
LUẬN VĂN NĂM 2016 

STT Nhan đề Tác giả Năm 
XB 

Số ĐKCB 

1. Quản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo Trường 
Đại học Điều dưỡng Nan Định

 

Cù Thị Thu Hà 2016 LV.0000076 

2. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người hiếm muộn tại bệnh 
viện phụ sản trung ương năm 2016

 

Nguyễn Thu 
Huyền 

2016 LV.0000080 

3. Nghiên cứu tình trạng trầm cảm ở người bệnh suy thận mạn có 
lọc máu chu kỳ tại Hải Phòng năm 2016

 

Vũ Thị Cẩm 
Doanh 

2016 LV.0000082 

4. Chất lượng cuộc sống và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 
cuộc sống của người bệnh ung thư vú tại bệnh viện ung bướu 
Đà Nẵng

 

Nguyễn Diệu 
Hằng 

2016 LV.0000083 

5. Đánh giá kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường 
type 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên năm 2016

 

Nguyễn Vũ 
Huyền Anh 

2016 LV.0000084 

6. Nghiên cứu nhận thức về các yếu tố nguy cơ và biểu hiện cảnh 
báo đột quỵ não của người dân tại Phường Tây Sơn thành phố 
Pleiku tỉnh Gia Lai năm 2016

 

Lý Thị Kim 
Thương 

2016 LV.0000085 

7. Đánh giá sự thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ Thalassemia của 
các bà mẹ tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên năm 
2016 

Nguyễn Thị Tú 
Ngọc 

2016 LV.0000086 

8. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thể lực ở 
người bệnh đái tháo dường type 2 tại bệnh viện nội tiết tỉnh Sơn 
La 

Nguyễn Thị 
Hằng 

2016 LV.0000087 

9. Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị của 
người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại bệnh viện tỉnh 
Quảng Ninh năm 2016 

Đỗ Văn Doanh 2016 LV.0000088 

10. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến tự quản lý bệnh 
của người bệnh đái tháo đường type2 điều trị ngoại trú tại bệnh 
viện Đà Nẵng năm 2016 

Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh 

2016 LV.0000089 

11. Nghiên cứu gánh nặng chăm sóc người bệnh sau đột quỵ não 
tại gia đình ở tỉnh Nam Định năm 2016 

Nguyễn Thành 
Chung 

2016 LV.0000090 

12. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn 
đang được điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba 
Đồng Hới 

Lê Thị Huyền 2016 LV.0000091 

13. Kiến thức thái độ và thực hành chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô 
hấp cấp tính dưới 5 tuổi của các bà mẹ tại bệnh viện đa khoa 
trung ương Thái Nguyên năm 2016 

Chu Thị Thùy 
Linh 

2016 LV.0000092 

14. Nghiên cứu hệ thống siêu âm Siemens acuson X150 và đề xuất 
triển khai ứng dụng trong bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Lâm Văn 
Nguyên 

2016 LV.0000093 

15. Hiệu quả của chương trình giáo dục nâng cao kiến thức và sự 
tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng tại ba khoa 
ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăks Lawks năm 2016 

Nguyễn Thảo 
Trúc Chi 

2016 LV.0000094 

16. Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của bà mẹ có con dưới 5 
tuổi bị tiêu chảy tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lawk năm 2016 

Mai Thị Thanh 
Xuân 

2016 LV.0000095 

17. Thực trạng chăm sóc nhiễm khuẩn vết mổ phẫu thuật tiêu hóa 
tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2016 

Nguyễn Thị 
Bình 

2016 LV.0000096 

18. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn làm việc trong 
chuyên ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần của sinh viên Đại 
học Điều dưỡng năm 2016 

Phạm Thị Thu 
Hường 

2016 LV.0000097 

19. Đánh giá thay đổi nhận thức tuân thủ điều trị tăng huyết áp của 
người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Nam 
Định năm 2016 

Bùi Chí Anh 
Minh 

2016 LV.0000098 

20. Nghiên cứu sự thay đổi nhận thức về cận thị học đường của 
học sinh trung học cơ sở tại thành phố Nam Định sau can thiệp 
giáo dục 

Nguyễn Hải 
Lâm 

2016 LV.0000099 



21. Đánh giá kiến thức về ung thư vú và tự khám vú sau can thiệp 
giáo dục cho phụ nữ xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương 
năm 2016

 

Nguyễn Thị 
Hằng 

2016 LV.0000100 

22. Thực trạng tuân thủ điều trị ARV của người bệnh HIV?AIDS tại 
phòng khám ngoại trú Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 
2016

 

Trần Thị 
Thanh Mai 

2016 LV.0000101 

23. Nhận thức về yếu tố nguy cơ và biểu hiện cảnh báo đột quỵ não 
của người bệnh có nguy cơ cao đột quỵ não tại khoa nội bệnh 
viện đa khoa Tỉnh Đắk Lawsk năm 2016

 

Vũ Thị Thu 
Hường 

2016 LV.0000102 

24. Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan của người bệnh 
tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 
Định năm 2016

 

Vũ Thị Minh 
Phượng 

2016 LV.0000103 

25. Thay đổi kiến thức dự phòng loét ép của người chăm sóc chính 
người bệnh tai biến mạch máu não tại bệnh viện đa khoa Tỉnh 
Nam Định năm 2016

 

Phạm Thị Thúy 
Liên 

2016 LV.0000104 

26. Thay đổi kiến thức về chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy 
thận đang chạy thận nhân tạo định kỳ tại bệnh viện đa khoa tỉnh 
Đắk Lắk

 

Huỳnh Quốc Xi 2016 LV.0000105 

27. Hành vi tự chăm sóc của người cao tuổi tăng huyết áp đang 
điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2016 

HoàngThị Minh 
Thái 

2016 LV.0000106 

28. Thay đổi kiến thức về phục hồi chức năng cho người bệnh sau 
tai biến mạch máu não của người chăm sóc chính tại bệnh viện 
đa khoa tỉnh Nam Định năm 2016 

Phạm Thị 
Hoàng Yến 

2016 LV.0000107 

29. Thay đổi kiễn thức và thực hành về tuân thủ điều trị của người 
bệnh lao tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Nam Định sau can 
thiệp giáo dục năm 2016 

Nguyễn Thị 
Khánh 

2016 LV.0000108 

30. Thực trạng tuân thủ điều trị và các yếu tố ảnh hưởng ở người 
bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú trung tâm y tế quận Hải 
châu thành phố Đà Nẵng năm 2016 

Nguyễn Đức 
Bảo 

2016 LV.0000109 

31. Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục sức khỏe tới sự tự 
tin về cho con bú của bà mẹ tại bệnh viện trung ương Thái 
Nguyên năm 2016 

Nguyễn Thị 
Sơn 

2016 LV.0000110 

32. Thay đổi kiến thức về bệnh tiêu chảy cho các bà mẹ có con 
dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện nhi tỉnh Nam Định năm 2016 

Nguyễn Thị 
Thanh Huyền 

2016 LV.0000111 

33. Tình trạng dinh dưỡng và nuôi dưỡng trẻ trong 6 tháng sau sinh 
tại 1 số xã thuộc huyện Hoài Đức Hà Nội 

Vũ Thị Nhung 2016 LV.0000168 

34. Nghiên cứu an ninh mạng và ứng dụng trong đảm bảo an ninh 
Website trường đại học Điều dưỡng Nam Định 

Bùi Thúy Ngọc 2016 LV.0000169 

 


