
CHUYÊN KHOA NĂM 2018 

STT Nhan đề Tác giả Năm 
XB 

Số ĐKCB 

1. Thực trạng chăm sóc Sonde niệu đạo bàng quang của người 
bệnh phẫu thuật sỏi đường tiết niệu tại khoa ngoại tổng hợp bệnh 
viện C Thái Nguyên

 

Nguyễn Thị 
Thanh Bình 

2018 CK.0000144 

2. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt ruột 
thừa tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 
năm 2018

 

Đặng Tuấn Phi 2018 CK.0000143 

3. Thực trạng quy trình thay băng vết mổ của điều dưỡng tại khoa 
ngoại bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long năm 2018

 

Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

2018 CK.0000152 

4. Thực trạng tập vận động sớm của người bệnh phẫu thuật gãy 
xương bánh chè tại trung tâm y tế huyện Văn Yên năm 2018

 

Lê Thị Phi 
Phượng 

2018 CK.0000156 

5. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật mổ viêm ruột 
thừa tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Ninh Giang năm 2018

 

Lê Hải Minh 2018 CK.0000157 

6. Thực trạng vận động sớm của người bệnh sau phẫu thuật xương 
cẳng tay tại bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức năm 2018

 

Đỗ Trường 
Tuyên 

2018 CK.0000154 

7. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thủng dạ dày tá 
tràng tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Phũ Thọ 
năm 2018 

Bùi Thị Bích 
Thanh 

2018 CK.0000146 

8. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật tắc ruột cơ học 
tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh yên Bái năm 2018 

Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh 

2018 CK.0000147 

9. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật xương đùi tại 
khoa ngoại bệnh viện đa khoa Mường khương năm 2018 

Nguyễn Thị 
Hương Giang 

2018 CK.0000148 

10. Thực trạng tập vận động sớm của người bệnh sau phẫu thuật 
thay khớp háng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 

Nguyễn Hồng 
Lam 

2018 CK.0000149 

11. Thực trạng nhận thức về phòng loét tái phát của người bệnh sau 
phẫu thuật thủng ổ loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện đa khoa tỉnh 
yên Bái năm 2018 

Phan Thị Thanh 
Hương 

2018 CK.0000150 

12. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sỏi tiết niệu tại 
khoa ngoại bệnh viện đa khoa huyện quan Sơn tỉnh Thanh Hóa 

Đỗ Đình Tâm 2018 CK.0000151 

13. Thực trạng chăm sóc hậu môn nhân tạo tại đơn vị ngoại yêu cầu 
bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2018 

Bùi Thị Thu 
Thủy 

2018 CK.0000155 

14. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật cắt tuyến vú 
trong điều trị ung thư vú tại khoa phẫu thuật ung bướu bệnh viện 
đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2018 

Lê Thị Minh 
Khuyên 

2018 CK.0000153 

15. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật xương cánh ay 
tại trung tâm y tế thành phố yên Bái năm 2018 

Nguyễn Thị 
Minh Huệ 

2018 CK.0000141 

16. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại 
trung tâm y tế huyện Thanh sơn Phú Thọ 

Nguyễn Thị 
Điềm 

2018 CK.0000142 

17. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật gãy xương cẳng 
chân tại trung tâm y tế thành phố yên Bái năm 2018 

Chu Thị Thu Hà 2018 CK.0000140 

18. Thực trạng hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe của điều dưỡng 
cho người bệnh suy tim trước khi ra viện tại khoa hồi sức cấp cứu 
bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa 

Vũ Khắc Bộ 2018 CK.0000160 

19. Thực trạng công tác giáo dục sức khỏe cho người bệnh viêm phổi 
cộng đồng tại bệnh viện Nhiệt Đới trung ương năm 2018 

Doãn Thị 
Nguyệt 

2018 CK.0000170 

20. Thực trạng kiến thức tự chăm sóc bàn chân ở người bệnh đái 
tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Bình 
Giang Hải Dương năm 2018 

Phạm Đình 
Tuấn 

2018 CK.0000172 

21. Thực hành cho con bú của các bà mẹ sinh con lần đầu tại bệnh 
viện đa khoa huyện Hà Trung Thanh Hóa năm 2018 

Mai Thị Hồng 2018 Ck.0000166 

22. Thực trạng biến chứng tụt huyết áp ở người bệnh lọc máu chu kỳ 
tại trung tâm thận lọc máu bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

Lê Đình Ái 2018 CK.0000164 



23. Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng ống hút đờm kín trong 
chăm sóc người bệnh thở máy có xâm nhập tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngô Thị Thanh 
Thủy 

2018 CK.0000165 

24. Thực trạng chăm sóc phục hồi chức năng vận động tư thế sớm 
cho người bệnh đột quỵ tại bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên 
năm 2018

 

Nguyễn Thị Huệ 2018 CK.0000167 

25. Thực trạng hoạt động tư vấn cho người bệnh đái tháo đường type 
2 tại phòng khám nội tiết chuyển hóa bệnh viện Gang Thép Thái 
Nguyên năm 2018

 

