
STT Nhan đề Tác giả Mã (KHXG)

1
Chiết xuất, phân lập một số chất từ thân cây Dây cóc 

(Tinospora crispa (L.) Miers)
Nguyễn Phước Thành LVCH-002259

2
Chiết xuất, phân lập một số triterpenoid từ nấm Linh chi 

đỏ (Ganoderma lucidum) làm chất đối chiếu
Phạm Chí Thanh LVCH-002264

3

Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng lên việc 

sử dụng hợp lý thuốc ức chế bơm proton tại bệnh viện 

Tim Mạch An Giang 

Phan Quốc Duy LVCH-002223

4

Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong dự 

phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân 

phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central 

Park 

Trịnh Thị Thanh Nhã LVCH-002252

5

Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong 

việc sử dụng kháng sinh dự phòng tại bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Vũ Thị Thanh Tuyền LVCH-002226

6

Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ trên các vấn đề 

liên quan đến thuốc của các bệnh nhân điều trị ngoại trú 

tại bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ 

Lê Trần Thanh Vy LVCH-002219

7

Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ trên kiến thức về 

bệnh của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hậu Giang 

Trần Thị Thanh Tâm LVCH-002215

8

Đánh giá hiệu quả can thiệp dược lâm sàng lên việc sử 

dụng thuốc kháng viêm không steroid trên bệnh nhân có 

các yếu tố nguy cơ tiêu hóa và tim mạch tại Khoa khám 

bệnh, bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 

Hà Xuân Tuấn LVCH-002228

9

Đánh giá hiệu quả của can thhiệp dược lâm sàng lên quá 

trình kê đơn cho người cao tuổi thông qua công cụ 

STOPP/START tại trung tâm y tế huyện Thới Bình 

Đỗ Thị Tố Quyên LVCH-002248

10

Đánh giá hiệu quả của can thiệp dược lên mức độ tuân thủ 

khuyến cáo điều trị hội chứng mạch vành cấp và tần suất 

phân bố kiểu gen CYP2C19 ở bệnh nhân điều trị bằng 

clopidogrel tại khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện Chợ 

Rẫy 

Trần Thị Thanh Thúy LVCH-002231

11
Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc giảm đau sau mổ lấy thai 

tại bệnh viện Từ Dũ 
Trần Huyền Trân LVCH-002224

12

Đánh giá hiệu quả tư vấn của dược sĩ trên việc tuân thủ 

điều trị của bệnh nhân suy tim tại bệnh viện Thống Nhất 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn Cường LVCH-002244

13

Đánh giá sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân hậu 

phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc 

Liêu 

Nguyễn Thị Phương Thảo LVCH-002235
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14

Đánh giá tác động của can thiệp dược lâm sàng trên việc 

chuẩn bị và thực hiện thuốc tiêm/tiêm truyền tại khoa 

chăm sóc tích cực thuộc một Trung tâm Y tế tỉnh Bạc Liêu 

Lý Khoa Đăng LVCH-002237

15
Đánh giá tình hình sử dụng dụng cụ hít ở bệnh nhân hen 

tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
Đàm Bảo Trâm LVCH-002220

16

Đánh giá việc sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm 

trùng đường tiết niệu tại bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ 

Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020 

Vũ Thị Thúy An LVCH-002250

17

Đặc điểm thực vật và bước đầu khảo sát số lượng nhiễm 

sắc thể của một số loài trong họ Ráy (Araceae) ở các tỉnh 

phía Nam Việt Nam 

Trần Thị Thu Trang LVCH-002184

18
Khảo sát biến cố bất lợi của acid zoleddronic trong điều trị 

loãng xương tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2020 
Nguyễn Lương Dũng LVCH-002217

19
Khảo sát chất lượng cuộc sống của người bệnh thận mạn 

tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang
Trần Quang Thái LVCH-002243

