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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Đối tượng:  Giảng viên       ; Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y học;  Chuyên ngành : Ngoại Bỏng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN NHƯ LÂM 

2. Ngày tháng năm sinh: 24 tháng 03 năm 1969; Nam       ;   Nữ ;  Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng CSVN:                 

4. Quê quán:  Xã Đại Đồng, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghê ̣An 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  P906 - 17T3, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, 

Quâṇ Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nôị  

6. Địa chỉ liên hệ: LK1- G15, khu đô thị Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 

   Điện thoại di động: 0948316869 ; E-mail: lamnguyenau@yahoo.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 9/1991 đến 12/1998: Bác sỹ điều trị Khoa Điều tri ̣Bỏng, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu 

Trác, Học viện Quân Y 

- Từ 01/1999 đến 01/2001: Hoc̣ cao hoc̣ taị Đại học Adelaide, Australia 

- Từ 2/2001 đến 10/2002: Bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, 

Học viện Quân Y 

- Từ 11/2002 đến 6/2003: Phó chủ nhiêṃ khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê 

Hữu Trác, Học viện Quân Y 

- Từ 7/2003 đến 11/2005: Chủ nhiêṃ khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu 

Trác, Học viện Quân Y 

- Từ tháng 12/2005 đến 5/2013: Giảng viên bô ̣môn Bỏng và Y học thảm hoạ, Chủ nhiêṃ 

khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân Y 
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- Từ tháng 6/2013 đến nay: Giảng viên bô ̣môn Bỏng và Y học Thảm hoạ, Phó giám đốc 

bệnh Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học Viện Quân Y 

- Chức vụ hiện nay: Giảng viên bộ môn Bỏng và Y học thảm hoạ, Phó giám đốc bệnh Viện 

Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học Viện Quân Y 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó giám đốc bệnh Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác 

- Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Bỏng và Y học thảm hoạ, Bệnh Viện Bỏng Quốc gia 

Lê Hữu Trác, Học Viện Quân Y 

Địa chỉ cơ quan: 263 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 0243.6884571 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 6 năm 1993; số văn bằng: 5752, ngành: Y, chuyên 

ngành: Đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH: Học Viện quân Y, Việt nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 07 tháng 8 năm 2001; ngành: Y học, chuyên ngành: Y tế công 

cộng; Nơi cấp bằng ThS: Trường đaị hoc̣ Adelaide, Australia 

- Được cấp bằng TS ngày 05 tháng 9 năm 2006; số văn bằng: 04533, ngành: Y học, chuyên 

ngành: Phẫu thuật đại cương; Nơi cấp bằng TS: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam.    

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Năm 2012, thuộc ngành: Y học 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS tại HĐCDGS cơ sở: Học viện Quân y. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS tại HĐCDGS ngành, liên ngành: Y học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

1. Nghiên cứu rối loạn chuyển hoá và dinh dưỡng trong bỏng 

2. Nghiên cứu các biện pháp tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị biến chứng 

ở bệnh nhân bỏng nặng  

3. Nghiên cứu một số loại hình bỏng đặc biệt; các vật liệu và biện pháp tiên tiến điều 

trị tại chỗ tổn thương bỏng 

4. Nghiên cứu đáp ứng y tế trong thảm họa cháy nổ và bỏng hàng loạt 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

   - Đã hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 
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  - Đã hoàn thành 14 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, trong đó: Chủ nhiệm 03 đề tài 

nhánh cấp nhà nước, 02 đề tài khoa học cấp bộ và 01 đề tài khoa học cấp cơ sở; Tham gia/thư 

ký 01 đề tài nhánh cấp nhà nước và 07 đề tài khoa học cấp bộ.  

  - Đã công bố 135 bài báo khoa học, trong đó 35 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

 - Số lượng sách đã xuất bản: 11, trong đó: 11 cuốn thuộc nhà xuất bản có uy tín. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

  - Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì và hạng ba (2004), Huy chương 

Quân kỳ quyết thắng (2013); Tham gia cụm công trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa 

học và công nghệ (2005) 

- Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (2017); Chiến sỹ thi đua toàn quân (2014); Kỷ niệm 

chương vì thế hệ trẻ; Một số bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và Bộ Y tế. 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Bản thân tôi tự nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của giảng viên quy 

định theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, Thông tư 47/2014/TT- BGDĐT 

ngày 31 tháng 12 năm 2014 và Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của 

các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học. 

Cụ thể, đã trực tiếp giảng dạy bậc đại học, sau đại học tại Học viện Quân y, hướng dẫn 

nghiên cứu sinh, học viên cao học, các nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu. Chủ trì 

và tham gia xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Tích cực 

tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì và tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học và công nghệ các cấp.  

Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn tích cực học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, trau dồi đạo đức người Thầy. Tích cực 

tự học nâng cao trình độ ngoại ngữ, cập nhật các tiến bộ của các nước trong khu vực và trên 

thế giới, từng bước vận dụng phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của đơn vị. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
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2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 16 năm 6 tháng 

-  Kết quả 3 năm học cuối liên tục sau khi được công nhận PGS  

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ giảng 

trực tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019 - 2020 1 1                                                                                                                                                                   144 50 194/307.25/216 

2 2020 - 2021 2 1   147 71.25 218.25/346.75/216 

3 2021 - 2022 1 1   124 55.5 179.5/309.5/216 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành 

kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài        : 

- Học ĐH  ;  Tên nước đào tạo: ............................................................................... 