Đinh Minh Thảo 2018 CK.0000171 

26. Thực trạng thực hành quy trình tiêm an toàn tại trung tâm y tế 
huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái năm 2018

 

Vũ Thị Ngọc Lan 2018 CK.0000168 

27. Thực trạng thực hiện quy trình về chế độ giao tiếp ứng xử của 
điều dưỡng với người nhà bệnh Nhi tại khoa ngoại Bệnh viện Nhi 
Thái Bình năm 2018

 

Phạm Thị Tuyền 2018 CK.0000174 

28. Thực trạng chăm sóc người bệnh viêm phổi tại khoa nội tổng hợp 
bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2018

 

Đinh Thị 
Phương Lan 

2018 CK.0000169 

29. Đánh giá thực trạng nhận thức và thực hành chăm sóc vệ sinh cá 
nhân cho người bệnh hôn mê của điêu dưỡng tại khoa Hồi sức 
tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2018

 

Lê Thị Khánh 
Phương 

2018 CK.0000161 

30. Thực trạng kiến thức tự chăm sóc của người bệnh xơ gan điều trị 
nội trú tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 

Vũ Thị Thanh 
Thủy 

2018 CK.0000173 

31. Thực trạng thực hiện mũi tiêm an toàn tại trung tâm y tế huyện Mù 
Cang Chải Yên Bái năm 2018 

Nguyễn Duy 
Tâm 

2018 CK.0000163 

32. Thực trạng tuân thủ điều trị ở bệnh nhân cao huyết áp điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn năm 2018 

Phạm Thị 
Hương 

2018 CK.0000162 

33. Thực trạng tuân thủ điều trị thuốc của người bệnh đái tháo đường 
type 2 ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Mỹ Đức năm 2018 

Lê Thị Lan 
Hương 

2018 CK.0000159 

34. Nhận thức hành vi nguy cơ trong tuân thủ sử dụng thuốc của 
người bệnh tăng huyết áp tại khoa nội tim mạch bệnh viện Gang 
Thép năm 2018 

Nguyễn Thị 
Phượng 

2018 CK.0000145 

35. Thực trạng công tác tư vấn về sử dụng thuốc hóa chất của điều 
dưỡng cho người bệnh ung thư đại tràng tại khoa Ung Bướu 
bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị Bích 
Loan 

2018 CK.0000158 

36. Thực trạng kiến thức vệ sinh thai nghén của phụ nữ đến khám 
thai tại phòng khám thai bệnh viện Sản Nhi tỉnh yên Bái năm 2018 

Tống Thị Mừng 2018 CK.0000188 

37. Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi u 
buồng trứng tại khao phụ ngoại bệnh viện Phụ sản trung ương 
năm 2018 

Lê Thị Minh 2018 CK.0000191 

38. Khảo sát nhu cầu giáo dục sức khỏe của người bệnh ung thư 
điều trị hóa chất tại khoa phụ ung thư bệnh viện Phụ sản trung 
ương năm 2018 

Bùi Thị Chi Mai 2018 Ck.0000189 

39. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật sa sinh dục tại 
trung tâm Sàn Chậu bệnh viện phụ sản trung ương năm 2018 

Nguyễn Thị Lý 2018 CK.0000185 

40. Thực trạng công tác chăm sóc sản phụ 24h sau sinh tại khoa điều 
trị theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ương năm 2018 

Phan Thị Anh 2018 CK.0000176 

41. Mô tả thực trạng giảm đau bằng thuốc sau phẫu thuật lấy thai tại 
trung tâm y tế huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ năm 2018 

Hoàng Thị Lan 
Hương 

2018 CK.0000179 

42. Một số giải pháp nâng cao công tác chăm sóc thiết yếu bà mẹ và 
trẻ sơ sinh ngay sau đẻ 2 giờ đầu tại khoa để bệnh biện phụ sản 
trung ương năm 2018 

Lê Thị Anh Ngọc 2018 CK.0000182 

43. Thực trạng chăm sóc theo dõi người bệnh chửa ngoài tử cung 
điều trị bằng Methotrexat tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 
2018 

Hoàng Thư 
Hường 

2018 CK.0000186 

44. Thực trạng công tác tư vấn chẩn đoán trước sinh tại trung tâm 
chấn đoán trước sinh bệnh viện phụ sản trung ương năm 2018 

Thái Thị Liên 
Phương 

2018 CK.0000183 



45. Đánh giá và cách chăm sóc bệnh nhân mổ chửa ngoài tử cung
 

Kiều Thị Ngọc 
Khánh 

2018 CK.0000177 

46. Đánh giá chăm sóc sản phụ khoa mổ lấy thai tại bệnh viện đa 
khoa Hà Đông năm 2018

 

Nguyễn Thị Lý 2018 CK.0000178 

47. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư nội mạc 
tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2018

 

Nguyễn Thị Liễu 2018 CK.0000190 

48. Thực trạng chăm sóc sản phụ chảy máu sau đẻ tại bệnh viện phụ 
sản trung ương năm 2018

 

Nguyễn Thị Thu 
Trang 

2018 CK.0000192 

49. Thực trạng công tác tư vấn tình dục an toàn cho trẻ vị thành niên 
tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái năm 2018