20

Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài thuộc 

chi Thâu kén Helicteres L. phân họ Helicteroideae và chi 

Lòng mang Pterospermum Scherb. phân họ Dombeyoideae 

Lê Ngọc Trinh LVCH-002187

21

Khảo sát độc tính và tác dụng hướng sinh dục nam của 

viên nén bao phim phối hợp cao chiết Dâm dương hoắc và 

cao chiết Mật thân 

Trương Thị Ngọc Diễm LVCH-002230

22

Khảo sát hoạt tính gây độc tế bào in vitro của cao chiết từ 

cây Sài đất (Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr.) trên tế 

bào đơn nhân được chiết từ máu ngoại vi người 

Nguyễn Thị Bảo Anh LVCH-002254

23

Khảo sát hoạt tính kháng viêm, kháng nấm, kháng khuẩn, 

chống oxi hóa và độc tính cấp của cây Sậy non Phragmites 

australis (Cav.) Trin. 

Nguyễn Cẩm Hoàng LVCH-002241

24

Khảo sát hóa học phân đoạn ethyl acetat theo định hướng 

tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase của dây Gắm đen 

(Gnetum latifolium Blume. Gnetaceae) / Phan Thanh Tân

Phan Thanh Tân LVCH-002181

25
Khảo sát quy trình sử dụng Filgrastim trên bệnh nhân hóa 

trị liệu bổ trợ ung thư vú tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định 
Đào Vân Thy LVCH-002249

26

Khảo sát tác dụng trị nám của cao chiết từ lá Tía tô trên 

mô hình thỏ gây nám da bằng progesteron kết hợp chiếu 

tia UV 

Đỗ Thanh Hảo LVCH-002218

27
Khảo sát tác động hạ đường huyết và ưc chế hấp thu 

glucose của viên nang cứng Sapentol 
Ngô Trúc Duyên LVCH-002251

28

Khảo sát tác động phòng ngừa và điều trị phì đại lành tính 

tuyến tiền liệt của Tầm bóp Physalis angulata L., 

Solanaceae. 

Lê Quốc Giang LVCH-002247
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29

Khảo sát tác động ức chế hấp thu glucose qua ruột và gây 

hạ đường huyết của cao chiết từ thân cây Dâu tằm (Morus 

alba L. - Moraceae) 

Nguyễn Ngọc Quí LVCH-002214

30
Khảo sát thành phần hóa học theo hướng tác dụng chống 

oxy hóa của cây Cơm cháy tròn (Sambucus nigra L.) 
Lê Thị Mai Hương LVCH-002176

31

Khảo sát thành phần hóa học và đánh giá một số tác dụng 

sinh học của cây Cam thảo đá bia (Jasminanthes 

tuyetanhiae T.B.Tran & Rodda, Apocynaceae) 

Thái Hồng Đăng LVCH-002178

32

Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của Pseudomonas 

aeruginosa và viêm phổi bệnh viện do Pseudomonas 

aeruginosa 

Bùi Quang Hiền LVCH-002234

33
Khảo sát tình hình điều trị một số bệnh lý nhiễm trùng ổ 

bụng tại bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh 
Trần Thiên Tân LVCH-002239

34
Khảo sát tình hình điều trị nhồi máu não cấp tại bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
Nguyễn Thị Thúy Ngọc LVCH-002225

35

Khảo sát tình hình mắc bệnh thận do thuốc cản quang ở 

bệnh nhân cao tuồi sau khi chụp động mạch vành qua da 

tại bệnh viện Thống Nhất 

Quang Tuyết Nhi LVCH-002213

36

Khảo sát tình hình nhiễm khuẩn và việc sử dụng kháng 

sinh trong điều trị nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn 

gram âm kháng carbapenem tại bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Võ Thị Tuyết Nga LVCH-002212

37

Khảo sát tình hình nhiễm nấm xâm lấn và sử dụng thuốc 

kháng nấm trên bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Võ Trường Biên LVCH-002227

