
BÀI TRÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016 

STT Nhan đề Tác giả Nơi 
XB 

Nguồn trích Năm 
XB 

1. Giải pháp hội nhập điều dưỡng Việt Nam - 
integrating nursing in VietNam

 

Lê Thanh Tùng H. Tạp chí quản lý Giáo dục số 
83 tháng 4 

2016 

2. Dạy học dựa trên năng lực ở các trường đại học 
khối ngành khoa học sức khỏe- competency based 
teaching of healthcare science at the university 
level

 

Trần Thị Việt Hà H. Tạp chí quản lý giáo dục số 
81 tháng 2 

2016 

3. Một số nhận định Điều dưỡng trên người bệnh 
trầm cảm điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần 
Nam Định

 

Phan Văn Hợp H. Tạp chí Điều dưỡng Việt 
Nam số 14 

2016 

4. Cải thiện kiến thức và thực hành tự theo dõi đường 
huyết của người bệnh đái tháo đường đang điều trị 
tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

 

Hoàng Thị Minh 
Thái 

H. Tạp chí Điều dưỡng Việt 
Nam số 14 

2016 

5. Nghiên cứu hiệu quả điều trị hội chứng đa nang 
bằng Metformin liều ngắn

 

Lê Thanh Tùng Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo Điều dưỡng số 1 tháng 
6 

2016 

6. Thay đổi nhận thức về đột quỵ của sinh viên đại 
học Điều dưỡng liên thông vừa làm vừa học sau 
can thiệp giáo dục 

Ngô Huy Hoàng Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo điều dưỡng số 1 tháng 6 

2016 

7. Nghiên cứu hiệu quả điều trị u xơ tử cung bằng 
phác đồ kết hợp: Mifepriston+ Primolut+ Nga phụ 
khang 

Lê Thanh Tùng H. Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo điều dưỡng số 1 tháng 6 

2016 

8. Nhận xét một số nguyên nhân do mẹ dẫn đến sảy 
thai liên tiếp ở phụ nữ từ 15- 19 tuổi 

Lê Thanh Tùng Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo điều dưỡng số 1tháng 6 

2016 

9. Đánh giá tác động cuộc vận động " Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đối với sinh 
viên trường ĐH Điều dưỡng Nam Định 

Đinh Quốc Thắng Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo điều dưỡng số 1 tháng 6 

2016 

10. Nhận xét chương trình đào tạo đại học liên thông 
chính qui của trường đại học Điều dưỡng Nam 
Định qua ý kiến sinh viên đã tốt nghiệp 

Nguyễn Thị Hòa Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo số 1 tháng 6 

2016 

11. Thực trạng ghi hồ sơ nội khoa của Điều dưỡng tại 
tỉnh Nam Định 

Trần Thu Hiền Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo điều dưỡng số 1 tháng 6 

2016 

12. Thực hành về sử dụng hóa chất bảo vẹ thực vật và 
một số mối liên quan đến sức khỏe ngươig phun 
thuốc tại xãNam Phong, TP.Nam Định năm 2015 

Đinh Thị Phương 
Hoa 

Nam 
Định 

Đặc san ngiên cứu và đào 
tạo nghiên cứu số 1 tháng 6 

2016 

13. Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thái độ của bà mẹ 
về vàng da sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Nam 
Định 

Đỗ Thị Hòa Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo Điều dưỡng số 2 tháng 
6 

2016 

14. Nâng cao kiến thức, hành vi về phòng bệnh còi 
xương do thiếu vitamin D cho bà mẹ có con dưới 
12 tháng tuổi sau giáo dục sức khỏe 

Hoàng Thị Vân Lan Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo điều dưỡng số 1 tháng 6 

2016 

15. Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ của cao chiết 
xuất từ cây guồi đỏ trên động vật thực nghiệm 

Đinh Quốc Bảo Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo điều dưỡng số 1 tháng 6 

2016 

16. Nghiên cứu nóng độ dioxin máu và thói quen ăn 
uống của cư dân sống gần sân bay Biên Hòa, nơi 
được coi là " điểm nóng" ô nhiễm dioxin 

Phạm Văn Sơn Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo Điều dưỡng số 1 tháng 
6 

