huyết ở bệnh 

nhân xơ gan mất bù tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2019-2020

Vũ Thị Dinh 2021 1

111 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mối liên quan giữa Lactat máu với 

tình trạng nhiễm khuẩn và tử vong ở trẻ sơ sinh đẻ non

Trần Thị Thanh 2021 1

112 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng tính kháng kháng sinh và kết quả điều trị viêm 

phổi cộng đồng do phế cầu ở trẻ em Hải Phòng năm 2019-2020

Nguyễn Thị Giang 2021 1

113 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thuốc kháng 

vi rút ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Đoàn Hồng Ngọc 2021 1

114 Clinical, paraclinical features and risk factors of gestational diabetes 

mellitus at Hai Phong Obstetrics and Gynecology hospital from 11/2000 to 

5/2021

Phạm Ngọc Minh 2021 1

115 Impact of platelet rich fibrin plate on endoscopic myringoplasty in 

Haiphong international hospital in 2020-2021

Mai Ngọc Anh 2021 1

116 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến suy giảm 

nhận thức ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể Paranoid

Lê Thị Hương Giang 2021 1

117 Mối liên quan giữa Albumin huyết thanh với tình trạng nhiễm khuẩn và tử 

vong ở trẻ sơ sinh đẻ non tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Trần Thị Hòa 2021 1

118 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng nặng bệnh 

tay chân miệng tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Trần Thị Thương 2021 1



119 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sảng rượu 

tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2021

Vũ Thị Hà 2021 1

120 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sốc phản vệ tại Bệnh 

viện Trẻ

Vũ Thị Hà 2021 1

121 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh lỵ do 

Shigella tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2016-2020

Hoa Thị Thu Phương 2021 1

122 Survey the status of nutritional anemia and micronutrient deficiency among 

children in La Xanh private preschool in Kien Thuy Hai Phong in 

september 2020

Nguyễn Thị Lan 2021 1

123 Clinical epidemiology characteristics and some causes of acute urticaria at 

Haiphong children's hospital

Nguyễn Thị Kim Duyên 2021 1

124 Health-related quality of life in children with chronic idiopathic 

thrombocytopenic purpura at Haiphong children's hospital

Nguyễn Thị Phương Thảo 2021 1

125 Bacteriological characteristics and treatment results of lobar pneumonia at 

Haiphong children's hospital in 2020

Trần Thị Thanh Hằng 2021 1

126 Clinical epidemiological characteristics and risk factors for nephritis in 

children with henoch schonlein purpura

Đào Đức Hiếu 2021 1

127 Research on the characteristics of memory disorders in Alcoholic patients 

at Haiphong psychiatric hospital in 2021

Đoàn Thạch Thảo 2021 1

128 The percentage of small for gestational age newborns according to the 

intergrowth 21st standard at 32-40 weeks of gestation and some relevant 

factors at Haiphong obstetrics and gynecology hospital in 2020

Lê Thị Thùy Dung 2021 1



129 Cutaneous manifestations and related factors in end-stage renal disease 

patients on hemodialysis

Vũ Thị Dạ Thảo 2021 1


