
STT Nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB Số lượng

1 Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp tiêm thẩm phân lỗ liên hợp 

dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 
2017 – 2019

Hoàng Đức Hạ 2020 1

2 Tỷ lệ, biểu hiện lâm sàng của hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trên 

các đối tượng thừa cân, béo phì khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y 
Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Liên 2020 1

3 Đánh giá hiệu quả giảm đau của Nefopam kết hợp Ketorolac sau mổ mở 

cắt tử cung tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Lưu Hoàng Anh 2020 1

4 Đánh giá hiệu quả điều chỉnh độ mê bằng máy conox trong mổ nội soi tiêu 

hóa tại bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Trần Thị Kiệm 2020 1

5 Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức bền trong chạy 

cự ly 1500m cho sinh viên nam trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Phạm Tuấn Linh 2020 1

6 Đánh giá thực trạng thể lực của sinh viên dài hạn năm nhất thừa cân, béo 

phì K41 trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2019 - 2020

Nguyễn Cẩm Vân 2020 1

7 Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh   trong 

chạy cự ly 60m
cho sinh viên trường Đại học Y Dược Hải

Hoàng Thị Bích Thủy 2020 1

8 Hiệu quả sử dụng một số bài tập bổ trợ nâng cao hiệu quả kỹ thuật một tay 

trên vai ném rổ cho sinh viên K41 trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Nguyễn Thị Phương Thảo 2020 1

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN PHÒNG NGHIỆP VỤ

THỐNG KÊ CHI TIẾT TÀI LIỆU CÓ TRONG KHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2021 



9 Nhận xét đặc điểm lâm sàng, siêu âm, tế bào học và mô bệnh học của 

bệnh nhân ung thư vú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt

Bùi Cao Cường 2020 1

10 Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn Ecoli của hạt Nano Titandioxit Vũ Thị Kim Loan 2020 1

11 Nghiên cứu chế tạo màng Nano Titandioxit bằng phương pháp thủy nhiệt Phan Minh Châu 2020 1

12 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Sắt và Mangan trong nước thải phòng thí 

nghiệm Hóa Học – Đại học Y Dược Hải Phòng bằng vật liệu hấp phụ than 
hoạt tính chế tạo từ vỏ trấu

Nguyễn Văn Dưỡng 2020 1

13 Xây dựng quy trình tạo kem dưỡng da từ dịch chiết lá cây hoàn ngọc Bùi Ngọc Tân 2020 1

14 Phát hiện đột biến GAA gây bệnh Pompe tại Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo 2020 1

15 Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ kali

và ure, creatinin huyết tương ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại 
Bệnh viện

Dương Thị Minh Thoa 2020 1

16 Hình ảnh siêu âm gan, hoạt độ AST, ALT, GGT huyết thanh của một số 

bệnh nhân mắc rối loạn lipid máu tại Bệnh viện Đại học Y   Hải Phòng năm 
2020

Nguyễn Thị Phương Mai 2020 1

17 Thực trạng thiếu máu thiếu sắt ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi ở khoa Nhi Bệnh 

viện quốc tế Green

Bùi Thị Hương Giang 2020 1

18 Nghiên cứu chỉ số tế bào máu ngoại vi và tủy xương ở bệnh nhân u lympho 

non Hodgkin tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Hoàng Văn Phóng 2020 1

19 Nghiên cứu thực trạng truyền máu khẩn cấp tại bệnh viện Hữu Nghị Việt 

Tiệp năm 2019-2020

Hoàng Văn Phóng 2020 1



20 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm trùng roi, nấm, vi khuẩn ở 

phụ nữ có chồng từ 18-49 tuổi tại thị xã Quảng Yên,

Đinh Thị Thanh Mai 2020 1

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

sinh trường tiểu học xã Liên vị, Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (2019-2020)

Vũ Văn Thái 2020 1

22 Hiệu quả điều trị bệnh lang ben bằng thuốc bôi ketoconazole cho học sinh 

hai trường trung học cơ sở tại Hải Phòng

Võ Thị Thanh Hiền 2020 1

23 So sánh nồng độ LDL-C đo bằng phương pháp đo trực tiếp với phương 

pháp ước lượng sử dụng công thức Friedeward tại khoa Xét nghiệm Đa 
khoa Bệnh viện Việt Tiệp

