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                BỘ Y TẾ                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   CẦN THƠ   

                                                                                                                          

            Số: 1078 /ĐHYDCT.NCKH                                                                                                   Cần Thơ, ngày  12  tháng 9 năm 2016 

 

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 

         NĂM HỌC 2016-2017 
 

T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

KHOA Y (46 đề tài) 

1.  Nghiên cứu kết quả của 

Corticoid và thuốc kháng 

virus trên bệnh nhân liệt 

Bell tại bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ và  

bệnh viện trường  Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 

2016-2018 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và một số yếu tố liên quan của 

liệt Bell  

2. Đánh giá kết quả của corticoid và 

thuốc kháng virus trên bệnh nhân liệt 

Bell 

Ts. Lê Văn Minh 

 

 

Ths. Phạm Kiều Anh 

Thơ 

Bs. Vũ Duy Hòa  

 

8.000.000  

2.  Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng bướu lành tuyến giáp 

và đánh giá kết quả sử 

dụng kháng sinh dự phòng 

trong phẫu thuật bướu lành 

tuyến giáp ở người trên 40 

tuổi tại bệnh viện trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ 

2016-2017 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng ở bệnh 

nhân bướu lành tuyến giáp tại bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 2016-2017 

2. Đánh giá kết quả điều trị kháng sinh 

dự phòng và tìm hiểu một số yếu tố 

liên quan trong phẫu thuật bướu lành 

tuyến giáp tại bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ 2016-2017 

PGs.Ts. Nguyễn Văn 

Qui 

Bs.CKII. Tăng Kim Sơn 

Ths. Lê Thanh Vũ 
5.000.000  

3.  Nghiên cứu tình hình 

nhiễm ký sinh trùng  và vi 

nấm đường ruột trên bệnh 

nhân tiêu chảy tại khoa 

nhiễm bệnh viện Đa khoa 

Trung Ương Cần Thơ 

1. Xác định tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng 

và vi nấm đường ruột trên bệnh nhân 

tiêu chảy tại khoa nhiễm, bệnh viện 

ĐK Trung ương Cần Thơ. 

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

đến nhiễm Ký sinh trùng – vi nấm 

đường ruột. 

Bs CKII Đoàn Văn 

Quyền 

 

 

Ths.Lê Thị Cẩm Ly 

Ths. Nguyễn Thị Thảo 

Linh                                            

 

8.000.000  



2 

 

T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

4.  Nghiên cứu đặc điểm 

bệnh, biến chứng và kết 

quả điều trị bệnh đái tháo 

đường type 2 tại bệnh 

viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

1. Mô tả đặc điểm bệnh nhân đái tháo 

đường điều trị tại bệnh viện trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ. 

2. Khảo sát các biến chứng ở bệnh nhân 

đái tháo đường điều trị tại bệnh viện 

trường ĐH Y Dược Cần Thơ. 

3. Đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân 

đái tháo đường điều trị tại bệnh viện 

trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Bs CKII. Đoàn Thị 

Kim Châu 

Ts. Ngô Văn Truyền  

Ths. Trần Xuân Quỳnh 
8.000.000  

5.  Nghiên cứu một số đặc 

điểm hình ảnh điện tim và 

các yếu tố liên quan ở bệnh 

nhân xơ gan tại khoa tiêu 

hóa – huyết học lâm sàng 

bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ 

1. Xác định một số đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và mức độ suy gan 

theo Child Pugh ở bệnh nhân xơ gan. 

2. Xác định một số đặc điểm hình ảnh 

điện tim ở bệnh nhân xơ gan. 

3. Tìm hiểu mối liên quan giữa một số 

đặc điểm hình ảnh điện tim với triệu 

chứng lâm sàng, cận lâm sàng và mức 

độ suy gan theo Child Pugh ở bệnh 

nhân xơ gan. 

BS.CKII Kha Hữu 

Nhân 

Ths. Nguyễn Thị Diễm 

Bs.CKII. Bồ Kim 

Phương 

8.000.000  

6.  Nghiên cứu tổn thương cơ 

tim ở bệnh nhân đái tháo 

đường týp 2 có tăng huyết 

áp và đánh giá kết quả điều 

trị theo khuyến cáo ESC-

EASD tại bệnh viện Đa 

khoa thành phố Cần Thơ 

năm 2016-2017 

1. Khảo sát đặc điểm các chỉ số theo mục 

tiêu điều trị của khuyến cáo ESC/EASD 

và tổn thương cơ tim tiền lâm sàng trên 

bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng 

huyết áp. 

2. Khảo sát mối liên quan giữa tổn 

thương cơ tim tiền lâm sàng với các chỉ 

số mục tiêu điều trị theo ESC/EASD và 

một số yếu tố nguy cơ  tim mạch khác 

ngoài khuyến cáo. 

Ths. Trần Thị Trúc 

Linh 
Ts. Ngô Văn Truyền 8.000.000  

7.  Nghiên cứu đặc điểm vi 

trùng học và sự đề kháng 

kháng sinh trong viêm 

phổi tại khoa Nội bệnh 

viện trường Đại Học Y 

Dược Cần Thơ năm 2016-

2017 

1. Khảo sát đặc điểm vi trùng học 

trong viêm phổi bệnh viện và viêm 

phổi cộng đồng tại khoa nội BV 

trường Đại Học Y Dược Cần Thơ 

2.  Khảo sát tình hình đề kháng kháng 

sinh của từng loại vi khuẩn trong viêm 

phổi bệnh viện và viêm phổi cộng 

Ths. Nguyễn Thị 

Hồng Trân 
 8.000.000  
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đồng tại khoa nội BV trường Đại Học 

Y Dược Cần Thơ. 

8.  Khảo sát bệnh thận mạn ở 

bệnh nhân đái tháo đường 

típ 2 đến khám và đánh giá 

kết quả điều trị bằng 

Irbesartan tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2016-2017 

1. Tìm hiểu tỷ lệ bệnh thận mạn ở 

bệnh nhân đái tháo đường típ 2. 

2. Đánh giá kết quả điều trị bằng 

Irbesartan bệnh thận mạn ở bệnh nhân 

đái tháo đường típ 2. 

3. Tìm hiểu các yếu tố liên quan bệnh 

thận mạn ở bệnh nhân đái tháo đường 

típ 2. 

Ths. Võ Hoàng 

Nghĩa 

 

 

 

Bs.CKII. Đoàn Thị Kim 

Châu 

Bs. Trần Nguyễn Trọng 

Phú 

 

8.000.000  

9.  Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng,  

nguyên nhân và đánh giá 

kết quả sớm phẫu thuật rò 

hậu môn phức tạp tại bệnh 

viện trường ĐHYD Cần 

Thơ. 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng, nguyên nhân của bệnh lý rò hậu 

môn phức tạp 

2. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật rò 

hậu môn phức tạp tại Bv ĐHYD Cần 

Thơ năm 2016 - 2017 

PGS.TS Nguyễn Văn 

Lâm 

Ths. Lý Quang Huy 

Ths. Võ Thị Hậu  
8.000.000  

10.  Đánh giá kết quả phẫu 

thuật cắt đại tràng một 

đường mổ qua nội soi tại 

bệnh viện trường ĐHYD 

Cần Thơ năm 2016 - 2017 

 

1. Khảo sát đặc điểm tổn thương đại 

tràng một đường mổ qua nội soi tại 

khoa Ngoại bệnh viện ĐHYD Cần 

Thơ. 

