
1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá kết quả phẫu thuật mộng thịt ghép kết mạc tự thân 
mảnh rời tại khoa Mắt bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từ năm 2014 đến năm 2016  
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai  
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:  
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS.CKI. Nguyễn Thị Hằng 
Cá nhân tham gia: BS. Huỳnh Xuân Nhị, Y sĩ. Đặng Thị Dung, ĐDTH. Đỗ Thị Ngọc 
Diễm, ĐDCĐ. Lý Thị Đào, ĐDTH. Nguyễn Thị Vân 
4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
Đánh giá kết quả phẫu thuật ghép kết mạc tự thân mảnh rời tại Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Nai từ năm 2014 đến năm 2016 
So sánh tỷ lệ tái phái của phẫu thuật ghép kết mạc tự thân và phẫu thuật mộng đơn 
thuần sau 6 tháng điều trị. 
Khảo sát một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tái phát. 
5. Kết quả thực hiện: 
- Kết quả nghiên cứu đã giải quyết vấn đề đặt ra là so sánh được hiệu quả của 2 
phương pháp phẫu thuật mộng thịt, từ đó đề xuất sử dụng phương pháp có kết quả 
hơn trong điều trị mộng thịt đó là cần sử dụng phương pháp ghép kết mạc tự thân 
vì tỉ lệ tái phát ít hơn phương pháp cắt mộng đơn thuần; 
- Kết quả nghiên cứu giúp cho bác sĩ nhãn khoa có được lựa chọn phương pháp mổ 
khi phẫu thuật mộng thịt. 
- Kết quả đề tài có ý nghĩa lớn vì sẽ tha đổi quan điểm trong chỉ thị phẫu thuật 
mộng thịt. Trong thực tiễn, có thể triển khai phwowg pháp mổ mộng bằng ghép kết 
mạc tự thân đến tuyến quận, huyện nơi có bác sĩ chuyên khoa mắt vì phương pháp 
không phức tạp và trang bị dụng cụ cũng đơn giản. 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 3/2014 đến tháng 2/2016   
7. Kinh phí thực hiện:  142,7 triệu đồng 
 