- Bảo vệ luận văn ThS       ; tại nước : Australia; năm 2001 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước    : 

      - Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... số bằng: …; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  :  

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

 - Chứng chỉ trình độ C cấp ngày 23 tháng 4 năm 1997 

 - Chứng chỉ IELT cấp ngày 03 tháng 12 năm 1998 

4. Hướng dẫn NCS đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT Họ tên NCS  

Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn  

Cơ sở  

đào tạo 

Ngày, tháng, năm 

được cấp bằng/có 

quyết định cấp bằng Chính Phụ 

1 Hồ Thị Vân Anh  X 2008 - 2013 HVQY 16/7/2015 

2 Trần Đình Hùng  X 2013 - 2018 
HVQY 

07/3/2019 

3 Phan Quốc Khánh X  2015 - 2021 
HVQY 

30/12/2021 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I 
Trước khi được công nhận PGS 

 

1 

Bỏng 

 (Giáo trình giảng 

dạy đại học) 

 

GT 

Y học 

2006 
8 Tham gia 

Biên soạn 

chung 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

2 

Sơ cứu, cấp cứu  và 

điều trị bỏng 

 

HD 

Y học 

2006 16 Tham gia 
Biên soạn 

chung 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

II 
Sau khi được công nhận PGS 

 

1 

Atlas tổn thương 

bỏng và điều trị 

 

HD 

Y học 

2014 2 
Đồng chủ 

biên 

Biên soạn 

chung  

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

2 

Hướng dẫn quy 

trình kỹ thuật khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngành Bỏng 

 

HD 

 

Y học 

2015 19 

 

Tham gia 

Biên soạn 

chung  

 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

3 

Bỏng 

(Giáo trình sau đại 

học) 
GT 

Quân đội 

nhân dân 

2018 
21 Tham gia 

Tr.280-290; 

331-348; 414-

418; 441-450; 

720 -744  

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

4 

 

Sổ tay cấp cứu  

đầu tiên 

HD 

Quân đội 

nhân dân 

2019 

21 

Tham gia 
Tr.115-134 

 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  
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TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

5 

Giáo trình Bỏng 

(Dùng cho đào tạo 

trình độ đại học) 

GT 

Quân đội 

nhân dân 

2020 

10 Tham gia 

Biên soạn 

chung 

 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

6 

Rối loạn chuyển hoá 

và dinh dưỡng trong 

bỏng 

CK 

Quân đội 

nhân dân 

2021 

2 
Đồng chủ 

biên 

Biên soạn 

chung 

 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

7 

Hội chứng suy hô 

hấp cấp tiến triển 

trong bỏng 

 

CK 
Y học 

2021 
4 Chủ biên 

Biên soạn 

chung 

 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

8 

Đáp ứng y tế trong 

thảm hoạ cháy nổ 

và bỏng hàng loạt 

 

CK 
Y học 

2022 
1 Chủ biên 

Toàn bộ 

 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

9 

Giáo trình Y học 

thảm hoạ (Dùng cho 

đào tạo trình độ đại 

học) 

TK 

Quân đội 

nhân dân  

2022 

12 Chủ biên 

Biên soạn 

chung 

 

Quyết định số 

1936/QĐ-HVQY  

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn. 

Trong đó: 03 sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản mà ứng viên là 

chủ biên sau PGS (Cuốn số [6], [7], [8]). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/

TK 

Mã số và  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS 

1 Nghiên cứu phẫu thuật cắt 

hoại tử sớm ghép da trong 72 

giờ đầu sau bỏng để điều trị 

bỏng sâu 

 

TG Đề tài cấp Bộ  

Y tế 
2003-2005 

26/3/2006 

Xuất sắc 

2 Nghiên cứu tác dụng của nuôi 

dưỡng sớm đường ruột trong 

điều trị bệnh nhân bỏng nặng 

 

TK 
Đề tài cấp Bộ  

Y tế 

2003-2005 
26/03/2006 

Xuất sắc 

3 Nghiên cứu ứng dụng kỹ 

thuật siêu lọc liên tục 

(CVVH) điều trị bệnh nhân 

bỏng nặng 

 

TG Đề tài cấp Bộ 

Y tế 

 

2003-2005 
26/03/2006 

Xuất sắc 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/

TK 

Mã số và  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

4 Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và một số 

biện pháp điều trị dự phòng 

suy đa tạng ở bệnh nhân bỏng 

nặng 

 

TK 
Đề tài cấp Bộ 

Y tế 

 

2006-2008 20/11/2008 

Loại A 

5 Nghiên cứu chế tạo và phát 

triển ứng dụng một số vật liệu 

nano bạc để khử trùng trong y 

tế, đời sống và sản xuất 

 

TG Đề tài Nghị định 

thư cấp Nhà nước 
2007-2009 06/01/2010 

Khá 

6 Đánh giá tác dụng của tấm tế 

bào sừng tự thân nuôi cấy trên 

vết thương bỏng sâu. 

 

CN 

Đề tài nhánh 

thuộc Công trình 

trọng điểm cấp 

Nhà nước 

Mã số 

KC.10.11/06-10 

 

2007-2010 20/9/2010 

Đạt 

(NN: Khá) 

7 Nghiên cứu tác dụng điều trị tại 

chỗ của băng Hepatopancreas 

trên vết thương bỏng thực 

nghiệm 

 

CN 
Đề tài nhánh 

thuộc Nghị định 

thư cấp Nhà nước 

 

2010-2011 

09/3/2012 

Đạt 

(NN: Đạt) 

8 Nghiên cứu xây dựng quy 

trình và hiệu quả liệu pháp 

tắm điều trị bệnh nhân bỏng 

nặng 

 

CN 
Đề tài cấp cơ sở 

(HVQY) 

 

2012 24/5/2013 

Xuất sắc 

II 
Sau khi được công nhận PGS 

1 Đánh giá ghép da đồng loại 

bảo quản trên bệnh nhân bỏng  

CN Đề tài nhánh 

thuộc đề tài độc 

lập cấp Nhà nước 

Mã số 

ĐTĐL2011/G69 

2011-2014 15/12/2014 

Đạt  

(NN: Khá) 

