
1

Đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng 

hệ thống thăm dò điện sinh lý tim 

trong chẩn đoán và điều trị một số rối 

loạn nhịp tim tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa năm 2018 - 2019

Lê Văn Sỹ

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân 

có rối loạn nhịp tim điều trị tạiBệnh viện đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa năm 2018 - 2019 . 

2. Đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng hệ thống 

thăm dò điện sinh lý tim trong chẩn đoán và điều 

trị một số rối loạn nhịp tim tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa năm 2018 - 2019.                            

3. Đề xuất giải pháp sàng lọc, chẩn đoán, quản 

lý, điều trị một số rối loạn nhịp tim thường gặp 

tại các tuyến y tế tỉnh Thanh Hóa

2019
Ban Giám 

đốc

2

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị phẫu thuật tắc ruột do 

bã thức ăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa 2016 - 2019

Tô Hoài Phương

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tắc ruột do 

bã thức ăn. 

2. Xác định tỷ lệ chẩn đoán phù hợp giữa trước 

và sau mổ 

3. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. 

1/2019 - 

9/2019

Ban Giám 

đốc

(Kèm theo tờ trình số : 1660/TTr - BV ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Bệnh viện)

TT Tên đề tài

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

3

Đánh giá kết quả điều trị nhồi máu 

não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết 

đường tĩnh mạch Alteplase ( Actilyse) 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa trong 2 năm 2018 - 2019

Hoàng Hữu Trường

1. Đánh giá kết quả điều trị tiêu sợi huyết đường 

tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não 

cấp. 

2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 

điều trị ở bệnh nhân nhồi máu não cấp được điều 

trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch

4/2018 - 

8/2019

Ban Giám 

đốc

4

Đánh giá chất lượng bệnh viện thông 

qua tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh 

viện của Bộ Y tế tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh năm 2019

Dương Thị Thanh

1. Đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 

năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa.  

2. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa

1/2019 - 

9/2019
QLCL

5

Khảo sát mô hình bệnh tật tại khoa 

Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Nguyễn Văn Hòa
Mô tả mô hình bệnh tật tại khoa Hồi sức tích cực 

năm 2019

3/2019 - 

6/2019
KHTH

6

Khảo sát mô hình bệnh tật ở bệnh 

nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Lê Thị Tuyết

Mô tả mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội 

trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 

2019

4/2019 - 

8/2019
KHTH
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

7

Kết quả hoạt động tiếp nhận chuyển 

giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2019

Hoàng Thị Định 

1. Mô tả hoạt động tiếp nhận chuyển giao kỹ 

thuật tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 

2019. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện kỹ thuật sau 

chuyển giao tại BVĐK tỉnh giai đoạn 2017 - 

2019

1/2017 - 

10/2019
CĐT

8

Mức độ hài lòng của người bệnh nội 

trú các khoa hệ nội Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019 và 

yếu tố liên quan

Đặng Thị Thu

1. Mô tả sự hài lòng của người bệnh điều trị nội 

trú tại các khoa hệ nội BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

năm 2019. 

2. Phân tích các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại các 

khoa lâm sàng hệ nội.

4/2019 - 

9/2019

P. Điều 

dưỡng

9

Nguồn lực và hoạt động khám chữa 

bệnh tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2007 - 2012 - 2017

Trần Thị Mai Anh 

1. Mô tả nguồn lực của BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

năm 2007 - 2012 - 2017. 

2. Phân tích hoạt động KCB liên quan đến nguồn 

lực của BVĐK tỉnh Thanh Hóa trong năm 2007 - 

2012 - 2017

5/2019 - 

9/2019

P. Điều 

dưỡng

10

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực

và đề xuất giải pháp nâng cao nguồn

nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Thanh Hóa

Hoàng Trung 

Thông 

1.Đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực y tế 

2.Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao 

chất lượng nhân lực y tế tại bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa

2019 TCCB
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

11 Cải tiến Van phao điện Phạm Quang Trung 

1. Tăng năng suất chất lượng lao động. 

2. Đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch. 

3. Tăng cường độ bền cơ học cho van phao 

HCQT SKCT

12

Đánh giá thực trạng tổ chức công tác

kế toán và đề xuất giải pháp nâng cao

công tác kế toán tại bệnh viện đáp

ứng tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa

khoa tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Văn Thắng 

1. Nghiên cứu tổ chức công tác kế toán theo mô 

hình tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa 

2. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán 

tại Bệnh viện 

3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

12/2017 - 

12/2019
TC-KT

13

Đánh giá kết quả bước đầu  áp dụng 

hóa đơn điện tử trong quản lý tài 

chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

Đỗ Mạnh Hùng 

1. Phân tích đánh giá tình hình hoạt động tài 

chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa      

2. Kết quả bước đầu và đề xuất giải pháp áp dụng 

hóa đơn điện tử hiệu quả trong quản lý tài chính 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

2018 - 

2019
TC-KT
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

14

Đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa thực trạng và giải 

pháp 

Đỗ Thanh Tuấn

1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về đấu 

thầu thuốc tại các bệnh viện công 

2. Thực trạng đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa 

3.Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác 

đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa trong thời gian tới

12/2018 - 

12/2019
TC-KT

15

Thực trạng tiền lương, tiền công và 

giải pháp hoàn thiện kế toán tiền 

lương, tiền công các khoản trích theo 

lương 

Đỗ Thị Nam Anh

1, Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về tiền 

lương, tiền công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

2. Thực trạng tiền lương, tiền công tại BVĐK 

tỉnh 

3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán 

tiền lương tiền công và các khoản trích theo 

lương tại BVĐK tỉnh

12/2018 - 

12/2019
TC-KT

16

Thực trạng, giải pháp nâng cao doanh 

thu từ hoạt động khám chữa bệnh 

theo yêu cầu trong bối cảnh tự chủ Y 

tế 

Cao Anh Tuấn 

1. Tìm hiểu, phân tích thực tế nguồn thu từ hoạt 

động khám chữa bệnh theo yêu cầu 

2. Một số tồn tại, nguyên nhân 

3. Giải pháp khắc phục 

4. Đề xuất nâng cao doanh thu từ hoạt động 

khám chữa bệnh theo yêu cầu

12/2018 - 

12/2019
TC-KT
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

17

Hoàn thiện công tác kế toán về hoạt 

động khám chữa bệnh đối tượng 

BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

Phạm Thị Hà

1. Phân tích đánh giá thực trạng công tác kế toán 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về hoạt 

động khám chữa bệnh đối tượng có bảo hiểm y tế 

2. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác tổ chức kế toán 

2018 - 

2019
TC-KT

18

Hoàn thiện công tác quản lý thiết bị y 

tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa

Lê Viết Cường 

1. Thực trạng sử dụng trang thiết bị y tế 

2. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn 

thiện công tác quản lý trong thiết bị y tế tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

2018 - 

2019
TC-KT

19

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng 

giao tiếp của kế toán viên tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

Phùng Văn Đông 

1. Khảo sát thực trạng kỹ năng giao tiếp với 

người bệnh của kế toán viên và những yếu tố ảnh 

hưởng. 

2. Đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng 

giao tiếp với người bệnh nhằm góp phần nâng 

cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của 

người bệnh 

1/2019 - 

6/2019
TC-KT

6



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

20

Thực trạng và giửi pháp giảm thiểu 

thủ tục hành chính trong triển khai 

thực hiện thanh toán viện phí tại các 

khoa phòng tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

Nguyễn Thị Bích 

Hồng

1. Phân tích, đánh giá thủ tục hành chính tong 

thanh toán viện phí tại các khoa phòng trong 

bệnh viện đa khoa tỉnh 

2. Một số sáng kiến, giải pháp giảm thiếu thủ tục 

hành chính khi triển khai thanh toán viện phí tại 

các khoa phòng trong bệnh viện đa khoa tỉnh

2018-

2019
TC-KT SKCT

21

Giải pháp sử dụng hiệu quả ứng dụng

Microsoft Excel 2010 trong quản lý

thu các dịch vụ theo yêu cầu của các

khoa tại cụm 5 phòng tài chính kế

toán - Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh

Hóa

Lê Thi Nga

Thanh toán chính xác hàng ngày.

Đẩy nhanh tiến độ thanh toán.

