UBND TỈNH HOÀ BÌNH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1087 /SYT-NVY

Hoà Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2022

V/v tổ chức Hội nghị nghiệm thu
đề cương NCKH cấp Ngành
năm 2022 khối điều trị

Kính gửi:
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình;
- Bệnh viện Y học cổ truyền;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 34/QĐUBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội
dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐUBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-SYT ngày 05/4/2022 của Giám đốc Sở Y
tế Hòa Bình về việc Kiện toàn Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật và
Công nghệ Ngành Y tế Hòa Bình; Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội
đồng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành kèm
theo Quyết đinh số 1095/QĐ-SYT ngày 7/4/2022.
Sở Y tế tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề cương nghiên cứu khoa học cấp
Ngành năm 2022 khối Điều trị, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các ông (bà) thành viên Hội đồng nghiệm thu đề cương nghiên cứu khoa
học cấp Ngành năm 2022 theo Quyết định số 1100/QĐ-SYT ngày 7/4/2022 của
Giám đốc Sở Y tế về việc Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề cương, đề tài
nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2022 (danh sách đính kèm).
- Chủ nhiệm và cộng sự các đề cương nghiên cứu khoa học của Bệnh viện
đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm Y tế các huyện, thành
phố đăng ký nghiệm thu cấp Ngành năm 2022.
2. Thời gian, địa điểm và danh sách đề cương bảo vệ tại hội đồng:
- Thời gian: 03 ngày 25, 26, 27/4/2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường gác 3 Sở Y tế. Lịch và danh sách chi tiết đính
kèm.
- Thời gian báo cáo: buổi sáng bắt đầu từ 7h30; buổi chiều từ 13h30.

Ghi chú:
- Chủ nhiệm các đề cương chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt trên Power
Point trong thời gian không quá 10 phút.
- Chủ nhiệm và thành viên đề cương ghi chép các góp ý của Hội đồng để
chỉnh sửa. Đề cương đã chỉnh sửa sau góp ý của Hội đồng yêu cầu nộp về Sở Y
tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trong vòng 7 ngày kể từ ngày nghiệm thu.
- Đề nghị phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế chuẩn bị hội trường, máy
chiếu, và mời các thành viên tham gia bảo vệ đề cương có mặt đầy đủ để Hội nghị
đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở; các PGĐ Sở;
- Các thành viên Hội đồng theo danh sách;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY (Ng).

GIÁM ĐỐC

Bùi Thu Hằng

DANH SÁCH PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ
NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CẤP NGÀNH KHỐI ĐIỀU TRỊ NĂM 2022
Ngày dự kiến 25/4/2022: tại Sở Y tế
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó giám đốc Sở Y tế;
2. Thư ký: Phòng Nghiệp vụ Y;
3. Thành viên:
- Ông Nguyễn Hoàng Diệu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Ông Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố;
- Ông Sầm Hữu Hào, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh;
- Ông Trần Hoàng Dương, Trưởng khoa Nội TM, Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Ngày dự kiến 26/4/2022: tại Sở Y tế
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó giám đốc Sở Y tế;
2. Thư ký: Phòng Nghiệp vụ Y;
3. Thành viên:
- Ông Trương Như Hiển, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Ông Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố;
- Ông Trần Quốc Mạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc;
- Ông Trần Hoàng Dương, Trưởng khoa Nội TM, Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Ngày dự kiến 27/4/2022: tại Sở Y tế
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó giám đốc Sở Y tế;
2. Thư ký: Phòng Nghiệp vụ Y;
3. Thành viên:
- Ông Trương Như Hiển, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Ông Sầm Hữu Hào, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh;
- Ông Trần Quốc Mạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.
- Ông Trần Hoàng Dương, Trưởng khoa Nội TM, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

DANH SÁCH KHỐI ĐIỀU TRỊ
Đề cương nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2022
(Ngày 25,26,27/4/2022. Tại Hội trường gác 3 Sở Y tế)
TT

