
LUẬN VĂN NĂM 2017 

STT Nhan đề Tác giả Năm 
XB 

Số ĐKCB 

1. Thực trạng và 1 số yếu tố liên quan biểu hiện lo âu trầm cảm 
và stress ở cha mẹ trẻ tự kỷ được điều trị tại bệnh viện tâm 
thần trung ương I năm 2017

 

Bùi Thị Hiệu 2017 LV.0000112 

2. Đánh giá chất lượng và 1 số yếu tố liên quan của người bệnh 
đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa 
TP. Hà Tĩnh năm 2017

 

Nguyễn Thị Hương 2017 LV.0000113 

3. Chất lượng cuộc sống và 1 số yếu tố liên quan ở người mắc 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại bệnh viện đa khoa 
tỉnh Nam Định năm 2017

 

Nguyễn Xuân Tĩnh 2017 LV.0000114 

4. Đánh giá mức độ mệt và yếu tố liên quan của người bệnh suy 
tim mạn tính điều trị tại khoa tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh 
Nam Định năm 2017

 

Nguyễn Thị Lĩnh 2017 LV.0000115 

5. Khảo sát thực trạng stress và các yếu tố liên quan của điều 
dưỡng, hộ sinh tại bệnh viện Nhi Bắc Giang năm 2017

 

Nguyễn Thị Kim Anh 2017 LV.0000116 

6. Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh 
ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017 

Nguyễn Thị Thơm 2017 LV.0000117 

7. Thay đổi kiến thức chăm sóc và phòng bệnh của các bà mẹ có 
con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy điều trị tại bệnh viện Nhi Nam 
Định sau can thiệp giáo dục 

Tưởng Thị Huế 2017 LV.0000118 

8. Thực trạng kiến thức và thực hành của điều dưỡng rong chăm 
sóc phòng nhiễm khuẩn vết mổ tại bệnh viện Nhi tỉnh Ninh 
Bình năm 2017 

Phạm Văn Dương 2017 LV.0000119 

9. Nhận xét kết quả giáo dục sức khỏe về tuân thủ điều trị của 
người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điềut rị ngoại trú tại 
bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Trần Thu Hiền 2017 LV.0000120 

10. Đánh giá sự thay đổi nhận thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ 
dưới 5 tuổi bị viêm phổi tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa tỉnh 
Quảng Ninh năm 2017 

Trần Thị Lý 2017 LV.0000121 

11. Thực trạng chất lượng cuộc sống và 1 số yếu tố liên quan trên 
người bệnh suy tim mạn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 
năm 2017 

Nguyễn Thị Ngọc 
Nhung 

2017 LV.0000122 

12. Thực trạng kiến thức và thực hành phòng biến chứng của 
người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh 
viện đa khoia TP Hà Tĩnh năm 2017 

Nguyễn Thị Thắm 2017 LV.0000123 

13. Thay đổi nhận thức và thực hành về phục hồi chức năng vận 
động cho người chăm sóc chính người bệnh đột quỵ tại bệnh 
viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017 

Nguyễn Thị Lan 2017 LV.0000124 

14. Đánh giá sự thay đổi nhận thức về tự xử trí hen phế quản của 
người bệnh điều trị ngoại trú tại TP. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên 
năm 2017 sau can thiệp giáo dục 

Lưu Thị Kim Yến 2017 LV.0000125 

15. Thay đổi kiến thức của người bệnh gút về chế độ ăn uống và 
lối sống sau can thiệp giáo dục sức khỏe tại bệnh viện đa khoa 
tỉnh Nam Định năm 2017 

Bùi Thị Hương 2017 LV.0000126 

16. Chất lượng cuộc sống người mắc hội chứng mạch vành cấp 
sau can thiệp mạch vành qua da tại bệnh viện Khánh Hòa năm 
2017 

Dư Thị Ngọc Mỹ 2017 LV.0000127 

17. Kiến thức thái độ thực hành phòng bệnh tan máu bẩm sinh 
(Thalassemia) và 1 số yếu tố liên quan trên thanh niên chưa 
kết hôn tỉnh Yên Bái năm 2017 