2. Đánh giá kết quả điều trị của phẩu 

thuật cắt đại tràng một đường mổ qua 

nội soi tại khoa Ngoại bệnh viện 

ĐHYD Cần Thơ 

PGS Phạm Văn Năng 

 

 

Ths. Nguyễn Văn Tuấn 

Ths. Mai Văn Đợi 

 

8.000.000  

11.  Khảo sát đặc điểm hình 

ảnh học và kết quả phẫu 

thuật nội soi cắt chỏm 

nang gan tại bệnh viện Đa 

khoa thành phố Cần Thơ 

1.Khảo sát đặc điểm nang gan trên 

siêu âm và CT Scan bụng. 

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi 

cắt chỏm nang gan tại BVĐK TP Cần 

Thơ   

BS.CKII Lê Thanh 

Hùng 

 

Ths. Trần Hiếu Nhân  

BsCKII. Nguyễn Văn 

Tống 

8.000.000  

12.  Đánh giá kết quả điều trị 

cắt túi thừa đại tràng qua 

nội soi tại bệnh viện 

ĐHYD Cần Thơ  

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và 

cận lâm sàng bệnh túi thừa đại tràng 

2. Đánh giá kết quả điều trị của phẩu 

thuật cắt túi thừa đại tràng qua nội soi tại 

khoa Ngoại bệnh viện ĐHYD Cần Thơ 

Ths Liêu Vĩnh Đạt 

 

PGs.Ts. Phạm Văn Năng  

Ths. Mai Văn Đợi 

 

8.000.000  
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13.  Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị viêm túi mật 

không do sỏi tại bệnh viện 

Đa khoa thành phố Cần 

Thơ 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của viêm túi mật không do sỏi tại 

bệnh viện Đa khoa thành phố Cần 

Thơ. 

2. Đánh giá kết quả điều trị viêm túi 

mật không do sỏi tại bệnh viện Đa 

khoa thành phố Cần Thơ. 

Ths. Đoàn Anh Vũ 

 

 

 

Ths. Trần Hiếu Nhân   

Bs.CKII. Nguyễn Văn 

Tống 

 

8.000.000  

14.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị viêm màng não 

mủ ở trẻ em tại Khoa 

Nhiễm bệnh viện Nhi 

Đồng Cần Thơ năm 2016 – 

2017   

1. Xác định đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng của viêm màng não mủ ở trẻ 

em tại  Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 

Cần Thơ 

2. Đánh giá kết quả điều trị của viêm 

màng não mủ ở trẻ em tại  Khoa 

Nhiễm BV Nhi Đồng Cần Thơ 

Ths. Nguyễn Thị Thu 

Cúc 

 

 

Ths.Nguyễn Thị Thu Ba  

 
8.000.000  

15.  

Nghiên cứu tình trạng 

thiếu kẽm và các yếu tố 

liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi 

đến khám tại khoa khám 

bệnh viện Nhi Đồng Cần 

Thơ năm 2016 

1 Xác định tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ dưới 5 

tuổi đến khám tại khoa khám bệnh 

viện Nhi Đồng Cần Thơ. 

2. Xác định một số yếu tố liên quan 

đến tình trạng thiếu kẽm ở dưới 5 tuổi 

đến khám tại khoa khám bệnh viện 

Nhi Đồng Cần Thơ  

CN. Phạm Nguyễn 

Kim Tuyền 
PGs.Ts Phạm Thị Tâm 10.000.000 

Đề tài 

cao 

học 

16.  

Nghiên cứu mô hình bệnh 

tật, tử vong và các yếu tố 

nguy cơ ở trẻ em tại các 

xã/phường tỉnh Vĩnh Long 

1. Mô tả mô hình bệnh tật và tử vong 

ở trẻ em tại các phường/ xã tại Tỉnh 

Vĩnh Long.  

2. Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ đến 

bệnh tật và tử vong ở trẻ em các 

phường xã Tỉnh Vĩnh Long  

Ths. Bùi Quang 

Nghĩa 
PGs.Ts Phạm Thị Tâm  15.000.000 

Nhánh 

NCS 

17.  

Nghiên cứu các số đo và 

phân loại thể lực học sinh 

từ 11-14 tuổi tại thành phố 

Cần Thơ 

 

1. Xác định các số đo của học sinh từ 

11 đến 14 tuổi ở TP Cần Thơ. 

2. Phân loại thể lực dựa vào các chỉ số 

nhân trắc của học sinh từ 11 đến 14 

tuổi ở TP Cần Thơ. 

PGS.Ts Võ Quỳnh 

Trang 

Ths. Nguyễn Thị Giao 

Hạ 
CN. Thạch Văn Dũng  

8.000.000  



5 

 

T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

18.  Nghiên cứu các số đo và 

phân loại thể lực học sinh 

từ 6-10 tuổi tại thành phố 

Cần Thơ 

1. Xác định các số đo của học sinh từ 

6 đến 10 tuổi ở TP Cần Thơ. 

2. Phân loại thể lực dựa vào các chỉ số 

nhân trắc của học sinh từ 6 đến 10 tuổi 

ở TP Cần Thơ. 

Ths. Nguyễn Thị 

Giao Hạ 

 

PGS.Ts.Võ Huỳnh 

Trang 

Cn. Đặng Văn Lành 

. 

8.000.000  

19.  Khảo sát một số đặc điểm 

về tải lượng virus trong 

huyết thanh men gan, 

genotype và các dấu ấn 

miễn dịch của virus viêm 

gan B trên bệnh nhân 

nhiễm HBV chưa điều trị 

đến khám tại bệnh viện 

trường Đại Học Y Dược 

Cần Thơ 

1. Xác định mật độ và genotype HBV 

trong huyết thanh ở bệnh nhân viêm 

gan B chưa điều trị đến khám tại bệnh 

viện Đại Học Y Dược Cần Thơ 

2. Mô tả các dấu ấn miễn dịch của virus 

viêm gan B trên bệnh nhân viêm gan B 

chưa điều trị đến khám tại bệnh viện Đại 

Học Y Dược Cần Thơ 

Ths. Trần Thị Như 

Lê 

Ts. Nguyễn Thị Hải Yến 

CN Đỗ Ánh Minh 
8.000.000  

20.  Đánh giá hiệu quả phục 

hồi vận động của trẻ bại 

não bằng các phương pháp 

vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng tại Trung Tâm 

Chỉnh hình và Phục hồi 

Chức năng Cần Thơ năm 

2016 – 2017   

 

1. Đánh giá hiệu quả phục hồi vận 

động của trẻ bại não bằng các phương 

pháp vật lý trị liệu-phục hồi chức năng 

tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi 

chức năng Cần Thơ 2016-2017 

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

đến phục hồi vận động của trẻ bại não 

tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi 

chức năng Cần Thơ 2016-2017 

Ths. Nguyễn Dương 

Hanh 

Bs. Lê Thị Mỹ Tiên 

Ths. Nguyễn Quốc Lập 
8.000.000  

21.  Nghiên cứu sự thay đổi 

chức năng cầm máu và 

một số yếu tố liên quan ở 

sản phụ đến khám tại bệnh 

viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ  

 

1. Mô tả đặc điểm chức năng cầm máu 

ở sản phụ đến khám 3 tháng đầu, 3 

tháng giữa, 3 tháng cuối sinh tại bệnh 

viện ĐH Y Dược Cần Thơ. 