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

I

Sáng ngày 25/4/2022 tại tầng 3, Sở Y tế

1

Đỗ Đức Đăng

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

2

Đặng Trần Thanh Liêm

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

3

Nguyễn Thanh Sơn

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

4

Bùi Thị Thúy

TTYT huyện
Tân Lạc

5

Nguyễn Thị Huệ

TTYT huyện
Tân Lạc

6

Trần Quốc Mạnh

TTYT huyện
Tân Lạc

7

Nguyễn Tiến Dũng

TTYT Đà
Bắc

Tên đề tài

Đánh giá chất lượng của bệnh nhân sau nội soi
tán sỏi ngược dòng điều trị sỏi niệu quản có
đặt sonde JJ tại BVĐK tỉnh HB
Đánh giá kết quả điều trị u phì đại lành tính
tuyến tiền liệt bằng phẫu thuật nội soi qua
đường niệu đạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh HB
giai đoạn 2020-2021
Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều
trị ung thư đại tràng sigma tại bệnh viện đa
khoa tỉnh Hòa Bình
Khảo sát đặc điểm của đờm với kết quả xét
nghiệm AFB nhuộm soi trực tiếp của các đối
tượng nghi lao đến khám và làm xét nghiệm
tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc năm 2022.
Thực trạng giao tiếp của Điều dưỡng, Hộ sinh,
Kỹ thuật viên tại Trung tâm Y tế huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa bình năm 2022.

Danh sách Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông
Nguyễn Quốc Tiến, Phó giám
đốc Sở Y tế;
2. Thư ký: Phòng Nghiệp vụ
Y;
3. Thành viên:
- Ông Nguyễn Hoàng Diệu,
Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh;
- Ông Phạm Kỳ Sơn, Giám
đốc Trung tâm Y tế thành
phố;
- Ông Sầm Hữu Hào, Phó
giám đốc Bệnh viện Y học cổ
truyền tỉnh;

Đánh giá kết quả điều trị vết thương bàn tay
- Ông Trần Hoàng Dương,
tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa
Trưởng khoa Nội TM, Bệnh
bình năm 2022.
viện đa khoa tỉnh.
Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị
huyết áp trên bệnh nhân ngoại trú tại khoa
khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
năm 2022.

Ghi
chú

TT

8

9

Chủ nhiệm đề tài

Hồ Tiến Dũng

Phạm Thị Tâm

Đơn vị

Tên đề tài

Đánh giá tác dụng điều trị đau lưng cấp do
thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng điện
Bệnh viện Y
châm theo quy trình 24 với giáp tích L1-S1,
học cổ truyền
thuốc thang, kéo giãn cột sống thắt lưng tại
Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2022.
Thực trạng và phương pháp điều trị nội khoa +
TTYT thành Proetz cho bệnh nhân viêm xoang mũi mạn
phố Hòa Bình tính tại Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
năm 2022.

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông
Nguyễn Quốc Tiến, Phó giám
đốc Sở Y tế;
2. Thư ký: Phòng NVY.
3. Thành viên:

- Ông Nguyễn Hoàng Diệu,
Giám đốc Bệnh viện đa khoa
Đánh giá tác dụng của bài thuốc Lục vị kỷ cúc tỉnh;
trong điều trị một số rối loạn thần kinh thực - Ông Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc
vật ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh tại Trung tâm Y tế thành phố;
Trung tâm y tế Lạc Thủy năm 2022.
Đánh giá sự hài lòng, năng lực chăm sóc của - Ông Sầm Hữu Hào, Phó giám
điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Lạc đốc Bệnh viện Y học cổ
truyền tỉnh;
Thủy năm 2021-2022.
Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải y tế ở - Ông Trần Hoàng Dương,
Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy
Trưởng khoa Nội TM, Bệnh
Đánh giá hiệu quả dự phòng run sau gây tê tủy viện đa khoa tỉnh.
sống trên sản phụ trong phẫu thuật lấy thai
bằng dịch truyền ấm tại trung tâm Y tế huyện
Yên Thủy năm 2022

