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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM DO HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN SỞ Y TẾ CHỌN  

THAM GIA GIẢI THƯỞNG “THÀNH TỰU Y KHOA VIỆT NAM 2020” 

 

Mã số 

đề cử 
Đơn vị Tên sản phẩm đăng ký 

Cộng 

đồng 

Kỹ 

thuật 

cao 

01 BV Bệnh Nhiệt đới 
Mô hình mẫu về BV dã chiến chống dịch đầu 

tiên của cả nước. 
x   

02 BV Hùng Vương Báo động đỏ trong sản khoa cấp cứu mẹ và bé x   

03 
BV đa khoa Sài 

Gòn 

Cấp cứu ngoại viện bằng xe mô tô hai bánh cơ 

động 
x   

04 
ĐH Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch 
Công trình đưa trẻ tự kỷ hoà nhập cộng đồng x   

05 

BV Phục hồi chức 

năng – Điều trị 

Bệnh Nghề Nghiệp 

Đề án hỗ trợ Người khuyết tật tại cộng đồng x   

06 BV ND Gia định 
Hệ thống phản ứng khẩn cấp giải quyết sự cố 

an ninh, trật tự trong bệnh viện: CODE GREY 
x   

07 TTYT Q.Gò Vấp 
Khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi ở 

Gò Vấp. 
x   

08 BV Vạn Hạnh 

Kỹ thuật cao điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào 

gốc mô mỡ tự thân và huyết tương giàu tiểu 

cầu. 

  x 

09 
Viện Tim 

BV Quận Thủ Đức 
Mô hình mổ tim hở tại bệnh viện tuyến huyện x   

10 BV Nhân Dân 115 Mô hình trung tâm đột quỵ x   

11 BV Từ Dũ Ngân hàng sữa mẹ  x   

12 

Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật 

TP.HCM 

Những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến 

chống COVID-19 tại TP.HCM 
x   

13 
BV ĐK Hoàn Mỹ 

Sài Gòn 
Phần mềm cảnh báo truyền dịch nội trú x   
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14 BV Tai Mũi Họng Phẫu thuật cấy ốc tai điện tử   x 

15 
BV ĐH Y Dược 

TP.HCM 
Phẫu thuật tim nội soi và ít xâm lấn   x 

16 BV Nhi đồng TP Tách ca song sinh    x 

17 BV Bình Dân 
Ứng dụng hệ thống phẫu thuật Robot da Vinci 

trong ngoại khoa 
  x 

18 
BV Chợ Rẫy 

BV Nhi Đồng 1 

Ứng dụng Kỹ thuật cao ECMO trong điều trị 

viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em 
  x 

19 BV Chợ Rẫy 

Ứng dụng Kỹ thuật cao oxy hoá máu qua màng 

ngoài cơ thể (ECMO) cứu sống bệnh nhân sốc 

tim và suy hô hấp cấp nặng không đáp ứng với 

điều trị nội khoa 

  x 

20 BV ĐH Y Hà Nội 

Áp dụng Kỹ thuật cao mới về chẩn đoán và 

điều trị can thiệp các bệnh lý hệ bạch huyết tại 

Việt Nam  

  x 

21 BV TM JW 

Biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng kèm rối 

loạn chức năng đa cơ quan ở BN mắc hội chứng 

melkersson Rosenthal 15 năm không được 

chẩn đoán 

  x 

22 BV TW Huế Ghép tim xuyên việt   x 

Tổng cộng 12 10 

 

 

 


