
CHUYÊN KHOA NĂM 2015 

STT Nhan đề Tác giả Năm 
XB 

Số ĐKCB 

1. Tiêm an toàn tại khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa trung ương 
Thái Nguyên 2014

 

Trần Thị Kim 
Ngân 

2015 CK.0000040 

2. Tăng huyết áp ở người trung niên tại thôn Đông Trang, xã Ninh 
An, tỉnh Ninh Bình

 

Đào Thị Như 2015 CK.0000041 

3. Chăm sóc người cao tuổi sa sút trí tuệ tại bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bắc Giang

 

Trần Thị Phong 2015 CK.0000045 

4. Chăm sóc nạn nhân ngộ độc cấp hóa chất bảo vệ thực vật tại 
khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

 

Phạm Văn 
Phương 

2015 CK.0000044 

5. Vai trò của người điều dưỡng trong việc giúp bà mẹ cho con bú 
sớm

 

Phạm Thúy 
Quỳnh 

2015 CK.0000053 

6. Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
 

Trần Thị Hồng 
Thái 

2015 CK.0000042 

7. Chăm sóc biến chứng bàn chân ở người bênh đái tháo đường tại 
khoa nội tim mạch- chuyển hóa bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

 

Nguyễn Việt 
Thắng 

2015 CK.0000043 

8. Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân suy tim Bùi Thị Thảo 2015 CK.0000048 

9. Tuân thủ chế độ dùng thuốc của người bệnh tăng huyết áp Lê Thị Phương 
Thảo 

2015 CK.0000047 

10. Chăm sóc bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa nội I 
bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam 

Đào Thị Thảo 2015 CK.0000046 

11. Chăm sóc người bệnh động kinh tại bệnh viện tâm thần tỉnh Nam 
Định 

Lê Thị Thúy 2015 CK.0000051 

12. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 
kết hợp xương do gãy kín thân xương đùi 

Nguyễn Thị 
Thùy 

2015 CK.0000050 

13. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 
sỏi thận 

Phạm Thanh 
Thủy 

2015 CK.0000049 

14. Tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường tại khoa nội 3- 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam 

Trương Quyết 
Tiến 

2015 CK.0000054 

15. Nâng cao kiến thức tự chăm sóc cho người bệnh đột quỵ não Nguyễn Văn 
Tính 

2015 CK.0000057 

16. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 
nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt 

Đỗ Thu Tình 2015 CK.0000056 

17. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 
gãy cổ xương đùi 

Phạm Văn Tỉnh 2015 CK.0000055 

18. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 
kết hợp xương do gãy kín 2 xương cẳng tay 

Nguyễn Thị 
Tuyết 

2015 CK.0000052 

19. Chăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

2015 CK.0000027 

20. Một số yếu tố nguy cơ trên người bệnh đột quỵ não Mai Thị Yến 2015 CK.0000026 

21. Đánh giá, quy trình rửa tay thường quy của bác sĩ, điều dưỡng tại 
khoa hồi sức cấp cứu và khoa ngoại bệnh viện đa khoa huyện 
Lang Giang năm 2015 

Nguyễn Ngọc 
An 

2015 CK.0000003 

22. Vai trò của người hộ sinh trong quy trình sàng lọc trước sinh tại 
bệnh viện Phụ sản trung ương từ năm 2011 đến năm 2014 

Nguyễn Thị 
Thanh Bình 

2015 CK.0000006 

23. Chăm sóc người bệnh suy tim tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam Đặng Văn Chính 2015 CK.0000002 

24. Chăm sóc người bệnh loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện đa khoa 
tỉnh Hà Nam 

Hoàng Kim Cúc 2015 CK.0000009 

25. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 
sỏi bàng quang 

Nguyễn Thị Dịu 2015 CK.0000001 



26. Nâng cao kiến thức phòng bệnh đột quỵ não cho người bệnh tăng 
huyết áp tại khoa tim mạch bệnh viện Bãi Cháy

 

Hà Thị Dung 2015 CK.0000008 

27. Chăm sóc phục hồi chức năng vận động sinh hoạt cho người 
bệnh tai biến mạch máu não tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

 

Nguyễn Thị 
Dung 

2015 CK.0000007 

28. Công tác đón tiếp người bệnh mới vào viện của Điều dưỡng khoa 
nội tổng hợp tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

 

Nguyễn Hải 
Đường 

2015 CK.0000012 

29. Thực trạng chăm sóc bệnh nhân trầm cảm tại bệnh viện tâm thần 
kinh trung ương I

 

Hoàng Việt Hà 2015 CK.0000011 

30. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 
kết hợp xương do gãy kín xương cẳng chân

