
Stt Tên đề tài Người thực hiện

Năm 

thực 

hiện

1 Nhận xét tình hình bệnh nhân SXHD tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm. BSCKII Trịnh Tiến Khoa 2014

2

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm

năm 2014.
BS Đoàn Thị Hồng

2014

3

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và điều trị bệnh hen phế quản trẻ em tại Bệnh viện đa khoa khu

vực Ninh Diêm trong 4 năm 2011-2014
BSCKI Trần Chí

2014

4

Thực trạng nhiễm HIV/AIDS và những yếu tố nguy cơ liên quan đến lây nhiễm HIV/AIDS

trong đối tượng nguy cơ cao tại thị xã Ninh Hòa.
BSCKI Huỳnh Tấn Lộc

2014

5 Đánh giá hiệu quả thở máy NIV trên bệnh nhân suy hô hấp tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm. BS Lê Văn Hồng 2014

6 Một số giải pháp thực hiện Quản lý Tài chính trong QLCL Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm. CN Nguyễn Giang Châu 2014

7

Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm Y tế xã Ninh

Thọ năm 2014.
CN Phan Thị Vĩnh Hằng

2014

8

Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý văn bản ở Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm

2014.
CN Triệu Thị Thanh Mai

2014

9 Khảo sát tình hình bỏ điều trị nội trú tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm. CN Nguyễn Thị Trí Thanh 2014

10

Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ có liên quan đến viêm phổi nặng ở trẻ em dưới 5 tuổi điều trị

tại khoa Nội nhi nhiễm Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm năm 2014.
BSCKI Trương Xuân Cơ

2014

11

Nhận xét tình hình bệnh nhân viêm ruột thừa điều trị tại khoa Ngoại-Sản Bệnh viện đa khoa

khu vực Ninh Diêm năm 2013.
BSCKI Đỗ Hữu Dũng

2014

12

Tìm hiểu kiến thức và thái độ của các bà mẹ về phương pháp chải răng cho trẻ dưới 06 tuổi tại

khoa LCK Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm năm 2014.
CN Nguyễn Trịnh Yến Vi

2014

13 Khảo sát kiến thức làm mẹ an toàn của bà mẹ sinh con năm 2014 xã Ninh An.
BSCKI Đặng Thị Thu 

Dung 2014
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14

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết của học sinh trước và sau

can thiệp truyền thông tại trường Nguyễn Tri Phương năm 2014.
YS Phan Thị Thanh Cần

2014

15 Khảo sát tình hình THA ở người lớn trên 40 tuổi tại xã Ninh Bình-Ninh Hòa. YS Lê Thị A Ly 2014

16

Đánh giá thực trạng kê đơn kháng sinh trong điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa khu vực

Ninh Diêm.
BSCKII Trịnh Tiến Khoa

2015

17

Đánh giá tình hình Sốt rét và kiến thức, thực hành của người dân về phòng chống Sốt Rét tại

Buôn Sông Búng – Xã Ninh Tây- thị xã Ninh Hòa năm 2015.
BSCKI Trần Chí

2015

18

Tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi của bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị tiêu chảy điều trị tại Khoa

Nội Nhi Nhiễm - Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm năm 2015.
CN. Trương Thị Kim Dư

2015

19

Đánh giá thực trạng, thái độ, kiến thức, thực hành phòng chống HIV/AIDS trong phụ nữ bán

dâm tại thị xã Ninh Hòa năm 2015.
BSCKI Huỳnh Tấn Lộc

2015

20 Đánh giá tình hình Suy dinh dưỡng trẻ em tại thị xã Ninh Hòa năm 2015. HSTH Lê Thị Kim Dung 2015

21

So sánh cân nặng của thai nhi bằng Siêu âm và cân nặng của trẻ sau khi sanh tại Bệnh viện Đa

khoa khu vực Ninh Diêm.
BS Lê Văn Hồng

2015

22

Đánh giá tình hình thực hiện thí điểm khoán định suất Bảo hiểm Y tế tại Trung tâm Y tế Ninh