Phan Lê Hằng 2017 LV.0000128 

18. Thay đổi nhận thức của bà mẹ về nuôi dưỡng con dưới 5 tuổi 
bị suy dinh dưỡng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 
năm 2017 

Lương Thị Thanh 2017 LV.0000129 

19. Chất lượng cuộc sống và yếu tố liên quan của người bệnh ung Phạm Thanh Vân 2017 LV.0000130 



thư phổi điều trị bằng Tarceva tại bệnh viện Bạch Mai năm 
2017

 

20. Mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh đột 
quỵ não tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2017

 

Trần Thị Quốc Bảo 2017 LV.0000131 

21. Thực trạng hành vi tự chăm sóc và 1 số yếu tố liên quan ở 
người cao tuổi suy tim đang được điều trị tại bệnh viện Hữu 
Nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới năm 2017

 

Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 LV.0000132 

22. Khảo sát kiến thức và hành vi dự phòng tái hẹp mạch vành ở 
người bệnh sau can thiệp mạch vành qua da tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2017

 

Nguyễn Thị Linh 
Sang 

2017 LV.0000133 

23. Đánh giá kết quả áp dụng biểu mẫu phiếu theo dõi chăm sóc 
người bệnh cải tiến tại bệnh viện Sản nhi Ninh Bình

 

Trịnh Thị Thu Thủy 2017 LV.0000134 

24. Đánh giá hiệu quả phương pháp đóng vai trong môi trường mô 
phỏng để hình thành kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trường 
đại học điều dưỡng Nam Định năm 2017

 

Trần Thị Hồng Hạnh 2017 LV.0000135 

25. Vai trò của dạy học dựa trên tình huống với khả năng ra quyết 
định lâm sàng của sinh viên trường đại học điều dưỡng Nam 
Định năm 2017

 

Nguyễn Hữu Đức 2017 LV.0000136 

26. Thực trạng dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật đường 
tiêu hóa tại bệnh viện Kiến An Hải Phòng năm 2017 

Hồ thị Bích Ngọc 2017 LV.0000137 

27. Thay đổi nhận thức về đột quỵ não của người cao tuổi tại xã 
Giao Lạc Giao Thủy Nam Định sau can thiệp giáo dục sức 
khỏe 

Đinh Thị Yến 2017 LV.0000138 

28. Chất lượng giấc ngủ và yếu tố liên quan ở người bệnh sau 
phẫu thuật ổ bụng tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa 
trung ương Thái Nguyên năm 2017 

Lê Thị Vân 2017 LV.0000139 

29. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực điều 
dưỡng tại 6 bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017 

Trần Đại Hoàng 2017 LV.0000140 

30. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh phẫu thuật cắt 
túi mật do sỏi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017 

Nguyễn Thị Thùy 
Dương 

2017 LV.0000141 

31. Chất lượng cuộc sống ỏ người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
điều trị ngoại trú tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 
2017 

La Văn Luân 2017 LV.0000142 

32. Thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh 
loét dạ dày tá tràng sau can thiệp giáo dục tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Nam Định năm 2017 

Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

2017 LV.0000143 

33. Đánh giá kết quả điều trị và chất lượng cuộc sống của người 
bệnh phẫu thuật u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện 
Xanh Pôn năm 2017 

Đỗ Hải Đông 2017 LV.0000144 

34. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và 1 số yếu tố liên quan ở 
người bệnh lọc màng bụng liên tục ngoại trú tại khoa thận tiết 
niệu bệnh viện Bạch Mai 

Đỗ Thị Thanh Vân 2017 LV.0000145 

35. Thay đổi nhận thức của bà mẹ về chế độ ăn cho con dưới 24 
tháng tuổi tại huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 sau giáo 
dục dinh dưỡng 

Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

2017 LV.0000146 

36. Tình trạng đau ở người bệnh sau phẫu thuật mở bướu giáp 
đơn thuần tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện A Thái Nguyên 
năm 2017 

Bùi Văn Khanh 2017 LV.0000147 

37. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi 
ung thư trực tràng thấp tại bệnh viện trung ương Quân đội 108 

Huỳnh Nam Trung 2017 LV.0000148 

38. Thực trạng đau và các biện pháp chăm sóc giảm đau trên trẻ 
sơ sinh tại trung tâm nhi khoa bệnh viện trung ương Thái 
Nguyên năm 2017 