2 Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và áp dụng 

liệu pháp thông khí bảo vệ 

phổi điều trị hội chứng ARDS 

ở bệnh nhân bỏng 

CN Đề tài cấp 

Bộ Quốc Phòng 

2013-2015 18/8/2015 

Đạt mức B 

3 Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sơ cứu, cấp cứu, phân 

loại và vận chuyển bệnh nhân 

bỏng hàng loạt tại các tuyến y  

tế 

Đồng CN Đề tài cấp  

Bộ  Y tế 

2014-2016 19/10/2016 

Khá 

4 Nghiên cứu quy trình tổng hợp 

Mafenid acetate 

TG Đề tài cấp  

Bộ công thương 

2015-2017 26/12/2017 

Đạt 

5 Nghiên cứu thực trạng và hoàn 

thiện quy trình sơ cứu, cấp 

cứu, phân loại, vận chuyển và 

TG Đề tài cấp  

Bộ Quốc Phòng 

2016-2018 04/10/2018 

Đạt mức B 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/

TK 

Mã số và  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

điều trị bỏng hàng loạt tại một 

số đơn vị quân đội có nguy cơ 

cháy nổ cao 

6 Nghiên cứu đặc điểm sinh 

học, lâm sàng, cận lâm sàng, 

các yếu tố liên quan và đánh 

giá kết quả điều trị nhiễm nấm 

trên bệnh nhân bỏng 

TG Đề tài cấp  

Bộ Quốc Phòng 

2017-2019 16/03/2020 

Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: 

Thư ký; TG: Tham gia 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 

TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS 

 

1.  Diễn biến lâm sàng 

và điều trị phẫu 

thuật cắt hoại tử thứ 

phát tổn thương 

bỏng ở trẻ em bỏng 

nặng 

04  Thông tin Y dược 

ISSN 0868 - 3891 

  10/2000 

8-11 

2000 

2.  Nhận xét 121 bệnh 

nhân tử vong tại khoa 

Hồi sức cấp cứu - 

Viện Bỏng Quốc Gia 

trong 2 năm 1999 - 

2000 

03  Y học thảm hoạ và 

bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  04 

56 - 63 

2001 

3.  The importance of 

Initial 

management: a case 

series of childhood 

burns in Vietnam 

04 X BURNS 

ISSN 0305 - 4179 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2,744; 

Q1) 

47 28(2) 

167 - 172 

2002 

4.  The importance of 

immediate cooling- 

a case series of 

childhood burns in 

Vietnam 

04 X BURNS 

ISSN 0305 - 4179 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2,744; 

Q1) 

147 28(2) 

173 - 176 

2002 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

5.  Ứng dụng kỹ thuật 

lọc máu liên tục 

điều trị bệnh nhân 

bỏng nặng có biến 

chứng suy thận cấp 

05  Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

103 - 106 

2002 

6.  Sự biến đổi quần 

thể và nhạy cảm 

kháng sinh của vi 

khuẩn vết bỏng tại 

khoa hồi sức cấp 

cứu 

07 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  04 

59 - 66 

2003 

7.  Căn nguyên và mức 

độ kháng kháng 

sinh của vi khuẩn 

gây nhiễm khuẩn 

huyết bỏng tại khoa 

hồi sức cấp cứu 

Viện Bỏng Quốc 

Gia (1/2003 - 

1/2004) 

07  Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461  

  01 

57 - 63 

2004 

8.  Nghiên cứu khả năng 

dung nạp đối với 

nuôi dưỡng sớm 

đường ruột ở bệnh 

nhân bỏng nặng 

04 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

57 - 67 

2005 

9.  Đánh giá tác dụng 

của phương tiện tự 

tạo trong dự phòng 

viêm sụn vành tai 

sau bỏng 

05 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

75 - 79 

2005 

10.  Góp phần nghiên 

cứu tác dụng của 

chế phẩm TFX 

trong điều trị bệnh 

nhân bỏng nặng 

02  Y học thảm hoạ 

và bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  01 

90 - 95 

2005 

11.  Đánh giá thực trạng 

sơ cấp cứu nạn nhân 

bỏng tại các cơ sở y 

tế 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

70 - 77 

2006 

12.  Nghiên cứu, thiết kế 

và xây dựng phần 

mềm dinh dưỡng 

bệnh nhân bỏng 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

84 - 90 

2006 

13.  Ảnh hưởng của nuôi 

dưỡng sớm đường 

ruột đối với một số 

chỉ tiêu dinh dưỡng 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  02 

 97 - 102 

2006 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

và liền vết thương 

sau bỏng 

14.  Nghiên cứu ứng 

dụng nội soi phế 

quản ống mềm chẩn 

đoán sớm bỏng hô 

hấp 

04 X Y học thảm hoạ  

và bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  03 

85 - 90 

2006 

15.  Bàn tự tạo trong 

thay băng bệnh 

nhân bỏng 

03 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

53 - 58 

2007 

16.  First aid and initial 

management for 

childhood burns in 

Vietnam - An 

appeal for public 

and continuing 

medical education 

02 X BURNS 

ISSN 0305 - 4179 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2,744; 

Q1) 

 

39 34(1) 

67 - 70 

2008 

17.  Early enteral 

feeding for burned 

patients - An 

effective method 

which should be 

encouraged in 

developing 

countries  

03 X BURNS 

ISSN 0305 - 4179 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2,744; 

Q1) 

 

78 34(2) 

192 - 196 

2008 

18.  Đánh giá biến đổi 

nồng độ Creatinine 

kinase huyết thanh 

ở bệnh nhân bỏng 

điện 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  02 

52 - 59 

2008 

19.  Characteristics and 

outcome of 

multiple organs 

dysfunction 

syndrome among 

severe burn 

patients 

02 X BURNS 

ISSN 0305 - 4179 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2,744; 

Q1) 

69 35(7) 

937 - 941 

2009 

20.  Nghiên cứu biến 

đổi một số chỉ tiêu 

miễn dịch và 

chuyển hoá ở bệnh 

nhân suy đa tạng 

sau bỏng 

02  Y dược học  

Quân sự  

ISSN 1859 - 0748 

  34(3) 

 94 - 100 

2009 

21.  Nghiên cứu sự biến 

đổi nồng độ một số 

Cytokine huyết 

thanh ở bệnh nhân 

bỏng hô hấp 

03  Y dược học 

 Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  34(3) 

101 - 107 

2009 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

22.  Đánh giá tác dụng 

điều trị tại chỗ của 

băng nano bạc trên 

vết thương bỏng 

thực nghiệm 

02 X Y học thực hành 

ISSN1859 - 1868 

  12(694) 