II

Chiều ngày 25/4/2022 tại tầng 3, Sở Y tế

10

Vũ Trần Linh

TTYT huyện
Lạc Thủy

11

Nguyễn Thị Diệu Liên

TTYT huyện
Lạc Thủy

12

Nguyễn Mạnh Hùng

TTYT huyện
Lạc Thủy

13

Lương Thị Mai Hương

TTYT huyện
Yên Thủy

Nguyễn Thị Kim Lan

Thực trạng tuân thủ quy trình khử khuẩn, tiệt
TTYT thành khuẩn ống nội soi mềm và một số yếu tố ảnh
phố Hòa Bình hưởng tại Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
năm 2022.

14

Danh sách Hội đồng

Ghi
chú

TT

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

Tên đề tài

Khảo sát kiến thức về sử dụng Insulin và đánh
giá thực hành sử dụng bút tiêm Insulin ở bệnh
TTYT thành
nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại
phố Hòa Bình
Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình, năm
2022.
Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm nội
Bệnh viện đa khớp METHYLPREDNISOLONEACETATE
khoa tỉnh
sau chọc hút dịch trong điều trị thoái hóa khớp
gối tại BVĐK tỉnh.
Đánh giá kết quả phẫu thuật bướu đa nhân hai
Bệnh viện đa
thùy lành tính bằng dao siêu âm tại bệnh viện
khoa tỉnh
đa khoa tỉnh Hòa Bình,
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u não
Bệnh viện đa
vùng trên lều tiểu não tại BVĐK tỉnh Hoà
khoa tỉnh
Bình.

15

Đặng Ngọc Anh

16

Nguyễn Thị San

17

Hoàng Trọng Bằng

18

Trương Như Hiển

III

Sáng ngày 26/4/2022 tại tầng 3, Sở Y tế

19

Nguyễn Thị Thanh Bình

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

20

Nguyễn Thị Kim Huệ

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

21

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

22

Hoàng Thị Ngọc Mai

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến
tuân thủ quy trình thay băng vết thương sau
mổ của điều dưỡng khoa ngoại và hộ sinh tại
bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình
Mô tả đặc điểm tăng huyết áp buổi sáng bằng
Holter huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường
cao tuổi tại BVĐK tỉnh HB năm 2022.
Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng
bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh
sáng tại BVĐK tỉnh Hoà Bình năm 2022.
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ sau phẫu thuật
triệt căn ung thư đại tràng giai đoạn II – III
bằng phác đồ XELOX tại BVĐK tỉnh Hòa
Bình.

Danh sách Hội đồng

Ghi
chú

Đơn vị

Tên đề tài

Phạm Ngọc Tuấn

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín dupytren
tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

24

Phạm Nguyễn Anh Tuấn

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và
kết quả điều trị ban đầu chấn thương nhãn cầu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

25

Nguyễn Hoàng Diệu

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

Lường Thuý Hoà

TTYT huyện
Mai Châu

Đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả
điều trị phẫu thuật u xơ tử cung tại Trung tâm
Y tế huyện Mai Châu năm 2022.

Hà Công Thắng

TTYT huyện
Mai Châu

Đánh giá kết quả phẫu thuật LICHTENSTEIN
trong điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40
tuổi trở lên tại Trung tâm Y tế huyện Mai
Châu năm 2018-2021.

