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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CƠ CẤU BỆNH TẬT NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016-2018

Nguyễn Tô Bảo Hoàng1, Dương Đình Công2

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Cơ cấu bệnh tật thể hiện khả năng đáp 

ứng và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh 
viện. Để có được đặc điểm mô hình bệnh tật của một bệnh 
cần có tất cả các thông tin chi tiết và đầy đủ trên nhiều đối 
tượng theo giới tính, độ tuổi và chế độ điều trị. Nghiên 
cứu nhằm xác định đặc điểm mô hình bệnh tật của Bệnh 
viện đa khoa Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2016-2018.

Mục tiêu: Xác định cơ cấu bệnh tật của người bệnh 
điều trị nội, ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 
từ năm 2016 đến 2018.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Hồi cứu hồ 
sơ bệnh án, cắt ngang, đối tượng nghiên cứu toàn bộ người 
bệnh điều trị nội, ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 
thành phố Hồ Chí Minh từ 2016-2018. 

Kết quả: Trong suốt thời gian từ năm 2016-2018 Bệnh 
viện đa khoa Sài Gòn khám tổng cộng 44.406 bệnh nhân 
đến khám bệnh với tổng cộng 264.037 lần khám. Trong đó, 
đa số là nữ giới 56,46%, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 
15-59 tuổi. Trong 21 chương của bảng ICD10 có 74,91% 
số chẩn đoán thuộc 6 chương trong đó có 4 chương bệnh 
nội khoa như hệ tuần hoàn (C.9), hô hấp (C.10), xương 
cơ (C13) chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là nội tiết (C.4), 
tiêu hóa (C11). Bệnh thường gặp nhiều nhất ở nhóm người 
trưởng thành là bệnh tăng huyết áp vô căn, bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insulin. Bệnh thường gặp ở nhóm 
trẻ em là bệnh viêm họng cấp, viêm xoang cấp.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu là thông tin quan trọng 
làm cơ sở theo dõi nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách 
hàng, cũng như làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng các 
mũi nhọn chuyên môn phù hợp với vị trí, điều kiện cụ thể 
của bệnh viện.

Từ khóa: Mô hình bệnh tật, ICD10, bệnh phổ biến 
nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT:
PATIENT’S DISEASE PATTERN AND 

OUTCOME ADMITTED TO SAIGON GENERAL 
HOSPITAL IN HCM CITY, 2016-2018

Introduction: The structure of the disease 
demonstrates the ability to meet and use health care 
services in the hospital.  In order to have the disease model 
characteristics of a patient, all detailed and comprehensive 
information must be provided on a variety of subjects by 
gender, age and treatment regimen.  The study aimed to 
identify characteristics of disease patterns of Saigon General 
Hospital in Ho Chi Minh City for the period of 2016-2018.

Target: Identify the disease pattern of patients 
admitted to Saigon General Hospital, from 2016 to 2018.

Methods and materials: Identify the disease structure 
of patients treated inpatient and outpatient at Saigon 
General Hospital, from 2016 to 2018.

Results: During the period from 2016-2018 Saigon 
General Hospital examined a total of 44. 406 patients 
came with a total of 264. 037 visits.  Among them, the 
majority, are female 56.46%, concentrated mainly in the 
age group of 15-59 years.  In 21 chapters of ICD10, 74.91% 
of diagnoses belong to 6 chapters, including 4 chapters 
of medical diseases such as circulatory system (C. 9), 
respiratory (C. 10), musculoskeletal (C13) accounting for 
The highest ratio, followed by endocrine (C. 4), is digested 
(C11). The most common disease in adults is idiopathic 
hypertension, non-insulin dependent diabetes. Common 
diseases in children are acute pharyngitis, acute sinusitis. 
Conclude. The research results are important information 
as a basis data for planning hospital services to meet the 
needs and the satisfaction of customers, as well as a basis 
data for the construction of specialized tips appropriate to 
the specific location and conditions of the hospital.

Key words: Disease model, ICD10, most common 
diseases, Ho Chi Minh city.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cơ cấu bệnh tật (CCBT) là cấu trúc của các bệnh, 

cách sắp xếp chủ yếu theo tỷ lệ các loại, nhóm bệnh của 
con người trong một cộng đồng [1],[2],[3]. Theo Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo “Gánh nặng bệnh 
tật toàn cầu” cho biết ở mức độ toàn cầu, trong năm 2016, 
hơn 60% gánh nặng sức khỏe do các bệnh không lây nhiễm 
(BKLN), với 28% các bệnh truyền nhiễm, bà mẹ, trẻ sơ 
sinh và dinh dưỡng, và hơn 10% do chấn thương.

Năm 2010, tác giả Võ Văn Ty và cộng sự tiến hành 
nghiên cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, kết quả nghiên 
cứu cho thấy tỷ lệ tử vong chung là 0,67%, Khoa Hồi 
sức cấp cứu có tỉ lệ tử vong cao nhất là 28,79%. Bệnh 
hệ hô hấp, bệnh hệ tuần hoàn, khối u, nội tiết là bệnh 
hàng đầu gây tử vong [4]. Năm 2017, tác giả Nguyễn 
Thị Thu Nga, tiến hành nghiên cứu tại Bệnh viện quận 
7 thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy mười nhóm bệnh 
mắc phổ biến nhất: Cao huyết áp, đái tháo đường, viêm 
mũi họng cấp, viêm dạ dày tá tràng, viêm rể thần kinh 
và đám rối, rối loạn chức năng tiền đình, sốt xuất huyết 
Dengue, viêm họng cấp, rối loạn tiêu hóa, bệnh tim do 
thiếu máu cục bộ mạn  [5]. Năm 2016, Bộ Y tế Malaysia 
đưa ra mười loại bệnh đi khám và điều trị nhiều nhất 
là: Mang thai, sinh con và puerperium 23.07%;  bệnh 
về hệ hô hấp 12.80%;  bệnh truyền nhiễm và ký sinh 
trùng 8.74%; bệnh trong chu kỳ chu sinh 8.67%;  chấn 
thương, ngộ độc  7.66%; bệnh hệ tim mạch 7.50%; bệnh 
hệ tiêu hóa 4.58%;  bệnh của hệ thống sinh dục 4.29%; 
ung bướu 4.17%;  các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng 
sức khỏe 3.24% [6]. Kết quả trên cho thấy CCBT là yếu 
tố quan trọng để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phòng 
chống bệnh, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và người 
dân địa phương. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
với mục tiêu: Xác định cơ cấu bệnh tật của người bệnh 
điều trị nội, ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Sài gòn 
từ năm 2016 đến 2018.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Tất cả hồ sơ bệnh án của 

người bệnh điều trị nội, ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa 
Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong ba năm (2016, 
2017, 2018).

- Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến 
hành thu thập hồ sơ bệnh án trong khoảng thời gian từ 

2016-2017, tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thành phố Hồ 
Chí Minh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu hồ sơ bệnh án, cắt ngang
- Cỡ mẫu và cách chọn mẫu: Tất cả 264.037 hồ sơ 

bệnh án của của 44.406 người bệnh (có loại trừ những 
người bệnh khám, điều trị nhiều lần) đến khám và điều trị 
trong ba năm (2016, 2017, 2018).

- Tiêu chí chọn mẫu: Tất cả hồ sơ bệnh án điều trị nội, 
ngoại trú trong ba năm tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 
thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ các loại bệnh tật, tử 
vong được chẩn đoán theo ICD 10.

- Tiêu chí loại trừ: Tất cả hồ sơ bệnh án của người 
bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí 
Minh có hồ sơ nhưng không đầy đủ các thông tin cần 
thu thập.

2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu
- Chọn hồ sơ bệnh án phù hợp với điều kiện nhận mẫu.
- Xuất số liệu theo các biến trong phiếu thu thập số 

liệu đã soạn sẵn.
- Nhập số liệu bằng Excel.
2.4. Liệt kê và định nghĩa biến số nghiên cứu
1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu: Tuổi, giới tính, 

nghề nghiệp, nơi cư ngụ.
2. Khám chữa bệnh: Số lượt khám bệnh của từng 

năm và của cả 3 năm, số lượt khám trung bình, số khám và 
tỷ lệ khám bệnh theo khoa.

3. Cơ cấu bệnh tật theo ICD10: Cơ cấu bệnh tật theo 
21 chương bệnh của cả 3 năm, cơ cấu 5 nhóm bệnh thường 
gặp theo chương trong 3 năm, sơ cấu 10 nhóm bệnh phổ 
biến của từng năm và của cả 3 năm.

4. Xử trí theo khoa năm và khoa phòng: Số liệu tử 
vong theo năm, tử vong theo năm và 3 năm, tử vong theo 
khoa theo năm và 3 năm.

2.5. Xử lý số liệu
Các số liệu được nhập liệu và phân tích theo phương 

pháp thống kê y học. Sử dụng phần mềm Stada14.0, Excel. 
Giá trị p ngưỡng < 0,05.

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 
Nghiên cứu được sự đồng ý và phê duyệt của Hội 

đồng Khoa học Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Quyền 
lợi và thông tin cá nhân của đối tượng được bảo vệ theo 
đúng quy định của Hội đồng.

III. KẾT QUẢ
3.1. Thông tin chung
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Bảng 3.1. Phân bố tuổi của đối tượng nghiên cứu

Năm <15t Từ 15-59 >=60t

2016 462 38331 18535

2017 767 66903 37670

2018 900 62493 37976

Tổng 2129 167727 94181

Nghiên cứu cho thấy trong 3 năm người bệnh ở độ tuổi lao động, t(15-59t) luôn ổn định và chiếm tỷ lệ cao nhất, 
trong khi độ tuổi <15t rất thấp.

Bảng 3.2. Phân bố giới tính theo năm 

Năm Nữ (n, %) Nam (n, %) Tổng (n, %)

2016 32496(56,69) 24832(43,31) 57328(100,0)

2017 59134(56,14) 46206(43,86) 105340(100,0)

2018 57442(56,67) 43927(43,33) 101369(100,0)

Tổng 149072(56,46) 114965(43,54) 264,037(100,0)

Biểu đồ 3.1. Phân bố người bệnh theo quận huyện TP.HCM

Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ cao hơn so với nam trong 3 năm.

Trong 3 năm, người bệnh đến khám tại Bệnh viện 
Sài Gòn hầu hết (3/4) là từ các quận huyện gần kề như 
quận 1,4,7 và Nhà Bè, 1/4 còn lại từ nhiều quận huyện 
khác. Tập trung chủ yếu tại khoa nội có số khám cao nhất 
chiếm 1/3 tổng số khám của Bệnh viện, 1/3 tiếp theo là 

thuộc các khoa Tai Mũi Họng và Chấn thương chỉnh hình 
và Lão khoa. Số khám còn lại thuộc các khoa chuyên 
khoa lẻ, trong đó Khám Dịch vụ là một loại hình hoạt 
động của bao gồm khám ở tất cả các chuyên khoa, đa số 
là Khám Nội.
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Bảng 3.3. Số chẩn đoán theo 21 chương ICD10

Chương ICD Số chẩn đoán %

Chương 01: Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật 11137 4,22

Chương 02: Khối U 3425 1,30

Chương 03: Bệnh máu, cơ quan tạo máu và miễn dịch 295 0,11

Chương 04: Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá 31577 11,96

Chương 05: Rối loạn tâm thần và hành vi 829 0,31

Chương 06: Bệnh của hệ thần kinh 2701 1,02

Chương 07: Bệnh mắt và bệnh phụ 13593 5,15

Chương 08: Bệnh tai và xương chum 7397 2,80

Chương 09: Bệnh hệ tuần hoàn 54670 20,71

Chương 10: Bệnh hệ hô hấp 40329 15,27

Chương 11: Bệnh hệ tiêu hoá 23165 8,77

Chương 12: Bệnh của da và mô dưới da 11687 4,43

Chương 13: Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết 34446 13,05

Chương 14: Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục 7471 2,83

Chương 15: Chửa đẻ và sau đẻ 67 0,03

Chương 16: Một số bệnh xuất phát trong thời kỳ chu sinh 9 0,00

Chương 17: Dị tật, dị dạng bẩm sinh, bất thường NST. 96 0,04

Chương 18: Triệu chứng, dấu hiệu bất thường phát hiện… 5702 2,16

Chương 19: Vết thương ngộ độc di chứng của NN ngoài 10184 3,86

Chương 20: Nguyên nhân bên ngoài của bệnh và tử vong 71 0,03

Chương 21: Yếu tố ảnh hưởng TTSK và tiếp xúc với YT 5186 1,96

Nghiên cứu cho thấy trong 21 chương của bảng 
ICD10, 90% số chẩn đoán thuộc 10 chương: 9, 10, 13, 
04, 11, 07, 12, 01, 19, 14, trong đó 74,91% số chẩn đoán 
thuộc 6 chương trong đó có 4 chương bệnh nội khoa như 
hệ tuần hoàn (C.9), hô hấp (C.10), xương cơ (C13) chiếm 
tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là nội tiết (C.4), tiêu hóa (C11). 
Trong đó, bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin, 

thoái hoá cột sống, viêm dạ dày và tá tràng tăng dần ở 
năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong nhóm các 
chẩn đoán được sử dụng nhất của từng năm thì các nhóm 
bệnh mạn tính chiếm tỷ lệ cao nhất (cao huyết áp vô căn, 
bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin). Trong khi 
các nhóm bệnh nhiễm thường thấp và ổn định thấp trong 
3 năm khảo sát.
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Biểu đồ 3.2.  Tình hình xử trí theo lần khám, theo năm

Số bệnh nhân được cấp toa cho về chiếm tỷ lệ cao nhất hơn 80%. Tỷ lệ các loại xử trí theo lần khám cho từng năm 
tương đối giống nhau ở tất cả các năm. 

Bảng 3.4. Danh sách tử vong theo khoa 

2016 2017 2018

Hồi sức cấp cứu 7(36,84) 7(36,84) 5(26,32)

Cấp cứu tổng quát 17(20,00) 34(40,00) 34(40,00)

Cấp cứu ngoại viện 0(0,00) 10(25,00) 30(75,00)

Tại bệnh viện ngoài khoa cấp cứu tổng quát, khoa hồi 
sức cấp cứu còn có tổ chức cấp cứu ngoại viện. Tổ cấp cứu 
ngoại viện chuyên thực hiện cấp cứu tại chỗ và vận chuyển 
cấp cứu. Số tử vong báo cáo từ cấp cứu ngoại viện tăng 
nhanh trong hai năm 2017 và 2018.

IV. BÀN LUẬN
Trong số số bệnh nhân là 50.813 nghiên cứu cho 

thấy tỷ lệ bệnh nhân nữ đến khám cao hơn bệnh nhân 
nam (56,46%). Kết quả tương tự như nghiên cứu Nguyễn 
Thị Thu Nga về “Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân đến 
khám và điều trị tại Bệnh viện quận 7 thành phố Hồ Chí 
Minh” với tỷ lệ giới tính là nữ (55%), nam (45%) [5]. 
Đặng Minh Hải tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Pleiku với 
tỷ lệ giới tính là nữ (53,3%), nam (46,7%) [7]. Nhóm tuổi 
tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi lao động 15-59 tuổi. Kết 
quả nghiên cứu tương tự với nghiên cứu tại Bệnh viện 
ĐKKV Phúc Yên với nhóm tuổi 16-49 tuổi cũng chiếm 
cao nhất (48,6%), nhóm  60 -70 tuổi chiếm 11,7%...[8]. 
Trong 3 năm, người bệnh đến khám tại Bệnh viện hầu hết 

là từ thành phố Hồ Chí Minh (92%), tập trung chủ yếu từ 
các quận 1,4,7, Nhà Bè.

Tỉ lệ các khám bệnh tại Bệnh viện tăng dần theo mỗi 
năm trong đó 3 khoa nội: Khoa Nội, khoa Nội tổng quát- 
nội tiết, và khoa Nội hô hấp nên có số khám cao nhất do 
tỷ lệ bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường chiếm tỷ lệ cao 
nhất kéo theo số lượt khám tại khoa Nội, Nội tổng quát 
chiếm tỷ lệ cao nhất. 

Trong 21 chương của bảng ICD10 ghi nhận 
264.037 chẩn đoán, gần ¾ số chẩn đoán (74,91%) thuộc 
6 chương, trong đó có 4 chương bệnh nội khoa như hệ 
tuần hoàn (C.9), hô hấp (C.10), nội tiết (C.4) và hệ tiêu 
hóa chiếm (C11) tỷ lệ cao, tiếp theo là 2 chương ngoại 
khoa như chương cơ xương khớp (C13) và chương vết 
thương nhiễm trùng (C19). Kết quả tương tự nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Thu Nga về tại Bệnh viện quận 7 thành 
phố Hồ Chí Minh cho thấy 4 nhóm bệnh tật nói trên 
cũng có tỷ lệ số chẩn đoán cao nhất và cũng tương ứng 
theo thứ tự của từng nhóm [5]. Võ Văn Tỵ, Trần Mạnh 
Hùng nghiên cứu tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2010 
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cũng xác định 4 chương nêu trên có số chẩn đoán cao 
nhất [4].

Cách xử trí của bệnh viện tập trung chủ yếu trong việc 
ra toa cho về tức là xử trí điều trị những trường hợp cấp 
tính, nhẹ. Từ năm 2016-2018 có 144 trường hợp tử vong 
tập trung chủ yếu ở khoa cấp cứu tổng quát.

V. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu là thông tin quan trọng làm cơ sở 
theo dõi đánh giá tình trạng cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện 
đa khoa Sài Gòn, đồng thời gợi ý các khuyến cáo trong 
việc nâng cao chất lượng khám chữa trị cho người bệnh 
đang và sẽ khám tại Bệnh viện. Cần tiếp tục tập huấn cho 
nhân viên y tế nhằm nâng cao chuyên môn đồng thời tổ 
chức các buổi tuyên truyền giáo dục sức khỏe nhằm nẩng 
cao hiểu biết của người dân về các bệnh mãn tính.
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TỶ LỆ TUÂN THỦ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM NHIỄM HIV/
AIDS TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 
1, NĂM 2018-2019  

Dư Tuấn Quy1, Hồ Đặng Trung Nghĩa2

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: HIV là hội chứng suy giảm miễn dịch 

ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của những người nhiễm 
trên toàn thế giới. Do đó, điều trị ARV sớm và tuân thủ 
phác đồ điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS vô cùng quan 
trọng, giúp tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người 
mắc HIV là gần như người bình thường. 

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tuân thủ phác đồ điều trị 
ARV và các yếu tố liên quan ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS 
được quản lý tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi 
đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu 
cắt ngang mô tả. Người chăm sóc chính của trẻ bị nhiễm 
HIV/AIDS được quản lý và điều trị tại phòng khám ngoại 
trú Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh đến 
khám trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 
10/2019.

Kết quả: 93,36% người chăm sóc chính nhớ cho trẻ 
uống thuốc; 96,35% người chăm sóc chính cho trẻ uống 
thuốc đúng giờ và 98,34% người chăm sóc chính cho trẻ 
uống thuốc đúng liều, có 91,36% trẻ tái khám đúng hẹn. 
Kết luận 91,36% người chăm sóc chính của trẻ tuân thủ 
phác đồ điều trị.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin 
làm cơ sở theo dõi, đưa ra các phương pháp can thiệp cải 
thiện chất lượng điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống, 
giảm lây truyền, cũng như làm tiền đề cho các nghiên 
cứu tiếp theo.

Từ khóa: Tuân thủ phác đồ điều trị, ARV, trẻ em 
nhiễm HIV/AIDS, thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT:
ADHERENCE RATIO OF REGIMEN 

TREATMENT IN HIV/AIDS CHILDREN AND 

RELATED FACTORS IN NHI DONG 1 HOSPITAL, 
2018-2019

Introduction: HIV is a acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS) that directly impacts the lives of virus-
bearing people around the world. Therefore, early ARV 
treatment as well as therapeutic compliance for HIV/AIDS 
patients is extremely important when the life expectancy 
and quality of the people with HIV will improve.

Target: Determination of the rate of treatment of 
ARV and related factors in children with HIV/AIDS is 
administered at the outpatient clinic of pediatric hospital 
1 in Ho Chi Minh City.

Methods and materials: Descriptive cross-sectional 
study. Children infected with HIV/AIDS are being managed 
and treated at the Children’s Hospital outpatient clinic 1 
during the period from October 2018 to Septemper 2019.

Results: Shows that 93.36% of primary caregivers are 
available for children to take medicines; 96.35% of primary 
caregivers give the child punctual medication and 98.34% of 
primary caregivers to take the right dose, 91.36% of infants 
re-visit on time. Conclusion 91.36% of primary caregivers 
adhere to the treatment regimen for children.

Conclusion: The research results provide information 
as a basis for monitoring to provide intervention methods 
to improve the quality of treatment, improve the quality of 
life, reduce infusion, as well as a premise for studies next 
rescue.

Key words: Adherence to treatment, ARV, HIV/
AIDS infected children, Ho Chi Minh City.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, năm 2017, cả 

nước có 208.371 người đang nhiễm HIV, trong đó 2% 

Ngày nhận bài: 15/11/2019                           Ngày phản biện: 20/11/2019                    Ngày duyệt đăng: 27/11/2019

1. Bệnh viện Nhi Đồng 1 
SĐT: 0918980586, Email: dutuanquy@yahoo.com.vn
2. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
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là trẻ em từ 0 đến 13 tuổi, 3% là trẻ vị thành niên từ 14 
đến 19 tuổi [1]. Tuy nhiên, chỉ có 80% số trường hợp báo 
cáo đang được quản lý và theo dõi. Biện pháp điều trị chủ 
yếu hiện nay là Liệu pháp kháng Retrovirus (ART) bằng 
cách phối hợp nhiều loại thuốc kháng Retrovirus (Anti 
Retrovaral -ARV).

Năm 2008, Mai Đào Ái Như thực hiện nghiên cứu tại 
Bệnh viên Nhi đồng 1 cho thấy tỷ lệ trẻ có tuân thủ phác 
đồ điều  trị thuốc ARV chung là 57,7% [2]. Năm 2014, 
Nguyễn Thị Y Sa thực hiện nghiên cứu tại Đồng Tháp cho 
thấy tỷ lệ tuân thủ này là 74,4% [3]. Từ đó cho thấy tỷ lệ 
tuân thủ phác đồ điều trị ARV ở trẻ em còn khá ít, do đó 
nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục tiêu: Xác định tỷ lệ 
tuân thủ phác đồ điều trị ARV và các yếu tố liên quan ở trẻ 
em nhiễm HIV/AIDS được quản lý tại phòng khám ngoại 
trú Bệnh viên Nhi đồng 1.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Người chăm sóc chính cho 

trẻ nhiễm HIV/AIDS được quản lý và điều trị tại phòng 
khám ngoại trú Bệnh viên Nhi đồng 1.

- Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Khảo sát 
được thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019 
tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1 thành 
phố Hồ Chí Minh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả
- Cỡ mẫu và cách chọn mẫu:

Trong đó:
- d: Khoảng sai lệch mong muốn 5%. 
- Độ tin cậy 95%  thì  = 1,96. 
- p: Tỷ lệ tuân thủ phác đồ điều  trị ARV chọn 73,2% 

(theo kết quả nghiên cứu của tác giả Mai Đào Ái Như – 
Trương Hữu Khanh năm 2008 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 
-TPHCM) [4].

- Vậy chúng tôi chọn cỡ mẫu là 301 người chăm 
sóc chính.

Tiêu chuẩn chọn vào: Người chăm sóc chính có trẻ 
nhiễm HIV/AIDS và đã nhận thuốc ARV ít nhất 1 tháng, 
người chăm sóc chính của trẻ đồng ý tham gia nghiên cứu 

Tiêu chuẩn loại ra: Người chăm sóc chính của các 
trẻ mắc các bệnh nghiêm trọng đòi hỏi chăm sóc đặc biệt, 
không hoàn thành được khảo sát. 

Công cụ thu thập dữ liệu: Bộ câu hỏi soạn sẵn.
2.3. Định nghĩa biến nghiên cứu
Sự tuân thủ phác đồ điều trị ARV của trẻ: Được định 

nghĩa khi người chăm sóc chính thỏa mãn được các tiêu 
chuẩn sau:

� Người chăm sóc chính cho trẻ uống thuốc theo toa 
bác sĩ điều trị trong vòng 7 ngày trước thời điểm phỏng vấn.

� Người chăm sóc chính phải cho trẻ uống thuốc đúng 
giờ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ điều trị trong vòng 7 
ngày trước thời điểm phỏng vấn.

� Người chăm sóc chính phải cho trẻ uống thuốc đúng 
liều theo toa trong vòng 7 ngày trước thời điểm phỏng vấn. 

� Người chăm sóc chính phải đưa trẻ đi tái khám 
đúng hẹn. 

2.4. Các bước tiến hành nghiên cứu
Nhân viên y tế của phòng khám ngoại trú Bệnh viện 

Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám.
Nhân viên y tế sử dụng phiếu thu thập thông tin để 

phỏng vấn trực tiếp người chăm sóc chính của bệnh nhân 
đồng thời thu thập thông tin bệnh nhân từ hồ sơ bệnh án.

Tác giả tổng hợp, xử lí câu trả lời sau khi đã phỏng 
vấn đủ số BN theo tính toán cỡ mẫu ban đầu.

 2.5. Phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu
Số liệu được nhập liệu và phân tích theo phương pháp 

thống kê y học. Sử dụng phần mềm Stata13.0, Epi-Data.
Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu được sự đồng 

ý và phê duyệt của Hội đồng Khoa học trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch. Quyền lợi và thông tin cá nhân của 
đối tượng được bảo vệ theo đúng quy định của Hội đồng.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung
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Bảng 1. Đặc điểm trẻ nhiễm HIV/AIDS (n=301)

Đặc tính Tần số Tỷ lệ

Giới tính trẻ
Nam 149 49.51

Nữ 152 50.49

Nhóm tuổi trẻ
< 5 tuổi 22 7,30

≥ 5 tuổi 279 92,69

Giai đoạn lâm sàng
Giai đoạn 1 286 95,01

Giai đoạn 2&3 15 4,98

Phác đồ đang điều trị
Phác đồ bậc 1 235 78,07

Phác đồ khác 66 21,93

Thời gian điều trị ARV
≥ 12 tháng 280 93,02

< 12 tháng 21 6,98

Trong đó, nhóm tuổi > 10 tuổi có tỷ lệ lớn nhất 
(59,80%). Trong 301 trẻ thuộc nghiên cứu, 95,01% trẻ 
được đánh giá ở giai đoạn lâm sàng 1. Đa số trẻ đã được 

điều trị ARV ≥ 12 tháng (78,07%). Đa số trẻ đang điều trị 
ở phác đồ bậc 1 (78,07%).

Bảng 2. Đặc điểm chung người chăm sóc của trẻ nhiễm HIV/AIDS (n=301)

Đặc tính Tần số Tỷ lệ

Giới
Nam 82 27,24

Nữ 219 72,76

Nhóm tuổi
> 30 tuổi 272 90,36

<=30 tuổi 29 9,64

Mối quan hệ với trẻ
Cha/ mẹ ruột 210 69,77

Còn lại 91 30,23

Tình trạng hôn nhân
Kết hôn/ Đang sống như vợ chồng 197 65,45

Độc thân, ly dị/ly thân, goá 104 34,55

Người thường xuyên chăm sóc và nhắc 
nhở trẻ uống thuốc

Cha, mẹ, bé 226 75,08

Người thân còn lại 75 24,91

Biện pháp nhắc nhở uống thuốc
Không 67 22,26

Có 234 77,74

Khoảng cách 
≤ 20 km 147 48,84

> 20 km 154 51,16
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ tuân thủ phác đồ điều trị ARV

Nghiên cứu cho thấy có 93,36% người chăm sóc 
chính nhớ cho trẻ uống thuốc; 96,35% người chăm sóc 
chính cho trẻ uống thuốc đúng giờ và 98,34% người chăm 

sóc chính cho trẻ uống thuốc đúng liều, có 91,36% trẻ tái 
khám đúng hẹn.

Tổng hợp 3 điều kiện trên, có tất cả 275/301 trẻ tuân thủ phác đồ điều  trị ARV (91,36%).

Trong số 301 người chăm sóc chính tham gia nghiên 
cứu, nữ chiếm tỉ lệ 72,76%, tuổi trung bình của người 
chăm sóc là 43,16 ± 11.46 tuổi. Đa số người chăm sóc 
chính thuộc nhóm tuổi >30 tuổi (90,36%). 94,35% người 
chăm sóc chính là dân tộc Kinh. Người chăm sóc chính 
đa phần có trình độ học vấn cấp 2 (41,2%). Đa số người 
chăm sóc chính đã kết hôn hoặc đang sống như vợ chồng 
(65,45%). Nghề nghiệp của người chăm sóc chính phân bố 
tương đối đồng đều, người nội trợ (30,56%), công nhân và 
lao động tự do (tỉ lệ lần lượt là 25,25% và 21,26%). Kết 

quả nghiên cứu cho thấy người chăm sóc là cha/mẹ ruột 
của trẻ (69,77%). Trên 54,49% người chăm sóc và nhắc 
nhở trẻ uống thuốc là cha/mẹ của trẻ, 20,60% là bản thân 
trẻ tự uống thuốc. Đa số người chăm sóc chính có sử dụng 
công cụ nhắc nhở uống thuốc (77,74%), trong đó thiết bị 
được sử dụng nhiều nhất là đồng hồ báo thức (47,18%). 67 
trường hợp không sử dụng biện pháp nhắc nhở (22,26%), 
Về khoảng cách từ nơi ở đến phòng khám, tỉ lệ người bệnh 
ở cách phòng khám dưới 20km và trên 20km xấp xỉ nhau 
(48,84% ,51,16%).

Biểu đồ 2. Tuân thủ phác đồ điều trị ARV (n=301) 
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Bảng 3. Mối liên quan giữa đặc điểm chung của trẻ với việc tuân thủ phác đồ điều trị ở trẻ

Đặc tính
TTĐT

p PR
(KTC 95%)Có n (%) Không n (%)

Giới
Nam 147(98,66) 2 (1,34)

p<0,05
1,17(1,09-1,26)

Nữ 128(84,21) 24 (15,79) 1

Tuổi
< 5 tuổi 9 (40,91) 13(59,09)

p<0,05
0,43(0,26-0,71)

≥ 5 tuổi 266(95,34) 13(4,66) 1

Giai đoạn lâm 
sàng 

Giai đoạn 2,3 3 (20,00) 12(80,00)
p<0,05

0,21(0,08-0,58)

Giai đoạn 1 272(95,10) 14(4,90) 1

Phác đồ đang 
điều trị

Phác đồ bậc 1 223(94,89) 12(5,11)
p<0,05

1,20(1,06-1,37)

Phác đồ khác 52 (78.79) 14 (21.21) 1

Thời gian điều
trị ARV

≥ 12 tháng 267(92,07) 13(7,93)
p<0,05

2,5(1,45-4,32)

< 12 tháng 8(73,73) 13(27,27) 1

Bảng 4. Mối liên quan giữa đặc điểm chung của NCSC với việc tuân thủ phác đồ điều trị ở trẻ

Đặc tính
TTĐT

p PR
(KTC 95%)Có n (%) Không  n (%)

Giới
Nam 65 (79.27) 17 (20.73)

p<0,05
0.83 (0.74 – 0.93)

Nữ 210(95,89) 9(4,11) 1

Tuổi
≤ 30 tuổi 20 (68,97) 9(31,03)

p<0,05
0,74 (0,56 – 0,94)

> 30 tuổi 255(92,73) 17(7,27) 1

Mối quan hệ
với trẻ

Cha, mẹ 206(98,10) 4(1,90)
p<0,05

1,29 (1,15 – 1,46)

Còn lại 69(75,82) 22(24,18) 1

Tình trạng hôn 
nhân

Độc thân, ly dị/ly thân, goá 87 (83.65) 17 (16.35)
p<0,05

0,88(0,80-0,95)

Kết hôn/ đang sống như vợ chồng 188(95,43) 9(4,57) 1

Người thường 
xuyên nhắc nhở 
trẻ uống thuốc

Cha ,mẹ, bé 219(96,90) 7 (3,10)
p<0,05

1,30(1,13-1,48)

Người thân còn lại 56(74,67) 19(25,33) 1

Biện pháp nhắc 
uống thuốc

Có 221(94,44) 13(5,56)
p<0,05

1,17(1,04-1,32)

Không 54 (80,60) 13(19,40) 1

Khoảng cách 
nhà

≤ 20 km 125(85,03) 22(14,97)
p<0,05

0,87(0,81-0,94)

> 20 km 150(97,40) 4(2,60) 1

Nghiên cứu tìm thấy mối liên có ý nghĩa thống kê giữa 
giới tính, tuổi, giai đoạn lâm sàng, phác đồ điều trị với việc 
tuân thủ phác đồ điều trị thuốc ARV của trẻ (p<0,05). Khi đó, 
kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ nam sẽ tuân thủ phác đồ điều 
trị cao gấp 1,17 lần trẻ nữ. Kết quả cho thấy trẻ ở độ tuổi < 5 
tuổi tuân thủ phác đồ điều trị bằng 0,43 lần trẻ >=5 tuổi. Trẻ 

đang điều trị lâm sàng ở giai đoạn 2&3 sẽ tuân thủ phác đồ 
điều trị bằng 0,21 lần trẻ đang điều trị lâm sàng ở giai đoạn 
1. Trẻ đang được điều trị phác đồ bậc 1 tuân thủ phác đồ điều  
trị cao gấp 1,2 lần những trẻ đang được điều trị bằng phác đồ 
khác. Trẻ có thời gian điều trị >=12 tháng thì tuân thủ phác 
đồ điều trị cao gấp 2,5 lần trẻ có thời gian điều trị <12 tháng.
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Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống 

kê giữa giới tính, độ tuổi, mối quan hệ với trẻ, tình trạng 
hôn nhân của người chăm sóc chính với việc tuân thủ 
phác đồ điều trị ARV ở trẻ (p<0,05). Kết quả nghiên cứu 
cho thấy người chăm sóc trẻ chính là nam sẽ tuân thủ 
phác đồ điều trị bằng 0,83 lần người chăm sóc chính là nữ 
và người NCSC có độ tuổi <=30 tuổi sẽ tuân thủ phác đồ 
điều trị ARV bằng 0,74 lần NCSC có độ tuổi > 30 tuổi. 
Kết quả cho thấy NCSC là cha, mẹ của trẻ sẽ tuân thủ 
phác đồ điều trị cao gấp 1,29 lần người chăm sóc chính 
là người thân khác của trẻ. Nghiên cứu cho thấy khi trẻ 
chỉ sống với bố hoặc mẹ sẽ tuân thủ phác đồ điều trị bằng 
0,88 lần khi trẻ sống với cả bố và mẹ. Nghiên cứu cho 
thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các yếu 
tố ảnh hưởng đến việc uống thuốc với việc tuân thủ phác 
đồ điều trị. Kết quả cho thấy người nhắc trẻ uống thuốc 
là cha, mẹ, bản thân bé sẽ tuân thủ phác đồ điều trị cao 
gấp 1,3 lần người nhắc trẻ uống thuốc là người thân khác, 
người chăm sóc chính có sử dụng các công cụ nhắc nhở 
thời gian uống thuốc sẽ tuân thủ phác đồ điều  trị cao gấp 
1,17 lần người chăm sóc chính không sử dụng công cụ, 
người chăm sóc chính ở cách phòng khám <=20 km tuân 
thủ phác đồ điều trị bằng 0,87 lần người chăm sóc chính 
ở cách phòng khám >20 km.

IV. BÀN LUẬN 
4.1. Đặc điểm chung người chăm sóc chính
Đa số người chăm sóc chính trong nghiên cứu là nữ 

giới, nhóm tuổi chiếm đa số là > 30 tuổi. Đa số người chăm 
sóc chính là cha mẹ ruột của trẻ, đã kết hôn hoặc đang sống 
như vợ chồng (65,45%). Kết quả nghiên cứu tương tự với 
kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Y Sa (2014) [3].

Kết quả cho thấy trẻ có giới tính là nữ nhiều hơn nam. 
Kết quả khác với kết quả nghiên cứu Rachel Christine 
Vreeman (2018) có kết quả tỷ lệ nam đạt 60% [5]. Kết 
quả tương tự với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, năm 
2018 số người nữ mắc HIV là 18.8 triệu người, nam giới là 
17.4 triệu người [6]. Đa số trẻ thuộc nhóm tuổi ≥5 tuổi. Tại 
thời điểm nghiên cứu, phần lớn trẻ ở giai đoạn lâm sàng 
1 với tỉ lệ là 98.67%. Nghiên cứu cho thấy đa số người 
chịu trách nhiệm nhắc nhở trẻ uống thuốc là cha mẹ của 
trẻ. Đồng thời nghiên cứu cho thấy 20,60% trẻ tự sử dụng 
thuốc cho thấy có những trẻ đã tự ý thức được tầm quan 
trọng của việc sử dụng thuốc. Đa số người chăm sóc chính 
có sử dụng các loại công cụ nhắc nhở sử dụng thuốc. Kết 
quả nghiên cứu tương tự kết quả nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Y Sa cho thấy đa số người chăm sóc chính có sử dụng 

công cụ nhắc uống thuốc [3]. Trên 50% trẻ ở cách phòng 
khám >20 km.

4.2. Tuân thủ phác đồ điều trị ARV
Các yếu tố nhớ cho trẻ uống thuốc, uống thuốc đúng 

giờ, uống thuốc đúng liều, tái khám đúng hẹn đều đạt kết 
quả trên 90%, vậy kết quả tuân thủ phác đồ điều trị ARV 
của các trẻ trong vòng 7 ngày trước khi được phỏng vấn 
là 91,36%. Kết quả nghiên cứu thấp hơn nghiên cứu tiến 
hành ở phía đông châu Phi công bố năm 2018, thực hiện 
ở 26 địa điểm điều trị ARV của ba quốc gia là Kenya, 
Uganda, and Tanzania, kết quả cho thấy tỉ lệ tuân thủ phác 
đồ điều  trị luôn trên 90% xuyên suốt thời gian nghiên cứu, 
và có xu hướng tăng lên khi thời gian điều trị ARV càng 
kéo dài [7]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so 
với nghiên cứu của Đoàn Thị Thùy Linh và cộng sự thực 
hiện năm 2011 tại Phòng khám ngoại trú HIV/AIDS, Bệnh 
viện Nhi Trung ương và của Nguyễn Thị Y Sa tiến hành 
tại Trung tâm Y tế Đồng Tháp năm 2014 (kết quả lần lượt 
là 78.9% và 74.4%) [3],[8].

4.3. Yếu tố liên quan
Nghiên cứu cho thấy trẻ thuộc giới tính nam, độ tuổi 

trẻ càng lớn thì tỷ lệ tuân thủ phác đồ điều trị càng cao. 
Trẻ thời gian điều trị càng lâu dài, sử dụng phác đồ 

điều trị 1, thuộc giai đoạn lâm sàn 1 sẽ có tỷ lệ tuân thủ 
phác đồ điều trị càng cao. Kết quả tương tự với nghiên cứu 
của Aklilu Endalamaw (2018) cho thấy trẻ đang điều trị ở 
phác đồ bậc 1 sẽ có tỷ lệ tuân thủ phác đồ điều trị cao hơn 
trẻ đang điều trị ở phác đồ điều trị khác [9]. 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy NCSC là nữ giới có 
tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều  trị cao gấp 1,21 lần nam giới, 
kết quả nghiên cứu của chúng tôi tư tượng với nghiên cứu 
của tác giả Y Sa (2014) [3]. NCSC trên 30 tuổi có tuân thủ 
phác đồ điều trị tốt hơn so với NCSC dưới 30 tuổi. NCSC 
là cha mẹ có tuân thủ phác đồ điều trị cao gấp 1,29 lần so 
với ông bà, cô chú, vì bản thân cha mẹ cũng đang sử dụng 
thuốc ARV, do đó ý thức về việc tuân thủ phác đồ điều trị 
sẽ cao hơn những người còn lại. Kết quả nghiên cứu của 
Ignatius Wadunde (2018) và Aklilu Endalamaw (2018) 
cũng cho kết quả tương tự khi NCSC là cha mẹ của trẻ thì 
cho thấy có sự tuân thủ phác đồ điều  trị cao hơn so với 
NCSC là người thân còn lại [10], [9]. Trẻ đang sống chung 
với cả cha và mẹ thì tuân thủ phác đồ điều trị cao gấp 1,14 
lần trẻ chỉ sống với cha hoặc mẹ hoặc người thân khác. 

Nghiên cứu cho thấy người nhắc nhở trẻ uống thuốc 
là cha, mẹ, bản thân trẻ có tỷ lệ tuân thủ phác đồ điều trị 
cao hơn. Đồng thời người chăm sóc chính có sử dụng công 
cụ nhắc nhở uống thuốc sẽ tuân thủ phác đồ điều trị cao 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 1 (54) - Tháng 01-02/2020

Website: yhoccongdong.vn 15

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
hơn người chăm sóc chính không sử dụng. Kết quả nghiên 
cứu tương tự với nghiên cứu Aklilu Endalamaw (2018) 
cũng cho thấy những người chăm sóc chính có sử dụng 
công cụ nhắc nhở dùng thuốc có tỷ lệ tuân thủ phác đồ 
điều trị cao hơn [9]. Nghiên cứu cho thấy người chăm sóc 
chính chính ở cách phòng khám <=20 km tuân thủ phác đồ 
điều trị bằng 0,87 lần người chăm sóc chính ở cách phòng 

khám >20 km.

V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu có vai trò quan trọng, làm cơ sở 

theo dõi đánh giá điều trị HIV/AIDS ở trẻ em, đồng thời 
gợi ý khuyến cáo trong tư vấn giáo dục sức khỏe và nâng 
cao ý thức trong việc tuân thủ phác đồ điều trị thuốc ARV.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả giải pháp truyền 

thông - giáo dục sức khỏe về phòng chống tai nạn thương 
tích tại 2 trường tiểu học thuộc huyện Tu Mơ Rông và Đắc 
Hà, tỉnh Kon Tum năm 2016 - 2017. Bằng phương pháp 
can thiệp cộng đồng, nghiên cứu đã thực hiện trên toàn 
bộ 1.024 học sinh  thuộc Trường tiểu học Tu Mơ Rông và 
Trường tiểu học Đắc Hring. Nhóm đối chứng là toàn bộ 
1.170 học sinh Trường tiểu học Đăk Mar và Trường tiểu 
học Măng Ri. Kết quả cho thấy, sau can thiệp tỷ lệ học 
sinh đã nghe nói về TNTT, biết 5 TNTT trở lên ở nhóm 
can thiệp đều cao hơn nhóm đối chứng, với p<0,05 và hiệu 
quả can thiệp (HQCT) đạt 0,5% và 23,0%. Kiến thức, thái 
độ và thực hành về phòng chống ngã, sau can thiệp đều 
có thay đổi tích cực hơn trước can thiệp, sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê, HQCT đạt 2,3% - 27,7%; Kiến thức, thái 
độ và thực hành về phòng chống bỏng, sau can thiệp đều 
cao hơn trước can thiệp, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 
HQCT đạt 3,3% - 39,8%; Kiến thức, thái độ và thực hành 
về phòng chống đuối nước, sau can thiệp đều có thay đổi 
tích cực hơn trước can thiệp, sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê, HQCT đạt 2,8% - 85,6%.

Từ khóa: Tai nạn thương tích, kiến thức, học sinh 
tiểu học, Kon Tum.

