
            Mẫu số 03 

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC  

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 

 

1. Họ và tên: PHẠM NHƯ HIỆP    

2. Năm sinh: 10/08/1965 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. 

4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư (hoặc Phó giáo sư): Phó Giáo sư: 2006, Giáo sư 2018.             

Ngành: Ngoại khoa                            Chuyên ngành:Ngoại Tiêu hóa 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân. 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: 250 

 Trong đó: 

 - ISI hoặc/và Scopus: 7 (IF: 0,57-5,899) (5 năm gần đây: 3) 

 - Tạp chí nước ngoài khác: 09 (5 năm gần đây: 09) 

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 

TT Tên CT, ĐT CN 
T

G 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian  

thực hiện 

Ngày nghiệm 

thu 

Kết 

quả 

1 

Nghiên cứu ứng dụng 

phẫu thuật nội soi trong 

cắt túi mật và cắt cơ 

vòng oddi điều trị bệnh 

lý sỏi mật 

CN  
Đề tài cấp 

Bộ 
2001-2003 19/3/2005 Khá 

2 

Nghiên cứu ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ 

thuật trong chẩn đoán và 

điều trị bệnh sỏi mật 

Đồng 

CN 

nhánh 

 

Đề tài 

nhánh cấp 

nhà nước 

2004-2006 18/1/2006 Khá 

3 

Nghiên cứu một số yếu 

tố liên quan giữa mô 

bệnh học, vị trí hạch di 

căn trong ung thư dạ dày 

 
T

G 

Đề tài cấp 

Bộ 
2003-2006 02/02/2017 Tốt 

4 

Nghiên cứu ứng dụng 

phẫu thuật nội soi trong 

điều trị ung thư đại tràng 
 

T

G 

Đề tài cấp 

Bộ 
2009-2010 03/6/2011 Khá 

5 

Nghiên cứu ứng dụng 

phẫu thuật nội soi một lỗ 

(Single Port) và qua lỗ 

tự nhiên (Notes) điều trị 

ung thư đại trực tràng 

CN  
Đề tài cấp 

Nhà nước 
2014-2016 07/3/2016 Khá 

6 

Nghiên cứu ứng dụng 

phẫu thuật nội soi cắt dạ 

dày kèm vét hạch D2 kết 

hợp hóa xạ trị trong điều 

trị ung thư dạ dày”. 

CN  
Đề tài cấp 

tỉnh 
2015-2016 04/7/2017 Khá 

7 

Nghiên cứu sự biến đổi 

độ bão hòa oxy máu tĩnh 

mạch trung tâm (ScvO2) 
 

T

G 

Đề tài cấp 

tỉnh 
2015-2017 21/3/2017 Khá 



ở các bệnh nhân chấn 

thương sọ não trong 7 

ngày đầu. 

 Trong đó, quốc tế:   (5 năm gần đây: ) 

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: 5 cuốn 

 TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản 

và năm xuất bản 

Số tác 

giả 

Chủ biên 

 

Thẩm định, 

 

1 

Phẫu thuật nội soi 

trong ung thư đại 

trực tràng. 

GT 
NXB Đại học 

Huế, 2015 
02 

Đồng chủ 

biên 
BVTW Huế 

2 

Các kỹ thuật mới 

trong phẫu thuật 

nội soi ung thư 

đại trực tràng 

GT 
NXB Đại học 

Huế, 2015 
02 

Đồng chủ 

biên 
BVTW Huế 

3 

Ung thư dạ dày: 

các tiến bộ trong 

chẩn đoán và điều 

trị 

CK 
NXB Đại học 

Huế, 2017 
01 Chủ biên BVTW Huế 

4 
Phẫu thuật nội soi 

trong thoát vị bẹn 
CK 

NXB Đại học 

Huế, 2017 
02 

Đồng chủ 

biên 
BVTW Huế 

5 

Ứng dụng kỹ 

thuật mới chẩn 

đoán và điều trị 

bệnh lý đường 

mật 

CK 
NXB Đại học 

Huế, 2017 
01 Chủ biên BVTW Huế 

Trong đó: 