TT
23

26

27

IV

28

29

30

Chủ nhiệm đề tài

Danh sách Hội đồng

Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại bệnh 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông
viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2022.
Nguyễn Quốc Tiến, Phó giám
đốc Sở Y tế;
Bệnh viện đa Mô tả đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung
Phùng Thị Thanh Bình
2. Thư ký: Phòng Nghiệp vụ Y;
khoa tỉnh
thư biểu mô tuyến vú tại BVĐK tỉnh HB.
3. Thành viên:
Đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh tọa do - Ông Trương Như Hiển, Phó
thoái hóa cột sống bằng bài thuốc Độc hoạt giám đốc Bệnh viện đa khoa
Bệnh viện Y
Sầm Hữu Hào
tang ký sinh, kết hợp điện châm xoa bóp bấm tỉnh;
học cổ truyền
huyệt tại Bệnh viện Y học cổ truyền năm - Ông Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc
2022.
Trung tâm Y tế thành phố;
- Ông Trần Quốc Mạnh, Giám
Chiều ngày 26/4/2022 tại tầng 3, Sở Y tế
đốc Trung tâm Y tế huyện Tân
Đánh giá một số đặc điểm các trường hợp ối Lạc;
vỡ non, ối vỡ sớm và phân tích các yếu tố liên - Ông Trần Hoàng Dương,
TTYT huyện
Tào Thị Hiền
quan đến phương pháp đẻ của sản phụ ối vỡ Trưởng khoa Nội TM, Bệnh
Mai Châu
non, ối vỡ sớm tại Trung tâm Y tế huyện Mai viện đa khoa tỉnh.
Châu năm 2022.

Ghi
chú

TT

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

31

Ngần Thị Hợi

TTYT huyện
Mai Châu

32

Đinh Thị Thuỳ Linh

TTYT huyện
Mai Châu

33

Hoàng Thị Hồng

TTYT huyện
Mai Châu

34

Nguyễn Thị Nhã

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

35

Đinh Quốc Thắng

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

36

Bùi Văn Dũng

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

V

Sáng ngày 27/4/2022 tại tầng 3, Sở Y tế

37

Bùi Minh Châu

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

38

Lê Thị Thùy Linh

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

39

Bùi Thanh Tuấn

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

Tên đề tài
Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành và phân
tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức an
toàn khi sử dụng vật sắc nhọn của điều dưỡng,
hộ sinh, kỹ thuật viên Trung tâm Y tế huyện
Mai Châu năm 2022.
Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh trên
bệnh nhân phẫu thuật tại Trung tâm Y tế
huyện Mai Châu năm 2022.
Đánh giá kết quả triển khai bệnh án điện tử tại
Trung tâm Y tế huyện Mai Châu.
Đánh giá hiệu quả điều trị diệt trừ vi khuẩn
Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm loét dạ
dày tá tràng bằng phác đồ EBMT tại BVĐK
tỉnh HB năm 2021-2022.
Đánh giá kết quả điều trị chỉnh hình bảo tồn
gãy lồi cầu xương hàm dưới tại BVĐK tỉnh
Hoà Bình.
Đánh giá kết quả của việc hướng dẫn bệnh
nhân tự chăm sóc HMNT tại khoa Ngoại tổng
hợp của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Mô tả chức năng thất phải trên siêu âm tim ở
bệnh nhân hẹp van động mạch chủ khít
Khảo sát động mạch cảnh ở bệnh nhân tăng
HA bằng siêu âm DOPPLER tại BVĐK tỉnh
HB năm 2022
Đánh giá kết quả chăm sóc thở máy bệnh nhân
COVID-19 nặng và nguy kịch tại Bệnh viện
đa khoa tỉnh Hoà Bình năm 2021-2022

