
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015 VỀ TRƯỚC 

STT Nhan đề Tác giả Năm 
XB 

Số ĐKCB 

1. Khảo sát nhu cầu tin của sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam 
Định

 

Phạm Thị Thanh 
huyền 

2012 NC.0000018 

2. Đánh giá mức độ hình thành một số kỹ năng giao tiếp của sinh viên 
trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

 

Vũ Thị Hải Oanh 2012 NC.0000016 

3. Thực trạng cung ứng tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của 
người cao tuổi tại một số xã huyện Vụ Bản- tỉnh Nam Định năm 2013

 

Đỗ Thị Mai 2013 NC.0000017 

4. Đánh giá tác động của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh" đố với sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam 
Định

 

Đinh Quốc 
Thắng 

2015 NC.0000019 

5. Nhận xét một số nguyên nhân do mẹ dẫn đến sảy thai liên tiếp ở phụ nữ 
tứ 15 đến 49 tuổi

 

Lê Thanh Tùng 2015 NC.0000003 

6. Đánh giá hiệu quả điều trị hội chứng buồng trứng đa nang bằng 
Metformin liều ngắn

 

Lê Thanh Tùng 2015 NC.0000002 

7. Nghiên cứu hiệu quả điều trị U xơ tử cung bằng phương phác đồ kết 
hợp Mifeprision + Primolut + Nga phụ khang 

Lê Thanh Tùng 2015 NC.0000001 

8. Khảo sát nhu cầu phục hồi chức năng của người khuyết tật tại thành 
phố Nam Định 

Lê Xuân Thắng 2015 NC.0000004 

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

Ngô Huy Hoàng 2015 NC.0000006 

10. Một số nhận xét về hiệu quả điều trị mấ ngủ bằng phương pháp Laser 
nội mạch tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định 

Nguyễn Trường 
Sơn 

2015 NC.0000005 

11. Những khó khăn trong tự chăm sóc của người bệnh suy tim tại bệnh 
viện tỉnh Nam Định 

Phạm Thị Thu 
Hương 

2015 NC.0000007 

12. 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 

2015 NC.0000008 

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

Đinh Quốc Bảo 2015 NC.0000009 

14. Thực trạng ghi hồ sơ nội khoa của Điều dưỡng tại tỉnh Nam Định Trần Thu Hiền 2015 NC.0000010 

15. Nghiên cứu nồng độ một số hormon tuyến giáp trong máu người phơi 
nhiễm chất da cam / dioxin 

Phạm Văn Sơn 2015 NC.0000011 

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

Đỗ Thị Hòa 2015 NC.0000012 

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

Nguyễn Thị Hòa 2015 NC.0000013 

18. Thực trạng thực hành và một số mối liên quan đến sức khỏe của người 
phun hóa chất bảo vệ thực vật xã Nam Phong, thành phố Nam Định 
năm 2015 

Phạm Thị Kiều 
Anh 

2015 NC.0000015 

19. Nghiên cứu hoạt hóa Oxy không khí trong hệ DNP – O2kk - Fe - Na2 
S2O8 bằng phương pháp Von- ampe hòa tan Anot để xử lý DNP ô 
nhiễm trong môi trường nước 

Trần Đức Lượng 2015 NC.0000014 

 