47 - 50 

2009 

23.  Nghiên cứu một số 

yếu tố nguy cơ suy 

đa tạng ở bệnh nhân 

bỏng nặng 

02 X Y học thực hành  

ISSN 1859 - 1868 

  652 + 653 

95 - 99 

2009 

24.  Nghiên cứu ứng 

dụng nội soi xác 

định mối liên quan 

giữa mức độ tổn 

thương bỏng với 

các tổn thương dạ 

dày, tá tràng trong 

thời kỳ nhiễm độc 

nhiễm khuẩn 

03  Y học thực hành  

ISSN 1859 - 1868 

  652 + 653 

100 - 104 

2009 

25.  Nghiên cứu hoạt 

lực của băng nano 

bạc trên một số 

chủng vi khuẩn 

04  Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  02 

25 - 32 

2009 

26.  Biến đổi nồng độ 

procalcitonine và 

một số cytokine ở 

bệnh nhân suy đa 

tạng sau bỏng 

02 X Y dược học  

Quân sự  

ISSN 1859 - 0748 

  35(8) 

 47 - 51 

2010 

27.  Nghiên cứu nồng 

độ diệt khuẩn tối 

thiểu của dung dịch 

nano bạc trên một 

số chủng vi khuẩn 

02  Y dược học  

Quân sự 

 ISSN 1859 - 

0748 

  35(8) 

 95 - 99 

2010 

28.  Nghiên cứu lượng 

dịch truyền điều trị 

sốc bỏng ở bệnh 

nhân bỏng hô hấp  

02 X Y học  

TP Hồ Chí Minh  

ISSN 1859 - 1779 

  14(4) 

 59 - 64 

2010 

29.  Nghiên cứu căn 

nguyên nhiễm 

khuẩn và mức độ 

kháng kháng sinh 

tại khoa Hồi sức 

cấp cứu Viện Bỏng 

Quốc Gia 

02 X Y học  

TP Hồ Chí Minh 

ISSN 1859 - 1779 

  14(4) 

 65 - 70 

2010 

30.  Nghiên cứu tác 

dụng điều trị tại chỗ 

của băng Nano bạc 

trên vùng lấy da 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  02 

36 - 44 

2010 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

mảnh mỏng và vết 

thương bỏng nông  

31.  Nghiên cứu hiệu 

quả một số biện 

pháp điều trị dự 

phòng suy đa tạng 

trên một số chỉ tiêu 

miễn dịch, 

cytokine, chuyển 

hóa sau bỏng 

02  Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  03 

24 - 29 

2010 

32.  Nghiên cứu hiệu 

quả lâm sàng của 

một số biện pháp 

điều trị dự phòng 

suy đa tạng sau 

bỏng 

01 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  04 

37 - 42 

2010 

33.  Nghiên cứu đặc 

điểm tổn thương 

bỏng hô hấp qua 

hình ảnh nội soi và 

giải phẫu bệnh lý 

03  Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  04 

43 - 49 

2010 

34.  Thiết kế và xây 

dựng bộ dụng cụ hỗ 

trợ giao tiếp cho 

bệnh nhân có đặt 

nội khí quản, mở 

khí quản 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

47 - 51 

2011 

35.  Nghiên cứu đặc 

điểm của bỏng do 

tai nạn lao động ở 

miền bắc Việt Nam 

(Nguồn dữ liệu 

nghiên cứu của 

Viện Bỏng Quốc 

Gia Việt nam năm 

2008) 

02  Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  02 

23 - 31 

2011 

 

36.  Nghiên cứu đặc 

điểm suy thận cấp 

theo tiêu chuẩn 

RIFLE ở bệnh nhân 

bỏng nặng 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  02 

95 - 101 

2011 

37.  Nghiên cứu đăc̣ 

điểm nhiễm khuẩn 

do Aci.baumanii ở 

bêṇh nhân bỏng 

năṇg 

01 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  04 

33 - 36 

2011 

38.  Nghiên cứu khả 

năng phuc̣ hồi của 

02 X Y dược học  

Quân sự  

  37(1) 

 174 - 182 

2012 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

da đầu sau phẫu 

thuâṭ lấy da mảnh 

mỏng điều tri ̣ tổn 

thương bỏng sâu. 

ISSN 1859 - 0748 

39.  Môṭ số yếu tố nguy 

cơ suy hô hấp cấp 

tiến triển ở bêṇh 

nhân bỏng nặng 

03  Y dược học  

Quân sự  

ISSN 1859 - 0748 

  37(9) 

105 - 109 

2012 

40.  Nghiên cứu các yếu 

tố tiên lượng tử 

vong bệnh nhân 

bỏng do tai nạn lao 

động 

02  Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

38 - 46 

2012 

41.  Nghiên cứu kết quả 

ghép da mảnh 

mỏng lấy từ vùng 

đầu điều trị vết 

thương bỏng sâu 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

47 - 52 

2012 

42.  Kết hợp da đồng 

loại bảo quản tươi 

và ghép da tự thân 

điều trị bệnh nhân 

bỏng sâu diện rộng 

(Thông báo lâm 

sàng) 

03 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  01 

91 - 96 

2012 

43.  Nghiên cứu tác 

dụng điều trị tại chỗ 

của băng 

Hepatopancreas 

trên vết thương 

bỏng thực nghiệm 

02 X Y học thảm hoạ  

và bỏng  

ISSN 1859 - 3461 

  02 

31 - 36 

2012 

II Sau khi được công nhận PGS 

 

44.  Nghiên cứu đăc̣ 

điểm hội chứng suy 

hô hấp cấp tiến 

triển ở bêṇh nhân 

bỏng  

03  Y dươc̣ lâm sàng 

108 

ISSN 1859 - 2872 

  08(1) 