38
Khảo sát tình hình sử dụng thiốc acenocoumarol tại bệnh 

viện Nhân Dân Gia Định
Lê Lý Hoàng Nam LVCH-002246

39

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị 

của bệnh nhân tại phòng khám ngoại trú điều trị 

HIV/AIDS của Trung tâm Y tế Thành phố Long Khánh 

Đỗ Thiện Tâm LVCH-002216

40
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc chẹn thụ thể beta trên 

bệnh nhân cao tuối suy tim mạn tại bệnh viện Thống Nhất 
Nguyễn Thị Kim Hoa LVCH-002245

41

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc cho bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Thống Nhất 

năm 2020 

Võ Thị Tuyết Trâm LVCH-002232

42
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ở bệnh nhân mắc bệnh 

thận đái tháo đường tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An 
Nguyễn Xuân Hùng LVCH-002242

43

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân bệnh 

thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo tại bệnh 

viện Nhân Dân Gia Định 

Phạm Anh Thoại LVCH-002236

44

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng động 

giảm chú ý tại khoa khám Tâm lý-tâm thần trẻ em bệnh 

viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh 

Hồ Thị Như Huyền LVCH-002211

45 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và sự tuân thủ điều trị Nguyễn Hiếu Minh LVCH-002233
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46

Khảo sát tình hình sử dụng và tuân thủ của bệnh nhân 

HIV/AIDS dùng thuốc ARV tại trung tâm HIV/AIDS và 

bệnh lây truyền qua đường tình dục bệnh viện tỉnh 

Savannakhet CHDCND Lào / Sisanamoungkhoun 

Phonemany

Sisanamoungkhoun 

Phonemany
LVCH-002229

47

Khảo sát tuân thủ dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép ở 

bệnh nhân hội chứng vành cấp tại bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

Lê Tuấn Anh LVCH-002238

48
Khảo sát tuân thủ điều trị bệnh Parkinson trên bệnh nhân 

ngoại trú tại bệnh viện Thống Nhất 

Nguyễn Nguyễn Sinh 

Thịnh
LVCH-002221

49
Khảo sát về quản lý rủi ro và xem lại chất lượng của ba 

mặt hàng tiêu biểu tại công ty Bidiphar 
Trần Thị Hạnh Trang LVCH-002208

50

Khảo sát việc sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm 

khuẩn huyết tại bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Phương Dung LVCH-002240

51

Khỏa sát chất lượng sống của người bệnh ung thư phổi 

không tế bào nhỏ trước và sau điều trị tại bệnh viện Phạm 

Ngọc Thạch năm 2020 

Phạm Thị Minh Châu LVCH-002256

52 Nghiên cứu bào chế hệ vi tự nhũ chứa meloxicam Võ Đắc Toàn LVCH-002204

53
Nghiên cứu bào chế tiêu phân nano chứa quercetin bằng 

phương pháp tự kết tạo 
Hồ Võ Thùy Anh LVCH-002190

54
Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano chứa acid glycyrrhizic 

bằng phương pháp tự kết tạo
Bùi Văn Hiệp LVCH-002192

55
Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano polyme chứa cao toàn 

phần nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) 
Nguyễn Thị Thanh Thảo LVCH-002209

56 Nghiên cứu bào chế tiểu phân niosome chứa rutin 
Nguyễn Trương Phương 

Thảo
LVCH-002197

57
Nghiên cứu bào chế viên nang cứng chứa vi hạt 

venlafaxin phóng thích kéo dài 37,5 mg 
Nguyễn Hữu Thế LVCH-002196

58 Nghiên cứu bào chế viên nang mềm dutasteride 0,5 mg Phạm Kim Long LVCH-002206

59
Nghiên cứu bào chế viên nén chứa cao chiết Đinh lăng 

(Polyscias fruticosa (L.) Harms) trồng tại Đắk Lắk 
Hoàng Thị Thu Huyền LVCH-002203