Hòa năm 2014.
CN Nguyễn Giang Châu

2015

23

Khảo sát đặc điểm tình hình sức khỏe dinh dưỡng bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện đa

khoa khu vực Ninh Diêm năm 2015.
CN Nguyễn Thị Trí Thanh

2015

24

Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân Đái tháo đường type II có Tăng huyết áp điều trị

tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm năm 2014.
BSCKI Trương Xuân Cơ

2015

25

Nhận xét tình hình phẫu thuật lấy thai tại Khoa Ngoại-Sản Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh

Diêm năm 2014.
BSCKI Đỗ Hữu Dũng

2015

26

Đặc điểm, kiến thức, hành vi của sản phụ có vết mổ lấy thai cũ tại Bệnh viện đa khoa khu vực

Ninh Diêm năm 2015.
BS. Trương Hoài Phong

2015

27

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về tiêm an toàn của Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật

viên tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm năm 2015.
CN Nguyễn Trịnh Yến Vi

2015

28 Tình hình bệnh Tay chân miệng  xã Ninh An 3 năm 2012-2013-2014.
BSCKI Đặng Thị Thu 

Dung 2015



29

Tìm hiểu kiến thức, thực hành chăm sóc mẹ trước, trong, sau sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh của

bà mẹ sinh con năm 2014 tại xã Ninh Thọ.
YS Phan Thị Thanh Cần

2015

30 Khảo sát tình hình Suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Ninh Bình năm 2015 YS. Lê Thị A Ly 2015

31

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc an toàn hợp lý tại Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim

năm 2015.
BS. Ngô Mỹ

2015

32

Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tại Phòng khám đa khoa khu

vực Ninh Sim năm 2015.
ĐDTH. Vũ Thị A Thao

2015

33 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh TCM tại TX Ninh Hòa năm 2014. Ths.Trần Thị Minh Tâm 2015

34

Đánh giá tình hình Suy dinh dưỡng theo cân nặng/tuổi và một số yếu tố liên quan đến trẻ em <

5 tuổi tại xã Ninh Sim từ 2010-2014.
BSCKI. Nguyễn Khiêm

2015

35

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đến tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS tại Trạm Y tế

phường Ninh Đa- thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa năm 2015.
YS. Lê Thị Hồng Vân

2015

36 Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nội trú tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm. BSCKII Trịnh Tiến Khoa 2016

37

Nghiên cứu tình hình phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng thôn 2 và thôn 3,

xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa năm 2016.
BSCKI Trần Chí

2016

38

Khảo sát tình hình bệnh nhân điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc

Methadol tại cơ sở trung tâm y tế Ninh Hòa từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2016.
BSCKI Huỳnh Tấn Lộc

2016

39

So sánh cân nặng thai nhi bằng siêu âm trước sinh bởi 2 phương pháp HADLOCK III và

HADLOCK IV và cân nặng của trẻ sau khi sinh.
BSCKI Lê Văn Hồng

2016

40

Đánh giá kỹ năng chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi bị rối loạn tiêu hóa điều

trị tại Bệnh viện năm 2016.
CN Nguyễn Thị Trí Thanh

2016

41

Tình hình sử dụng thuốc hạ glucose máu ở bệnh nhân đái thái đường type 2 tại khoa Nội-Nhi-

Nhiễm, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm năm 2015.
BSCKI Trương Xuân Cơ

2016

42

Nhận xét tình hình bệnh nhân điều trị gãy xương đơn giản tại khoa Ngoại-sản, Bệnh viện

ĐKKV Ninh Diêm năm 2015.
BSCKI Đỗ Hữu Dũng

2016

43

Khảo sát tình hình bệnh lý mắt khám và điều trị tại khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện ĐKKV

Ninh Diêm năm 2016.
CN Nguyễn Trịnh Yến Vi

2016

44 Khảo sát sự hiểu biết của bà mẹ có con dưới 5 tuổi xã Ninh An về bệnh sốt xuất huyết.
BSCKI Đặng Thị Thu 

Dung
2016



45

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về bảo hiểm y tế hộ gia đình trước và sau can thiệp

truyền thông của người dân thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ năm 2016.
YS Phan Thị Thanh Cần