Phạm Minh Khánh 2020 1

24 Đặc điểm nồng độ Tg, Anti Tg và TSH, hormon tuyến giáp ở bệnh nhân ung 

thư tuyến giáp thể biệt hoá tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (1-12/2019)

Phạm Thị Thu Trang 2020 1

25 Khảo sát nồng độ Glycomark trên bệnh nhân đái tháo đường type2 tại Bệnh 

viện hữu nghị Việt Tiệp

Phạm Thị Thu Trang 2020 1

26 Đánh giá hiệu quả sàng lọc và phát hiện sớm ung thư buồng trứng với xét 

nghiệm CA-125, HE4 ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hải 
Phòng (1-6/2019)

Lưu Vũ Dũng 2020 1

27 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi mới AFB(+) ở bệnh nhân lạm 

dụng rượu tại

Nguyễn Huy Điện 2020 1

28 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân viêm phổi 

cộng đồng
tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng 2019 -

Trương Thành Kiên 2020 1

29 Đặc điểm dị ứng của bệnh nhân điều trị thuốc chống lao hàng 1 tại Bệnh 

viện Phổi Hải Phòng

Nguyễn Đức Thọ 2020 1

30 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi AFB(+) ở người cao 

tuổi tại bệnh viện Phổi Hải Phòng trong 2 năm

Nguyễn Thị Trang 2020 1



31 Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến nhược thị do loạn thị ở 

trẻ em tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Nguyễn Thị Thu Trang 2020 1

32 Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng nhẹ cân và thấp còi ở trẻ 2 

tháng đến dưới 5 tuổi mắc viêm phổi tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng năm 
2019

Vũ Sỹ Khảng 2020 1

33 Thực trạng bảo quản lạnh sâu xương sọ vỡ

nhiều mảnh tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép – Bệnh 
viện Đại

Đỗ Đình Tiệp 2020 1

34 Nghiên cứu biến đổi cấu trúc và khả năng dung nạp sau ghép đồng loại 

xương lạnh sâu trên chuột cống trắng thực nghiệm

Khổng Thị Vân Anh 2020 1

35 Kết quả ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ cắt túi mật sử dụng cổng găng 

tay (Glove- Port) điều trị sỏi túi mật tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Phạm Văn Thương 2020 1

36 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị gãy thân xương 

cánh tay ở người lớn bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 
Hải Phòng từ tháng 01/2016 - 02/2020

Trịnh Đình Thanh 2020 1

37 Một số nhận xét về kết quả dạy tiếng Anh chuyên ngành theo chương trình 

HPET cho
sinh viên Y đa khoa tại trường Đại học Y

Trần Thị Hòa 2020 1

38 Nhận xét kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp nội soi tán sỏi 

ngược dòng bằng Laser Holmium tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Phạm Quốc Hiệu 2020 1

39 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng và kết quả điều 

trị của bệnh cúm mùa tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Vũ Thị Ánh Hồng 2020 1

40 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thiếu máu ở trẻ đẻ 

non tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2018-2019

Đinh Văn Thức 2020 1

41 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do hợp bào 

hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020

Đặng Văn Chức 2020 1



42 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị tiêu 

chảy do Rotavirus tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019 - 2020

Trần Đức Tâm 2020 1

43 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị trẻ bị 

Kawasaki tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018 - 2020

Trần Thị Hải Yến 2020 1

44 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ho gà ở trẻ em dưới 5 

tuổi

Trần Hồng Hạnh 2020 1

45 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm da mủ trẻ sơ sinh Chu Thị Hà 2020 1

46 Đặc điểm của viêm tiểu phế quản cấp có nhiễm RSV tại bệnh viện trẻ em 

Hải Phòng năm 2019-2020

Đinh Dương Tùng Anh 2020 1

47 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị 

viêm tiểu phế quản có nhiễm virus hợp bào hô hấp tại khoa Nhi, Bệnh viện 
quốc tế Green năm 2019-2020

Vũ Văn Quang 2020 1

48 Nghiên cứu kết quả cắt polip đại tràng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Phạm Văn Nhiên 2020 1

49 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến cơn tăng 

huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 
Tiệp

Vũ Mạnh Tân 2020 1

50 Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc ngoại trú ở bệnh nhân đợt cấp bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tai Bệnh viện Việt tiệp Hải Phòng năm 2019-
2020