60

Nghiên cứu chiết xuất cao Linh chi (Ganoderma lucidum) 

bằng phương pháp chiết xuất lỏng siêu tới hạn để bào chế 

cao giàu triterpen 

Nguyễn Thị Khánh Linh LVCH-002205

61
Nghiên cứu điều chế hệ vi tự nhũ (SMEDDS) chứa 

Loratadin 
Nguyễn Thị Ly Băng LVCH-002189

62
Nghiên cứu điều chế hỗn dịch nano bạc và ứng dụng điều 

chế gel nano bạc hướng đến chữa vết thương 
Vũ Thị Hạnh Yến LVCH-002200

63
Nghiên cứu in silico trên các chất đối vận thụ thể 5-

hydroxytryptamin 6 trong điều trị bệnh alzheimer 
Tăng Thị Thiên My LVCH-002202

64

Nghiên cứu khả năng gắn kết in silico của một số kháng 

sinh β-lactam với PBP2a và PBP2x bình thường và đột 

biến bằng phương pháp docking cộng hóa trị 

Hồ Quang Đạt LVCH-002201

65
Nghiên cứu phân tích đồng phân quang học Lansoprazol 

sử dụng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao 
Nguyễn Thảo Hạnh Ngân LVCH-002265
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66
Nghiên cứu quy trình tổng hợp Para-menthan-3,8-diol quy 

mô phòng thí nghiệm định hướng làm thuốc xua đuổi muỗi 
Phan Minh Hoàng LVCH-002194

67
Nghiên cứu sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm xét nghiệm huyết 

thanh học HBsAg 
Phùng Thị Hoàng Nhi LVCH-002261

68

Nghiên cứu sử dụng statin và một số yếu tố liên quan trên 

bệnh nhân hội chứng vành cấp cao tuổi tại bệnh viện 

Thống Nhất 

Trần Thị Thanh Diệu LVCH-002222

69

Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống 

oxy hóa của cây Nghể bụi (Polygonum posumbu Buch.-

Ham. ex D. Don) 

Nguyễn Việt Dũng LVCH-002186

70
Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống 

oxy hóa của cây Tra làm chiếu (Hibiscus tiliaceus L.) 
Nguyễn Thị Kim Ngân LVCH-002183

71

Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống 

oxy hóa của lá và thân cây Đậu biếc (Clitoria ternatea L. 

Fabaceae) 

Nguyễn Hồng Nhung LVCH-002179

72

Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống 

oxy hóa của rễ củ Bạch chỉ nam (Radix Millettiae 

pulchrae) 

Đinh Thị Bách LVCH-002180

73

Nghiên cứu thành phần hóa học theo định hướng chống 

oxy hóa, ức chế α-glucosidase và động thái tích lũy oxy-

trans-resveratrol và moracin M trong cành Dâu tằm 

(Ramulus Mori albae) thu hái tại Bảo Lộc - Lâm Đồng 

Nguyễn Thị Mộng Thi LVCH-002174

74

Nghiên cứu thành phần hóa học và định lượng thành phần 

chính trong rễ cây Lá gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich) 

thu hái tại Quảng Ngãi 

Lê Ngà LVCH-002177

75

Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh 

học của cây Cam sũng (Sauropus spatulifolius Beille, 

Euphorbiaceae) 

Nguyễn Anh Đào LVCH-002173

76
Nghiên cứu tổng hợp các chấm lượng tử bằng phương 

pháp keo ướt 
Hoàng Thúy Bình LVCH-002207

77
Nghiên cứu xây dựng công thức và quy trình điều chế hệ 

vi tự nhũn (SMEDDS) chứa Telmisartan 
Phạm Nguyễn Tường Vân LVCH-002188

78
Phân lập các hợp chât hướng tác dụng chống oxy hóa của 

cây Móng bò leo (Bauhinia bracteata Benth. Fabaceae) 
Nguyễn Thị Thu Hạnh LVCH-002262