2. Xác định tỷ lệ bất thường về cầm 

máu và một số yếu tố liên quan ở sản 

phụ đến sinh tại bệnh viện Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

 

Ths. Phạm Hoàng 

Khánh 

Ths. Nguyễn Hồng Hà 

KTV. Võ Thị Trang 
8.000.000  

22.  Nghiên cứu đặc điểm dịch 

vị cơ sở trước và sau điều 

1. Mô tả đặc điểm dịch vị trên bệnh nhân 

viêm dạ dày có nhiễm Helicobacter 

Bs. Nguyễn Phan Hải 

Sâm 

PGs.Ts Nguyễn Trung 

Kiên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
10.000.000 

Đề tài 

cao 



6 

 

T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

trị trên bệnh nhân viêm dạ 

dày có nhiễm Helicobacter 

pylori đến khám tại bệnh 

viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

pylori đến khám tại bệnh viện Đại học Y 

Dược Cần Thơ. 

2. Đánh giá sự thay đổi dịch vị cơ sở sau 

điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori ở 

bệnh nhân viêm dạ dày đến khám tại 

bệnh viện ĐH Y Dược Cần Thơ. 

học 

23.  Bước đầu đánh giá độ lọc 

cầu thận bằng cystatin-C 

huyết thanh trên bệnh nhân 

sau ghép thận. 

1. Xác định nồng độ cystatin-C huyết 

thanh và độ lọc cầu thận dựa vào các 

công thức ước đoán độ lọc cầu thận từ 

cystatin-C huyết thanh trên bệnh nhân 

sau ghép thận. 

2. Đánh giá sự tương quan giữa nồng 

độ cystatin-C huyết thanh,  độ lọc cầu 

thận dựa vào các công thức ước đoán 

độ lọc cầu thận từ cystatin-C huyết 

thanh với creatinine huyết thanh, độ 

thanh lọc creatinine 24 giờ và độ lọc 

cầu thận bằng kỹ thuật gamma camera 

đo bằng 99mTechnetium-DTPA theo 

kỹ thuật Gate. 

Ths. Trần Thái 

Thanh Tâm 
 15.000.000 

Nhánh 

NCS 

24.  Khảo sát tỷ lệ, các yếu tố 

liên quan và kết quả điều 

trị tiền sản giật nặng tại 

Khoa Sản- bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ. 

 

1. Xác định tỷ lệ tiền sản giật nặng tại 

Khoa Sản – BV Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ. 

2.Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến 

tiền sản giật nặng tại Khoa Sản- Bv 

ĐK Trung ương Cần Thơ. 

3.Đánh giá kết quả điều trị tiền sản 

giật nặng tại Khoa Sản- BV ĐK Trung 

ương Cần Thơ. 

Bs CKII Dương Mỹ 

Linh 

CN. Nguyễn Thị Thư 

Ths. Bùi Quang Nghĩa 
8.000.000  

25.  Khảo sát kiến thức, thái độ 

về phòng ngừa ung thư cổ 

tử cung ở phụ nữ có con 

gái từ 11- 14 tuổi tại quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

1. Xác định tỷ lệ kiến thức đúng, thái độ 

đúng về ung thư cổ tử cung, HPV và 

vaccine chủng ngừa HPV của bà mẹ có 

con gái trong độ tuổi 11- 14 tuổi tại Q. 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

2. Tìm hiểu mối liên quan giữa kiến 

thức đúng với thái độ đúng đúng đúng 

Ths Lâm Đức Tâm 

 

Ths Ngũ Quốc Vĩ  

CN Lê Thị Gái 

8.000.000  
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T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

về ung thư cổ tử cung, HPV và 

vaccine chủng ngừa HPV của bà mẹ 

có con gái trong độ tuổi 11- 14 tuổi tại 

Q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

26.  Nghiên cứu đặc điểm siêu 

âm Doppler động mạch 

rốn, doppler động mạch 

não giữa và trắc đồ sinh lý 

cải biên trên các thai phụ 

khám và điều trị tại bệnh 

viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ từ năm 

2016 – 2017   

1. Khảo sát chỉ số siêu âm doppler 

động mạch rốn, Doppler động mạch 

não giữa và trắc đồ sinh lý cải biên 

trên những thai phụ khám và điều trị 

tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ. 

2. Tìm hiểu mối liên quan giữa tình 

trạng mẹ, thai và sơ sinh với kết quả 

siêu âm Doppler động mạch rốn, động 

mạch não và trắc đồ lý sinh cải biên.  

Ths. Võ Châu Quỳnh 

Anh 

 

 

 

 

 

Bs.CKII. Trương Thị 

Anh Thi 
8.000.000  

27.  Nghiên cứu tình hình sử 

dụng các biện pháp tránh 

thai và một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ có chồng tại 

quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ năm 2016 – 2017   

 

1. Xác định tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 

sinh đẻ có chồng sử dụng các biện 

pháp tránh thai tại Q. Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ năm 2015-2016. 

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

đến việc sử dụng các biện pháp tránh 

thai ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 

chồng tại quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ năm 2015-2016. 

CN. Nguyễn Thị Thư 

 

PGs.Ts Nguyễn Trung 

Kiên 

Ths Lâm Đức Tâm 

 

10.000.000 

Đề tài 

cao 

học 

28.  Khảo sát tỷ lệ thai to và các 

yếu tố liên quan đến thai to 

tại bệnh viện Phụ Sản Cần 

Thơ 

 

1. Xác định tỷ lệ thai to trên các sản 

phụ đến sinh tại bệnh viện Phụ Sản 

Cần Thơ. 

 2. Khảo sát một số yếu tố liên quan 

đến thai to ở sản phụ đến sinh tại bệnh 

viện Phụ Sản Cần Thơ. 

Bs. Quan Kim Phụng Ths Lâm Đức Tâm 10.000.000 

Đề tài 

cao 

học 

29.  Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và đánh 

giá kết quả điều trị tâm 

thần phân liệt tại bệnh viên 

Tâm thần Thành phố Cần 

Thơ năm 2016-2017.   