Danh sách Hội đồng
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Đơn vị

40

Đinh Hoàng Thu

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

41

Vũ Lê Kim Chung

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

42

Hoàng Công Tình

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

43

Lê Công Hải

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

44

Nguyễn Quốc Phương

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

VI

Tên đề tài
Khảo sát kiến thức, thực hành sử dụng bút
tiêm INSULIN và các vấn đề liên quan trên
bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại
BVĐK tỉnh Hoà Bình năm 2022.
Khảo sát thực trạng một số yếu tố rối loạn
đông máu: số lượng tiểucầu,FIBRINOGEN,
thời gian PROTHROMBIN (PT) ở bệnh nhân
xơ gan tại BVĐK tỉnh.
Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân COVID19 nặng, nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Hoà Bình.
Đánh giá kết quả phẫu thuật chỉnh hình màng
nhĩ, xương con trên bệnh nhân viêm tai giữa
mạn tính.
Đánh giá giá trị của cộng hưởng từ 1.5 Tesla
trong chẩn đoán chấn thương dây chằng sụn
chêm khớp gối tại BVĐK tỉnh HB năm 20212022.

Chiều ngày 27/4/2022 tại tầng 3, Sở Y tế

45

Bùi Quý Vương

46

Lê Thị Quyên

47

Phạm Kỳ Sơn

Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân hội
chứng thắt lưng hông bằng phương pháp kết
hợp điện châm với kéo giãn cột sống thắt lưng
tại TTYT huyện Kim Bôi từ năm 2022.
Thực trạng mắc và tuân thủ điều trị của bệnh
TTYT huyện
nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trạm
Kim Bôi
Y tế xã Tú Sơn 2022.
Đánh giá tình trạng rối loạn nhịp tim ở bệnh
TTYT thành nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bằng
phố Hòa Bình Holter điện tim 24h tại Trung tâm Y tế thành
phố Hòa Bình năm 2022.
TTYT huyện
Kim Bôi

Danh sách Hội đồng
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông
Nguyễn Quốc Tiến, Phó giám
đốc Sở Y tế;
2. Thư ký: Phòng Nghiệp vụ Y;
3. Thành viên:
- Ông Trương Như Hiển, Phó
giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh;
- Ông Sầm Hữu Hào, Phó giám
đốc Bệnh viện Y học cổ truyền
tỉnh;
- Ông Trần Quốc Mạnh, Giám
đốc Trung tâm Y tế huyện Tân
Lạc.
- Ông Trần Hoàng Dương,
Trưởng khoa Nội TM, Bệnh
viện đa khoa tỉnh.
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Đơn vị

48

Nguyễn Đính

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

49

Bùi Đức Chính

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

50

Đặng Xuân Thành

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

51

Đặng Thành Chung

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

Nguyễn Hoàng Hà

Bệnh viện đa
khoa tỉnh

52

Tên đề tài

Danh sách Hội đồng

Đánh giá hiệu quả phương pháp giảm đau sau
mổ ngực bằng truyền liên tục Levobupivacain
0,125% ngoài màng cứng tại bệnh viện đa
khoa tỉnh Hoà Bình từ 2019-2022.
Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi và một số
rào cản trong báo cáo sự cố y khoa tại BVĐK
tỉnh HB năm 2022.

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông
Nguyễn Quốc Tiến, Phó giám
đốc Sở Y tế;
2. Thư ký: Phòng Nghiệp vụ Y;
3. Thành viên:
- Ông Trương Như Hiển, Phó
giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh;
- Ông Sầm Hữu Hào, Phó giám
đốc Bệnh viện Y học cổ truyền
tỉnh;
- Ông Trần Quốc Mạnh, Giám
đốc Trung tâm Y tế huyện Tân
Lạc.
- Ông Trần Hoàng Dương,
Trưởng khoa Nội TM, Bệnh
viện đa khoa tỉnh.

Nhận xét hiệu quả điều trị hôn mê sau ngừng
tuần hoàn bằng biện pháp hạ thân nhiệt chỉ
huy tại BVĐK tỉnh.
Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và
một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm phổi do
vi khuẩn Gram âm tại khoa Nhi BVĐK tỉnh.
Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi khâu
thủng ổ loét dạ dày tá tràng tại BVĐK tỉnh HB
giai đoạn 2020-2022.

Ghi
chú