Quản lý tốt, chống thất thoát nguồn thu

2019 TCKT

SKCT

22

Đánh giá kết quả số hóa các máy 

chụp Xquang tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Quế Anh 

Đánh giá hiệu quả việc nâng cấp các máy 

Xquang thường quy thành máy Xquang kỹ thuật 

số 

11/2018 - 

10/2019
Vật tư 

7



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

23
Công tác quản lý trang thiết bị y tế tại 

BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
Đặng Thị Hương

Đánh giá thực trạng công tác quản lý trang thiết 

bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

11/2018 - 

10/2019
Vật tư 

24 Lắp tản nhiệt cho dao mổ điện Nguyễn Ngọc Hải 

Do quá trình sử dụng lâu ngày bị nóng nên hay bị 

lỗi, lắp quạt tản nhiệt vào giải quyết vấn đề này 

của máy

11/2018 - 

10/2019
Vật tư SKCT

25

Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

năm 2019

Lê Duy Nam

1. Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại 

Bệnh viện năm 2019. 

2. Phân tích một số bất cập trong việc sử dụng 

thuốc

1/2019 - 

9/2019
K. Dược

26

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc 

kháng acid và các thuốc chống loét 

khác tác dụng trên đường tiêu hóa tại 

khoa Nội Tiêu hóa 06 tháng đầu năm 

2019

Trịnh Tiến Dũng

1. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng acid 

và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường 

tiêu hóa tại khoa Nội tiêu hóa 06 tháng đầu năm 

2019. 

2. Đánh giá hiệu quả điều trị, kết luận, kiến nghị 

trong việc sử dụng thuốc. 

3. Theo dõi phản ứng ADR

1/2019 - 

6/2019
K. Dược

8



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

27

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc 

kháng sinh tại khoa tiết niệu năm 

2019

Trần Lê Thu

1. Khảo sát Danh mục thuốc kháng sinh đã sử 

dụng tại khoa tiết niệu. 

2. Phân tích phác đồ phối hợp kháng sinh sử 

dụng và hiệu quả điều trị.

2019 K. Dược

28

Áp dụng phần mềm HIS trong việc 

phân luồng thuốc quy định điều kiện, 

thanh toán của BHYT năm 2019

Lê Tiến Đạt
Phân luồng thuốc có yêu cầu điều kiện, tỷ lệ 

thanh toán theo thông tư 30/2018/TT-BYT

1/2019 - 

12/2019
K. Dược

29

Thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

năm 2019

Đỗ Mạnh Chiến

1. Phân tích thực trạng thực hiện Quy chế kê đơn 

thuốc ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa năm 2019. 

2. Phân tích một số chỉ số kê đơn ngoại trú tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2018

1/2019 - 

9/2019
K. Dược

30

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc 

kháng sinh Colistin tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Nguyễn Thị Bích 

Hồng

1. Tình hình sử dụng Colistin trong nhiễm khuẩn 

tại bệnh viện. 

2. Đánh giá thực trạng phối hợp Colistin và các 

kháng sinh khác

1/2019 - 

6/2019
K. Dược

31

Phân tích thực trạng quản lý tồn trữ 

thuốc tại khoa Dược BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2018

Lê Thị Hương 

1. Mô tả thực trạng cơ sở vật chất bảo quản thuốc 

tại khoa Dược BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2018 

2. Phân tích hoạt động nhập xuất tồn thuốc tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa  

1/2019 - 

6/2019
K. Dược
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

32

Khảo sát tình hình tương tác thuốc 

trên đơn ngoại trú tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019 

Nguyễn Hương Lê

1. Mô tả cặp tương tác thuốc tại khoa khám bệnh - 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

2. Tỷ lệ tương tác thuốc trong đơn ngoại trú

1/2019 - 

9/2019
K. Dược

33

Phân tích thực trạng sử dụng kháng 

sinh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa năm 2019

Lê Thị Hồng 

Nhung 

 Phân tích cơ cấu danh mục thuốc kháng sinh sử 

dụng tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2019

1/2019 - 

9/2019
K. Dược

34
Xây dựng phần mềm tra cứu thông tin 

thuốc trên di động
Đào Xuân Thức

1. Cung cấp công cụ tra cứu thông tin thuốc dành 

cho nhân viên y tế.

2. Cơ chế tác dụng dược lý, chỉ định, chống chỉ 

định, ADR, tương tác thuốc, tương kỵ, độ ổn 

định và bảo quản.                                             3. 

Đánh giá hiệu quả trong kê đơn, chỉ định thuốc 

điều trị

2019 K. Dược

35

Đánh giá việc sử dụng kháng sinh 

trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Tô Ngọc Sắc

1.  Đánh giá cơ cấu, chủng loại  thuốc kháng sinh 

sử dụng trong điều trị ngoại trú tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

2. Đánh giá hiệu quả điều trị, kết luận, kiến nghị 

trong việc sử dụng thuốc

2019 K. Dược

10



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

36

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc 

điều trị COPD cho bệnh nhân điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

Nguyễn Việt Dũng 

1. Khảo sát một số đặc điểm ở bệnh nhân COPD 

điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh - Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

2. Xác định cơ cấu, tỷ lệ, chủng loại thuốc  sử 

dụng  trong điều trị ngoại trú COPD tại khoa 

Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa.                                                                              

3. Đề xuất xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc 

phù hợp nhu cầu điều trị

2019  K. Dược

37

Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn 

bệnh viện và các yếu tố liên quan tại  

khoa  Ngoại tổng hợp, Gan mật và 

Cấp cứu  Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

Hồ Hữu Hợp

1. Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, tại  

khoa  Ngoại tổng hợp, Gan mật và Cấp cứu  

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

2. Xác định một số yếu tố nguy cơ liên quan 

nhiễm khuẩn bệnh viện 

2019 KSNK

38

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng Hội chứng ruột kích thích 

(IBS) ở bệnh nhân khám tại phòng 

khám yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn Trung 

Dũng

1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng của hội 

chứng ruột kích thích 

2. Nhận xét các yếu tố ảnh hưởng đến  hội chứng 

ruột kích thích

1/2019 - 

9/2019

Khám 

bệnh

11



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

39

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV 

tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa

Trần Thanh Lâm 

1. Xác định các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị ARV tại 

khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa .                                                                2. 

Đề xuất các phác đồ  điều trị    áp dụng    theo 

đặc điểm lâm sàng                                          

1/2019 - 

9/2019

Khám 

bệnh

40

Đánh giá tình trạng sức khỏe, mô 

hình bệnh tật của công nhân công ty 

Mía đường Lam Sơn Thanh Hóa năm 

2018

Nguyễn Tiến Dũng 

1.Mô tả thực trạng sức khỏe của cán bộ công 

nhân viên công ty mía đường Lam Sơn Thanh 

Hóa.

2. Mô tả một số mặt bệnh chủ yếu, liên quan đến 

bệnh nghề nghiệp

3. Đề xuất giải pháp khắc phục

2019
Khám 

bệnh

41

Nhận xét tình hình loãng xương  ở 

bệnh nhân có bệnh xương khớp đến 

khám tại khoa Khám bệnh - Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 

2019

Mai Thị Ngư

1. Đánh giá  tỷ lệ loãng xương  của người bệnh 

có bệnh xương khớp đến khám tại khoa khám 

bệnh

2. Nhận xét về mật độ xương qua chỉ số T-score 

của bệnh nhân đến khám bệnh.

2019
Khám 

bệnh

42
Đánh giá sự hài lòng người bệnh điều 

trị nội trú tại khoa Quốc tế
Lê Văn Cường 

1. Đánh giá mức độ hài lòng người bệnh khoa 

Quốc tế

2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

người bệnh 

2019 Quốc tế

12



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

43

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương hệ 

động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân 

nhồi máu não điều trị tại khoa Quốc 

tế từ tháng 1 năm 2019 đến 10 năm 

2019

Lê Thế Anh

1. Đặc điểm tổn thương động mạch cảnh ngoài sọ 

ở bệnh nhân nhồi máu não

2. Mối liên quan của tổn thương động mạch cảnh 

với một số yếu tố nguy cơ

1/2019 - 

10/2019
Quốc tế

44

Đánh giá kết quả điều trị RF cho bệnh 

nhân rối loạn nhịp tim ngoại tâm thu 

tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Lê Đức Thành

1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng, ECG, vị trí ngoại 

tâm thu

2. Đánh giá tỷ lệ thành công điều trị bằng RF

12/2018 - 

10/2019
Quốc tế

45

Nghiên cứu mô hình bệnh  tật  bệnh 

nhân đến điều trị tại khoa Quốc tế 

năm 2019

Lê Thị Loan 

1. Khảo sát tỷ lệ các nhóm bệnh thường gặp

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhu cầu 

khám chữa bệnh tại khoa

1/2019 - 

10/2019
Quốc tế

46

Hiệu quả các giải pháp cải thiện sự 

phối hợp giữa bác sĩ và điều dưỡng 

trong điều trị bệnh tại kho Quốc tế 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Hằng

 1. Đề xuất giải pháp cải thiện sự phối hợp giữa 

bác sĩ và điều dưỡng.                                     