1. Khảo sát xét đặc điểm lâm sàng và 

cận lâm sàng bệnh nhân tâm thần phân 

liệt điều trị nội trú tại bệnh viện Tâm 

thần Cần Thơ. 

2. Đánh giá kết quả điều trị nội trú 

tâm thần phân liệt tại bệnh viện Tâm 

thần Cần Thơ bằng thang đánh giá 

Ths. Nguyễn Văn 

Thống 

BsCKI. Thiều Quang 

Hùng 

Bs Đoàn Hữu Nhân 

8.000.000  
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T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

PANSS. 

30.  Nghiên cứu ứng dụng 

phương pháp can thiệp nội 

mạch lấy huyết khối điều 

trị nhồi máu não cấp tại 

bệnh viện trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ 

1. Xác định tỉ lệ thành công của thủ 

thuật lấy huyết khối bằng catheter.  

2. Đánh giá mức độ hồi phục các triệu 

chứng lâm sàng như yếu liệt, tri giác 

của bệnh nhân sau lấy huyết khối. 

3. Xác định tỉ lệ biến chứng của thủ 

thuật. 

Ts. Nguyễn Vũ Đằng . 8.000.000  

31.  Nghiên cứu sự thay đổi 

nồng độ đường huyết lúc 

đói và HbA1c của bệnh 

nhân đái tháo đường type 2 

tại bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ 

1. Xác định đường huyết lúc đói và 

HbA1c ở bệnh nhân đái tháo đường 

type 2 tại bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

2. Xác định đáp ứng điều trị của bệnh 

nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ thông qua đường huyết lúc đói và 

HbA1c 

Ths Nguyễn Trân 

Trân 

Ths. Thái Thị Ngọc 

Thúy 
8.000.000  

32.  Nghiên cứu đặc điểm hình 

ảnh siêu âm trong tổn 

thương khớp do Gout  ở 

bệnh nhân điều trị bệnh 

viện Trung Ương Huế và 

bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Huế  

1. Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm 

trong tổn thương khớp do Gout. 

2. Đánh giá khả năng phát hiện tổn 

thương khớp do Gout của siêu âm so 

với lâm sàng và cận lâm sàng 

Bs. Phạm Thị Anh 

Thư 
 10.000.000 

Đề tài 

cao 

học 

33.  Nghiên cứu tỷ lệ viêm âm 

đạo và các yếu tố liên quan 

ở phụ nữ đến khám phụ 

khoa tại bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ năm 

năm 2016 – 2017   

 

1. Xác định tỷ lệ viêm âm đạo do 3 tác 

nhân thường gặp của phụ nữ từ 18- 49 

tuổi tại phòng khám phụ khoa bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ  

2. Tìm hiểu vai trò của một số yếu tố liên 

quan đến viêm âm đạo ở phụ nữ 

Ths. Ngũ Quốc Vĩ 

 

BsCKII. Trương Thị 

Anh Thi 

Ths. Lâm Đức Tâm 

8.000.000  

34.  Đánh giá hiệu quả can 

thiệp các bất thường cấu 

trúc vách ngăn, cuốn 

dưới, vách mũi bên tại 

1. Đánh giá hiệu quả cải thiện nghẹt 

mũi bằng bảng điểm NOSE trước và 

sau phẫu 

2.Đánh giá sự thay đổi hình thái vách 

Ths. Nguyễn Triều 

Việt 
 

Kinh phí             

tự túc 

Nhánh 

NCS 
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T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

khu vực van mũi trong 

điều trị  nghẹt mũi qua nội 

soi 

ngăn, cuốn dưới và van mũi trong qua 

nội soi trước và sau phẫu thuật 

35.  Nghiên cứu tình hình 

kháng Insulin và một yếu 

tố nguy cơ ở bệnh nhân 

suy tim mãn tại bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ  

 

1. Xác định tỷ lệ và đặc điểm kháng 

insulin ở bệnh nhân suy tim mạn tại bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

2. Khảo sát mối tương quan giữa các 

chỉ số kháng insulin với NYHA,  NT-

ProBNP, EF trên siêu âm tim và các 

thông số rối loạn nội tiết-chuyển hóa. 

3 Đánh giá ý nghĩa của các chỉ số gián 

tiếp xác định nguy cơ kháng insulin ở 

bệnh nhân suy tim mạn. 

Ths. Trần Kim Sơn  15.000.000 
Nhánh 

NCS 

36.  Khảo sát tình hình nhiễm 

và sự đề kháng kháng sinh 

của vi khuẩn  gây bội 

nhiễm trên  tổn thương da 

bệnh nhân thủy đậu nhập 

viện sau 72 giờ tại bệnh 

Viện Da Liễu Cần Thơ 

năm 2016-2017 

1. Xác định tỉ lệ các loại vi khuẩn gây 

bội nhiễm tổn ở bệnh nhân bệnh thủy 

đậu nhập viện sau 72 giờ tại BV Da 

Liễu Cần Thơ năm 2016-2017. 

2. Xác định sự đề kháng kháng sinh 

của vi khuẩn gây bội nhiễm ở bệnh 

nhân bệnh thủy đậu nhập viện sau 72 

giờ tại BV Da Liễu Cần Thơ năm 

2016-2017. 

PGs.Ts Huỳnh Văn 

Bá 

Ths. Trần Thị Như Lê 

Ths. Huỳnh Ngọc liên 
8.000.000  

37.  Nghiên cứu giá trị của 

PHUSA-MTB kit trong 

chẩn đoán lao phổi ở bệnh 

nhân  nghi mắc lao đến 

khám tại Bệnh viện lao và 

bệnh phổi thành phố Cần 

Thơ  và một số tỉnh 

ĐBSCL. 

 

1. Xác định độ nhạy; độ đặc hiệu; giá trị 

tiên đoán dương, âm của PHUSA-MTB 

kit trong phát hiện vi khuẩn lao ở mẫu 

đàm của bệnh nhân  nghi mắc lao đến 

khám tại Bệnh viện-Trung tâm lao và 

bệnh phổi tại một số tỉnh thuộc Đồng 

Bằng Sông Cửu Long. 

2. Đánh giá độ tương thích của 

PHUSA-MTB kit với một số phương 

pháp chẩn đoán lao khác đang sử dụng 

hiện nay tại Việt nam.  

Ts. Dương Thị Loan 

 

PGS.TS. Trần Ngọc 

Dung 

KTV. Huỳnh Phước Mỹ  

 

Công ty tài 

trợ 
 

38.  Nghiên cứu phát hiện vi 

khuẩn lao trong nước bọt 

bằng kỹ thuật PCR với kit 

1. Xác định tỷ lệ và mức độ vi khuẩn 

lao (+) ở mẫu nước bọt của bệnh nhân  

lao phổi AFB (+) đến khám tại Bệnh 

Ts. Dương Thị Loan 
Ths.Trịnh Thị Hồng Của   

CN. Lê Chí Dung 
Công ty tài 

trợ 
 



10 

 

T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

Phusa-MTB ở bệnh nhân 

lao AFB (+) đến khám tại 

Bệnh viện lao và bệnh 

phổi thành phố Cần Thơ 

và một số tỉnh ĐBSCL. 