Trịnh Hồng Nhung 2020 1

51 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng biến chứng thận của bệnh 

nhân đái tháo đường týp 2 tại khoa Nội 3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – 
Hải Phòng

Kê Thị Lan Anh 2020 1

52 Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân nam cao tuổi mắc bệnh gút 

điều trị tại khoa Nội 4 bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2020

Đỗ Thị Thanh Loan 2020 1



53 Đánh giá kết quả khởi phát chuyển dạ ở thai phụ quá ngày sinh bằng 

prostaglandin E2 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Thái Thị Huyền 2020 1

54 Nhận xét chiều dài trung bình kênh cổ tử cung ở thai phụ từ 16 - 24 tuần 

qua siêu âm đường âm đạo tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Lê Anh Nam 2020 1

55 Nghiên cứu đặc điểm xơ hóa gan bằng máy Fibroscan trên nhóm bệnh 

nhân bị bệnh gan

Trần Thị Quỳnh Trang 2020 1

56 Đặc điểm rối loạn về huyết học và áp dụng thang điểm SLEDAI trong đánh 

giá đợt tiến triển của bệnh nhân Lupus ban đỏ điều trị tại khoa Huyết học 
lâm sàng Bệnh viện Việt

Đoàn Thị Út 2020 1

57 Nghiên cứu độc tính dược chất cao lá khế trên chuột Nguyễn Thị Kim Hương 2020 1

58 Kết quả của dao ligasure trong phẫu thuật cắt Amiđan tại Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế Hải Phòng

Tạ Hùng Sơn 2020 1

59 Đánh giá sự chính xác của siêu âm và năm công thức lâm sàng trong ước 

tính trọng lượng thai

Đỗ Thị Lan Anh 2020 1

60 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của rối loạn lo âu, trầm cảm   trên bệnh 

nhân loạn thần do rượu điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

Phạm Văn Mạnh 2020 1

61 Thực trạng nhận thức của bệnh nhân và người chăm sóc về bệnh Tâm 

thần phân

Vương Thị Thuỷ 2020 1

62 Đánh giá sự thay đổi chất lượng cuộc sống của bệnh nhân loạn thần do 

rượu sau khi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

Lê Sao Mai 2020 1

63 Tác động của liệu pháp nhận thức hành vi tới trầm cảm ở bệnh nhân 

nghiện ma túy điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

Đoàn Thị Như Yến 2020 1



64 Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và phân loại theo TOAST của nhồi máu 

não lần đầu tiên điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng

Ngô Văn Dũng 2020 1

65 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điện sinh lý thần kinh của bệnh nhân 

viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính tại Bệnh viện Hữu

Nguyễn Tuấn Lượng 2020 1

66 Nghiên cứu một số mô hình đảm bảo an ninh cơ sở dữ liệu và đề xuất ứng 

dụng vào

Trần Thanh Vân 2020 1

67 Nghiên cứu mật độ xương bằng phương pháp DEXA và các yếu tố nguy cơ 

loãng xương ở phụ nữ sau sinh

Phạm Thị Thu Thủy 2020 1

68 Xây dựng hệ thống Website quản lý tin tức và sự kiện của Bệnh viện hạng II Vũ Ngọc Thanh 2020 1

69 Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu và bài thi thực hành cấp bộ môn Nguyễn Thị Chăm 2020 1

70 Đánh giá độ thân thiện của Website trường Đại học Y Dược Hải Phòng Nguyễn Thị Huệ 2020 1

71 Đặc điểm dịch tế học, lâm sàng và xét nghiệm của các bệnh nhân ung thư 

có viêm gan vi rút B/C tại khoa Bệnh Nhiệt Đới BV Việt Tiệp năm 2019

Phạm Thị Vân Anh 2020 1

72 Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại khoa 

Hồi sức Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng năm 2019

Trần Thị Liên 2020 1

73 Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân sốt xuất huyết 

Dengue điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Hoàng Thị Thía 2020 1

74 Đánh giá kết quả sàng lọc ung thư vú phụ khoa tại 3 huyện An Lão, Tiên 

Lãng, Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng năm 2018

Nguyễn Lam Hòa 2020 1



75 Xác định tỷ lệ nhiễm   và một số đặc điểm kháng thuốc kháng sinh của các 

vi khuẩn họ Enterobacteriaceae phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hải 
Phòng   2019-2020

