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Loại bài Tên tạp chí/ bài NCKH Số tạp chí/ Năm xuất bản 

Báo cáo Khoan xương đặt hệ thống tưới rửa kháng sinh 

điều trị viêm xương tủy xương trẻ em. 

Hội nghị Chỉnh hình Nhi 

toàn quốc lần thứ X năm 

2011 

Bài báo Phẫu thuật tạo hình cơ ức đòn chũm điều trị vẹo 

cổ ở trẻ em. 

Tạp chí y học thực hành 

2012 

Loại bài báo Tên bài báo Năm xuất bản 

Bài báo Phẫu thuật điều trị dính khớp quay trụ bẩm sinh ở trẻ 

em. 

2009 

Bài báo Nhận xét phẫu thuật Salter điều trị sai khớp hông bẩm 

sinh ở trẻ em. 

2012 

Báo cáo khoa học Phẫu thuật cắt xương chậu và ghép xương mác đồng 

loại điều trị trật khớp háng bẩm sinh. 

2013 

Báo cáo khoa học Nhận xét kỹ thuật tạo hình bao khớp trong điều trịtrật 

khớp háng bẩm sinh. 

2016 

Báo cáo khoa học Nhận xét kết quả sớm phẫu thuật điều trị liệt đám rối 

thần kinh cánh tay ở trẻ em dưới 12 tháng tuổi tại 

Bệnh viện Nhi trung Ương. 

2016 

Bài báo Review Outcome of Combined Open Reduction and 

Femoral Shortening Osteotomy for Developmental 

Dysplasia of the Hip in Children.  

2017 

Bài báo Phẫu thuật cắt xương chậu và ghép xương mác đồng 

loại điều trị trật khớp hang bẩm sinh. 

2017 

Bài báo Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tạo hình bao khớp kết 

hợp cắt xương chậu tạo hình ổ cối trong điều trật khớp 

hang bẩm sinh. 

2017 

Bài báo Comparative Study Age at Time Operation between 

Younger and Older than 18 Months for Development 

Dysplasia of the Hip in Children.  

2018 

Bài báo Comparative Outcome between Salter Innominate 

Osteotomy and Zigzag Osteotomy Combined Fibular 

Allograft for Developmental Dysplasia of the Hip in 

Children.  

2018 

http://www.ghrnet.org/index.php/ijo/article/view/1960
http://www.ghrnet.org/index.php/ijo/article/view/1960
http://www.ghrnet.org/index.php/ijo/article/view/1960
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=82735
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=82735
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=82735


Bài báo A comparison of Outcome of Age at time surgery 

between younger and older than 8 years old in 

children with congenital muscule torticollis. 

Open Journal of 

Orthopedics 2017 

Bài báo An Opening Wede Medical cuneiform Osteotomy 

comleined Fibular Allograft for MetatrasusAdductus 

in children.  

EC Orthopaedics 2018; 8 

(2: 42 – 63).  

Báo cáo Bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ dưới 24 tháng tuổi, 

phẫu thuật lấy bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải 

phóng mô mềm chọn lọc 

Hội nghị Chỉnh hinh Nhi 

toàn quốc lần thứ XIII  năm 

2018 

 

Các bài NCKH của điều dưỡng khoa Chỉnh hình Nhi 

Loại bài Tên bài NCKH Năm báo cáo 

Báo cáo Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân được phẫu 

thuật gãy kín trên lồi cầu xương cánh tay thuật tại khoa 

Chỉnh hình – Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Hội nghị khoa học điều 

dưỡng Nhi khoa Toàn 

quốc lần thứ VI, tháng 3 

– 2010. 

Báo cáo Theo dõi chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật viêm xương 

tủy xương trẻ em tại khoa Chỉnh hình – Bệnh viện Nhi 

Trung ương.  

Hội nghị khoa học điều 

dưỡng Nhi khoa Toàn 

quốc lần thứ VII, tháng 

3 – 2011. Và hội nghị 

khoa học thường niên 

của hội chấn thương 

chỉnh hình Việt nam lần 

thú XII, tháng 10 – 

2013. 

Báo cáo Nhận xét một số yếu tố liên quan điều trị, chăm sóc vết 

thương trẻ em tại khoa Chỉnh hình – Bệnh viện Nhi 

Trung ương. 

Hội nghị khoa học điều 

dưỡng Nhi khoa Toàn 

quốc lần thứ VIII, tháng 

3 – 2012. 

Báo cáo Đánh giá kết quả chăm sóc trẻ phẫu thuật cong vẹo 

cột sống tại khoa Chỉnh hình – Bệnh viện Nhi Trung 

ương. 

Hội nghị khoa học điều 

dưỡng Nhi khoa Toàn 

quốc lần thứ IV, tháng 3 

– 2013. Đăng ở tạp chí 

điều dưỡng Việt nam số 

3 – 2013. 

Báo cáo Điều trị gãy kín trên lồi cầu xương cánh tay bằng kéo 

nắn đặt nẹp bột cánh cẳng bàn tay ở trẻ em. 

Giải khuyến khích hội 

thao kỹ thuật sáng tạo 

tuổi trẻ ngành Y tế khu 



vực Hà Nội lần thứ 

XXVII năm 2017 

Báo cáo So sánh kết quả sử dụng dung dịch muối sinh lý và 

dung dịch BETADINE trong thay băng ngoại khoa tại 

Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Báo cáo tại hội nghị 

khoa học điều dưỡng 

toàn quốc tháng 

4/2017, đăng ở tạp chí 

điều dưỡng Việt nam  

số 17 – 2017.   

 

 