79

Phân lập một số hợp chất từ rễ Đinh lăng (Radix Polyscias 

fruticosa (L.) Harms. Araliaceae) để ứng dụng trong kiểm 

nghiệm 

Lê Minh Tài LVCH-002266

80

Phân tích chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư 

vú điều trị bằng thuốc sinh học ở bệnh viện Ung Bướu 

thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện K Trung Ương

Trần Nguyên Nhật Hạ LVCH-002253

81

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị hội 

chứng suy hô hấp ở trẻ sinh non tại bệnh viện Từ Dũ năm 

2020 

Nguyễn Tấn Xuân Trang LVCH-002257

82 Sàng lọc in silico các chất chủ vận thụ thể Dopamin D2 Bùi Quốc Dũng LVCH-002193
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83

Tổng hợp theo định hướng và đánh giá tác động ức chế 

enzym α-amylase và α-glucosidase của một số dẫn chất 

flavonoid 

Nguyễn Thanh Thảo LVCH-002195

84

Tổng hợp và đánh giá chất lượng tạp chất liên quan 

aceclofenac ethyl ester (tạp E) và aceclofenac benzyl ester 

(tạp F) của aceclofenac 

Triệu Quốc Vương LVCH-002263

85
Tổng hợp và thử hoạt tính kháng Staphylococcus aureus 

của các dẫn chất 5,7-dibromobenzofuran
Nguyễn Đức Tri Thức LVCH-002191

86
Tổng hợp và xây dựng tiêu chuẩn tạp A và tạp D của 

Ramipril 
Nguyễn Trần Thiên Thanh LVCH-002275

87
Tổng hợp và xây dựng tiêu chuẩn tạp C lisinopril - Tạp D 

lisinopril làm chất đối chiếu 
Đỗ Trường Thanh Minh LVCH-002269

88
Tổng hợp và xây dựng tiêu chuẩn tạp F và tạp Decloro 

desloratadin 
Nguyễn Thị Thanh Thu LVCH-002271

89
Tổng hợp và xây dựng tiêu chuẩn tạp Olanzapin amid và 

Olanzapin N-oxid của Olanzapin 
Thạch Giang LVCH-002274

90 Tổng hợp và xây dựng tiêu chuẩn tạp Omeprazol sulfon Phạm Thị Hoàng Phương LVCH-002267

91
Xây dựng mô hình điều chế micropshere ethyl cellulose 

chứa metformin hydroclorid phóng thích kéo dài 
Phan Thị Kim Phụng LVCH-002199

92
Xây dựng mô hình tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân 

điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Quận 10 
Đào Thị Hoàng Thu LVCH-002255

