
Stt Tên đề tài Tác giả Số ĐKCB (Mã TL)

Luận văn Thạc sĩ

1 Khảo sát việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh viêm gan siêu 
vi B ở bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh Nguyễn Minh Nhật CH3002312

2
Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano chứa Epigallocatechin 
gallata (EGCG) từ chiết xuất trà xanh bằng phương pháp tự kết 
tạo

Bùi Thị Ánh Mai CH3002313

3 Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano lipid tải cao chiết mỏ quạ 
giàu amyrin Vũ Thị Phương Vân CH3002314

4 Nghiên cứu bào chế trà hòa tan Đảng sâm (Codonopsis javanica 
(Blume) Hook.f.) Lê Thị Thu Nguyệt CH3002315

5 Tổng hợp, đánh giá hoạt tính kháng ung thư và nghiên cứu 
docking phân tử của một số dẫnchất 1,3,5-triazin Phạm Cảnh Em CH3002316

6 Điều chế hệ tiểu phân nano lipid tải tinh dầu hương thảo 
(Rosmarinus officinalis Lamiaceae) Võ Thị Kim Loan CH3002317

7
Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ y tế và 
đề xuất giải pháp cải tiến tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai giai 
đoạn tháng 2 đến tháng 4 năm 2021

Mai Hà Thanh Bình CH3002318

8 Tổng hợp và khảo sát hoạt tính độc tế bào của các chất tương 
đồng curcumin từ các dẫn chất phenylhydrazin Trần Thiên Thi CH3002319

9 Nghiên cứu bào chế hệ phân tán nano cao ớt chứa capsaicin Võ Mộng Thắm CH3002320

10 Nghiên cứu bào chế gel nano cao ớt chứa capsaicin 0,1% Huỳnh Bửu Thông CH3002321

11 Nghiên cứu bào chế viên nén bezafibrat 400 mg phóng thích 
kéo dài Quách Nhật Minh CH3002322

12
Tổng hợp, thử hoạt tính độc tế bào và khả năng gắn kết in silico 
của dẫn chất tương đồng curcumin kiểu monocarbonyl hướng 
kháng ung thư vú và sarcoma cơ vân 

Lưu Tú Linh CH3002323

13
Đánh giá phân tích chi phí hiệu quả và tác động ngân sách của 
liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư vú bằng phương pháp 
tổng quan hệ thống

Lê Thị Như Quỳnh CH3002324

14 Phân tích tổng quan hệ thống chi phí - hiệu quả các can thiệp y 
tế trong điều trị hen phế quản Lữ Thị Bích Huyền CH3002325

15
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao khô sấy phun bài 
thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống của Lương y Nguyễn 
Thiện Chung 

Phạm Ngọc Thạc CH3002326

16 Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa, 
kháng viêm của lá Khôi tía (Ardisia silvestris Pit., Primulaceae) Trần Duy Hiền CH3002327

17 Phân lập các hợp chất có hoạt tính kháng viêm từ Trầm hương 
của loài Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre, Thymelaeaceae) Võ Thị Kim Niên CH3002328
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18 Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở vườn Quốc 
gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai Lê Thị Kim Ngân CH3002329

19

Phân tích chi phí - hiệu quả của isavuconazole so với 
voriconazole và amphotericin B trong điều trị nhiễm nấm 
aspergillosis xâm lấn dựa trên quan điểm cơ quan chi trả Bảo 
hiểm Y tế Việt Nam 

Trần Thị Thiên Thy CH3002330

20
Ứng dụng phương pháp HPLC-PDA để định lượng β - amyrin 
trong cao lá Mỏ quạ (Dischidia major Vahl.) được chiết xuất 
bằng phương pháp bọt khí có hỗ trợ của siêu âm

Hoàng Văn Phúc CH3002331

21
Xây dựng qui trình định lượng ezetimib và chất chuyển hóa 
ezetimib glucuronid trong huyết tương người bằng kỹ thuật sắc 
ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)  