SUMMARY:
INTERVENTION EFFECTIVNESS BY 

COMMUNICATION SOLUTIONS – HEALTH 
CARE EDUCATION ON INJURY ACCIDENT 
PREVENTION IN TWO PRIMARY SCHOOLS OF 
TU MO RONG AND DAC HA DISTRICTS, KON 

TUM PROVINCE, 2016 - 2017
The study aims to: Assess the  effectiveness of 

communication solutions - health care education on injury 
accident  prevention in two primary schools of Tu Mo 
Rong and Dak Ha districts, Kon Tum province in 2016 - 
2017. By The method of community intervention, research 
was carried out on all 1.024 primary students of Tu Mo 
Rong Primary School and Dac Hring Primary School. The 
control group consisted of 1.170 students from Dak Mar 
primary school and Mang Ri primary school. The results 
showed that, after intervention, the percentage of students 
who heard about injury accident, knew  5 or more numbers 
of injury accidents  in the intervention group were higher 
than the control group, with p <0.05 and intervention 
effectiveness (intervention efficiency) reached  0,5% 
and 23.0%;  Knowledge, attitudes and practices about 
falls prevention, after the intervention, there were more 
positive changes better than before the intervention, the 
difference was statistically significant, the intervention 
efficiency achieved 2.3% - 27.7%; Knowledge, attitude 
and practice on burn prevention, post-intervention are 
higher than before the intervention, the difference is 
statistically significant, the intervention efficiency reached 
3.3% - 39.8%; Knowledge, attitudes and practices about 
drowning prevention, after intervention all students have 
more positive changes better than before the intervention, 
the difference is statistically significant, the intervention 
efficiency reached 2.8% - 85.6%;

Key word: Injuries, knowledge, elementary students, 
Kon Tum.
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HIỆU QUẢ CAN THIỆP BẰNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG - 
GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỀ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tai nạn thương tích (TNTT) nói chung và TNTT 

ở trẻ em nói riêng đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng 
nghiêm trọng ở các nước trên thế giới, nhất là các nước 
đang phát triển [1]. Theo WHO, mỗi năm có gần 1 triệu 
trẻ em tử vong và hàng chục triệu trẻ em khác phải nhập 
viện do TNTT [5], [6]. Kinh nghiệm từ nhiều nước cho 
thấy TNTT có thể phòng tránh được bằng những giải 
pháp can thiệp phù hợp dựa vào bằng chứng. Trong đó 
giải pháp nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về 
phòng chống TNTT là giải pháp mang lại hiệu quả cao và 
bền vững [1], [5], [7].  

Kon Tum là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía 
Bắc Tây Nguyên với 53,0% dân số là người dân tộc thiểu 
số, điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển, tình hình 
TNTT diễn biến phức tạp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này nhằm: Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng truyền thông 
- giáo dục sức khỏe về phòng tránh TNTT cho học sinh tại 
2 trường tiểu học thuộc huyện Tu Mơ Rông và Đắc Hà, 
tỉnh Kon Tum năm 2016 - 2017. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

- Đối tượng nghiên cứu là: Học sinh tiểu học
- Địa điểm nghiên cứu: 
+ Nhóm can thiệp: Trường tiểu học Tu Mơ Rông 

thuộc huyện Tu Mơ Rông và trường tiểu học Đắc Hring 
thuộc huyện Đắc Hà.

+ Nhóm đối chứng: Trường tiểu học Đăk Mar thuộc 
huyện Tu Mơ Rông và trường tiểu học Măng Ri thuộc 
huyện Đắc Hà. 

- Cỡ mẫu nghiên cứu can thiệp: Được tính theo 
công thức:

 
n: Là số học sinh ở trường can thiệp

Z: Hệ số tin cậy
α: Là xác xuất của việc phạm sai lầm loại 1, chọn α = 0,05
β: Là xác xuất của việc phạm sai lầm loại 2, chọn  β = 0,2
p1: Tỷ lệ học sinh tiểu học hiểu biết đúng về TNTT. 

Trước can thiệp, tỷ lệ học sinh biết 5 loại TNTT trở lên là 
42,3%, chọn p1 = 0,42.

p2: Tỷ lệ học sinh tiểu học biết 5 loại TNTT trở lên, 
sau can thiệp kỳ vọng đạt 60,0%, p2 = 0,60.

Thay các giá trị vào công thức tính được n = 932 học 
sinh. Trường tiểu học Tu Mơ Rông và trường tiểu học Đắc 
Hring có 1.024 học sinh tham gia nghiên cứu mô tả nên đã 
chọn toàn bộ học sinh này là đối tượng can thiệp. Trường 
tiểu học Đăk Mar và Trường tiểu học Măng Ri có 1170 
học sinh tham gia nghiên cứu mô tả nên đã chọn toàn bộ 
học sinh này làm đối chứng.

- Nội dung và các chỉ số nghiên cứu gồm:
+ Kiến thức chung về TNTT: Đã nghe nói về TNTT, 

biết 5 loại TNTT
+ Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống ngã, 

phòng chống bỏng, phòng chống đuối nước.
- Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp cộng đồng, các 

giải pháp gồm:
+ Truyền thông - Giáo dục sức khỏe trực tiếp. 
+ Phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng chống TNTT.
+ Thi tìm hiểu về phòng chống TNTT...
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2016 - 5/2017
- Xử lý số liệu: Sau khi được kiểm tra làm sạch, các dữ 

liệu từ bảng hỏi được xử lý trên máy vi tính theo chương 
trình phần mền IBM SPSS20.

- Đạo đức nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu được 
giải thích rõ về mục đích và tự nguyện tham gia nghiên 
cứu, được sự đồng thuận của ngành Y tế và chính quyền 
địa phương. Đề tài đã được thông qua Hội đồng Y đức của 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Hiệu quả thay đổi kiến thức chung về tai nạn thương tích 

Kiến thức 
Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng P2,4

HQCT (%)TCT (1) (n=1024) SCT (2) (n=1014) TCT (3) (n=1170) SCT (4) (n=1129)

- Đã từng nghe nói 
về TNTT

SL 1003 1006 1137 1106 <0,05
0,5% 97,9 99,2 97,2 98,0

- Biết từ 5 loại 
TNTT trở lên 

SL 433 552 520 529 <0,05
23,0% 42,3 54,4 44,4 46,9
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Sau can thiệp, tỷ lệ HS đã từng nghe nói về TNTT 

ở cả 2 nhóm can thiệp và nhóm đối chứng đều tăng, tuy 
nhiên ở nhóm can thiệp đạt tỷ lệ cao hơn (99,2% so với 
98,0%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05, 

HQCT đạt 0,5%. Tương tự, sau can thiệp tỷ lệ HS biết 
từ 5 loại TNTT trở lên ở cả 2 nhóm đều tăng, nhóm can 
thiệp đạt tỷ lệ cao hơn (54,4% so với 46,9%), với p<0,05 
và HQCT đạt 23,0%.

Bảng 2. Hiệu quả thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh về phòng chống ngã

Kiến thức, thái độ,
thực hành

Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng P2,4
HQCT (%)TCT (1) (n=1024) SCT (2) (n=1014) TCT (3) (n=1170) SCT (4) (n=1129)

Biết 5 nguyên nhân gây 
ngã (KT)

SL 401 454 427 434 <0,01
9,1% 39,2 44,8 36,5 38,4

Biết 7 biện pháp phòng 
tránh ngã (KT)

SL 345 412 393 406 <0,05
13,4% 33,7 40,6 33,6 36,0

Khi bị ngã: Khóc đến 
khi hết đau (TĐ)

SL 58 36 75 65 <0,05
27,4% 5,7 3,6 6,4 5,8

Khi bị ngã: Coi như 
không bị ngã (TĐ)

SL 35 24 21 15 >0,05
4,6% 3,4 2,3 1,8 1,3

Khi bạn ngã: An ủi, 
động viên bạn (TĐ)

SL 557 657 659 677 <0,05
12,3% 54,4 64,8 56,3 60,0

Khi bạn ngã: Không 
làm gì (TĐ)

SL 39 26 44 43 >0,05
31,9% 3,8 2,5 4,3 4,2

Làm được 4 kỹ năng lên 
xuống cầu thang (TH)

SL 929 956 1044 1024 <0,01
2,3% 90,7 94,3 89,2 90,7

Làm được 3 kỹ năng 
xử trí khi bị ngã (TH)

SL 548 582 550 546 <0,001
4,7% 53,5 57,4 47,0 48,2

Vi phạm ít nhất 1 trong 
4 việc làm không đúng 
khi lên xuống cầu 
thang (TH)

SL 49 33 67 62
<0,05
22,8

% 4,8 3,3 5,7 5,5

Sau can thiệp tỷ lệ HS biết đầy đủ 5 nguyên nhân ngã 
và 7 biện pháp phòng tránh ngã đều tăng, tuy nhiên tỷ lệ 
ở nhóm can thiệp tăng cao hơn (44,8% so với 38,4%) và 
(40,6% so với 36,0%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với p<0,01 và p<0,05, HQCT đạt 9,1% và 13,4%. Thái độ 
của HS khi bản thân bị ngã hoặc khi bạn bị ngã đều có sự 
thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, chỉ có tình huống 
bản thân bị ngã (khóc đến khi hết đau) và khi bạn bị ngã 
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(an ủi động viên) sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa 
thống kê vơi p<0,05, HQCT đạt 27,4% và 12,3%. Tình 
huống khi bị ngã thờ ơ coi như không ngã và khi bạn ngã 
không làm gì sự khác biệt ở 2 nhóm chưa có ý nghĩa thống 
kê với p>0,05. Về thực hành tỷ lệ HS làm được 4 kỹ năng 

khi lên xuống cầu thang và 3 kỹ năng xử trí khi bị ngã, sau 
can thiệp đều tăng lên, tuy nhiên ở nhóm can thiệp tăng 
cao hơn (94,3% so với 90,7%) và (57,4% so với 48,2%), 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01 và p<0,001 
HQCT đạt 2,3% và 4,7%.  

Bảng 3. Hiệu quả thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh về phòng chống bỏng

Kiến thức, thái độ, thực hành 

Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng
P2,4

HQCT (%)TCT (1) 
(n=1024)

SCT (2) 
(n=1014)

TCT (3) 
(n=1170)

SCT (4) 
(n=1129)

Biết 8 nguyên nhân gây bỏng hay 
gặp (KT)

SL 137 190 135 156 <0,01
19,6% 13,4 18,7 11,5 13,8

Biết 12 biện pháp phòng tránh 
bỏng (KT)

SL 207 222 224 201 <0,05
8,4% 20,2 21,9 19,1 17,8

Khi bạn bị bỏng: bình tĩnh, không 
hoảng loạn (TĐ)

SL 666 702 759 729 <0,05
5,6% 65,0 69,2 64,9 65,5

Làm được 4 kỹ năng xử trí khi bị 
bỏng (TH)

SL 85 118 97 94 <0,05
39,8% 8,3 11,6 8,3 8,3

Làm được 5 kỹ năng xử trí khi 
bạn bị bỏng (TH)

SL 68 97 38 52 <0,001
6,2% 6,6 9,6 3,2 4,6

Vi phạm ít nhất 1 trong 2 kỹ năng 
xử trí sai khi bị bỏng (TH)

SL 223 203 262 240 >0,05
-% 21,8 20,0 22,4 21,3

Vi phạm ít nhất 1 trong  2 kỹ năng 
xử trí sai khi bạn bị bỏng (TH)

SL 57 45 61 52 >0,05
-% 5,6 4,3 5,2 4,6

Sau can thiệp tỷ lệ HS biết đầy đủ 8 nguyên nhân 
gây bỏng và 12 biện pháp phòng tránh bỏng đều tăng, 
tuy nhiên tỷ lệ ở nhóm can thiệp tăng cao hơn (18,7% so 
với 13,8%) và (21,9% so với 17,8%), sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p<0,01 và p<0,05, HQCT đạt 19,6% 
và 39,8%. Thái độ của HS bình tĩnh không hoảng loạn khi 
bạn bị bỏng có sự thay đổi theo hướng tích cực, sự khác 
biệt ở 2 nhóm có ý nghĩa thống kê với p<0,05, HQCT đạt 

5,6%. Về thực hành tỷ lệ HS làm được 4 kỹ năng khi bị 
bỏng và 5 kỹ năng xử trí khi bạn bị bỏng sau can thiệp đều 
tăng lên, sự khác biệt ở 2 nhóm có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05 và p<0,001; HQCT đạt 39,8% và 6,2%. Tỷ lệ HS 
vi phạm ít nhất 1 trong 2 kỹ năng xử lý sai khi bị bỏng và 
khi bạn bị bỏng ở cả 2 nhóm sau can thiệp đều giảm hơn 
trước can thiệp, tuy nhiên sự khác biệt đều chưa có ý nghĩa 
thống kê với p>0,05.
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Bảng 4. Hiệu quả thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh về phòng chống đuối nước

Kiến thức, thái độ, thực hành
Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng

P2,4
HQCT (%)TCT (1) 

(n=1024)
SCT (2) 

(n=1014)
TCT (3) 
(n=1170)

SCT (4) 
(n=1129)

Biết 5 nguy cơ có thể bị đuối 
nước (KT)

SL 116 250 128 164 <0,001
85,6% 11,3 24,7 10,9 14,5

Biết 5 địa điểm có thể xảy ra 
đuối nước (KT)

SL 144 218 124 142 <0,001
33,6% 14,1 21,5 10,6 12,6

An ủi động viên người bị đuối 
nước đã được đưa lên bờ (TĐ)

SL 549 578 570 569 <0,01
2,8% 53,6 57,0 48,7 50,4

Làm được 5 BP phòng chống 
đuối nước (TH)

SL 461 563 584 573 <0,05
21,5% 45,0 55,5 49,9 50,8

Làm được 4 KN an toàn khi 
bản thân có nguy cơ bị đuối 
nước (TH)

SL 390 439 464 450 >0,05
-

% 38,1 43,3 39,7 39,9

Làm được 3 KN xử trí đúng khi 
gặp người bị đuối nước (TH)

SL 574 658 621 661 <0,01
5,5% 56,1 64,9 53,1 58,5

Làm được 5 KN xử trí đúng 
khi đã cứu người đuối nước 
lên bờ (TH)

SL 266 313 265 286 <0,01
6,9% 26,0 30,9 22,6 25,3

Cố vùng vẫy vì sợ và mình đang 
chìm dần xuống nước (TH)

SL 88 42 99 109 <0,001
45,2% 8,6 4,1 8,5 7,9

Đứng xung quanh nạn nhân để 
xem (TH)

SL 27 14 23 19 >0,05
-% 2,6 1,9 2,0 1,7

Vi phạm ít nhất 1 trong 3 biện 
pháp sai về PC đuối nước (TH)

SL 86 68 135 114 <0,01
8,0

% 8,4 6,7 11,5 10,1

Vi phạm ít nhất 1 trong 2 việc 
làm sai khi gặp nạn nhân  đuối 
nước (TH)

SL 92 83 173 152 <0,001
4,2% 9,0 8,2 14,8 15,5

Sau can thiệp tỷ lệ HS biết đầy đủ 5 nguy cơ có thể bị 
đuối nước và 5 địa điểm có thể xảy ra đuối nước đều tăng, 
tuy nhiên tỷ lệ ở nhóm can thiệp tăng cao hơn (24,7% so 
với 14,5%) và (21,5% so với 12,6%), sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p<0,001, HQCT đạt 85,6% và 33,6%. 
Thái độ của HS an ủi động viên người bị đuối nước đã 

được đưa lên bờ có sự thay đổi theo hướng tích cực và có 
sự khác biệt giữa 2 nhóm (57,0% so với 50,4%), sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01, HQCT đạt 2,8%. Về 
thực hành tỷ lệ HS làm được 5 kỹ năng phòng chống đuối 
nước và 3 kỹ năng xử trí đúng khi gặp người đuối nước, 5 
kỹ năng xử trí đúng khi đã cứu được người bị đuối nước 
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lên bờ, sau can thiệp đều tăng lên, tuy nhiên ở nhóm can 
thiệp tăng cao hơn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05 và p<0,01, HQCT đạt 21,5%,  5,5% và 6,9%. Tỷ lệ 
HS vi phạm 1 trong 3 biện pháp sai về phòng chống đuối 
nước và vi phạm ít nhất 1 trong 2 việc làm sai khi gặp nạn 
nhân đuối nước, sau can thiệp đều có xu hướng giảm ở cả 
2 nhóm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01 và 
p<0,001, HQCT đạt 8,0% và 4,2%. Tỷ lệ HS làm được 4 
kỹ năng an toàn khi bản thân có nguy cơ bị đuối nước và 
hành vi đứng xung quang nạn nhân bị đuối nước để xem, 
sau can thiệp có sự thay đổi tích cực song sự khác biệt 
chưa có ý nghĩa thống kê với p>0,05.  

IV. BÀN LUẬN
Huyện Tu Mơ Rông và huyện Đắk Hà là hai huyện có 

điều kiện kinh tế - xã hội ở mức trung bình của tỉnh Kon 
Tum, đặc biệt đều có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 
trên 50% dân số (tỷ lệ chung của toàn tỉnh) nên chúng tôi 
đã lựa chọn làm địa điểm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, kiến thức về TNTT của HS tiểu học tại địa bàn 
nghiên cứu trước can thiệp còn khá thấp, chỉ có trên 40% 
HS kể được 5 loại TNTT, tỷ lệ này thấp hơn nghiên cứu 
của Nguyễn Thúy Lan [4] có thể do địa bàn nghiên cứu là 
các xã thuộc Tây Nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 
tỷ lệ cao, trình độ dân trí thấp… Sau can thiệp tỷ lệ HS biết 
5 TNTT trở lên, tăng hơn so với đối chứng (54,4% so với 
46,9%) với p<0,05, tuy nhiên HQCT chỉ đạt 23,0%.

Kiến thức, thái độ, thực hành của HS về phòng chống 
các loại TNTT thường gặp, gồm: phòng chống ngã, phòng 
chống bỏng và phòng chống đuối nước… trước can thiệp 
còn nhiều hạn chế so với tình hình chung của toàn quốc 

và các nghiên cứu khác [1], [2], [3]. Sau thời gian can 
thiệp bằng các biện pháp: Truyền thông - Giáo dục sức 
khỏe trực tiếp, phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng 
chống TNTT, thi tìm hiểu về phòng chống TNTT... các tỷ 
lệ này đều có sự thay đổi tích cực hơn so với đối chứng, 
tuy nhiên HQCT chưa cao. HQCT của các chỉ tiêu đánh 
giá kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống ngã chỉ 
đạt từ 2,3% đến 27,8%; phòng chống bỏng HQCT chỉ đạt 
từ 5,6% đến 39,8%; phòng chồng đuối nước HQCT chỉ đạt 
từ 2,8 đến 85,6%. Mặc dù vậy, theo chúng tôi đây vẫn là 
những dấu hiệu tốt, sau can thiệp đã đạt được những hiệu 
quả nhất định, tuy nhiên cần tiếp tục duy trì các biện pháp 
truyền thông - giáo dục sức khỏe về phòng chống TNTT 
cho HS nói chung và HS tiểu học nói riêng, nhất là đối với 
địa bàn Tây Nguyên, người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 
cao, điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn.

V. KẾT LUẬN
- Sau can thiệp tỷ lệ học sinh đã nghe nói về TNTT, 

biết 5 TNTT trở lên ở nhóm can thiệp đều cao hơn nhóm 
đối chứng, với p<0,05 và hiệu quả can thiệp (HQCT) đạt 
0,5% và 23,0%.

- Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống ngã, 
sau can thiệp đều có thay đổi tích cực hơn trước can thiệp, 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, HQCT đạt 2,3% - 27,7%.

- Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống 
bỏng, sau can thiệp đều cao hơn trước can thiệp, sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê, HQCT đạt 3,3% - 39,8%.

- Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống đuối 
nước, sau can thiệp đều có thay đổi tích cực hơn trước can thiệp, 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, HQCT đạt 2,8% - 85,6%.
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THỰC TRẠNG TRẦM CẢM, LO ÂU CỦA NGƯỜI MẮC BỆNH 
UNG THƯ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175, 
NĂM 2019

Vũ Sơn Giang1, Võ Thị Kim Anh2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng lo âu, trầm cảm của người 

mắc bệnh ung thư điều trị nội trú tại Trung tâm Ung bướu, 
Bệnh viện Quân y 175 năm 2019. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 235 
người bệnh ung thư điều trị nội trú tại Trung tâm Ung 
bướu, Bệnh viện Quân y 175. Số liệu định lượng được thu 
thập bằng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ hồ sơ 
bệnh án, phỏng vấn bằng bộ câu hỏi được xây dựng dựa 
trên y văn, đã được thử nghiệm và hoàn thiện. 

Kết quả: Tỷ lệ mắc trầm cảm chung là 36,6%. Trong 
đó trầm cảm nhẹ cao nhất với 48%, tiếp đến là trầm cảm 
nặng, không loạn thần chiếm 20%, trầm cảm nặng có loạn 
thần 18%, trầm cảm vừa 14%. 

Từ khóa: Trầm cảm, ung thư, Bệnh viện Quân y 175.

ABTRACT:
CURRENT SITUATION OF EMERGENCY AND 

HUMANITY OF CANCER CANCER TREATMENT 
AT INTERVENTION CENTER IN 175 MILITARY 
HOSPITAL, 2019

Objectives: To describe the situation of anxiety and 
depression of inpatient cancer patients treated at Oncology 
Center, Military Hospital 175 in 2019

Methods: Cross-sectional descriptive study on 235 
inpatient cancer patients at Oncology center, 175 military 
hospital. Quantitative data were collected by method of 
collecting secondary data from records. Medical history, 
interviews with questionnaires built on literature, were 
tested and perfected.

Results: The overall prevalence of depression was 
36.6%. In which mild depression was highest with 48%, 
followed by severe depression, no psychosis accounted 

for 20%, severe depression with psychosis 18%, moderate 
depression 14%.

Key words: Depression, cancer, 175 military hospital.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư hay còn gọi là u ác tính, là một nhóm các 

bệnh liên quan đến phân chia tế bào một cách vô tổ chức, 
không chịu sự kiểm soát của cơ chế điều khiển bình thường 
của cơ thể; các tế bào này có khả năng xâm lấn những mô 
khỏe bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di 
chuyển đến nơi xa (di căn)[6]. Ung thư là nguyên nhân thứ 
hai dẫn đến tử vong trên toàn cầu, có 9,6 triệu ca tử vong 
trong năm 2018[6]. Theo thống kê của WHO, số ca mắc 
mới ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng, từ 68.000 ca 
năm 2000 lên 126.000 năm 2010. Năm 2018, số ca mắc 
mới tăng lên gần 165.000 ca/96,6 triệu dân, trong đó gần 
70% trường hợp tử vong, tương đương 115.000 ca [1]. Khi 
đối diện với căn bệnh ung thư, người bệnh trải qua diễn 
biến tâm lí rất phức tạp, nhiều trạng thái cảm xúc, từ lo sợ 
khi phát hiện bệnh, đến chán nản, bi quan và rất dễ rơi vào 
trạng thái trầm cảm do sợ hãi về điều trị hoặc tác dụng phụ 
của điều trị. Sự lo âu, sợ hãi có thể làm cho việc đối mặt 
với điều trị ung thư trở nên khó khăn hơn, nó cũng có thể 
làm bệnh nhân khó đưa ra các quyết định liên quan tới điều 
trị và chăm sóc. Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra sự 
hỗ trợ giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội đem lại lợi ích 
rất lớn trong việc hỗ trợ điều trị, nâng cao chất lượng sống 
cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, tại Việt Nam, những 
nghiên cứu về vấn đề này còn rất hạn chế, vì vậy chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: “Mô tả thực 
trạng lo âu, trầm cảm của người mắc bệnh ung thư điều trị 
nội trú tại Bệnh viện Quân y 175, năm 2019”.

Ngày nhận bài: 09/10/2019                           Ngày phản biện: 25/10/2019                    Ngày duyệt đăng: 06/11/2019

1. Bệnh viện Quân y 175
SĐT: 0983425423, Email: bsgiang@gmai.com
2. Trường Đại học Thăng Long
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn 

đoán xác định là ung thư nguyên phát trong vòng 2 năm 
tính đến thời điểm phỏng vấn, đang điều trị tại Trung tâm 
Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175, có đủ sức khỏe và đồng 
ý tham gia nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
Cỡ mẫu: Cỡ mẫu nghiên cứu được xác định dựa trên 

công thức ước lượng một tỷ lệ:

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu cần thiết điều tra; Z(1 
- α/2): hệ số giới hạn tin cậy, ứng với độ tin cậy 95% (α = 
0,05), tra bảng  Z(1 - α/2) = 1,96, p: ước đoán tỷ lệ người 
bệnh ung thư bị lo âu, theo nghiên cứu của Trần Thanh 
Hương (năm 2018), p = 0,35; d: sai số tuyệt đối cho phép, 
chọn d = 0,06. Cỡ mẫu tối thiểu tính được là 212 người 
bệnh. Dự trù 10% trường hợp từ chối tham gia nghiên cứu, 
chúng tôi lấy cỡ mẫu là 235 người bệnh.

Chọn mẫu: Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện. 
Lựa chọn tất cả người bệnh ung thư nguyên phát đang điều 
trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175 đáp 

ứng được tiêu chuẩn lựa chọn cho tới khi đủ cỡ mẫu.
Thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp người bệnh, 

sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn để sàng lọc, thu thập thông 
tin về tình trạng, dấu hiệu trầm cảm, các yếu tố liên quan 
đến trầm cảm, nhận thức của bệnh nhân ung thư đối với 
các vấn đề trầm cảm mình mắc phải. Thu thập số liệu thứ 
cấp dựa vào hồ sơ bệnh án nhằm khai thác hoàn cảnh phát 
hiện bệnh; các triệu chứng bệnh nhân gặp phải và một số 
các triệu chứng kết hợp kèm theo.

2.3. Chỉ số nghiên cứu và cách đánh giá: 
Chẩn đoán xác định trầm cảm lo âu và phân mức độ 

trầm cảm theo ICD 10, bao gồm các giai đoạn trầm cảm 
nhẹ (F32.0), trầm cảm vừa (F32.1), trầm cảm nặng không 
có các triệu chứng loạn thần (F32.2) và trầm cảm nặng có 
các triệu chứng loạn thần (F32.3). Các chỉ số về yếu tố 
nguy cơ với trầm cảm bao gồm: các yếu tố nguy cơ về điều 
kiện kinh tế gia đình, các yếu tố nguy cơ về stress trong gia 
đình, các yếu tố nguy cơ về stress trong công việc, xã hội 
và các yếu tố nguy cơ về môi trường, nghề nghiệp. 

2.4. Xử lý và phân tích số liệu: 
Các dữ liệu nghiên cứu định lượng được nhập bằng 

phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phân tích bằng 
phần mềm SPSS 23.0. 

III. KẾT QUẢ 
Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu (n=235)

Nội dung Số lượng Tỷ lệ

Nhóm tuổi

≤ 18 2 0,9

18 – 40 23 9,8

41 – 60 108 46,0

61 – 70 67 28,5

>70 35 14,9

Nghề nghiệp

Làm ruộng 72 30,6

Buôn bán 18 7,7

CNVC 24 10,2

Hưu trí 47 20,0

Nội trợ 38 16,2

Khác 36 15,3
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Trong 235 đối tượng tham gia nghiên cứu, nhóm tuổi 
41 – 60 tuổi có tỷ lệ cao nhất 46%. Nghề nghiệp làm ruộng 
chiếm tỷ lệ cao nhất với 30,6%, tiếp đến là hưu trí với tỷ 
lệ 20%. Về học vấn, nhóm trung học phổ thông, trung học 

chuyên nghiệp tỷ lệ cao nhất là 35,3%. Về tình trạng kinh 
tế, nhóm hộ không nghèo có tỷ lệ cao nhất với 50,1%, tỷ 
lệ hộ nghèo là 36,2%. Về tình trạng hôn nhân, nhóm đối 
tượng sống với gia đình có tỷ lệ cao nhất 87,2%.

Học vấn 

Mù chữ 6 2,5

Tiểu học 69 29,4

THCS 54 22.9

THPT, TH chuyên nghiệp 83 35,3

≥ Đại học 23 9,8

Tình trạng kinh tế

Hộ nghèo 85 36,2

Hộ không nghèo 120 50,1

Không rõ 30 12,7

Tình trạng bản thân

Sống với gia đình 205 87,2

Độc thân 16 6,8

Góa 9 3,8

Khác 5 2,1

Bảng 3.2. Tỷ lệ mắc trầm cảm, lo âu trên bệnh nhân điều trị ung thư theo đặc điểm nhân khẩu học (n=235)

Nội dung 
Trầm cảm Không trầm cảm 

Số  lượng Tỷ lệ % Số  lượng Tỷ lệ %

Nhóm tuổi

≤ 18 1 0,4 1 0,4

18 – 40 12 5,1 11 4,7

41 – 60 35 15,3 73 30,6

61 – 70 26 11,1 41 17,4

>70 12 5,1 23 9,8

Nghề nghiệp

Làm ruộng 3 1,3 69 29,4

Buôn bán 11 4,7 7 3,0

CNVC 3 1,3 21 8,9

Hưu trí 20 8,5 27 11,5

Nội trợ 18 7,7 20 8,5

Khác 28 11,9 8 3,4

Điều kiện kinh tế
Nghèo 30 12,8 55 23,4

Không nghèo 56 23,8 94 40
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Tỷ lệ trầm cảm, lo âu trên bệnh nhân ung thư là 
36,6%. Tỷ lệ trầm cảm ở nhóm tuổi 41-60 tuổi có tỷ lệ cao 
nhất 15,3%, thấp nhất ở nhóm dưới 18 tuổi với 0,4%. Về 
nghề nghiệp, đối tượng nghiên cứu là hưu trí có tỷ lệ trầm 
cảm cao nhất với 8,5%, tiếp đến là những người làm nội 
trợ với 7,7%, thấp nhất là công nhân viên chức 1,3%. Về 

điều kiện kinh tế, đối tượng có tình trạng kinh tế không 
nghèo có tỷ lệ trầm cảm là 23,8% cao hơn hộ kinh tế nghèo 
12,8%. Những người sống cùng gia đình có tỷ lệ trầm cảm 
cao nhất 31.4%. Những người có học vấn là trung học phổ 
thông có tỷ lệ trầm cảm cao nhất với 13,2%, tiếp đến là 
tiểu học 9,4%.

Bảng 3.3. Tỷ lệ trầm cảm, lo âu trên bệnh nhân ung thư theo một số yếu tố nguy cơ

Nội dung 
Trầm cảm Không trầm cảm

Số lượng Tỷ lệ % Số  lượng Tỷ lệ %

Cách xử trí khi phát hiện 
ung thư

Chia sẻ với mọi người 14 5,9 22 9,4

Đi du lịch 1 0,4 3 1,3

Gặp chuyên gia tư vấn 11 4,7 14 6,0

Gặp bác sĩ 48 20,4 88 37,4

Như bình thường 12 5,1 22 9,4

Yếu tố nguy cơ

Môi trường sống 41 17,4 73 31,1

Đặc thù công việc 2 0,9 5 2,1

Chế độ sinh hoạt 6 2,6 15 6,4

Thực phẩm 33 14 52 22,1

Khác 4 1,7 4 1,7

Đối tượng truyền đạt 
thông tin về bệnh ung thư

Nhân viên y tế thông báo 26 11,1 49 20,9

Không phải nhân viên y tế thông báo 60 25,5 100 42,6

Tổng 86 36,6 149 63,4

Tình trạng hôn 
nhân

Kết hôn 74 36,1 131 63,9

Độc thân 7 43,75 9 56,25

Góa vợ, chồng 4 44,44 5 2,1

Khác 1 20 4 80

Trình độ học vấn

Mù chữ 1 0,4 5 2,1

Tiểu học 22 9,4 47 20,0

THCS 17 7,2 37 15,7

THPT 31 13,2 36 15,3

Chuyên nghiệp 9 3,8 7 3,0

Đại học và sau 
đại học 6 2,6 17 7,2

Tổng 86 36,6 149 63,4
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Tỷ lệ mắc trầm cảm ở nhóm bệnh nhân đến gặp bác 

sĩ sau khi được báo thông tin mắc ung thư cao nhất 20,4%, 
tiếp đến là nhóm chia sẻ với mọi người 5,9%. Tỷ lệ mắc 
trầm cảm do môi trường sống cao nhất với 17,4%, tiếp đến 

là thực phẩm 14%. Tỷ lệ mắc trầm cảm ở nhóm không phải 
nhân viên y tế thông báo bệnh lí cao hơn (25,5%), nhân 
viên y tế thông tỉ lệ trầm cảm (11,1%).

Bảng 3.4. Phân loại mức độ trầm cảm theo ICD 10 (n=86)

Giai đoạn trầm cảm phân loại theo ICD10 Số lượng Tỷ lệ %

Trầm cảm nhẹ (F32.0) 41 48

Trầm cảm vừa (F32.1) 12 14

Trầm cảm nặng, không loạn thần (F32.2) 17 20

Trầm cảm nặng, có loạn thần (F32.3) 16 18

Tổng 86 100

Trong 86 người bệnh điều trị ung thư mắc trầm cảm, 
tỷ lệ người bị trầm cảm nhẹ cao nhất với 48%, tiếp đến 
là trầm cảm nặng, không loạn thần chiếm 20%, trầm cảm 
nặng có loạn thần 18%, trầm cảm vừa 14%. 

IV. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ mắc 

trầm cảm trên bệnh nhân ung thư là 36,6%, nghiên cứu 
của chúng tôi thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn Kim Lưu 
(2015) tại Bệnh viện Quân y 103 với tỷ lệ trầm cảm là 
57,7% [2]. Nguyên nhân của sự khác biệt này có lẽ do sự 
khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu 
của chúng tôi đã được chẩn đoán xác định ít nhất 2 năm 
tính đến thời điểm nghiên cứu, trong khi đó nghiên cứu 
của Nguyễn Kim Lưu là người bệnh vừa mới phát hiện ung 
thư. Trầm cảm là một bệnh lý gây ức chế quá trình hoạt 
động tâm thần, vì vậy ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống 
của bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân trong lứa tuổi 
lao động [5]. Tỷ lệ mắc trầm cảm ở nhóm tuổi 41-60 tuổi 
có tỷ lệ cao nhất 15,3%, đây là lứa tuổi lao động, mang lại 
kinh tế chính cho gia đình. Người bệnh trầm cảm có thể do 
lo sợ là gánh nặng kinh tế cho gia đình, không chăm sóc 
được cho gia đình. 

Tỷ lệ mắc trầm cảm theo tình trạng hôn nhân: tỷ lệ 
mắc trầm cảm cao nhất ở nhóm ly dị/ly thân (44,44%) sau 
đó là nhóm độc thân (43,75%). So sánh với nghiên cứu 
của Nguyễn Văn Siêm thì tỷ lệ mắc trầm cảm thấp hơn ở  
nhóm ly thân (1,44%), nhưng ở nhóm góa bụa (10,95%) 
[4]. Theo Scott B. Patten (2006), tại Canada tỷ lệ trầm cảm 
ở nhóm li dị cao nhất (6,5%) sau đó là nhóm độc thân 

(5,3%) và nhóm đang kết hôn (2,8%) [7]. Đây là những 
nghiên cứu cộng đồng dân cư bình thường. Nhiều nghiên 
cứu trong và ngoài nước cũng đã cho kết quả tương tự. 
Trầm cảm là trạng thái cảm xúc bệnh lý có thể do nhiều 
nguyên nhân gây ra. Nó có thể là hậu quả của trạng thái 
phản ứng trước những hoàn cảnh stress  đối với cá nhân 
đó. Những vấn đề về gia đình như ly thân, ly dị,… là sang 
chấn tâm lý mạnh đối với những người phải trải qua, vì 
vậy tỷ lệ trầm cảm tăng cao hơn  ở nhóm này cũng là điều 
cần quan tâm trong công tác chăm sóc trầm cảm ở bệnh 
nhân mắc bệnh ung thư [8]

Tỷ lệ mắc trầm cảm theo trình độ học vấn và nghề 
nghiệp: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc trầm cảm 
cao nhất ở nhóm có trình độ PTTH (13,2%), tiếp đến là 
nhóm tiểu học (9.4%) và nhóm trung học cơ sở (7,2%). 
Nhóm đại học và sau đại học (2,6%) các nhóm khác 
tương đối thấp. Về tỉ lệ trầm cảm của người hưu trí của 
nghiên cứu của chúng tôi (8,5%), tiếp đến là các bệnh 
nhân nhóm nội trợ (7,7%). So sánh với kết quả nghiên 
cứu của Trần Văn Cường, tỷ lệ mắc trầm cảm chủ yếu 
gặp ở đối tượng hưu trí (14,3%), nhóm buôn bán (6,4%), 
các nhóm khác tương đối thấp và ít gặp nhất ở học sinh, 
sinh viên (0,2%) [3]. Theo chúng tôi có thể bệnh nhân 
hưu trí tỉ lệ trầm cảm cao vì ngoài ảnh hưởng tâm lí đang 
lao động để đóng góp cho xã hội, có nơi để giải tỏa các 
vấn đề của tâm lí, nay được nghỉ, chỉ quanh quẩn ở nhà, 
làm xáo trộn tâm lí rất nhiều, kèm theo mắc thêm bệnh 
ung thư, chẳng khác nào chuẩn bị ngã, có người đẩy cho 
ngã luôn, chính vì vậy ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ mắc  trầm 
cảm ở nhóm đối tượng này rất lớn. 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tỷ lệ mắc trầm cảm ở nhóm không nghèo cao nhất 

(23,8%), sau đó là nhóm nghèo (12,8 %). So sánh với kết 
quả nghiên cứu của Laura A. Pratt (2008) thì tại Hoa Kỳ 
tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ bị mắc trầm cảm rất 
cao 14,3% (so với 4,4% ở người không nghèo) [9]. Theo 
tác giả Scott B Patten (2006), tỷ lệ mắc trầm cảm ở nhóm 
người nghèo nhất là 8,5%, nhóm thu nhập trung bình thấp 
là 5,3%, nhóm trung bình là 4,2%, nhóm trung bình khá 
là 3,7%, nhóm giàu là 3,2% [7]. Như vậy nghiên cứu của 
chúng tôi có sự khác biệt đáng kể so với các tác giả khác. 
Sở dĩ có sự khác biệt này có lẽ do bối cảnh kinh tế, văn 
hóa, xã hội khác nhau.

Cách thức xử lý khi nhận thông tin mắc bệnh ung thư 
ở mỗi người bệnh sẽ khác nhau, điều này có thể liên quan 
đến tỷ lệ trầm cảm của người đó. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy tỷ lệ mắc trầm cảm ở nhóm bệnh nhân tìm đến bác sĩ 
sau khi nhận thông tin mắc bệnh ác tính (20,4 %) cao nhất 
ở tất cả các nhóm. Điều này có thể cho thấy bác sĩ điều trị 
khi gặp bệnh nhân, họ không quan tâm nhiều đến tâm lí 
của người bệnh, họ đưa luôn phác đồ điều trị, nhiều người 
còn tiên lượng cho bệnh nhân luôn, vô tình làm cho bệnh 
nhân lo lắng, sợ hãi, dẫn đến trầm cảm.

Số bệnh nhân mắc trầm cảm đánh giá yếu tố môi 
trường tác động rất lớn đối với bệnh lí của họ chiếm tỉ 
lệ (17,4%), tiếp đến là yếu tố thực phẩm (14%). Phần 
lớn bệnh nhân ung thư tự nhận định họ mắc bệnh do môi 
trường tác động rất nhiều, tiếp theo là do thực phẩm không 

sạch. Đây có thể là hồi chuông báo động cho chúng ta biết 
về vấn đề lạm dụng chất bảo quản thực phẩm, các chất bảo 
vệ thực vật, làm tỉ lệ ung thư tăng lên rất nhiều.

Bệnh nhân ung thư khi được nhân viên y tế thông báo 
mắc bệnh ác tính có tỷ lệ trầm cảm là 11,1% thấp hơn so 
với không phải nhân viên y tế thông báo (25,5%). Điều này 
rõ ràng, nhân viên y tế đã dần dần làm thay phần việc của 
các nhà tâm lí học, họ đã biết cách làm cho bệnh nhân chấp 
nhận bệnh lí của mình dễ hơn so với trước. Ngoài ra, khi 
được nhân viên y tế thông báo, bệnh nhân có thể tin tưởng 
hơn, họ có thể được trình bày nguyện vọng bản thân, để 
nhân viên y tế giúp đỡ.

V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ mắc trầm cảm chung là 36,6%. Trong đó trầm 

cảm nhẹ cao nhất với 48%, tiếp đến là trầm cảm nặng, 
không loạn thần chiếm 20%, trầm cảm nặng có loạn thần 
18%, trầm cảm vừa 14%. Tỷ lệ trầm cảm ở nhóm tuổi 41-
60 tuổi có tỷ lệ cao nhất 15,3%, thấp nhất ở nhóm dưới 
18 tuổi với 0,4%. Tỷ lệ mắc trầm cảm theo tình trạng hôn 
nhân: đối tượng góa vợ/chồng cao nhất 44,44%, sau đó 
đến nhóm độc thân 43,75%. Nhóm có tỷ lệ trầm cảm thấp 
nhất là nhóm kết hôn 36,1%. Tỷ lệ mắc trầm cảm theo học 
vấn: nhóm PTTH 13,2%, tiểu học 9,4%, THCS 7,2 %. Tỷ 
lệ mắc trầm cảm theo nghề nghiệp: nhóm hưu trí 8,5 %, 
nội trợ 7,7%, làm nông nghiệp 1,3%. Tỷ lệ mắc trầm cảm 
ở nhóm không nghèo 23,8%, nghèo 12,8%.
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KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 
TUỔI TẠI HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN, 2019 

Phạm Đông Xuân1, Nguyễn Văn Tập2,  Võ Thị Kim Anh3 

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành phòng bệnh 

chân tay miệng và một số yếu tố liên quan ở bà mẹ có con 
dưới 5 tuổi tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An năm 2019.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 300 
bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, hình thức phỏng vấn 
trực tiếp bằng bộ câu hỏi cấu trúc soạn sẵn.

Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về phòng 
chống bệnh tay chân miệng ở trẻ là 28,0%. Tỷ lệ bà mẹ có 
thực hành đúng về phòng chống bệnh tay chân miệng ở trẻ 
là 10,0%. Các yếu tố về nhóm tuổi, nghề nghiệp, thời gian 
làm việc và nơi chăm sóc trẻ có mối liên quan đến kiến 
thức phòng bệnh của các bà mẹ. Tuy nhiên, nghiên cứu 
chưa tìm ra mối liên quan nào với thực hành phòng chống 
bệnh tay chân miệng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 
huyện Bến Lức, Long An.

Từ khóa: Kiến thức, thực hành, bệnh tay chân miệng, 
huyện Bến Lức.

ABSTRACT:
KNOWLEDGE AND PRACTICE OF HAND-

FOOT-MOUTH DISEASE PREVENTION AND 
SOME RELATED FACTORS OF MOTHERS WITH 
CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN BEN LUC 
DISTRICT, LONG AN PROVINCE, 2019

Objectives: Assessment of knowledge, practice of 
hand-foot-mouth disease prevention and some related 
factors in mothers with children under 5 years old in Ben 
Luc district, Long An province in 2019.

Methods: Cross-sectional descriptive study on 
300 mothers with children under 5 years old in Ben Luc 
district, Long An province from January 2019 to April 

2019, the form of face-to-face interviews with structured 
questionnaires available.

Results: The percentage of mothers with correct 
knowledge about the prevention of hand-foot-mouth 
disease in children was 28.0%. The rate of mothers 
having correct practices in preventing hand, foot and 
mouth disease in children was 10.0%. The factors of age 
group, occupation, working time and child care place 
are related to mothers’ knowledge of disease prevention. 
However, the study has not found any association with 
the practice of hand-foot-mouth disease prevention 
among mothers with children under 5 years old in Ben 
Luc district, Long An.