 13 - 18 

2013 

45.  Đánh giá tác dụng 

điều trị của phương 

pháp ghép da mảnh 

nhỏ bằng dụng cụ 

tự chế trên bệnh 

nhân bỏng sâu diện 

rộng 

07 X Y học thực hành  

ISSN 1859 - 1868 

  894 

190 - 193 

2013 

46.  Nghiên cứu vai trò 

của một số thang 

02 X Y học thảm họa  

và Bỏng 

  01 

 27 - 31 

2013 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

điểm tiên lượng 

khả năng cứu sống 

đối với bệnh nhân 

bỏng nặng tại Viện 

Bỏng Quốc Gia 

ISSN 1859 - 3461 

47.  Nghiên cứu hiệu 

quả của liệu pháp 

tắm điều trị trên 

bệnh nhân bỏng 

nặng 

03 X Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  03 

39 - 47 

2013 

48.  Nghiên cứu một số 

đặc điểm và kết 

quả điều trị bỏng 

hô hấp 

02 X Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  04 

 41 - 45 

2013 

49.  Nghiên cứu một số 

yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả điều trị 

bỏng nặng ở trẻ em 

tuổi trước học 

đường 

01 X Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  01 

32- 36 

2014 

50.  Nghiên cứu tác 

dụng điều trị nhiễm 

độc bỏng của chế 

phẩmVB09 trong 

hỗ trợ điều trị bệnh 

nhân bỏng nặng  

02  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  02 

38 – 48 

2014 

51.  Nghiên cứu đặc 

điểm và ảnh hưởng 

của nồng độ 

glucose trong 24h 

đầu đối với  diễn 

biến và kết quả 

điều trị bỏng nặng 

02 X Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  03 

34 - 39 

2014 

52.  Nghiên cứu tác 

dụng che phủ và 

bảo vệ vết thương 

bỏng sâu diện rộng 

của da đồng loại 

bảo quản 

03  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  03 

49 - 57 

2014 

53.  Đánh giá tác dụng 

hỗ trợ phục hồi một 

số chỉ tiêu miễn 

dịch của chế phẩm 

sinh mạch tán đối 

với bệnh nhân sau 

sốc bỏng  

04  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  03 

 65 - 72 

2014 

54.  Công tác tổ chức 

cấp cứu và vận 

04  Y học thảm họa  

và Bỏng 

  04 

 13 - 16 

2014 
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chuyển các nạn 

nhân vụ máy bay 

rơi tại Hòa Lạc, 

Thạch Thất, Hà 

Nội của bệnh viện 

Quân y 105 

ISSN 1859 - 3461 

55.  Nghiên cứu hiệu 

quả của thông khí 

bảo vệ phổi theo 

phương thức kiểm 

soát thể tích và áp 

lực trong điều trị 

hội chứng suy hô 

hấp cấp tiến triển ở 

bệnh nhân bỏng 

nặng 

04  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  05 

 79 - 85 

2014 

56.  Đánh giá tác dụng 

kháng khuẩn in 

vitro và tính kích 

ứng da trên động 

vật thực nghiệm 

của dung dịch 

mafenid acetat 

04  Y dược học 

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  40(8) 

 17 - 24 

2015 

57.  Đánh giá thực 

trạng sơ cấp cứu, 

vận chuyển bệnh 

nhân bỏng hàng 

loạt tại một số cơ 

sở y tế 

04 X Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  02 

 16 - 24 

2015 

58.  Căn nguyên và 

mức độ kháng 

kháng sinh của vi 

khuẩn phân lập tại 

khoa Bỏng & Phẫu 

thuật tạo hình - 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

03  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  02 

 196 - 203 

2015 

59.  Đánh giá thực 

trạng hoạt động 

xây dựng danh mục 

thuốc của Viện 

Bỏng Quốc gia 

năm 2013 

05  Y học Quân sự 

ISSN 1859 - 1655 

  313 

53 - 57 

2016 

60.  Mass Burn 

Injuries: An 

analysis of 

Characteristics and 

Outcomes in 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

3 30(3) 

 210 - 213 

2017 
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61.  To evaluate first 

aid knowledge on 

burns management 

among high risk 

groups 

04 X BURNS OPEN 

ISSN 2468 - 9122 

Elsevier 

 
17 1(1) 

 29 - 32 

2017 

62.  Efficacy of 

antibiotic regimes 

used in severe burn 

patients. 

04  Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  42(7) 

 188 - 196 

2017 

63.  Định lượng 

mafenid acetat 

trong dung dịch 

mafenid acetat 5%  

bằng phương pháp 

sắc ký lỏng hiệu 

năng cao 

03  Y dược học 

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  42(9) 

 05 - 11 

2017 

64.  Chẩn đoán và điều 

trị nhiễm nấm 

Aspegilus vết 

thương bỏng tại 

Bệnh viện Bỏng 

Quốc gia 

05  Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  42(9) 

 130 - 137 

2017 

65.  Khảo sát một số 

đặc điểm vi sinh 

vật và kháng sinh 

sử dụng trên bệnh 

nhân người lớn tại 

khoa Hồi sức cấp 

cứu, viện Bỏng 

Quốc gia Lê hữu 

Trác 

04  Y học Quân Sự 

ISSN 1859 - 1655 

  325 

34 – 37;64  

2017 

66.  Nghiên cứu nhận 

thức của quân 

nhân, công nhân 

viên quốc phòng về 

sơ cứu nạn nhân 

bỏng hàng loạt do 

cháy nổ 

03  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  03 

 20 - 28 

2017 

67.  Xây dựng tiêu 

chuẩn cơ sở và 

đánh giá độ ổn 

định của dung dịch 

mafenid acetat từ 

nguồn nguyên liệu 

sản xuất trong 

nước. 