2016

46

Thực trạng kiến thức, thái độ thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng của các bà mẹ có

con dưới 5 tuổi phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa.
YS Lê Thị Hồng Vân

2016

47

Khảo sát thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh ở các khoa lâm sàng

tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm năm 2016.
CN Trương Thị Kim Dư

2016

48

Nghiên cứu đặc điểm-Kiến thức-Hành vi của sản phụ có vết mổ lấy thai cũ đến sanh tại Bệnh

viện ĐKKV Ninh Diêm năm 2015-2016.
BS Trương Hoài Phong

2016

49 Tìm hiểu sự nhận thức của người dân về bệnh đái tháo đường. BSCKI Trương Thị Trang 2016

50

Khảo sát tình hình tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành trong độ

tuổi từ 25 đến 60 tuổi đến khám bệnh tại trạm Y tế xã Ninh Sim năm 2016.
BSCKI Nguyễn Khiêm

2016

51

Đánh giá việc sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi ở

Phòng khám ĐKKV Ninh Sim năm 2016.
BSCKI Ngô Mỹ

2016

52 Khảo sát tình hình mắc bệnh răng miệng của học sinh trường tiểu học Ninh Xuân năm 2016.
YS Huỳnh Thị Mỹ Ngọc

2016

53

Đánh giá sự bỏ cuộc và một số nguyên nhân khi sử dụng thuốc tiêm tránh thai của phụ nữ

trong độ tuổi sinh đẻ tại thị xã Ninh Hòa năm 2015.
NHS Lê Thị Kim Dung

2016

54 Nhận xét thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm Trịnh Tiến Khoa 2017

55

Nghiên cứu tình hình bệnh nhân điều trị ngoại trú tại phòng khám lao Trung tâm Y tế thị xã

Ninh Hòa trong 5 năm (2012-2016)
Trần Chí

2017

56

Nhận xét tình hình điều trị bệnh nhân vết thương phần mềm tại khoa Ngoại-Sản Bệnh viện

ĐKKV Ninh Diêm năm 2016
Đỗ Hữu Dũng

2017

57

Đánh giá việc quản lý và sự tuân thủ điều trị ngoại trú bệnh nhân Tăng huyết áp của phòng

khám Y học gia đình tại Phòng khám ĐKKV Ninh Sim năm 2017
Ngô Mỹ

2017

58

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến hen phế quản ở trẻ em tại Bệnh

viện ĐKKV Ninh Diêm 
Trương Xuân Cơ

2017

59

Khảo sát tình hình tăng huyết áp và các yếu tố liên quan của người dân xã Ninh Quang năm

2017
Trương Thị Trang

2017

60

Khảo sát kiến thức về tiêm chủng mở rộng của bà mẹ có con dưới 2 tuổi xã Ninh An năm

2017
Đặng Thị Thu Dung

2017



61

Nhận xét ban đầu về thương tổn trên Siêu âm tim ở Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm năm 2016-

2017
Lê Văn Hồng

2017

62

Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh Sốt xuất

huyết của người dân xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa năm 2017
Huỳnh Tấn Lộc

2017

63

Khảo sát tình hình sinh con thứ 3 trở lên của của phụ nữ tuổi sinh đẻ và các yếu tố liên quan

tại thị xã Ninh Hòa năm 2016
Lê Thị Kim Dung

2017

64

Khảo sát công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa khu

vực Ninh Diêm năm 2017
Trương Thị Kim Dư

2017

65

Tìm hiểu kiến thức và thái độ xử trí chăm sóc của BM về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ

em dưới 5 tuổi được điều trị nội trú tại phòng khám ĐKKV Ninh Sim năm 2017
Trần Đình Phi

2017

66

Tình hình nhiễm giun truyền qua đất ở trẻ em 3-5 tuổi tại các Trường Mầm non xã Ninh Tây,