93

Xây dựng qui trình định lượng đồng thời simmvastatin và 

chất chuyển hóa acid beta-hydroxy simvastatin trong 

huyết tương người bằng kỹ thuật LC-MS/MS 

Tạ Thị Thanh LVCH-002272

94

Xây dựng quy trình điều chế cao Dâm dương hoắc 

(Extractum Herba Epimedii) và cao Bách bệnh 

(Extractum Radix Eurycomae longifoliae) bằng phương 

pháp sấy phun

Nguyễn Dân Phúc LVCH-002198

95

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời metformin và 

glimepirid trong huyết tương người bằng kỹ thuật LC-

MS/MS

Dương Đình Chung LVCH-002273

96
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời một số phthalat 

trong nước sơn móng tay bằng phương pháp GC-MS
Thạch Thị Bô Pha LVCH-002260

97

Xây dựng quy trình phân tích đồng thời sáu hợp chất giảm 

glucose huyết ngụy tạo trong thuốc dược liệu và thực 

phẩm chức năng bằng phương pháp HPLC-PDA 

Phan Trần Như Nguyệt LVCH-002270

98

Xây dựng quy trình phân tích đồng thời sibutramin, 

fluoxetin và furosemid ngụy tạo trong thực phẩm chức 

năng trà giảm cân bằng HPLC-PDA 

Vũ Trần Thiên Hương LVCH-002268

99

Xây dựng quy trình sản xuất bộ mẫu có kháng nguyên 

NS1 của virus Dengue sử dụng trong kiểm tra chất lượng 

phòng xét nghiệm về test nhanh NS1 

Huỳnh Phương Thảo LVCH-002258

100
Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Mạch môn (Radix 

Ophiopogonis japonici) 
Lê Nguyễn Phúc Hiền LVCH-002185
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101

Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống 

oxy hóa của lá Cà dăm (Mitragyna speciosa (Korth.) 

Havil.)

Quách Hồ Xuân Hồng LVCH-002172

102

Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng kháng 

viêm của dây Chìa vôi (Cissus modeccoides Planch., 

Vitaceae) / Hồ Đức Tài

Hồ Đức Tài LVCH-002175

103

 Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống 

oxy hóa của dây Phục linh (Adenia cardiophylla (Mast.) 

Engl., Passifloraceae)

Đồng Thanh Hạnh LVCH-002182

104

Nghiên cứu quy trình tổng hợp Para-menthan-3,8-diol quy 

mô phòng thí nghiệm định hướng làm thuốc xua đuổi 

muỗi 

Phan Minh Hoàng LVCH-002194

105

 Khảo sát tình hình kê đơn thuốc ngoại trú và hiệu quả can 

thiệp của dược sĩ tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền 

Giang 

Nguyễn Khắc Kim Yến LVCH-002210

106

Khảo sát tình hình quản lý và sử dụng kháng sinh tại bệnh 

viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng giai đoạn 2018 - 2019 và 

đề xuất giải pháp cải tiến 

Trần Thanh Nam LVCK1-002292

107

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm 

phổi cộng đồng ở trẻ em trên 5 tuổi tại bệnh viện Nhi 

Đồng tỉnh Đồng Nai 

Phạm Thị Tâm LVCK1-002299

108

Đánh giá hiệu quả can thiệp dược lâm sàng trong kê đơn 

thuốc ngoại trú trên đối tượng bệnh nhân bảo hiểm y tế 

đồng chi trả tại bệnh viện Nguyễn Trãi 

Lưu Trịnh Quang Luân LVCK1-002301

109
Đánh giá xử trí bệnh nhân hạ đường huyết tại khoa Cấp 

cứu Bệnh viện Quận 7 
Nguyễn Minh Tiền LVCK1-002303

110
Khảo sát biến cố bất lợi trên bệnh nhân sử dụng phác đồ 

điều trị lao đa kháng tại bệnh viện Phổi Đồng Nai 
Trịnh Thanh Hà LVCK1-002276

111

Khảo sát các sai sót trong giai đoạn kê đơn, chuẩn bị và 

thực hiện thuốc tiêm, tiêm truyền tại khoa Ngoại tổng hợp 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh 

Huỳnh Thị Thúy Phụng LVCK1-002296

112
Khảo sát các vấn đề liên quan đến sử dụng kháng sinh tại 

khoa Nội tổng hợp bệnh viện II Lâm Đồng 
Nguyễn Thị Nguyệt LVCK1-002300

113

Khảo sát đặc điểm vi sinh và tình hình sử dụng kháng sinh 

điều trị viêm phổi bệnh viện tại khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai 

Phan Thị Cẩm Nhung LVCK1-002285

114

Khảo sát kiến thức và tuân thủ dùng thuốc ở bệnh nhân 

tăng huyết áp ngoại trú tại bệnh viện đa khoa khu vực phía 

nam tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Hồng Hạnh LVCK1-002311

115

Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi của nhân viên y tế 

về báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 

Lữ Ngọc Thuyền LVCK1-002288

116

Khảo sát sự phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo dược sĩ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y Dược 