Phạm Thị Tâm 2020 1

76 Nghiên cứu đột biến liên quan đến kháng thuốc ở bệnh nhân viêm gan B 

mạn tính tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1/2014 - 12/2017)

Trịnh Thị Hằng 2020 1

77 Nghiên cứu thực trạng sử dụng dung dịch truyền tĩnh mạch tại khoa Hồi 

sức Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Trịnh Thị Lý 2020 1

78 Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp có tiền đái tháo 

đường quản lý tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2019 - 2020

Nguyễn Văn Thành 2020 1

79 Khảo sát tình trạng lo âu, trầm cảm ở sinh viên y đa khoa y trường Đại học 

Y Dược Hải Phòng năm 2019-2020

Bùi Hồng Nhung 2020 1

80 Ứng dụng phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới trong phát hiện sớm 

thai hội chứng Patau, Edwward qua AND tự do của thai trong máu mẹ

Nguyễn Thị Hải 2020 1

81 Ảnh hưởng của sự biểu hiện miR - 125b đối với quá trình tăng sinh và di 

căn của tế bào ung thư vú

Lê Hiền Giang 2020 1

82 Nhận xét một số chỉ số xét nghiệm máu và cân nặng của bệnh nhân lọc 

máu chu kỳ tại Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 
2020

Thái Lan Anh 2020 1

83 Thực trạng về trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đỗ Thị Tuyết Mai 2020 1

84 Thực trạng kiến thức, thực hành tự chăm sóc phòng bệnh tăng huyết áp 

thai kỳ của thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2020

Hoàng Thị Oanh 2020 1

85 Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim tại Bệnh viện Đa 

khoa Kiến An, Hải Phòng, năm 2020

Lương Thị Thu Giang 2020 1



86 Khảo sát kết quả chăm sóc người bệnh gãy

xương cẳng chân tại khoa Phẫu thuật theo yêu cầu bệnh viện Việt Tiệp Hải 
Phòng

Nguyễn Thanh Xuân 2020 1

87 Thực trạng về nhân cách của sinh viên cử nhân điều dưỡng chính quy 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Nguyễn Thị Anh Thư 2020 1

88 Thực trạng kiến thức, thực hành về dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn 

của sinh
viên điều dưỡng chính quy trường đại học

Phạm Thị Tuyết 2020 1

89 Kiến thức phòng và cấp cứu phản vệ của sinh viên Điều dưỡng hệ vừa làm 

vừa học tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020.

Nguyễn Thị Phương 2020 1

90 Chuẩn hóa bộ công cụ đo lường tình trạng kiệt sức phiên bản Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hương 2020 1

91 Thực trạng mong muốn được làm việc tại nước ngoài của sinh viên cử 

nhân Điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Vũ Thị Cẩm Doanh 2020 1

92 Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tổng hợp 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng nằm 2020

Phạm Thị Thư 2020 1

93 Thực trạng trầm cảm sau sinh ở các bà mẹ có con đang điều trị tại khoa 

Sơ sinh, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019

Lê Thị Thu Hằng 2020 1

94 Thực trạng kiến thức về phòng té ngã cho người bệnh của   sinh viên Điều 

dưỡng chính quy Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Trần Thùy Dương 2020 1

95 Thực trạng kiến thức,thực hành về hút đờm dãi cho bệnh nhân của điều 

dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Đỗ Thị Ninh 2020 1

96 Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên

quan ở phụ nữ tuổi mãn kinh tại huyện

Nguyễn Thị Hòa 2020 1



97 Sự hài lòng của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 

2020

Bùi Thị Thanh Mai 2020 1

98 Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp của điều dưỡng viên hệ 

vừa làm vừa học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hoàng Tuấn Anh 2020 1

99 Thực trạng sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân có mẫu bệnh phẩm cấy định 

danh vi khuẩn dương tính tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng từ 
tháng 1/2019 đến tháng 12/2019

Nguyễn Văn Hùng 2020 1

100 Kết quả theo dõi nồng độ thuốc vancomycin

tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Nguyễn Thị Thu Phương 2020 1

101 Nghiên cứu thành phần hóa học và bước đầu đánh giá tác dụng chống 

viêm in vitro của quả Bạch đàn (Eucalyptus globulus), Họ sim (Myrtaceae)