Đánh giá hiệu quả của giải pháp:                                                            

1. Giảm sai sót không đáng có trong chăm sóc 

người bệnh

2. Vượt qua thói quen: Bác sĩ muốn đi khám 

bệnh một mình, điều dưỡng ra buồng bệnh là đẩy 

xe tiêm 

5/ 2019 - 

9/2019
Quốc tế

13



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

47

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh 

điều trị nội trú tại khoa Quốc tế Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 

2019 và một số yếu tố liên quan 

Trần Thị Thu 

1. Mô tả sự hài lòng của người bệnh điều trị nội 

trú tại khoa Quốc tế Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

2. Phân tích các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại 

khoa Quốc tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

5/2019 - 

9/2019
Quốc tế

48

Khảo sát Kiến thức và thực hành về 

tự chăm sóc ở người bệnh suy tim 

mạn tại khoa Quốc tế - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Trang

1. Đánh giá được kiến thức và thực hành về tự 

chăm sóc ở người bệnh suy tim mạn được điều trị 

tại khoa Quốc tế - Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức và 

thực hành về tự chăm sóc ở người bệnh suy tim 

mạn tính

5/ 2019 - 

9/2019
Quốc tế

49

Đánh giá các yếu tố nguy cơ và kết 

quả dự phòng thuyên tắc huyết khối 

tĩnh mạch tại Khoa Quốc tế - BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Đức Hạnh 

1. Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ gây thuyên tắc 

huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân điều trị tại 

khoa.

2. Kết quả dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh 

mạch tại khoa Quốc tế

11/2018 - 

10/2019
Quốc tế

50

Đánh giá hiệu quả tiêu sợi huyết ở 

bệnh nhân thuyên tắc mạch phổi bằng 

Alteplase tại khoa HSTC bệnh viện 

đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đỗ Minh Thái 

1. Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ở 

bệnh nhân thuyên tắc mạch phổi

2. Hiệu quả của tiêu sợi huyết bằng Alteplase

11/2018 - 

11/2019
HSTC

14



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

51

Đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng 

bệnh nhân tai biến mạch máu não 

trong khoa HSTC 

Nguyễn Văn Dũng 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng         2. 

Đề xuất  khuyến cáo để dự phòng và phát hiện 

sớm bệnh

2019 HSTC

52

Khảo sát khối lượng công việc chăm 

sóc người bệnh của điều dưỡng tại 

khoa Hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Đô 

1. Mô tả tất cả các hoạt động chăm sóc người 

bệnh của điều dưỡng 

2. Xác định khối lượng công việc chăm sóc 

người bệnh của điều dưỡng tại khoa HSTC - 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1/2019 - 

10/2019
HSTC

53

Đánh giá các thiếu sót của điều dưỡng 

trong thực hiện các bước tiêm tĩnh 

mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa 

Hà Thị Diệp 

1. Xác định đặc điểm của các điều dưỡng tham 

gia nghiên cứu

2. Xác định tỷ lệ thiếu sót của các điều dưỡng 

trong thực hiện các bước tiêm tĩnh mạch

3. Xác định mối quan hệ giữa vấn đề thiếu sót 

trong thực hện các bước tiêm tĩnh mạch với một 

số đặc điểm của điều dưỡng                       4. Đề 

xuất giải pháp can thiệp để giảm sai sót

1/2019 - 

10/2019
HSTC

54

Đánh giá hiệu quả hỗ trợ thay đổi tư 

thế bệnh nhân nằm điều trị dài ngày 

tại khoa Hồi sức tích cực

Mai Văn Hùng

1. Phòng chống loét  do tỳ đè                          

2. Đánh giá được tỷ lệ giảm loét do tỳ đè ở bệnh 

nhân được hỗ trợ

1/2019 - 

10/2019
HSTC

15



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

55

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở 

bệnh nhân tai biến mạch máu não từ 

trên 60 tuổi tại khoa Nội A BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

Trần Bá Ngư

1. Xác định các yếu tố nguy cơ thường gặp ở 

bệnh nhân tai biến mạch máu não trên 60 tuổi

2. Phân tích mối liên quan của một số yếu tố 

nguy cơ đó với 2 thể lâm sàng của tai biến mạch 

máu não

1/2019 - 

8/2019 
Nội A

56

Nghiên cứu một số rối loạn tim mạch 

và chuyển hóa ở bệnh nhân COPD 

điều trị tại khoa Nội A BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn Văn Hiệp

1. Mô tả những biểu hiện tim mạch ở bệnh nhân 

COPD

2. Mô tả một số rối loạn chuyển hóa ở bệnh nhân 

COPD

1/2019 - 

8/2020
Nội A

57

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc 

kháng vitamin K ở bệnh nhân rung 

nhĩ và van tim cơ học điều trị ngoại 

trú tại phòng khám tim mạch Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Trịnh Xuân Thắng

1.Xác định tỉ lệ trong ngưỡng điều trị IMR

2. Xác định thời gian trong ngưỡng điều trị IMR

2. Xác định các yếu tố liên quan đến tỷ lệ và thời 

gian trong ngưỡng điều trị IMR

2019
Nội Tim 

mạch

58

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận 

lâm sàng của bệnh nhân suy tim tâm 

trương điều trị tại khoa Tim mạch 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

Lê Tiến Tuấn 

1. Xác định tỉ lệ và so sánh một số đặc điểm lâm 

sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân suy tim tâm 

trương với suy tim tâm thu.                    2. Đề 

xuất khuyến cáo trong chẩn đoán và điều trị

1/2019 - 

9/2019

Nội Tim 

mạch

16



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

59

Đánh giá kết quả điều trị cơn nhịp 

nhanh kịch phát trên thất bằng năng 

lượng sóng có tần số radio tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

Trịnh Đình Hoàng 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất

2. Kết quả điều trị, biến chứng của điều trị cơn 

nhịp nhanh kịch phát trên thất bằng năng lượng 

sóng có tần số radio 

1/2019 - 

9/2019

Nội Tim 

mạch

60

Đánh giá thực trạng theo dõi nồng độ 

Tacrolimus trong bệnh nhân sau ghép 

thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

Hán Thị Bích Hằng

1. Khảo sát sử dụng Tacrolimus trên bệnh nhân 

sau ghép thận. 

2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng đạt nồng độ đáy Cₒ của Tacrolimus trên 

bệnh nhân sau ghép thận 

1/2019 - 

9/2019

Nội thận - 

Tiết niệu

61

Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân 

đến điều trị nội trú tại khoa Nội thận - 

Tiết niệu 

Lê Thị Phương 

Hiền

1. Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân khi đến 

khoa nội thận.                                                       

2. Đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng sự hài lòng 

của người bệnh

1/2019 - 

8/2019

Nội thận - 

Tiết niệu

62

Khảo sát hành vi tự chăm sóc của 

bệnh nhân suy thận mạn tại khoa Nội 

thận - Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Thu Hương

1. Đánh giá hành vi tự chăm sóc của bệnh nhân 

suy thận mạn tại khoa Nội thận - Tiết niệu Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.                      2. Đề 

xuất giải pháp nâng cao kỹ năng tự chăm sóc của 

người bệnh

12/2018 - 

6/2019

Nội thận - 

Tiết niệu

17



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

63

Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ 

Ferritin huyết thanh và một số yếu tố 

liên quan trong hội chứng thận hư 

nguyên phát ở người trưởng thành 

Lê Hạnh Nguyên

1. Đánh giá sự biến đổi nồng độ Ferritin huyết 

thanh ở bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên 

phát người trưởng thành

2. Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ Ferritin 

huyết thanh với một số yếu tố khác

10/2018 - 

9/2019

Nội thận - 

Tiết niệu

64

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn đông 

máu ở bệnh nhân Hội chứng Thận hư 

tại khoa Nội Thận - Tiết niệu bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ 

T10/2018 - T10/2019

Đào Anh Tú

1.Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số đông máu ở 

bệnh nhân Hội chứng thận hư

2. Tìm hiểu mối liên quan sự thay đổi đó với các 

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở nhóm bệnh 

nhân trên.