 

viện-Trung tâm lao và bệnh phổi tại 

TPCT và một số tỉnh thuộc Đồng Bằng 

Sông Cửu Long. 

2. Xác định giá trị của mẫu nước bọt 

trong phát hiện vi khuẩn lao bằng kỹ 

thuật PCR với  kit PHUSA-MTB, đối 

chiếu với kết quả nuôi cấy vi khuẩn 

lao ở mẫu nước bọt. 

39.  Nghiên cứu bước đầu định 

danh kháng thể bất thường 

kháng hồng cầu và đánh 

giá kết quả truyền khối 

hồng cầu ở bệnh nhân 

Thalassemia điều trị tại 

bệnh viện đa khoa Trung 

ương Cần Thơ và Bệnh 

viện Huyết học – Truyền 

máu Cần Thơ năm 2016 – 

2017 

 

1. Xác định tỷ lệ các loại kháng thể 

bất thường kháng hồng cầu và sự liên 

quan với độ mạnh của Coombs’ test ở 

bệnh nhân Thalassemia.  

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

gây xuất hiện kháng thể bất thường 

kháng hồng cầu ở bệnh nhân 

Thalassemia.  

3. Đánh giá kết quả truyền khối hồng 

cầu ở bệnh nhân Thalassemia có kháng 

thể bất thường kháng hồng cầu.  

Bs. Nguyễn Long 

Quốc 

PGs.Ts. Nguyễn Trung 

Kiên 

KTV. Hồ Văn Út 

10.000.000 

 

Đề tài 

Cao 

học 

40.  Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, hình ảnh chụp cắt lớp 

điện toán và mối liên quan 

với đặc điểm vi khuẩn học 

ở bệnh nhân viêm phổi 

nặng điều trị tại bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ 

1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng và các 

yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt ở 

bệnh nhân viêm phổi nặng điều trị tại 

bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần 

Thơ. 

2. Mô tả đặc điểm hình ảnh X quang và 

chụp cắt lớp điện toán ngực ở bệnh nhân 

viêm phổi nặng điều trị tại bệnh viện 

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. 

3. Đánh giá mối liên quan giữa lâm sàng, 

hình ảnh cắt lớp điện toán ngực với đặc 

điểm vi khuẩn học ở bệnh nhân viêm phổi 

nặng điều trị tại bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ. 

Ths. Võ Phạm Minh 

Thư 

 

 

 

 

 

 

Bs. Dương Thị Thanh 

Vân 
8.000.000  

41.  Nghiên cứu kiểu gen virus 

HBV trên bệnh nhân viêm 

1. Xác định tỷ lệ các kiểu gen của HBV 

bằng kỹ thuật PCR-RFLP trên bệnh 

Ths. Đinh Thị Hương 

Trúc 

Ts. Dương Thị Loan  

Ts. Nguyễn Thị Hải Yến  
8.000.000  
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T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

gan siêu vi B khám tại bệnh 

viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ bằng kỹ 

thuật PCR-RFLP năm 2016-

2017 

 

nhân viêm gan siêu vi B đến khám và 

điều trị tại phòng khám gan, bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

2.  Tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

với kiểu gen của HBV ở bệnh nhân 

(gồm đáp ứng điều trị, nồng độ HBV-

DNA của virus và nồng độ men gan 

trong huyết thanh).  

42.  Nghiên cứu tình hình đái 

tháo đường thai kỳ và các 

yếu tố liên quan ở thai phụ 

đến khám thai tại bệnh 

viện Phụ sản Cần Thơ 

1. Xác định tỷ lệ đái tháo đường thai 

kỳ (theo tiêu chuẩn ADA 2015) ở thai 

phụ đến khám thai tại bệnh viện Phụ 

sản Cần Thơ. 

2. Xác định các yếu tố liên quan đến 

đái tháo đường thai kỳ. 

Ths Trần Thị Khánh 

Nga 

 Bs.CKII. Lưu Thị 

Thanh Đào 

Ths. Phan Hữu Thúy 

Nga 

15.000.000 
Nhánh 

NCS 

43.  Đánh giá kết quả phẫu 

thuật thay khớp gối tại 

bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược  Cần Thơ 

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng bệnh nhân phẫu thuật thay 

khớp gối. 

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật thay 

khớp gối tại bệnh viện trường ĐHYD 

Cần Thơ 

Ts. Nguyễn Thành 

Tấn 

 

Ths. Nguyễn Tâm Từ 

Ths. Nguyễn Lê Hoan 

 

8.000.000  

44.  Nghiên cứu các yếu tố 

nguy cơ kháng Rifampicin 

trên bệnh nhân lao phổi 

điều trị lại tại bệnh viện 

Lao và bệnh phổi Cần Thơ 

 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của lao phổi kháng rifampicin trên 

bệnh nhân lao phổi điều trị lại tại bệnh 

viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ. 

  2. Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ 

kháng rifampicin trên bệnh nhân lao 

phổi điều trị lại tại bệnh viện Lao và 

bệnh phổi Cần Thơ. 

Bs. Lương Thị Mỹ 

Linh 

Ths. Trần Thanh Hùng 

Ths. Trần Hoàng Duy  
10.000.000 

Đề tài 

Cao 

học 

45.  Nghiên cứu các dấu ấn 

sinh học và giá trị của 

Troponin siêu nhạy T và I 

trong chẩn đoán nhồi máu 

cơ tim cấp 

1. Khảo sát nồng độ các dấu ấn sinh 

học CK-MB, Myoglobin, Troponin 

siêu nhạy T và I trên bệnh nhân nhồi 

máu cơ tim cấp tại bệnh viện trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ. 

2. Xác định mức độ tăng và giá trị 

ngưỡng cắt của nồng độ Troponin siêu 

nhạy T và I trong chẩn đoán nhồi máu 

Bs Hà Thị Thảo Mai 
PGs.Ts Trần Ngọc Dung 

Ths. Trần Thị Thu Thảo 
10.000.000 

Đề tài 

Cao 

học 
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T

T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

cơ tim cấp tại bệnh viện trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ. 

3. Xác định độ nhạy và độ tương thích 

của 2 xét nghiệm Troponin siêu nhạy 

T và I trong chẩn đoán nhồi máu cơ 

tim cấp tại bệnh viện trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ. 

46.  Nghiên cứu tình trạng loãng 

xương và tiên lượng nguy cơ 

gãy xương theo mô hình 

Garvan ở bệnh nhân tăng 

huyết áp từ 50 tuổi trở lên tại 

bệnh viện trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 

2016-2017 

1. Xác định tỷ lệ loãng xương ở bệnh 

nhân tăng huyết áp từ 50 tuổi trở lên 

nhập viện tại bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ  

2. Xác định nguy cơ gãy xương theo mô 

hình GARVAN ở bệnh nhân tăng huyết 

áp từ 50 tuổi trở lên nhập viện tại bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ. 