04  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  04 

 42 - 47 

2017 



17 

 

TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

68.  Population 

Pharmacokinetics 

of Imipenem on 

Burn Patients  

09  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  06 

 24 - 29 

2017 

69.  Acute Respiratory 

Distress Syndrome 

among Severe 

Burn Patients in a 

Developing 

Country: 

Application Result 

of Berlin 

Definition 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

14 31(1) 

 09 - 12 

2018 

70.  Knowledge on 

emergency 

management for 

burn and mass burn 

injuries amongst 

physicians working 

at emergency and 

trauma department 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

6 31(2) 

138 - 143 

2018 

71.  Prognosis value of 

serum pro- 

inflammatory 

cytokine among 

burn- induced 

ARDS patients 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

 31(3) 

185 - 188 

2018 

72.  Nurse knowledge 

of emergency 

management for 

burn and mass burn 

injuries 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

19 31(3) 

 246 - 250 

2018 

73.  Risk factor and 

outcome of 

hypernatremia 

amongst severe 

burn patients 

02 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

5 31(4) 

 271 - 277 

2018 

74.  Preparation for 

major burns 

incidents: 

evaluation of 

continuing medical 

education training 

courses for 

professionals 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

10 31(4) 

 322 - 328 

2018 

75.  Xây dựng công 

thức bào chế và 

đánh giá tác dụng 

04  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  02 

 47 - 56 

2018 
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kháng khuẩn in 

vitro của kem 

Mafenid acetat 

8,5% 

76.  Kết quả diễn tập 

lần 2 hợp tác khu 

vực ASEAN trong 

đáp ứng y tế với 

thảm họa tại Việt 

Nam 

04 X Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  04 

7 - 13 

2018 

77.  Nghiên cứu hiệu 

quả của thông khi ́

nhân taọ “mở phổi” 

điều tri ̣ hội chứng 

suy hô hấp cấp tiến 

triển trên bệnh 

nhân bỏng hô hấp  

02  Y học thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  05 

11 - 15 

2018 

78.  Impact of “opening 

the lung” 

ventilatory strategy 

on burn patients 

with acute 

respiratory distress 

syndrome 

03 X BURNS 

ISSN 0305 - 4179 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2,744; 

Q1) 

 

3 45(8) 

1841-1847 

2019 

79.  ARDS among 

cutaneous burn 

patients combined 

with inhalation 

injury: early onset 

and bad outcome 

02 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

2 32(1) 

 37 - 42 

2019 

80.  Outcome and risk 

factors for death of 

elderly burn 

patients: a case 

series in Vietnam 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

3 32(2) 

 87 - 93 

2019 

81.  Infrastructure, 

resource and 

preparedness for 

mass burn injuries 

in developing 

country 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

2 32(2) 

 158 - 162 

2019 

82.  Influence of gender 

difference on 

outcomes of adult 

burn patients in a 

developing country 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

6 32(3) 

 175 - 178 

2019 

83.  Profile and 

outcome of burn 

02 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

Scopus 

(IF 

3 32(4) 

 267 - 271 

2019 
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injuries amongst 

preschool children 

in developing 

country  

ISSN 1592 - 9558 0.83; 

Q1)  

84.  Epilepsy related 

burn injuries in 

developing 

country: an 

experience in 

National Burn 

Hospital 

03 X BURNS OPEN 

ISSN 2468 - 9122 

Elsevier 

 
7 3(3) 

 99 - 102 

2019 

85.  Nhận xét kết quả 

diễn tập “Sơ cứu, 

cấp cứu, phân loại, 

vận chuyển và điều 

trị bỏng hàng loạt 

do cháy nổ tại các 

tuyến quân y năm 

2017” 

05  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  2 

7 - 19 

2019 

86.  Đánh giá nhu cầu 

thực tế trong công 

tác đảm bảo thuốc, 

trang thiết bị vật tư 

y tế thiết yếu phục 

vụ diễn tập thảm 

họa bỏng hàng loạt 

02  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  2 

20 - 27 

2019 

87.  Assessment of the 

results of the 

disaster medical 

response course in 

Vietnam in 2019 

03  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  06 

5 - 8 

2019 

88.  Influence of pre-

existing medical 

condition and 

predicting value of 

modified 

Elixhauser 

comorbidity index 

on outcomes of 

burn patients  

03 X BURNS 

ISSN 0305- 4179 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2,744; 

Q1) 

 

7 46(2) 

 333 - 339 

2020 

89.  Influence of 

inhalation injury on 

resting energy 

expenditure and 

plasma metabolic 

hormones in adult 

burn patients 

06 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

 33(2) 

 112 - 115 

2020 

http://tapchi.vienbongquocgia.vn/Portal/Default.aspx?MaAbstract=40666
http://tapchi.vienbongquocgia.vn/Portal/Default.aspx?MaAbstract=40666
http://tapchi.vienbongquocgia.vn/Portal/Default.aspx?MaAbstract=40666
http://tapchi.vienbongquocgia.vn/Portal/Default.aspx?MaAbstract=40666
http://tapchi.vienbongquocgia.vn/Portal/Default.aspx?MaAbstract=40666
http://tapchi.vienbongquocgia.vn/Portal/Default.aspx?MaAbstract=40666
http://tapchi.vienbongquocgia.vn/Portal/Default.aspx?MaAbstract=40666
http://tapchi.vienbongquocgia.vn/Portal/Default.aspx?MaAbstract=40666
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90.  Characteristics and 

gender influence on 

outcomes of burns 

in adolescents 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

1 33(3) 

 198 - 202 

2020 

91.  A Review of Skin 

Banking 

Guidelines and 

Standards 

Worldwide: 

Towards the 

Harmonization of 

Guidelines for Skin 

Banking in 

Therapeutic 

Applications for 

the Regions under 

the Asia Pacific 

Burn Association 

(APBA) 

18  Burns & Trauma 

ISSN 2321 - 3876 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF: 

5.099; 

Q1) 

2 8 

 (tkaa019) 

1-12  

2020 

92.  Profile and factors 

influencing Resting 

Energy 

Expenditure in 

Adult Burn 

Patients 

03 X International 

Journal of Burns 

and Trauma 

ISSN 2160 - 2026 

ISI 

(ESCI) 

 

 10(3) 

 55 - 59 

2020 

93.  Changing of serum 

metabolic hormone 

and liver size 

during acute phase 

of severe adult 

burn patients 

03 X International 

Journal of Burns 

and Trauma 

ISSN 2160 - 2026 

ISI 

(ESCI) 

 

 10(4) 

 107 - 112 

2020 

94.  A Rare Case of 

Fungal Burn 

Wound Infection 

Caused by 

Fusarium Solani in 

Vietnam 

07  Journal of 

Investigative 

Medicine High 

Impact Case 

Reports  

ISSN 2324 - 7096 

ISI 

(ESCI) 

Scopus 

(Q3) 