10/2019 - 

10/2019

Nội thận - 

Tiết niệu

65

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng bệnh nhân chạy thận nhân 

tạo tại khoa Nội thận - Tiết niệu tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

năm 2019

Lê Tiến Trường 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

đối tượng nghiên cứu

2. Đánh giá mối liên quan giữa lâm sàng và cận 

lâm sàng của đối tượng nghiên cứu

1/2019 - 

9/2019

Nội thận - 

Tiết niệu

66

Khảo sát tình trạng tăng huyết áp ở 

bệnh nhân có bệnh thận mạn tính tại 

khoa Nội thận -tiết niệu BVĐK năm 

2019.

Đàm Thị Hằng 

1. Xác định tỷ lệ và tình trạng tăng huyết áp trên 

bệnh nhân có bệnh thận mạn tính.

2. Đánh giá các yếu tố liên quan với tăng huyết 

áp ở bệnh nhân có bệnh thận mạn tính.

4/2018 - 

6/2018

Nội thận - 

Tiết niệu
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

67

Khảo sát sự đề kháng kháng sinh in 

vitro của vi khuẩn gây viêm phổi mắc 

phải cộng đồng diều trị tại khoa Nội 

hô hấp năm 2019

Nguyễn Ngọc 

Thanh

1. Khảo sát đặc điểm vi khuẩn  và sự đề kháng 

kháng sinh in vitro của vi khuẩn gây viêm phổi 

mắc phải cộng đồng.

1/2019 - 

9/2019

Nội hô 

hấp

68

Đánh giá hiệu quả sinh thiết màng 

phổi bằng kim COPE trong chẩn đoán 

nguyên nhân tràn dịch màng phổi tại 

khoa Nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Phạm An Thuyên 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh 

nhân tràn dịch màng phổi dịch tiết

2. Đánh giá hiệu quả sinh thiết màng phổi bằng 

kim COPE trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi 

do lao và do ung thư

2018 - 

2019

Nội hô 

hấp

69

Đánh giá sự phù hợp giữa hai kết quả 

xét nghiệm CYFRA 21-1 và NSE với 

hình ảnh giải phẫu bệnh trên bệnh 

nhân K phổi điều trị tại khoa Hô hấp 

BVĐK tỉnh Thanh Hoá trong hai năm 

2018 - 2019 

Lê Thị Hoài
1. Đánh giá sự phù hợp của CYFRA 21-1 và 

NSE với kết quả GFB ở bệnh nhân K phổi.                                                                                 

2018 - 

2019

Nội hô 

hấp

70
Cải tiến sắp xếp phim theo phòng 

bệnh 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

1. Quản lý phim chụp XQ, MRI, CT Scanner, 

MSCT chặt chẽ, tránh mất. 

2. Thuận tiện, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy khi bác sĩ sử 

dụng và thanh toán ra viện 

11/2018 - 

9/2019

Nội hô 

hấp
SKCT
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

71

Một số nhận xét về sự thay đổi thông 

số đánh giá huyết động mạch máu gan 

ở bệnh nhân xơ gan, tại khoa Nội 

Tiêu hóa BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Lê Ngọc Thành
Tìm hiểu sự thay đổi một số thông số đánh giá 

huyết động mạch máu gan ở bệnh nhân xơ gan

1/2019 - 

10/2019

Nội Tiêu 

hóa

72

Bước đầu đánh giá ứng dụng của kết 

quả xét nghiệm ROTEM trong điều 

trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày 

tá tràng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa từ 11/2018 - 10/2019

Lê Đình Mạnh

1. Đánh giá biến đổi tình trạng đông cầm máu ở 

xét nghiệm ROTEM trên bệnh nhân xuất huyết 

tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng 

2. Bước đầu đánh giá ý nghĩa của xét nghiệm 

ROTEM trong thực hành lâm sàng điều trị bệnh 

nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng 

11/2018 - 

10/2019

Nội Tiêu 

hóa

73

Khảo sát đặc điểm về hình ảnh nội soi 

ở bệnh nhân viêm loét đại trực tràng 

chảy máu tại khoa Tiêu hóa - Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 

2019

Nguyễn Văn Thắng 

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở 

bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu

2. Nhận xét đặc điểm hình ảnh nội soi đại tràng ở 

bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu

3/2019 - 

10/2019

Nội Tiêu 

hóa

74

Nghiên cứu ứng dụng thang điểm 

Bristol trong chẩn đoán và phân loại 

hội chứng ruột kích thích tại khoa 

Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hoá văm 2019

Nguyễn Thị Mai 

Khuyên 

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của hội chứng 

ruột kích thích 

2. Áp dụng thang điểm Bristol trong đánh giá 

phân và thể bệnh hội chứng ruột kích thích 

11/2018 - 

10/2019

Nội Tiêu 

hóa
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

75

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Helicobacteri 

Pylori trên bệnh nhân nội soi dạ dày 

tá tràng tại khoa Nội tiêu hóa BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Lê Thị Hằng 

1. Xác định tỷ lệ nhiễm Helicobacteri Pylori trên 

bệnh nhân nội soi dạ dày tá tràng              2. Đánh 

giá sự liên quan giữa nhiễm H.Pylori với viêm 

loét dạ dày - tá tràng và các yếu tố tuổi, giới tính.

1/2019 - 

10/2019

Nội Tiêu 

hóa

76

Nghiên cứu một số đặc điểm rối loạn 

Lipid máu ở bệnh nhân xơ gan tại 

khoa Nội tiêu hóa BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa năm 2019.

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

1.Khảo sát tỷ lệ và đặc điểm rối loạn lipid máu ở 

bệnh nhân xơ gan
1/2019 - 

9/2018

Nội Tiêu 

hóa

77

Thực trạng, kiến thức và một số yếu 

tố liên quan đến phơi nhiễm nghề 

nghiệp do vật sắc nhọn của điều 

dưỡng tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Hải 

Anh 

1. Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố 

liên quan đến phơi nhiễm nghề nghiệp do vật sắc 

nhọn của điều dưỡng tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2. Đánh giá kiến thức, thực hành phòng ngừa 

phơi nhiễm nghề nghiệp do vật sắc nhọn của điều 

dưỡng tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

3. Đưa ra khuyến nghị để hạn chế tối đa tổn 

thương do vật sắc nhọn cho điều dưỡng viên.

1/2019 - 

2/2019

Nội Tiêu 

hóa

78
Cải tiến sắp xếp xe tiêm tại khoa Nội 

Tiêu Hóa - BVĐK tỉnh Thanh Hóa.
Phạm Thị Vân

1. Hạn chế và ngăn ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện 

2. Phòng ngừa phơi nhiễm cho nhân viên y tế

3. Đảm bảo vệ sinh môi trường sanh, sạch, đẹp, 

an toàn

2019
Nội Tiêu 

hóa
SKCT
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

79

Đánh giá chất lượng cuộc sống của 

bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan 

sau nút mạch bằng bộ câu hỏi FACT 

HEP tại khoa Nội Tiêu hóa - BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Phạm Thị Thanh 

Minh 

Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 

ung thư biểu mô tế bào gan bằng bộ câu hỏi 

FACT HEP tại khoa Nội Tiêu hóa - BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

1/2019 - 

10/2019

Nội Tiêu 

hóa

80

Nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm khuẩn 

Helicobacter Pylori (HP) ở bệnh nhân 

loét hành tá tràng và đáp ứng điều trị 

với phác đồ 4 thuốc tại khoa Nội tiêu 

hóa BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Hương 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm H.Pylori ở bệnh nhân 

loét hành tá tràng đáp ứng điều trị với phác đồ 4 

thuốc 

1/2019 - 

10/2019

Nội Tiêu 

hóa

81

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và ảnh 

hưởng của các triệu chứng vận động 

đến chất lượng cuộc sống của bệnh 

nhân Parkinson tại khoa Thần kinh 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Đoàn Thị Bích