Phạm Thị Anh 2020 1

102 Nghiên cứu thành phần hóa học của vỏ Hành tím (Allium ascalonicum) Ngô Thị Quỳnh Mai 2020 1

103 Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa Ibuprofen Vũ Thị Quỳnh 2020 1

104 Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng 

tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Trần Thị Ngân 2020 1

105 Nghiên cứu ứng dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để xác định sơ bộ 

thành

Cao Đức Tuấn 2020 1

106 Thực trạng hoạt động cung ứng thuốc cho bệnh nhân lao tại Bệnh viện 

Phổi Hải Phòng năm 2019

Đỗ Thị Bích Diệp 2020 1

107 Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm màng não mủ tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019

Nguyễn Minh Thảo 2020 1



108 Thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường tại khoa Nội tổng hợp 

bệnh viện Kiến An Hải phòng, năm 2020

Phạm Thúy Hằng 2020 1

109 Đánh giá tương đương sinh học Lizetric 10mg (Viên nén lisinopril 10mg) so 

với thuốc đối chứng ZESTRIL 10mg trong tình trạng đói

Vũ Thùy Dung 2020 1

110 Xây dựng danh mục tương tác thuốc đáng chú ý tại Bệnh viện Tâm thần 

Hải Phòng năm 2020

Lê Thị Thùy Linh 2020 1

111 Mô tả chiến lược Marketing hỗn hợp của công ty TNHH Novopharm giai 

đoạn 2016 - 2019.

Phạm Văn Trường 2020 1

112 Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng 

tại Khoa Nội - Bệnh viện Kiến An Hải Phòng

Nguyễn Thị Hạnh 2020 1

113 Xây dựng phương pháp LC-MS/MS phân tích lisinopril trong huyết tương 

người

Phạm Thị Phương Thảo 2020 1

114 Đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh và kết quả điều trị Papilloma vùng 

miệng mặt, tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 2019 - 2020

Phạm Văn Liệu 2020 1

115 Đánh giá kết quả điều trị tủy nhóm răng hàm nhỏ bằng phương pháp hàn 

kín hệ thống ống tủy với Gutta Flow Bioseal

Vũ Quang Hưng 2020 1

116 Đánh giá kết quả điều trị nội nha lại có sử dụng hệ thống EQ-V trong trám 

bít ống tủy tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020

Trần Thị An Huy 2020 1

117 Kết quả lành thương của ghép khối FIBRIN giàu tiểu cầu sau nhổ răng 8 

hàm dưới tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, 2020

Phạm Thanh Hải 2020 1

118 Thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan ở sinh viên điều 

dưỡng năm thứ nhất trường Đại học y dược Hải Phòng năm học 2019 - 
2020

Lương Xuân Quỳnh 2020 1



119 So sánh hiệu quả tạo hình ống tủy răng khô

vĩnh viễn trên răng cửa và răng nanh giữa

Nguyễn Thị Ninh 2020 1

120 Đánh giá kết quả điều trị mòn cổ răng bằng GC Fuji II tại Khoa Răng hàm 

mặt, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, 2020

Nguyễn Đức Tín 2020 1

121 Khảo sát mối tương quan giữa răng hàm lớn thứ ba hàm dưới và răng hàm 

lớn thứ hai hàm dưới bằng phim Conbeam CT tại Bệnh viện Đại học Y Hải 
Phòng

Nguyễn Thị Phương Anh 2020 1

122 Tình trạng mất răng, nhu cầu điều trị và yêu

cầu điều trị phục hình ở người cao tuổi tại khoa răng hàm mặt bệnh viện 
Đại học Y

Đồng Thị Mai Hương 2020 1

123 Đặc điểm hình thái và hướng điều trị gãy xương gò má - cung tiếp tại khoa 

Răng Hàm Mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2019

Nguyễn Minh Tuân 2020 1

124 Đánh giá hiệu quả điều trị Đau vai gáy bằng

phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm tại Bệnh viện Đại học Y 
Hải

Nguyễn Thị Thu Hiền 2020 1

125 Đánh giá tác dụng của châm huyệt giáp tích và dùng bài thuốc độc hoạt 

tang ký sinh trong điều trị Đau thần kinh tọa tại khoa Y học cổ truyền bệnh 
viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020

