
CHUYÊN KHOA NĂM 2016 

STT Nhan đề Tác giả Năm 
XB 

Số ĐKCB 

1. Thực trạng công tác giáo dục sức khỏe cho 
người bệnh tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viện 
đa khoa TP. Hải Dương

 

Trần Thị Nhung 2016 CK.0000058 

2. Thực trạng nhận thức về tuân thủ dùng thuốc và 
thực hành tự theo dõi của người bệnh đái tháo 
đường type 2 tại bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 2016 CK.0000059 

3. Thực trạng công tác quản lý thai nghén tại huyện 
Thanh Miện tỉnh Hải Dương

 

Phạm Thị Hằng 2016 CK.0000060 

4. Thực trạng tuân thủ vệ sinh bàn tay của nhân 
viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 
năm 2016

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 2016 CK.0000061 

5. Công tác chăm sóc người bệnh cai rượu tại bệnh 
tâm thần trung ương I

 

Từ Thị Thu 2016 CK.0000062 

6. Thực trạng công tác dự phòng và cấp cứu sốc 
phản vệ của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng 
bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 

Nguyễn Thanh Thảo 2016 CK.0000063 

7. Công tác chăm sóc người bệnh suy tim tại khoa 
nội tim mạch bệnh viện A Thái Nguyên năm 2016 

Nguyễn Đức Hoàn 2016 CK.0000064 

8. Thực trạng kiến thức tự chăm sóc của người 
bệnh đái tháo đường type 2 tại phòng khám đa 
khoa Trường cao đẳng y tế Thái Nguyên 

Lường Thị Thời 2016 CK.0000065 

9. Một số nhận xét thực hiện tiêm an toàn của điều 
dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 
2016 

Nguyễn Xuân Hùng 2016 CK.0000066 

10. Kiến thức chăm sóc dự phòng biến chứng bàn 
chân ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị 
nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du- Bắc 
Ninh 

Nguyễn Hữu Khuynh 2016 CK.0000067 

11. Thực trạng nhận thức chế độ ăn uống và luyện 
tập của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị 
tại bệnh viện đa khoa TP. Hải Dương năm 2016 

Đoàn Thị kim Huế 2016 CK.0000068 

12. Công tác phục hồi chức năng cho người bệnh liệt 
nửa người sau tai biến mạch máu não tại bệnh 
viện phục hồi chức năng tỉnh thái Nguyên 

Dương Thị Minh Hoa 2016 CK.0000069 

13. Thực trạng công tác quản lý nười bệnh đái tháo 
đường thai kỳ tại bệnh viện đa khoa khu vực 
huyện Yên Minh, tỉnh hà Giang 

Trần Thị Minh Hương 2016 CK.0000070 

14. Thực trạng hiện quy trình thay băng, vết mổ cho 
người bệnh sau phẫu thuật ổ bụng tại khoa ngoại 
bệnh viện đa khoa tỉnh lạng Sơn 

Trương Thị Hạnh Hương 2016 CK.0000071 

15. Công tác giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho 
người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
tại bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì 

Nguyễn Phương Trung 2016 CK.0000072 

16. Thực trạng nhận thức về chế độ ăn uống và 
luyện tập thể lực của người bệnh tăng huyết áp 
điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải Dương 

Lê Thị Huệ 2016 CK.0000073 

17. Thực trạng công tác giáo dục sức khỏe cho phụ 
nữ viêm sinh dục ở độ tuổi sinh đẻ đến khám phụ 
khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang 

Nguyễn Thị Bình 2016 CK.0000074 

18. Chăm sóc người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính tại khoa nội IV bệnh viện lao và bệnh phổi 
Thái Nguyên 

Nguyễn Ngọc Minh 2016 CK.0000075 

19. Thực trạng chăm sóc sản phụ sau đẻ thường tại Nguyễn Thị Lan 2016 CK.0000076 



khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
 

20. Chăm sóc người bệnh điều trị hội chứng cai 
heroin tại viện pháp y tâm thần trung ương

 

Nguyễn Thị Hoài 2016 CK.0000077 

21. Thực trạng nhận thức về chế độ ăn của người 
bệnh đái tháo đường type 2 ở khoa nội bệnh viện 
TP. Hòa Bình

 

Vũ Trường Giang 2016 CK.0000078 

22. Nâng cao kiến thức tự chăm sóc về chế độ ăn và 
luyện tập của người bệnh đái tháo đường type 2 
tại bệnh việnđa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2016

 

Nguyễn Thị Thu Hường 2016 CK.0000079 

23. kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo 
đường type II tại khoa nội bệnh viện đa khoa tỉnh 
nam Định

 

Phạm Thị Huyền 2016 CK.0000080 

24. Công tác tư vấn giáo dục sức khỏe của điều 
dưỡng đối với người bệnh tăng huyết áp điều trị 
nội trú tại bệnh viện CThái Nguyên

 

Lưu Thị Minh Khánh 2016 CK.0000081 

25. Kiến thức tự chăm sóc của người bệnh tăng 
huyết áp tại khoa khám bệnh viện đa khoa trung 
ương Thái Nguyên

 

Nguyễn Thu Hằng 2016 CK.0000082 

26. Thực trạng và giải pháp cải thiện thực hành tự 
chăm sóc người bệnh xơ gan 

Nguyễn văn Minh 2016 CK.0000083 

27. Thực trạng chăm sóc người bệnh mắc bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện đa khoa Vũ Thư 
- Thái Bình 

Đỗ Thị Tâm 2016 CK.0000084 

28. Kiến thức và thực hành phòng ngừa biến chứng 
của người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều 
trị ngoại trú tại bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên 

Trần Thị Khuyên 2016 CK.0000085 

29. Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc điều trị tăng 
huyết của người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh 
viện A tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Thị Thúy Hoa 2016 CK.0000086 

 