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng các triệu chứng vận 

động của bệnh nhân Parkinson

2. Đánh giá ảnh hưởng của các triệu chứng vận 

động theo giai đoạn tiến triển đối với chất lượng 

cuộc sống của bệnh nhân Parkinson

2019 Thần kinh

82

Đánh giá điều trị nhồi máu não cấp 

bằng dụng cụ cơ học tại bệnh viện 

tỉnh Thanh Hóa

Lường Hữu Dương 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh 

nhân nhồi máu não cấp

2. Đánh giá kết quả điều trị nhồi máu não cấp 

bằng dụng cụ cơ học

2018 - 

2019
Thần kinh

83

Cải tiến khung cố định đầu dò siêu

âm Doppler xuyên sọ và đầu trong

điều trị đột quỵ não cấp

Đặng Thị Khánh 

Vân

Tăng hiệu quả khi dùng thuốc. Theo dõi sự tái

thông mạch khi dùng thuốc

2/2019 - 

10/2019
Thần kinh SKCT
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

84

Nghiên cứu mật độ xương ở bệnh 

nhân nữ đái tháo đường tupe2 tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Hà Thị Huyền 

1. Xác định mật độ xương trung bình ở bệnh 

nhân nữ trên 50 tuổi bị đái tháo đường tuyp 2

2. Mối liên quan giữa mật độ xương và đái tháo 

đường tuyp 2 ở bệnh nhân nữ trên 50 tuổi

12/2018 - 

9/2019

Xương 

khớp - 

Nội tiết

85

Nhận xét tình trạng loãng xương ở 

bệnh nhân viêm khớp dạng thấp điều 

trị tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Đào Thị Nga

1. Nhận xét tình trạng loãng xương ở bệnh nhân 

viêm khớp dạng thấp

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương ở 

bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

11/2018 - 

11/2019

Xương 

khớp - 

Nội tiết

86

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng , cận 

lâm sàng và các yếu tố liên quan  

bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn điều trị 

tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Trịnh Văn Tuấn 

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng , cận lâm sàng 

bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn. 

2. Các yếu tố liên quan đến bệnh lý viêm khớp 

nhiễm khuẩn

11/2018 - 

11/2019

Xương 

khớp - 

Nội tiết

87

Khảo sát sự chăm sóc của điều dưỡng 

viên đối với người bệnh thông qua 

người bệnh, người nhà người bệnh 

điều trị tại khoa Xương khớp - Nội 

tiết BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2019 

Lê Thị Hòa

1. Khảo sát sự chăm sóc của điều dưỡng viên đối 

với người bệnh thông qua người bệnh, người nhà 

người bệnh điều trị tại khoa Xương khớp - Nội 

tiết BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2019 

2. Đề xuất một số kiến nghị liên quan tới công 

tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng 

1/2019 - 

9/2019

Xương 

khớp - 

Nội tiết
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

88

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ 

học, lâm sàng và cận lâm sàng bệnh 

sốt mò tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa năm 2018 -2019

Đỗ Xuân Tiến 

1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tế học của bệnh sốt 

mò

2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng của bệnh sốt mò tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

6/2018 - 

8/2019

Bệnh 

Nhiệt đới

89

Cải tiến vỏ bơm tiêm thành ống chữ T 

dùng cho bệnh nhân thở oxy qua 

canuyl khí quản, ống NKQ tại khoa 

truyền nhiễm BVĐK tỉnh 

Doãn Đức Cường 

Thuận tiện trong công tác hút đờm dãi cho bệnh 

nhân và giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh 

viện cho bệnh nhân qua đường hô hấp; Giá thành 

phù hợp với kinh tế trong tỉnh 

1/2019 - 

10/2019

Bệnh 

Nhiệt đới
SKCT

90

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh, 

người nhà người bệnh điều trị nội trú 

tại khoa Bệnh nhiệt đới - BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

Nguyễn Thị Nguyệt 

Ánh 

1. Đánh giá những điểm hài lòng và chưa hài 

lòng của người bệnh, người nhà người bệnh điều 

trị tại khoa Bệnh Nhiệt đới

2. Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng 

phục vụ người bệnh và gia đình người bệnh.

1/2019 - 

9/2019

Bệnh 

Nhiệt đới

91

Đặc điểm vi khuẩn học và kết quả 

điều trị bệnh nhân uốn ván mở khí 

quản tại khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Dung 

1. Đặc điểm vi khuẩn học, kháng sinh đồ của 

bệnh nhân uốn ván có mở khí quản

2. Kết quả điều trị bệnh nhân uốn ván có mở khí 

quản

1/2018- 

8/2019

Bệnh 

Nhiệt đới
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TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thời gian 

NC 

Khoa 

phòng
Mục tiêu nghiên cứu Ghi chú 

92

Thực trạng thực hiện mũi tiêm an 

toàn tại khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 

2019

Lê Thị Nhung 

1. Xác định tỷ lệ thực hiện 17 tiêu chuẩn mũi 

tiêm an toàn theo Bộ y tế trước và sau khi tập 

huấn cho điều dưỡng tại khoa Bệnh nhiệt đới 

2. Xác định mốt số yếu tố liên quan đến tye lệ 

thực hiện 17 tiêu chuẩn mũi tiêm an toàn theo Bộ 

Y Tế

3/2019 - 

9/2019

Bệnh 

Nhiệt đới

93

Biểu hiện lâm sàng bệnh da trên bệnh 

nhân thận mạn giai đoạn chạy thận 

nhân tạo chu kỳ

Đặng Thế Đạt

1. Xác định tỉ lệ biểu hiện lâm sàng các thay đổi 

da trên bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối 

chạy thân nhân tạo định kỳ tại trung tâm Thận - 

lọc máu

2. Xác định tỉ lệ một số yếu tố: thời gian chạy 

thận nhân tạo, thuốc điều trị phối hợp, bệnh nội 

khoa kèm theo, các yếu tố dịch tễ học có ảnh 

hưởng đến thay đổi trên da

2019
TT Thận - 

Lọc máu

94

Đánh giá hiệu quả phối hợp hấp phụ 

máu bằng màng lọc HA130 trong lọc 

máu chu kỳ

Tô Thành Trung 

1. Đánh giá tác dụng giảm một số chất trong máu 

bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối đang 

chạy thận chu kỳ như phosphat, PTH, BETA 2...

2. Theo dõi các biến chứng xảy ra khi phối hợp 

hai phương pháp hấp phụ và thận nhân tạo 

2018 - 

2019

TT Thận - 

Lọc máu
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95

Đánh giá kiến thức tuân thủ vệ sinh 

bàn tay của nhân viên y tế tại Trung 

tâm Thận - Lọc máu - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thị Thảo 

1. Đánh giá kiến thức vệ sinh bàn tay của nhân 

viên y tế tại TT Thận - Lọc máu Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa

2. Xác định tỷ lệ tuân thủ vệ sinh bàn tay của 

nhân viên y tế tại Trung tâm Thận - Lọc máu - 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

6/2019 - 

7/2019

TT Thận - 

Lọc máu

96

Thay thế công tắc Bypass hỏng của 

máy thận nhân tạo NIPRO SUDIAL 

bằng công tắc gạt

Trịnh Kim Hùng 
Thay thế cho công tắc chạm Bypass đã hỏng của 

máy thận nhân tạo NIPRO SUDIAL 

2018-

2019

TT Thận - 

Lọc máu
SKCT

97

Khảo sát hành vi tự chăm sóc ở bệnh 

nhân đang lọc máu chu kỳ tại Trung 

tâm Thận - Lọc máu Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa

Mai Thị Hoa

1. Tư vấn để tăng cường chất lượng cuộc sống 

cho bệnh nhân lọc máu chu kỳ

2. Nâng cao sự hiểu biết cho bệnh nhân đang lọc 

chu kỳ

10/2018 - 

2/2019

TT Thận - 

Lọc máu

98

Thực trạng tiêm an toàn của điều 

dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

Lê Thiều Quân 

1. Mô tả thực trạng tiêm an toàn của điều dưỡng 

của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 

2019

2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao thương 

hiệu tiêm an toàn của điều dưỡng tại tỉnh Thanh 

Hóa

1/2019 - 

9/2019
Đông y
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99

Đánh giá hiệu quả điều trị đau vai gáy 

do thoái hóa cột sống cổ bằng điện 

châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt tại 

khoa Đông Y Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

Nguyễn Thị Thu 

Hà

1. Hiệu quả điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột 

sống cổ bằng phương pháp điện châm kết hợp 

xoa bóp bấm huyệt

2. Các tác dụng không mong muốn của phương 

pháp này

1/2019 - 

9/2019
Đông y

100

Ứng dụng siêu âm và điện xung trong 

điều trị phục hồi chức năng cho bệnh 

nhân liệt mặt ngoại biên do lạnh 

Trịnh Thị Tân 

Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng cho 

bệnh nhân liệt mặt ngoại biên do lạnh bằng máy 

siêu âm và điện xung 

2019 PHCN

101

 Kết quả điều trị phục hồi chức năng 

khuyết tật vận động của người bệnh 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa năm 2019