Nguyễn Thị Hoàng 
Trang CH3002332

22 So sánh và đánh giá phương pháp multiplex PCR trong phát 
hiện Candida spp. từ mẫu bệnh phẩm  Tôn Hoàng Diệu CH3002333

23
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời tenofovir alafenamid 
và tenofovir trong huyết tương người bằng kỹ thuật sắc ký lỏng 
ghép khối phổ 

Nguyễn Hồ Nhật 
Nguyên CH3002334

24 Tổng hợp và thiết lập tạp chất đối chiếu A và B của amlodipin Võ Nguyễn Hoàng 
Thơ CH3002335

25 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao Trầu không Phạm Bền Chí CH3002336

26 Nghiên cứu sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm đồng thời cho hai xét 
nghiệm huyết thanh học HBsAg và anti-HCV Lê Trần Bảo Uyên CH3002337

27
Phân lập và định lượng 5-Fluoro-MDMB-PICA từ một số hợp 
chất cần sa tổng hợp trong các mẫu bắt được tại các tỉnh phía 
Nam (từ năm 2018 - 2020) 

Nguyễn Hùng Cường CH3002338

28 Xây dựng quy trình phân tích đồng thời đồng phân quang học 
Citalopram và Mirtazapin bằng phương pháp HPLC và CE  Nguyễn Đan Vy CH3002339

29 Điều chế và thiết lập tạp chất đối chiếu A và C của meloxicam Võ Minh Thắng CH3002340

30
Xây dựng qui trình định lượng stachyose trong stachys affinis 
bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng đầu dò khối phổ và 
phương pháp điện di mao quản 

Nguyễn Thị Bích 
Ngọc CH3002341

31 Khảo sát tình hình sử dụng cilostazol trên bệnh động mạch chi 
dưới tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Trần Thị Kim Ngân CH3002342

32 Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa cao chiết hỗn hợp dược liệu Bạch 
hoa xà thiệt thảo - Bán chi liên Chu Ngọc Phượng CH3002343

33 Nghiên cứu sản xuất nội kiểm cho xét nghiệm đếm tế bào 
lympho T-CD4 Trịnh Duy Tài. CH3002344

34
Phân tích chi phí trực tiếp y tế cho điều trị HIV/AIDS giai đoạn 
2015 - 2019 và đề xuất phân bổ kinh phí trong điều trị 
HIV/AIDS giai đoạn 2020 - 2024 tại tỉnh Bình Thuận 

Trương Ngọc 
Phương Bình CH3002345

35 Phân tích gộp mối liên hệ giữa alen HLA-B*58:01 và phản ứng 
có hại trên da nghiêm trọng gây ra bởi Allopurinol trong điều trị Mai Hoàng Thúy Vân CH3002346

36
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và tỷ lệ mắc hội chứng chuyển 
hóa trên bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Tâm Thần tỉnh Bình Định 

Trần Duy Khoa CH3002347



37
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh Carbapenem tại Khoa 
Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 
Thuận 

Trần Mạnh Duy CH3002348

38 Đánh giá tác động điều trị của việc áp dụng "Hướng dẫn sử 
dụng Colistin" tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Trương Viết Việt CH3002349

39
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và đánh giá chất lượng sống 
của bệnh nhân ung thư đại trực tràng hóa trị tại Bệnh viện Nhân 
Dân Gia Định 

Nguyễn Quang Liêm CH3002350

40 Xây dựng và nội kiểm mô hình tiên lượng tổn thương thận cấp 
ở bệnh nhân ung thư sau đợt hóa trị đầu tiên với Cisplatin Trần Lê Quỳnh Hân CH3002351

41
Đánh giá hiệu quả của hoạt động tư vấn bởi dược sĩ trong sử 
dụng thuốc chống đông máu đường uống cho bệnh nhân ngoại 
trú tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Dương Lê Hương 
Giang CH3002352

