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Đang cập nhật ...
1. Bệnh giãn tĩnh mạch nông chi dưới
2. Vài điều về sonde JJ

BÀI ĐĂNG NĂM 2017
1. Laser nội mạch điều trị suy dãn tĩnh mạch 2 chi dưới
2. Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc
3. Bệnh giãn tĩnh mạch tinh
4. Vết thương tim
5. Bướu giáp nhân
6. Một trường hợp mổ tạo hình niệu quản nội soi &nbsp;sau phúc mạc
7. Điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng phương pháp nút động mạch
8. Phân loại chấn thương thận theo AAST
9. Mổ nội soi cắt khối u tuyến thượng thận tại BVĐK tỉnh Quảng Nam
10. Bệnh nang đơn thận

BÀI ĐĂNG NĂM 2018
1. Tiến bộ y học trong tiết niệu
2. Sinh thiết tuyến tiền liệt
3. Gãy dương vật
4. Dinh dưỡng trước và sau phẫu thuật
5. Ung thư tuyến giáp
6. Ung thư tinh hoàn
7. Nhân một trường hợp mất da bìu và dương vật
8. Tràn mủ màng phổi
9. Nhân một trường hợp phẫu thuật lấy sỏi bàng quang lớn
10. Tăng tiết mồ hôi tay
11. Phẫu thuật lấy sỏi thận qua da (PCNL :Percutaneous Nephrolithotomy)
12. Nhân một trường hợp chấn thương niệu đạo trước
13. Hội chứng Priapism( Cương cứng kéo dài)
14. Điều trị tăng sinh tiền liệt tuyến lành tính bằng máy cắt đốt lưỡng cực
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BÀI ĐĂNG NĂM 2019

BÀI ĐĂNG NĂM 2020
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