Lê Đăng Khôi 

1. Đánh giá nhu cầu về chăm sóc phục hồi chức 

năng khuyết tật vận động của người bệnh tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019

2.  Đánh giá kết quả phục hồi chức năng khuyết 

tật vận động của người bệnh tại bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa 

2019 PHCN

102

Kết quả điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm 

cột sống thắt lưng bằng máy kéo giãn 

cột sống  ST500 tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Lê Đức Hải 

Đánh giá kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột 

sống thắt lưng trong điều trị bằng máy kéo giãn 

cột sống ST500

2019 PHCN
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103

Nghiên cứu ứng dụng siêu âm điều trị 

trong điều trị bệnh nhân thoái hóa 

khớp gối 

Vũ Hoàng Dương 
Đánh giá kết quả điều trị bệnh thoái hóa khớp gối 

bằng máy siêu âm ST10A Stratek
2019 PHCN

104

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị 

Glaucoma góc mở tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa

Phạm Doãn Thiêm

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và dịch tễ 

Glaucoma góc mở 

2. Đánh giá hiệu quả theo dõi và điều trị 

Glaucoma góc mở

10/2018 - 

9/2019
Mắt

105

Kết quả điều trị thay thế thủy tinh ở 

bệnh nhân tiểu đường tại khoa Mắt 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Văn Trí 

Đánh giá kết quả điều trị thay thế thủy tinh (so 

sánh thị lực và tổn thương võng mạc) ở bệnh 

nhân tiểu đường tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

10/2018 - 

9/2019
Mắt

106

Tiết kiệm dao trong phẫu thuật thay 

thủy tinh thể nhân tạo bằng phương 

pháp Phaco

Đỗ Văn Chung Nhằm giảm vật tư tiêu hao trong phẫu thuật
11/2018 - 

11/2019
Mắt SKCT

107

Hiệu quả điều trị giảm đau của bệnh 

Zoster bằng máy laser Hé-Né tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Mai Thị Liên 

Đánh giá hiệu quả điều trị giảm đau của bệnh 

Zoster bằng máy laser Hé-Né trong đợt điều trị 

10 ngày 

1/2019 - 

10/2019 
 Da liễu

108

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị 

vết thương phần mềm vùng Hàm mặt 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa

Lê Văn Hán 

1. Đặc điểm lâm sàng, mức độ tổn thương của 

vết thương vùng Hàm mặt

2. Kết quả điều trị vết thương vùng Hàm mặt 

2019
Răng Hàm 

mặt
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109

 Đặc điểm lâm sàng, Xquang và kết 

quả điều trị răng ngầm tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Lê Văn Đông 
1. Đặc điểm lâm sàng, Xquang của răng ngầm 

2. Đánh giá kết quả điều trị răng ngầm
2019

Răng Hàm 

mặt
 

110
Thực trạng tiêm an toàn tại khoa 

RHM 
Đỗ Thị Hằng 

Việc thực hiện " Tiêm an toàn" tại khoa RHM 

năm 2019
2019

Răng Hàm 

mặt
 

111

Đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học 

ung thư hạ họng của người bệnh tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Lê Văn Sáu 

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ung thư hạ 

họng 

2. Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học ung thu hạ 

họng 

10/2018 - 

10/2019

Tai Mũi 

họng
  

112

 Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp 

cắt lớp vi tính  của các u lành tính 

xoang hàm người bệnh điều trị tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

năm 2019

Nguyễn Văn 

Quang 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của u lành tính 

xoang hàm

2. Đặc điểm hình ảnh tổn thương cắt lớp vi tính 

của u lành tính xoang hàm (có đối chiếu kết quả 

nội soi, mô bệnh học). 

1/2019 - 

11/2019

Tai Mũi 

họng

113

Nghiên cứu hình thái lâm sàng, nội 

soi chẩn đoán và đánh giá kết quả 

điều trị bước đầu trào ngược họng 

thanh quản 

Lê Thanh Hải 

1. Chẩn đoán trào ngược họng thanh quản dựa 

vào lâm sàng và nội soi 

2. Đánh giá kết quả bước đầu điều trị nội khoa 

trào ngược họng thanh quản

10/2018 - 

10/2019

Tai Mũi 

họng
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114

Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán 

viêm tụy mạn tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Văn Tài 

Đánh giá hiệu quả của siêu âm đối trong chẩn 

đoán viêm tụy mạn tính (dối chiếu với CT hay 

MRI…)

2019 TDCN

115

Đánh giá một số thông số siêu âm 

Doppler mạch và đặc điểm lâm sàng 

ở bệnh nhân suy tĩnh mạch chi dưới 

Hoàng Công Hưng

1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng và siêu âm 

Doppler mạch với bệnh nhân suy tĩnh mạch chi 

dưới 

2. Đánh giá mối liên quan giữa một số thông số 

siêu âm Doppler mạch với các dấu hiệu lâm sàng 

và yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân suy tĩnh mạch chi 

dưới

2018 TDCN

116

Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán 

và theo dõi điều trị bệnh huyết khối 

tĩnh mạch chi dưới tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 - 

2019

Hoàng Thị Thu 

Hương 

Đánh giá hiệu quả của siêu âm so với các phương 

pháp thăm dò khác trong chẩn đoán và theo dõi 

điều trị bệnh huyết khối tĩnh mạch chi dưới tại 

bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

2019 TDCN

117

Tình trạng nhiễm vi khuẩn 

Helicobacter pylori ở bệnh nhân nội 

soi dạ dày tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Lê Văn Sơn 

Đánh giá tỷ lệ bệnh nhân nhiễm vi khuẩn 

H.Pylori ở bệnh nhân nội soi dạ dày tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

2019 TDCN

118
Cải tiến quy trình đón tiếp bệnh nhân 

tại khoa Thăm dò chức năng
Nguyễn Thị Cúc

Cải tiến quy trình đón tiếp người bệnh tại khoa 

Thăm dò chức năng 

9/2018 - 

9/2019
TDCN SKCT
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119

 Đặc điểm hình ảnh học và giá trị của 

cộng hưởng tDDho0.4 Tesla trong 

chẩn đoán đứt dây chằng chéo do 

chấn thương khớp gối tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đinh Văn Hạnh 

1. Đánh giá đặc điểm hình ảnh tổn thương dây 

chằng chéo khớp gối 

2. Giá trị của cộng hưởng từ 0.4 Tesla trong tổn 

thương dây chằng chéo đối chiếu với phẫu thuật 

2018 - 

2019
CĐHA

120

Hiệu quả của kỹ thuật chup CT phổi 

liều thấp (LDCT) tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa

Bùi Huy Thành

Đánh giá hiệu quả Giảm liều xạ cho bệnh nhân 

và Tăng thời gian sử dụng bóng phát tia của kỹ 

thuật chụp CT phổi liều thấp

10/2018 - 

10/2019 
CĐHA

121

 Ứng dụng kỹ thuật sinh thiết u gan 

dưới hướng dẫn siêu âm tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

Lê Quang Hòa

1. Đánh giá giá trị sinh thiết u gan dưới hướng 

dẫn siêu âm 

2. Đánh giá tỷ lệ di căn theo đường chọc kim 

sinh thiết trong ung thư biểu mô tế bào gan

1/2017 - 6 

/2019
CĐHA  

122

Hiệu quả giảm đau của tiêm thẩm 

phân lỗ liên hợp dưới hướng dẫn cắt 

lớp vị tính trong điều trị đau rễ thần 

kinh cổ và thắt lưng

Lê Hoàng Long 

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cộng hưởng từ 

những bệnh nhân có chỉ định tiêm thẩm phân lỗ 

liên hợp dưới cắt lớp vi tính 

2. Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp 

tiêm thẩm phân lỗ liên hợp dưới cắt lớp vi tính 

trong điều trị đau rễ thần kinh cổ và thắt lưng 

1/2019 - 

11/2019
CĐHA
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123

 Hiệu quả việc phát triển nguồn người 

hiến máu có nhóm máu Rh(D) âm tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ 