Key words: Knowledge, practice, hand-foot-mouth 
disease, Ben Luc district.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh tay chân miệng (TCM) có tỷ suất lưu hành cao 

ở nhiều nước trên thế giới, trong những năm gần đây bệnh 
có xu hướng tăng và duy trì ở mức cao tại các quốc gia 
châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Bệnh 
thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, dễ mắc, dễ lây lan và dễ 
gây ra các trận dịch lớn, việc kiểm soát bệnh TCM hiện 
nay còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Hiện nay bệnh 
vẫn chưa có vắc-xin phòng ngừa, chưa có thuốc điều trị 
đặc hiệu và biện pháp phòng bệnh đặc hiệu [2]. Tại Việt 
Nam, bệnh TCM lưu hành ở hầu hết các tỉnh, đặc biệt là 
khu vực phía Nam, bệnh thường diễn ra vào tháng 3 - 5 
và tháng 9 - 12 hàng năm. Năm 2015, cả nước ghi nhận 
59.280 trường hợp mắc tại 62 tỉnh, thành phố, trong đó có 
06 trường hợp tử vong tại khu vực phía Nam. Theo thống 
kê của Sở Y tế Long An, tính từ đầu năm 2018 đến tháng 
10/2018, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.300 ca mắc bệnh tay 

Ngày nhận bài: 09/10/2019                           Ngày phản biện: 24/10/2019                    Ngày duyệt đăng: 02/11/2019

1. Bệnh viện Nam Anh, SĐT: 0913677736
2. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
3. Đại học Thăng Long
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chân miệng, chưa có trường hợp tử vong. Theo các chuyên 
gia y tế, bệnh TCM tuy chưa có thuốc và vắc xin đặc hiệu 
nhưng nếu biết cách phòng chống thì không đáng lo ngại. 
Các bà mẹ là những người trực tiếp chăm sóc trẻ nên họ là 
những người đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa 
trẻ không mắc bệnh. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu này với mục tiêu đánh giá kiến thức, thực hành phòng 
bệnh chân tay miệng và phân tích một số yếu tố liên quan 
ở bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An năm 2019.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Bà mẹ có con dưới 5 tuổi có thời gian cư trú tại huyện 

Bến Lức từ 1 năm trở lên, có đủ năng lực trả lời phỏng vấn 
và đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có 

phân tích
Cỡ mẫu: Cỡ mẫu tối thiểu được tính theo công thức 

ước tính tỷ lệ:

Z =1,96 là trị số từ phân phối chuẩn với độ tin cậy 
95%; d = 0,05 là sai số cho phép; p = 0,201 là tỷ lệ bà mẹ 
có thực hành đúng về phòng bệnh TCM theo nghiên cứu 
của Võ Ngọc Mai Trang (2015) tại phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh[4]. Vậy cỡ mẫu tối 
thiểu là n = 247. Để đảm bảo đủ cỡ mẫu, lấy thêm 5%, cỡ 
mẫu nghiên cứu là n = 300 người.

Cách chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu nhiều giai 
đoạn. Chọn ngẫu nhiên 5 xã trong tổng số 15 xã của huyện 
Bến Lức. Trong mỗi xã được chọn, chọn ngẫu nhiên 5 tổ 
và ở mỗi tổ sẽ chọn ngẫu nhiên 12 bà mẹ đủ điều kiện tham 
gia vào nghiên cứu. 

Thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi tại huyện Bến Lức bằng bộ câu hỏi cấu trúc 
soạn sẵn.

2.3. Chỉ số nghiên cứu và cách đánh giá
Xác định tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng, thực hành 

đúng về phòng chống bệnh chân tay miêng. Bà mẹ có kiến 
thức chung đúng khi chọn đúng được ≥ 7 mục trong 9 mục 
của phần câu hỏi kiến thức. Bà mẹ có thực hành chung 
đúng khi có ≥ 2/4 thực hành đúng về việc:

- Thực hành rửa tay cho trẻ và hướng dẫn trẻ rửa tay. 
- Thực hành rửa tay khi chăm sóc trẻ. 
- Thực hành lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn. 
- Thực hành ngâm rửa đồ chơi cho trẻ bằng dung dịch 

khử khuẩn.
2.4. Xử lý và phân tích dữ liệu
Các dữ liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 

và sử dụng phầm mềm Stata 14.0 để phân tích. Thống kê 
mô tả qua các chỉ số là tần số, tỷ lệ %, trung bình và độ 
lệch chuẩn. Sử dụng các kiểm định chi bình phương (hoặc 
Fisher thay thế), OR và hồi quy đa biến logistic với xác 
suất sai lầm loại I là α = 0,05.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng 

nghiên cứu
Trong 300 người tham gia nghiên cứu, nhóm tuổi 

chiếm tỷ lệ cao nhất là dưới 30 tuổi (72,0%). Dân tộc Kinh 
91,3%. Trình độ học vấn có tỷ lệ cao nhất là phổ thông 
trung học gần 50%, thấp nhất là tiểu học dưới 5%. Nghề 
nghiệp: công nhân với 26,0%, cán bộ nhân viên với 23,7%. 
Thời gian làm việc của các đối tượng đa số là làm theo giờ 
hành chính 36,3%; có 14,3% nội trợ. Đa số trong tình trạng 
kết hôn với 96,3%, số con trên 5 tuổi cao nhất là 1 con với 
86,3%. Các đối tượng tham gia nghiên cứu gửi trẻ ở các 
điểm trường công lập với 46,7%; giữ trẻ tại gia đình có 
21,3% và các trường mầm non tư thục là 32,0%.

3.2. Kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh 
chân tay miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi
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Bảng 1: Kiến thức về phòng chống bệnh chân tay miệng (n=300)

Kiến thức
Đúng Không đúng

n % N %

Độ tuổi thường mắc bệnh 221 73,7 79 26,3

Tác nhân gây bệnh 158 52,7 142 47,3

Đường lây của bệnh 73 24,3 227 75,7

Nguồn lây của bệnh 196 65,3 104 34,7

Dấu hiệu nhận biết 281 93,7 19 6,3

Vaccine phòng bệnh 210 30,0 90 70

Phương pháp phòng bệnh 54 18,0 246 82

Phương pháp làm sạch sàn nhà, vật dụng 79 26,3 221 73,7

Tránh lây lan bệnh TCM 135 45,0 165 55

Kiến thức chung 84 28,0 216 72,0

Bảng 2: Thực hành về phòng chống bệnh TCM (n=300)

Thực hành
Đúng Không đúng

n % n %

Rửa tay cho trẻ hoặc hướng dẫn trẻ rửa tay 17 5,7 283 94,3

Thực hành rửa tay khi chăm sóc trẻ 54 18,0 246 82,0

Thực hành lau sàn nhà 36 12,0 264 88,0

Thực hành ngâm rửa đồ chơi cho trẻ 36 12,0 264 88,0

Thực hành chung 30 10,0 270 90,0

Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức chung đúng là 28%, không 
đúng 72%. Trong đó, kiến thức về dấu hiệu nhận biết bệnh 
chiếm tỷ lệ cao nhất với 93,7%, kiến thức đúng về độ 

tuổi thường mắc 73,7%. Kiến thức đúng về phương pháp 
phòng bệnh chiếm tỷ lệ thấp nhất với 18%.

Tỷ lệ bà mẹ có thực hành chung đúng về phòng bệnh 
TCM là 10%, không đúng 90%. Trong đó, tỷ lệ thực hành đúng 
về rửa tay khi chăm sóc trẻ có tỷ lệ cao nhất với 18% và thấp 

nhất là rửa tay cho trẻ hoặc hướng dẫn trẻ trẻ rửa tay với 5,7%.
3.3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực 

hành về phòng chống bệnh TCM
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Bảng 3: Một số yếu tố liên quan đến kiến thức phòng chống bệnh TCM (n=300)

Đặc điểm 

Kiến thức 

OR
(CI 95%) pĐúng Không đúng

SL % SL %

Nhóm tuổi

Dưới 30 tuổi 51 23,7 164 76,3 1

30 - 44 tuổi 29 37,7 48 62,3 1,95 (1,12 - 3,41) 0,019

Trên 44 tuổi 4 57,1 3 42,9 4,31 (0,93 - 19,91) 0,061

Trình độ 
học vấn

Tiểu học 2 20,0 8 80,0 1

THCS 8 20,5 31 79,5 1,03 (0,18 - 5,84) 0,971

THPT 42 29,0 103 71,0 1,63 (0,33 - 8,00) 0,547

≥ Trung cấp 32 30,2 74 69,8 1,73 (0,35 - 8,60) 0,503

Nghề nghiệp

CBVC 30 42,3 41 57,8 1

Nội trợ 13 28,9 32 71,1 0,56 (0,25 - 1,23) 0,149

Tự do 2 6,1 31 93,9 0,09 (0,02 - 0,40) 0,002

Công nhân 13 16,7 65 83,3 0,27 (0,13 - 0,58) 0,001

Buôn bán 22 36,7 38 63,3 0,79 (0,39 - 1,60) 0,515

Thất nghiệp 4 30,8 9 69,2 0,61 (0,17 - 2,16) 0,441

Thời gian
làm việc

hàng ngày

Hành chính 44 40,4 65 59,6 1

Làm theo ca 9 12,7 62 87,3 0,21 (0,10 - 0,48) <0,001

Không đi làm 13 30,2 30 69,8 0,64 (0,30 - 1,36) 0,247

Linh hoạt 18 23,4 59 76,6 0,45 (0,23 - 0,86) 0,017

Số con

1 con 40 28,2 102 71,8 1

2 con 39 27,1 105 72,9 0,95 (0,56 - 1,59) 0,837

3 con trở lên 5 35,7 9 64,3 1,42 (0,45 - 4,49) 0,554

Nơi chăm
sóc trẻ

Công lập 58 41,4 82 58,6 1

Tại gia đình 13 20,3 51 79,7 0,36 (0,18 - 0,72) 0,004

Tư thục 13 13,5 83 86,5 0,22 (0,11 - 0,43) <0,001

Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng ở nhóm 30 - 44 tuổi 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm dưới 30 tuổi 
(p<0,05; OR=1,95); ở nhóm làm nghề tự do thấp hơn so 
với nhóm cán bộ viên chức (p<0,05; OR=0,09); ở nhóm 
làm công nhân thấp hơn so với nhóm là cán bộ viên chức 
(p<0,05; OR=0,27); ở nhóm làm việc theo ca thấp hơn 
so với nhóm làm việc trong giờ hành chính (p<0,05; 

OR=0,21); ở nhóm làm việc linh hoạt thấp hơn so với 
nhóm làm việc trong giờ hành chính (p<0,05; OR=0,45); 
ở nhóm chăm sóc trẻ tại nhà thấp hơn so với nhóm cho 
trẻ đến trường mầm non công lập (p<0,05; OR=0,36); ở 
nhóm cho trẻ đến trường mầm non tư thục thấp hơn so 
với nhóm cho trẻ đến trường mầm non công lập (p<0,05; 
OR=0,22).
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Bảng 4: Một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống bệnh TCM (n=300)

Đặc điểm dân số học

Thực hành phòng chống bệnh
OR

(CI 95%) p
Đúng Chưa đúng

SL % SL %

Nhóm tuổi

Dưới 30 tuổi 24 11,1 191 88,9 1

30 - 44 tuổi 6 7,8 71 92,2 0,68 (0,27 - 1,72) 0,412

Trên 44 tuổi 0 0,0 7 100,0 - -

Trình độ
học vấn

Tiểu học 1 10,0 9 90,0 1

THCS 4 10,3 35 89,7 1,03 (0,10 - 10,37) 0,981

THPT 12 8,3 133 91,7 0,81 (0,09 - 6,96) 0,849

≥ Trung cấp 13 12,3 93 87,7 1,26 (0,15 - 10,76) 0,834

Nghề nghiệp

CBVC 9 12,7 62 87,3 1

Nội trợ 5 11,1 40 88,9 0,86 (0,27 - 2,76) 0,801

Tự do 2 6,1 31 93,9 0,44 (0,09 - 2,18) 0,318

Công nhân 6 7,7 72 92,3 0,57 (0,19 - 1,70) 0,317

Buôn bán 5 8,3 55 91,7 0,63 (0,20 - 1,98) 0,426

Thất nghiệp 3 23,1 10 76,9 2,07 (0,48 - 8,97) 0,332

Thời gian
làm việc

hàng ngày

Hành chính 11 10,1 98 89,9 1

Làm theo ca 6 8,5 65 91,6 0,82 (0,29 - 2,33) 0,713

Không đi làm 8 18,6 35 81,4 2,04 (0,76 - 5,48) 0,159

Linh hoạt 5 6,5 72 93,5 0,62 (0,21 - 1,86) 0,392

Số con

1 con 15 10,6 127 89,4 1

2 con 14 9,7 130 90,3 0,91 (0,42 - 1,97) 0,814

3 con trở lên 1 7,1 13 92,9 0,65 (0,08 - 5,34) 0,689

Nơi chăm
sóc trẻ

Công lập 14 10,0 126 90,0 1

Tại gia đình 6 9,8 55 90,2 0,93 (0,34 - 2,55) 0,889

Tư thục 10 10,4 86 89,6 1,05 (0,44 - 2,46) 0,917

Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan nào có ý 
nghĩa thống kê giữa các đặc điểm cá nhân với thực hành 
chung về phòng chống bệnh TCM (p>0,05).

IV. BÀN LUẬN
4.1. Kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 

tuổi về phòng chống bệnh TCM

Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức chung đúng về phòng bệnh 
TCM cho trẻ còn thấp với 28%. Tỷ lệ này thấp hơn nghiên 
cứu tại Bệnh viện Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, 
Pahang, Malaysia của Nursyuhadah Othman và cộng sự 
năm 2011 (59,4%) cho biết con của họ chưa bao giờ bị 
nhiễm bệnh TCM tuy nhiên họ vẫn có kiến thức cơ bản về 
bệnh TCM [6]. Hay thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn Vũ 
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Quang Ân năm 2008 trên 377 bà mẹ bằng phương pháp cắt 
ngang mô tả, tỷ lệ bà mẹ có kiến thức chung đúng trong 
việc phòng chống bệnh TCM chiếm 45,9% [1]. Nhưng cao 
hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Vy Uyên tỷ lệ bà 
mẹ có kiến thức chung đúng là 18% [5]. Nhìn chung, tỷ 
lệ kiến thức đúng có sự chênh lệch giữa các nghiên cứu, 
có thể do đặc điểm vùng miền, khu vực và khả năng hiểu 
cũng như mong muốn tiếp cận kiến thức, sự quan tâm vấn 
đề sức khỏe là khác nhau của mỗi người. Ngoài ra, có thể 
do các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong 
phòng chống bệnh TCM từ chính quyền địa phương khác 
nhau nên khả năng tiếp cận các kiến thức của các bà mẹ 
là khác nhau. Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về biểu hiện 
của bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất với 93,7%; kiến thức đúng 
về độ tuổi mắc bệnh là 73,7%. Tuy nhiên, có đến 70% 
bà mẹ có kiến thức sai lầm rằng bệnh TCM có thể phòng 
ngừa được bằng vắc xin. Kiến thức sai lầm này có thể dẫn 
đến việc các bà mẹ sẽ không chú trọng vào các biện pháp 
phòng bệnh vì nghĩ rằng có thể tiêm vaccine ngừa bệnh 
cho con của họ. Ngoài ra, kiến thức đúng về phương pháp 
làm sạch sàn nhà, dụng cụ còn thấp với 26,3% và kiến thức 
đúng về phương pháp phòng bệnh chỉ 18,0%. Có thể thấy 
các bà mẹ còn chưa quá quan tâm đến vệ sinh phòng bệnh 
cũng như tránh lây lan bệnh TCM từ trẻ. Điều này ảnh 
hưởng ít nhiều đến việc ngăn ngừa sự lây lan bệnh cho địa 
phương một khi xuất hiện các ca bệnh lẻ tẻ. Có lẽ vì lý do 
này khiến cho địa bàn huyện Bến Lức là một trong những 
điểm dễ bùng phát dịch trong các mùa dịch trong thời gian 
qua ở Long An.

Tỷ lệ bà mẹ có thực hành chung đúng về phòng bệnh 
TCM còn rất thấp chỉ với 10,0%, nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Vy Uyên cũng cho kết quả tương tự với 13,0% bà mẹ 
có thực hành đúng [5]. Trong đó, tỷ lệ bà mẹ có thực hành 
đúng về vệ sinh tay khi chăm sóc trẻ có tỷ lệ cao nhất, 
nhưng chỉ với 18%. Tỷ lệ bà mẹ thực hành đúng về rửa 
tay cho trẻ hoặc hướng dẫn trẻ rửa tay chỉ có 5,7%. Đây 
là điều thực sự cần lưu ý khi tuyên truyền vệ sinh phòng 
bệnh TCM vì biện pháp rửa tay tuy đơn giản, dễ thực hiện 
nhưng cần được ghi nhớ tạo thành thói quen từ khi còn nhỏ 
vào những thời điểm cần thiết. Vì vậy rửa tay , hiểu đúng 
thực hành khi nào cần rửa tay của bà mẹ ngoài giúp phòng 
chống bệnh TCM, còn giúp phòng chống các bệnh khác 
ở trẻ em như nhiễm ký sinh trùng đường ruột, tiêu chảy 
cấp, viêm nhiễm ở mắt. Tỷ lệ thực hành đúng về lau sàn và 
ngâm rửa đồ chơi cho trẻ còn chiếm tỷ lệ thấp với 12%. Có 
thể thấy, tỷ lệ thực hành đúng để phòng bệnh cho trẻ ở các 
bà mẹ còn rất thấp và chưa thực sự được chú trọng. Điều 

này có thể do bà mẹ chưa thực sự quan tâm tới việc phòng 
bệnh TCM bằng các biện pháp vệ sinh hay có thể do bà mẹ 
vẫn chưa được cung cấp đầy đủ kiến thức để thực hiện các 
biện pháp này một cách hiệu quả.

4.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực 
hành về phòng chống bệnh TCM của các bà mẹ 

Nghiên cứu cho thấy các yếu tố có liên quan đến kiến 
thức phòng chống bệnh của các bà mẹ bao gồm: nhóm 
tuổi, nghề nghiệp, thời gian làm việc và nơi chăm sóc trẻ. 
Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng ở nhóm 30 - 44 tuổi là 
37,7% cao hơn so với nhóm dưới 30 tuổi là 23,7% cho 
thấy ở nhóm tuổi càng cao thì kinh nghiệm sống của các 
đối tượng chăm sóc trẻ cao hơn nên kiến thức cũng như 
nhận thức về bệnh TCM cũng cao hơn nhóm dưới 30 tuổi. 
Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng ở nhóm làm nghề tự do là 
6,1% thấp hơn so với nhóm là cán bộ viên chức là 42,3%. 
Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng ở nhóm làm công nhân là 
16,7% thấp hơn so với nhóm là cán bộ viên chức là 42,3%, 
tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng ở nhóm làm việc theo ca 
là 12,7% thấp hơn so với nhóm làm việc trong giờ hành 
chính là 40,4% (p<0,05; OR=0,21; CI 95%: 0,10 - 0,48). 
Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng ở nhóm làm việc linh hoạt 
là 23,4% thấp hơn so với nhóm làm việc trong giờ hành 
chính là 40,4% (p<0,05; OR=0,45; CI 95%: 0,23 - 0,86). 
Sự khác biệt này có thể là do những bà mẹ làm giờ hành 
chính hoặc có nghề nghiệp là cán bộ viên chức thì có nhiều 
thời gian tìm hiểu thông tin, cũng như có nhiều khả năng 
tiếp xúc với các nguồn thông tin khác nhau hơn. Do đó, khi 
truyền thông giáo dục sức khỏe nên chú ý đến những bà 
mẹ có ít cơ hội tiếp xúc với các nguồn thông tin về bệnh, 
cũng như cố gắng đưa ra các biện pháp truyền thông phù 
hợp và hiệu quả cho từng đối tượng.

Nghiên cứu của chúng tôi không tìm ra mối liên quan 
có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi, trình độ học vấn, nghề 
nghiệp, thời gian làm việc, số con hiện tại, nơi chăm sóc 
trẻ, kiến thức phòng bệnh với thực hành chung đúng về 
phòng chống bệnh TCM (p>0,05). Nghiên cứu của Võ 
Ngọc Mai Trang cũng không tìm ra mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê giữa các đặc điểm cá nhân với thực hành 
phòng chống bệnh. Tuy nhiên, tác giả đã tìm thấy mối liên 
quan giữa kiến thức chung và thực hành chung về phòng 
bệnh TCM. Trong đó, bà mẹ có kiến thức chung đúng thì 
tỷ lệ thực hành chung đúng cao gấp 1,89 lần so với các 
bà mẹ không có kiến  thức chung đúng (CI 95%: 1,28 – 
2,79) với p = 0,002. Mối liên quan giữa kiến thức chung và 
thực hành chung phòng bệnh TCM đã được tìm thấy trong 
nhiều nghiên cứu khác như nghiên cứu của Nguyễn Vũ 
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Quang Ân cũng thực hiện tại TP.HCM hay nghiên cứu của 
tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh tại Đồng Nai [1],[3].

V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ bà mẹ có con dưới 5 tuổi có kiến thức đúng 

và thực hành đúng về phòng chống bệnh TCM cho trẻ 
còn rất thấp chỉ với 28,0% và 10,0%. Các yếu tố có liên 

quan đến kiến thức phòng chống bệnh của các bà mẹ 
bao gồm: nhóm tuổi, nghề nghiệp, thời gian làm việc và 
nơi chăm sóc trẻ. Ngoài ra, nghiên cứu chưa tìm thấy 
mối liên nào với thực hành phòng chống bệnh của các 
bà mẹ. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục 
sức khỏe và đưa ra các hình thức truyền thông phù hợp 
với từng nhóm đối tượng.
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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ cận thị và một số yếu tố 

liên quan ở học sinh Trường trung học cơ sở Trần Hưng 
Đạo, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2019.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 384 
học sinh Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu định 
lượng được thu thập bằng bộ câu hỏi, phiếu thông tin và 
bảng kiểm được xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện trước 
khi đưa vào nghiên cứu chính thức.

Kết quả: Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở mắc cận 
thị 29,4%. Nghiên cứu tìm thấy các yếu tố học lực, tiền 
sử mắc bệnh về mắt, bàn ngồi học, đọc truyện trong giờ 
giải lao, tư thế ngồi viết bài, ánh sáng chỗ ngồi học ở 
nhà, thói quen vừa nằm vừa học, xem truyền hình, chơi 
trò chơi điện tử có liên quan quan đến cận thị ở học sinh 
trung học cơ sở.

Từ khóa: Cận thị, học sinh, trung học cơ sở.

ABTRACT:
PROTECTIVE RATIO AND SOME RELATED 

FACTORS IN STUDENTS OF TRAN HUNG DAO 
SECONDARY SCHOOL, THANH HANH WARD, 
DISTRICT 12, HO CHI MINH CITY, YEAR 2019

Objectives: Identify myopia rate and analyze some 
factors related to myopia in Tran Hung Dao Secondary 
School’s students, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi 
Minh City in 2019

Methods: Cross-sectional descriptive study on 384 
students at Tran Hung Dao Secondary School, Thanh Loc 
Ward, District 12, Ho Chi Minh City. Quantitative data 
was collected using questionnaires, information sheets 

and checklists built, tested and completed before being 
included in the official study.

Results: The percentage of secondary school students 
with myopia is 29.4%. The study found academic factors, 
a history of eye disease, a study desk, reading stories at 
recess, sitting posture, lighting at home, a habit of lying 
down to study, and watching. television, play video games 
related to myopia in junior high school students.

Keywords: Myopia, student, secondary school.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, cận thị đang là một vấn đề xã hội ngày càng 

phổ biến, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Theo báo cáo của Tổ 
chức Y tế thế giới năm 2015, trên thế giới có trên 253 triệu 
người mù và suy giảm thị lực, trong đó có 36 triệu người 
mù, 217 triệu người suy giảm thị lực ở mức trung bình 
hoặc nặng (khoảng 19 triệu trẻ em) [7]. Cận thị là nguyên 
nhân chính gây suy giảm thị lực, dễ gây nên nhiều biến 
chứng nghiêm trọng như bong võng mạc, thoái hóa điểm 
vàng, đục thủy tinh thể sớm và tăng nhãn áp. Giảm thị lực 
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và gia tăng khó khăn 
trong việc thực hiện các công việc liên quan đến thị giác 
[8]. Cận thị thường xuất hiện lần đầu ở trẻ em thuộc độ 
tuổi đi học và tiến triển theo phát triển của mắt. Cận thị 
diễn tiến từ từ và khó phát hiện nếu người lớn không để ý 
tuy nhiên cận thị là một tật khúc xạ hoàn toàn có thể phòng 
ngừa [1], do đó, xác định tỷ lệ cận thị ở học sinh có vai trò 
quan trọng trong chương trình can thiệp giảm tỷ lệ cận thị 
học đường là vô cùng cần thiết. Vì vậy, nghiên cứu được 
thực hiện với mục tiêu xác định tỷ lệ cận thị và một số yếu 
tố liên quan ở học sinh Trường trung học cơ sở Trần Hưng 
Đạo, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2019.
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Học sinh Trường trung học 

cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh có mặt tại thời điểm nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu:
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
Cỡ mẫu: Cỡ mẫu được tính theo công thức sau:

n = Z 21-α /2

p(1-p)

d 2

Trong đó: n là cỡ mẫu nhỏ nhất hợp lý; Z1-α/2=1,96 trị 
số phân phối chuẩn, α = 0,05 sai lầm loại I; d: =0,05 với 
độ chính xác mong muốn 95%; p=0,615 là tỷ lệ học sinh 
trung học cơ sở mắc cận thị ước lượng theo nghiên cứu 
trước đó [3]. Vậy cỡ mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu là 
n=364 học sinh. Thực tế chúng tôi chọn 384 học sinh.

Chọn mẫu: Sử dụng phương pháp lấy mẫu phân tầng 
theo tỷ lệ với đơn vị tầng là khối lớp, sau đó chọn lớp ngẫu 
nhiên trong mỗi khối. Học sinh mỗi lớp được chọn vào 
mẫu nghiên cứu bằng phương pháp ngẫu nhiên đơn. Đối 
tượng nghiên cứu được chọn bao gồm 170 học sinh lớp 6, 
52 học sinh lớp 7, 83 học sinh lớp 8 và 79 học sinh lớp 9.

Công cụ thu thập thông tin: Phiếu khám mắt để ghi 
thông tin sau khi khám mắt bằng bảng đo thị lực nhìn xa 
Snellen và máy đo khúc xạ. Bảng kiểm quan sát tư thế viết 
bài và bộ câu hỏi phỏng vấn được xây dựng dựa trên các 
tài liệu tham khảo, hiệu chỉnh và hoàn thiện sau khi tiến 
hành phỏng vấn thử.

Thu thập thông tin: Bác sĩ tiến hành khám mắt và đo 
thị lực bằng bảng đo thị lực nhìn xa Snellen, ghi kết quả 

vào phiếu thông tin, phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi 
có sẵn sau khi được sự đồng ý của đối tượng nghiên cứu. 
Tiến hành quan sát, đánh giá tư thế viết bài của đối tượng 
nghiên cứu theo bảng kiểm do nghiên cứu viên trực tiếp 
thực hiện.

Chỉ số nghiên cứu và cách đánh giá:  
Thực trạng cận thị ở học sinh trung học cơ sở được 

đánh giá qua các chỉ số: tỷ lệ mắc cận thị, tỷ lệ mắc cận thị 
mắt phải, tỷ lệ mắc cận thị mắt trái, tỷ lệ mắc cận thị cả 2 
mắt và tỷ lệ các mức độ cận thị ở học sinh. Các nhóm yếu 
tố được đưa vào nhằm xác định mối liên quan đến tật cận 
thị bao gồm tiền sử gia đình, thói quen học tập ở trường 
của học sinh, thói quen sinh hoạt ở nhà, điều kiện vệ sinh 
học đường. 

Xử lý và phân tích số liệu: Các dữ liệu nghiên cứu 
được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng 
phần mềm Stata 13.0. Thống kê mô tả qua các chỉ số tỷ 
lệ %, sử dụng các kiểm định Chi square và Fisher với xác 
suất sai lầm loại I là α = 0,05. 

III. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Trong 384 đối tượng tham gia nghiên cứu, nam giới 

chiếm tỷ lệ chủ yếu 53,1%. Học sinh ở nhóm 11 tuổi 
chiếm tỷ lệ cao nhất 44,3%, thấp nhất là 12 tuổi chiếm 
tỷ lệ 12,8%. Học sinh khối lớp 6 chiếm tỷ lệ cao nhất là 
44,3%, khối lớp 7 chiếm tỷ lệ thấp 13,5%. Học sinh có học 
lực giỏi, khá, trung bình chiếm tỷ lệ tương đương nhau lần 
lượt 27,9%; 30,2% và 31,5%. Tỷ lệ học sinh có tiền sử 
mắc bệnh về mắt là 22,1%.

3.2. Tỷ lệ cận thị ở học sinh trung học cơ sở

Bảng 1. Đặc điểm cận thị ở học sinh trung học cơ sở (n=384)

Đặc điểm cận thị Số lượng Tỷ lệ (%)

Cận thị
Có 113 29,4

Không 271 70,6

Thực trạng mang kính
(n=113)

Mang kính đúng 110 97,3

Mang kính sai 2 1,8

Chưa mang kính 1 0,9

Kết quả nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ học sinh cận thị là 29,4%. Trong đó, tỷ lệ học sinh mang kính đúng là 97,3%, mang 
kính sai là 1,8% và chưa mang kính là 0,9%.
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Bảng 2. Một số đặc điểm dân số học liên quan đến cận thị ở học sinh (n=384)

Đặc điểm dân số học

Cận thị

OR
(KTC 95%) pCó (n=113) Không (n=271)

SL % SL %

Giới tính
Nam 56 27,4 148 72,6 1

Nữ 57 31,7 123 68,3 1,22 (0,77 – 1,95) 0,366

Tuổi

11 tuổi 48 28,2 122 71,8 1

12 tuổi 14 28,6 35 71,4 1,02 (0,50 - 2,06) 0,963

13 tuổi 23 26,7 63 73,3 0,93 (0,52 - 1,66) 0,801

≥ 14 tuổi 28 35,4 51 64,6 1,40 (0,79 - 2,47) 0,251

Khối lớp

Khối lớp 6 47 27,6 123 72,4 1

Khối lớp 7 17 32,7 35 67,3 1,27 (0,65 - 2,48) 0,483

Khối lớp 8 22 26,5 61 73,5 0,94 (0,52 - 1,71) 0,848

Khối lớp 9 27 34,2 52 65,8 1,36 (0,77 - 2,41) 0,295

Học lực

Trung bình 22 18,2 99 81,8 1

Yếu 5 12,5 35 87,5 0,64 (0,23 - 1,83) 0,407

Khá 34 29,3 82 70,7 1,87 (1,01 - 3,44) 0,045

Giỏi 52 48,6 55 51,4 4,25 (2,34 - 7,73) <0,001

Tiền sử
bệnh mắt

Không 66 22,1 233 77,9 1

Có 47 55,3 38 44,7 4,37 (2,54 - 7,49) <0,001

Kết quả phân tích cho thấy yếu tố học lực và tiền sử 
mắc bệnh về mắt của học sinh có liên quan đến cận thị. Tỷ 
lệ cận thị ở học sinh có học lực khá là 29,3% cao hơn so với 
học sinh có học lực trung bình là 18,2% (p<0,05; OR=1,87; 
KTC 95%: 1,01 - 3,44). Tỷ lệ cận thị ở học sinh có học lực 

giỏi là 48,6% cao hơn so với học sinh có học lực trung bình là 
18,2% (p<0,05; OR=4,25; KTC 95%: 2,34 - 7,73). Tỷ lệ cận 
thị ở học sinh có tiền sử mắc bệnh liên quan đến mắt là 55,3% 
cao hơn so với học sinh không mắc bệnh liên quan đến mắt là 
22,1% (p<0,05; OR=4,37; KTC 95%: 2,54 - 7,49).

3.3. Một số yếu tố liên quan đến cận thị ở học sinh trung học cơ sở
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Bảng 3. Một số thói quen học tập ở trường liên quan đến cận thị ở học sinh

Thói quen học tập 
ở trường

Cận thị

OR
(KTC 95%)

p
Có (n=113) Không (n=271)

SL % SL %

Chỗ ngồi học
Đủ sáng 76 24,0 241 76,0 1

Không đủ sáng 37 55,2 30 44,8 3,91 (2,18 - 7,01) <0,001

Bàn ngồi học

Bàn phù hợp 75 23,6 243 76,4 1

Bàn quá thấp 30 60,0 20 40,0 4,86 (2,61 - 9,05) <0,001

Bàn quá cao 8 50,0 8 50,0 3,24 (1,18 - 8,93) 0,023

Ghế ngồi học

Ghế phù hợp 93 27,0 251 73,0 1

Ghế quá thấp 10 47,6 11 52,4 2,45 (1,01 - 5,97) 0,048

Ghế quá cao 10 52,6 9 47,4 3,00 (1,18 - 7,61) 0,021

Đọc truyện giờ 
giải lao

Không 37 20,1 147 79,9 1

Có 76 38,0 124 62,0 2,44 (1,50 - 3,97) <0,001

Chạy nhảy giờ 
ra chơi

Có 46 34,6 87 65,4 1

Không 67 26,7 184 73,3 0,69 (0,43 - 1,11) 0,106

Tư thế ngồi 
viết bài

Đúng 32 16,9 157 83,1 1

Chưa đúng 81 41,5 114 58,5 3,49 (2,12 - 5,79) <0,001

Tỷ lệ cận thị ở học sinh ngồi học chỗ không đủ ánh 
sáng cao hơn so với học sinh ngồi học chỗ đủ ánh sáng 
(p<0,05; OR=3,91); ở học sinh có bàn ngồi học quá 
thấp cao hơn nhóm có bàn ngồi học phù hợp (p<0,05; 
OR=4,86; KTC 95%: 2,61 - 9,05); ở học sinh cảm thấy 
ghế ngồi học quá thấp cao hơn so với học sinh cảm thấy 
ghế ngồi học phù hợp (p<0,05; OR=2,45); ở học sinh cảm 

thấy ghế ngồi học quá cao cao hơn so với học sinh cảm 
thấy ghế ngồi học phù hợp (p<0,05; OR=3,00); ở học sinh 
có đọc truyện trong giờ nghỉ giải lao là 38,0% cao hơn so 
với học sinh không đọc truyện trong giờ nghỉ giải lao là 
20,1% (p<0,05; OR=2,44); ở học sinh có tư thế ngồi viết 
bài không đúng cao hơn so với học sinh có tư thế ngồi viết 
bài đúng (p<0,05; OR=3,49).
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Bảng 4. Thói quen học tập và sinh hoạt ở nhà liên quan đến cận thị ở học sinh

Thói quen học tập và sinh hoạt 
ở nhà

Cận thị
OR

(KTC 95%)
p

Có (n=113) Không (n=271)

SL % SL %

Góc học tập 
tại nhà

Có 68 22,7 231 77,3 1

Không 45 52,9 40 47,1 3,82 (2,23 - 6,53) <0,001

Chỗ ngồi học 
Đủ sáng 77 24,8 234 75,2 1

Không đủ sáng 36 49,3 37 50,7 2,96 (1,68 - 5,17) <0,001

Vừa nằm 
vừa học bài

Không 62 21,1 232 78,9 1

Có 51 56,7 39 43,3 4,89 (2,87 - 8,34) <0,001

Tập thể dục
Có 40 30,1 93 69,9 1

Không 73 29,1 178 70,9 0,95 (0,59 - 1,56) 0,839

Đọc truyện
hàng ngày

Không 56 31,6 121 68,4 1

Có 57 27,5 150 72,5 0,82 (0,52 - 1,31) 0,379

Thời gian 
đọc truyện

< 2 giờ/ngày 103 28,6 257 71,4 1

≥ 2 giờ/ngày 10 41,7 14 58,3 1,78 (0,68 - 4,47) 0,174

Chơi điện tử 
hàng ngày

Không 42 23,5 137 76,5 1

Có 71 34,6 134 65,4 1,73 (1,08 - 2,79) 0,017

Thời gian 
chơi điện tử

< 2 giờ/ngày 102 28,1 261 71,9 1

≥ 2 giờ/ngày 11 52,4 10 47,6 2,81 (1,05 - 7,62) 0,018

Xem truyền 
hình hàng ngày

Không 21 20,4 82 79,6 1

Có 92 32,7 189 67,3 1,90 (1,08 - 3,44) 0,019

Thời gian xem 
truyền hình

< 2 giờ/ngày 101 27,8 262 72,2 1

≥ 2 giờ/ngày 12 57,1 9 42,9 3,46 (1,29 - 9,57) 0,004

Tỷ lệ cận thị ở học sinh có góc học tập tại nhà cao 
hơn so với học sinh không có góc học tập tại nhà (p<0,05; 
OR=3,82); ở học sinh ngồi học chỗ thiếu ánh sáng cao hơn so 
với học sinh ngồi học chỗ đủ ánh sáng (p<0,05; OR=2,96); 
ở học sinh vừa nằm vừa học bài cao hơn so với học sinh 

ngồi học bài (p<0,05; OR=4,89); ở học sinh có thời gian 
chơi điện tử từ 2 giờ/ngày trở lên cao hơn so với học sinh 
chơi điện tử dưới 2 giờ/ngày (p<0,05; OR=2,81); ở học sinh 
xem truyền hình từ 2 giờ/ngày trở lên cao hơn so với học 
sinh xem truyền hình dưới 2 giờ/ngày (p<0,05; OR=3,46).

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 1 (54) - Tháng 01-02/2020

Website: yhoccongdong.vn40

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020
Bảng 5. Một số yếu tố liên quan đến cận thị ở học sinh sau phân tích đa biến

Đặc điểm Giá trị phc ORhc (KTChc 95%)

Học lực giỏi <0,001 4,51 (2,07 - 9,81)

Có tiền sử mắc bệnh về mắt <0,001 4,30 (2,11 - 8,77)

Bàn ngồi học quá thấp <0,001 5,10 (2,07 - 12,59)

Có đọc truyện trong giờ nghỉ giải lao <0,001 3,15 (1,67 - 5,96)

Tư thế ngồi học chưa đúng tại trường <0,001 9,29 (4,42 - 19,55)

Không có góc học tập tại nhà 0,014 2,31 (1,18 - 4,50)

Chỗ ngồi học tại nhà không đủ ánh sáng 0,015 2,37 (1,19 - 4,72)

Vừa nằm vừa học bài tại nhà 0,001 3,14 (1,62 - 6,11)

Có thường xem truyền hình tại nhà 0,005 3,08 (1,40 - 6,80)

Có thường chơi trò chơi điện tử tại nhà 0,049 1,90 (1,00 - 3,61)

Sau khi kiểm soát các yếu tố có p<0,2 bằng mô hình 
đa biến: tỷ lệ cận thị cao hơn ở nhóm học sinh giỏi, tiền sử 
mắc bệnh về mắt; bàn ngồi học quá thấp, đọc truyện trong 
giờ nghỉ giải lao, tư thế ngồi chưa đúng, không có góc 
học tập tại nhà, ngồi học tại nhà không đủ ánh sáng, vừa 
nằm vừa học tại, xem truyền hình và chơi trò chơi điện tử 
thường xuyên.

IV. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ học 

sinh cận thị tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh là 
29,4%, thực trạng mang kính đúng là 97,3%, mang kính 
sai 1,8%, chưa mang kính là 0,9%. Kết quả này thấp hơn 
nghiên cứu của Lê Thị Minh Trân vào năm 2009 [19] là 
55,08%, thấp hơn nghiên cứu của Vũ Thị Hoàng Lan [6] 
và Nguyễn Bùi Hoàng Hải [3] với tỷ lệ lần lượt 50,3%; 
61,54%.Tuy nhiên kết quả của nghiên cứu lại cao hơn so 
với nghiên cứu của Trần Minh Tâm vào năm 2006 [5] tại 
Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ 16,11%, và Phạm 
Thị Ngọc Dung [4] vào năm 2015 tại Lâm Đồng với tỷ 
lệ học sinh cận thị là 17,7%. Nhìn chung, kết quả nghiên 
cứu cho thấy tỷ lệ cận thị tại Trường trung học cơ sở Trần 
Hưng Đạo quận 12 thấp hơn so với những quận khác trong 
thành phố Hồ Chí Minh.  Sự khác nhau này do quận 12 
nằm ở ngoại thành có những vị trí địa lý khác nhau, đặc 

điểm kinh tế xã hội và chủng tộc của các địa bàn nghiên 
cứu nên kết quả có sự khác nhau. Nhưng không thể phủ 
nhận một điều rằng tỷ lệ cận thị tại thành phố Hồ Chí Minh 
trong những năm qua đang có xu hướng gia tăng. Hầu hết 
học sinh cận thị đều mang kính đúng cách 97,3%. Điều 
này có thể lý giải rằng các em học sinh và gia đình nhận 
thức đúng về tầm quan trọng của việc đeo kính theo chỉ 
định của thầy thuốc.

Tình trạng cận thị học đường ở nước ta đang đặt ra 
vấn đề xã hội bức thiết tại Việt Nam cũng như các nước 
khác trong khu vực, vấn đề cận thị đang được quan tâm 
đặc biệt và đã trở thành vấn đề nhãn khoa cộng đồng. Kết 
quả nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống 
kê giữa cận thị học đường với một số thói quen học tập ở 
trường như: chỗ ngồi học, bàn ngồi học, ghế ngồi học, đọc 
truyện giờ giải lao, tư thế ngồi viết bài, ánh sáng chỗ ngồi 
học, học sinh thường xem truyền hình, chơi trò điện tử tại 
nhà. Bàn ghế ngồi học không tương thích với kích thước 
của cơ thể sẽ dẫn đến các bệnh như cận thị học đường, 
ngực lép, vẹo cột sống, gù lưng. Kích thước bàn ngồi học 
liên quan đến cận thị ở học sinh. Để làm giảm tỷ lệ cận 
thị học đường đảng và nhà nước ta cần có những chỉ đạo 
cho các ban ngành phối hợp để tổ chức tốt công tác truyền 
thông hướng đến mọi người dân. Công tác truyền thông 
giáo dục sức khỏe học đường có vai trò rất quan trọng 
trong phòng chống cận thị học đường. Tại một số tỉnh 
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thành đi đầu trong phòng chống cận thị học đường, việc áp 
dụng truyền thông giáo dục sức khỏe học đường đến nhiều 
đối tượng đã bước đầu đem lại hiệu quả trong phòng chống 
cận thị học đường[2].

V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu trên 384 học sinh tham gia nghiên 

cứu của Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ 
học sinh trung học cơ sở mắc cận thị 29,4%, trong đó tỷ lệ 
mang kính đúng là 97,3%, mang kính sai 1,8%, chưa mang 
kính là 0,9%. Một số yếu tố có liên quan đến cận thị ở học 
sinh trung học cơ sở bao gồm học lực, tiền sử mắc bệnh về 
mắt, bàn ngồi học, đọc truyện trong giờ nghỉ giải lao, tư 
thế ngồi viết bài, chỗ ngồi học tại nhà, tư thế học bài, thói 
quen xem truyền hình, chơi trò chơi điện tử tại nhà.
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THỰC TRẠNG KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ PHÒNG 
CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI 2 XÃ TỈNH THÁI BÌNH 
NĂM 2018 

Phạm Anh Tuấn1, Đặng Thị Thu Ngà2, Đinh Thị Kim Anh2 

TÓM TẮT
Từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019 chúng tôi tiến 

hành khảo sát thực trạng kiến thức về tai nạn thương tích 
của 363 người dân tại xã Vũ Chính thành phố Thái Bình 
và 356 người dân xã Vũ Hội huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình 
chúng tôi thu được kết quả: Tỷ lệ người dân được nghe 
nói về tai nạn thương tích chiếm 54,5%; kiến thức của 
người dân về tai nạn thương tích còn chưa tốt thể hiện đa 
số người dân chỉ biết về tai nạn giao thông (91,2%); tai nạn 
lao động là 78,7%; té ngã là 62,9%; các loại khác chiếm 
tỷ lệ thấp. Tỷ lệ người kể được 7 loại tai nạn thương tích 
trở lên chiếm 7,7%. Kiến thức của người dân về phòng 
chống tai nạn thương tích còn rất thấp. Ở đó có mối liên 
quan giữa trình độ học vấn và kiến thức về tai nạn thương 
tích; với kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích và 
có mối liên quan với OR=9,3 và 4,7.

Từ khóa: Tai nạn thương tích, nguyên nhân tai nạn 
thương tích.