 

Hoàng Quang 
Hải 

2015 CK.0000018 

31. Thực trạng công tác chăm sóc trẻ em bị mắc sởi của Điều dưỡng 
tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2014

 

Trần Thị Thu 
Hiền 

2015 CK.0000010 

32. Dinh dưỡng ở người bệnh viêm tụy cấp
 

Dương Ngọc 
Hiếu 

2015 CK.0000017 

33. Kiến thức về phòng và xử trí sốc phản vệ của Điều dưỡng khoa 
cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

 

Trịnh Thị Thu 
Hiền 

2015 CK.0000013 

34. Đánh giá quy trình hút dịch đờm đãi trên bệnh nhân thở máy tại 
khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 
Giang năm 2015

 

Nguyễn Thị Hiền 2015 CK.0000014 

35. Nhận xét quy trình phụ giúp bác sĩ chọc tháo dịch màng phổi trên 
người bệnh do lao tại bệnh viện Lao Bắc Giang 

Lê Thị Thu Hiền 2015 CK.0000015 

36. Kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi Trần Thị Hợi 2015 CK.0000016 

37. Thực trạng tư vấn tình dục an toàn cho trẻ vị thành niên Lê Thị Huệ 2015 CK.0000021 

38. Thực trạng và giải pháp chăm sóc người bệnh tiền sản giật Vương Diệu 
Hương 

2015 CK.0000020 

39. Chăm sóc người bệnh liệt nửa người do đột quỵ Trần Thị Hương 2015 CK.0000019 

40. Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh đái tháo 
đường tuye II điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa thành phố 
Bắc Giang 

Trần Thị Thu 
Hương 

2015 CK.0000005 

41. Thực trạng chăm sóc bệnh nhân Gout tại khoa nội I bệnh viện đa 
khoa tỉnh Hà Nam 

Trần Thu 
Hương 

2015 CK.0000025 

42. Nâng cao kiến thức chăm sóc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cho 
người bệnh tại khoa nội II bệnh viện tỉnh Hải Dương 

Bùi Văn Huy 2015 CK.0000039 

43. Chăm sóc người bệnh suy tim tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 
Định 

Vũ Thị Huyền 2015 CK.0000029 

44. Chăm sóc người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại 
bệnh viện A Thái Nguyên 

Vũ Thị Thanh 
Huyền 

2015 CK.0000038 

45. Thực trạng và chăm sóc sản phụ , trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai tại 
bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2015 

Nguyễn Thị Thu 
Huyền 

2015 CK.0000030 

46. Nâng cao kiến thức cho người bệnh Đái tháo đường typ II về chế 
độ và ăn uống 

Vũ Thị Thanh 
Huyền 

2015 CK.0000004 

47. Viêm đường sinh dục dưới ở phụ nữ trong tuổi sinh đẻ và vai trò 
của người Điều dưỡng 

Phan Tuệ 
Khanh 

2015 CK.0000024 

48. Chăm sóc người bệnh ngộ độc cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu 
bệnh viện đa khoa huyện Tân yên, tỉnh Bắc Giang năm 2014 

Lê Hồng Khánh 2015 CK.0000023 

49. Nâng cao hiệu quả hành động chăm sóc người cao tuổi tăng 
huyết áp tại bệnh viện đa khoa tình Hải Dương 

Nguyễn Văn 
Kiên 

2015 CK.0000022 

50. Chăm sóc người loét dạ dày tá tràng Nguyễn Thị 
Quỳnh Lan 

2015 CK.0000028 

51. Kiến thức, thực hành về sự tuân thủ điều trị và tự chăm sóc của 
người bệnh tăng huyết áp 

Trần Thị Len 2015 CK.0000033 

52. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật Hà Thị Bích Liên 2015 CK.0000032 



sỏi ống mật chủ
 

53. Chăm sóc người bệnh thở máy tại khoa hồi sức tích cực chống 
độc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 2014

 

Hoàng Thị Diệu 
Linh 

2015 CK.0000031 

54. Hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc kiểm soát huyết áp tại nhà ở 
huyện Lạng Giang tỉnh bắc Giang

 

Trần Hữu Mạnh 2015 CK.0000034 

55. Chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại bệnh viện tâm thần 
Nam Định

 

Nguyễn Thị Lý 2015 CK.0000035 

56. Chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh tai biến mạch máu 
não tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2014

 

Nguyễn Thị Lý 2015 CK.0000036 

57. Thực trạng và các giải pháp chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật 
viêm ruootyj thừa cấp

 

Nguyễn Thị 
Minh 

2015 CK.0000037 

 