05/2018 - 9/2019

Nguyễn Huy Thạch

1. Đặc điểm nguồn người hiến máu có nhóm máu 

Rh(D) âm tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2. Hiệu quả hoạt động cậu lạc bộ người có nhóm 

máu hiếm Rh(D) âm tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

5/2018 - 

9/2019
Huyết học

124

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

bệnh đa hồng cầu nguyên phát tại 

khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa

Dương Tuấn Ngọc 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh đa hồng 

cầu nguyên phát tại khoa nội tiêu hóa BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa từ 1/9/2018 - 1/10/2019

9/2018 - 

9/2019
Huyết học

125

Đặc điểm các chỉ số tế bào máu ngoại 

vi ở bệnh nhân xơ gan tại khoa Nội 

tiêu hóa bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn Văn 

Hoàng 

Mô tả đặc điểm các chỉ số tế bào máu ngoại vi ở 

bệnh nhân xơ gan khoa Nội tiêu hóa BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa từ 1/9/2018 - 1/10/2019

9/2018 - 

9/2019
Huyết học

126

Một số đặc điểm của người hiến máu 

tình nguyện tại tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn 01/01/2017  đến 30/9/2019

Nguyễn Trọng 

Luận 

Mô tả một số đặc điểm của người hiến máu tình 

nguyện tại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ 

01/01/2017 đến 30/9/2019

1/2017 - 

9/2019
Huyết học

127
Thay đổi tần suất chạy nội kiểm xét 

nghiệm Hóa Sinh 
Vũ Duy Liên 

Tiết kiệm huyết thanh kiểm tra, đảm bảo chất 

lượng xét nghiệm 

1/2019 - 

9/2019
Hóa sinh SKCT
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128
Gắn màu sắc cho bệnh phẩm để phân 

luồng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng 
Lê Thị Thụy

Phân luồng bệnh phẩm ưu tiên theo thứ tự để 

giảm thời gian trả kết qủa xét nghiệm 

1/2019 - 

9/2019
Hóa sinh SKCT

129
Mã hóa tên khoa trong quản lý dữ liệu 

Xét nghiệm 
Tạ Mai Hồng 

Đơn giản hóa ghi chép sổ sách, giảm công việc 

cho nhân viên ghi chép hành chính 

1/2019 - 

9/2019 
Hóa sinh SKCT

130

Căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm 

khuẩn huyết ở bệnh nhân nằm viện tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

năm 2019

Ngô Thị Thanh 

Xuân 

1. Căn nguyên vi khuẩn thường gây nhiễm khuẩn 

huyết ở bệnh nhân nằm viện tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

2. Tình trạng nhạy cảm kháng sinh của các vi 

khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết

2019 Vi sinh

131

Đặc điểm giải phẫu bệnh của ung thư 

đại trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Văn Thuấn 

Nghiên cứu đặc điểm đại thể và vi thể của ung 

thư đại trực tràng tại khoa Giải phẫu bệnh - Tế 

bào, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

6/2018 - 

8/2019

Giải phẫu 

bệnh 

132

Ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt dạ 

dày để điều trị một số bệnh ngoại 

khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

Lưu Ngọc Hùng 

1. Tiếp nhận thành công kỹ thuật phẫu thuật nội 

soi cẳ dạ dày để điều trị một số bệnh ngoại khoa

2. Đánh giá kết quả điều trị cho 50 bệnh nhân 

phẫu thuật nội soi cắt dạ dày

2019 Cấp cứu 
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133

 Đánh giá kết quả phẫu thuật đóng 

hậu môn nhân tạo tại khoa Cấp cứu 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa Năm 2019

Phạm Gia Thành 

         1. Mô tả các hình thái HMNT đã PT tại 

khoa CC năm 2019

2. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật đóng hậu 

môn nhân tạo                                                                

2019  Cấp cứu

134

        Nhận xét kết quả điều trị hậu 

phẫu máu tụ nội sọ tại khoa CC  

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2019                                 

Nguyễn Văn Tuấn 

        1.Nhận xét tình trạng lâm sàng và cận lâm 

sàng của bệnh nhân hậu phẫu máu tụ nội sọ

2. Đánh giá kết quả điều trị sau phẫu thuật máu 

tụ nội sọ tại khoa cấp cứu năm 2019                                

2019 Cấp cứu 

135

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt 

u trực tràng tại khoa Cấp cứu BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa từ tháng 1/2019 - 

10/2019

Lê Đức Thành 

1. Mô tả một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm 

sàng u trực tràng 

2. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt u trực 

tràng 

2019 Cấp cứu 

136

    Nhận xét thực trạng chuẩn bị bệnh 

nhân trước mổ đại trực tràng có kế 

hoạch tại khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa từ tháng 3/2019  đến 

tháng 8/2019

Hoàng Văn Dũng 

    1. Mô tả quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước 

mổ đại trực tràng có kế hoạch tại khoa cấp cứu 

năm 2019                                                           2. 

Nhận xét kết quả thực hiện quy trình chuẩn bị 

bệnh nhân trước mổ.

2019 Cấp cứu 

137

Nhận xét kết quả sớm phẫu thuật nội 

soi cắt tuyến giáp tại khoa Cấp cứu 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thanh Hoài 

1. Mô tả chỉ định kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt 

tuyến giáp 

2. Nhận xét kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt 

tuyến giáp

2019 Cấp cứu 
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138

Đánh giá mức độ đau sau phẫu thuật 

nội soi cắt túi mật tại khoa Cấp cứu 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa từ tháng 

1/2019 đến 9/2019 

Lưu Thị Phương 

1. Nhận xét mức độ đau sau can thiệp phẫu thuật 

nội soi cắt túi mật tại khoa cấp cứu năm 2019

2. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến đau sau 

phẫu thuật nội soi cắt túi mật

2019 Cấp cứu 

139

  Đánh giá kết quả phẫu thuật thay 

khớp gối nhân tạo toàn phần trên 

bệnh nhân thoái hóa khớp độ III, IV 

tại khoa Chỉnh hình - Bỏng Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Lê Mai Dung

   1. Mô tả đặc điểm XQ thoái hóa khớp gối trên 

bệnh nhân đã được phẫu thuật                              

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp gối 

nhân tạo toàn phần tại khoa Chỉnh hình - Bỏng

2019

Chỉnh 

hình - 

Bỏng

140
Đánh giá kết quả phẫu thuật ghép 

thận tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Trương Thanh 

Tùng 

1. Nghiên cứu đặc điểm bệnh nhân ghép thận

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật ghép thận
2019

Ngoại Tiết 

niệu

141
Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân 

sau tán sỏi qua da
Nguyễn Trí Độ 

1. Một số đặc điểm của bệnh nhân sau tán sỏi qua 

da

2. Đánh giá kết quả chăm sóc

1/2019 - 

9/2019

Ngoại Tiết 

niệu

142

Nghiên cứu kết quả nội soi ống mềm 

tán sỏi thận tại bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa tại Khoa Ngoại Tiết 

Niệu năm 2019

Nguyễn Anh 

Lương 

   1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của sỏi thận                                                    

2. Đánh giá kết quả sử dụng nội soi ống mền tán 

sỏi thận qua da 

11/2018 - 

9/2019 

Ngoại Tiết 

niệu
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143

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật điều 

trị Hẹp Niệu Đạo tại Khoa Tiết Niệu 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Lê Quang Ánh 