ABSTRACT:
THE ACTUAL SITUATION OF PEOPLE’S 

KNOWLEDGE ABOUT INJURY PREVENTION 
IN TWO COMMUNES OF THAI BINH PROVINCE 
IN 2018

We conduct a survey on the  actual situation of 
people’s knowledge about injury prevention of 363 people 
in Vu Chinh commune, Thai Binh city and 356 people 
in Vu Hoi commune, Vu Thu district, Thai Binh provine 
from October 2018 to March 2019. We get the results: The 
percentage of people who heard about injury accidents 
accounted for 54.5%; people’s knowledge about injury 
is not good, the most of people only know about traffic 
accidents (91.2%); the labor accidents for 78.8%; the 
fall for 62.9%; other types for a low rate. The percetage 

of people who tell 7 types of injury or more for 7.7%. 
The knowledge’s people about injury prevention is very 
low. There is a correlation between the education and 
the knowledge of injuries; and the knowledge of  injury 
preventions OR=9.3 and 4.7.

Key words: Knowledge, Injury.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, tai nạn thương tích đang là một trong 

những nguyên nhân gây tử vong cao ở Việt Nam. Theo 
kết quả điều tra y tế Quốc gia 2001-2002, tai nạn đứng thứ 
tư trong các nguyên nhân gây tử vong. Trong đó, tai nạn 
thương tích chủ yếu là bỏng, đuối nước, ngã, giết người 
và bạo lực, ngộ độc, tự tử, tai nạn giao thông và các chấn 
thương có chủ định khác. Nguyên nhân của thực trạng tai 
nạn thương tích trên một phần do nhận thức của cộng đồng 
về phòng chống tai nạn thương tích còn hạn chế. Chính 
quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo 
và đầu tư thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương 
tích ở địa phương chính vì vậy, chúng tôi  tiến hành nghiên 
cứu đề tài với mục tiêu sau: 

Xác định kiến thức về tai nạn thương tích của người 
dân tại 2 xã tỉnh Thái Bình năm 2018.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại xã Vũ Chính - TP Thái 

Bình và xã Vũ Hội huyện Vũ Thư.  
2.2. Đối tượng nghiên cứu
Người dân tại 2 xã điều tra, là những người sống, sinh 

hoạt và làm việc tại địa phương trong thời gian ít nhất là 
01 năm.

2.3. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019.

Ngày nhận bài: 01/11/2019                           Ngày phản biện: 09/11/2019                    Ngày duyệt đăng: 15/11/2019

1. Trường Cao đẳng y tế Thái Bình
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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2.4. Phương pháp nghiên cứu 
Đề tài nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế nghiên 

cứu dịch tễ học mô tả với điều tra cắt ngang. Việc điều tra 
cắt ngang được thực hiện qua: 

+ Điều tra hộ gia đình (bao gồm tất cả những 
người sống trong gia đình theo tuổi, giới và các đặc 

trưng khác).
+ Điều tra tất cả những người trong hộ gia đình đó bị 

TNTT trong thời gian từ 01/10/2017 - 31/10/2018. 
Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu

Trình độ học vấn
Vũ Hội (n=356) Vũ Chính (n=363) Chung (n=719)

SL % SL % SL %

Tiểu học 70 19,6 11 3,0 81 11,2

THCS 210 59,0 166 45,7 376 52,3

THPT 69 19,4 157 43,3 227 31,6

Trên THPT 7 2,0 29 8,0 35 4,9

Kết quả bảng 3.11 cho thấy đối tượng được phỏng 
vấn có trình độ học vấn là THCS chiếm 52,3%; sau đến 

THPT chiếm 31,6%; tiểu học chiếm 11,2%; đối tượng có 
trình độ trên THPT chỉ chiếm 4,9%.

Bảng 3.2. Kiến thức của người dân về các loại tai nạn thương tích  

Loại TNTT
Vũ Hội (n=356) Vũ Chính (n=363) Chung (n=719)

SL % SL % SL %

TNGT 327 91,9 329 90,6 656 91,2

Điện giật 121 34,0 87 24,0 208 28,9

Đuối nước 70 19,7 114 31,4 184 25,6

Cháy, nổ 76 21,3 135 37,2 211 29,4

Bỏng 124 34,8 135 37,2 259 36,0

Ngộ độc 17 4,8 16 4,4 33 4,6

Tự tử 8 2,2 7 1,9 15 2,1

Té ngã 178 50,0 274 75,5 452 62,9

TNLĐ 281 78,9 285 78,5 566 78,7

Súc vật cắn 28 7,9 62 17,1 90 12,5

Kể được ≥7 ý (70%) 15 4,2 40 11,0 55 7,7

Qua kết quả bảng 3.2 cho thấy đa số người dân đều kể 
được loại tai nạn giao thông (91,2%); sau đến tai nạn lao 
động (78,7%); té ngã là 62,9%; bỏng là 36%; cháy nổ là 

29,4% và điện giật là 28,9%; tuy nhiên kể được 7 loại tai 
nạn thương tích trở lên chỉ chiếm 7,7%.
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Bảng 3.3. Kiến thức của người dân về ảnh hưởng của tai nạn thương tích đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày

Ảnh hưởng TNTT
Vũ Hội (n=356) Vũ Chính (n=363) Chung (n=719)

SL  (%) SL  (%) SL  (%)

Sức khỏe 303 85,1 270 74,4 573 79,7

Kinh tế 235 66,0 264 72,7 499 69,4

Sức khỏe tâm thần 55 15,4 81 22,3 136 18,9

Người thân 106 29,8 53 14,6 159 22,1

Trả lời ≥3 ý 57 16,0 30 8,3 87 12,1

Khi được hỏi về những ảnh hưởng của tai nạn 
thương tích đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, thì 
có 79,7% trả lời là ảnh hưởng đến sức khỏe; 69,4% người 

dân cho rằng ảnh hưởng đến kinh tế; 22,1% cho rằng 
ảnh hưởng đến người thân. Số trả lời được từ 3 ý trở lên 
chiếm 12,1%.

Bảng 3.4. Kiến thức của người dân về các loại tai nạn thương tích trong sinh hoạt 

TNTT gia đình
Vũ Hội (n=356) Vũ Chính (n=363) Chung (n=719)

SL  (%) SL  (%) SL  (%)

Bỏng nước sôi 246 69,1 199 54,8 445 62,0

Điện giật 203 57,0 100 27,5 303 42,1

Đứt tay 50 14,0 178 49,0 228 31,7

Té ngã 160 44,9 232 63,9 392 54,5

Ngộ độc 16 4,5 33 9,1 49 6,8

Tự tử 6 1,7 5 1,4 11 1,5

Súc vật cắn 32 9,0 82 22,6 114 15,9

Cháy nổ khí gas 56 15,7 67 18,5 123 17,1

Trả lời ≥5 ý 4 1,1 7 1,9 11 1,5

Các loại tai nạn thương tích trong gia đình được người 
dân cho biết đó là bỏng nước sôi chiếm 62%; té ngã là 

54,5%; điện giật là 42,1%; cháy nổ khí ga là 17%; súc vật 
cắn là 15,9%.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 1 (54) - Tháng 01-02/2020

Website: yhoccongdong.vn 45

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bảng 3.5. Kiến thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích trong sinh hoạt 

Phòng TNTT
Vũ Hội (n=356) Vũ Chính (n=363) Chung (n=719)

SL  (%) SL (%) SL  (%)

Nhà ở đảm bảo 53 14,9 101 27,8 154 21,4

Điện an toàn 237 66,6 226 62,3 463 64,4

Gas an toàn 146 41,0 194 53,4 340 47,3

Nước sôi an toàn 162 45,5 145 39,9 307 42,7

Vật nuôi an toàn 20 5,6 35 9,6 55 7,7

Trả lời ≥3 ý 42 11,8 89 24,5 131 18,2

Bảng 3.6. Kiến thức của người dân về tai nạn thương tích trong lao động

TNTT lao động

Vũ Hội (n=356) Vũ Chính (n=363) Chung (n=719)

SL  (%) SL SL SL  (%)

Điện giật 59 16,6 92 25,3 151 21,0

Đuối nước 20 5,6 50 13,8 70 9,7

Cháy nổ 89 25,0 68 18,7 157 21,8

Té ngã 213 59,8 213 58,7 426 59,3

Tai nạn do máy móc 226 63,5 252 69,4 478 66,5

Ngạt khí 23 6,5 55 15,2 78 10,9

Bỏng hóa chất 29 8,1 21 5,8 50 7,0

Trả lời ≥5 ý 1 0,3 2 0,6 3 0,4

Khi được hỏi về các biện pháp phòng chống tai nạn 
thương tích trong sinh hoạt hàng ngày, có 64,4% người 
dân đều nói đến an toàn điện; 42,7% cho rằng an toàn nước 

sôi và 47,3% là an toàn ga; có 18,2% số người kể được trên 
3 biện pháp. 

Kết quả bảng 3.6 cho thấy kiến thức của người dân về 
các loại tai nạn thương tích trong lao động: 66,5% biết tai 
nạn là do máy móc, dụng cụ lao động; 59,3% biết tai nạn 

té ngã; 21,8% là cháy nổ; 21% là do điện giật và 10,9% là 
ngạt khí. Tỷ lệ trả lời được 5 ý trở lên là 0,4%.
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Bảng 3.7. Mối liên quan giữa kiến thức của người dân về các loại tai nạn thương tích và trình độ học vấn

Kiến thức
<THPT ≥THPT

Tổng
SL  (%) SL (%)

Biết < 7 ý đúng 447 67,3 217 32,7 664 92,3

Biết ≥ 7 ý đúng 10 18,1 45 81,9 55 7,7

Tổng 457 63,6 262 36,4 719 100

OR (CI95%) 9,3 (4,4-20,0)

Kết quả bảng 3.7 cho thấy có mối liên quan giữa kiến 
thức của người dân về các loại tai nạn thương tích và trình 
độ học vấn. Những người có trình độ học vấn từ THPT trở 

lên có kiến thức tốt hơn những người có trình độ học vấn 
dưới THPT với OR= 9,3.

Bảng 3.8. Mối liên quan giữa kiến thức của người dân về ảnh hưởng tai nạn thương tích và trình độ học vấn 

Kiến thức
<THPT ≥THPT

Tổng
SL  (%) SL (%)

Biết < 3 ý đúng 438 69,3 194 30,7 632 87,9

Biết ≥ 3 ý đúng 19 21,8 68 78,2 87 12,1

Tổng 457 63,6 262 36,4 719 100

OR (CI95%) 8,1(4,6-14,3)

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa kiến thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích trong lao động
và trình độ học vấn 

Kiến thức
<THPT ≥THPT

Tổng
SL (%) SL (%)

Biết < 3 ý đúng 446 65,5 235 34,5 681 94,7

Biết ≥ 3 ý đúng 11 28,9 27 71,1 38 5,3

Tổng 457 63,6 262 36,4 719 100

OR (CI95%) 4,7(2,2-10,2)

Bảng 3.8 cho thấy có mối liên quan giữa kiến thức của 
người dân về ảnh hưởng của tai nạn thương tích và trình 
độ học vấn. Những người có trình độ học vấn từ THPT trở 

lên có kiến thức tốt hơn những người có trình độ học vấn 
dưới THPT với OR= 8,1.
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Kết quả bảng 3.9 cho thấy có mối liên quan giữa kiến 

thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích 
trong lao động và trình độ học vấn. Những người có trình 
độ học vấn từ THPT trở lên có kiến thức tốt hơn những 
người có trình độ học vấn dưới THPT với OR= 4,7.

IV. BÀN LUẬN
Với nghiên cứu của chúng tôi muốn tìm thực trạng 

kiến thức của người dân một số xã vùng nông thôn Thái 
Bình về vấn đề này, nhằm từ đó làm cơ sở đưa ra các giải 
pháp để giảm thiểu gánh nặng tai nạn thương tích. Với 
trình độ những người được tham gia phỏng vấn có trình độ 
học vấn là THCS chiếm tỷ lệ cao nhất là 52,3%; THPT là 
31,6%; 11,2% có trình độ tiểu học. 

Kết quả bảng 3.3 cũng cho thấy tỷ lệ người dân cũng 
biết được ảnh hưởng của tai nạn thương tích nói chung 
là ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế gia đình (79,7% và 
69,4%); ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần là 18,9%; ảnh 
hưởng đến người thân là 22,1%. Như vậy, kiến thức của 
người dân về nội dung này cũng chưa thực sự tốt bởi vì 
họ mới chỉ nhìn thấy những ảnh hưởng trực tiếp đến họ là 
chính, họ chưa có nhìn nhận những ảnh hưởng mà tai nạn 
thương tích gây ra cho cộng đồng xã hội và cho những 
người thân.

Tỷ lệ hiểu biết về các cách để phòng tai nạn thương 
tích trong sinh hoạt thì cũng chỉ liệt kê được về điện, ga, 
nước sôi, chưa nhiều người đề cập đến vật nuôi trong nhà, 
thiết kế xây dựng nhà. Tỷ lệ trả lời được 3 ý đúng trở lên 
rất thấp (18,2%). 

Có mối liên quan giữa kiến thức biết về các loại tai 
nạn thương tích và trình độ học vấn, những người có trình 
độ từ THPT trở lên có kiến thức đúng gấp 9,3 lần những 
người có trình độ dưới THPT. Khi được hỏi về ảnh hưởng 
của tai nạn thương tích thì những người từ THPT trở lên 
cũng có kiến thức tốt hơn người có trình độ dưới THPT 
với OR=8,1. Và cũng cho thấy kiến thức của người dân 
về phòng tránh tai nạn thương tích trong lao động ở những 
người có trình độ học vấn từ THPT trở lên cao hơn với 
OR =4,7.

V. KẾT LUẬN
 - Kiến thức của người dân về các loại tai nạn thương 

tích còn chưa tốt thể hiện đa số người dân chỉ biết về tai 
nạn giao thông (91,2%); sau đến tai nạn lao động là 78,7%; 
té ngã là 62,9%; các loại khác chiếm tỷ lệ thấp. Tỷ lệ người 
kể được 7 loại tai nạn thương tích trở lên chiếm 7,7%.

- Kiến thức của người dân về phòng chống tai nạn 
thương tích còn thấp: trả lời được từ 3 ý trở lên chiếm tỷ lệ 
là 18,2% đối với tai nạn thương tích trong sinh hoạt; từ 5 ý 
trở lên đối với tai nạn thương tích trong lao động là 0,4%; 
từ 3 ý trở lên đối với tai nạn trong giao thông là 23,9%. 

- Có mối liên quan giữa trình độ học vấn của người 
dân với kiến thức về tai nạn thương tích với OR=9,3; liên 
quan giữa trình độ học vấn với kiến thức về ảnh hưởng tai 
nạn thương tích với OR= 8,1; liên quan giữa trình độ học 
vấn với kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích với 
OR= 4,7.
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KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, NĂM 2019

Nguyễn Đình Anh Giang1, Dương Đình Công2

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: An toàn người bệnh trở thành vấn đề 

quan trọng, cần tác động trên phạm vi rộng ở bất cứ công 
đoạn nào của mọi quy trình khám bệnh, chữa bệnh.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhân viên y tế tại Bệnh 
viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có kiến thức về an toàn 
người bệnh.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu 
cắt ngang mô tả. Đối tượng toàn bộ nhân viên y tế làm việc 
tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn được khảo sát từ 
tháng 3/2019 – 6/2019.

Kết quả: Kiến thức đạt về tổng quan an toàn người 
bệnh chiếm tỷ lệ 94,25%, kiến thức đạt về xác định 
người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm 
sóc (76,10%), kiến thức đạt về sử dụng thuốc (85,4%), 
65,93% nhân viên y tế có kiến thức đạt về an toàn phẫu 
thuật, kiến thức đạt về nhiễm khuẩn bệnh viện (94,03%), 
kiến thức đạt về sử dụng trang thiết bị (86,72%). Kiến 
thức chung đạt về an toàn người bệnh của nhân viên y tế 
đạt 71,02%.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu là thông tin quan trọng 
làm cơ sở theo dõi đánh gia tình trạng kiến thức an toàn 
người bênh, đồng thời gợi ý các khuyến cáo trong việc 
nâng cao kiến thức về an toàn người bệnh của nhân viên 
y tế.

Từ khóa: An toàn người bệnh, sự cố y khoa, thành 
phố Hồ Chí Minh. 

ABSTRACT: 
SAFETY KNOWLEDGE FOR PATIENTS IN 

HOC MON REGIONAL GENERAL HOSPITAL 2019
Background: The patient safety becomes an 

important matter, it needs to have a wide-range impact 

at any stage of all the procedures of the examination, 
healing.

Target: Determination of the proportion of medical 
personnel at the regional General Hospital of Hoc Mon 
areas with the knowledge of patient safety.

Methods and materials: Descriptive cross-section 
study. The entire subject of medical staff working in the 
General Hospital of Hoc Mon area is surveyed from May 
3/2019 – 6/2019.

Results: Knowledge of the patient safety overview 
accounted for 94.25%, the knowledge to identify patients 
and improve information in the Care Group (76.10%), 
knowledge of the use of drugs (85.4%), 65.93% of medical 
personnel with knowledge of surgical safety, knowledge 
of hospital infection (94.03%), knowledge of use of 
equipment (86.72%). General knowledge of the safety of 
NVYT patients is 71.02%.

Conclusions: Research results are important 
information as a basis for monitoring the status of 
knowledge security advocates, while suggesting 
recommendations in enhancing the knowledge of the 
health care workers safety.

Key words: Patient safety, medical incident, Ho Chi 
Minh City.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hàng năm, trên toàn thế giới hàng chục triệu bệnh 

nhân bị thương tật hoặc tử vong do chăm sóc y tế không 
an toàn. Theo WHO ước tính cứ 10 bệnh nhân nhập viện 
thì có 1 người bị gặp biến chứng khi đang được điều trị ở 
các bệnh viện lớn, hiện đại [1]. Do đó năm 2002, WHO đã 
thông qua một Nghị quyết của Hội đồng Y tế Thế giới về 
an toàn bệnh nhân [2].

Ngày nhận bài: 15/11/2019                           Ngày phản biện: 21/11/2019                    Ngày duyệt đăng: 28/11/2019

1. Bệnh viện Đa Khoa khu vực Hóc Môn
SĐT: 0908453366, Email: agi.nguyendinh78@gmail.com
2. Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
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Tại Việt Nam sự cố y khoa không mong muốn chưa 

được nghiên cứu hệ thống, tuy nhiên ước tính hàng năm 
con số bệnh nhân trải qua sự cố y khoa ở nước ta là 493.500 
trường hợp, chưa tính đến số bệnh nhân được điều trị ngoại 
trú (khoảng 5.511.000 bệnh nhân) [3],[4],[5]. Bệnh viện 
Đa khoa khu vực Hóc Môn là bệnh viện đa khoa khu vực 
hạng II trực thuộc Sở Y tế. Những năm gần đây, bệnh viện 
thường xuyên trong tình trạng quá tải cục bộ làm tăng 
nguy cơ xảy ra sự cố y khoa, ảnh hưởng đến an toàn người 
bệnh. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục 
tiêu: Xác định kiến thức an toàn người bệnh của nhân viên 
y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, năm 2019. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ nhân viên y tế 
làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn được 
khảo sát từ tháng 3/2019 – 6/2019.

2.2. Phương pháp nghiên cứu:

Trong đó:
- d: Khoảng sai lệch mong muốn 5%. 
- Độ tin cậy 95%  thì  = 1,96. 
- p: Tỉ lệ nhân viên y tế có kiến thức về an toàn ngừi 

bệnh là 52,7 % dựa trên nghiên cứu Hamdi Almaramhy [6]
- Vậy cỡ mẫu thấp nhất là 383 từ đó chúng tôi chọn cỡ 

mẫu là 452 nhân viên y tế 
2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu
Bước 1: Nghiên cứu thử để điều chỉnh bảng câu hỏi
Nghiên cứu thử 30 trường hợp. Nghiên cứu chính 

thức thực hiện sau khi bảng câu hỏi được hiệu chỉnh, sau 
đó được gửi đến nhân viên.

Bước 2: Tiến hành thu thập thông tin
Nhóm nghiên cứu phát phiếu thu thập số liệu cho các 

nhân viên y tế đồng ý tham gia nghiên cứu.

Bước 3: Kết thúc nghiên cứu
Nghiên cứu viên tổng hợp các phiếu thu thập của 

nhân viên y tế tại mỗi khoa.
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá
Bộ câu hỏi bao gồm 6 phần:
1. Tổng quan về an toàn người bệnh: Xác định là có 

kiến thức về tổng quan an toàn người bệnh khi trả lời đúng 
≥ 5 câu/ 7 câu.

2. Xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong 
nhóm chăm sóc: Để xác định có kiến thức về xác định 
người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc 
phải đúng ≥4 câu/ 5 câu. 

3. Sử dụng thuốc: Có kiến thức về sử dụng thuốc trả 
lời đúng ≥11 câu/ 15 câu. 

4. Trong phẫu thuật: Có kiến thức phẫu thuật cần trả 
lời đúng ≥8 câu/10 câu.

5. Nhiễm khuẩn bệnh viện: Để đánh giá có kiến thức 
nhiễm khuẩn bệnh viện cần trả lời đúng ≥5 câu/ 7 câu.

6. Chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế: Đánh 
giá có chăm sóc và sử dụng trang thiếc bị vật tư y tế cần trả 
lời đúng ≥4 câu/ 5 câu. 

Đánh giá kiến thức chung về an toàn người bệnh đạt 
khi có kiến thức đúng >70% 6 mục trên (có kiến thức đạt 
≥5 mục trên).

2.5. Xử lý số liệu
Các số liệu được nhập liệu và phân tích theo phương 

pháp thống kê y học. Sử dụng phần mềm Stata13.0, Epi-
Data. Giá trị p ngưỡng < 0,05.

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu: 
Nghiên cứu được sự đồng ý và phê duyệt của Hội 

đồng Khoa học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch. Quyền lợi và thông tin cá nhân của đối tượng được 
bảo vệ theo đúng quy định của hội đồng.

III. KẾT QUẢ
3.1. Thông tin chung
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Bảng 1. Một số đặc điểm chung cuả nhân viên y tế 

Đặc điểm (n=452) Số lượng Tỷ lệ (%)

Giới tính

Nam 126 27,88

Nữ 326 72,12

Nhóm tuổi

Dưới 30 tuổi 134 29,65

Trên 45 tuổi 42 9,29

30- 45 tuổi 276 61,06

Công việc chuyên môn

Bác sĩ 91 20,13

Điều dưỡng 225 49,78

KTV 37 8,18

Hộ lý 2 0,45

Khác 97 21,46

Thâm niên công tác

Dưới 05 năm 120 26,55

Từ 5-10 năm 176 38,94

Trên 10 năm 156 34,51

Chức vụ

Nhân viên 416 92,04

Điều hành 36 7,96

Bảng 2.  Mô tả khoa làm việc của nhân viên y tế

Tên khoa Tần số Tỷ lệ

Cận lâm sàng 29 6,42

Lâm sàng 352 77,88

Phòng chức nămg 99 14,60

Khác 5 1,11

Kết quả nghiên cứu cho thấy giới tính của nhân viên 
y tế có tỷ lệ nữ cao gấp 3 lần nam chiếm tỷ lệ 72,12%. Độ 
tuổi tập trung ở nhóm tuổi từ 30-45 tuổi (61,06%), tiếp đến 
là nhóm dưới 30 tuổi (29,65%). Công việc chuyên môn 

được khảo sát nhiều nhất ở nhóm điều dưỡng đạt tỷ lệ 
49,78%, Thâm niên của các nhân viên y tế cao nhất là từ 
5-10 năm có tỷ lệ 38,94%. Nhóm nhân viên y tế tham gia 
nghiên cứu chủ yếu là nhân viên (92,04%).
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Các nhân viên y tế tham gia khảo sát làm việc chủ 

yếu tại các khoa lâm sàng chiếm tỷ lệ 77,88%. Kế đến là ở 
phòng chức năng (14,6%).

3.2. Kiến thức chung về an toàn người bệnh 

Bảng 3. Kiến thức chung về an toàn người bệnh 

Đặc điểm (n=452) Số lượng Tỷ lệ (%)

Kiến thức chung về tổng quan an toàn người bệnh 

Đạt 426 94,25

Không đạt 26 5,75

Kiến thức chung về xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc

Đạt 344  76,10

Không đạt 108 23,89

Kiến thức chung về sử dụng thuốc

Đạt 386 85,40

Không đạt 66 15,60

Kiến thức chung về an toàn phẫu thuật

Đạt 298 65,93

Không đạt 154 34,07

Kiến thức chung về nhiễm khuẩn bệnh viện

Đạt 425 94,03

Không đạt 27 5,97

Kiến thức chung về sử dụng trang thiết bị

Đạt 392 86,72 

Không đạt 60 13,28

Kiến thức chung về an toàn người bệnh 

Đạt 321 71,02 

Không đạt 131 28,98

Kết quả có 426 nhân viên y tế có kiến thức chung đúng 
về tổng quan an toàn người bệnh (94,25%). Cho thấy các 
nhân viên y tế có kiến thức chung đúng về xác định người 
bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc chiếm tỷ 
lệ 76,10%. Kết quả cho thấy kiến thức chung đúng về sử 
dụng thuốc (85,40%). Kết quả cho thấy 65,93% nhân viên 

y tế có kiến thức đúng về an toàn phẫu thuật. Có 425 nhân 
viên y tế có kiến thức chung về nhiễm khuẩn bệnh viện đúng 
(94,03%). Kiến thức chung đúng về sử dụng trang thiết bị 
chiếm tỷ lệ 86,72%. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhân viên y tế có 
kiến thức đạt về an toàn người bệnh là 321 người 71,02%. 

 3.3. Mối liên quan
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Bảng 4.  Mối liên quan giữa đặc điểm chung và kiến thức ATNB của nhân viên y tế

Đặc điểm chung

Kiến thức chung ATNB

PR (95% CI) Giá trị PĐạt Không đạt

N % N %

Giới

Nam  65 51,59 61 48,41 0,65(0,33-0,58) p<0,001

Nữ 256 78,53 70 21,47 1

Nhóm tuổi

Dưới 30 tuổi 96 71,64 38 28,36 1

Từ 30-45 tuổi 203 73,55 73 47,62 1,02(0,80-1,30) 0,18     

Trên 45 tuổi 22 52,38 20 26,45 0,73(0,46-1,16) 0,83     

Nghề nghiệp

Bác sĩ 73 80,22 18 19,78 1,16(1,03-1,32) p<0,05

Còn lại 248 68,70 113 31,30 1

p*: phép kiểm định Fissher
Kết quả nghiên cứu cho thấy không có mối liên quan 

có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi và kiến thức ATNB 
của đối tượng nghiên cứu, p>0,05. Tìm thấy mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê giữa giới tính và nghề nghiệp 

với kiến thức ATNB của đối tượng nghiên cứu p<0,05. 
Kết quả cho thấy nhân viên y tế nam có kiến thức chung 
đạt về ATNB bằng 0,65 lần nhân viên nữ, và bác sĩ có 
kiến thức chung về ATNB đạt sẽ cao hơn 1,16 lần nhóm 
nghề nghiệp còn lại.

Bảng 5. Mối liên hệ kiến thức ATNB với đặc điểm công việc và của nhân viên y tế

Đặc điểm
nơi làm việc

Kiến thức chung ATNB
PR

 (95% CI)
Giá trị pĐạt Không đạt

N % N %

Khoa phòng

Lâm sàng 264 75,00 88 25,00 1,31(1,07-1,39) P<0,01

Cận lâm sàng 57 57,00 43 43,00 1

Thâm niên

Trên 5 năm 265 77,11 76 22,89 1,43(1,19-1,69) P<0,01

Dưới 05 năm 65 54,17 55 45,83 1

Chức vụ

Điều hành 20 55,56 16 44,44 0,77(0,57-1,03) P<0,05

Nhân viên 301 72,36 115 27,64 1
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan có ý 

nghĩa thống kê giữa kiến thức ATNB với thâm niên công 
tác và nơi làm việc của đối tượng, chức vụ p< 0,01. Cho 
thấy các nhân viên y tế thuộc khoa lâm sàng sẽ có kiến 
thức chung về ATNB đạt cao 1,31 lần hơn nhân viên y tế 
thuộc khoa cận lâm sàng, nhân viên y tế có thâm niên trên 
5 năm sẽ có kiến thức chung về ATNB đạt gấp 1,43 lần 
nhân viên y tế có thâm niên dưới 5 năm. Không tìm thấy 
mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức chung về 
ATNB với chức vụ công việc.

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu đã cho thấy giới tính của nhân viên y tế 

được khảo sát đa số là nữ. Độ tuổi tập trung chủ yếu ở 
nhóm từ 30-45 tuổi (61,06%). Đa số nhân viên y tế tập 
trung chủ yếu ở điều dưỡng và bác sĩ. Số nhân viên y tế 
tham gia nghiên cứu đa số có thâm niên trên 5 năm. Nhóm 
nhân viên chiếm đa số (92,04%). Nghiên cứu thu được 
kết quả gần giống với kết quả nghiên cứu của tác giả Trần 
Nguyễn Như Anh (2017) tại Bệnh viện Từ Dũ cho thấy 
kết quả tỷ lệ Bác sĩ tham gia nghiên cứu là 14,4 %, điều 
dưỡng/nữ hộ sinh đạt 51%, gần 70% nhân viên có thâm 
niên công tác tại bệnh viện từ 6 năm trở lên đồng thời 
nghiên cứu cũng cho thấy gần 7% nhân viên y tế được 
khảo sát thuộc nhóm điều hành [7]. 

Ở 6 mục khảo sát cho thấy có hơn 70% nhân viên y tế 
có kiến thức đúng ở từng mục riêng biệt. Kết luận chung 
cho thấy đa số nhân viên y tế tham gia nghiên cứu có 
kiến thức đạt về an toàn người bệnh. Kết quả nghiên cứu 
cao hơn kết quả nghiên cứu của tác giả Annemie Vlayen 
(2015) đã tiến hành khảo sát trên 115827 người tham gia 
trả lời từ 176 bệnh viện, khảo sát trong hai đợt cho thấy 
có một nửa đối tượng tham gia nghiên cứu có kiến thức về 

an toàn người bệnh [8]. Kết quả nghiên cứu cũng cao hơn 
nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hồng Lam năm 2015 
cho thấy có 60% điều dưỡng lâm sàng không đạt kiến thức 
về an toàn người bệnh [9]. 

Nghiên cứu cho thấy tìm thấy mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê giữa kiến thức ATNB với giới tính và nghề 
nghiệp (p<0,05). Trong đó cho thấy nhân viên y tế nam có 
kiến thức chung đạt về ATNB thấp hơn nhân viên y tế nữ, 
nhân viên y tế là bác sĩ sẽ có kiến thức chung đạt về ATNB 
cao hơn nhiều so với những nhân viên có thuộc nhóm nghề 
còn lại điều này là hợp lý vì người trực tiếp tiếp xúc khám 
và điều trị bệnh cho bệnh nhân là bác sĩ do đó nhóm này sẽ 
có kiến thức về ATNB cao hơn nhóm khác.

Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống 
kê giữa kiến thức về ATNB với đặc điểm nơi làm việc của 
nhân viên y tế (p<0,05). Trong đó, cho thấy nhóm nhân 
viên thuộc khoa lâm sàng sẽ có kiến thức về ATNB đạt 
có hơn những nhân viên y tế thuộc các khoa khác vì khoa 
lâm sàng là khoa trực tiếp tiếp nhận điều trị và là khoa 
chịu trách nhiệm đảm bảo về ATNB do đó nhâm viên làm 
việc tại đây cũng có kiến thức cao hơn. Kết qủa cho thấy 
nhân viên có thâm niên cao sẽ có kiến thức về ATNB đạt 
cao hơn.

V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu là thông tin quan trọng làm cơ sở 

theo dõi đánh giá tình trạng kiến thức an toàn người bênh 
ở nhân viên y tế, đồng thời gợi ý các khuyến cáo trong việc 
nâng cao kiến thức về an toàn người bệnh của nhân viên 
y tế. Cần tiếp tục tập huấn cho nhân viên y tế kiến thức về 
an toàn người bệnh, đi sâu vào thực tế thực hành an toàn 
người bệnh, thường xuyên thực hiện việc giám sát an toàn 
người bệnh.
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SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 
QUAN ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC 
TRẠM Y TẾ HUYỆN BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG NĂM 2019

Nguyễn Văn Vỹ1,  Nguyễn Thanh Bình2,Võ Thị Kim Anh3

TÓM TẮT
Mở đầu: Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, 

người bệnh có xu hướng lựa chọn các dịch vụ chất lượng 
cao về khám chữa bệnh, lựa chọn bệnh viện tuyến trên đã 
đặt ra những khó khăn, đòi hỏi mạng lưới y tế xã, phường 
phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Đánh giá sự 
hài lòng của người bệnh được xem là thước đo để đo lường 
chất lượng dịch vụ y tế, là cơ sở để các cơ sở y tế xây dựng 
và cải tiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mục  tiêu: Xác định tỷ lệ hài lòng của người bệnh khi 
sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế huyện 
Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương và các yếu tố liên quan.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu cắt ngang mô tả  được  thực  hiện  trên  651 người 
đến khám và chữa bệnh ngoại trú tại trạm y tế huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương. 

Kết quả: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh khi sử dụng 
dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế khá cao (79%). Có 
mối liên quan giữa tỷ lệ hài lòng chung với các yếu tố tuổi, 
tình trạng hôn nhân, khả năng tiếp cận, phương tiện sẵn có, 
chất lượng khám chữa bệnh và các khía cạnh về nhân viên 
y tế như: Biết thời gian làm việc, đảm bảo quy định thời 
gian làm việc, thái độ của nhân viên y tế. 

Kết luận: Đa số bệnh nhân hài lòng với dịch vụ khám 
chữa bệnh tại trạm y tế huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 
(79%). Tuy nhiên, các trạm y tế cần trang bị đầy đủ trang 
thiết bị, nhân viên y tế nên chú ý thời gian làm việc để 
nâng cao tỷ lệ hài lòng của người bệnh. 

Từ khóa: Hài lòng người bệnh; chất lượng dịch vụ y 
tế; trạm y tế xã, phường. 

ABTRACTS:
THE SATISFACTION OF PATIENTS ABOUT 

HEALTH CARE SERVICES AT OF COMMUNE 
HEALTH CENTERS AT BAU BANG DISTRICT, 
BINH DUONG PROVINCE IN 2019

Introduction: The trend of selecting high-quality 
services for medical examination and treatment, choosing 
higher-level hospitals poses difficulties and requires the 
commune and ward health networks to constantly improve 
the quality of services to meet the needs increasing of the 
sick. Evaluation of patient satisfaction is considered a 
measure to measure the quality of health services, which 
is the basis for building health facilities and improving 
health care services.

Objectives: To indentify the levels of the satisfaction 
of patients about health care services at of commune health 
centers at Bau Bang district, Binh Duong province.

Method: A cross-sectional study was conducted on 
326 who have being examined and treated outpatient 
treatment at Bau Bang district health station, Binh 
Duong province. 

Results: Most of respondents satisfied of health care 
service (the proportions of satisfaction were 79%). The 
results showed that patient’s satisfaction is related to age, 
marital status, accessibility, available facilities, quality 
of medical treatment and aspects of medical staff such as: 
ensure regulation of working time, attitude of medical staff.

Conclusion: Most of respondents satisfied of health 
care service (the proportions of satisfaction were 79%), 
However, medical stations need to be fully equipped with 
equipment, medical staff should pay attention to working 
time to improve the satisfaction rate of patients.
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Keywords: Satisfaction, quality of medical treatment, 

commune health centers.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự hài lòng của người bệnh được xem là thước đo để 

đánh giá hiệu quả công tác quản lý chất lượng dịch vụ y 
tế [2]. Do đó, việc thực hiện các công tác, đề án nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh luôn được gắn liền với đáp 
ứng hài lòng của người bệnh. Khảo sát sự hài lòng của 
người bệnh về các khía cạnh như chất lượng của các dịch 
vụ được trải nghiệm, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, 
chất lượng cơ sở hạ tầng có tầm quan trọng to lớn trong 
đánh giá chất lượng của cơ sở y tế, đó cũng chính là căn 
cứ để các cơ sở y tế xây dựng và cải tiến dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng 
cao của người bệnh [1]. 

Trong những năm qua, mạng lưới y tế cấp xã thường 
xuyên được củng cố, chất lượng hoạt động có nhiều 
chuyển biến, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe ban đầu ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, với sự thay 
đổi về kinh tế - xã hội ở khu vực đô thị, đời sống của 
người dân tăng lên nhanh và có nhu cầu ngày càng cao 
về các dịch vụ y tế. Xu hướng lựa chọn các dịch vụ chất 
lượng cao về khám chữa bệnh, lựa chọn bệnh viện tuyến 
trên đã đặt ra những khó khăn cho ngành Y tế. Một số 
nghiên cứu về thực trạng mạng lưới y tế xã, phường, 
được thực hiện tại các thành phố lớn trên cả nước đã cho 
thấy công tác khám chữa bệnh tại đây còn gặp nhiều khó 
khăn và hạn chế. Do đó, nghiên cứu khảo sát sự hài lòng 
của người sử dụng dịch vụ tại các tuyến y tế cơ sở là rất 
cần thiết, từ đó có thể đề ra những giải pháp giúp cải thiện 
mạng lưới y tế cơ sở nhằm thu hút và tạo sự tin tưởng, 
gắn bó của người dân địa phương, giảm tải áp lực lên các 
cơ sở y tế tuyến trên.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế và đối tượng nghiên cứu
Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu cắt ngang trong 

thời gian tháng 12/2018 đến tháng 05/2019 trên tổng số 
651 người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú tại trạm y 
tế huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

2.2. Phương pháp thu thập dữ kiện
Điều tra viên tiếp cận người bệnh khi người bệnh đã 

nhận thuốc tại quầy thuốc. Sau khi đã giải thích rõ mục 
đích, ý nghĩa của nghiên cứu và được sự đồng ý của người 
bệnh, điều tra viên tiến hành phỏng vấn người bệnh trực 
tiếp bằng bộ câu hỏi có cấu trúc soạn sẳn. Điều tra viên có 
thể phỏng vấn tất cả người bệnh đến khám tại Trạm Y tế 
đến khi đủ số lượng cần thiết cho nghiên cứu.

2.3. Công cụ thu thập số liệu
Bộ câu hỏi soạn sẵn có cấu trúc gồm 3 phần: Thông 

tin chung về đặc điểm dân số xã hội: giới tính, năm sinh, 
nghề nghiệp, trình độ học vấn, nơi ở và sử dụng BHYT; 
khảo sát chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; khảo sát kết 
quả sử dụng dịch vụ. Mức độ hài lòng được đo bằng thang 
đo Likert. 

2.4. Phân tích số liệu
Dữ kiện được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và 

xử lý bằng phần mềm Stata 13.0. Tần số và tỷ lệ phần 
trăm được dùng để mô tả biến định tính. Trung bình và 
độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất để mô tả 
biến định lượng có phân phối bình thường và trung vị,  
khoảng tứ phân vị dùng mô tả biến định lượng có phân 
phối lệch. Xác định mối liên quan giữa biến độc lập và 
biến phụ thuộc bằng kiểm định chi bình phương hoặc 
kiểm định Fisher.

III. KẾT QUẢ 
3.1. Đặc điểm dân số xã hội của đối tượng 

nghiên cứu
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Bảng 1: Đặc điểm dân số xã hội của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm dân số xã hội Tần số (n= 651) Tỷ lệ (%)

Giới tính

Nam 245 37,6

Nữ 406 62,4

Tuổi

Từ 21 đến 29 56 8,60

Từ 30 đến 39 203 31,2

Từ 40 đến 49 184 28,3

Từ  50 trở lên 208 31,9

Dân tộc

Kinh 619       95,1

Hoa 3        0,5

Khác 29        4,5

Trình độ học vấn

Mù chữ   4        0,6

Biết đọc, biết viết 148       22,7

Tốt nghiệp tiểu học 31        4,8

Tốt nghiệp trung học cơ sở 109       16,7

Tốt nghiệp trung học phổ thông 270       41,5

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học 89       13,7

Tình trạng hôn nhân

Sống cùng vợ/chồng 512       78,7

Góa/ Ly thân/Ly dị/Chưa lập gia đình 139        21,1

Thu nhập bình quân

Dưới 500.000 đồng 2        0,3

Từ 500.000đ đến 1 triệu 6        0,9

Từ 1 đến 2 triệu 21        3,2

Từ 2 đến 5 triệu 312       47,9

Từ 5 đến 10 triệu   299       45,9

Trên 10 triệu 11        1,7

Phân loại hộ nghèo

Cận nghèo 17        2,6

Trung bình 528       81,1

Khá 106       16,3

Tham gia bảo hiểm y tế

Có 645       99,1

Không 6        0,9
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Trong tổng số 651 người bệnh được chọn vào nghiên 

cứu da số là nữ (62,4%), dân tộc Kinh (95,1%), độ tuổi từ 
50 tuổi trở lên (31,9%), tốt nghiệp trung học phổ thông 
(41,5%), đang sống chung với vợ chồng (78,7% ). Thu 

nhập bình quân đầu người từ 2 đến 5 triệu và từ 5 đến 
10 triệu chiếm tỷ lệ tương đương nhau lần lượt là 47,9% 
và 45,9%. Kinh tế trung bình chiếm 81,6%. Hầu hết mẫu 
nghiên cứu đều tham gia bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ 99,1%. 

Kết quả ở biểu đồ 1 cho thấy cho thấy đa số người bệnh lựa chọn khám nội tại trạm y tế (47,1%) tiếp đến là chuyên 
khoa y học dân tộc (34,6%) và răng hàm mặt (31,2%).

Có 77,1% lựa chọn khám tại trạm y tế vì lý do gần 
nhà, 37,6% lựa chọn khám tại trạm y tế vì giá cả hợp lý và 

32,9% lựa chọn vì thái độ phục vụ tốt.
3.2. Tỷ lệ hài lòng từng khía cạnh

Biểu đồ 1: Chuyên khoa lựa chọn khám bệnh tại trạm y tế

Biểu đồ 2: Lý do lựa chọn trạm y tế
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Tỷ lệ hài lòng người bệnh cao nhất ở khía cạnh chất 
lượng khám chữa bệnh (95,7%), tiếp đến là hài lòng về chi 
phí sử dụng dịch vụ (94,5%), hài lòng về các phương tiện 
sẳn có (94,2%), hài lòng về nhân viên y tế (91,5%), hài 

lòng về khả năng tiếp cận (90%) và tỷ lệ hài lòng chung 
là (79%). 

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng chung của 
người bệnh

Biểu đồ 3: Tỷ lệ hài lòng từng khía cạnh

Bảng 2: Mối liên quan giữa hài lòng chung của người dân đến khám chữa bệnh tại trạm y tế với đặc tính mẫu

Đặc điểm dân số xã hội
Hài lòng (N=514) Chưa hài lòng (N=137)

p
OR

(KTC 95%)SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Tuổi

Từ 21 đến 29 tuổi 48 85,7 8 14,3 1

Từ 30 đến 39 tuổi 173 85,2 30 14,8 0,003** 0,74(0,60 – 0,90)

Từ 40 đến 49 tuổi 139 75,5 45 24,5 0,54(0,36 – 0,81)

Từ 50 tuổi trở lên 154 74,0 54 26,0 0,40(0,22 – 0,73)

Tình trạng hôn nhân

Sống cùng vợ/chồng 386 75,4 126 24,6 1

Góa/Ly thân/Ly dị/ Chưa 
lập gia đình

128 92,1 11 7,9 <0,001 3,80(1,97 - 8,04)

(**) Kiểm định chi bình phương khuynh hướng
Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa sự hài lòng 

chung của người dân đến khám tại trạm y tế với tuổi và 
tình trạng hôn nhân (OR= 3,8; p < 0,003). Người bệnh ở 
nhóm tuổi càng cao tỷ lệ hài lòng chung càng thấp. Những 

người góa/li thân/li dị hoặc chưa lập gia đình có tỷ lệ hài 
lòng cao gấp 3,8 lần so những người sống chung với vợ 
chồng (OR 95%: 1,97 - 8,04), mối liên quan này có ý nghĩa 
thống kê với p< 0,001. 
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(**) Kiểm định khi bình phương khuynh hướng
Có mối liên quan giữa sự hài lòng chung với khả năng 

tiếp cận của người dân ở các yếu tố: tìm đường đến TYT, 
tìm thấy bảng hiệu (OR =16,35), đăng kí thủ tục (OR= 

13,37). Khả năng tìm đường đến trạm y tế càng dễ dàng, 
nhìn thấy bảng hiệu dễ dàng, đăng ký thủ tục dễ dàng làm 
tăng tỷ lệ hài lòng người bệnh.