 8 

1 - 4 

2020 

95.  Biến đổi tiêu hao 

năng lượng lúc 

nghỉ và tác dụng 

của propranolol 

trên bệnh nhân 

bỏng nặng 

03  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  1 

13 - 21 

2020 

96.  Bước đầu đánh giá 

tác dụng của 

Gabapentin đối với 

03  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  2 

42 - 48 

2020 
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vùng sẹo bỏng 

97.  Nghiên cứu xác 

định công thức tối 

ưu tính nhu cầu 

năng lượng cho 

bệnh nhân bỏng 

nặng 

04 X Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  4 

80 - 86 

2020 

98.  Inluence of 

admission serum 

albumin level on 

outcomes of adult 

patients with 

severe burns 

04 X Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  6 

10 - 13 

2020 

99.  Changes and 

impact of serum 

HDL cholesterol in 

adult patients with 

severe burns 

04  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  6 

31 - 35 

2020 

100.  Assessment of 

creatine 

phosphokinase 

(cpk) changes in 

patients with high-

voltage burns 

03  Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

 34(2) 

 140 - 144 

2021 

101.  Characteristics and 

outcome influence 

of increased plasma 

triglyceride level in 

severely adult burn 

patients 

03 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

 34(2) 

 145 - 149 

2021 

102.  Epidermiology and 

risk factors for 

death of pediatric 

burns in 

developing 

country. An 

experience from 

National burn 

hospital 

04 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592 - 9558 

Scopus 

(IF 

0.83; 

Q1)  

 34(3) 

213 - 217 

2021 

103.  Prognosis value of 

revised Baux score 

among burn 

patients in 

developing country 

03 X International 

Journal of Burns 

and Trauma 

ISSN 2160 - 2026 

ISI 

(ESCI) 

 

 11(3) 

197 - 201 

2021 

104.  Species 

Distribution and 

Antifungal 

10  Mycopathologia 

 ISSN1573 - 0832 

 

ISI 

(SCIE) 

2 186(4) 

543 - 551 

2021 
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Susceptibility 

Pattern of Candida 

Recovered from 

Intensive Care Unit 

Patients, Vietnam 

National Hospital 

of Burn (2017-

2019) 

Scopus 

(IF 

2.574;

Q1) 

 

105.  Chỉ số LA50 và các 

yếu tố liên quan đến 

tỷ lệ tử vong của 

bệnh nhân bỏng 

03 X Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  46(3) 

130 - 135 

2021 

106.  Ảnh hưởng của 

bệnh đái tháo đường 

đến diễn biến và kết 

quả điều trị bệnh 

nhân bỏng 

03 X Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  46(4) 

121 - 125 

2021 

107.  Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng và 

thang điểm tối ưu 

tiên lượng khả năng 

cứu sống bệnh nhân 

bỏng 

03 X Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  46(6) 

49 - 56 

2021 

108.  Characteristics and 

outcomes of 

military burn 

patients in peace 

time  

03 X Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  46(6) 

195 - 199 

2021 

109.  Một số đặc điểm cơ 

bản và kết quả điều 

trị bệnh nhân bỏng 

có chấn thương kết 

hợp  

02 X Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  46(8) 

175 - 180 

2021 

110.  Đánh giá kết quả 

diễn tập đáp ứng y 

tế trước bệnh viện 

trong thảm hoạ 

cháy nổ và bỏng 

hàng loạt. 

03  Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  46(9) 

28 - 33 

2021 

111.  Nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả điều trị 

của bệnh nhân 

bỏng nặng có biến 

chứng ARDS 

02  Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  46(9) 

145 - 152 

2021 

112.  Evaluation of 

characteristics and 

outcome of 

02  Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  46(9) 

220 - 225 

2021 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

chemical burn 

injuries 

113.  Biến đổi nồng độ 

interleukine-1β 

huyết thanh và các 

yếu tố liên quan ở 

bệnh nhân bỏng 

nặng 

03 X Y học Quân sự 

ISSN 1859 - 1655 

  350 

29 - 31 

2021 

114.  Nghiên cứu ảnh 

hưởng của 

propranolol lên 

một số chỉ tiêu hóa 

sinh dinh dưỡng 

trên bệnh nhân 

người lớn bỏng 

nặng 

02 X Y học Quân sự 

ISSN 1859 - 1655 

  355 

14 - 16;20 

2021 

115.  Ảnh hưởng của 

thân nhiệt, nhiệt độ 

môi trường đối với 

tiêu hao năng 

lượng lúc nghỉ ở 

bệnh nhân bỏng 

nặng 

03  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  1 

23 - 27 

2021 

116.  Đánh giá hiệu quả 

khí dung bằng 

Heparin kết hợp 

với Pulmicort và N 

- Acetyl cystein 

trên bệnh nhân 

bỏng hô hấp tại 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia Lê 

Hữu Trác 

03  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  1 

28 - 34 

2021 

117.  Ảnh hưởng của 

bệnh kết hợp và vai 

trò của chỉ số CCI 

đối với kết quả 

điều trị bệnh nhân 

bỏng người già 

03  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  2 

18 - 23 

2021 

118.  Biến đổi nồng độ 

albumin huyết 

tương và các yếu tố 

liên quan ở bệnh 

nhân bỏng nặng.  