2016 

17. Một số nhận xét về hiệu quả điều trị mất ngủ bằng 
phương pháp laser nội mạch kết hợp thuốc bổ 
thận âm A 

Nguyễn Trường 
Sơn 

Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo Điều dưỡng số 1 tháng 
6 

2016 

18. Dự báo nguy cơ tiến triển bệnh đái tháo đường 
tuýp II trong 10 năm ở cộng đồng người trưởng 
thành huyện Vụ bản tỉnh Nam Định 

Vũ Thị Thúy Mai Nam 
Định 

Đặc san nghiên cứu và đào 
tạo Điều dưỡng số 1 tháng 
6 

2016 

19. Dự báo nguy cơ tiến triển bệnh đái tháo đường 
tuýp II trong 10 năm ở cộng đồng người trươ]ngr 

Vũ Thị Thúy Mai H. Tạp chí y tế công cộng số 
41 tháng 3 

2016 



thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định
 

20. Thực trạng kiến thức về bệnh tăng huyết áp và các 
yếu tố nguy cơ của người dân tại hai xã/ phường 
thuộc tỉnh Nam Định năm 2013

 

Đỗ Thị Mai H. Tạp chí y học thực hành số 
4 (1003) 

2016 

21. Một số nhận định điều dưỡng trên người bệnh 
trầm cảm điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần 
Nam Định

 

Phan Văn Hợp H. Tạp chí điều dưỡng Việt 
Nam số 14 

2016 

22. Thực trạng kiến thức về biến chứng, cách phòng 
bệnh và chăm sóc bệnh tăng huyết áp của người 
dân tại một số xã/ phường thuộc tỉnh Nam Định 
năm 2013

 

Nguyễn Thị Thúy 
Nga 

H. Tạp chí y học thực hành số 
1 (994) 

2016 

23. Thực trạng chăm sóc và phòng bệnh tăng huyết áp 
của người dân tại một số xã/ phường thuộc tỉnh 
Nam Định năm 2013

 

Nguyễn Thị Huế H. Tạp chí y học thực hành số 
2 (997) 

2016 

24. Những yếu tố liên quan đến gánh nặng của người 
chăm sóc cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam

 

Mai Thị Lan Anh H. Tạp chí Điều dưỡng Việt 
Nam 

2016 

25. Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp 
Benzoyltrifloaxetonat và 1,10- Phenanthrolin của 
Tecbi (III)

 

Nguyễn Thị Thu Hà H. Tạp chí phân tích Hóa, Lý 
và sinh học tập 21 số 1 

2016 

26. Xung đột tâm lý trong quan hệ mẹ chồng và nàng 
dâu 

Chu thị Thơm H. Tạp chí tâm lý học xã hội số 
7 tháng 7 

2016 

27. Đẩy mạnh cuộc vận động " Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đối với sinh viên 
các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Vũ Thị Huệ H. Tạp chí công thương số 7 
tháng 7 

2016 

28. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại 
tỉnh Nam Định đến năm 2020 

Nguyễn Thị Thủy H. Tạp chí tài chính kỳ 2 tháng 
3 

2016 

29. Rèn luyện kỹ năng vận dụng định lí Bayes trong 
dạy học xác suất thống kê cho sinh viên ngành 
Điều dưỡng 

Nguyễn Anh Tuấn H. Tạp chí Giáo dục số 384 2016 

30. Dạy học dựa trên năng lực ở trường đại học khối 
ngành khoa học sức khỏe 

Trần Thị Việt Hà H. Tạp chí quản lý giáo dục số 
81 tháng 2 

2016 

31. Xã hội hóa giáo dục và y tế trong nền kinh tế thị 
trường ở Việt Nam 

Chu Thị Thanh Vui H. Tạp chí Khoa học xã hội 
Việt Nam số 11(96) 

2016 

32.         2016 

33. Giải pháp ứng dụng Thư viện điện tử trong quản lý 
học liệu tại thư viện Trường Đại học Điều dưỡng 
Nam Định 

Cù Thị Thu Hà H. Tạp chí quản lý giáo dục tập 
8 số 11 tháng 11 

2016 

34. Đánh giá hiệu quả của việc tư vấn nuôi con bằng 
sữa mẹ cho các bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 
Bệnh viện nhi tỉnh Nam Định 

Hoàng Thị Vân Lan H. Tạp chí Điều dưỡng Việt 
Nam 

2016 

35. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh 
truyền nhiễm 

Nguyễn Thị Xuyên   Y học 2016 

 