Ts. Trịnh Kiến Trung 
Ths. Nguyễn Thái Hòa  

ĐD. Dương Thị Mỹ Linh 
8.000.000  

KHOA DƯỢC (8 đề tài) 

47.  Nghiên cứu xây dựng và 

thẩm định quy trình định 

lượng metformin 

hydroclorid và sitagliptin 

trong phép thử tương 

đương sinh học in vitro 

bằng phương pháp HPLC 

1. Xây dựng, thẩm định quy trình định 

lượng metformin hydroclorid và 

sitagliptin trong phép thử độ hoà tan ở 

các môi trường pH 1,2; 4,5 và 6,8 

bằng  phương pháp HPLC. 

1. Đánh giá tương đương in vitro 

viên nén chứa metformin và sitagliptin 

với viên đối chiếu ở 3 môi trường pH 

1,2; 4,5 và 6,8. 

Ts. Phạm Thành Suôl 

 

Ths Nguyễn Ngọc Nhã 

Thảo 

8.000.000  

48.  Nghiên cứu xây dựng qui 

trình phân tích dư lượng 

một số thuốc trừ sâu nhóm 

carbamat thường sử dùng 

trong hoa quả bằng 

phương pháp UPLC-

MS/MS 

1. Xây dựng quy trình định tính, định 

lượng dư lượng 06 thuốc trừ sâu nhóm 

carbamat (adicarb, carbofuran, 

carbosulfan, carbaryl, methiocarb, 

methomyl) thường sử dụng trên hoa 

quả bằng phương pháp UPLC-

MS/MS. 

2. Ứng dụng qui trình đã xây dựng để 

kiểm tra dư lượng adicarb, carbofuran, 

Ts. Đỗ Châu Minh 

Vĩnh Thọ 

 

 

 

Ds. Nguyễn Mạnh Quân 

8.000.000  
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T 
Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

carbosulfan carbaryl, methiocarb, 

methomyl  có trong táo, nho, cam, 

quýt, bưởi, mận, lê, cà chua, theo 

quyết định 46/2007/QĐ-BYT về mức 

dư lượng tối đa cho phép hóa chất bảo 

vệ thực vật có trong hoa quả. 

49.  Ứng dụng phương pháp 

sắc ký để phân lập 

evodiamin và rutaecarpin 

từ quả ngô thù du (Fructus 

evodiae) 

1. Khảo sát điều kiện sắc ký để phân 

lập, tinh chế evodiamin và rutaecarpin 

từ quả Ngô thù du. 

2. Xác định cấu trúc các chất phân lập 

bằng các phương pháp phổ học. 

Ts. Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 

Ths Lê Thị Nhân Duyên 

KTV. Nguyễn Thị Đặng 
8.000.000  

50.  Nghiên cứu tuân thủ sử 

dụng thuốc tiêm và dịch 

truyền cho bệnh nhân điều 

trị nội trú tại khoa Ngoại 

tổng hợp bệnh viện trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2016 

1. Xác định tỷ lệ sử dụng thuốc tiêm 

và dịch truyền cho bệnh nhân tại khoa 

Ngoại tổng hợp tại bệnh viện trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ 

2. Khảo sát tỷ lệ kê đơn đúng về thuôc 

tiêm và dịch truyền của bác sĩ và điều 

dưỡng theo hướng dẫn sử dụng thuốc 

trong các cơ sở y tế có giường bệnh 

của Bộ Y tế (Thông tư 23/2011/TT - 

BYT)  

3.  Xác định tỷ lệ tuân thủ qui định sử 

dụng thuốc tiêm và dịch truyền của 

điều dưỡng trong điều trị bệnh nhân 

nội trú tại bệnh viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ.  

Ths. Nguyễn Hoàng 

Yến 

 

 

 

 

 

 

 

Bs.CKII. Lại Văn Nông 

CN. Ngô Thị Diệu 8.000.000  

51.  Xây dựng và thẩm định 

quy trình định lượng đồng 

thời 3 curcumin I, II, III & 

sản phẩm phân hủy bằng 

HPLC đầu dò DAD” 

 

1. Xây dựng quy trình định lượng 

đồng thời 3 curcumin I, II, III bằng 

HPLC-DAD trong nguyên liệu và viên 

nén nổi Curcumin 100mg 

2. Xác định tỷ lệ % diện tích pic sản 

phẩm phân hủy Curcumin trong quá 

trình lão hóa dài hạn 

Ths. Lữ Thiện Phúc 

 

Ths. Huỳnh Thị Mỹ 

Duyên 

8.000.000  
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Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

52.  Nghiên cứu thành phần 

hóa học của dược liệu Bìm 

bịp (Clinacanthus sp. 

Acanthaceae) 

1. Khảo sát về mặt hình thái và đặc 

điểm vi học của cây Bìm bịp 

(Clinacanthus sp) 

2. Chiết xuất, phân lập và xác định 

cấu trúc các chất phân lập được. 

Ths. Nguyễn  Thị 

Trang Đài 
 15.000.000 

Nhánh 

NCS 

53.  Nghiên cứu bào chế cao 

chứa Ý dĩ (Coix 

lachrymal-jobi L. var.) 

Sinh địa (Rehmannia 

glutinosa Libosch.) và 

khảo sát tác dụng hạ đường 

huyết trên chuột. 

1. Khảo sát bào chế cao khô chứa Ý 

dĩ, Sinh địa bằng phương pháp sấy 

phun. 

2. Khảo sát tác động hạ đường huyết 

của cao chứa Ý dĩ và Sinh địa trên 

chuột. 

 

Ths. Trần Bá Việt 

Quí 

Ths. Nguyễn Thị Linh 

Tuyền 
8.000.000  

54.  Xây dựng mô hình gây 

nghiện, suy giảm trí nhớ 

bằng morphin và khảo sát 

tác dụng dự phòng, cải 

thiện các triệu  chứng thiếu 

thuốc của cao linh chi trên 

chuột nhắt trắng. 

1. Xây dựng mô hình gây nghiện và 

hội chứng thiếu thuốc của morphin 

bằng naloxon trên chuột nhắt trắng 

trong điều kiện cơ sở. 

2. Xây dựng mô hình gây suy giảm trí 

nhớ bằng morphin trên chuột nhắt 

trắng. 