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng hẹp niệu đạo

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hẹp niệu 

đạo tại Khoa Tiết Niệu 

2019
Ngoại Tiết 

niệu

144

  Đánh giá kết quả điều trị sỏi tụy 

bằng kỹ thuật Frey tại khoa ngoại Gan 

mật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa năm 2016 - 2019

Lê Quốc Kỳ

  1. Mô tả đặc một số điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng bệnh sỏi tụy đã được phẫu thuật.                                   

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật sỏi tụy bằng kỹ 

thuật Frey tại khoa Gan Mật

2019
Ngoại 

Gan mật

145

  Đánh giá kết quả điều trị nang gan 

lớn bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 2018 - 

2019

Ngô Thế Hùng 

 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng , cận lâm sàng nang 

gan lớn

2. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt 

chỏm nang gan tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa

2019
Ngoại 

Gan mật

146

  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị 

phẫu thuật  mở cắt túi mật tại Khoa 

Gan Mật năm 2019

Lê Hùng Mạnh 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh túi mật đã phẫu 

thuật mở cắt túi mật

2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật mở cắt túi 

mật

2019
 Ngoại 

Gan mật

147

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị 

sỏi mật tái phát tại khoa Ngoại Gan 

mật 2019

Tạ Thanh Chiến 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sỏi 

mật tái phát

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật sỏi mật tái phát  
2019

Ngoại 

Gan mật
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148

Nhận xét thực trạng kiến thức về 

kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện của 

điều dưỡng viên khoa Ngoại Gan mật 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Trần Thị Hải 

Mô tả thực trạng kiến thức của điều dưỡng viện 

khoa Ngoại Gan mật về kiểm soát nhiễm khuẩn 

bệnh viện tại khoa ngoại gan mật BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

2019
Ngoại 

Gan mật

149

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật 

tắc ruột do ung thư đại trực tràng tại 

khoa Ngoại Tổng hợp bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa

Lê Bá Minh 

   1. Nhận xét chỉ định và kỹ thuật áp dụng trong 

phẫu thuật tắc ruột do u đại trực tràng tại khoa 

Ngoại Tổng Hợp                                                2. 

Đánh giá kết quả phẫu thuật cấp cứu điều trị tắc 

ruột do ưng thư đại trực tràng.

2019
Ngoại 

Tổng hợp

150

 Đánh giá kết quả sớm điều trị thoát 

vị bẹn bằng phương pháp Listenstein 

tại khoa Ngoại Tổng hợp bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

Mai Thế Long 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thoát 

vị bẹn

2. Đánh giá kết quả sớm điều trị thoát vị bẹn 

phương pháp Listenstein tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa từ 8/2018 - 8/2019

8/2018 - 

8/2019

Ngoại 

Tổng hợp

151

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh 

về chất lượng chăm sóc điều dưỡng 

tại khoa Ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

Lê Tiến Dũng 

Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh về 

chất lượng chăm sóc điều dưỡng tại khoa Ngoại 

Tổng hợp BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2019

3/2019 - 

9/2019

Ngoại 

Tổng hợp
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152

Đánh giá kết quả phẫu thuật vỡ 

xương bánh chè bằng chỉ thép tại 

khoa Chấn thương bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa tháng 1 năm 2018 

đến tháng 9 năm 2019

Dương Văn Thọ 

   1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng vỡ xương bánh chè                                    2. 

Đánh giá kết quả phẫu thuật trong điều trị gãy vỡ 

xương bánh chè bằng chỉ thép tại Khoa Chấn 

Thương

2018 - 

2019

Chấn 

Thương

153

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân 

sau phẫu thuật kết hợp xương cẳng 

tay tại khoa Chấn thương BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa 2019

Đàm Văn Thiết 

   1. Nhận định tình trạng bệnh nhân sau phẫu 

thuật kết hợp xương cẳng tay                             2. 

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật 

kết hợp xương cẳng tay của điều dưỡng khoa 

Chấn Thương

2019
Chấn 

Thương

154

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị 

hội chứng Ống cổ tay tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Hoàng Vân 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng hội chứng ống cổ tay

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hội chứng 

ống cổ tay tại Khoa Chấn Thương

2019
Chấn 

Thương

155

Đánh giá hiệu quả của Gây mê theo 

nồng độ đích (TCI) trên bệnh nhân 

phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại Khoa 

Gây Mê Hồi Sức BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

Hoàng Mạnh Hồng 

1. Đánh giá hiệu quả của phương pháp TCI trên 

bệnh nhân phẫu thuật cắt túi mật nội soi

2. Đánh giá tác dụng không mong muốn của 

phương pháp TCI trên bệnh nhân phẫu thuật cắt 

túi mật nội soi tại Khoa Gây Mê Hồi Sức

11/2018 - 

9/2019
GMHS
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156

Nghiên cứu mối liên quan giữa khí 

máu tĩnh mạch và động mạch ở bệnh 

nhân phẫu thuật nội soi ổ bụng tại 

Khoa Gây Mê Hồi Sức BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Phạm Hoàng Sơn 

1. Khảo sát đặc điểm khí máu tĩnh mạch và động 

mạch ở bệnh nhân được phẫu thuật nội soi có 

bơm CO₂ ổ bụng

2. Tìm hiểu mối liên quan giữa khí máu tĩnh 

mạch và động mạch ở bệnh nhân phẫu thuật nội 

soi ổ bụng tại Khoa Gây Mê Hồi Sức

12/2018 - 

6/2019
GMHS

157

 Nghiên cứu đặc điểm gây mê hồi sức 

trong phẫu thuật nội soi cấp cứu ổ 

bụng tại khoa Gây Mê Hồi Sức 

BVĐK Tỉnh Thanh Hóa

Lê Ngọc Sơn

   1. Đánh giá biến đổi tuần hoàn và hô hấp trong 

gây mê hồi sức cho bệnh nhân phẫu thuật nội soi 

cấp cứu ổ bụng có bơm  có bơm CO₂           2. 

Xây dựng phương án gây mê hồi sứcđạt hiệu quả 

cao trong phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu .  

1/2019 - 

9/2019
GMHS

158

Cải tiến phương pháp sắp xếp phân 

loại thuốc của kỹ thuật viên gây mê 

chuẩn bị cho công tác gây mê tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 

2019

Lê Tiến Phúc

1. Tránh nhầm lẫn thuốc trong công tác gây mê 

tại phòng mổ 

2. Tiết kiệm thời gian tìm thuốc

2/2019 - 

9/2019
GMHS SKCT
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159

  Đánh giá thực trạng vai trò của điều 

dưỡng phụ dụng cụ phẫu thuật nội soi 

tại Khoa Gây Mê Hồi Sức năm 2019

Trịnh Quốc Lâm 

  1. Nhận xét việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của điều dưỡng phụ dụng cụ mổ nội soi tại Khoa  

GMHS

2. Đề xuất một số gải pháp tăng cường hiệu quả 

trong thực hiện nhiệm vụ tiếp dụng cụ mổ nội soi

2/2019 - 

9/2019
GMHS

160

Nghiên cứu giải pháp tạo động lực 

lao động cho điều dưỡng viên tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Mai Xuân Dương

1. Nhận xét thực trạng tạo động lực lao động cho 

điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

2. Đề xuất các giải pháp nhằm tạo thêm động lực 

lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa 

1/2018 - 

10/2019
GMHS  

161

Đánh giá hiệu quả chống đau sau 

Zona thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa

Lâm Tiến Tùng 

1. Đánh giá hiệu quả chống đau sau Zona thần 

kinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

2. Đánh giá tác dụng không mong muốn của các 

biện pháp điều trị 

2019 GMHS

162

Đánh giá hiệu quả gây mê bằng 

propofol tĩnh mạch trong nội soi tiêu 

hóa tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa năm 2019

Hoàng Đức Thắng

 1. Nhận xét một số chỉ số sinh tồn của bệnh 

nhân trong quá trình nội soi có gây mê bằng 

propofol                                                                

2. Đánh giá hiệu quả của gây mê bằng Propofol 

trong nội soi tiêu hóa

2019 GMHS
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163

  Nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ của 

người bệnh trong gây mê phẫu thuật ổ 

bụng tại khoa gây mê hồi sức năm 

2019

Nguyễn Thị Thúy

1. Khảo sát sự thay đổi thân nhiệt ở những bệnh 

nhân gây mê phẫu thuật ổ bụng .                            

2. Đánh giá một số yếu tố liên quan đến biến đổi 

thân nhiệt trong gây mê phẫu thuật. 

12/2018 - 

9/2019
GMHS

15SK
 

GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN SỸ
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