Pasteur với các bên liên quan 

Nguyễn Hồng Diễm
LVCK1-002278, 

LVCK1-002294
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117
Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú 

tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 năm 2020 
Phạm Hồng Tiền LVCK1-002286

118

Khảo sát tình hình áp dụng phương pháp theo dõi nồng độ 

Vancomycin trong máu trên bệnh nhân ở khoa Hồi sức 

tích cực - Chống độc bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 

2019 - 2020 

Bùi Thanh Huyền LVCK1-002298

119

Khảo sát tình hình kê đơn thuốc ngoại trú và đề xuất giải 

pháp giảm thiếu sai sót trong kê đơn tại bệnh viện Tai Mũi 

Họng Sài Gòn năm 2019-2020 

Trần Ngọc Sơn LVCK1-002290

120

Khảo sát tình hình kê đơn thuốc ngoại trú và đề xuất giải 

pháp giảm thiểu sai sót trong kê đơn tại Bệnh viện Tai 

Mũi Họng Sài Gòn năm 2019-2020 

Trần Ngọc Sơn LVCK1-002310

121

Khảo sát tình hình kê đơn thuốc ngoại trú và hiệu quả can 

thiệp của dược sĩ tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền 

Giang

Nguyễn Khắc Kim Yến LVCK1-002210

122

Khảo sát tình hình mua sắm thuốc bảo hiểm y tế năm 

2018 - 2020 và đề xuất phần mềm hỗ trợ dự trù, mua sắm 

thuốc tại bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trần Thu Loan LVCK1-002293

123

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường 

típ 2 tại khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa khu vực Củ 

Chi 

Trần Ngọc Loan LVCK1-002301

124

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp ở 

người cao tuổi tại phòng khám ngoại trú bệnh viện Thống 

Nhất / Trần Thị Hồng Châu

Trần Thị Hồng Châu LVCK1-002284

125

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng viêm non-steroid 

ở bệnh nhân cao tuổi tại bệnh viện Quân Dân Y Đồng 

Tháp 

Đặng Hữu Tín LVCK1-002302

126

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân đợt cấp 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa Nội hô hấp bệnh 

viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh Thành LVCK1-002295

127

Khảo sát tình hình thực hiện danh mục thuốc tại bệnh viện 

đa khoa khu vực Cai Lậy tỉnh Tiền Giang năm 2019 và đề 

xuất xây dựng danh mục thuốc giai đoạn 2021 - 2022

Nguyễn Văn Hóa LVCK1-002291

128
Khảo sát và đánh giá cơ cấu sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giai đoạn 2017-2019 
Huỳnh Minh Thanh LVCK1-002308

129

Khảo sát và đánh giá thực trạng bảo quản, tồn trữ thuốc tại 

bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn năm 2020 và đề xuất 

giải pháp thực hiện GSP cho kho thuốc Bệnh viện / Trần 

Anh Tài

Trần Anh Tài LVCK1-002289

130

Khảo sát và xây dựng định mức sử dụng hóa chất xét 

nghiệm theo máy tại khoa Huyết sinh học và khoa Miễn 

dịch của bệnh viện Truyền máu Huyết học năm 2018-2020 

Nguyễn Huy Khương LVCK1-002283

131
Khảo sát việc điều trị tiêu chảy cấp tại khoa Nhi - Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 
Trần Thị Mai Thi LVCK1-002297
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132
Khảo sát việc hiệu chỉnh liều kháng sinh trên bệnh nhân 

suy giảm chức năng thận tại Bệnh viện Đa khoa Long An 
Võ Ngọc Minh Thư LVCK1-002279

133
Khảo sát việc kê đơn thuốc BHYT ngoại trú tại bệnh viện 

Lê Lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 
Võ Thị Kim Cúc LVCK1-002277