Bảng 3: Mối liên quan giữa sự hài lòng chung với khả năng tiếp cận của người dân 

Khả năng tiếp cận
Hài lòng (N=514) Chưa hài lòng (N=137)

P OR (KTC95%)
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Tìm đường đến TYT 

Khó khăn 4 100,0 0 0,0 1

Bình thường 41 54,7 34 45,3 < 0,01** 2,19 (1,42-3,37)

Dễ dàng 496 82,0 103 18,0 4,79 (2,03- 11,36)

Nhìn thấy bảng hiệu

Bình thường 3 20,0 12 80,0 1

Dễ dàng 511 80,4 125 19,6 <0,001 16,35(4,29-91,09)

Đăng kí thủ tục

Bình thường 4 23,5 13 76,5 1

Dễ dàng 510 80,4 124 19,6 <0,001 13,37(4,02-56,93)

Bảng 4: Mối liên quan giữa sự hài lòng chung với các phương tiện sẵn có tại trạm y tế 

Các phương tiện sẵn có
Hài lòng (N=514) Chưa hài lòng (N=137)

P OR
(KTC 95%)SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Thùng rác

Có 494 79,8 125 20,2 1

Không/Không để ý 20 62,5 12 37,5 0,019 0,42 (0,19 – 0,97)

Cơ sở vật chất

Thiếu 0 0 4 100,0 1

Đủ nhưng chưa tốt 25 49,0 26 51,0 <0,001** 4,94 (2,82 – 8,64)

Đủ và tốt 489 82,1 107 17,9 24,37 (7,96-74,59)

Dụng cụ y tế

Thiếu 0 0,0 2 100,0 1

Đủ nhưng chưa tốt 42 53,2 37 46,8 <0,001** 4,33 (2,82 – 6,99)

Đủ và tốt 472 82,8 98 17,2 18,73(7,17-48,93)
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(**) Kiểm định khi bình phương khuynh hướng
Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa 

sự hài lòng chung với các phương tiện sẵn có tại trạm y 

tế như: thùng rác, cơ sở vật chất, dụng cụ y tế. Cơ sở y tế 
được trang bị đầy đủ thùng rác, cơ sở vật chất và dụng cụ y 
tế đầy đủ và tốt sẽ làm tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh.

Hài lòng chung có mối liên quan với chất lượng khám 
chữa bệnh tại trạm y tế như: được giải thích khi có thắc 
mắc. Nhân viên y tế không giải thích/giải thích không thỏa 
đáng những thắc mắc thì tỷ lệ hài lòng chung giảm 85% so 

với những nhân viên y tế có giải đáp thắc mắc thỏa đáng, 
(KTC 95%: 0,02 - 0,81), mối liên quan này có ý nghĩa 
thống kê với p= 0,004< 0,05.

Bảng 5: Mối liên quan giữa sự hài lòng chung với chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế 

Hài lòng (N=514) Chưa hài lòng (N=137)
p

OR
(KTC 95%)SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Giải thích khi có thắc mắc

Giải thích thỏa đáng 511 79,5 132 20,5 1

Không giải thích/ Giải thích 
không thỏa đáng

3 37,5 5 62,5 0,004 0,15 (0,02 - 0,81)

Chất lượng khám chữa bệnh

Trung bình 4 50,0 4 50,0 1

Khá 197 75,5 64 24,5 0,012 1,58 (1,11 - 2,56)

Tốt/Rất tốt 313 81,9 69 10,1 0,012 2,5 (1,23 - 5,09)

Bảng 6: Mối liên quan giữa sự hài lòng chung với khía cạnh nhân viên y tế trạm y tế 

Hài lòng (N=514) Chưa hài lòng (N=137)
p OR (KTC 95%)

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Biết thời gian làm việc

Có 505 80,5 122 19,5 1

Không 9 37,5 15 62,5 <0,001 0,14 (0,05 - 0,36)

Đảm bảo thời gian quy định làm việc

Có 389 84,0 74 16,0 1

Không 3 75,0 1 25,0 <0,001** 0,68 (0,55 - 0,83)

Không biết 113 70,6 47 29,4 0,46 (0,3 - 0,7)

Thái độ của nhân viên y tế

Bình thường 101 54,9 83 45,1 1

Quan tâm 413 88,4 54 11,6 <0,001 6,29 (4,1 - 9,63)
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(**) Kiểm định khi bình phương có tính khuynh hướng 
Tìm thấy mối liên quan giữa sự hài lòng chung với 

khía cạnh nhân viên y tế trạm y tế cụ thể: Nhân viên y tế 
biết thời gian làm việc, đảm bảo quy định thời gian làm 
việc, nhân viên y tế có thái độ quan tâm làm tăng tỷ lệ hài 
lòng của người bệnh. 

IV. BÀN LUẬN
4.1. Đặc tính mẫu nghiên cứu
Trong tổng số 651 người bệnh tham gia nghiên cứu đa 

số là nữ (62,4%), dân tộc Kinh (95,1%), độ tuổi từ 50 tuổi 
trở lên (31,9%), tốt nghiệp trung học phổ thông (41,5%), 
đang sống chung với vợ chồng (78,7% ). Thu nhập bình 
quân đầu người từ 2 đến 5 triệu và từ 5 đến 10 triệu chiếm 
tỷ lệ tương đương nhau lần lượt là 47,9% và 45,9%. Hầu 
hết mẫu nghiên cứu đều tham gia bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ 
99,1%. Có khoảng 47,1% lựa chọn khám nội tại trạm y tế. 

4.2. Tỷ lệ hài lòng người bệnh
Hơn ¾ bệnh nhân trong nghiên cứu hài lòng chung 

với dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế chiếm tỷ lệ 79%. 
Tỷ lệ này cao hơn các nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam. 
Tỷ lệ hài lòng về từng khía cạnh cũng khá cao (>90%), 
tỷ lệ hài lòng cao nhất ở khía cạnh chất lượng khám chữa 
bệnh (95,7%), tiếp đến là hài lòng về chi phí sử dụng dịch 
vụ (94,5%) và tỷ lệ hài lòng thấp nhất ở khía cạnh khả 
năng tiếp cận (90%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy tỷ lệ hài lòng về từng khía cạnh cao hơn so với 
những nghiên cứu nhưng sự chênh lệch này không đáng 
kể [3,4,5,6].

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người bệnh

Hài lòng chung của người dân đến khám tại trạm y tế 
có mối liên quan tới các đặc tính dân số xã hội của người 
dân là tuổi và tình trạng hôn nhân. Các khía cạnh khác có 
liên quan đến hài lòng chung là hài lòng về khả năng tiếp 
cận, hài lòng về sự sẵn có của các phương tiện y tế, hài 
lòng về chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế, hài lòng 
về chi phí khám chữa bệnh và hài lòng về nhân viên y tế. 
Kết quả này cũng phù hợp với kết qủa của các nghiên cứu 
được thực hiện tại Đồng Tháp, Điện Biên, Gia Lai, thành 
phố Hồ Chí Minh [3,4,5,6].

V. KẾT LUẬN
Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hài lòng của người 

bệnh khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Trạm Y tế 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương là 79% và các yếu tố 
liên quan đến hài lòng người bệnh là: Tuổi, tình trạng hôn 
nhân, khả năng tiếp cận.

KIẾN NGHỊ
Đối với các trạm y tế xã, phường cần tham mưu Sở 

Y tế trong việc cung cấp trang thiết bị, xây dựng sửa chữa 
cơ sở y tế tuyến phường xã; tăng cường giám sát và hỗ trợ 
kỹ thuật cho TYT nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khám 
chữa bệnh. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyền thông giáo 
dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho người dân và thay 
đổi các hành vi có hại cho sức khỏe.

Đối với nhân viên y tế nên chú ý thời gian làm việc, 
đảm bảo quy định thời gian làm việc, niềm nở và thân 
thiện tiếp đón bệnh nhân, giải thích thỏa đáng những thắc 
mắc của bệnh nhân. 
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TÓM TẮT
Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 là 

bệnh viện tuyến cuối của Quân đội, xếp hạng đặc biệt cấp 
quốc gia (2010). Trải qua chặng đường 68 năm xây dựng 
và phát triển, việc nâng cấp quy mô và phân hạng bệnh 
viện luôn đảm bảo song hành với chất lượng khám, chữa 
bệnh cho bộ đội và nhân dân. Cùng với chú trọng phát 
triển đội ngũ bác sĩ, hệ thống máy móc trạng bị y tế, thì 
việc bồi dưỡng năng lực thực hành chăm sóc sức khỏe 
người bệnh cho đội ngũ điều dưỡng viên có tác động trực 
tiếp, tích cực đến sức khỏe người bệnh, kết quả đó đã góp 
phần nâng cao vị thế, uy tín của bệnh viện.

Từ khóa: Điều dưỡng viên khu khám bệnh theo yêu 
cầu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chăm sóc sức 
khỏe người bệnh.

SUMMARY: 
SELF ASSESSMENT OF THE PATIENT 

HEALTH CARE CAPACITOR OF NURSERY 
AREA AT REQUEST AT THE MILITARY CENTER 
HOSPITAL 108

Military Central Hospital 108 is the Army’s last line 
hospital, with a national special rating (2010). Over the 
course of 68 years of construction and development, the 
upgrading of hospital sizes and classifications has always 
ensured in parallel with the quality of medical examination 
and treatment for soldiers and people. Along with focusing 
on developing a contingent of doctors and medical 
equipment systems, fostering the capacity of practicing 
healthcare for patients will have a direct and positive 
impact on health. healthy patients, which has contributed 
to improving the status and reputation of the hospital.

Key words: Nursing at the on demand clinic, 108 
Military Central Hospital, healthcare for patients.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăm sóc nâng cao sức khỏe cho người bệnh là nhiệm 

vụ chính của các điều dưỡng viên trong các cơ sở y tế. Tại 
khu khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện TWQĐ 108, điều 
dưỡng viên là lực lượng không thể thiếu trong công tác 
chăm sóc sức khỏe người bệnh. Người điều dưỡng đóng 
vai trò chủ đạo trong các hoạt động hỗ trợ, đáp ứng các 
nhu cầu cơ bản của mỗi người bệnh nhằm duy trì hô hấp, 
tuần hoàn, thân nhiệt, ăn uống, bài tiết, tư thế, vận động, vệ 
sinh cá nhân, ngủ, nghỉ; chăm sóc tâm lý; hỗ trợ điều trị và 
tránh các nguy cơ không an toàn từ môi trường bệnh viện. 
Ở khu khám bệnh theo yêu cầu mỗi điều dưỡng viên có 
thể chăm sóc từ một đến nhiều người bệnh, phải theo dõi 
thường xuyên người bệnh nặng, cấp cứu; chăm sóc người 
bệnh trước, trong và sau phẫu thuật và chăm sóc cho mọi 
đối tượng người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh… Điều này cho 
thấy vai trò rất quan trọng của người điều dưỡng khi thực 
hành chăm sóc. Nếu điều dưỡng viên không có kiến thức, 
kỹ năng, thái độ trách nhiệm chăm sóc người bệnh tốt hoặc 
không có đủ thời gian và phương tiện để thực hiện những 
công việc trên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chăm 
sóc sức khỏe và sự an toàn của người bệnh. Ngược lại nếu 
hoạt động chăm sóc của điều dưỡng có chất lượng tốt sẽ 
giảm được thời gian nằm viện của người bệnh, giảm chi 
phí điều trị, chất lượng điều trị được nâng cao góp phần 
không nhỏ tới uy tín, vị thế của Bệnh viện TWQĐ 108 
hiện nay. 

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu nghiên cứu
Tại Bệnh viện TWQĐ 108 đã ban hành Bộ tiêu chí 

chuẩn đánh giá năng lực chăm sóc người bệnh và tiến hành 
áp dụng toàn bệnh viện làm cơ sở đánh giá và phát triển 
năng lực điều dưỡng viên trong quá trình khám, chữa bệnh. 

Ngày nhận bài: 25/10/2019                           Ngày phản biện: 31/10/2019                    Ngày duyệt đăng: 05/11/2019

TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI 
BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN KHU KHÁM BỆNH THEO YÊU 
CẦU Ở BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

Phạm Thị Thuyết1

1. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện TWQĐ 108
SĐT: 0987.900.681, gmail: phamthuyetbv108@gmail.com
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Tuy nhiên, việc khảo cứu đánh giá thực trạng năng lực của 
điều dưỡng viên tại Bệnh viện TWQĐ 108 đạt đến đâu so 
với Bộ tiêu chí chuẩn này? Những yếu tố nào có liên quan 
đến việc phát triển năng lực của điều dưỡng viên? Làm 
thế nào để nâng cao năng lực của điều dưỡng của Bệnh 
viện? Từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện bài viết: Tự 
đánh giá năng lực chăm sóc sức khỏe người bệnh của điều 
dưỡng viên khu khám bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện 
TWQĐ 108 năm 2019, với hai mục tiêu cụ thể sau: 

(1). Đánh giá năng lực tự chăm sóc sức khỏe người 
bệnh của điều dưỡng viên khu khám bệnh theo yêu cầu tại 
Bệnh viện TWQĐ năm 2019.

(2). Đề xuất một số nội dung liên quan nhằm bồi 
dưỡng nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người bệnh 
của điều dưỡng viên khu khám bệnh theo yêu cầu tại Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 năm 2019.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định 

lượng và nghiên cứu định tính, được thực hiện từ tháng 
5 đến tháng 10 năm 2019. Nghiên cứu định lượng thực 
hiện bằng phỏng vấn tự  điền phiếu khảo sát với 60 điều 
dưỡng, và 120 người bệnh và người nhà (80 người bệnh 
+ 40 người nhà); số liệu thu được được phân tích bằng 
thống kê toán học, sử dụng Test đánh giá mối liên hệ tương 
quan giữa điều dưỡng viên với người bệnh. Nghiên cứu 
định tính được thực hiện bằng phương pháp trao đổi phỏng 
vấn sâu 01 đồng chí Chủ nhiệm khoa Khám bệnh, 10 điều 
dưỡng viên và 20 người bệnh và người nhà (10 người bệnh 
+ 10 người nhà bệnh nhân).

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Để có cơ sở đánh giá khách quan, chính xác thực trạng 

năng lực chăm sóc sức khỏe người bệnh của điều dưỡng 
viên khu khám bệnh theo yêu cầu ở Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 hiện nay, tác giả xây dựng bộ 7 tiêu chí 
khảo sát cho hai nhóm đối tượng nghiên cứu, gồm: 60 điều 
dưỡng viên và 120 người bệnh và người nhà người bệnh 

với các biểu hiện cụ thể như sau:
1. Thái độ, trách nhiệm chăm sóc người bệnh của 

điều dưỡng viên.
2. Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đảm bảo an 

toàn, hiệu quả.
3. Tiến hành các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe người 

bệnh đúng quy trình. 
4. Duy trì thời gian tiếp xúc, chăm sóc sức khỏe người 

bệnh liên tục.
5. Sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông và phương 

tiện nghe nhìn trong giao tiếp với người bệnh và người 
nhà bệnh nhân.

6. Xác định nhu cầu và tổ chức hướng dẫn, giáo dục 
sức khỏe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. 

7. Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của 
người bệnh và gia đình bệnh nhân.

Tiến hành chia bộ 7 tiêu chí đánh giá trên thành 3 mức 
độ với quy ước điểm cụ thể như sau: Tốt (3 điểm), Khá (2 
điểm), Trung bình (1 điểm).

Sử dụng công thức tính khoảng điểm: L = 
1n

n
−

Trong đó:
- L: là khoảng điểm.
- n: là số mức độ các khoảng điểm).
- Ta có L = 0,67.
Áp dụng công thức tính điểm trung bình cộng ( X ) 

đối với từng tiêu chí, xác định thứ hạng của từng tiêu chí, 
điểm trung bình cộng của từng tiêu chí được quy ước ở ba 
mức độ như sau:

- Tốt (từ ≥ 2.34 ÷ 3 điểm).
- Khá (từ ≥1.67÷ ≥ 2.34 điểm).
- Trung bình (từ 1 ÷ <1.67 điểm).
Sau khi có được ( X ) của từng tiêu chí, chúng tôi 

sẽ có kết luận về thực trạng năng lực chăm sóc sức khỏe 
người bệnh của điều dưỡng viên khu khám bệnh theo yêu 
cầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện nay. Sau 
khi thực hiện quy trình phát phiếu khảo sát, thu phiếu, 
phân tích cho ra kết quả cụ thể như sau:
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Bảng 1: Kết quả khảo sát thực trạng năng lực chăm sóc sức khỏe người bệnh của điều dưỡng viên viên khu 

khám bệnh theo yêu cầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện nay. Theo tự đánh giá của 60 điều dưỡng 

TT Nội dung tiêu chí
Mức độ biểu hiện

ĐTB Thứ bậc
Tốt Khá Trung bình

1 Thái độ, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người 
bệnh của điều dưỡng viên. 27 29 04 2.38 4

2 Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đảm bảo an 
toàn, hiệu quả. 30 27 03 2.45 2

3 Tiến hành các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe người 
bệnh đúng quy trình. 32 28 00 2.53 1

4 Duy trì thời gian chăm sóc sức khỏe người bệnh 
liên tục. 29 28 03 2.43 3

5
Sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông và phương 
tiện nghe nhìn trong giao tiếp với người bệnh và 
người nhà bệnh nhân.

22 29 09 2.21 7

6 Xác định nhu cầu và tổ chức hướng dẫn, giáo dục 
sức khỏe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. 25 27 08 2.28 6

7 Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của 
người bệnh và gia đình bệnh nhân. 26 28 06 2.33 5

              Điểm trung bình chung   2.37

 Bảng 2: Kết quả khảo sát thực trạng năng lực chăm sóc sức khỏe người bệnh của điều dưỡng viên viên khu 
khám bệnh theo yêu cầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện nay. Theo tự đánh giá của 120 người bệnh 

và người nhà (80 người bệnh + 40 người nhà bệnh nhân) 

TT Nội dung tiêu chí
Mức độ biểu hiện

ĐTB Thứ bậc
Tốt Khá Trung bình

1 Thái độ, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người 
bệnh của điều dưỡng viên. 54 58 08 2.40 4

2 Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đảm bảo an 
toàn, hiệu quả. 62 57 01 2.65 1

3 Tiến hành các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe người 
bệnh đúng quy trình. 59 58 03 2.46 2

4 Duy trì thời gian chăm sóc sức khỏe người bệnh 
liên tục. 55 60 05 2.42 3
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5
Sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông và phương 
tiện nghe nhìn trong giao tiếp với người bệnh và 
người nhà bệnh nhân.

52 59 09 2.36 5

6 Xác định nhu cầu và tổ chức hướng dẫn, giáo dục 
sức khỏe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. 47 56 17 2.25 7

7 Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của 
người bệnh và gia đình bệnh nhân. 50 57 13 2.30 6

              Điểm trung bình chung   2.40

Biểu đồ: Năng lực chăm sóc sức khỏe người bệnh của điều dưỡng viên khu khám bệnh theo yêu cầu
ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Để tăng tính thuyết phục về thực trạng năng lực chăm 
sóc sức khỏe người bệnh của điều dưỡng viên khu khám 
bệnh theo yêu cầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
hiện nay, tác giả tiến hành nội dung phỏng vấn 01 đồng 
chí Chủ nhiệm Khoa khám bệnh; 10 điều dưỡng viên và 
20 người bệnh và người nhà người bệnh. Nội dung khảo 
sát mức độ hài lòng về các tiêu chí đưa ra khảo sát ở trên. 

Kết quả trao đổi với Chủ nhiệm Khoa khám bệnh về 
kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ điều 
dưỡng viên khu khám bệnh theo yêu cầu cho thấy: 100% 
điều dưỡng viên được lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện và khoa 
tuyển chọn kỹ lưỡng, được đào tạo cơ bản, có trình độ cao 
đẳng trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn giỏi, 
phương pháp tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, đáp 
ứng tương đối tốt nhu cầu khám, chữa bệnh theo yêu cầu 
của người bệnh và người nhà.

Kết quả phỏng vấn với 10 điều dưỡng: Xây dựng bộ 
tiêu chí trên là phù hợp với nội dung nghiên cứu và thể 
hiện rõ ý được hỏi, làm cho người được hỏi dễ trả lời theo 
các nội dung câu hỏi. Các điều dưỡng đều khẳng định họ 
đã luôn quán triệt nhận thức rõ về chức trách nhiệm vụ 
được giao; thường xuyên phối hợp tốt với bác sĩ trong việc 
khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh. Luôn 

tận tuy với công việc chuyên môn, thường xuyên gần gũi, 
chia sẽ nỗi đau với người bệnh, coi họ như những người 
thân trong gia đình. 

Kết quả phỏng vấn 20 người bệnh và người nhà: 
Người bệnh khẳng định khi họ được đến Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 thăm khám, điều trị thì tâm lý rất yên 
tâm về trình độ tay nghề các y, bác sỹ ở đây; Bệnh viện 
được trang bị nhiều máy móc hiện đại, đồng bộ; cảnh quan 
Bệnh viện sạch sẽ và có không gian thoáng đãng làm thỏa 
mãn nhu cầu thẩm mỹ các khách hàng và để lại nhiều ấn 
tượng tốt đẹp về Bệnh viện sau thời gian được điều trị tại 
đây. Người nhà bệnh nhân cho rằng việc người thân họ 
được đến khám, chữa bệnh tại một cơ sở y tế lớn, có uy tín 
và thương hiệu như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
là đáng mừng, đáp ứng nhu cầu của nhiều bệnh nhân và 
người nhà. Họ luôn tin tưởng khi người bệnh được điều trị 
ở Bệnh viện 108 sẽ có nhiều cơ hội khỏi bệnh hơn so với 
một số cơ sở y tế ở tuyến địa phương.

Từ số liệu khảo sát thu được ở Bảng 1 và 2. Tác giả 
tiến hành xây dựng Biểu đồ đánh giá thực trạng năng lực 
chăm sóc sức khỏe người bệnh của điều dưỡng viên khu 
khám bệnh theo yêu cầu ở Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 hiện nay:
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IV. KẾT LUẬN 
1. Căn cứ kết quả khảo sát 60 điều dưỡng viên ở Bảng 

1 cho thấy: 100% điều dưỡng viên đều đồng tình đánh giá 
cao nội dung bộ tiêu chí khảo sát năng lực chăm sóc sức 
khỏe người bệnh của điều dưỡng khu khám bệnh theo yêu 
cầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện nay; bảm 
đảm phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu. Nhận 
xét cả 7 tiêu chí đều được đánh giá mức độ khá và tốt. 
Trong đó biểu hiện cao nhất là Tiêu chí 3 “Tiến hành các 
kỹ thuật chăm sóc sức khỏe người bệnh đúng quy trình”, 
(ĐTB = 2.53); tiếp đến là các tiêu chí 2,4,1,7,6 và thấp 
nhất là tiêu chí 5 “Sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông 
và phương tiện nghe nhìn trong giao tiếp với người bệnh 
và người nhà bệnh nhân”, (ĐTB = 2.21).

2. Căn cứ kết quả khảo sát 120 người bệnh và người 
nhà ở Bảng 2 cho thấy: Các người bệnh và người nhà đều 
có sự đánh giá cao bộ tiêu chí khảo sát thực trạng năng lực 
chăm sóc sức khỏe người bệnh của điều dưỡng khu khám 
bệnh theo yêu cầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
hiện nay; các tiêu chí phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ 
nghiên cứu. Nhận xét cả 7 tiêu chí đều được đánh giá mức 
độ khá và tốt. Trong đó biểu hiện cao nhất cả là tiêu chí 
2 “Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đảm bảo an toàn, 
hiệu quả”, (ĐTB = 2.65); tiếp đến là các tiêu chí 3,4,1,5,7, 
thấp nhất là tiêu chí 6 “Xác định nhu cầu và tổ chức hướng 
dẫn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà bệnh 
nhân”, (ĐTB = 2.25). 

Độ lệch chuẩn trung bình của hai nhóm khách thể 
được khảo sát là 004; xác suất P = 99.96%, điều đó cho 
thấy kết quả khảo sát hai nhóm khách thể trên có mối 
liên hệ tuyến tính với nhau, đảm bảo độ tin cậy khoa học. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên quan giữa năng lực thực 
hành chăm sóc với thâm niên công tác, bản chất công việc, 
sự hài lòng của điều dưỡng với công việc chuyên môn 
chăm sóc sức khỏe người bệnh.

KHUYẾN NGHỊ
1.  Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng lãnh đạo, 

chỉ huy khoa Khám bệnh thường xuyên làm tốt nhiệm vụ 
giáo dục, tuyên truyền, định hướng giá trị nghề nghiệp, 
qua đó củng cố xu hướng nghề cho đội ngũ điều dưỡng 
viên.

2. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
chuyên môn, hội thi điều dưỡng giỏi tạo điều kiện cho các 
điều dưỡng viên nâng cao tay nghề chuyên môn, phương 
pháp tác phong làm việc.

3. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thanh niên, hội 
phụ nữ trong cổ vũ, động viên các đoàn viên là điều dưỡng 
viên nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác, góp phần 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

4. Lãnh đạo, chỉ huy khoa thường xuyên chỉ đạo, 
hướng dẫn ban chấp hành công đoàn, hội phụ nữ làm tốt 
công tác thi đua, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 
thành tích cao trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Báo cáo kết quả công tác khám, chữa bệnh năm 2018 
và Qúy III năm 2019.

2. Chương trình số 52/CTr - BYT (18/6/2009) “Về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa 
bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế” do Bộ Y tế ban hành.

3. Bộ Y tế, Quyết định số 2151/QĐ- BYT (04/ 6/ 2015) “Về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, 
hướng tới sự hài lòng người bệnh”.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 20- NQ/TƯ (25/10/2017) “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân nhân trong tình hình mới”.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mô hình 

bệnh tật và một số yếu tố liên quan tại Khoa Khám bệnh 
đa khoa theo yêu cầu Bệnh viện Phổi Trung ương. Nghiên 
cứu điều tra cắt ngang từ hồ sơ của 39.277 người bệnh 
đến khám và điều trị ngoại trú tại phòng khám từ tháng 
1/2018 đến tháng 12/2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
trong cơ cấu bệnh tật tại phòng khám đa khoa, các bệnh 
về hô hấp ngoài lao chiếm ưu thế, cao hơn nhiều so với 
các nhóm bệnh khác. Nhóm bệnh có tỉ lệ cao gồm: viêm 
đường hô hấp trên, viêm phổi, viêm phổi do hội chứng trào 
ngược,viêm phế quản, COPD, viêm dạ dày. Cơ cấu bệnh 
tật có liên quan chặt chẽ đến tuổi, giới tính. Kết quả này là 
cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở trang thiết bị, đào 
tạo nhân lực, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của 
người dân, đồng thời đây cũng là cơ sở để nâng cao chất 
lượng của phòng khám.

Từ khóa: Mô hình bệnh tật, Khoa Khám bệnh đa 
khoa theo yêu cầu.

SUMMARY:
SURVEY OF PATIENT DISEASES IN MULTI-

CLIENT EXAMINATION REQUIREMENTS FOR 
CENTRAL UNIVERSITY HOSPITAL 2018

The study was conducted to determine the disease 
model and some related factors at the TYC clinic at the 
central lung hospital. A cross-sectional survey of records 
from 39,277 patients visited and outpatient at the clinic 
from January 2018 to December 2018. The study results 
show that, in the disease structure at the polyclinic In 
addition, the disease of non-tuberculous respiratory 
diseases predominates, much higher than other disease 
groups. High incidence groups include: upper respiratory 
tract infection, pneumonia, reflux pneumonia, bronchitis, 
COPD, gastritis. Disease patterns are closely related to 
age and gender. This result is the basis for building a 

plan to invest in equipment facilities, training human 
resources, improving quality to meet the needs of the 
people, and this is also the basis for improving the quality 
of the room, Examination.

Key word: Disease patterns, General Clinic on demand.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam trong xu thế phát triển hội nhập và đổi mới 

đang có những bước tăng trưởng kinh tế về mọi mặt, dân 
số chuyển dịch, môi trường sống biến động… Đồng hành 
sự phát triển kinh tế xã hội, những tiến bộ của khoa học 
công nghệ có tác động lớn đến đời sống và y học, góp 
phần phát hiện sớm bệnh tật, chẩn đoán sớm, chính xác, 
điều trị tốt, dự phòng hiệu quả, giảm tỉ lệ tử vong tăng 
tuổi thọ.

Mô hình bệnh tật là sự phản ánh tình hình sức khỏe, 
tình hình kinh tế- xã hội của một cộng đồng, là yếu tố quan 
trọng giúp xây dựng kế hoạch chăm sóc nhân dân hiệu quả 
và toàn diện. Xã hội ngày càng phát triển, mô hình bệnh 
tật cũng thay đổi theo.

Khoa Khám bệnh đa khoa theo yêu cầu (ĐKTYC) 
Bệnh viện Phổi Trung ương là nơi tiếp nhận, điều trị bệnh 
nhân đến khám và điều trị ngoại trú. Theo báo cáo hoạt 
động của khoa năm 2018 có 61.167 người bệnh đến khám 
và điều trị ngoài trú. Để đáp ứng được mọi nhu cầu khám 
chữa bệnh của người dân cả nước và đề xuất phương 
hướng hoạt động của phòng khám đa khoa theo yêu cầu, 
chúng tôi tiến hành khảo sát này với mục tiêu “xác định 
mô hình bệnh tật và một số yếu tố liên quan tại PKĐKTYC 
Bệnh viện Phổi Trung ương”.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng: Tất cả người bệnh đến khám và điều trị 

ngoại trú tại Khoa Khám bệnh ĐKTYC Bệnh viện Phổi 
Trung ương.

Ngày nhận bài: 25/10/2019                           Ngày phản biện: 07/11/2019                    Ngày duyệt đăng: 12/11/2019

KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA 
THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

Trần Thị Huệ1,  Nguyễn Văn Thắng1  

1. Bệnh viện Phổi Trung ương 
Tác giả chính Trần Thị Huệ, SĐT:  0363777068,  Email: huemy2010@gmail.com
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Cỡ mẫu: Nghiên cứu này tiến hành thu thập thông 

tin từ tất cả hồ sơ bệnh án bao gồm 67.167 người bệnh 
đến khám và điều trị ngoại trú tại Phòng Khám ĐKTYC 
Bệnh viện Phổi Trung uơng tháng 1/2018 đến tháng 
12/2018.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.
Nội dung nghiên cứu: Tiến hành thống kê và phân 

tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án được lưu trữ tại phòng khám 
về tình hình bệnh tật, và đặc điểm của người bệnh.

Các chỉ số nghiên cứu: Khảo sát một số đặc điểm dân 
số xã hội của bệnh nhân gồm giới tính, tuổi, nơi cư trú... cơ 
cấu bệnh tật theo giới tính, nhóm tuổi...

2.3. Xử lí và phân tích dữ liệu
- Mã hóa số bệnh án và các dữ liệu theo các mặt bệnh 

đã được phân chia theo ICD 10.
- Mử lý số liệu băng phương pháp thống kê y- sinh học.
2.4. Đạo đức nghiên cứu:
Quyền và lợi ích của đối tượng nghên cứu được đảm 

bảo theo quy định của hội đồng đạo đức trong nghiên 
cứu y sinh học. Nghiên cứu được sự chấp thuận của lãnh 

đạo Khoa Khám bệnh đa khoa theo yêu cầu và Hội đồng 
nghiên cứu của Bệnh viện Phổi Trung ương.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Từ tháng 1/2018-12/2018 Khoa Khám bệnh ĐKTYC 

BVPTW tiếp nhận 67.167 lượt người khám bệnh, trong đó 
có 39.277 người bệnh khám và điều trị ngoại trú, 27.890 
đối tượng khám sức khỏe đi nước ngoài (khám loại trừ 
lao). Chúng tôi chọn được 39.277 người bệnh khám và 
điều trị ngoại trú đưa vào nghiên cứu, kết quả nghiên cứu 
cho thấy:

3.1. Tình hình chung về khám chữa bệnh tại Khoa 
Khám bệnh ĐKTYC Bệnh viện Phổi Trung ương.

∙ Phân bố theo giới tính: 
Trong số 39.277 đối tượng đến khám chữa bệnh tại 

Khoa Khám bệnh ĐKTYC Bệnh viện Phổi Trung ương 
trong thời gian nghiên cứu có 24.226 đối tượng là nam 
(61,8%) và 15.011đối tượng là nữ (38.2%). Như vậy số 
lượng bệnh nhân nam nhiều hơn số lượng bệnh nhân nữ.

∙ Phân  bố theo đối tượng khám bệnh và nơi cư trú 
của đối tượng khám bệnh:

Đối tượng khám Số lượng Tỉ lệ

Khám bệnh đa khoa theo yêu cầu 37.917 96.6%

Khám BHYT 1.360 3.4%

Tổng: 39.277 100%

Trong số 39.277 đối tượng đến khám có 12.490(31.8%) 
bệnh nhân ở Hà Nội, còn lại 26.787 (68.2%) bệnh nhân có 

hộ khẩu ở rải rắc khắp các tỉnh thành trong cả nước. 
 � Phân bố theo nhóm tuổi

Đối tượng thuộc độ tuổi từ 16-59 chiếm tỉ lệ cao nhất 
(69.2%); tiếp đến là nhóm từ 60 tuổi trở lên có 7.164 người 
chiếm 18.2%; thấp nhất là nhóm từ 0-15 tuổi, có 4.934 

người (12.6%).
� Hướng xử lý, điều trị của bệnh nhân khám bệnh ngoại 

trú tại Khoa Khám bệnh ĐKTYC BVPTW:  (n=39.277)

Nhóm tuổi Số lượng Tỉ lệ%

0-15 4.934 12.6%

16-59 27.179 69.2%

>= 60 7.164 18.2%

Tổng 39.277 100%
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Như vậy đa số các bệnh nhân đến khám là được cấp 
đơn thuốc cho về điều trị tại nhà (73.9%); chỉ một số 
trường hợp bệnh nặng mới phải nhập viện(6.7%); chuyển 
viện khám chuyên khoa (0.4%). 

3.2. Mô hình bệnh tật tại Khoa khám bệnh  
ĐKTYC BVPTW

1) Cơ cấu bệnh tật: 
 Phân bố bệnh theo 3 nhóm bệnh

Số lượng người bệnh ở đây lớn hơn số lượng người 
bệnh đến khám do trên  một người bệnh có thể mắc nhiều 
bệnh khác nhau.

� Trong nhóm bệnh lao n= 7.521:
Gồm 3.052 người mắc lao phổi và 4.469 người mắc 

lao ngoài phổi. Phổ biến nhất vẫn là lao phổi 3.052 người 
bệnh chiếm tỉ lệ 40.6%.

Trong 7.521 bệnh nhân được chẩn đoán lao có 
3.746 người bệnh làm hồ sơ điều trị ngoại trú tại khoa 
khám bệnh ĐKTYC chiếm tỷ lệ 49,8%, còn lại 3.775 
người bệnh được chuyển về tuyến dưới điều trị lao theo 
CTCLQG.

� 10 bệnh có tỉ lệ mắc cao nhất trong nhóm bệnh hô 
hấp ngoài lao, n=33.435

Đặc điểm Số lượng Tỉ lệ

Cấp đơn thuốc cho về 29.062 73.9%

Vào viện 2.678 6.7%

Lập hồ sơ điều trị ngoại trú lao tại khoa 3.746 9.4%

Chuyển về tuyến dưới điều trị lao 3.775 9.6%

Chuyển viện khám chuyên khoa 16 0.4%

Nhóm bệnh Số lượng Tỉ lệ

Bệnh Lao 7.521 14.8%

Bệnh hô hấp ngoài lao 34.435 67.9%

Bệnh khác 8.777 17.3%

Tổng 50.733 100%

STT Tên bệnh Số lượng Tỉ lệ

1 Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp 6.463 19.3%

2 Viêm phổi 5.538 16.6%

3 Viêm phế quản mãn tính 5.154 15.4%

4 Viêm phổi do trào ngược dạ dày thực quản 4.426 13.2%

5 Viêm phế quản do trào ngược  dạ dày thực quản 3.637 10.9%

6 COPD 2.534 7.6%

7 Hen phế quản 1.990 5.9%

8 Giãn phế quản 1.454 4.4%

9 Viêm phế quản cấp 1.173 3.5%

10 U phổi 1.066 3.2%
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Nhóm bệnh hô hấp ngoài lao thường gặp nhất là nhiễm 

trùng đường hô hấp trên cấp (j06.9) chiếm 19.3%; viêm phổi 
(j15.8) chiếm 16.6%; viêm phế quản mạn tính (j42) 15.4%; 

viêm phổi do trào ngược dạ dày thực quản (j17*) chiếm 15.4%.
� Mười bệnh có tỉ lệ mắc cao nhất trong nhóm bệnh 

khác, n=13.246

Stt Tên bệnh Số lượng Tỉ lệ

1 Viêm dạ dày 3.787 28.6%

2 TNTN não 3.345 25.2%

3 Viêm khớp 1.180 8.9%

4 Đái tháo đường 1.127 8.5%

5 Kiểm tra sức khỏe 1.108 8.4%

6 Bệnh trào ngược dạ dày- thực quản 965 7.4%

7 Viêm hạch 801 6%

8 Cao huyết áp 753 5.7%

9 viêm đại tràng 123 0.9%

10 Suy tim 57 0.4 %

Nhóm bệnh khác thường gặp nhất là viêm dạ dày 
(k29) 28.6%; thiểu năng tuần hoàn não (I67) 25.2%; viêm 

khớp (M13.9) 8.9%. 
2) Một số bệnh thường gặp, n= 39.926

Trong 10 bệnh thường gặp có ba bệnh chiếm tỉ lệ cao 
nhất là nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp (j06.9) 16.3%; 
viêm phổi (j15.8) 13.9%; viêm phế quản mạn tính (j42)  
12.9%. Hai bệnh có tỉ lệ thấp nhất là COPD (j44.1) 6.3%; 

Hen phế quản (j45) 5%, kết quả nghiên cứu này có thể 
giải thích do các nơi đều có phòng khám quản lý bệnh 
hen phế quản.

Stt Tên bệnh Số lượng Tỉ lệ

1 Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp 6.463 16.3%

2 Viêm phổi 5.538 13.9%

3 Viêm phế quản mạn tính 5.154 12.9%

4 Viêm phổi do trào ngược dạ dày thực quản 4.426 11%

5 Viêm dạ dày 3.787 9.5%

6 Viêm phế quản do trào ngược  dạ dày thực quản 3.637 9.1%

7 Thiểu năng tuần hoàn não 3.345 8.4%

8 Lao phổi 3.052 7.6%

9 COPD 2.534 6.3%

10 Hen phế quản 1.990 5%
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
IV. BÀN LUẬN
4.1. Một số đặc điểm người bệnh khám ngoại trú 

tại Khoa Khám bệnh ĐKTYC 
1. Về giới tính: Nam giới có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn 

nữ giới (61,8% nam, 38.2% nữ). Số lượng bệnh nhân nữ 
ít hơn nam do nữ giới hút thuốc lá (thuốc lào) ít hơn nhiều 
so với nam giới. Số lượng bệnh nhân nam giới cao hơn có 
thể là do nam gới hút thuốc lá nhiều, tiếp xúc với các yếu 
tố tác hại nghề nghiệp, áp lực công việc, căng thẳng trong 
quá trình làm việc… cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe 
của họ. Kết quả nghiên cứu này có sự khác biệt so với 
nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Nhật Tảo và cộng sự 
[1] nghiên cứu mô hình bệnh tật tại Phòng Khám đa khoa 
Trường Đại học Trà Vinh.

2. Về đối tượng khám bệnh và nơi cư trú của người 
bệnh đến khám:

� Đối tượng nghiên cứu đa phần là khám bệnh theo 
yêu cầu 96.6%, chỉ có 3.4% là khám bệnh BHYT. Kết 
quả nghiên cứu này trái ngược với kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Nhật Tảo và cộng sự [1]; và nghiên cứu của 
Nguyễn Thành Phương [2]. Sự khác biệt này do BVPTW 
là Bệnh viện tuyến cao nhất không có bệnh nhân đăng kí 
khám BHYT, chỉ những bệnh nhân có giấy chuyển tuyến 
khám bệnh mới được hưởng BHYT. Đối tượng khám theo 
yêu cầu( thu phí) là 96.6% cho thấy bệnh viện đã thu hút 
được người bệnh sẵn sàng trả phí dịch vụ để được phục vụ 
nhanh và sử dụng các dịch vụ kĩ thuật cao.Việc xây dựng 
dịch vụ khám chữa bệnh với giá cả hợp lý, trang thiết bị 
hiện đại, cơ sở vật chất khang trang sạch sẽ, đội ngũ y bác 
sỹ có trình độ chuyên môn cao, tạo môi trường thân thiện 
giữa nhân viên y tế với người bệnh sẽ giúp cho khoa khám 
bệnh ĐKTYC thu hút được người bệnh đến khám đông 
hơn và người bệnh sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tốt nhất.

� Nơi cư trú: Bệnh nhân đến khám tại Khoa Khám 
bệnh ĐKTYC rải rác khắp các tỉnh thành trong cả nước. 
Tuy nhiên số lượng bệnh nhân ở khu vực Hà Nội đông hơn 
so với các tỉnh thành khác (Hà Nội 31.8% so với các tỉnh 
khác 68.2%) do BVPTW nằm trên địa bàn thành phố Hà 
Nội nên giao thông đi lại thuận tiện, gần hơn. Người bệnh 
ở các tỉnh thành khác đi lại xa xôi, khó khăn đến khám là 
những người bệnh nặng hoặc những người bệnh đã điều 
trị ở nhiều nơi không đỡ họ mới đến BVPTW để khám và 
điều trị tuy nhiên con số 68.2% người bệnh ở các tỉnh khác 
cho thấy phòng khám cũng đang thu hút được  người bệnh 
đến khám.

3.  Hướng xử lý, điều trị sau khám bệnh:
Kết quả của chúng tối cho thấy tỉ lệ cấp đơn thuốc về 

điều trị tại nhà chiếm 83.5% đây cũng là tình hình chung 
của tất cả các Khoa Khám bệnh, tỉ lệ này có nét tương 
đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thành Phương [2]. Tỷ 
lệ bệnh nhân chuyển viện khám và điều trị chuyên khoa 
chiếm 0.4%;  đa số nhóm này mắc bệnh tim mạch, thận tiết 
niệu quá khả năng  điều trị của phòng khám.Việc thành lập 
Khoa Khám bệnh ĐKTYC giúp cho các bệnh nhân điều trị 
nội trú trong viện không phải đi khám chuyên khoa ở các 
viện khác; những bệnh nhân đến khám bệnh có thể khám 
nhiều chuyên khoa khác nhau chứ không phải chỉ khám 
chuyên khoa hô hấp như trước đây. Như vậy, người bệnh 
đã giảm được gánh nặng kinh tế chi phí về y tế.

4.2. Mô hình bệnh tật của bệnh nhân.
1. Phân bố bệnh theo nhóm tuổi: Nhóm tuổi từ 16-59 

chiếm tỉ lệ mắc bệnh cao nhất (69.2%), tiếp đến là nhóm 
>= 60 tuổi (18.2%), cuối cùng là nhóm 0-15 tuổi (12.6%). 
Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 16-59 của nghiên cứu này cũng 
tương đương với nghiên cứu của Nguyễn Thị Nhật tảo và 
cộng sự (70.4%) [1], và cao hơn nhiều so với nghiên cứu 
của Nguyễn Thành Phương (33.3%)[2]. Lý giải cho kết 
quả này có thể là do những người trong độ tuổi 16-59 đang 
trong độ tuổi lao động, các tác hại của nghề nghiệp, áp lực 
công việc và khả năng tiếp xúc với ô nhiễm, khói bụi cao 
hơn hẳn. Tiếp đến là nhóm >= 60 tuổi có tỉ lệ mắc bệnh 
cũng khá cao vì ở độ tuổi này hệ miễn dịch suy giảm, chức 
năng của các cơ quan trong cở thể yếu dần, họ rất dễ mắc 
mắc bệnh và điều trị cũng khó hồi phục hơn các nhóm 
khác. 