- 5 năm gần đây:05 

- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương 

xuất bản: 

9. Tổng số trích dẫn (nếu có):    Chỉ số hindex(nếu có):  

10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương: 

Giải khu vực 

- Giải nhì: cuộc thi Sáng tạo khoa học và công nghệ (VIFOTEC, 2007) 

- Giải B, Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ 2011. (Đề tài cấp tỉnh - 

QĐ 1725/QĐ UBND, Giai đoạn 2006-2011). “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 

điều trị bệnh ung thư đại trực tràng”. 

- Giải Nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII 

năm 2015 với đề tài: “kỹ thuật phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên điều trị ung thư đại 

trực tràng (QĐ số 192/QĐ-BTCHT). 

- Giải Nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII 

năm 2015 với đề tài: Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ung 

thư vú. (QĐ số 192/QĐ-BTCHT). 



- Giải Nhì Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII 

năm 2015 với đề tài: Ứng dụng bộ nong hậu môn của cắt trĩ Longo và dụng cụ nội soi 

một lỗ để thực hiện phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên. (QĐ số 192/QĐ-BTCHT). 

- Giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII 

năm 2015 với đề tài: Cắt nửa đại tràng phải nội soi một lỗ (Single-Port) điều trị ung 

thư đại tràng phải. (QĐ số 192/QĐ-BTCHT). 

- Giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII 

năm 2015 với đề tài kỹ thuật phẫu thuật nội soi lỗ nhỏ (mini laparoscopy) trong điều 

trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng (QĐ số 192/QĐ-BTCHT). 

- Giải thưởng Cố Đô về KH&CN lần III, năm 2017 của Tỉnh Thừa Thiên Huế 

với cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh lý dạ 

dày tá tràng”. 

Giải quôc gia 

- Giải Nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật (chuyên ngành Y được) toàn 

quốc (Vifotec) giai đoạn 2015-2016. 

- Giải nhì lĩnh vực Y Dược, Nhân tài Đất Việt năm 2016 với đề tài “ Nghiên 

cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ ( Single Port) và qua lỗ tự nhiên (NOTES) 

trong điều trị ung thư đại trực tràng”. 

11. Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, 

kèm theo chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có): 

- 1996, Abcès amibiens du foie: ponction écho-guidée. Annales de chirurgie, 

FRANCE, 50, No4, p:341-343, (IF# 0,57). 

- 2009, Laparoscopic Appendectomy: An Efficacious Alternative for Complicated 

Appendicitis in Children. Euro Journal Pediatric Surgery, 19, p: 157-159, (IF#1,313) 

- 2009, Laparoscopic surgery in rectal cancer: a retrospective analysis. International 

Journal of Colorectal Disease, 24, 7, p: 1465-1469, (IF# 2,645) 

- 2010, Transanal one-stage endorectal Pull-through for Hirschprung disease: 

Experiences with 51 newborn patients. Pediatric Surgery International, 26, p: 589-592, 

(IF# 1,253). 

- 2015, Natural orifice transluminal endoscopic surgery for colorectal cancer, Journal 

of clinical medicine (Forum of medicine), N32, pp 14-20. 

-  2017, Natural orifice transluminal endoscopic surgery for colorectal cancer. British 

Journal of Surgery (BJS open), DOI: 10.1002/bjs5.4, (IF# 5,899). 

- 2018, Long-Term Follow-Up Results of Single Port Laparoscopic Right Hemi-

colectomy. Journal of Surgery JSUR-1163. DOI: 10.29011/2575-9760. 001163. ISSN: 

2575-9760, (IF# 0,95). 

-  2018, Comparison of Genomic Driver Oncogenes in Vietnamese Patients With Non–

Small-Cell Lung Cancer in the United States and Vietnam. American Society of 

Clinical Oncology, Journal of Global Oncology. (IF# 2,0). 