3. Khảo sát tác dụng dự phòng nghiện 

và hội chứng thiếu thuốc của cao linh 

chi trên mô hình gây nghiện bằng 

morphin  

3. Khảo sát tác dụng cải thiện trí nhớ 

của cao linh chi trên mô hình đã xây 

dựng 

Ths. Trần Hoàng Yến 
PGs.Ts Dương Xuân 

Chữ 
10.000.000 

Đề tài 

Cao 

học  

KHOA YTCC (3 đề tài) 

55.  Nghiên cứu tình hình tiêm 

ngừa vắc-xin viêm gan B 

liều sơ sinh và một số yếu 

tố liên quan tại tỉnh Vĩnh 

Long, Cà Mau và thành 

phố Cần Thơ năm 2015 

 

1. Xác định tỉ lệ trẻ sơ sinh được tiêm 

vắc-xin viêm gan B trong 24 giờ sau 

sinh tại tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và 

thành phố Cần Thơ năm 2015 

2. Xác định tỉ lệ người mẹ có kiến 

thức, thái độ đúng về tiêm vắc-xin 

viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh 

cho trẻ sơ sinh tại tỉnh Vĩnh Long, Cà 

PGS.TS Phạm Thị 

Tâm 

Ths. Nguyễn Tấn Đạt 

Ths. Trương Thành Nam 
2.000.000 

Đề tài 

Dự án 

ĐH 

Antwer

pen của 

Bỉ (KP 

dự án) 
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Tên đề tài Mục tiêu Chủ nhiệm Cán bộ tham gia 

Kinh phí 

duyệt 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

Mau và thành phố Cần Thơ năm 2015 

3. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến 

tiêm ngừa vắc-xin viêm gan B trong 

24 giờ đầu sau sinh tại tỉnh Vĩnh 

Long, Cà Mau và thành phố Cần Thơ 

năm 2015 

 

56.  Nghiên cứu thực trạng một 

số yếu tố nguy cơ chính 

của bệnh không lây nhiễm 

trên bệnh nhân tăng huyết 

áp tại xã Nhơn Nghĩa và 

Nhơn Ái, thành phố Cần 

Thơ 

 

1. Xác định tỷ lệ bốn hành vi nguy cơ 

chính của BKLN bao gồm hút thuốc 

lá, ít vận động thể lực, uống nhiều 

rượu, và ăn nhiều muối đối với bệnh 

nhân THA đang được quản lý điều trị 

tại 2 xã Nhơn Nghĩa và Nhơn Ái, Tp 

Cần Thơ. 

2.Xác định các yếu tố liên quan đối 

với các yếu tố nguy cơ này.  

 

Ts. Bùi Văn Tân 

BsCKII. Huỳnh Minh  

Trúc 

Ths Châu Liễu Trinh 

8.000.000 

 

57.  Nghiên cứu tình hình vi 

đạm niệu và rối loạn mỡ 

máu ở người Tăng huyết 

áp và một số yếu tố liên 

quan tại tỉnh Vĩnh Long 

1. Xác định tỷ lệ vi đạm niệu và rối 

loạn mỡ máu ở bệnh nhân THA tại 

tỉnh Vĩnh Long. 

2.Mô tả các yếu tố liên quan đạm niệu 

vi lượng và rối loạn mỡ máu ở bệnh 

nhân tăng huyết áp tại tỉnh Vĩnh 

Long. 

 

Ths. Lê Minh Hữu 

 

 

PGs.Ts. Phạm Thị Tâm 

PGs.Ts Nguyễn Trung 

Kiên 

15.000.000 
Nhánh 

NCS 

KHOA ĐIỀU DƯỠNG (2 đề tài) 

58.  Nghiên cứu tình hình 

nhiễm virus viêm gan B và 

C ở những bệnh nhân đến 

khám tại bệnh viện Đa 

khoa thành phố Cần Thơ 

2016 - 2017 

 

1. Định tính và định lượng virus gây 

viêm gan siêu vi B và C từ mẫu bệnh 

phẩm của bệnh nhân đến khám tại 

phòng khám tiêu hóa bệnh viện Đa 

khoa Thành phố Cần Thơ. 

2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan với 

tình trạng nhiễm HBV và HCV 

PGs.Ts. Trần Đỗ 

Hùng 

Ths. Nguyễn Thị Hồng 

Ds. Phạm Đức Thọ  
8.000.000 

 

59.  Khảo sát sự tin tưởng vào 

khả năng thực hành chăm 

1. Khảo sát mức độ tin tưởng vào khả 

năng thực hành chăm sóc đúng khi trẻ 

 

Ths. Nguyễn Thị 

  Ths. Huỳnh Văn Lộc 

 CN. Phạm Thị Bé Kiều 
8.000.000 
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sóc đúng khi trẻ dưới 5 

tuổi bị viêm phổi của các 

bà mẹ và các yếu tố liên 

quan tại bệnh viện Nhi 

Đồng thành phố Cần Thơ 

năm 2016 – 2017. 

 

bị viêm phổi của các bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi đang điều trị tại bệnh viện 

Nhi Đồng TP Cần Thơ. 

2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến 

sự tin tưởng vào khả năng thực hành 

chăm sóc đúng khi trẻ bị viêm phổi 

của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi đang 

điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng TP 

Cần Thơ 

Ngọc Hân 

 

KHOA KHCB (3 đề tài) 

60.  Nghiên cứu thành phần 

hóa học và hoạt tính kháng 

ung thư của loài địa y 

Parmotrema tinctorum 

(Nyl.) Hale 

1. Sàng lọc hoạt tính kháng ung thư 

trên các cao chiết có độ phân cực khác 

nhau của địa y Parmotrema tinctorum 

(Nyl.) Hale 

2. Chiết xuất, tinh chế và xác định cấu 

trúc các hợp chất chính từ cao có hoạt 

tính. 

3. Thử nghiệm hoạt tính kháng ung 

thư trên hợp chất chính cô lập được. 

Ts. Nguyễn Thị Thu 

Trâm 
                    8.000.000 

 

61.  Nghiên cứu tình hình 

thiểu tinh nặng và ảnh 

hưởng của hormon FSH, 

LH, testosteron huyết 

thanh ở nam vô sinh đến 

khám tại Bệnh viện Phụ 

sản Thành phố Cần Thơ 

năm 2016-2017 

1. Xác định tỷ lệ vô sinh nam do thiểu 

tinh nặng tại Bệnh viện Phụ sản Thành 

phố Cần Thơ năm 2016-2017.   

2. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận 

lâm sàng ở nam vô sinh thiểu tinh 

nặng tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố 

Cần Thơ năm 2016-2017.   

3. Tìm hiểu mối liên quan của hormon 

FSH, LH, testosteron huyết thanh đến 

mật độ tinh trùng ở nam giới thiểu 

tinh nặng tại Bệnh viện Phụ sản Thành 

phố Cần Thơ năm 2016-2017.   

Ths. Cao Thị Tài 

Nguyên 

Ths. Phạm Thị Ngọc 

Nga 

CN. Trịnh Minh Thiết 

8.000.000 

 

62.  Xây dựng hệ thống đánh 

giá phản hồi của sinh viên 

tại Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

1. Xây dựng hệ thống đánh giá phản 

hồi của sinh viên về các mặt hoạt 

động của trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 

Ths. Trần Thị Bích 

Phương 

Ths. Châu Minh Khoa 

Ks. Trần Việt Xô 
8.000.000 
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 2. Thực hiện đánh giá bằng bộ công 

cụ được tích hợp trực tuyến vào cổng 

thông tin điện tử của Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ. 