2. Phân bố bệnh theo 3 nhóm bệnh: Nhóm bệnh 
hô hấp ngoài lao chiếm tỉ lệ cao nhất (67.9%), nhóm 
bệnh khác chiếm tỉ lệ (17.3%), cuối cùng là nhóm bệnh 
lao(14.8%). Ba nhóm bệnh trên khác hoàn toàn so với 
các nghiên cứu của Nguyễn Thị Nhật Tảo và cộng sự 
[1]; nghiên cứu của Nguyễn Thành Phương [2]. Sự khác 
biệt trên do Khoa Khám bệnh ĐKTYC là phòng khám 
thuộc BVPTW, Khoa Khám bệnh mới hoạt động được 4 
năm lên nhiều người bệnh còn chưa biết đến Khoa Khám 
bệnh ĐKTYC. Vì lí do này lên bệnh nhân đến đây khám 
bệnh về hô hấp là chủ yếu, những bệnh khác được phát 
hiện thêm trong quá trình thăm khám và làm xét nghiệm. 
Số lượng bệnh nhân đến để khám về tiêu hóa, tim mạch, 
xương khớp … rất ít 2.407 người chiếm tỉ lệ (6.1%). 
Trong nhóm bệnh hô hấp ngoài lao có 2 bệnh khá mới 
mẻ là viêm phế quản do bệnh trào ngược dạ dày thực 
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quản và viêm phổi do bệnh trào ngược dạ dày thực quản, 
đa số triệu chứng của 2 bệnh này là ho kéo dài, đau tức 
ngực, khó thở lên bệnh nhân rất dễ bị bỏ qua chẩn đoán 
nếu không được hỏi bệnh kĩ và nội soi thực quản- dạ 
dày.  Yêu cầu đặt ra lúc này là công tác truyền thông phải 
mạnh, phải thường xuyên và trên mọi phương tiện thông 
tin để nhân dân biết và đến khám bệnh đa khoa tại Khoa 
Khám bệnh ĐKTYC.

Mối liên quan giữa các nhóm bệnh với đặc điểm 
của đối tượng

Nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa nhóm 
bệnh lao, bệnh phổi ngoài lao, bệnh khác với nhóm tuổi 
và giới tính.

V. KẾT LUẬN
Nghiên cứu thực hiện trên 39.277 người bệnh đến 

khám ngoại trú tại Khoa Khám bệnh ĐKTYC BVPTW từ 
tháng 01/2018 – tháng 12/2018 kết quả như sau:

-  Đặc điểm của bệnh nhân khám ngoại trú tại Khoa 
Khám bệnh ĐKTYC: 

+ Giới tính: Nam chiếm 61.8%, nữ chiếm 38.2%
+ Nơi cư trú: Bệnh nhân ở Hà Nội chiếm 31.8%, 

còn lại 68.2% bệnh nhân rải rắc khắp các tỉnh thành 
trong cả nước. 

+ Khám BHYT 3.4%; khám bệnh theo yêu cầu (dịch 
vụ) 96.6%

- Một số bệnh thường gặp: Nhiễm trùng hô hấp trên 
cấp, viêm phổi, viêm phế quản mạn tính, viêm phổi do trào 
ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày, viêm phế quản do 
trào ngược dạ dày thực quản, thiểu năng tuần hoàn não, lao 
phổi, COPD, hen phế quản.

- Một số bệnh thường gặp trong nhóm 0-15 tuổi: 

Nhiễm trùng hô hấp trên cấp, viêm phế quản, lao phổi, 
viêm phổi, hen phế quản, lao ngoài phổi, viêm hạch. Như 
vậy đối tượng từ 0-15 tuổi đến khám tại Khoa Khám bệnh 
ĐKTYC chủ yếu là khám về hô hấp và khám về chuyên 
khoa Lao.

- Một số bệnh thường gặp trong nhóm bệnh 16-59 
tuổi: Nhiễm trùng hô hấp trên cấp, viêm phổi, viêm phế 
quản, viêm phổi- viêm phế quản do trào ngược dạ dày thực 
quản,viêm dạ dày, lao phổi, hen phế quản, giãn phế quản, 
viêm dạ dày, rối loạn tiền đình, viêm khớp, đái tháo đường.

- Một số bệnh thường gặp trong nhóm bệnh từ 60 
tuổi trở lên: Viêm phổi, viêm dạ dày- trào ngược dạ dày 
thực quản, viêm phế quản, COPD, hen phế quản, lao 
phổi, giãn phế quản, cao huyết áp, viêm đường hô hấp 
trên, viêm phổi- phế quản do trào ngược dạ dày thực 
quản, lao ngoài phổi.

- Cơ cấu bệnh tật liên quan chặt chẽ đến tuổi và 
giới tính.

- Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để xây dựng kế 
hoạch đầu tư về cơ sở, trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, 
nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
của người dân. Từ kết quả khảo sát và cơ sở kết luận chúng 
tôi có kiến nghị: 

+ Mở thêm phòng khám quản lý ngoại trú với các 
bệnh phổi mãn tính để quản lý người bệnh được tốt hơn.

+ Phát triển toàn diện hệ thống khám bệnh, xét nghiệm 
đa khoa để  thu hút những đối tượng khám bệnh và khám 
sức khỏe đi nước ngoài đến khám đa khoa và chuyên khoa 
lao ngay tại Khoa Khám bệnh ĐKTYC; khám và cấp giấy 
chứng nhận sức khỏe cho những đối tượng có nhu cầu xin 
giấy chứng nhận sức khỏe.
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3. Báo cáo chung tổng quan nghành Y tế Việt Nam năm 2015. Hà nội, Nhà xuất bản Y học, 2015.
5. Bộ Y tế. Báo cáo Y tế Việt Nam, Hà Nội; 2006
6. Trương Thị Mai Hồng, Lê Thanh Hải và cộng sự, Mô hình bệnh tật tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương 

năm 2007- 2011. 
7. Nhu cầu khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại khoa Khám bệnh theo yêu cầu- Bệnh viện Tai Mũi Họng 

Trung ương năm 2017.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu cắt ngang về sự hài lòng chất lượng dịch 

vụ trên 284 người bệnh nhiễm HIV đang điều trị nội trú 
tại Bệnh viện Nhân Ái thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. 
Kết quả cho thấy tỷ lệ hài lòng về chất lượng dịch vụ của 
người bệnh. Có 76,8% người bệnh hài lòng khi điều trị 
nội trú tại Bệnh viện, cụ thể tỷ lệ hài lòng với: 88,7% hài 
lòng về tiếp cận dịch vụ; 81,3% hài lòng về sự minh bạch 
thông tin; 74,6% hài lòng về cơ sở vật chất; 87,3% hài 
lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn nhân viên 
y tế; 83.1% hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ. Để cải 
tiến chất lượng dịch vụ Bệnh viện Nhân Ái cần có cơ chế 
chính sách nâng cấp trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, chú 
trọng hơn trong vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân HIV/
AIDS, tăng cường công tác truyền thông đến cộng đồng 
nhằm nhận được chia sẻ, đóng góp và nâng cao kỹ năng 
giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế trong công tác chăm 
sóc và điều trị.

Từ khóa: Người bệnh nhiễm HIV, điều trị nội trú, sự 
hài lòng, dịch vụ.

ABSTRACT
FACTORS AFFECTING THE QUALITY 

OF SERVICES OF HIV-INFECTED PATIENTS 
RECEIVING INPATIENT TREATMENT IN NHAN 
AI HOSPITAL, HO CHI MINH CITY

A cross-sectional study on 284 patient treatment HIV 
of Nhan Ai Hospital, Ho Chi Minh City in 2019 evaluated 

satisfaction and some factors affecting service quality. 
The results show that patient’s satisfaction rate for the 
service quality. There are 76.8% of patients satisfied with 
inpatient treatment at the hospital; Specifically: 88.7% 
satisfied with the access to services: 81.3% satisfied with 
information transparency; 74.6%; satisfied with material 
facilities; 87.3% satisfied with behavior, specialized 
skills of health workers; 83.1% satisfied with the results 
of service providing. In order to improve the quality of 
services Nhan Ai Hospital needs to have upgrading 
mechanisms and policies for medical equipment and 
facilities to improve specialized skills, pay more 
attention to the nutrition issues of HIV/AIDS patients, 
and strengthen public Communication to the community 
in order to receive sharing, contribution and improve 
behavioral communication skills of health workers in care 
and treatment.

Key words: HIV infected patients, inpatient 
treatment, satisfaction, services.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cải tiến chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân 

luôn là mục tiêu hàng đầu của ngành Y tế. Theo WHO 
thì chất lượng dịch vụ y tế ảnh hưởng đến sự hài lòng 
của người sử dụng dịch vụ và ngược lại. Người sử dụng 
đánh giá chất lượng dịch vụ được xem là một trong 
những tiêu chí để phân loại bệnh viện và là thước đo 
đánh giá năng lực vận hành của các cơ sở y tế [2]. Cải 

Ngày nhận bài: 16/10/2019                           Ngày phản biện: 23/10/2019                    Ngày duyệt đăng: 29/10/2019

SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH 
NHIỄM HIV ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 
ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH NĂM 2019

Võ Văn Dũng1, Đặng Đức Nhu2, Trần Thị Đức Hạnh3

1. Bệnh viện Nhân Ái, thành phố Hồ Chí Minh 
SĐT: 0914814320; Email: vdungnhanai@gmail.com
2. Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế
3. Trường Đại học Y tế Công cộng
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tiến và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là yêu cầu 
cấp thiết cho các cơ sở y tế, đồng thời cũng là sự mong 
đợi của người bệnh. Thực tế hiện nay, chi phí cho các 
dịch vụ y tế tăng lên nhưng chất lượng lại chưa tương 
xứng, cơ sở vật chất và trang thiết bị ở một số cơ sở y 
tế đã xuống cấp; thái độ của nhân viên y tế (NVYT) 
cần được cải thiện, thủ tục khám chữa bệnh còn phức 
tạp. Một nghiên cứu tiến hành tại Bệnh viện Nhi đồng 
TP.HCM về sự hài lòng của người nhà bệnh nhi đang 
điều trị cho thấy có 82,5% hài lòng về khả năng tiếp cận 
dịch vụ, 84,6% hài lòng về sự minh bạch thông tin và 
thủ tục khám bệnh, điều trị, 85,1% hài lòng về cơ sở vật 
chất và phương tiện phục vụ, 85,7% hài lòng về thái độ 
ứng xử và năng lực chuyên môn của NVYT và 84,9% 
hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ [1]. Bệnh viện 
Nhân Ái là Bệnh viện chuyên khoa hạng 2 có chức năng 
– nhiệm vụ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm HIV/
AIDS. Hàng năm Bệnh viện có thực hiện khảo sát và 
đánh giá sự hài lòng về chất lượng phục vụ bệnh nhân 
tuy nhiên kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh qua 
3 năm cho thấy có xu hướng giảm (năm 2015 là 99,2%, 
năm 2016 là 98,9%, năm 2017 là 95,7%) và khảo sát chỉ 
mới tập trung đánh giá sự hài lòng về khả năng tiếp cận 
dịch vụ và năng lực chuyên môn của NVYT mà chưa 
đánh giá mức độ hài lòng về cơ sở vật chất, thái độ của 
NVYT, sự minh bạch về thông tin điều trị. Nhằm có cơ 
sở khách quan, bằng chứng khoa học cho công tác cải 
tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu “Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ 
của người bệnh nhiễm HIV được điều trị nội trú và 
một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Nhân Ái, TP. 
HCM năm 2019”. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu cắt ngang kết hợp định lượng và định tính 

trên đối tượng nhiễm HIV được điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Nhân Ái thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu
Cỡ mẫu của nghiên cứu được tính theo công thức sau: 

Trong đó: n là cỡ mẫu cần thiết; α là mức ý nghĩa 
thống kê (α=0,05 ứng với độ tin cậy 95% thay vào bảng 
ta được ); p=0,79 là tỉ lệ ước tính về sự hài lòng của người 
bệnh nhiễm HIV điều trị nội trú từ nghiên cứu của Dương 
Văn Lợt (2016); d=0,05 là sai số cho phép. Dự trù mất 
mẫu 10% và cỡ mẫu tính được cho nghiên cứu này là 286 
bệnh nhân.

Cách chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ. Chọn toàn bộ 
những bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện trong 
thời gian nghiên cứu.

2.3. Xử lý phân tích số liệu
Số liệu định lượng: Số liệu sau khi thu thập được làm 

sạch nhập vào máy tính bằng phần mềm. Phân tích số liệu 
bằng phần mềm SPSS 22.0. Các số liệu được biểu diễn 
dưới dạng: tần số, tỷ lệ %, kiểm định mối liên quan bằng 
phép kiểm chi bình phương.

Số liệu định tính: Các cuộc thảo luận nhóm/phỏng vấn 
sâu được gỡ băng và chuyển sang file word, sau đó được 
mã hóa và phân tích theo các nội dung nghiên cứu. Trong 
quá trình gỡ băng những câu phát biểu của đối tượng được 
phỏng vấn đều được diễn đạt nguyên văn.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Kết quả đánh giá chung về mức độ hài lòng của người 

bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Ái năm 2019 
dựa trên 05 nhóm tiêu chí đánh giá. Trong 284 người bệnh 
tham gia nghiên cứu thì có 76,8% đánh giá hài lòng. Tỷ lệ 
về sự chưa hài lòng còn khá cao 23,2%. Phân bố số người 
bệnh hài lòng theo giới, nghề nghiệp và tính chất bệnh 
được trình bày ở Bảng 1, trong đó tỷ lệ người bệnh nữ hài 
lòng cao hơn nam, người bệnh làm thuê/nghề tự do có tỷ lệ 
hài lòng cao hơn nhóm nghề nghiệp khác, tỷ lệ nguời bệnh 
cấp tính hài lòng cao hơn người bệnh mãn tính (p<0,05).
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Bảng 1: Mối liên quan giữa sự hài lòng chung với các đặc điểm chung của người bệnh nội trú

Đặc điểm 
Sự hài lòng chung

χ2
POR

(KTC 95%)
p

Chưa hài lòng n (%) Hài lòng n (%)

Nhóm tuổi

18-35 tuổi 19 (20,7) 73 (79,3)
0,51

0,8 
(0,4-1,5)

0,475
> 35 tuổi 47 (24,5) 145 (75,5)

Giới tính

Nam 60 (27) 162 (73,0)
8,17

3,5 
(1,4-8,4)

0,006
Nữ 6 (7,7) 56 (90,3)

Trình độ học vấn

Đại học 2 (40,0) 3 (60,0)

3,38
1,1 

(0,8-1,4)
0,541Khác (cao đẳng, trung cấp, 

trung học, tiểu học)
64 (22,9) 215 (77,1)

Nơi sống

Thành Phố 56 (22,8) 190 (77,2)

3,89
0,8

(0,5-1,2)
0,284Thị xã, thị trấn 2 (11,8) 15 (88,2)

Vùng nông thôn 8 (38,1) 13 (61,9)

Nghề nghiệp

Làm thuê/nghề tự do 47 (20,9) 178 (79,1)

12,4
0,8

(0,7-0,9)
0,012Khác (nông, lâm, ngư nghiệp, 

sinh viên, nội trợ, nghỉ hưu)
19 (32,2) 40 (67,8)

Mức sống gia đình

Khá giả 2 (15,4) 11 (84,6)

2,44
1,2

(0,8-2,1)
0,398Trung bình, đủ ăn 46 (26,3) 129 (73,7)

Nghèo, khó khăn 18 (18,7) 78 (81,3)

Thời gian đã điều trị nội trú

< 12 tháng 47 (24,7) 143 (75,3)
0,72

1,3
(0,7-2,4)

0,396
Từ 12 tháng trở lên 19 (20,2) 75 (79,8)

Tính chất bệnh hiện tại

Bệnh mãn tính 63 (26,8) 172 (73,2)
9,72

5,6
(1,7-18,7)

0,005
Bệnh cấp tính 3 (6,1) 46 (93,9)
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Bảng 2: Sự hài lòng của đối tượng nghiên cứu

Nội dung Tần số (n) Tỷ lệ (%)

1. Hài lòng về khả năng tiếp cận dịch vụ

- Hài lòng 252 88,7

- Chưa hài lòng 32 11,3

2. Hài lòng của người bệnh về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám chữa bệnh

- Hài lòng 231 81,3

- Chưa hài lòng 53 18,7

3. Sự hài lòng chung của người bệnh về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

- Hài lòng 212 74,6

- Chưa hài lòng 72 25,4

4. Hài lòng chung của người bệnh về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của NVYT

- Hài lòng 249 87,7

- Chưa hài lòng 35 12,3

5. Sự hài lòng của người bệnh về kết quả cung cấp dịch vụ

- Hài lòng 236 83,1

- Chưa hài lòng 48 16,9

6. Sự hài lòng chung của người bệnh nội trú

- Hài lòng 218 76,8

- Chưa hài lòng 66 23,2

Bảng 3: Mức độ hài lòng của người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Ái 
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IV. BÀN LUẬN 
Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Nhân Ái
Nghiên cứu trên 284 người bệnh nhiễm HIV đang 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Ái thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2019, tỉ lệ hài lòng chung là 76,8%. Trong từng 
khía cạnh như hài lòng về tiếp cận dịch vụ, thái độ ứng xử, 
năng lực chuyên môn, kết quả cung cấp dịch vụ, minh bạch 
thông tin và cơ sở vật chất phương tiện phục vụ dao động 
trong khoảng từ 76,4% đến 88,7%. Kết quả nghiên cứu 
thấp hơn so với kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh 
của Bệnh viện trong 3 năm gần đây (năm 2015 là 99,2%, 
năm 2016 là 98,9%, năm 2017 là 95,7%). Có thể do trong 
nghiên cứu này chúng tôi đã tập trung đánh giá nhiều khía 
cạnh có chiều sâu hơn trong công tác chuyên môn cũng 
như phục vụ bệnh nhân. Tuy nhiên so với nghiên cứu cùng 
sử dụng bộ tiêu chí đo lường trong 2 năm trước tỷ lệ hài 
lòng chung của nghiên cứu chúng tôi vẫn cao hơn so với 
kết quả nghiên cứu của Trần Ngọc Phúc (2018) tại Viện Y 
dược học dân tộc TP.HCM với tỉ lệ khoảng 70% [4].

 Một cách cụ thể tỷ lệ hài lòng người bệnh theo khía 
cạnh tiếp cận thông tin là cao nhất với 88,7%;  tiếp đến 
sự hài lòng về năng lực chuyên môn của nhân viên y tế 
87,3%; thấp nhất là sự hài lòng về cơ sở vật chất chỉ chiếm 
khoảng 74,6%. Kết quả có sự tương đồng với nghiên cứu 
của Nguyễn Mạnh Tuyến và cộng sự (2012) với sự hài 
lòng về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ khám chữa 
bệnh của người bệnh chiếm từ 62,9% - 88,0% [3] và thấp 
hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Kim Dung với tỉ lệ 85,1% [1]. Qua đó có thể thấy phương 
tiện cơ sở vật chất hiện tại đã rất lạc hậu chưa bắt kịp được 
với sự phát triển hiện tại của ngành Y tế.

 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 
người bệnh nội trú

Kết quả phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm từ đội ngũ 
NVYT và người bệnh đang điều trị nội trú đã cho thấy có 
nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh 
như tính chất của loại bệnh, thái độ kỳ thị từ gia đình và 
xã hội, cơ sở vật chất tại bệnh viện, hệ thống thông tin và 
tương tác với người nhà, thái độ của NVYT. Nhìn chung  
có 2 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 
bệnh bao gồm nhóm yếu tố thuộc về người bệnh và nhóm 
yếu tố thuộc về bệnh viện.

Yếu tố thuộc về người bệnh
Khi được phòng vấn sâu, lãnh đạo Bệnh viện cho biết: 

bệnh HIV/AIDS thường được mặc định là gắn với 1 loại tệ 
nạn xã hội nào đó gây ra, bệnh có khả năng lây nhiễm cao, 
tỷ lệ điều trị khỏi hoàn toàn là rất thấp và phải được điều trị 

lâu dài; điều này khiến bệnh nhân suy nghĩ khó có thể quay 
lại hòa nhập với cuộc sống xã hội, dẫn đến tâm lý bất cần. 
Bệnh nhân khi điều trị nội trú tại Bệnh viện ngoài bị HIV/
AIDS còn mắc các bệnh kèm theo như lao, tâm thần do đó 
sự quan tâm của gia đình có sự tác động không nhỏ đến 
tâm lý, hành vi của người bệnh. Vì vậy, đối với loại bệnh 
này, Bệnh viện cần phải có sự kết nối chặt chẽ với gia đình/
thân nhân người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Kết quả 
nghiên cứu có một số điểm tương đồng với nghiên cứu của 
Thomas Giordano (2013) cho biết việc đo lường sự hài 
lòng của bệnh nhân với các dịch vụ lâm sàng và phân tích 
sự hài lòng có liên quan đến việc tuân thủ điều trị ARV và 
duy trì điều trị HIV cho thấy, người bệnh hài lòng hơn với 
việc chăm sóc có nhiều khả năng tuân theo các loại thuốc 
điều trị và được giữ lại trong việc chăm sóc HIV [5].

Yếu tố thuộc về Bệnh viện
Nhiều yếu tố thuộc về bệnh viện có tác động trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến nhận thức, hành vi cũng như sự hài lòng 
của người bệnh như sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cơ 
sở vật chất và trang thiết bị, hệ thống thông tin trao đổi, 
việc cung cấp thuốc và chăm sóc bữa ăn. Một điểm đặc 
biệt là Bệnh viện Nhân Ái hoạt động dựa trên kinh phí của 
thành phố cấp và sự hỗ trợ từ các nhà bảo trợ, không thu 
viện phí từ người bệnh, do đó nguồn kinh phí đầu tư cho cơ 
sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng còn có một số hạn chế 
nhất định và theo góp ý của một số người bệnh trong phiên 
thảo luận nhóm thì cần bổ sung thêm nệm tại các giường 
bệnh, thuốc hen suyễn đặc biệt là khẩu phần của bữa ăn 
hiện nay còn rất nhiều hạn chế.

Do đặc thù của loại bệnh và người bệnh, NVYT là 
người trực tiếp tiếp xúc với người bệnh hàng ngày, do đó 
thái độ và chuyên môn của NVYT có tác động rất lớn đến 
người bệnh điều trị nội trú. Về số lượng và chuyên môn 
của đội ngũ NVYT hiện nay được đánh giá là đầy đủ và 
đáp ứng kịp thời các nhu cầu chăm sóc của người bệnh. 
Thái độ của đội ngũ NVYT là tương đối tốt, nhiệt tình tư 
vấn, chăm sóc tận tình và không tỏ thái độ khó chịu nếu có 
những bệnh nhân không hợp tác, không có sự kỳ thị hay xa 
lánh người bệnh. Đặc biệt, giữa các người bệnh với nhau 
không xảy ra tình trạng kỳ thị và xa lánh. Tuy nhiên, kết 
quả khảo sát định lượng cho thấy vẫn còn một số trường 
hợp người bệnh chưa hài lòng về thái độ của NVYT, vì vậy 
Bệnh viện cần quan tiếp tục cải thiện về nhóm yếu tố này. 

V. KẾT LUẬN 
Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh HIV đang điều 

trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Ái là 76,8%. Trong đó: Tỷ lệ 
hài lòng về khả năng tiếp cận dịch vụ là 88,7%; về cơ sở 
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vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh khi điều trị là 
74,6; về thái độ ứng xử năng lực chuyên môn của NVYT 
là 87,7%; về kết quả cung cấp dịch vụ 83,1%; về sự minh 
bạch thông tin và thủ tục khám chữa bệnh 81,3%. Các yếu 
tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh: thời gian 
điều trị, mức độ lây nhiễm, thái độ từ gia đình, sự kỳ thị từ 
chính người bệnh và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cơ 
sở vật chất – trang thiết bị y tế, hệ thống thông tin trao đổi, 

cung cấp thuốc và chăm sóc bữa ăn, thái độ và năng lực 
chuyên môn của NVYT, tập huấn và trao đổi về chuyên 
môn nghiệp vụ định kỳ. Do đó cần sự quan tâm, hỗ trợ từ 
UBND TP.HCM và SYT tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn tài 
chính để nâng cấp trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ cho quá 
trình chăm sóc và điều trị của người bệnh. Đẩy mạnh các 
công tác xã hội nhằm xóa bỏ sự mặc cảm của bệnh nhân, 
hạn chế kỳ thị ở gia đình cũng như ngoài xã hội.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm mô tả 

thực trạng động lực làm việc của điều dưỡng lâm sàng tại 
Bệnh viện Bà Rịa năm 2019. Thiết kế nghiên cứu là mô tả 
cắt ngang, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. 
Kết quả nghiên cứu trên 290 điều dưỡng lâm sàng cho thấy 
tỷ lệ điều dưỡng có động lực làm việc chiếm 62,1%. Trong 
07 nhóm yếu tố về động lực, tỷ lệ điều dưỡng có động lực 
cao nhất ở nhóm yếu tố “tuân thủ giờ giấc và sự tham gia” 
với 81,03% và thấp nhất là tỷ lệ điều dưỡng có động lực ở 
nhóm “yếu tố sức khỏe” với 21,03%. Kết quả nghiên cứu 
cung cấp bằng chứng khoa học tham mưu cho Ban Giám 
đốc chủ động nắm bắt tình hình, từng bước nâng cao động 
lực cho điều dưỡng nhằm góp phần cải thiện chất lượng 
khám chữa bệnh toàn diện trong thời gian tới.

Từ khoá: Động lực, điều dưỡng, bệnh viện, nhân 
viên y tế

ABTRACT
STATUS ON MOTIVATION OF CLINICAL 

NURSES WORKING IN BA RIA HOSPITAL IN 2019
Research was conducted with objective which is 

to describe working motivation of clinical nurses at 
Ba Ria Hospital in 2019. The research design is cross-
sectional description, using quantitative method. The 
research results show that the proportion of nurses having 
working motivation is 62.1%. Among the 07 motivational 
factors groups, the rate of nurses having motivation with 
“compliance with time and participation” is highest 
(81.03%), while the lowest motivation rate of nurses is 
21.03% - “burnout”. The research results provide scientific 
evidences to advise the Board of Directors to understand 
the situation, step by step to increase the motivation 
for nurses to improving the quality of comprehensive 
healthcare in the future. 

Keyword: Motivation, nurse, hospital, health worker.

I . ĐẶT VẤN ĐỀ
Động lực làm việc của nhân viên y tế có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng trong hành vi của họ tại một thời điểm cụ 
thể. Nó ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần cũng như hiệu quả 
công việc của họ. Thành công thật sự cho nhà lãnh đạo chỉ 
đến khi người lao động có động lực làm việc trong khi vẫn 
đạt được mục tiêu của tổ chức đề ra.

Trong năm 2018, qua khảo sát hài lòng các nhân viên 
do Phòng Quản lý chất lượng tổng hợp, họ đã có 38 ý kiến 
đóng góp đến Bệnh viện để cải thiện công việc (25 ý kiến 
nâng cao thu nhập và các khoản phụ cấp; 06 ý kiến thiếu 
nhân lực làm việc; 03 ý kiến về vấn đề an toàn khi thực 
hiện công việc; 02 ý kiến về cơ hội học tập nâng cao trình 
độ; 02 ý kiến về các vấn đề khác). Cũng trong năm 2018, 
qua báo cáo của Phòng Tổ chức cán bộ đã có 30 nhân viên 
xin nghỉ việc và 07 nhân viên thuyên chuyển công tác qua 
nơi khác với nhiều lý do. Mặt khác, từ khi thành lập đến 
nay Bệnh viện chưa có thực hiện nghiên cứu nào về động 
lực làm việc. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
đề tài “Động lực làm việc của điều dưỡng lâm sàng tại 
Bệnh viện Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Đối tượng nghiên cứu
Điều dưỡng đang làm việc tại các khoa Lâm sàng của 

Bệnh viện.
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng nghiên cứu 

định lượng.
Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu
Cỡ mẫu:  Theo công thức:     n =        
n: số cỡ mẫu tối thiểu trong nghiên cứu
Z(1-α/2) : hệ số với độ tin α = 0,05; vậy Z(1-α/2) = 1,96
P: tỷ-lệ-điều-dưỡng-có-động lực dự kiến (P = 0,658 

dựa theo nghiên cứu của tác giả Huỳnh Ngọc Tuyết Mai)

Ngày nhận bài: 02/11/2019                           Ngày phản biện: 07/11/2019                    Ngày duyệt đăng: 15/11/2019

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG TẠI BỆNH 
VIỆN BÀ RỊA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2019

Phùng Thanh Hùng1, Phạm Ngọc Hà2, Chu Huyền Xiêm1, Phạm Quỳnh Anh1

1. Trường Đại học Y tế Công cộng
2. Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
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d: sai số cho phép (0,05 tương ứng CI 95%).
Thay vào công thức ta có n = 264
Để đảm bảo đủ số lượng, cỡ mẫu cộng thêm 10% các 

đối tượng từ chối hoặc bỏ tham gia nghiên cứu. Chọn n = 
290 trường hợp làm cỡ mẫu.

Phương pháp thu thập phân tích số liệu
Phát vấn đối tượng trực tiếp tại Khoa theo bộ công 

cụ được Việt hóa của Mbindyo để đo lường động lực làm 
việc của điều dưỡng. Bộ công cụ gồm 23 tiểu mục thuộc 
07 nhóm yếu tố: (1) yếu tố về động lực làm việc chung, (2) 
yếu tố về sức khỏe, (3) yếu tố về mức độ hài lòng với công 

việc, (4) yếu tố hài lòng với khả năng bản thân và giá trị 
công việc, (5) yếu tố cam kết với tổ chức, (6) yếu tố sự tận 
tâm, (7) yếu tố về tuân thủ giờ giấc và sự tham gia.

Số liệu định lượng sau khi làm sạch được nhập và xử 
lý bằng SPSS 16.0 cho các thông tin mô tả và phân tích 
thống kê. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Qua phỏng vấn 290 điều dưỡng các khoa Lâm sàng 

của Bệnh viện chúng tôi thu được một số kết quả như sau:
3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1 kết quả thể hiện đa số điều dưỡng lâm sàng là 
nữ chiếm tỷ lệ 85,2%. Người trẻ nhất trong nghiên cứu là 
22 tuổi và cao nhất hiện 59 tuổi. Trong đó, tỷ lệ điều dưỡng 
dưới 30 tuổi chiếm 43,4%; từ 31 tuổi đến 40 tuổi chiếm 
36,9%; trên 40 tuổi chiếm tỷ lệ 19,7%. Trình độ là Trung 
cấp/Cao đẳng chiếm đa số với tỷ lệ 83,8%. Phần lớn có 
thu nhập trung bình / tháng từ 5 - 9 triệu đồng chiếm tỷ lệ 

59,3%; thu nhập trên 9 triệu chiếm tỷ lệ 11,7% và có 29% 
thu nhập dưới 5 triệu/tháng. Thâm niên công tác của điều 
dưỡng giữa các mốc thời gian khá đồng đều với thời gian 
từ 1 – 5 năm chiếm tỷ lệ 30,7%; từ 5 – 10 năm chiếm tỷ lệ 
31,7% còn lại trên 10 năm chiếm tỷ lệ 37,6%. 

3.2. Thực trạng động lực làm việc của điều dưỡng 
lâm sàng tại Bệnh viện

Bảng 1: Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu

Thông tin chung Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 43 14,8

Nữ 247 85,2

Tuổi

<= 30 tuổi 126 43,4

31 - 40 tuổi 107 36,9

> 41 tuổi 57 19,7

Trình độ chuyên môn
Trung cấp, Cao đẳng 243 83,8

Đại học 47 16,2

Thu nhập trung bình (VNĐ)

<5.000.000 84 29

5.000.000 - 9.000.000 172 59,3

> 9.000.000 34 11,7

Thâm niên công tác

1 < 5 năm 89 30,7

5 - 10 năm 92 31,7

> 10 năm 109 37,6
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Với nhóm yếu tố động lực làm việc chung, điểm trung 
bình của yếu tố “Có động lực để làm việc chăm chỉ” là 
3,46; có 47,5% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận 
định này. Thấp nhất là điểm trung bình của yếu tố “Làm 
việc để được lãnh lương vào cuối tháng” chỉ đạt 2,87; có 
29,7% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên. 
Cao nhất là điểm trung bình của yếu tố “Làm việc để đảm 
bảo cuộc sống lâu dài trong tương lai” đạt 3,69; có đến 

70,4% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên.
Với nhóm yếu tố sức khỏe, cao nhất là điểm trung 

bình của yếu tố “Mệt mỏi vào cuối mỗi ngày làm việc” 
là 3,31; có 42,4% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với 
nhận định này. Thấp nhất là điểm trung bình của yếu tố 
“Buổi sáng thức dậy thấy uể oải khi nghĩ đến công việc” 
đạt 3,01; có 22,7% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với 
nhận định trên.

Bảng 2: Động lực làm việc với yếu tố động lực làm việc chung cùng yếu tố sức khỏe

STT Nội dung Tỷ lệ đồng ý/rất đồng ý Điểm trung bình

Yếu tố động lực làm việc chung

1 Có động lực để làm việc chăm chỉ 47,5% 3,46

2 Làm việc để được lãnh lương cuối tháng 29,7% 2,87

3 Làm việc để đảm bảo cuộc sống lâu dài trong tương lai 70,4% 3,69

Yếu tố sức khỏe

1 Mệt mỏi vào cuối mỗi ngày làm việc 42,4% 3,31

2 Buổi sáng thức dậy thấy uể oải khi nghĩ đến công việc 22,7% 3,01

Bảng 3: Động lực làm việc với “Yếu tố hài lòng với công việc và đồng nghiệp” và “Yếu tố hài lòng
khả năng bản thân và giá trị công việc” 

STT Nội dung Tỷ lệ đồng ý/rất đồng ý Điểm trung bình

Yếu tố hài lòng với công việc và đồng nghiệp

1 Hài lòng với công việc hiện tại 60,3% 3,61

2 Nhận thấy không hài lòng với các đồng nghiệp 9,7% 2,58

3 Hài lòng với người quản lý 65,2% 3,71

Yếu tố hài lòng khả năng bản thân và giá trị công việc

1 Hài lòng với cơ hội sử dụng khả năng của bản thân 45,8% 3,44

2 Hài lòng với giá trị của công việc đang làm 55,2% 3,52

3 Cảm thấy công việc đang làm có giá trị 70,3% 3,82

Với nhóm yếu tố hài lòng với công việc và đồng 
nghiệp, điểm trung bình của yếu tố “Hài lòng với công 
việc hiện tại” là 3,61; có 60,3% điều dưỡng đồng ý và 
rất đồng ý với nhận định này. Thấp nhất là điểm trung 
bình của yếu tố “Nhận thấy không hài lòng với các đồng 
nghiệp khác” chỉ đạt 2,58; có 9,7% điều dưỡng đồng ý 

và rất đồng ý với nhận định trên. Cao nhất là điểm trung 
bình của yếu tố “Hài lòng với người quản lý” đạt 3,71; 
có đến 65,2% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận 
định trên.

Với nhóm yếu tố hài lòng với khả năng bản thân và 
giá trị công việc, điểm trung bình của yếu tố “Hài lòng với 
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giá trị của công việc đang làm” đạt 3,52; có 55,2% điều 
dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên. Thấp nhất 
là điểm trung bình của yếu tố “Hài lòng với cơ hội sử dụng 
khả năng của bản thân” đạt 3,44; có 45,8% điều dưỡng 

đồng ý và rất đồng ý với nhận định này. Cao nhất là điểm 
trung bình của yếu tố “Cảm thấy công việc đang làm có giá 
trị” đạt 3,82; có đến 70,3% điều dưỡng đồng ý và rất đồng 
ý với nhận định trên.

Kết quả thể hiện điểm trung bình của yếu tố “Tự hào 
khi được làm việc cho Bệnh viện” là 3,76; có 67,3% điều 
dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận định này. Điểm trung 
bình của yếu tố “Nhận thấy giá trị của bản thân và giá trị 
của Bệnh viện tương đồng” đạt 3,55; có 56,9% điều dưỡng 
đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên. Điểm trung bình 
của yếu tố “Bệnh viện đã truyền cảm hứng để làm tốt việc 

bản thân” đạt 3,62; có 57,9% điều dưỡng đồng ý và rất 
đồng ý với nhận định trên. Thấp nhất là điểm trung bình 
của yếu tố “Thấy vui khi làm ở Bệnh viện này hơn ở chỗ 
khác” đạt 3,51; có 48,6% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý 
với nhận định trên. Cao nhất là điểm trung bình của yếu tố 
“Bản thân gắn bó lâu dài với Bệnh viện” đạt 3,76 và có đến 
69,7% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên.

Bảng 4: Động lực làm việc với “Yếu tố cam kết với tổ chức”

STT Nội dung Tỷ lệ đồng ý/rất đồng ý Điểm trung bình

1 Tự hào khi được làm việc cho Bệnh viện 67,3% 3,76

2
Nhận thấy giá trị của bản thân và giá trị của Bệnh viện 
tương đồng

56,9% 3,55

3 Thấy vui khi làm ở Bệnh viện này hơn ở chỗ khác 48,6% 3,51

4 Bản thân gắn bó lâu dài với Bệnh viện 69,7% 3,76

5
Bệnh viện đã truyền cảm hứng để làm tốt công việc của 
bản thân

57,9% 3,62

Bảng 5: Động lực làm việc với “Yếu tố sự tận tâm” và “Yếu tố tuân thủ giờ giấc và sự tham gia”

STT Nội dung Tỷ lệ đồng ý/rất đồng ý Điểm trung bình

Yếu tố sự tận tâm

1 Nhận thấy có thể tin tưởng và dựa vào đồng nghiệp 67,3% 3,70

2 Hoàn thành nhiệm vụ của mình hiệu quả và chính xác 70,0% 3,72

3 Bản thân là nhân viên chăm chỉ 68,2% 3,72

4 Bản thân làm những việc thấy cần mà không cần ai nhắc nhở 67,3% 3,72

Yếu tố tuân thủ giờ giấc và sự tham gia

1 Luôn đi làm việc đúng giờ 76,9% 3,87

2 Thường xin nghỉ việc, làm không thường xuyên 7,6% 2,07

3 Thỉnh thoảng đi làm muộn cũng không sao cả 9,0% 1,98
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Kết quả cho thấy tỷ lệ nhân viên điều dưỡng lâm sàng 
có động lực làm việc chung (07 yếu tố) là 62,1%. Trong 
đó, nhóm “Yếu tố sức khỏe” có tỷ lệ điều dưỡng có động 
lực thấp nhất với tỷ lệ 21,03%. Nhóm “Yếu tố tuân thủ giờ 
giấc và sự tham gia” có tỷ lệ điều dưỡng có động lực cao 
nhất với tỷ lệ 81,03%. Tỷ lệ điều dưỡng có động lực ở các 
nhóm yếu tố khác dao động từ 43,1% đến 73,79%.

IV. BÀN LUẬN
Điều dưỡng có động lực làm việc với nhóm yếu tố 

động lực làm việc chung tương đối thấp với tỷ lệ 43,1%. 
Tiểu mục “Làm việc để được lãnh lương vào cuối tháng” 
có 29,7% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với khía cạnh 
trên. Từ đó cho thấy đồng lương họ nhận được chưa đáp 
ứng được nhu cầu. Điều dưỡng ngoài thu thập thì họ cần 
có công việc ổn định, được tiếp xúc với đồng nghiệp, được 
học tập nâng cao tay nghề, được mở rộng các mối quan 
hệ. Kết quả này tương tự so với nghiên cứu của tác giả Hồ 
Ngọc Thành với tỷ lệ 29,4%.

Điều dưỡng có động lực với nhóm yếu tố góc độ sức 
khỏe là thấp nhất với tỷ lệ 21,03%. Tiểu mục “mệt mỏi 
vào cuối mỗi ngày làm việc” có 42,4% điều dưỡng đồng 
ý và rất đồng ý với khía cạnh trên. Điều này nói lên công 
việc điều dưỡng đang bị quá tải trong thời gian dài. Thực 
tế cho thấy với nhân lực điều dưỡng chỉ đủ phục vụ tốt 700 
giường bệnh định biên thì nay đang phải thường xuyên 
chăm sóc cho trên dưới 900 giường bệnh nội trú. Ngoài ra 
mỗi ngày, Bệnh viện khám bệnh ngoại trú trên dưới 1800 
bệnh nữa thì việc mệt mỏi là điều dễ hiểu. Kết quả này 
tương đương so với nghiên cứu của tác giả Huỳnh Ngọc 
Tuyết Mai với tỷ lệ chiếm 46,7%. Với công việc chuyên 
môn hiện đang quá tải hiện nay, cộng thêm các công việc 
hành chính khác mà nhất là thanh quyết toán tiền viện phí 
ra viện đã phần nào đưa đến nhận định với 22,7% điều 
dưỡng đồng ý với yếu tố “Buổi sáng thức dậy thấy uể oải 
khi nghĩ đến công việc”. Kết quả này tương đương so với 
nghiên cứu của tác giả Huỳnh Ngọc Tuyết Mai với tỷ lệ 
chiếm 27,31%.

Bảng 6: Đánh giá chung về động lực làm việc và các yếu tố liên quan

Yếu tố động lực theo từng nhóm yếu tố Tần số (N)
Có động lực

Tỷ lệ
(%)

ĐLLV chung (đầu ra kết cục) 180 62,1

Động lực của điều dưỡng dưới góc độ Yếu tố động lực chung 125 43,1

Động lực của điều dưỡng dưới góc độ Yếu tố sức khỏe 61 21,03

Động lực của điều dưỡng dưới góc độ Yếu tố hài lòng với công việc và đồng nghiệp 174 60,0

Động lực của điều dưỡng dưới góc độ Yếu tố khả năng bản thân và giá trị công việc  169 58,28

Động lực của điều dưỡng dưới góc độ Yếu tố cam kết với tổ chức 165 56,9

Động lực của điều dưỡng dưới góc độ Yếu tố sự tận tâm 214 73,79

Động lực của điều dưỡng dưới góc độ Yếu tố tuân thủ giờ giấc và sự tham gia 235 81,03

Với nhóm yếu tố sự tận tâm, điểm trung bình của yếu 
tố “Bản thân là nhân viên chăm chỉ” đạt 3,72; có 68,2% 
điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên. Điểm 
trung bình của yếu tố “Bản thân làm những việc thấy cần 
mà không cần ai nhắc nhở” đạt 3,72; có 67,3% điều dưỡng 
đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên. Thấp nhất là điểm 
trung bình của yếu tố “Nhận thấy có thể tin tưởng và dựa 
vào đồng nghiệp” đạt 3,70; có 67,3% điều dưỡng đồng ý 
và rất đồng ý với nhận định này. Cao nhất là điểm trung 
bình của yếu tố “Hoàn thành nhiệm vụ của mình hiệu quả 
và chính xác” đạt 3,72; có đến 70,0% điều dưỡng đồng ý 

và rất đồng ý với nhận định trên.
Với nhóm yếu tố tuân thủ giờ giấc và sự tham gia, 

điểm trung bình của yếu tố “Thỉnh thoảng đi làm muộn 
cũng không sao cả” chỉ đạt 1,98; có 9,0% điều dưỡng đồng 
ý và rất đồng ý với nhận định trên. Thấp nhất là điểm trung 
bình của yếu tố “Thường xin nghỉ việc, làm không thường 
xuyên” đạt 2,07; có 7,6% điều dưỡng đồng ý và rất đồng 
ý với nhận định này. Cao nhất trong cấu phần này là điểm 
trung bình của yếu tố “Luôn đi làm việc đúng giờ” đạt 
3,87; có đến 76,9% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với 
nhận định trên.
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Điều dưỡng có động lực làm việc với nhóm yếu tố hài 

lòng với công việc và đồng nghiệp tương đối cao với tỷ 
lệ 60,0%. Tiểu mục “không hài lòng với các đồng nghiệp 
khác” có 90,3% điều dưỡng không đồng ý với nhận định 
này. Điều này cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp tại đơn 
vị rất tốt. Nghề y là một nghề đặc thù, hầu hết điều dưỡng 
gặp gỡ, làm việc với nhau thời gian còn nhiều hơn ở với 
gia đình trong một ngày. Từ đó, họ cũng có nhiều cơ hội 
để tiếp xúc, tìm hiểu tính tình của nhau, giao tiếp ứng xử 
hòa nhã để tạo cảm giác thoải mái trong công tác. Kết quả 
này tương đương so với nghiên cứu của tác giả Hồ Ngọc 
Thành với tỷ lệ 85,3%.