Trần Lệ Thu 2017 LV.0000149 

39. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh đột quỵ não 
điều trị tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Nam Định năm 2017 

Đặng Thị Hân 2017 LV.0000150 



40. Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật rò hậu 
môn tại bệnh viện Việt Đức

 

Phạm Thị Nga 2017 LV.0000151 

41. Thay đổi kiến thức tự chăm sóc hậu môn nhân tạo của người 
bệnh tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Bạch Mai năm 2017

 

Vũ Thị Mai Hoa 2017 LV.0000152 

42. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người nghiện ma túy đang 
điều trị Methadone tại Trung tâm phòng chống Hiv/ AIDS tỉnh 
Quảng Bình năm 2017

 

Trần Thị Hoài Nhi 2017 LV.0000153 

43. Khảo sát biến đổi các thông số huyết áp và nhu cầu chăm sóc 
của người bệnh tăng huyết áp tại TP. Hà Tĩnh năm 2017

 

Trần Minh Vương 2017 LV.0000154 

44. Thực trạng kiến thức thái độ thực hành về bệnh tiêu chảy cấp 
của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi đang điều trị tại bệnh viện 
trẻ em Hải Phòng năm 2017

 

Phan Hoàng Thùy 
Linh 

2017 LV.0000155 

45. Nhận xét kết quả chăm sóc hậu phẫu thuật người bệnh ghép 
thận từ người cho sống tại bệnh viện quân y 103 năm 2017

 

Ngô Trung Hiếu 2017 LV.0000156 

46. Thực trạng kiến thức và tuân thủ điều trị của người bệnh loãng 
xương tại khoa nội xương khớp bệnh viện Hữu Nghị đa khoa 
tỉnh Nghệ An năm 2017

 

Phan Thị Thùy 2017 LV.0000157 

47. Khảo sát kiến thức, thái độ về phòng lây nhiễm lao của người 
bệnh lao phổi tại bệnh viện phổi tỉnh Nam Định 

Nguyễn Thị Thu 
Hường 

2017 LV.0000158 

48. Thực trạng sử dụng thời gian thực hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2017 

Tô Minh Tuấn 2017 LV.0000159 

49. Thực trạng chăm sóc dẫn lưu bàng quang trên người bệnh 
sau phẫu thuật nội soi tăng sản lành tính tuyến liệt tại bệnh 
viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2017 

Phùng Văn Quý 2017 LV.0000160 

50. Thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính tại khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa tỉnh 
Quảng Ninh năm 2017 

Bùi Văn Cường 2017 LV.0000161 

51. Thay đổi kiến thức và thái dộ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 
sau giáo dục sức khỏe của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều 
trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2017 

Đỗ Thị Hòa 2017 LV.0000162 

52. Đánh giá sử thay đổi nhận thức về vàng da sơ sinh của các bà 
mẹ sau giáo dục sức khỏe tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa 
tỉnh Khánh Hòa năm 2017 

Trần Hạnh Bắc 2017 LV.0000163 

53. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người 
cao tuổi tại thành phố Nam Định năm 2017 

Vũ Thị Hoàng Anh 2017 LV.0000164 

54. Thay đổi nhận thức về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ 
có con từ 0-6 tháng tuổi tại TP. Nam Định năm 2017 sau can 
thiệp giáo dục 

Phạm Văn Tùng 2017 LV.0000165 

55. Đánh giá đau và các yếu tố ảnh hưởng đến đau của người 
bệnh sau phẫu thuật mở bụng tại khoa ngoại tiêu hóa gan mật 
bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên năm 2017 

Đào Tiến Thịnh 2017 LV.0000166 

56. Tìm hiểu thực trạng rối loạn lo âu của sinh viên trường đại học 
Điều dưỡng Nam Định 

Nguyễn Thu Hằng 2017 LV.0000167 

57. Thay đổi nhận thức chăm sóc phòng chống loét của người 
chăm sóc chính người bệnh liệt nửa người do đột quỵ não tại 
khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai năm 2017 

Lê Xuân Đại 2017 LV.0000170 

 