42
Khảo sát tình hình sử dụng và đề kháng kháng sinh trong điều 
trị nhiễm trùng bàn chân trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 
tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy 

Trần Nga Linh 
Phương CH3002353

43 Khảo sát việc sử dụng thốc kháng giáp tổng hợp trên bệnh nhân 
cường giáp tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

Hà Nguyễn Trâm 
Anh CH3002354

44
Khảo sát mối liên quan giữa kiến thức và sự tuân thủ sử dụng 
thuốc kháng đông đường uống trên bệnh nhân rung nhĩ tại Viện 
Tim thành phố Hồ Chí Minh 

Võ Quỳnh Nga CH3002355

45 Nghiên cứu bào chế hệ vi tự nhũ Berberin và khảo sát tác động 
hạ đường huyết trên chuột Võ Văn Lệnh CH3002356

46 Nghiên cứu bào chế viên phối hợp liều cố định Telmisartan 40 
mg và Amlodipin 5 mg 

Dương Thị Mộng 
Linh CH3002357

47
Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ lên việc theo dõi trị 
liệu Vancomycin tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh 
viện Nguyễn Tri Phương 

Nguyễn Tuấn Anh CH3002358

48 Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng lên việc sử 
dụng Colistin tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Phạm Thị Mỹ Hoa CH3002359

49 Nghiên cứu xây dựng mô hình in silico để sàng lọc các phân tử 
nhỏ có khả năng ức chế PD-L1 (phối tử chết theo chương trình) Đoàn Lê Thùy Trâm CH3002360

50 Khảo sát tình hình sử dụng Amikacin trong điều trị một số bệnh 
nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Nguyễn Thanh Tâm CH3002361

51 Nghiên cứu điều chế gum ngừa sâu răng chứa Lactobacillus 
brevis NB10 Thái Thị Quỳnh Như CH3002362

52 Nghiên cứu bào chế kem trị nấm chứa cao chiết Núc Nác Nguyễn Thị Thùy 
Dương CH3002363

53
Nghiên cứu hệ phân tán rắn Lacidipin bằng phương pháp tạo 
hạt tầng sôi và ứng dụng bào chế viên nén bao phim Lacidipin 4 
mg 

Nguyễn Ngọc Thắng CH3002364

54 Đánh giá sức mạnh thương hiệu chuỗi nhà thuốc Pharmacity tại 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2021 Nguyễn Đức Thọ CH3002365

55
Phân tích chi phí y tế trực tiếp trong điều trị nội trú cho người 
bệnh có bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng giai đoạn 
2019 - 2020 

Nguyễn Trọng Duy 
Thức CH3002366



56
Phân tích chi phí phẫu thuật ổ bụng tại Bệnh viện Đại học Y 
Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy 
theo quan điểm người chi trả năm 2020 

Ngô Thị Thảo 
Nguyên CH3002367

57
Phân tích các yếu tố liên quan đến chi phí trực tiếp y tế trong 
điều trị bệnh đột quỵ giai đoạn 2018 - 2020 tại Bệnh viện 
Thống Nhất bằng phần mềm Phasolpro RD 

Dương Thị Hồng 
Đoan CH3002368

58
Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn GSP và GDP của kho 
thuốc thành phẩm của công ty Gonsa và đề xuất giải pháp cải 
tiến 

Ngô Thùy An CH3002369

59
Khảo sát sai sót trong kê đơn và cấp phát thuốc bảo hiểm y tế 
điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trưng Vương giai đoạn 2020 - 
2021 và thực hiện can thiệp 

Nguyễn Anh Thư CH3002370

60

Đánh giá kỹ năng thực hành nghề nghiệp của người bán lẻ 
thuốc tại các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021 và phân tích các yếu 
tố liên quan 

Võ Thảo Nguyên CH3002371

61

Phân tích tình hình số giấy phép lưu hành thuốc hóa dược trong 
kết quả đấu thầu thuốc tập trung giai đoạn 2013 - 2020 và đề 
xuất giải pháp phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp dược 
tại Việt Nam 

