
CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHẪU BỆNH CHO HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA 2  

NỘI THẦN KINH 

(Năm học 2019 - 2020) 

STT Tên học viên Tên đề cương nghiên cứu Tên chuyên đề giải phẫu bệnh Điểm 

1 Nguyễn Quốc Hải Đánh giá các yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân 

xuất huyết tiểu não 
Đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh 

các bệnh lý mạch máu não thường 

gặp. 

 

2 Lê Kim Khánh Đánh giá mối tương quan giữa vị trí xuất huyết 

với sự gia tăng thể tích khối máu tụ 
Đặc điểm giải phẫu bệnh của huyết 

khối – huyết tắc và nhồi máu 

 

3 Trần Thị Bích Ngọc Đánh giá nghiệm pháp SEMONT trong điều trị 

chóng mặt tư thế kịch phát lành tính ống bán 

khuyên sau 

Đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh 

các bệnh lý không phải u ở tai 

 

4 Lê Thị Tố Oanh Đánh giá tính an toàn của liệu pháp điều trị tái 

tưới máu trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não 

cấp cao tuổi 

Đặc điểm giải phẫu bệnh của tổn 

thương não do thiếu máu 

 

5 Nguyễn Đình Hoàng Quyên Khảo sát chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 

động kinh bằng thang điểm QOLIE-31P 
Đặc điểm giải phẫu bệnh các tổn 

thương ở não gây động kinh cục bộ 

thường gặp. 

 

6 Nguyễn Thị Thỏa Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian 

điều trị tái thông ở bệnh nhân đột quỵ thiếu 

máu cục bộ cấp 

Đặc điểm lâm sàng – giải phẫu bệnh 

của bệnh xơ vữa động mạch 

 

7 Thân Thị Minh Trung So sánh việc đánh giá chức năng nhận thức của 

bệnh nhân đột quỵ bán cầu ưu thế theo thang 

điểm CASP với thang điểm MMSE và MOCA 

Đặc điểm giải phẫu bệnh của nhồi 

máu hệ thần kinh trung ương (central 

nervous system infarction) 

 

 



 