Điều dưỡng có động lực làm việc dưới góc độ hài 
lòng khả năng bản thân và giá trị công việc chưa cao với 
tỷ lệ 58,28%. Trong công việc, họ chưa được lãnh đạo kịp 
thời quan tâm, động viên, chia sẽ khi khó khăn. Tình trạng 
trong ca trực đêm của một số điều dưỡng nữ chưa được 
bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đạt cao nhất tại cấu phần này là 
tiểu mục “cảm thấy công việc đang làm có giá trị” khi có 
70,3% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên. 
Nghề y là một nghề đặc biệt, liên quan đến sức khỏe và 
tính mạng của con người. Người làm ngành y luôn tâm đắc 
công việc của bản thân sẽ đem lại niềm vui, tiếng cười cho 
người bệnh. Giúp họ vượt qua những đau đớn do bệnh tật 
gây nên, đem lại sức khỏe tốt cho cộng đồng, góp phần xây 
dựng và phát triển đất nước. Nên công việc mà điều dưỡng 
đang thực hiện thật sự có giá trị. Kết quả này tương đương 
với nghiên cứu của Nguyễn Thanh Bình với tỷ lệ 70,9%.

Điều dưỡng có động lực làm việc dưới góc độ cam 
kết với tổ chức tương đối cao với tỷ lệ 56,9%. Thực tế 
chứng minh, đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì Bệnh viện 
đã là đơn vị đầu ngành trong công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. Mọi người khi nhìn vào cơ sở vật chất hiện đại, 
trang thiết bị vừa được đầu tư đồng bộ cũng đều mong 
muốn được làm việc nơi đây. Nhân viên đang làm trong 
Bệnh viện cũng từ đó cảm thấy vui và tự hào, có động lực 
để thực hiện tốt công việc của mình. Một khi đã vào làm 
trong Bệnh viện tuyến tỉnh, đã được phát huy khả năng 
chuyên môn, cộng thêm thu nhập cũng ở mức tương đối và 
quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp nên gần như ở Bệnh viện rất 
ít trường hợp điều dưỡng xin nghỉ việc hoặc chuyển công 
tác. Thường họ đều có suy nghĩ làm việc cho đến khi về 
hưu, lãnh chế độ hưu trí của Nhà nước. Từ những nguyên 
nhân đó dẫn đến kết quả có 67,3% điều dưỡng đồng ý với 

yếu tố “tự hào khi làm việc cho Bệnh viện” và 69,7% điều 
dưỡng đồng ý với tiểu mục “bản thân gắn bó lâu dài với 
bệnh viện”. Kết quả tương đương so với nghiên cứu của 
tác giả Hồ Ngọc Thành với tỷ lệ 67,6%.

Điều dưỡng có động lực làm việc dưới góc độ sự tân 
tâm khá cao với tỷ lệ 73,79%. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy điều dưỡng bệnh viện có sự tận tâm trong công việc. 
Họ tin tưởng và hợp tác lẫn nhau một cách nhịp nhàng để 
hoàn thành công việc được giao. Khi quan hệ đồng nghiệp 
tốt đẹp, họ có thể thực hiện các công việc mà bản thân thấy 
cần thiết làm trong lúc đồng nghiệp đang bận chưa thực 
hiện được một cách vui vẽ. Tất cả vì mục tiêu chung của 
tập thể là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó dẫn 
đến kết quả có 67,3% điều dưỡng “nhận thấy có thể tin 
tưởng và dựa vào đồng nghiệp”; 70,0% điều dưỡng “hoàn 
thành nhiệm vụ của mình hiệu quả và chính xác”; 68,2% 
điều dưỡng nhận định “bản thân là nhân viên chăm chỉ”. 
Kết quả này tương tự so với nghiên cứu của tác giả Hồ 
Ngọc Thành với tỷ lệ 72,1%, 77,2% và 68,4%.

Điều dưỡng có động lực làm việc dưới góc độ tuân 
thủ giờ giấc và sự tham gia cao nhất với tỷ lệ 81,03%. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy Điều dưỡng Bệnh viện chấp hành 
nghiêm giờ giấc làm việc và hưởng ứng các hoạt động 
phong trào của đơn vị rất cao. Một phần do đặc thù công 
việc, công việc trong đơn vị giữa các điều dưỡng có mắc 
xích, dây chuyền với nhau. Phải gặp nhau khi bàn giao ca 
trực, nên không thể nào trễ giờ được. Mặc khác, Bệnh viện 
có tiêu chí chấm điểm thi đua hằng tháng và bình xét cuối 
năm về giờ giấc làm việc nên họ phải chấp hành tốt nội 
quy, quy chế của Bệnh viện. Điều này dẫn đến kết quả có 
76,9% điều dưỡng đồng ý và rất đồng ý với tiểu mục “luôn 
đi làm việc đúng giờ”. Kết quả này tương đương so với 
nghiên cứu của tác giả Hồ Ngọc Thành với tỷ lệ 77,2%. 

V. KẾT LUẬN
- Tỷ lệ điều dưỡng lâm sàng có động lực làm việc là 

62,1%.
- Điều dưỡng có động lực thấp nhất ở nhóm yếu tố 

sức khỏe với 21,03%. Cao nhất ở nhóm yếu tố tuân thủ giờ 
giấc và sự tham gia với 81,03%.

- Kết quả trên là bằng chứng khoa học cung cấp 
cho Ban lãnh đạo Bệnh viện có các biện pháp nâng cao 
tình trạng sức khỏe cho điều dưỡng lâm sàng trong thời 
gian tới.
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TÓM TẮT
Cảm xúc tích cực rất cần cho mỗi con người, giúp họ 

lạc quan, tự tin để vượt qua những khó khăn trở ngại cuộc 
sống, nhất là với người bệnh khi họ đến khám, điều trị tại 
các cơ sở y tế, đó là những trạng thái cảm xúc tạo ra cảm 
giác khoan khoái, dễ chịu, mang theo niềm tin, hy vọng 
được bệnh viện chữa trị để sớm bình phục. Điều dưỡng 
viên đóng vai trò rất quan trọng, với họ đó là công việc của 
trái tim, lương tâm và trách nhiệm; điều dưỡng phải nhạy 
cảm với nỗi đau về thể chất và tinh thần của người bệnh, 
có trách nhiệm động viên, cổ vũ để họ giảm lo lắng, yên 
tâm chữa bệnh.

Từ khóa: Cảm xúc tích cực của người bệnh, điều 
dưỡng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108.

 
SUMMARY:
SURVEY OF NURSING MEDICAL 

EXAMINATIONS AND DISEASES IN THE ARMY 
108 CENTRAL CENTER IN ASSOCIATION 
POSITIVE FEELING FOR DISEASE

Positive emotions are essential for each person, 
helping them to be optimistic and confident to overcome 
difficulties and obstacles in life, especially for patients 
when they come for medical examination and treatment 
at medical facilities. In fact, these are emotional states that 
create a sense of pleasure, comfort, confidence, hope to 
be cured by the hospital to recover soon. Nurses play a 
very important role, for them it is the work of the heart, 
conscience and responsibility; Nurses must be sensitive 
to the physical and mental pain of patients, and have the 
responsibility to encourage and encourage them to reduce 
anxiety and be assured of treatment.

Keywords:Positive feelings of patients, nursing care 
department, Central Military Hospital 108.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII 

(25/10/2017), Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 20- NQ/
TƯ “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân nhân trong tình hình mới”. Quán triệt Nghị 
quyết trên, hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu được khám, 
chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương Quân 
đội108 hiện nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện tiếp 
tục có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, định 
hướng các cơ quan, đơn vị, khoa chuyên môn cải tiến, 
nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh. Trong 
đó, chú trọng phát huy vai trò đội ngũ điều dưỡng viên ở 
các chuyên khoa nhằm nâng cao hiệu quả kỹ năng tham 
vấn, trao đổi, kiến tạo cảm xúc tích cực cho người bệnh khi 
họ đến khám, điều trị tại Bệnh viện. Với người bệnh, cảm 
xúc tích cực giúp cho họ thêm phần lạc quan, tin tưởng và 
yên tâm điều trị để bệnh sớm bình phục.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu nghiên cứu
Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới “Dịch 

vụ do điều dưỡng cung cấp là một trong những trụ cột 
của hệ thống dịch vụ y tế”. Họ là lực lượng cung cấp 
dịch vụ nhiều nhất, thường xuyên và liên tục nhất cho 
người bệnh. Vậy, mỗi điều dưỡng viên cần làm gì và 
làm như thế nào để tạo được cảm xúc tích cực cho 
người bệnh (?!). Người điều dưỡng chuyên nghiệp 
thực hiện hoạt động chuyên môn không chỉ thuần túy 
là làm đúng quy trình mà còn phải tạo cảm xúc tích 

Ngày nhận bài: 09/10/2019                           Ngày phản biện: 18/10/2019                    Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

KHẢO SÁT VAI TRÒ ĐIỀU DƯỠNG KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH 
VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 TRONG KIẾN TẠO GIÁ 
TRỊ CẢM XÚC TÍCH CỰC CHO NGƯỜI BỆNH

Nguyễn Thu Thủy 1

1. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện TWQĐ 108
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cực để tạo niềm tin cho người bệnh. Điều dưỡng là 
công việc của trái tim, người điều dưỡng giỏi phải 
nhạy cảm với nỗi đau đớn về thể chất và tinh thần của 
người bệnh, giúp đỡ người bệnh lạc quan, tin tưởng 
và yên tâm khám, điều trị để bệnh tật mau bình phục; 
kết quả đó làm thước đo đánh giá sự tận tụy, trình độ 
năng lực chuyên môn, phương pháp tác phong công 
tác của điều dưỡng viên ở Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện 108 hiện nay.

 Nội dung bài viết nhằm thực hiện tốt 3 mục tiêu cụ 
thể sau đây: (1) Đánh giá năng lực thực hành kỹ năng tạo 
cảm xúc tích cực cho người bệnh của điều dưỡng viên khi 
họ đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện 108; (2) Khẳng 
định ý nghĩa về giá trị đích thực của việc kiến tạo cảm xúc 
tích cực cho người bệnh; (3) Làm cho người bệnh có tâm 
lý thoải mái, tin tưởng và yên tâm khám, điều trị bệnh tại 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

2. Phương pháp nghiên cứu
 Để đánh giá đúng vai trò người điều dưỡng viên 

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 108 trong kiến tạo giá trị 
cảm xúc tích cực cho người bệnh. Tác giả đã sử dụng 
tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu giá trị 
về cảm xúc tích cực của con người trong hoạt động thực 
tiễn, từ đó luận giải đưa ra quan niệm chung về cảm xúc 
tích cực của người bệnh tại các cơ sở y tế; quan sát các 
trạng thái, cung bậc cảm xúc khác nhau của người bệnh 
khi họ đến khám, chữa bệnh hằng ngày tại bệnh viện theo 
mẫu các tiêu chí biểu hiện; tiến hành trao đổi, phỏng vấn 
trực tiếp với đại diện 20 điều dưỡng viên và 50 người 
bệnh; kết hợp sử dụng phương pháp xử lý số liệu bằng 
thống kê toán học.

- Đối tượng khảo sát: 80 điều dưỡng viên và 200 
người bệnh.

- Nội dung điều tra khảo sát: Thực trạng vai trò của 
người điều dưỡng viên trong kiến tạo giá trị cảm xúc tích 
cực cho người bệnh.

- Thời gian điều tra khảo sát: 10 đến 25 tháng 10 
năm 2019.

- Cách thức tiến hành: Xây dựng mẫu phiếu khảo sát 

chung cho hai nhóm khách thể nghiên cứu (80 điều dưỡng 
viên và 200 người bệnh).

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Để có cơ sở đánh giá khách quan, chính xác vai trò 

người điều dưỡng viên trong kiến tạo giá trị cảm xúc tích 
cực cho người bệnh khi họ đến khám, điều trị bệnh tại 
Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 108, tác giả xây dựng bộ tiêu 
chí khảo sát chung cho hai nhóm đối tượng nghiên cứu: 80 
điều dưỡng viên và 200 người bệnh cụ thể như sau:

1. Thái độ, cử chỉ đón tiếp, hướng dẫn người bệnh 
của điều dưỡng viên. 

2. Thái độ sẵn sàng hợp tác, phối hợp làm việc của 
người bệnh với điều dưỡng viên. 

3. Tâm trạng lạc quan, vui vẻ của người bệnh, muốn 
được chia sẻ cảm xúc với điều dưỡng viên.

4. Người bệnh luôn tin tưởng vào trình độ tay nghề 
chuyên môn của điều dưỡng viên.

Chia sự đánh giá 4 tiêu chí thành 3 mức độ với quy 
ước điểm như sau:

Tốt (3 điểm), Khá (2 điểm), Trung bình (1 điểm).
Sử dụng công thức tính khoảng điểm: L = 1n

n
−

Trong đó:
- L: là khoảng điểm.
- n: là số mức độ các khoảng điểm.
- Ta có L = 0,67.
Áp dụng công thức tính điểm trung bình cộng ( X ) 

đối với từng tiêu chí, xác định thứ hạng của từng tiêu chí, 
điểm trung bình cộng của từng tiêu chí được quy ước ở ba 
mức độ như sau:

- Tốt (từ ≥ 2.34 ÷ 3 điểm).
- Khá (từ ≥1.67÷ ≥ 2.34 điểm).
- Trung bình (từ 1 ÷ <1.67 điểm).
Sau khi có được ( X ) của từng tiêu chí, chúng tôi sẽ 

có kết luận về vai trò người điều dưỡng viên trong kiến tạo 
giá trị cảm xúc tích cực cho người bệnh khi họ đến khám, 
điều trị bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 108 hiện 
nay. Sau khi thực hiện quy trình phát phiếu khảo sát, thu 
phiếu, phân tích cho ra kết quả cụ thể như sau:
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Để tăng tính thuyết phục về thực trạng vai trò người 
điều dưỡng viên trong kiến tạo giá trị cảm xúc tích cực cho 
người bệnh khi họ đến khám, điều trị bệnh tại Khoa Khám 
bệnh, Bệnh viện 108, tác giả tiến hành nội dung phỏng vấn 
20 điều dưỡng viên khoa Khám bệnh và 50 người bệnh. 
Nội dung khảo sát mức độ hài lòng về các tiêu chí đưa ra 
khảo sát ở trên. 

Kết quả trao đổi 20 điều dưỡng viên: Cùng có 19/20 
= 95% số điều dưỡng có sự nhất trí cao về nội dung bộ tiêu 
chí đánh giá trên; có 18/20 = 90% số điều dưỡng cho rằng 
việc nâng cao kỹ năng tham vấn, trực tiếp cọ sát trao đổi, 

tạo ra cảm xúc tích cực cho người bệnh để giúp họ có tâm 
lý lạc quan, tin tưởng, yên tâm khám và điều trị; có 19/20 
= 95% điều dưỡng khẳng định làm tốt việc này sẽ đáp ứng 
tốt mong muốn của nhiều bệnh nhân và người nhà. 

Kết quả trao đổi với 50 người bệnh đều cho rằng: 
Có 48/50 = 96% số người bệnh khẳng định việc xây dựng 
bộ tiêu chí trên là phù hợp với nội dung nghiên cứu và 
thể hiện rõ ý được hỏi, làm cho người được hỏi dễ trả lời 
theo các nội dung câu hỏi; có 46/50 = 92% số người bệnh 
được hỏi còn khẳng định khi họ đến Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 thăm khám, điều trị thì tâm lý luôn 

Bảng 1. Kết quả khảo sát từ 80 điều dưỡng viên về vai trò người điều dưỡng viên trong kiến tạo giá trị cảm xúc tích 
cực cho người bệnh khi họ đến khám, điều trị bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 108

TT Nội dung tiêu chí
Mức độ biểu hiện

ĐTB Thứ bậc
Tốt Khá Trung bình

1
Thái độ, hành vi, cử chỉ đón tiếp, hướng dẫn 
người bệnh của điều dưỡng viên.

38 34 08 2.37 2

2
Thái độ sẵn sàng hợp tác, phối hợp làm việc của 
người bệnh với điều dưỡng viên.

35 32 13 2.27 3

3
Tâm trạng lạc quan, vui vẻ của người bệnh, 
muốn được chia sẻ cảm xúc với điều dưỡng viên. 

34 30 16 2.22 4

4
Người bệnh luôn tin tưởng vào trình độ tay nghề 
chuyên môn của điều dưỡng viên. 

42 38 0 2.52 1

              Điểm trung bình chung 2.34

Bảng 2. Kết quả khảo sát từ 200 người bệnh về vai trò người điều dưỡng viên trong kiến tạo giá trị cảm xúc
tích cực cho người bệnh khi họ đến khám, điều trị bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 108

TT Nội dung tiêu chí
Mức độ biểu hiện

ĐTB Thứ bậc
Tốt Khá Trung bình

1
Thái độ, hành vi, cử chỉ đón tiếp, hướng dẫn 
người bệnh của điều dưỡng viên.

92 98 10 2.41 2

2
Thái độ sẵn sàng hợp tác, phối hợp làm việc của 
người bệnh với điều dưỡng viên.

88 97 15 2.36 3

3
Tâm trạng lạc quan, vui vẻ của người bệnh, 
muốn được chia sẻ cảm xúc với điều dưỡng viên. 

74 103 23 2.25 4

4
Người bệnh luôn tin tưởng vào trình độ tay nghề 
chuyên môn của điều dưỡng viên. 

96 95 09 2.43 1

              Điểm trung bình chung 2.36
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yên tâm về trình độ tay nghề các y, bác sỹ ở đây; cảm 
nhận rõ bệnh viện được trang bị nhiều máy móc hiện đại, 
đồng bộ; cảnh quan bệnh viện sạch sẽ và có không gian 
thoáng đãng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp sau thời gian 
họ được thăm khám và điều trị bệnh tại đây; có 49/50 = 

98% số người bệnh bày tỏ niềm tin tưởng, sự kỳ vọng vào 
khả năng của Bệnh viện TWQĐ 108 khi người bệnh được 
thăm khám, điều trị bệnh ở Bệnh viện sẽ có nhiều cơ hội 
điều trị khỏi bệnh hơn so với cơ sở y tế ở các địa phương 
nơi họ sinh sống.

Biểu đồ 1: Kết quả phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với đại diện điều dưỡng và người bệnh

Từ số liệu khảo sát thu được ở Bảng 1 và 2, tác giả tiến 
hành xây dựng Biểu đồ biểu thị thực trạng vai trò người 
điều dưỡng viên trong kiến tạo giá trị cảm xúc tích cực cho 

người bệnh khi họ đến khám, điều trị bệnh tại Khoa Khám 
bệnh, Bệnh viện 108 như sau:

Biểu đồ 2: Mô tả thực trạng vai trò điều dưỡng KKB, BV 108 trong kiến tạo giá trị 
cảm xúc tích cực cho người bệnh
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Báo cáo đánh giá kết quả công tác khám, chữa bệnh 
quý 3 năm 2019. (trang 6 - 12).

2. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện được ban hành 
tháng 3 năm 2017.

3. Chương trình số 52/CTr - BYT (18/6/2009) Về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa 
bệnh  vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế. Do Bộ Y tế ban hành.

4. ĐCSVN, Nghị quyết số 20 - NQ/TƯ (25/10/2017) Về tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho 
nhân nhân trong tình hình mới.

IV. KẾT LUẬN
1. Căn cứ kết quả khảo sát 80 điều dưỡng viên ở Bảng 

1 cho thấy: 100% điều dưỡng viên có sự đồng tình đánh 
giá cao nội dung bộ tiêu chí đánh giá thực trạng vai trò 
người điều dưỡng trong kiến tạo giá trị cảm xúc tích cực 
cho người bệnh khi họ đến khám, điều trị bệnh tại khoa 
Khám bệnh, bệnh viện 108; nội dung bảm đảm phù hợp 
với đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu. Nhận xét cả 4 tiêu chí 
đều được khách thể đánh giá mức độ khá và tốt. Trong đó 
được đánh giá cao nhất là Tiêu chí 4 “Người bệnh luôn tin 
tưởng vào trình độ tay nghề chuyên môn của điều dưỡng 
viên”, (ĐTB = 2.52); thấp nhất là Tiêu chí 3 “Tâm trạng 
lạc quan, vui vẻ của người bệnh, muốn được chia sẻ cảm 
xúc với điều dưỡng viên”, (ĐTB = 2.22).

2. Căn cứ kết quả khảo sát 200 người bệnh ở Bảng 
2 cho thấy: Người bệnh đánh giá cao bộ tiêu chí khảo 
sát thực trạng vai trò người điều dưỡng viên trong kiến 
tạo giá trị cảm xúc tích cực cho người bệnh khi họ đến 
khám, điều trị bệnh tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện 108; 
các tiêu chí phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu. 
Nhận xét, cả 4 tiêu chí đều được đánh giá mức độ khá 
và tốt. Trong đó mức độ cao nhất là Tiêu chí 4 “Người 
bệnh luôn tin tưởng vào trình độ tay nghề chuyên môn 
của điều dưỡng viên”, (ĐTB = 2.43); thấp nhất là Tiêu 
chí 3 “Tâm trạng lạc quan, vui vẻ của người bệnh, muốn 
được chia sẻ cảm xúc với điều dưỡng viên”, (ĐTB = 
2.25). Độ lệch chuẩn trung bình của hai nhóm khách thể 
được khảo sát là 002. Xác suất P = 99.98%, điều đó cho 
thấy kết quả khảo sát từ hai nhóm khách thể trên có mối 

liên hệ tuyến tính chặt chẽ với nhau, đảm bảo độ tin cậy 
khoa học.

KHUYẾN NGHỊ
Để tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế, uy tín của Bệnh 

viện tuyến cuối Quân đội, hạng đặc biết cấp quốc gia, 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện cần chỉ đạo các cơ 
quan, khoa chuyên môn cải tiến nâng cấp chất lượng các 
dịch vụ y tế; chú trọng bồi dưỡng phát triển đội ngũ y, bác 
sĩ Khoa Khám bệnh “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng với 
niềm tin yêu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, 
xứng đáng là nơi đón tiếp, chăm sóc người bệnh ban đầu, 
tạo dấu ấn, cảm xúc tích cực khi họ đến khám và điều trị 
bệnh tại Bệnh viện.

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên các khoa chuyên môn 
phải luôn chủ động và tạo cơ hội cho người bệnh được 
tiếp cận, thiết lập, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với điều 
dưỡng viên, để giúp họ được tham gia nhiều hơn vào việc 
cùng đưa ra các quyết định điều trị và chăm sóc sức khỏe 
cho chính họ. Các thông tin thiết yếu cần chia sẻ với người 
bệnh gồm: thông tin về chẩn đoán, tiến triển bệnh và kết 
quả điều trị; thông tin về các hoạt động chăm sóc hằng 
ngày; thông tin về chi phí; thông tin về thời gian chờ khám, 
chờ mổ, chờ xét nghiệm, dự kiến kế hoạch ra viện... để 
người bệnh chủ động phối hợp với các diều dưỡng, bác sĩ. 
Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 
kỹ năng mềm cho đội ngũ điều dưỡng viên, nhất là kỹ giao 
tiếp ứng xử, kỹ năng tham vấn tâm lý, kỹ năng tạo cảm xúc 
tích cực cho người bệnh ./.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng 

chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế 
tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2016-2018, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bằng Bảo 
hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 2019 -2025, góp phần nâng cao sự 
hài lòng của người bệnh nhằm giảm tải cho các bệnh viện 
tuyến trên.

Từ khoá: Chất lượng dịch vụ, bảo hiểm y tế, khám 
chữa bệnh bảo hiểm y tế.

ABSTRACT:
REALITY OF THE QUALITY OF MEDICAL 

INSURANCE SERVICES IN GENERAL HOSPITAL 
OF DINH HOA DISTRICT, THAI NGUYEN 
PROVINCE

This study aims to analyze and evaluate the realities 
of the quality of medical examination and treatment 
services by health insurance in general hospital of Dinh 
Hoa district, Thai Nguyen province, from 2016 to 2018, 
then proposing some solutions to improve the quality of 
medical examination and treatment services by health 
insurance in general hospital of Dinh Hoa district, Thai 
Nguyen province, in the period of 2019-2025, contribute 
to improving the satisfaction of patients in order to reduce 
overload of  upper level hospitals.

Keywords: Quality of service, health insurance, 
medical examination and treatment by medical insurance.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Định Hóa là một huyện miền núi phía Tây Bắc tỉnh 

Thái Nguyên, với gần 99% dân số tham gia BHYT. Y tế 
huyện nơi cung cấp dịch vụ KCB cơ bản và là nơi người 

dân có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ KCB, nhất là đối với 
người nghèo, các huyện, thị xã xa trung tâm thành phố, xã 
vùng sâu, vùng xa. 

Việc “thông tuyến” KCB BHYT khiến cho bệnh viện 
tuyến huyện trở thành cơ sở KCB ban đầu cho người dân 
có thẻ BHYT, đã mang lại điều kiện thuận lợi tối đa cho 
người tham gia BHYT trong việc tiếp cận các dịch vụ y 
tế. Tuy nhiên KCB bằng BHYT tại Bệnh viện huyện còn 
khá nhiều tồn tại cần phải khắc phục như: Đội ngũ y bác sĩ 
thiếu cả về số lượng và chất lượng; trang thiết bị y tế còn 
thiếu và yếu, còn xẩy ra tình trạng trục lợi quỹ BHYT từ 
nhiều phía, thái độ phục vụ, y đức của đội ngũ cán bộ y tế 
cần cải thiện, thủ tục hành chính KCB BHYT còn rườm rà, 
hiệu quả thấp…

Đánh giá thực trạng chất lượng khám chữa bệnh bằng 
Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh 
Thái Nguyên đoạn 2016-2018 từ đó đề xuất một số giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng Bảo 
hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, tỉnh Thái 
Nguyên trong giai đoạn tiếp theo là việc làm cần thiết. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Thực trạng chất lượng KCB bằng BHYT tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Định hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 
2016-2018.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp 

so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng KCB 
bằng BHYT tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa thông 
qua số liệu báo cáo thống kê Bệnh viện các năm 2016, 
2017, 2018.

III.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ngày nhận bài: 04/11/2019                           Ngày phản biện: 12/11/2019                    Ngày duyệt đăng: 21/11/2019

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG BẢO 
HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỊNH HÓA 
TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Thu1, Nguyễn Thị Thanh Quý 1

1. Khoa Kinh tế - Đại học KT&QTKD Thái Nguyên
Tác giả chính Nguyễn Thị Thu, SĐT: 0983483538, Email: nguyenthu.gvktbh@gmail.com
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3.1. Thực trạng chất lượng các yếu tố đầu vào
3.1.1. Thực trạng nhân lực chuyên môn của Bệnh viện
Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 

có quy mô 216 giường bệnh nhưng tổng số NVYT biên 
chế toàn bệnh viện (BV) chỉ là 134 người (thiếu 64 nhân 
viên so với quy định) [3].

Tính đến ngày 30/12/2018, Bệnh viện có 134 biên 
chế, trong đó có 12,69% có trình độ đại học và có 20,15% 
có trình độ sau đại học, cao đẳng có 10,45% và trung cấp 
chiếm tỷ lệ cao nhất 56,41%. Tuy nhiên, hiện nay nhân lực 
chưa đủ biên chế theo quy định của Thông tư liên tịch số 
08/2007/TTLT-BYT-BNV.

Bảng 1. Tình hình nhân sự tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa tính đến ngày 31/12/2018

     Trình độ

VT công việc

Trên ĐH Đại học Cao đẳng Trung cấp
Tổng

SL (người) Tỷ lệ (%) SL (người) Tỷ lệ (%) SL (người) Tỷ lệ (%) SL (người) Tỷ lệ (%)

Bác sỹ 15 88,24 11 40,74 26

Y sỹ đa khoa 0

Dược sỹ 02 11,76 01 3,70 03 3,95 06

Điều dưỡng /Y tá 8 29,63 10 71,43 38 50,0 56

Kỹ thuật viên y 02 7,41 01 7,14 07 9,21 10

Nữ HS 01 3,70 01 7,14 03 3,95 05

CB khác 04 14,80 02 14,29 25 32,89 31

Tổng 17 12,69 27 20,15 14 10,45 76 56,41 134

(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện)
Cơ cấu theo chuyên môn cho thấy tỷ lệ bác sĩ so với 

các chức danh chuyên môn khác (bao gồm điều dưỡng, 
nữ hộ sinh, kỹ thuật viên) tại Bệnh viện hiện nay là 1/2,96 
cơ bản đáp ứng quy định là 1/3 – 1/3,5. Chỉ tiêu của BV 
là 180 giường bệnh nhưng Bệnh viện mới đạt tỷ lệ 0,62 
nhân viên/giường bệnh; được chia ra: 9 khoa lâm sàng và 
cận lâm sàng và 5 phòng chức năng. Trung bình mỗi ngày 
Bệnh viện thực hiện khám ngoại trú hơn 500 lượt người và 
25 lượt bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, đây là một lưu 
lượng bệnh nhân không phải là quá lớn nhưng lại là quá tải 
so với nguồn nhân lực hiện có tại bệnh viện [3]. 

3.1.2. Thực trạng cơ sở vật chất, kỹ thuật của các 
bệnh viện 

Giai đoạn 2016-2018, Bệnh viện đã trang bị thêm 
nhiều trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn như: 
Hệ thống máy chụp X- quang Endograph DC của Italia; 
Hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng kèm nguồn 
sáng của Đức và Mỹ; máy điện tim 6 cần ECG - 1250K 
của Nhật Bản; máy siêu âm điều trị đa tần của Italia; máy 
phân tích huyết học tự động 18 thông số của Nhật Bản; 
máy kéo dãn đốt sống cổ và đốt sống lưng KTS của Italia; 
Bệnh viện cũng mua sắm thêm 4 bộ máy vi tính để bàn 

bằng nguồn tài chính hợp pháp [3]. Có thể đánh giá rằng 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của Bệnh viện hiện nay đã 
được quan tâm đầu tư thêm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu 
KCB của người dân.

Tuy nhiên, hiện nay bệnh viện vẫn còn thiếu nhiều 
thiết bị hiện đại, đắt tiền, nhiều thiết bị cũ kỹ lỗi thời như 
máy siêu âm đen trắng đã cũ, mới chỉ có 1 máy siêu âm 4 
chiều đưa vào sử dụng từ năm 2010, chưa có máy chụp citi 
và máy chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt mỗi khi bệnh nhân 
có chỉ định phải chụp citi hay cắt lớp lại phải chuyển lên 
tuyến trên, thêm vào đó vấn đề quản lý các hệ thống thiết 
bị trong công trình như: hệ thống điện, hệ thống oxy trung 
tâm, hệ thống phát thanh nội bộ,… chưa đảm bảo tốt. Chưa 
có đủ phòng để bố trí nơi thu viện phí thuận lợi cho người 
bệnh. Một số khoa phòng còn chưa bố trí chỗ ngồi đợi 
khám cho bệnh nhân (như phòng siêu âm, khoa xét nghiệm 
CĐHA, …).

3.1.3. Thủ tục hành chính khám chữa bệnh bảo 
hiểm y tế 

Liên quan đến thủ tục hành chính KCB BHYT, qua 
khảo sát cho thấy 23,5% bệnh nhân đánh giá làm hồ sơ, thủ 
tục khám chữa bệnh theo BHYT tại Bệnh viện thuận tiện 
và nhanh chóng, 24,5% đánh giá là bình thường và 52% 
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Bảng 2. Chi phí KCB BHYT tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa giai đoạn 2016-2018

ĐVT: triệu đồng

STT
                 Năm                                                        

Chỉ tiêu
2016 2017 2018

Tốc độ tăng giảm  (%)

17/16 18/17 BQ

1 KCB ngoại trú 

1.1 Số lượt (lượt người) 66.669 77.812 75.190 16,71 -3,37 6,20

2 KCB nội trú

2.1 Số lượt (lượt người) 13.658 12.432 13.983 -8,98 12,48 1,18

2.2 Số ngày điều trị (ngày) 84.819 79.293 81.733 -6,51 3,08 -1,83

2.3 Số ngày điều trị bình quân 6,2 6,4 5,8 3,23 -9,38 -3,28

bệnh nhân được hỏi cho rằng thủ tục hành chính tại các 
khoa phòng còn chưa thuận tiện, gây phiền hà cho bệnh 
nhân, đặc biệt là các thủ tục xuất nhập viện. Thủ tục nhập 
viện đôi khi quá máy móc khiến tình trạng cấp cứu bệnh 
nhân bị chậm trễ gây đau đơn và thiệt thòi cho bệnh nhân.

Về thủ tục chuyển tuyến 23,7% bệnh nhân đánh giá làm 
thủ tục tuyến thuận lợi, 24,3% đánh giá là bình thường và 
50% bệnh nhân được hỏi cho rằng thủ tục chuyển tuyến rất 
khó khăn, đã có nhiều bệnh nhân không được chuyển tuyến 
nhưng không yên tâm điều trị tại bệnh viện nên đã xin xuất 

viện và tự chuyển lên tuyến trên để điều trị theo dịch vụ.
Thực hiện việc công khai quyền lợi của bệnh nhân 

BHYT tại bệnh viện (như tên các loại thuốc, dịch vụ y 
tế, kỹ thuật được sử dụng trong điều trị và được BHYT 
thanh toán, …) chưa được tốt, 23,3% bệnh nhân cho rằng 
Bệnh viện thực hiện tốt việc công khai quyền lợi của bệnh 
nhân BHYT, hơn 32% bệnh nhân đánh giá là bình thường, 
44,7% bệnh nhân cho rằng bệnh viện thực hiện chưa tốt 
việc công khai quyền lợi cho bệnh nhân BHYT [2].

3.1.4. Chi phí khám chữa bệnh BHYT

(Nguồn: Báo cáo thống kê Bệnh viện đa khoa huyện 
Định Hóa)

Giai đoạn 2016-2018, số lượt người khám và điều trị 
tại Bệnh viện có xu hướng tăng, tốc độ tăng bình quân là 
6,2% với khám chữa bệnh ngoại trú và 1,18% với điều trị 
nội trú. Điều đó cho thấy, việc đầu tư mua sắm trang thiết 
bị tại Bệnh viện và cải thiện phong cách phục vụ đã phần 
nào tác động tới sự hài lòng của người bệnh khiến nhiều 
người bệnh và gia đình bệnh nhân yên tâm tin tưởng tới 
khám và điều trị tại bệnh viện. Số ngày điều trị bình quân 
có xu hướng giảm từ  6,2 ngày/ năm 2016 xuống còn 5,8 
ngày/ năm 2018, cho thấy hiệu quả trong điều trị nội trú tác 
động tích cực tới việc giảm số ngày nằm viện. Tuy nhiên, 
đây cũng là hệ quả từ số lượt bệnh nhân được đưa vào điều 
trị nội trú tăng lên, trong đó có nhiều bệnh nhân bệnh nhẹ, 
thời gian điều trị ngắn. Việc gia tăng số lượng bệnh nhân 
khám chữa bệnh nội trú (bình quân 1,18% giai đoạn 2016-
2018) có thể coi là một trong những nguyên nhân đẩy tổng 
chi phí lên cao. Đặc biệt là chi phí quỹ BHYT thanh toán 
tăng bình quân 17,47% giai đoạn 2016-2018. 

3.2. Thực trạng chất lượng đầu ra và quá trình 
3.2.1. Đánh giá chất lượng KCB bằng BHYT theo 

tuyến chuyên môn kỹ thuật
3.2.1.1. Chỉ số giường bệnh BHYT thực kê và công 

suất sử dụng giường bệnh
Mặc dù công suất sử dụng giường bệnh giai đoạn 

2016-2018 có xu hướng giảm (từ 193% năm 2016 xuống 
còn 123% năm 2018) nhưng vẫn ở mức trên 100%. Có thể 
nói tình trạng quá tải của bệnh viện có xu hướng giảm, kéo 
theo đó khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú của Bệnh 
viện tăng lên nhưng mặt khác việc giảm số giường thực 
kê (từ 275 giường năm 2016 xuống còn 216 giường năm 
2018) là một thách thức trong nỗ lực giảm quá tải giường 
bệnh [4].

3.2.1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KCB BHYT 
Giai đoạn 2016-2018, số lượt khám chữa bệnh BHYT 

của Bệnh viện có xu hướng tăng. Cụ thể như sau: năm 
2016 BV khám chữa bệnh cho 80.327 lượt BN và hơn 1 
nghìn lượt phẫu thuật. Sang năm 2018, số lượt khám chữa 
bệnh tăng lên 89.173 lượt tương ứng tăng 11%, số phẫu 
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thuật, tăng 6,7% so với năm 2016. Giai đoạn này các chỉ 
tiêu kết quả hoạt động chuyên môn khác của bệnh viện 
mặc dù không tăng nhưng cũng ở mức khá cao cụ thể mỗi 
năm. Bệnh viện thực hiện hơn 100 nghìn lượt xét nghiệm, 
hơn 32 nghìn lượt chẩn đoán hình ảnh. Như vậy có thể nói, 

giai đoạn 2016-2018, BV ĐK huyện Định Hóa đã thực 
hiện được nhiều dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong khám 
và chẩn đoán bệnh tật [4].

3.2.1.3.  Kết quả điều trị cho bệnh nhân BHYT tại các 
bệnh viện

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện)
Bảng 3 cho thấy giai đoạn 2016-2018 số bệnh nhân 

BHYT điều trị nội trú thực tế có xu hướng tăng từ 13.658 
bệnh nhân năm 2016 tăng lên tới 13.983 bệnh nhân năm 
2018 tương ứng tăng 23,79%. Trong đó nhóm bệnh nhân 
được chữa khỏi bệnh chiếm tới trên 65%, nhóm bệnh nhân 
đỡ giảm cũng có xu hướng tăng chiếm vào khoảng trên 
20% tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện. Điều 
này cho thấy nhờ sự đầu tư về máy móc thiết bị cùng với 
việc thường xuyên chú trọng tới y đức, chuyên môn của 
đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện có số bệnh nhân khỏi bệnh và 
đỡ giảm chiếm tới trên 85%. Tỷ lệ nhỏ còn lại là bệnh nhân 
tử vong hoặc nặng xin về. 

Tuy nhiên qua số liệu bệnh nhân BHYT chuyển tuyến 
cho thấy, tình hình bệnh tật ngày càng trở lên phức tạp, 
nhiều loại bệnh mới xuất hiện kèm với việc chưa có đủ 
cơ sở vật chất hiện đại như tuyến trên mà giai đoạn 2016-
2018 số bệnh nhân chuyển viện có xu hướng tăng mạnh, 
bình quân tăng 39,67% toàn giai đoạn. 

3.2.2. Đánh giá chất lượng KCB bằng BHYT theo 
chức năng 

Mức độ hài lòng cho toàn bộ các tiêu chí dao động 
từ mức 4,13 đến 4,25 tương đương với mức độ trung bình 
cao và trên khá. Điểm trung bình cao nhất là 4,25 cho tiêu 

chí “Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên 
y tế”. Đây cũng là tiêu chí được người bệnh ở khu vực nội 
trú và ngoại trú đánh giá cao nhất trong 5 tiêu chí, điều này 
cho thấy việc thực hiện mức giá dịch vụ KCB BHYT bao 
gồm cả chi phí tiền lương theo quy định tại khoản 2 Điều 
5 Thông tư 37 từ ngày 12/8/2016 đã làm thay đổi nhận 
thức, tư duy của cán bộ y tế. Từ Nhà nước trả lương, nay 
người bệnh và BHYT trả lương đã thúc đẩy nâng cao chất 
lượng dịch vụ và cải thiện rõ rệt thái độ phục vụ, tăng sự 
hài lòng của người bệnh, tăng quyền lợi của người có thẻ 
BHYT [4].

Tiêu chí “Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám 
bệnh, điều trị” đứng thứ hai với 4,23 điểm và tiếp đó là 
các tiêu chí “Kết quả cung cấp dịch vụ” là 4,21, đứng thứ 
4 là 4,18 là điểm của tiêu chí “Khả năng tiếp cận dịch vụ” 
của người bệnh.

Điểm trung bình thấp nhất là 4,13 cho tiêu chí “Cơ 
sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh” tại Bệnh 
viện. Là một bệnh viện tuyến huyện, dù đã được quan tâm 
đầu tư sửa chữa thay mới trang thiết bị, máy móc phục vụ 
người bệnh song vẫn còn thiếu nhiều thiết bị hiện đại, đắt 
tiền, nhiều thiết bị cũ kỹ lỗi thời như chưa có máy chụp citi 
và máy chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt, một số khoa phòng 
còn chưa bố trí chỗ ngồi đợi khám cho bệnh nhân. Những 

Bảng 3. Kết quả điều trị cho bệnh nhân BHYT tại BV đa khoa huyện Định Hóa

Đơn vị tính: Lượt người

Chỉ tiêu
2016 2017 2018

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

I.Tổng số BN điều trị nội trú thực tế 13.658 100 12.432 100 13.983 100

1. Bệnh nhân khỏi 10.136 74,21 9.236 74,29 9.493 67,89

2. Bệnh nhân đỡ giảm 2.906 21,28 2.413 19,41 3.025 21,63

3. Bệnh nhân không thay đổi 145 1,06 160 1,29 478 3,42

4. Bệnh nhân nặng xin về 202 1,48 218 1,75 429 3,07

5. Bệnh nhân chuyển viện 263 1,93 400 3,22 552 3,95

6. Tử vong 6 0,04 5 0,04 6 0,04
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điều này đã khiến tiêu chí này được người bệnh đánh giá 
ở mức thấp nhất [4].

IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
DỊCH VỤ KCB BẰNG BHYT TẠI BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

- Có chính sách thu hút nhân tài để có thể tuyển dụng 
và giữ chân được những bác sĩ giỏi, có trình độ cao cống 
hiến lâu dài cho Bệnh viện. Tăng cường mối quan hệ hợp 
tác với các bệnh viện tuyến trên để tranh thủ sự hỗ trợ 
chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo…

- Tăng cường đầu tư, bổ sung trang thiết bị đầy đủ 
theo Danh mục trang thiết bị y tế của bệnh viện tuyến 
huyện. Tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp để từng bước 
thực hiện chương trình hiện đại hóa trang thiết bị. Đề nghị 
UBND tỉnh, UBND huyện và các ban ngành liên quan hỗ 
trợ kinh phí để bệnh viện mua một số trang thiết bị cần 
thiết. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý bệnh viện. Gấp rút đào tạo đội ngũ sử dụng, bộ phận 
điều hành và quản trị mạng LAN của bệnh viện.

- Giảm thiểu các thủ tục hành chính theo xu hướng gọn 
nhẹ. Tin học hóa các khâu trong quá trình hướng dẫn, tiếp 
đón và khám cho người bệnh. Áp dụng hình thức tư vấn, 

khám bệnh hoặc đặt lịch khám bệnh cho bệnh nhân qua điện 
thoại, tăng số phòng khám, bàn khám, tăng số phòng siêu 
âm... Nghiêm túc thực hiện công khai minh bạch quyền lợi 
của bệnh nhân BHYT theo từng ngày để tránh tình trạng bớt 
thuốc, dịch vụ y tế, kỹ thuật nhằm trục lợi BHYT từ phía 
thầy thuốc, ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

- Áp dụng một cách linh hoạt quy định về chuyển 
tuyến. Tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp 
để thầy thuốc không có thái độ phân biệt trong ứng xử với 
người khám chữa bệnh bằng BHYT.

