
TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Tên đề tài luận án:  Thực trạng rối loạn cơ xương khớp của điều dưỡng viên bệnh 

viện tuyến quận huyện tại Hải Phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp. 

2. Chuyên ngành: Y tế công cộng 

3. Mã số:  62.72.03.01 

4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Luận   

5. Họ và tên Người hướng dẫn:   

1.  PGS.TS.BS Phạm Minh Khuê  

           2.  PGS.TS.BS Nguyễn Mai Hồng 

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

7. Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:  

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên và khá toàn diện tại Việt Nam về 

vấn đề RLCX trên một nhóm nghề nghiệp là điều dưỡng viên, bao gồm khảo sát tỉ lệ 

RLCX và ảnh hưởng của RLCX lên đời sống và công việc hàng ngày của điều dưỡng 

viên; đến đánh giá về các yếu tố liên quan đến tình trạng RLCX trên điều dưỡng viên 

và biện pháp can thiệp nhằm đánh giá một số thay đổi về tỉ lệ RLCX và kiến thức, thái 

độ thực hành của điều dưỡng viên với RLCX.  

Hơn nữa, nghiên cứu của chúng tôi có quy mô rộng trên 15 bệnh viện quận/huyện 

tại Hải Phòng, với tỷ lệ tham gia cao. Cỡ mẫu của nghiên cứu có tính đại diện cao cho 

các điều dưỡng của một địa phương. Mức độ và đặc điểm công việc của đối tượng 

điều dưỡng trong nghiên cứu bao phủ đa dạng do có những bệnh viện nằm tại khu vực 

nông thôn và có cả những bệnh viện khu trú tại khu vực thành thị. Điều này cho phép 

đánh giá khách quan về kết quả nghiên cứu và phản ánh được thực trạng mắc RLCX 

cũng như hiệu quả của các biện pháp can thiệp trên các điều dưỡng viên tại Việt Nam, 

do đó các kết quả đưa ra có độ tin cậy khá cao, có thể là tiền đề cho các nghiên cứu 

trong tương lai về RLCX nghề nghiệp tại Việt Nam.                   
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