Nguyễn Thị Thùy 
Trang CH3002372

62
Thiết lập một số thuộc tính cho sản phẩm muối thảo dược ngâm 
chân đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2021 

Lê Thị Trang. CH3002373

63
Khảo sát thực trạng đánh giá tương đương sinh học tại Việt 
Nam giai đoạn 2016 - 2020 và phân tích sự hài hòa của các quy 
định thhử nghiệm so với thế giới 

Lê Ngọc Anh Thư CH3002374

64 Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá sử dụng kháng sinh cho các Bệnh 
viện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Thiện 
Trâm CH3002375

65
Xây dựng tài liệu hướng dẫn phân tích và dự báo nhu cầu sử 
dụng thuốc tại Bệnh viện bằng phương pháp phân tích dữ liệu 
theo thời gian 

Cù Thanh Tuyền CH3002376

66
Khảo sát sự hài lòng người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế ngoại trú và đề xuất giải pháp cải tiến tại Bệnh 
viện Đa khoa Đồng Nai năm 2021 

Trần Ngọc Trân CH3002377

67 Khảo sát tình hình nhiễm nấm Candida máu tại một số Bệnh 
viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 Nguyễn Cấp Tăng CH3002378

68
Khảo sát tác dụng giảm đau, hạ sốt, kháng viêm của các cao 
chiết từ lá Sa sâm nam (Launaea sarmentosa (Willd.) Sch. - 
Bip. Ex kuntze) 

Đào Trần Mộng CH3002379

69
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc nhắm trúng đích trong điều trị 
và chất lượng sống của bệnh nhân ung thư gan tại Viện Ung 
bướu và Y học hạt nhân - Bệnh viện Quân Y 175 

Nguyễn Thị Kim Chi CH3002380

70
Khảo sát tác động điều hòa miễn dịch in vitro của cây Sậy 
Phragmites australis (Cav.), Poaceae trên tế bào đơn nhân máu 
ngoại vi người 

Trần Quốc Việt CH3002381

71 Khảo sát hiệu quả điều trị rối loạn lo âu lan tỏa bằng Pregabalin 
tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng Ngụy Nguyên Triều CH3002382



72
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm 
khuẩn đường tiết niệu tại Khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y 
Dược TP. Hồ Chí Minh

 Phạm Thúy Yên Hà CH3002383

73
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi do 
Acinetobacter baumannii tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 
năm 2019 

Trương Thị Ngọc 
Thảo CH3002384

74
Khảo sát mối liên quan giữa tuân thủ dùng thuốc và chất lượng 
cuộc sống của bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm điều 
trị ngoại trú tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thanh Bình CH3002385

75 Xây dựng quy trình phát hiện nấm Candida SPP. bằng phương 
pháp multiplex PCR Nguyễn Hiếu CH3002386

76
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và đánh giá chất lượng sống 
của bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện Đại 
học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Quang Tú CH3002387

77 Bước đầu tách và nuôi cấy tiểu đảo Langerhans từ chuột nhắt Lê Thị Kim Anh CH3002388

78
Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong việc cải 
thiện sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 
tại Bệnh viện Quận 4 

Phạm Văn Thụ CH3002389

79 Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân phẫu 
thuật tiêu hóa, gan mật tụy tại Bệnh viện Bình Dân năm 2020 Trần Ngọc Thiện. CH3002390

80 Khảo sát việc sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật tại các Khoa 
ngoại Bệnh viện An Bình 

Cao Ngọc Thanh 
Tính CH3002391

81 Sàng lọc các phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính 
interleukin-2 Lê Thanh Duy CH3002392

82 Nghiên cứu in silico tìm kiếm các chất ức chế B-cell lymphoma 
2 trong điều trị bệnh ung thư Võ Thị Minh Nguyên CH3002393

83 Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi liên 
quan thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bà Rịa Trần Phương Mai CH3002394