- 2017, Phẫu thuật nội soi cắt đại – trực tràng qua trực tràng và âm đạo (NOTES), 

Tạp chí Y Dược học số 7 trang 78-82. 

- 2017, Cắt đại tràng sigma bằng phẫu thuật nội soi hoàn toàn qua âm đạo, Tạp chí 

Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam, số 7 trang 30-36. 

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo 

trình tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có):  

- Phẫu thuật nội soi trong ung thư đại trực tràng 



- Các kỹ thuật mới trong phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng 

- Ung thư dạ dày: các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị 

- Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn 

- Ứng dụng kỹ thuật mới chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường mật 

 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 5 

công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách 

chuyên khảo; sáng chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng...):  

TT Tên đề tài Các tác giả Tên tạp chí 
Năm 

công bố 
Trang 

1 

Nghiên cứu ứng dụng 

phẫu thuật nội soi một 

lỗ (Single Port) và qua 

lỗ tự nhiên (Notes) điều 

trị ung thư đại trực 

tràng. 

Phạm Như Hiệp, Lê Lộc, 

Hồ Hữu Thiện, Phạm Anh 

Vũ, Phan Hải Thanh, 

Nguyễn Thanh Xuân, Trần 

Nghiêm Trung, Văn Tiến 

Nhân, Phạm Trung Vỹ, 

Trần Thừa Nguyên. 

Chủ nhiệm  

Đề tài cấp 

Nhà nước 

2016  

2 

Nghiên cứu ứng dụng 

phẫu thuật nội soi cắt dạ 

dày kèm vét hạch D2 

kết hợp hóa xạ trị trong 

điều trị ung thư dạ dày. 

Phạm Như Hiệp, Phan 

Cảnh Duy, Hồ Hữu Thiện, 

Phạm Anh Vũ, Phan Hải 

Thanh, Nguyễn Thanh 

Xuân, Trần Nghiêm Trung, 

Văn Tiến Nhân, Phạm 

Trung Vỹ, Phạm Xuân 

Đông, Trần Sỹ Doãn Điềm. 

Chủ nhiệm  

Đề tài 

 cấp Tỉnh 

2017  

3 

Ứng dụng xạ phẫu định 

vị trên máy gia tốc 

tuyến tính tại BVTW 

Huế. 

Phạm Như Hiệp, Phạm 

Nguyên Tường, Lê Trọng 

Hùng, Phan Cảnh Duy, 

Nguyễn Văn Thành, 

Nguyễn Hữu Minh Tuấn 

Tạp chí Y 

học Lâm 

sàng 

2017 88-94 

4 

Natural orifice 

transluminal endoscopic 

surgery for colorectal 

cancer. 

Pham Nhu Hiep, Ho Huu 

Thien, Pham Anh Vu, Phan 

Hai Thanh, Nguyen Thanh 

Xuan 

British 

Journal of 

Surgery 

(BJS open) 

bjs5.4 

2017 

DOI: 

10.100

2/b 

5 

Ứng dụng kỹ thuật 

mới chẩn đoán và 

điều trị bệnh lý đường 

mật 

 

Phạm Như Hiệp 

Sách 

Chuyên 

khảo, 

NXB ĐH 

Huế 

2017  

 

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật 

trong nước và quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...): 

- Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật Nội soi Và Nội soi Việt Nam (VAES) 

- Phó Chủ tịch Hội Ngoại Khoa Việt Nam 

- Phó Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam 

- Ủy viên TV các hội: Hội Ung thư, Hội Ghép tạng Việt Nam 



- Chủ tịch Hội Ung thư Tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Phó tổng biên tập tạp chí Nôi soi và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam (0,75) 

- Tổng biên tập Tạp chí Y học Lâm sàng (0,75) 

- Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương miền Trung 

 

       Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2019 

       Ứng viên 
 

 

 

 

       GS.TS Phạm Như Hiệp 