 

Trần Thị Lý 2018 CK.0000175 

50. Thực trạng công tác giáo dục sức khỏe cho bà mẹ sau sinh của 
điều dưỡng tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái năm 2018

 

Bùi Thị Thu Nga 2018 CK.0000181 

51. Đánh giá chăm sóc sản phụ sau mổ đẻ chủ động tại khoa điều trị 
theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ương năm 2018

 

Trần Thị Tố Hữu 2018 CK.0000184 

52. Đánh giá việc thực hiện quy trình mát xa sơ xinh tại khoa sản 
thường bệnh viện phụ sản trung ương năm 2018

 

Vũ Thị Thảo 2018 CK.0000187 

53. Mô tả thực trạng phụ nữ có thai ngoài ý muốn khi áp dụng 
phương pháp tránh thai tự nhiên tại bệnh viện phụ sản trung 
ương năm 2018

 

Bùi Lê Khánh 
Chi 

2018 CK.0000180 

54. Tình hình sử dụng thuốc tiêm tại nhà của người bệnh chuẩn bị 
làm thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 
2018 

Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh 

2018 CK.0000193 

55. Thực trạng chăm sóc theo dõi người bệnh hội chứng quá kích 
buồng chứng 

Lê Thị Thu Hằng 2018 CK.0000194 

56. Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh sau mổ u xơ tử cung 
tại khoa phụ ngoại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2018 

Nguyễn Thị Hòa 2018 CK.0000195 

57. Thực trạng chăm sóc người bệnh rối loạn tâm thần loại phân liệt 
tại bệnh viện tâm thần trung ương I năm 2018 

Trần Văn Quý 2018 CK.0000208 

58. Công tác chăm sóc người bệnh sảng rượu tại bệnh viện tâm thần 
trung ương 

Giang Thị 
Phương 

2018 CK.0000205 

59. Thực trạng tuẩn thủ sử dụng thuốc của người bệnh động kinh 
điều trị ngoại trú tại bệnh viện tâm thần Thanh Hóa năm 2018 

Lê Thị Phương 2018 CK.0000202 

60. Thực trạng chăm sóc người bệnh nữ rối loạn lo âu tại bệnh viện 
tâm thần trung ương I năm 2018 

Nguyễn Đức 
Tiến 

2018 CK.0000199 

61. Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh tâm thần có ý tưởng 
và hành vi tự sát tại các khoa lâm sàng bệnh viện tâm thần Thanh 
Hóa năm 2018 

Trần Thị Lý 2018 CK.0000211 

62. Thực trạng chăm sóc người bệnh trầm cảm tại bệnh viện tâm 
thần Yên Bái năm 2018 

Đinh Thị Thu 2018 CK.0000196 

63. Thực trạng công tác quản lý và chăm sóc người bệnh trầm cảm 
có ý tưởng và hành vi tự sát của điều dưỡng tại bệnh viện tâm 
thần trung ương I năm 2018 

Tạ Thị Thêm 2018 CK.0000198 

64. Thực trạng chăm sóc người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại 
khoa 3 bệnh viện Tâm thần trung ương I 

Nguyễn Thị 
Minh Tuyết 

2018 CK.0000201 

65. Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh rối loạn tâm thần do 
rượu tại bệnh viện tâm thần Yên Bái năm 2018 

Dương Thị Bảo 
Ngọc 

2018 CK.0000204 

66. Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh cai nghiện ma túy đá ( 
ma túy dạng chất Amphetamine) tại bệnh viện tâm thần trung 
ương I năm 2018 

Trịnh Thị Nga 2018 CK.0000207 

67. Thực trạng chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ tại bệnh viện tâm 
thần Thái Nguyên năm 2018 

Lê Thị Liên 2018 CK.0000210 

68. Thực trạng chăm sóc bệnh nhân trầm cảm tại khoa bán cấp tính 
Nam bệnh viện Tâm thần trung ương I 

Bùi Ngân Hà 2018 CK.0000200 

69. Thực trạng chăm sóc người bệnh rối loạn tâm thần thực tổn tại Tào Thu Giang 2018 CK.0000197 



bệnh viện Tâm thần trung ương năm 2018
 

70. Khảo sát một số kiến thức của người nhà người bệnh trong chăm 
sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại bệnh viện tâm thần Nghệ 
An năm 2018

 

Nguyễn Quốc 
Tính 

2018 CK.0000203 

71. Thực trạng hỗ trợ của gia đình trẻ tự kỷ điều trị tại khoa tâm lý lâm 
sàng bệnh viện Tâm thần trung ương I

 

Bùi Thị Kim 
Oanh 

2018 CK.0000206 

72. Chăm sóc và quản lý người bệnh tâm thần phân liệt tại bệnh viện 
tâm thần Thái Nguyên năm 2018

 

Bùi Tuyết 
Hương 

2018 CK.0000209 

73. Thực trạng chăm sóc người bệnh động kinh tại bệnh viện Tâm 
thần trung ương I năm 2018

 

Vương Đình 
Khoa 

2018 CK.0000212 

 