Ninh Hòa.
Trịnh Tiến Khoa

2018

67

Khảo sát tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân ở Trạm Y tế xã Ninh An,

thị xã Ninh Hòa năm 2018.
Trần Chí

2018

68

Nhận xét tình hình bệnh nhân Bỏng điều trị tại Khoa Ngoại-Sản Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm

năm 2016-2017.
Đỗ Hữu Dũng

2018

69

Đánh giá hoạt động của Phòng khám Y học gia đình trong công tác quản lý điều trị ngoại trú

các bệnh mạn tính không lây nhiễm tại Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim năm 2018. Ngô Mỹ

2018

70

Nghiên cứu tình hình bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi và kiến thức các bà mẹ tại khoa

Nội-Nhi-Nhiễm Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm.
Trương Xuân Cơ

2018

71

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa nhiễm virus viêm gan B của nhân viên

điều dưỡng ở các khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm.
Lê Thị Hiếu

2018

72

Đánh giá đặc điểm, kiến thức, hành vi của Sản phụ có vết mổ lấy thai cũ tại Bệnh viện đa

khoa khu vực Ninh Diêm năm 2017-2018.
Trương Hoài Phong

2018

73

Khảo sát tình hình sinh con ở tuổi vị thành niên và các yếu tố liên quan tại thị xã Ninh Hòa từ

năm 2015 đến 2017.
Lê Thị Kim Dung

2018

74

Đánh giá kỹ năng giao tiếp với người bệnh và người nhà của đội ngũ y sỹ, điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật viên Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm năm 2018.
Trương Thị Kim Dư

2018



75

Khảo sát kiến thức, thái độ và cách xử trí sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị ngoại trú

tại Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim năm 2018.
Trần Đình Phi

2018

76

Khảo sát tỷ lệ bệnh lý thoái hóa cột sống thắt lưng theo nhóm tuổi tại Bệnh viện đa khoa khu

vực Ninh Diêm từ năm 2015-2017
Lê Quang Thoại

2018

77

Đánh giá sự thay đổi tải lượng HIV của các bệnh nhân người lớn điều trị ARV phát đồ bậc I

và một số yếu tố liên quan tại phòng khám ngoại trú Ninh Hòa từ tháng 03/2008 đến tháng

12/2017.

Huỳnh Tấn Lộc

2018

78

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ tai biến mạch máu não ở bệnh nhân điều 

trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa
Trịnh Tiến Khoa

2019

79

Nghiên cứu thực trạng công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa 

năm 2019
Trần Chí

2019

80

Nhận xét tình hình điều trị bệnh nhân nhiễm trùng mô mềm tại khoa Ngoại tổng hợp, Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2017-2018
Đỗ Hữu Dũng

2019

81 Phân tích ABC-VEN thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa năm 2018-2019 Lương Thị Bích Trâm 2019

82
Khảo sát kiến thức, thái độ về dùng thuốc, tập luyện và chế độ ăn uống của bệnh nhân Đái 

tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Phòng khám ĐKKV Ninh Sim năm 2019.
Ngô Mỹ 2019

83

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy và kiến thức,thực hành chăm sóc trẻ tiêu chảy của các bà mẹ 

có con dưới 5 tuổi mắc bệnh tiêu chảy đến khám tại Phòng khám ĐKKV Ninh Sim năm 2019
Trần Đình Phi

2019

84

Khảo sát thực trạng và một số yếu tố liên quan tới viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ 

tuổi sinh đẻ đến khám tại phòng khám phụ khoa cơ sở 2 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 

2019

Lê Thị Kim Dung

2019

85

Khảo sát kiến thức, thái độ phòng ngừa bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân điều trị nội trú tại 

khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa
Lê Thị Hiếu

2019

86

Đánh giá thực trạng tuân thủ điều trị thuốc ARV của bệnh nhân HIV/AIDS người lớn điều trị 

ngoại trú và một số yếu tố liên quan tại phòng khám và điều trị ARV Ninh Hòa năm 2019.
Huỳnh Tấn Lộc

2019