03 X Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  2 

24 - 28 

2021 

119.  Đặc điểm và kết 

quả điều trị bỏng 

lửa gas 

03  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  4 

13 - 18 

2021 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

120.  Đặc điểm và ảnh 

hưởng của giới tính 

đến kết quả điều trị 

bỏng ở người cao 

tuổi 

02  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  4 

43 - 48 

2021 

121.  Hiệu quả của 

phương thức thông 

khí nhân tạo tư thế 

nằm sấp điều trị 

hội chứng suy hô 

hấp cấp tiến triển 

trên bệnh nhân 

bỏng nặng (Thông 

báo lâm sàng) 

05  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  4 

63 - 71 

2021 

122.  So sánh đặc điểm 

và kết quả điều trị 

bỏng điện cao thế 

và hạ thế 

03  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  5 

18 - 23 

2021 

123.  Ảnh hưởng của 

tăng glucose máu 

đối với diễn biến 

và kết quả điều trị 

bệnh nhân bỏng 

nặng 

03 X Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  5 

53 - 57 

2021 

124.  Evaluating medical 

response exercise 

for mass burn 

injuries at distric 

and provincial 

hospital  

03 X Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  6 

21 - 25 

2021 

125.  How the ARCH 

Project Could 

Contribute to 

Strengthening 

ASEAN Regional 

Capacities on 

Disaster Health 

Management 

(DHM) 

20  Prehospital and 

Disaster Medicine 

ISSN 1945-1938 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2.04; 

Q1)  

 37 Sup.1 

S30 - 43 

2022 

126.  The use of 

propranolol in 

adult burn patients: 

safety and outcome 

influence 

03 X BURNS 

ISSN 0305 - 4179 

ISI 

(SCIE) 

Scopus 

(IF 

2,744; 

Q1) 

 48(4) 

767-773 

2022 

127.  Risk factors for 

death and 

prognosis value of 

02 X Annals of Burns 

and Fire Disaster  

ISSN 1592-9558 

Scopus 

(IF 

 35(1) 

41 - 45 

 

2022 
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TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

revised Baux score 

for burn patients 

with inhalation 

injury 

0.83; 

Q1)  

128.  Nghiên cứu giá trị 

tiên lượng khả 

năng cứu sống của 

tỷ số độ phân bố 

hồng cầu và số 

lượng tiểu cầu trên 

bệnh nhân bỏng 

nặng 

02 X Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  47( 2) 

81-87 

 

2022 

129.  Nghiên cứu đặc 

điểm và các yếu tố 

liên quan đến tỷ lệ 

cắt cụt chi ở bệnh 

nhân bỏng 

02  Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  47(2) 

 88-94 

 

2022 

130.  Đặc điểm và mối 

liên quan giữa 

nồng độ hematocrit 

lúc vào viện với kết 

quả điều trị bệnh 

nhân bỏng nặng 

 

02 X Y dược học  

Quân sự 

ISSN 1859 - 0748 

  47(3) 

157-166 

 

2022 

131.  Đặc điểm và các 

yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả điều trị 

bệnh nhân bỏng rất 

nặng 

 

02 X Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

  512(2) 

189-192 

2022 

132.  Vai trò tiên lượng 

của nồng độ lactate 

và kiềm dư máu 

động mạch tại thời 

điểm vào viện sau 

bỏng 

 

02  Y học Thảm họa 

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  1 

49-55 

2022 

133.  Đặc điểm và kết 

quả điều trị bệnh 

nhân bỏng có bảo 

hiểm y tế tại bệnh 

viện bỏng quốc gia 

 

02  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  1 

56-62 

2022 

134.  Vai trò tiên lượng 

của chỉ số De ritis 

thời điểm vào viện 

ở bệnh nhân bỏng 

nặng 

02 X Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  2 

7 - 12 

2022 

https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/101
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/101
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/101
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/101
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/101
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/101
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/102
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/102
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/102
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/102
https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/102


26 

 

TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí/ISSN  

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

Số lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

135.  Đặc điểm và kết 

quả điều trị bệnh 

nhân bỏng nhiễm 

virus viêm gan B 

và C  

02  Y học Thảm họa  

và Bỏng 

ISSN 1859 - 3461 

  2 

45 - 50 

 

2022 

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là tác 

giả chính sau khi được công nhận PGS: 25 bài (số thứ tự: [60], [61], [69], [70], [71], [72], 

[73], [74], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [88], [89], [90], [92], [93], [101], [102], 

[103], [126], [127]). 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

3      

4 .....     

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc 

gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích huấn 

luyện, thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế 
Số tác giả 

1      

2      

3      

4 ....     

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề 

tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp 

dụng thực tế:  

TT 
Chương trình 

đào tạo 

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao nhiệm 

vụ (số, ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi 

chú 

1 

Chương trình 

đào tạo Y học 

khẩn cấp và 

Thảm hoạ dành 

cho đại học, sau 

đại học 

Chủ trì 

Quyết định số 

1056/QĐ-HVQY ngày 

16/3/2021 Giám đốc 

Học viện Quân y 

Học viện 

Quân Y 

Quyết định số 

4212/QĐ-HVQY 

ngày 10/9/2021  

của Giám đốc 

Học viện Quân y 

 

2 

Chương trình 

đào tạo Tiến sĩ 

chuyên ngành 

Ngoại Bỏng  

 

 

Tham gia 

Quyết định số 

786A/QĐ-BMB ngày 

16/9/2019 của Chủ 

nhiệm Bộ môn Bỏng và 

Y học thảm hoạ 

Học viện 

Quân Y 

Quyết định số 

140/QĐ0HVQY 

ngày 12/01/2022 

của giám đốc Học 

viện Quân y 

 

3 

Chương trình 

đào tạo trình độ 

chuyên khoa 

cấp I, chuyên 

khoa cấp II 

Ngoại Bỏng 

Tham gia 

Quyết định số 

502A/QĐ-BMB ngày 

21/6/2019; Quyết định 

số 729/QĐ-BMB ngày 

17/7/2019 

của Chủ nhiệm Bộ môn 

Bỏng và Y học thảm hoạ 

 

Học viện 

 Quân Y 

Quyết định số 

1114/QĐ-HVQY 

ngày 18/4/2022 

của Giám đốc Học 

viện Quân y  

 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

    - Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………… 

b) Hoạt động đào tạo 

  - Hướng dẫn chính NCS: 

      + Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS 

+ Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (số thứ tự: [72], [81], [89]): 

1. Nurse knowledge of emergency management for burn and mass burn injuries. Annals 

of Burns and Fire Disaster 2018; 31(3): 246 - 250. 

2. Infrastructure, resource and preparedness for mass burn injuries in developing country. 

Annals of Burns and Fire Disaster 2019; 32(2): 158 - 162. 

3. Influence of inhalation injury on resting energy expenditure and plasma metabolic 

hormones in adult burn patients. Annals of Burns and Fire Disaster 2020; 33(2): 12-15. 

 