134

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuốc bằng ứng dụng 

kỹ thuật phân tích tồn kho tại bệnh viện Nguyễn Trãi năm 

2020 

Nguyễn Võ Thu Hiền LVCK1-002287

135

Nghiên cứu triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả 

phương pháp 5S trong quản lý kho thuốc và kho vật tư y 

tế hóa chất tại Bệnh viện Triều An năm 2020 

Trầm Mỹ Hạnh LVCK1-002307

136
Phân tích chi phí trực tiếp y tế điều trị bệnh thận mạn tại 

Bệnh viện Bình Dân giai đoạn 2018-2019 
Nguyễn Mai Hương LVCK1-002306

137

Phân tích chi phí trực tiếp y tế trong điều trị bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính tại bệnh viện huyện Cần Giờ giai đoạn 

2018-2019 

Trần Thị Thùy Dương LVCK1-002281

138

Phân tích nguyên nhân sai sót trong kê đơn và cấp phát 

thuốc BHYT ngoại trú tại Bệnh viện Quận 12 năm 2020 

và đề xuất giải pháp khắc phục 

Phan Thị Ngọc Diệp LVCK1-002309

139

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa 

An Phước tỉnh bình Thuận năm 2019 và đề xuất giải pháp 

cải tiến 

Lê Hồng Loan LVCK1-002280

140

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa 

khu vực Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và 

đề xuất giải pháp cải tiến 

Trương Ngọc Hương LVCK1-002282

141
Xác định các thuộc tính kì vọng của mỹ phẩm chăm sóc 

da trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 
Trần Quốc Anh LVCK1-002305

142

Đánh giá hiệu quả can thiệp dược lâm sàng trong kê đơn 

thuốc ngoại trú trên đối tượng bệnh nhân bảo hiểm y tế 

đồng chi trả tại bệnh viện Nguyễn Trãi 

Trịnh Quang Luân LVCK1-002304

143

Đánh giá chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trước và sau can thiệp trong 

giai đoạn 2016-2020 

Huỳnh Phương Thảo LVCK2-5000072

144

Nghiên cứu tình hình sử dụng và đề kháng kháng sinh tại 

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu từ năm 2015 - 2017 và đề 

xuất các giải pháp quản lý 

Viên Cẩm Tứ LVCK2-5000073

145

 Phân tích chi phí - hiệu quả sacubitril/valsartan so với 

enalapril trong điều trị suy tim mạn phân suất tống máu 

giảm tại Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh theo quan 

điểm bảo hiểm y tế

Lê Thị Hồng Bảo LVCK2-5000074

146

Phân tích chi phí điêu 2trị ngoại trú bệnh Glôcôm giai 

đoạn 2017 - 2019 và Glôcôm góc mở năm 2020 tại Bệnh 

viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh

Lê Thị Khánh Châu LVCK2-5000075

147
Đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến công tác dược tại 

một số bệnh viện tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2019 
Trần Văn Phú LVCK2-5000076
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148

Phân tích chi phí - hiệu quả việc sử dụng Erythropoietin 

trong điều trị người bệnh suy thận mạn có lọc máu bằng 

phương pháp chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Quận 2 TP. 

HCM giai đoạn 2019-2020 

 Lê Phước Thành Nhân LVCK2-5000077

149

Phân tích thực trạng và hoạch định chính sách tồn kho 

thuốc tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh giai đoạn 2015 - 

2020 

 Trần Thị Ngọc Hương LVCK2-5000078

150

Đánh giá và đề xuất giải pháp can thiệp hoạt động quản lý 

sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - 

Điều trị bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 - 2020 

 Lê Thị Thu Hòa LVCK2-5000079

151

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện đa 

khoa Đồng Nai năm 2017-2018 và tích hợp các nội dung 

quản lý kháng sinh vào bệnh án điện tử 

 Nguyễn Lê Dương Khánh LVCK2-5000080