BỆNH VIỆN (5 đề tài) 

63.  Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng, kết quả 

can thiệp và tiên lượng 

ngắn hạn ở bệnh nhân hội 

chứng vành cấp có can 

thiệp động mạch vành qua 

da tại bệnh viện trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ. 

 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng ở bệnh nhân hội chứng vành cấp 

tại Bệnh viện Trường. 

2. Đánh giá kết quả can thiệp động 

mạch vành qua da ở bệnh nhân hội 

chứng vành cấp tại bệnh viện trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ. 

3. Xác định tỷ lệ biến cố tim mạch và 

một số yếu tố tiên lượng ngắn hạn ở 

bệnh nhân hội chứng vành cấp có can 

thiệp động mạch vành qua da tại bệnh 

viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Bs. Huỳnh Tuấn An 

 

Ts. Trần Viết An  

Ths. Nguyễn Duy 

Khương  

8.000.000 

 

64.  Nghiên cứu giá trị của lâm 

sàng và test tetany trên 

máy điện cơ trong chẩn 

đoán hạ canxi máu ở bệnh 

viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ. 

1. Xác định giá trị chẩn đoán dương 

tính và chẩn đoán âm tính của triệu 

chứng lâm sàng trong chẩn đoán hạ 

canxi máu trên bệnh nhân đến khám 

tại bệnh viện trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ. 

2. Xác định giá trị chẩn đoán dương 

tính và chẩn đoán âm tính của test 

tetany trên máy điện cơ trong chẩn 

đoán hạ canxi máu trên bệnh nhân đến 

khám tại bệnh viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ. 

3 Xác định giá trị chẩn đoán dương 

tính và chẩn đoán âm tính của triệu 

chứng lâm sàng kết hợp với test tetany 

trên máy điện cơ trên bệnh nhân đến 

khám tại bệnh viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ. 

Ths. Phạm Kiều Anh 

Thơ 

 

 

PGs.Ts. Nguyễn Trung 

Kiên 

Ths. Trần Hoàng Ngôn 

          

8.000.000 
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65.  Nghiên cứu ứng dụng kỹ 

thuật hút dịch khí quản 

trong chẩn đoán vi sinh ở 

bệnh nhân viêm phổi điều 

trị tại bệnh viện Trường  

Đại học Y Dược Cần Thơ 

 

1. Xác định tỉ lệ chẩn đoán vi sinh 

dương tính từ mẫu đàm khạc và dịch 

hút khí quản ở bệnh nhân viêm phổi. 

2. Xác định tỉ lệ thành công, thất bại 

trong chẩn đoán tác nhân vi sinh của 

mẫu dịch hút khí quản ở bệnh nhân 

viêm phổi. 

3. Xác định tỉ lệ biến chứng của kỹ 

thuật hút dịch khí quản ở bệnh nhân 

viêm phổi. 

Ths. Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

ĐD.Trần Thị Bảo Yến 

ĐD. Bùi Văn Nhiều 
8.000.000 

 

66.  Đánh giá kết quả phẫu 

thuật gãy xương đòn bằng 

phương pháp kết hợp 

xương kim Kirschner tại 

Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ. 

1. Xác định các đặc điểm chung của 

gãy xương đòn 

2. Đánh giá kết quả điều trị của 

phương pháp mổ kết hợp xương đòn 

bằng kim Kirschner 

 

Ths. Nguyễn Tâm Từ 

 

CN. Mai Hữu Lực                                

ĐD. Lê Ngọc Diệu 

8.000.000 

 

 

67.  Nghiên cứu sử dụng kháng 

sinh dự phòng trong  phẫu 

thuật nội soi u nang buồng 

trứng lành tính tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ. 

1. Đánh giá kết quả sử dụng kháng 

sinh dự phòng trong  phẫu thuật nội 

soi u nang buồng trứng tại khoa Phụ 

sản bệnh viện Trường đại học Y - 

Dược Cần Thơ. 

2. Khảo sát hiệu quả kinh tế, sự hài 

lòng của người bệnh trong việc sử 

dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu 

thuật nội soi u nang buồng trứng. 

Bs.CKII. Huỳnh Thị 

Uyển Trang 

 

ĐD. Huỳnh Thị Hồng 

Thắm 

ĐD.Nguyễn Thị Mỹ Chi 

8.000.000 

 

ĐƠN VỊ HLKN (1 đề tài) 

68.  Nghiên cứu hiệu quả của 

việc tự học tại đơn vị Huấn 

luyện Kỹ năng và phân 

tích các nguồn lực cần có 

để đáp ứng cách thức tự 

học  

 

1. So sánh hiệu quả của việc tự học tại 

đơn vị Huấn luyện Kỹ năng với sinh 

viên Y Đa khoa chính quy 

2. Phân tích các nguồn lực cần có để 

đáp ứng cách thức tự học 

Ths. Phạm Thị Mỹ 

Ngọc 

Ths Trần Xuân Quỳnh  

 Bs Bùi Công Minh 
8.000.000 
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THƯ VIỆN (1 đề tài) 

69.  Nghiên cứu tình hình sử 

dụng Thư viện trường 

phục vụ cho việc học tập 

của sinh viên Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ. 

 

1. Xác định tần suất, thói quen sử 

dụng Thư viện của sinh viên. 

2. Xác định nhu cầu thông tin của sinh 

viên: tỉ lệ sử dụng các nguồn tài liệu 

của thư viện, tỉ lệ sử dụng dịch vụ tìm 

tin, tỉ lệ sử dụng Thư viện điện tử. 

3. Tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề 

xuất của sinh viên đối với các hoạt 

động và dịch vụ của Thư viện. 

CN. Trần Linh 

Phương 

CN. Trần Thụy Lam 

Thảo  

CN. Huỳnh Phan Tường 

Vy 

10.000.000 

 

PHÒNG ĐTĐH (1 đề tài) 

70.  Khảo sát ý kiến sinh viên 

tốt nghiệp năm 2017 về 

công tác đào tạo đại học và 

hoạt động quản lý đào tạo 

của Nhà Trường. 

1. Khảo sát mức độ hài lòng của sinh 

viên tốt nghiệp đối với công tác đào 

tạo đại học và hoạt động quản lý đào 

tạo của Nhà Trường (chương trình, 

giáo trình, tổ chức giảng dạy, phương 

pháp giảng dạy, thi kiểm tra, đánh 

giá). 

2.Tìm hiểu một số giải pháp nhằm cải 

tiến và nâng cao chất lượng đào tạo 

trong Nhà Trường. 

 

Ths. Phan Thị Luyện 

Ths. Nguyễn Minh 

Phương   

Ks. Nguyễn Hoàng Duy 

8.000.000 

 

 

     - Tổng cộng: 70 đề tài                                                                                                                   

     - Tổng kinh phí: 589.000.000đ (năm trăm tám mươi chín triệu đồng)   

                                                                                                                                                                  
              Nơi nhận:                                                                                                                                               
          - Các đơn vị thuộc trường; 

          - BGH (để biết);  
          - Lưu HCTH, NCKH, TCKT.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                 

 

 