Nguyễn Thị Phượng 2020 1

126 Đánh giá tác dụng của phương pháp Điện châm kết hợp Siêu âm điều trị 

trên bệnh nhân thoái hoá khớp gối, tại khoa Y học Cổ

Đoàn Mỹ Hạnh 2020 1

127 Đánh giá tác dụng phục hồi vận động của phương pháp Đầu châm kết hợp 

Điện châm và bài Thiên ma câu đằng ẩm trên bệnh nhân nhồi máu não sau 
giai đoạn cấp

Phạm Tiến Dũng 2020 1

128 Đánh giá tác dụng của phương pháp Nhiếp tam châm trong điều trị tiểu tiện 

mất kiểm soát tại Bệnh viện Đại học Y Hải phòng năm 2020

Lê Ngọc Sơn 2020 1

129 Đánh giá tác dụng điều trị viêm quanh khớp

vai thể đơn thuần bằng châm huyệt Điều khẩu (ST38) thấu Thừa sơn (B57) 
tại Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Hải

Nguyễn Hồng Thái 2020 1



130 Đánh giá tác dụng của Kiên tam châm trong điều trị viêm quanh khớp vai Nguyễn Thị Thùy Dung 2020 1

131 Thực trạng cơ cấu bệnh tật và công tác điều trị của khoa Y học cổ truyền, 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2018, 2019

Phạm Thị Huệ 2020 1

132 Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới học sinh trường trung 

học cơ sở Lê Lợi, Hải Phòng năm 2019 - 2020

Nguyễn Quang Đức 2020 1

133 Đặc điểm khẩu phần ăn của bệnh nhân Đái tháo đường điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020

Nguyễn Thị Thắm 2020 1

134 Chăm sóc răng ở bệnh nhân cao tuổi sau c an thiệp trồng răng giả tại một 

số phòng kh ám răng tư nhân

Dương Thị Hương 2020 1

135 Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích 

của học sinh trung học cơ sở tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải 
Phòng năm 2019

Hoàng Thị Giang 2020 1

136 Kiến thức, thái độ về ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sức khỏe của sinh 

viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Nguyễn Thị Minh Ngọc 2020 1

137 Thực trạng bệnh nhân lao phổi sau sàng lọc tại cộng đồng trên địa bàn 4 

quận Hải Phòng năm 2018

Trần Thị Bích Hồi 2020 1

138 Kiến thức và thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của bà mẹ có 

con dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan tại huyện Kiến Thụy, thành phố 
Hải Phòng năm 2020

Nguyễn Quang Đức 2020 1

139 Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dƣới 5 tuổi 

tại xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2019

Cáp Minh Đức 2020 1

140 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hiến máu tình nguyện của sinh 

viên Trường

Nguyễn Thị Minh Ngọc 2020 1



141 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở sinh viên Y khoa 

năm thứ nhất và năm thứ hai trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Nguyễn Thị Thanh Bình 2020 1

142 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nghiện Internet ở học sinh một 

trường THPT tại Hải Phòng 2020

Nguyễn Thị Thu Thảo 2020 1

143 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vị bạo lực học đường ở 

một trường trung học cơ sở tại Hải Phòng năm 2019

Nguyễn Thị Thanh Bình 2020 1

144 Kiến thức, thái độ về sức khỏe sinh sản vị thành niên của học sinh một 

trường Trung học phổ thông Hải Phòng năm 2019

Nguyễn Thị Thanh Bình 2020 1

145 Đánh giá kết quả điều trị dự phòng sinh non trên thai phụ có chiều dài cổ tử 

cung ngắn tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Nguyễn Thị Hoàng Trang 2020 1

146 Giá trị dự báo sinh non của chiều dài cổ tử cung trên siêu âm ở sản phu 

song thai tại Bệnh Viện Phụ Sản Hải Phòng

Bùi Văn Hiếu 2020 1

147 Thực trạng nhiễm khuẩn hậu sản và một số

yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hải

Đào Thị Hải Yến 2020 1

148 Đặc điểm siêu âm và thang điểm IPSS, QOL ở bệnh nhân 40-80 tuổi phì 

đại tuyến tiền liệt khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020

Đào Thu Hồng 2020 1

149 Khảo sát một số phần mềm xây dựng video Trịnh Anh Tuấn 2020 1