84 Tầm soát và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tổn thương gan do 
thuốc ở bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Nguyễn Ngọc Quý CH3002395

85
Xây dựng danh mục thuốc và khảo sát tình hình sử dụng thuốc 
qua ống thông mũi dạ dày tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện 
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Hoa CH3002396

86
Khảo sát tác động can thiệp của dược sĩ trong dự phòng thuyên 
tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân ngoại khoa tại Bệnh 
viện Nhân Dân Gia Định TP. HCM

Phan Lâm Tuấn 
Minh CH3002397

87 Khảo sát sử dụng phác đồ có bevacizumab trong điều trị ưng 
thư đại - trực tràng di căn tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Liên Kiều Sương CH3002398

88
Khảo sát hiệu quả và an toàn của các thuốc kháng vi rút trực 
tiếp trong điều trị viêm gan vi rút C mạn tại Bệnh viện Đại học 
Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

Bùi Thị Thu Vân CH3002399

89
Bước đầu xây dựng công cụ sàng lọc kê đơn thuốc có khả năng 
không phù hợp trên bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa 
Trung tâm Tiền Giang 

Nguyễn Dương Thảo 
Ngân CH3002400



90
Nghiên cứu tỷ lệ suy yếu và sử dụng thuốc trên bệnh nhân cao 
tuổi điều trị nội trú tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Thống 
Nhất Thành phố Hồ Chí Minh 

Đặng Trần Trúc 
Phương CH3002401

91 Khảo sát tính hình sử dụng thuốc kháng nấm trong điều trị bệnh 
nấm xâm lấn tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Lê Thị Hà CH3002402

Luận văn Chuyên khoa I

92
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi bệnh 
viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai Lê Thị Phương Thảo CK3002403

93
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tránh thai và tuân thủ sử dụng 
thuốc tránh thai tại xã Tân Thới, Tân Phú Đông, Tiền Giang 
năm 2021 

Phan Thị Ngọc 
Huyền CK3002404

94
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong bệnh viêm phổi 
cộng đồng tại khoa Nội A Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà 
Vinh 

Nguyễn Thị Hồng 
Loan CK3002405

95
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị hội chứng Stevens-
Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc tại Bệnh viện Da Liễu 
Tp. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Trần Diệu 
Thanh CK3002406

96
Khảo sát tương tác thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa 
khám bệnh Trung tâm Y tế Thành phố Châu Đốc Võ Anh Tuấn CK3002407

97
Khảo sát các vấn đề liên quan đến thuốc tại khoa Nội tổng hợp 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Vũ Ngọc 
Hân CK3002408

98
Xây dựng danh mục tương tác thuốc nghiêm trọng trong thực 
hành lâm sàng tại Bệnh viện ĐKKV Định Quán Nguyễn Thu Thủy CK3002409

99 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị ngoại trú nhiễm 
trùng hô hấp trên ở trẻ em tại bệnh viện quận Bình Thạnh 

Nguyễn Trường An CK3002410

100
Khảo sát đặc điểm vi sinh và tình hình sử dụng kháng sinh trên 
bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại khoa Hồi sức tích cực chống 
độc A bệnh viện Thành phố Thủ Đức 

Võ Thị Bích Thủy CK3002411

101
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị thiếu máu trên bệnh 
nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ tại đơn 
vị lọc thận Bệnh viện Đa khoa Long An 

Nguyễn Thị Thanh 
Bình CK3002412

102 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại Khoa 
khám bệnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt Lê Vũ Thạch Anh CK3002413

103
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên 
bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường điều trị ngoại 
trú tại Bệnh viện Nhân Dân 115 

Lê Vũ Phương Thúy CK3002414

104
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và sự tuân thủ corticoid dạng 
hít trong điều trị hen phế quản của người bệnh tại Trung tâm Y 
tế Thành phố Thuận An 

Phan Minh Khánh CK3002415

105 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân điều trị COPD 
ngoại trú và nội trú tại Bệnh viện Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Nhâm CK3002416

106 Khảo sát tình hình sử dụng Colistin trong điều trị nhiễm khuẩn 
do vi khuẩn Gram âm đa kháng tại Bệnh viện Nguyễn Trãi Huỳnh Thị Yến Nhi CK3002417

Luận văn Chuyên khoa cấp II



107 Khảo sát chi phí bảo hiểm y tế cho bệnh suy tim giai đoạn 2017 
- 2018 và xác định các yếu tố liên quan Nguyễn Bá Phát CK5000081

108
Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới nội dung đào 
tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lý và cung 
ứng thuốc năm 2019 - 2020

Nguyễn Thị Như 
Quỳnh CK5000082

109
Đánh giá hiệu quả của công tác quản lý dược trong việc giảm 
sai sót và giảm xuất toán bảo hiểm khi kê đơn cho bệnh nhân 
ngoại trú tại Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2016 - 2021 

Phạm Thị Thu Hiền CK5000083

110
Phân tích chi phí điều trị di chứng bệnh đột quỵ tại Bệnh viện 
Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2018 - 2020 theo quan điểm người chi trả 

Trương Quang Phục CK5000084

111
Phân tích chi phí - hiệu quả Ruxolitinib so với phác đồ chuẩn 
trong điều trị xơ tủy nguyên phát theo quan điểm cơ quan chi 
trả bảo hiểm y tế Việt Nam

Nguyễn Thị Huệ CK5000085

112
Phân tích thực trạng và triển khai một số giải pháp xây dựng 
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Đắk Lắk 
đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt phòng thí nghiệm - GLP"

Trần Quốc Lộc CK5000086

113 Phân tích chi phí - hiệu quả của chương trình quản lý hen phế 
quản ngoại trú tại Bệnh viện Quận 11 giai đoạn 2017 - 2020 

Nguyễn Thị Xuân 
Liễu CK5000087

114
Đánh giá thực trạng sử dụng, đề kháng kháng sinh và thực hiện 
giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình quản lý kháng sinh tại 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 giai đoạn 2019 - 2020

Nguyễn Thị Bích Nga CK5000088

115
Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác 
xây dựng danh mục thuốc tại bệnh viện quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022 /

Nguyễn Thị Anh Thi CK5000089

116 Phân tích chi phí điều trị bệnh giang mai tại bệnh viện Da Liễu 
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 Nguyễn Tuyết Hạnh CK5000090

117
Đánh giá hiệu quả chương trình tư vấn hướng dẫn sử dụng 
thuốc cho người bệnh tăng huyết áp tại Bệnh viện đa khoa 
Thống Nhất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2021

Bùi Mai Nguyệt Ánh CK5000091

118
Khảo sát kiến thức về bảo quản vắc xin và đề xuất giải pháp 
khắc phục những tồn tại và duy trì GSP tại các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2021 

Hồ Quang Hùng CK5000092

119
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh giai đoạn 2017 - 2020 
và đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quản lý kháng sinh tại 
Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Nguyễn Thiện. CK5000093

120
Khảo sát và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Hội 
đồng thuốc và điều trị tại các trung tâm y tế tuyến huyện tỉnh 
Bến Tre năm 2020 - 2021 

Huỳnh Phước Thiện. CK5000094

121

Phân tích chi phí - hiệu quả Pembrolizumab so với các phác đồ 
chuẩn trong đi6ù trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 
tiến xa theo quan điểm bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2020 dựa 
trên mô hình xây dựng 

Võ Thị Thu Hà. CK5000095

122

Phân tích chi phí trực tiếp y tế giai đoạn 2016 - 2020 và dự báo 
gánh nặng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 cho điều trị ngoại trú 
bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long 
Khánh 

Nguyễn Thanh Hùng CK5000096



123
Phân tích chi phí điều trị bệnh lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh 
Phổi tỉnh Kiên Giang năm 2020 - 2021 trên quan điểm người 
chi trả 

Phạm Thị Kim Chi CK5000097