IV. KẾT LUẬN
Như vậy chất lượng KCB bằng BHYT tại Bệnh viện 

đa khoa huyện Định Hóa thời gian qua bên cạnh những 
thành tựu đạt được đáng khích lệ thì vẫn còn những tồn 
tại, hạn chế cần cải tiến và hoàn thiện như chất lượng yếu 
tố đầu vào: nhân lực y tế còn thiếu và yếu; vẫn còn thiếu 
nhiều thiết bị y tế hiện đại, đắt tiền, nhiều thiết bị cũ kỹ lỗi 
thời; thủ tục hành chính KCB BHYT còn rườm rà; chi phí 
KCB BHYT ngày càng tăng cao ảnh hưởng đến cân đối 
quỹ KCB BHYT. Về chất lượng đầu ra và quá trình cần 
cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng theo tuyến chuyên 
môn kỹ thuật từ đó nâng cao sự hài lòng của người bệnh.
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SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE CỦA TRẠM Y TẾ XÃ TẠI THÁI BÌNH

Đỗ Huy Giang1, Phạm Thị Mỹ Hạnh2, Vũ Thị Kim Dung2 

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 720 người dân tại 

2 huyện Vũ Thư và Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình năm 
2018. Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả sự hài lòng của 
người dân về dịch vụ y tế của trạm y tế xã (TYT) tại địa 
bàn nghiên cứu. Kết quả cho thấy: tỷ lệ người dân hài 
lòng với nhóm yếu tố về khả năng tiếp cận, thái độ ứng 
xử và kỹ năng làm việc của nhân viên y tế (NVYT), sự 
minh bạch thông tin và thủ tục hành chính là khá cao 
(trên 70%), với các nhóm yếu tố về cơ sở vật chất và kết 
quả cung cấp dịch vụtỷ lệ này chỉ đạt hơn 50%. Như vậy, 
các TYT cần phải có những biện pháp để cải thiện tình 
trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ, từ đó gia tăng sự hài lòng của người dân 
đối với TYT.

Từ khóa: Trạm y tế xã, sự hài lòng của người dân, 
nhân viên y tế.

SUMMARY:
PEOPLE SATISFACTION ON HEALTH CARE 

SERVICE OF COMMUNE HEALTH STATIONS IN 
THAI BINH

A cross-sectional study was carried out on 720 
people in Vu Thu and Quynh Phu districts of Thai 
Binh province in 2018 to describe people’s satisfaction 
on health care services provided by commune health 
stations (CHSs) in the study area. The results show 
that: the proportion of people who were satisfied with 
the group of factors including behaviors and working 
skills of health workers, information transparency 
and administrative procedures were quite high (over 
70%). For the group of factors including facilities and 
equipment, quality of service, the rate of satisfaction 

was only over 50%. Improving facilities, equipment 
and service quality for these CHSs is necessary for 
increasing people’s satisfaction.

Key word: Community health station, satisfaction, 
health workers.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mạng lưới y tế cơ sở, gồm y tế thôn, xã, phường, 

thị trấn, huyện là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, đảm 
bảo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản, 
với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, 
xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự 
an toàn xã hội. Năm 2002, từ sau khi Quyết định 139-
TTg/2002 về khám chữa bệnh (KCB) cho người nghèo 
được ban hành, các TYT đã đẩy mạnh hoạt động KCB 
cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do đó người 
dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ KCB tại tuyến 
xã khi có nhu cầu. Mặc dù nhiều TYT đã triển khai KCB 
bảo hiểm y tế nhưng cho đến nay, chất lượng dịch vụ 
KCB tại trạm y tế xã vẫn còn thấp, chưa tạo được niềm 
tin với người dân [1],[2].

Một số nguyên nhân dẫn đến việc cung cấp dịch 
vụ tại TYT xã chưa đáp ứng được như mong muốn 
là do cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và chất 
lượng chuyên môn của cán bộ y tế còn hạn chế. Điều 
này đã làm ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng và sự hài 
lòng của người dân đối với dịch vụ KCB của TYT 
xã[2],[3]. Một nghiên cứu thực hiện tại tỉnh Điện 
Biên năm 2013 cho thấy, trong số những người được 
phỏng vấn có 78,3% hài lòng với dịch vụ KCB. Điểm 
trung bình về mức độ hài lòng của người dân với các 
dịch vụ y tế xã đạt 3,83/5, cụ thể đối với dịch vụ KCB 
là 3,77. Báo cáo cũng chỉ ra rằng có rất ít người sử 

Ngày nhận bài: 11/11/2019                           Ngày phản biện: 16/11/2019                    Ngày duyệt đăng: 22/11/2019

1. Sở Y tế Thái Bình 
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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dụng dịch vụ nói rằng “rất hài lòng“ với các dịch vụ 
y tế tại TYT [4].

Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu để xác định 
mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ của TYT, từ đó 
đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, 
gia tăng sự hài lòng của người dân về các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của trạm y tế xã.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu
 Người dân tại 2 huyện với các tiêu chuẩn lựa chọn và 

loại trừ như sau:
•	 Tiêu chuẩn lựa chọn:
- Sống trên địa bàn nghiên cứu từ 12 tháng trở lên.
- Không bị các rối loạn tâm thần.
- Tự nguyện và hợp tác tham gia nghiên cứu.
•	 Tiêu chuẩn loại trừ:
- Người đang mắc bệnh cấp tính.
- Có các rối loạn tâm thần.
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 6 đến tháng 9 

năm 2018.
  Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả với cuộc 

điều tra cắt ngang.
Cỡ mẫu và cách chọn mẫu
Cỡ mẫu
Cỡ mẫu được tính theo công thức:

Trong đó:
α: Mức ý nghĩa thống kê (α = 0,05)
Z(1-α/2) : Giá trị Z thu được tương ứng với giá trị α 

(Z(1-α/2) = 1,96)
d: Sai số tuyệt đối (chọn d=5%)
p: Chọn giá trị p (là tỷ lệ người dân hài lòng với dịch 

vụ KCB tại trạm y tế xã). Theo tham khảo từ nghiên cứu 
của Lê Đình Phan, tỷ lệ này là 68,45% [3].

Cỡ mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu là: n = 332 người 
dân (làm thêm 10% đối tượng là 360). Vì chọn mẫu theo 
phương pháp chọn mẫu chùm nên để đảm bảo tính đại diện 
cỡ mẫu phải gấp đôi là 720 người dân.

Từ 68 xã của 2 huyện chọn chủ đích mỗi huyện 6 xã, 
mỗi xã chọn 60 người dân.

Chọn mẫu: Chọn người dân để điều tra phỏng vấn tại 
mỗi xã được thực hiện theo kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên 
đơn. Bốc thăm ngẫu nhiên hộ gia đình đầu tiên. Sử dụng 
kỹ thuật “cổng liền cổng” với quy định bên phải để điều 
tra các đối tượng tiếp theo cho đến khi đủ cỡ mẫu của xã 
đó thì dừng lại.

Xử lý số liệu
Số liệu thu được từ người dân được kiểm tra, làm 

sạch, mã hóa và nhập bằng phần mềm Epidata, sau đó xử 
lý thống kê bằng phần mềm SPSS20.

Cách tính điểm mức độ hài lòng: Sử dụng thang điểm 
Likert 5 mức độ để đánh giá 5 yếu tố: khả năng tiếp cận 
với TYT (6 tiểu mục), minh bạch thông tin và thủ tục hành 
chính (8 tiểu mục), cơ sở vật chất (5 tiểu mục), thái độ ứng 
xử và kỹ năng làm việc của nhân viên y tế (6 tiểu mục), kết 
quả cung cấp dịch vụ (9 tiểu mục).

Mỗi câu trả lời nhân số điểm trong khoảng từ 1 (rất 
không hài lòng) đến 5 (rất hài lòng). Do đó tổng điểm 
trong khoảng 34 (rất không hài lòng tất cả các mục) và 170 
(rất hài lòng với tất cả các mục).

Vì thang điểm Likert 5 mức độ thì mức 3 là “Bình 
thường” tương đương với không hài lòng nên nghiên cứu 
chọn điểm cắt là 3,5n, với n là số tiểu mục trong từng yếu 
tố. Như vậy, nếu tổng điểm mỗi người dân đánh giá lớn 
hơn hoặc bằng 3,5n thì xem là “hài lòng” với yếu tố đó, 
nếu tổng điểm <3,5n thì xem là “chưa hài lòng” với yếu 
tố đó.

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
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Bảng 1: Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu

Số người Tỉ lệ %

Giới
Nam 301 41,8

Nữ 419 58,2

Tuổi

< 40 tuổi 168 23,3

40-59 tuổi 325 45,1

60-79 tuổi 192 26,7

>=80 tuổi 35 4,9

Nghề nghiệp

Nông dân 353 49,0

Công nhân 96 13,3

Học sinh, sinh viên 4 0,6

Công chức, viên chức 33 4,6

Lao động tự do 150 20,8

Nghỉ hưu, mất sức, già yếu 76 10,6

Khác 8 1,1

Tham gia bảo hiểm 
y tế

Có 683 94,9

Không 37 5,1

Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ người dân trả lời phỏng 
vấn là khá đồng đều ở 2 giới nam và nữ. Gần một nửa số 
người được hỏi trong độ tuổi 40 – 59 tuổi (45,1%). Nông dân 
(49,0%) và lao động tự do (20,8%) là nghề nghiệp phổ biến 

nhất trong số đối tượng nghiên cứu. Và tỷ lệ có thẻ bảo hiểm 
y tế chiếm hầu hết với tỷ lệ 94,9%. Tỷ lệ này tương đồng với 
nghiên cứu tại 3 xã của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 
2012, tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế chiếm gần 90% [5].

Bảng 2: Cơ sở y tế người dân lựa chọn đến khám khi bị ốm

Số người Tỷ lệ %

Trạm y tế 359 49,9

Bệnh viện huyện 318 44,2

Bệnh viện tỉnh 29 4,0

Phòng khám, bệnh viện tư nhân 8 1,1

Khác 6 0,8

Trong số những người được hỏi chỉ có khoảng một 
nửa số người lựa chọn đến khám tại TYT khi bị ốm 
(49,0%). Kết quả này tương tự tại Hòa Bình, với tỷ lệ KCB 
1 năm trước khi phỏng vấn tại TYT chiếm 40% [5]. Tỷ lệ 
này lại thấp hơn đáng kể so với số liệu được báo cáo trong 

một nghiên cứu ở Điện Biên, trong số 300 người được hỏi, 
có 92,0% trả lời họ thường lựa chọn TYT xã là nơi KCB 
khi ốm đau [4]. Rõ ràng, chỉ hơn 40% số người chọn TYT 
khi có nhu cầu KCB là một tỷ lệ rất thấp, đặc biệt khi tỷ lệ 
có BHYT trong những người được hỏi lên tới 94,9%.
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Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc người dân không 
lựa chọn đến khám tại TYT khi bị ốm là TYT thiếu trang 
thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh. Ngoài ra, các 

nguyên nhân như thiếu thuốc, không tin tưởng TYT, 
BHYT đăng ký tại Bệnh viện huyện và NVYT thiếu kinh 
nghiệm cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ.

Tỷ lệ người dân hài lòng với nhóm yếu tố về khả năng tiếp cận là cao nhất, chiếm 82,2%. Tỷ lệ người dân hài lòng 
với kết quả cung cấp dịch vụ là thấp nhất, chiếm 58,2%.

Điểm trung bình mức độ hài lòng của đối tượng 
nghiên cứu với mỗi nhóm yếu tố đều trên 3,5/5 điểm. 
Điểm cao nhất là nhóm yếu tố về khả năng tiếp cận với 
3,89 điểm. Thấp nhất là nhóm yếu tố về kết quả cung cấp 

dịch vụ với 3,55 điểm.
Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu đánh giá các tiêu chí về 

cơ sở vật chất là đáp ứng tốt và rất tốt khá cao. Tuy nhiên, 
tỷ lệ hài lòng chung cho cả nhóm yếu tố về cơ sở vật chất 

Bảng 3: Tỷ lệ người dân hài lòng khi đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã 

Số người Tỉ lệ %

Khả năng tiếp cận với TYT 592 82,2

Minh bạch thông tin và thủ tục hành chính 510 70,8

Cơ sở vật chất 422 58,6

Thái độ ứng xử và kỹ năng làm việc của nhân viên y tế 572 79,4

Kết quả cung cấp dịch vụ 419 58,2

Bảng 4: Điểm trung bình về mức độ hài lòng của người dân 

Điểm trung bình

Khả năng tiếp cận với TYT 3,89

Minh bạch thông tin và thủ tục hành chính 3,64

Cơ sở vật chất 3,57

Thái độ ứng xử và kỹ năng làm việc của nhân viên y tế 3,74

Kết quả cung cấp dịch vụ 3,55

Biểu đồ 1: Nguyên nhân người dân không lựa chọn đến TYT khi bị ốm
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chỉ đạt 58,6%. Kết quả tương tự với báo cáo tại 3 xã ở Hòa 
Bình cho thấy tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị KCB chiếm 15,2%; tỷ lệ không hài lòng 
và rất không hài lòng lần lượt là 40,2% và 8,7% [5]. Điểm 
trung bình của yếu tố về cơ sở vật chất là 3,57 điểm, chỉ 
vừa đủ đạt mức “hài lòng”. Các tiểu mục về cơ sở vật chất 
đều có điểm trung bình khá cao, riêng “trang thiết bị cung 
cấp cho dịch vụ” chỉ đạt 2,84/5 điểm, dưới mức điểm được 
cho là “hài lòng”. Kết quả này là phù hợp với thực trạng về 
cơ sở vật chất tại các TYT: không TYT nào trong nghiên 
cứu có đầy đủ các yếu tố về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
theo quy định.

Tỷ lệ người dân hài lòng về nhóm yếu tố thái độ ứng 
xử và kỹ năng làm việc của NVYT là khá cao, đạt 79,4%. 
Kết quả này cao hơn so với báo cáo tại 3 TYT ở Hòa Bình 
với tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về thái độ phục vụ, khám 
chữa bệnh của NVYT là 25,3% và 6,3%. Tỷ lệ không hài 
lòng, rất không hài lòng tương ứng là 15,8% và 5,3% [5]. 
Điểm trung bình của nhóm yếu tố này đạt 3,74 điểm. Kết 
quả này cũng tương đồng với nghiên cứu tại tỉnh Điện 
Biên năm 2013, điểm trung bình về thái độ của cán bộ y tế 
xã khi cung cấp các dịch vụ đạt mức 3,77 (trên thang điểm 
5) [4]. Các tiêu chí về thái độ được đánh giá khá cao, tuy 
nhiên việc tư vấn về điều trị vẫn cần được thực hiện tốt 
hơn. Vấn đề này không chỉ nằm ở thái độ của NVYT, còn 
liên quan tới trình độ chuyên môn của họ. Để thực hiện tốt 
đồng thời nâng cao sự hài lòng của người dân ngoài việc 
cải thiện nhận thức, thái độ của NVYT, cũng cần có những 
biện pháp, hình thức đào tạo, đào tạo lại hoặc đào tạo liên 
tục chuyên môn liên quan cho NVYT.

Đối với yếu tố kết quả cung cấp dịch vụ của TYT, 
chỉ có 58,2% số người dân hài lòng, với điểm trung bình 
chỉ đạt 3,55/5 điểm. Các tiểu mục như kết quả so sánh 

với sự mong đợi, tín nhiệm đối với TYT và việc sử dụng 
công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ của TYT đều 
được đánh giá ở mức chưa hài lòng. Điều nãy đã dẫn đến 
việc điểm trung bình chung của nhóm yếu tố này chỉ đạt 
ở mức thấp, vừa đủ để đánh giá “hài lòng”. Trên thực tế, 
các TYT trong nghiên cứu cũng còn rất thiếu thốn cả về 
nhân lực và vật lực phục vụ cho công tác KCB và cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thêm vào 
đó, việc tư vấn, giải thích trong và sau điều trị được đánh 
giá thấp cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới việc đánh giá 
kết quả dưới mức mong đợi cũng như niềm tin của người 
bệnh với kết quả điều trị chưa cao. Điều này cũng phù hợp 
với kết quả được báo cáo trong nghiên cứu của Nguyễn 
Duy Luật và Hoàng Trung Kiên thực hiện tại TYT xã Ngũ 
Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, cho thấy có 21% số người trả 
lời lần ốm sau sẽ không quay lại TYT KCB do không tin 
tưởng chuyên môn (92,8%), trang thiết bị không đầy đủ 
(78,5%) và thiếu thuốc (65,5%). Có 68,5% ý kiến cho rằng 
họ không đỡ bệnh [6].

IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người dân hài lòng với 

nhóm yếu tố về khả năng tiếp cận, thái độ ứng xử và kỹ 
năng làm việc của nhân viên y tế, sự minh bạch thông tin 
và thủ tục hành chính là khá cao (trên 70%). Tuy nhiên với 
các nhóm yếu tố về cơ sở vật chất và kết quả cung cấp dịch 
vụ chỉ hơn một nửa số người được hỏi cảm thấy hài lòng 
với các yếu tố đó.

Điểm trung bình mức độ hài lòng của đối tượng 
nghiên cứu với mỗi nhóm yếu tố đều trên 3,5/5 điểm. Tuy 
nhiên điểm của nhóm yếu tố cơ sở vật chất và kết quả cung 
cấp dịch vụ cũng chưa cao, chỉ vừa đủ để đánh giá mức độ 
“hài lòng”.
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ TIÊM PHÒNG 
VẮC XIN IPV CHO TRẺ EM DƯỚI 1 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ CỦA 
TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019

Nguyễn Thị Ái1, Phan Thu Nga1, Nguyễn Văn Tiến1, Đỗ Mạnh Tiến2,
Nguyễn Hà My1, Ngô Văn Đông1, Trần Quốc Kham1

TÓM TẮT
Tại Việt Nam, trẻ em vẫn đang được sử dụng vắc 

xin bại liệt đường uống 2 tuýp (bOPV) và bổ sung thêm 
vắc xin bại liệt đường tiêm (IPV) để phòng chống bệnh 
bại liệt. Tuy nhiên, IPV là một loại vắc xin mới được 
triển khai rộng rãi trên cả nước từ năm 2018 và các 
nghiên cứu về vắc xin này còn hạn chế. Do vậy, nghiên 
cứu được tiến hành nhằm mô tả kiến thức, thái độ của 
nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin IPV cho trẻ em 
dưới 1 tuổi tại một số xã của tỉnh Thái Bình năm 2019. 
Kết quả nghiên cứu có thấy, có 44,4% nhân viên y tế có 
kiến thức đạt về tiêm phòng vắc xin. Tỷ lệ nhân viên 
y tế biết về liều tiêm IPV là 82,7% và có 84,0% nhân 
viên biết về tác dụng của sử dụng kết hợp vắc xin bại 
liệt đường uống và đường tiêm. Về thái độ, có 45,7% 
nhân viên y tế có thái độ chung tốt về tiêm phòng vắc 
xin. Tỷ lệ nhân viên y tế có thái độ tốt về hiệu quả của 
vắc xin tiêm tốt hơn uống là 69,1% và tỷ lệ nhân viên 
có thái độ tốt về tầm quan trọng của tập huấn về tiêm 
vắc xin là 48,1%. Chỉ có 25,9% cán bộ y tế có thái độ 
tốt với ý kiến cho trẻ dưới 1 tuổi của người thân đi tiêm 
IPV. Nhìn chung, kiến thức và thái độ của nhân viên y tế 
về tiêm phòng vắc xin IPV còn chưa cao, nên việc tăng 
cường tập huấn, hỗ trợ nâng cao kiến thức, thay đổi thái 
độ của các nhân viên y tế tuyến xã là rất cần thiết.

Từ khóa: Kiến thức, thái độ, vắc xin IPV, Thái Bình.

ABSTRACT:
KNOWLEDGE, ATTITUDE OF HEALTH 

WORKERS ON IPV VACCINATION FOR THE 

CHILDREN UNDER 1 YEAR OLD IN SOME 
COMMUNES OF THAI BINH PROVINCE IN 2019

In Vietnam, the oral polio vaccine (bOPV) and the 
inactivated polio vaccine (IPV) are still being used to 
protect children from poliomyelitis. However, IPV is a 
new vaccine that has been deployed across the country 
since 2018 and there is a limiation upon researching on this 
vaccine. Therefore, the study was conducted to describe 
the knowledge and attitude of health workers about IPV 
vaccination for children under 1 yea in some communes 
of Thai Binh Province in 2019. The result shows that 
there is 44,4 percent of health workers are knowledgeable 
about vaccination. The proportion of health workers who 
know about the IPV dose is 82,7% and 84,0% of the staffs 
know about the effects of using the combination of oral 
and inactivated polio vaccine. In terms of attitude, 45,7% 
of health workers have a good overall attitude about 
vaccination. The percentage of health workers who had a 
good attitude towards the better effectiveness of injected 
vaccine was 69,1% and a percentage of staffs with a good 
attitude about the importance of vaccine injection training 
was 48,1%. Only 25,9% of health workers had a good 
attitude to the idea that infants of their relatives would 
receive IPV. In general, the knowledge and attitude of 
health workers about IPV vaccination are not high, so the 
enhancement of training, support to improve knowledge 
and change attitudes of commune health workers is 
necessary.

Key words: Knowledge, attitude, IPV vaccination, 
Thai Binh.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh bại liệt là một trong những nguyên nhân gây tử 

vong hàng đầu và để lại di chứng nặng nề ở trẻ dưới 5 tuổi. 
Hiện nay, không có thuốc điều trị bệnh nhưng bệnh lại có 
khả năng dự phòng nhờ sử dụng vắc xin bại liệt. Tại Việt 
Nam, nhờ duy trì triển khai việc uống vắc xin phòng bệnh 
bại liệt nhiều năm, nước ta đã chính thức công bố thanh 
toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và từ đó đến nay vẫn đang 
duy trì được thành quả này [2].

Thực hiện chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ 
Y tế đã phê duyệt kế hoạch “Bảo vệ thành quả thanh toán 
bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020” trong đó vẫn 
duy trì vắc xin bại liệt uống 2 tuýp (bOPV) và bổ sung 
thêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong chương trình tiêm 
chủng mở rộng [3]. Vắc xin bại liệt tiêm IPV là vắc xin 
bất hoạt, chứa các tuýp virut bại liệt đã chết, được sử dụng 
dưới dạng vắc xin tiêm. Chế phẩm IPV có ưu điểm an toàn 
rất cao, không gây ra hiện tượng bại liệt liên quan tới vắc 
xin do các c-VDPV, đồng thời có khả năng tạo ra kháng 
thể trong hệ tuần hoàn là chính. Tiêm 1 mũi vắc xin IPV 
có chứa cả 3 tuýp kháng nguyên bại liệt tuýp 1, 2 và 3 giúp 
tăng cường miễn dịch đối với tuýp 1 và tuýp 3; đồng thời 
gây miễn dịch phòng bệnh đối với tuýp 2 cho trẻ sử dụng 
3 liều bOPV [3].

Tuy nhiên các nghiên cứu về vắc xin mới này còn 
rất hạn chế, do vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Kiến 
thức, thái độ của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin 
IPV cho trẻ em dưới 1 tuổi tại một số xã của tỉnh Thái 
Bình năm 2019” với mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ 
của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin IPV cho trẻ em 
dưới 1 tuổi tại một số xã của tỉnh Thái Bình năm 2019.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu
- Địa điểm nghiên cứu: 3 xã thuộc huyện Đông Hưng 

và 3 xã huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên y tế đang làm 

việc ở TYT xã và nhân viên y tế thôn ở các xã tại địa bàn 
nghiên cứu.

- Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành từ 
tháng 12/2018 đến tháng 07/2019.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp dịch tễ 

học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang.
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
- Cỡ mẫu
Chọn toàn bộ nhân viên y tế tại 6 trạm y tế xã và nhân 

viên y tế thôn của các xã thuộc địa bàn nghiên cứu. Thực 
tế điều tra là 81 đối tượng.

- Phương pháp chọn mẫu
Chọn chủ đích 2 huyện nghiên cứu.
+ Bước 1: Chọn chủ đích huyện Đông Hưng và huyện 

Kiến Xương.
+ Bước 2: Lập danh sách các xã trên địa bàn 

nghiên cứu. 
+ Bước 3: Chọn ngẫu nhiên 3 xã trực thuộc huyện 

Đông Hưng: kết quả lựa chọn được 3 xã Đông Hoàng, 
Đông Dương, Nguyên Xá. Chọn 3 xã trực thuộc huyện 
Kiến Xương, kết quả chọn được 3 xã Vũ Ninh, Vũ Lễ, 
Bình Nguyên tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

+ Bước 4: Chọn đối tượng nghiên cứu tại mỗi xã: 
Chọn tất cả nhân viên y tế tại trạm và nhân viên y tế thôn 
của các xã thuộc địa bàn nghiên cứu để phỏng vấn kiến 
thức và thái độ về vắc xin IPV phòng bệnh bại liệt.

2.3. Thu thập số liệu
Phỏng vấn đối tượng theo phiếu phỏng vấn đã lập sẵn.
2.4. Xử lý số liệu
- Làm sạch số liệu để hạn chế lỗi sau điều tra và nhập 

số liệu. Nhập số liệu bằng phần mềm Epi Data 3.1, sau đó 
số liệu được chuyển sang SPSS 22.0 để phân tích.

- Sử dụng các thuật toán để xác định tần số, tỷ lệ (%), 
giá trị trung bình, max, min và sử dụng các bảng, biểu 
đồ để mô tả kiến thức, thái độ của nhân viên y tế về tiêm 
phòng vắc xin IPV cho trẻ em dưới 1 tuổi.

III. KẾT QUẢ
Kiến thức của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin 

IPV cho trẻ em dưới 1 tuổi
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Biểu đồ 1. Kiến thức của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin IPV (n=81)

Bảng 1. Tỷ lệ nhân viên y tế biết dung tích lạnh và nhiệt độ cần thiết để bảo quản vắc xin IPV (n=81)

Nội dung
Đông Hưng (n=39) Kiến Xương (n=42) Chung (n=81)

n % n % n %

Dung tích lạnh
(cm3)

2,46 32 82,1 11 26,2 43 53,1

3,0 1 2,6 2 4,8 3 3,7

2,0 0 0,0 7 16,7 7 8,6

Không biết 6 15,4 22 52,4 28 34,6

Nhiệt độ cần thiết
(oC)

2 – 8 39 100,0 29 69,0 68 84,0

9 – 15 0 0,0 7 16,7 7 8,6

16 – 20 0 0,0 2 4,8 2 2,5

Không biết 0 0,0 4 9,5 4 4,9

Bảng 2. Tỷ lệ đối tượng biết liều tiêm theo địa bàn nghiên cứu (n=81)

Nội dung
Đông Hưng (n=39) Kiến Xương (n=42) Chung (n=81)

n % n % n %

Liều tiêm

0,5 ml 35 89,7 32 76,2 67 82,7

0,22 ml 3 7,7 1 2,4 8 4,9

Không biết 1 2,6 9 21,4 10 12,3

Biểu đồ 1 cho thấy, tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có kiến thức đạt về tiêm phòng vắc xin chiếm tỷ lệ cao (55,6%).

Kết quả bảng 1 cho thấy, tỷ lệ đối tựợng  ở cả hai 
huyện cho rằng dung tích lạnh cần thiết để bảo quản vắc 
xin là 2,46 cm3 chiếm 53,1%. Về nhiệt độ cần thiết, phần 

lớn các đối tượng biết nhiệt độ cần thiết để bản quản vắc 
xin là 2-8oC chiếm 84,0%.

Bảng 2 cho thấy, phần lớn các đối tượng trong nghiên cứu đều biết liều tiêm cho trẻ (82,7%), tỷ lệ này ở huyện Đông 
Hưng là 89,7% và huyện Kiến Xương chiếm 76,2%.
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Kết quả bảng 3 cho thấy, phần lớn các đối tượng 
trong nghiên cứu biết tác dụng của việc kết hợp vắc xin 
tiêm và uống là phòng được virus bại liệt ở các tuýp khác 

chiếm 84,0%.
Thái độ của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin 

IPV cho trẻ em dưới 1 tuổi

Kết quả biểu đồ 2 cho thấy, thái độ tốt của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin (45,7%) thấp hơn so với nhóm có 
thái độ không tốt (54,3%).

Thái độ của nhân viên y tế khi được hỏi vắc xin tiêm 
hiệu quả tốt hơn vắc xin uống, kết quả bảng trên cho thấy 
phần lớn đối tượng có thái độ tốt với ý kiến này chiếm 

69,1%, trong đó tại huyện Đông Hưng là 74,4% và tại 
huyện Kiến Xương là 64,3%.

Bảng 3. Kiến thức của nhân viên y tế về tác dụng sử dụng vắc xin kết hợp uống và tiêm (n=81)

Kiến thức
Đông Hưng (n=39) Kiến Xương (n=42) Chung (n=81)

n % n % n %

Không tác dụng gì 0 0,0 4 9,5 4 4,9

Phòng được virus bại liệt ở các tuýp khác 39 100,0 29 69,0 68 84,0

Không biết 0 0,0 9 21,4 9 11,1

Tổng 39 100,0 42 100,0 81 100,0

Biểu đồ 2. Thái độ của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin IPV (n=81)

Bảng 4. Thái độ của nhân viên y tế về vắc xin tiêm hiệu quả tốt hơn vắc xin uống

Thái độ
Đông Hưng (n=39) Kiến Xương (n=42) Chung (n=81)

n % n % n %

Tốt 29 74,4 27 64,3 56 69,1

Không tốt 10 25,6 15 35,7 25 30,9
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Kết quả bảng 5 cho thấy, phần lớn đối tượng cho rằng 
không cần tập huấn nhân viên y tế về vắc xin IPV trong 

chương trình tiêm chủng mở rộng với tỷ lệ 51,9%, 48,1% 
đồng ý với ý kiến trên.

Khi hỏi nhân viên y tế về việc đồng ý cho trẻ dưới 1 
tuổi là con của người thân trong độ tuổi tiêm chủng đi tiêm 
IPV thì chỉ có 25,9% cán bộ có thái độ tốt với ý kiến này. 
Trong đó tại huyện Đông Hưng là 23,1% và tại huyện Kiến 
Xương là 28,6%.

IV. BÀN LUẬN
Kiến thức của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin 

IPV cho trẻ em dưới 1 tuổi
Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so 

với nghiên cứu của tác giả Dương Anh Dũng và cộng sự, 
với kiến thức của cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng 
còn ở mức độ thấp: 20,1% biết về mục tiêu TCMR, 58,7% 
biết chính xác về liều lượng, đường tiêm và vị trí tiêm 
vắc xin [4]. Một nghiên cứu khác của tác giả Nguyễn Hữu 
Phúc cùng cộng sự cho kết quả: kiến thức và thực hành đầy 
đủ về tiêm chủng của nhân viên y tế còn thấp dưới 70%; 
kiến thức, thực hành bảo quản vắc-xin dưới 80%; và chỉ có 
50% cán bộ giám sát hỗ trợ có kiến thức về các quy định 
tiêm chủng, thực hành đúng giám sát 77,6% [7]. Qua đây 
chúng tôi nhận thấy kiến thức của NVYT về tiêm chủng 

nói chung và vắc xin IPV nói riêng là rất quan trọng. Kiến 
thức của NVYT ảnh hưởng đến quá trình bảo quản vắc 
xin, khám sàng lọc, xử lý các tình huống bất thường xảy 
ra sau tiêm.

Kiến thức của NVYT về nhiệt độ cần thiết, tại huyện 
Đông Hưng là 100% đối tượng biết cần bảo quản ở nhiệt 
độ từ 2-8oC, ở huyện Kiến Xương là 69,0%. Trong nghiên 
cứu của tác giả Nguyễn Tuấn, số NVYT hiểu đúng về 
nhiệt độ bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh và bảo 
quản ở tuyến xã chiếm tỷ lệ không cao. Biết đúng nhiệt độ 
bảo quản vắc xin trong tủ lạnh đạt 91,7%. Biết đúng liều 
lượng các loại vắc xin đạt từ 95 - 97,5% [8]. Như vậy, việc 
tổ chức các buổi tập huấn về vấn đề tiêm vắc xin IPV và 
bảo quản vắc xin là rất cần thiết.

Tại Việt Nam hiện nay, việc không tiêm quá 1 liều 
của cùng 1 loại vắc xin trong cùng 1 thời gian. Nếu khoảng 
thời gian giữa các liều bị chậm vượt quá khoảng thời gian 
theo lịch tiêm chủng thì tiêm mũi tiếp theo mà không cần 
tiêm lại từ đầu. Nếu liều đầu tiên bị muộn hơn so với lịch 
tiêm chủng vẫn phải duy trì đúng liều lượng và đảm bảo 
khoảng cách tối thiểu giữa các mũi tiêm theo lịch tiêm 

Bảng 5. Thái độ của nhân viên y tế về tầm quan trọng của tập huấn về vắc xin IPV (n=81)

Thái độ
Đông Hưng (n=39) Kiến Xương (n=42) Chung (n=81)

n % n % n %

Tốt 19 48,7 20 45,5 39 48,1

Không tốt 20 51,3 22 55,5 42 51,9

Biểu đồ 3. Thái độ của nhân viên y tế về đồng ý cho trẻ em dưới 1 tuổi của người thân
trong gia đình đi tiêm IPV (n=81)
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chủng [5]. Trong nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy kiến 
thức về kết hợp vắc xin là tương đối tốt, phần lớn các đối 
tượng trong nghiên cứu biết tác dụng của việc kết hợp 
vắc xin tiêm và uống là phòng được virus bại liệt ở các 
tuýp khác, với tỷ lệ này ở huyện Đông Hưng là 100,0% và 
huyện Kiến Xương là 69,0%.

Thái độ của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin 
IPV cho trẻ em dưới 1 tuổi

Trước những kiến thức và phương pháp thực hành 
mới con người sẽ có cách ứng xử khác nhau nếu thái độ của 
mỗi người khác nhau. Thái độ giúp con người hình thành 
sự hứng thú, sự quan tâm đến việc làm của chính mình. 
Không thể dạy thái độ một cách trực tiếp, cách tốt nhất là 
cung cấp cho cá nhân và cộng đồng các kinh nghiệm, bằng 
đóng vai làm mẫu, thảo luận, tự phân tích đánh giá để cá 
nhân và cộng đồng tự hình thành thái độ. Các biện pháp 
thay đổi thái độ để thay đổi hành vi là khó nhất [1].

Trên thực tế, thái độ tích cực sẽ giúp chúng ta đối 
phó dễ dàng hơn với những công việc hàng ngày của cuộc 
sống. Nó mang đến sự lạc quan và sẽ dễ dàng hơn để tránh 
những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Vì thế, thái độ tích cực 
sẽ giúp các NVYT làm việc hiệu quả hơn. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ nhân viên y tế 
có thái độ tốt về tiêm phòng vắc xin IPV chiếm 45,7% thấp 
hơn so với nhóm có thái độ không tốt (54,3%). Trong đó, 
tại huyện Đông Hưng tỷ lệ đối tượng có thái độ tốt chiếm 
41,0% và huyện Kiến Xương tỷ lệ này là 50,4%. Phần lớn 
nhân viên y tế đồng ý về việc vắc xin tiêm hiệu quả tốt hơn 
vắc xin uống (69,1%), trong đó tại huyện Đông Hưng là 
74,4% và tại huyện Kiến Xương là 64,3% (bảng 4).

Về thái độ đối với việc tập huấn nhân viên y tế về tiêm 
vắc xin IPV trong chương trình tiêm chủng mở rộng, có 
48,1% đồng ý và 51,9% không đồng ý (bảng 5). Bên cạnh 
đó, cũng chỉ có 25,9% cán bộ đồng ý về việc cho trẻ em 
dưới 1 tuổi là con của người thân trong độ tuổi tiêm chủng 
đi tiêm IPV (tại huyện Đông Hưng là 23,1% và tại huyện 
Kiến Xương là 28,6%), phần lớn rất đồng ý với ý kiến này 
(biểu đồ 3).

Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi về thái độ của 

NVYT tương tự như kết quả của tác giả Phí Văn Kiên và 
cộng sự, trong đó tỷ lệ bác sỹ có thái độ tích cực về bệnh 
cúm và việc sử dụng vắc xin cúm là khá cao, các bác sỹ thể 
hiện thái độ tích cực trong việc cần phải khuyến cáo mạnh 
mẽ cho nhân viên y tế tiêm vắc xin cúm (chiếm 89,6%) và 
quan tâm đến vấn đề nhiễm cúm ở những bệnh nhân do các 
bác sỹ điều trị (chiếm 89,3%), ngoài ra 72,1% số bác sỹ thể 
hiện thái độ quan tâm đến bệnh cúm mùa [6].

V. KẾT LUẬN
- Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức đạt về tiêm phòng 

vắc xin chiếm 44,4%. 
- Tỷ lệ nhân viên y tế biết dung tích lạnh cần thiết 

chiếm 53,1% và biết về nhiệt độ cần thiết để bảo quản vắc 
xin là 84,0%.

- Tỷ lệ nhân viên y tế biết tác dụng của việc kết hợp 
vắc xin tiêm và uống là phòng được virus bại liệt ở các 
tuýp khác chiếm 84,0%.

- Phần lớn nhân viên y tế biết về liều tiêm là 0,5 ml 
chiếm 82,7%.

- Thái độ chung tốt của nhân viên y tế về tiêm phòng 
vắc xin là 45,7%.

- Tỷ lệ nhân viên y tế có thái độ tốt về hiệu qủa của 
vắc xin tiêm tốt hơn uống chiếm 69,1%.

- Có 48,1% nhân viên y tế có thái độ tốt về tầm quan 
trọng của tập huấn về tiêm vắc xin IPV.

- Có 25,9% nhân viên y tế đồng ý về việc cho trẻ dưới 
1 tuổi là con của người thân trong độ tuổi tiêm chủng đi 
tiêm IPV.

KHUYẾN NGHỊ
- Nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ của các nhân 

viên y tế tuyến xã, đặc biệt là nhân viên y tế, nhóm nhân 
viên y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp và nhóm nhân 
viên y tế thôn bản về vắc xin IPV.

- Tuyên truyền, vận động tránh tâm lý chủ quan, xem 
nhẹ trong việc học hỏi, tiếp thu kiến thức mới đối với vắc 
xin đặc biệt là những vắc xin mới ở các nhân viên y tế có 
thời gian công tác từ 15 năm trở lên.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 1 (54) - Tháng 01-02/2020

Website: yhoccongdong.vn 107

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế (2015), Sức khỏe, hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi sức khỏe, Bài 
giảng Truyền thông - giáo dục sức khỏe, Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

2. Bộ Y tế (2014), Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh bại liệt”.
3. Bộ Y tế (2016), “Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 

2016-2020”.
4. Dương Anh Dũng, Phạm Quang Thái và Hoàng Khải Lập (2017), “Thực trạng tiêm chủng, kiến thức, thái độ 

thực hành tiêm chủng mở rộng tại 2 huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn năm 2015”, Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 27, 
số 1 (189), trang 77.

5. Nguyễn Trần Hiển (2014), Hướng dẫn tiêm chủng an toàn, Dự án Tiêm chủng mở rộng, Hà Nội.
6. Phí Văn Kiên và cộng sự (2016), “Kiến thức, thái độ, thực hành về tiêm vaccin cúm mùa của nhân viên y tế hai 

bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội năm 2015 và yếu tố liên quan”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 104 (6), trang 61-68.
7. Nguyễn Hữu Phúc và cộng sự. (2017), “Kiến thức và thực hành tiêm chủng của bà mẹ, cán bộ y tế tại các điểm 

tiêm tỉnh Lâm Đồng, 2016-2017”, Tạp chí Y học dự phòng. Tập 27, số 11.
8. Nguyễn Tuấn, Lê Quang Phong, Võ Viết Quang và cộng sự (2013), “Đánh giá thực trạng công tác tiêm chủng 

mở rộng tại Hà Tĩnh cho trẻ dưới 1 tuổi năm 2013”, Sở Y tế Hà Tĩnh.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 1 (54) - Tháng 01-02/2020

Website: yhoccongdong.vn108

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA 
NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ TIÊM PHÒNG VẮC XIN IPV CHO TRẺ EM 
DƯỚI 1 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019

Nguyễn Văn Tiến1,  Phan Thu Nga1, Nguyễn Thị Ái1, Đỗ Mạnh Tiến2,
Nguyễn Hà My1, Ngô Văn Đông1, Trần Quốc Kham1

TÓM TẮT
IPV là vắc xin phòng bại liệt đường tiêm, mới được 

triển khai rộng rãi tại Việt Nam từ năm 2018. Công tác 
tiêm phòng vắc xin phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó 
có kiến thức và thái độ của nhân viên y tế. Tuy nhiên, 
những nghiên cứu về vắc xin và các yếu tố liên quan còn 
hạn chế do đó, nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích 
xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ của 
nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin IPV cho trẻ em dưới 
1 tuổi tại một số xã của tỉnh Thái Bình năm 2019. Kết quả 
nghiên cứu có thấy, nhân viên y tế nam có xu hướng có 
kiến thức đạt về vắc xin cao hơn 8,8 lần so với nhân viên 
y tế nữ với 95% CI là 1,1 – 72,7. Nhân viên y tế có thâm 
niên công tác từ 15 năm trở lên có xu hướng đạt về kiến 
thức cao gấp 48,9 lần so với các nhân viên có kinh nghiệm 
công tác dưới 15 năm với CI 95% là 10,0 – 238,5. Về thái 
độ, các bác sỹ có xu hướng có thái độ tốt về vắc xin IPV 
cao hơn các chức danh nghề nghiệp khác tới 10,0 lần và CI 
95% là 1,1 – 85,8. Thâm niên công tác của nhân viên y tế 
có ảnh hưởng kiến thức, thái độ của họ về tiêm phòng vắc 
xin IPV. Do vậy, việc tăng cường tập huấn, hỗ trợ nâng 
cao kiến thức, thay đổi thái độ của các nhân viên y tế tuyến 
xã là rất cần thiết.

Từ khóa: Kiến thức, thái độ, yếu tố liên quan, vắc xin 
IPV, Thái Bình.

ABSTRACT:
ASSOCIATED FACTORS OF KNOWLEDGE, 

ATTIDUDES OF HEALTH WORKERS ON IPV 
VACCINATION FOR CHILDREN UNDER 1 YEAR 
OLD IN SOME COMMUNES OF THAI BINH 
PROVINCE IN 2019 

IPV is injected polio vaccine which has been depolyed 
across Vietnam since 2018. IPV vaccination depends on 
many factors including knowledge and attitude of health 
workers. However, there is a limitation on researching on 
IPV vaccination and associated factors, so the study was 
conducted to identify some factors related to the knowledge 
and attitude of health workers on IPV vaccination for 
children under 1 year old in some communes of Thai Binh 
province in 2019. The result shows that male health workers 
were likely to have right knowledge about vaccination 
8,8 times higher than female counterparts with 95% CI 
ranged from 1,1 to 72,7. Health workers with 15 years of 
experience or more tended to have right knowledge about 
vaccination 48,9 times higher than those with less than 15 
years of working with 95% CI ranged from 10,0 to 238,5. 
In terms of attitude, doctors were likely to have better 
attitude towards IPV vaccination by 10,0 times than other 
professional titles with 95% CI ranged from 1,1 to 85,8. 
Thus, the general knowledge of health workers as well as 
their experience of work affects the knowledge and attitude 
about the IPV vaccination. Therefore, there is essential to 
enhance training and support to improve knowledge and 
change attitude of commune health workers.

Key words: Knowledge, attitude, associated factors, 
IPV vaccination, Thai Binh.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, công tác phòng chống bệnh bại liệt 

được thực hiện thông qua Chương trình Tiêm chủng mở 
rộng với vắc xin bại liệt uống 2 tuýp (bOPV) và bổ sung 
thêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV) [1].
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Chế phẩm IPV với nhiều ưu điểm và an toàn, mới 

được triển khai rộng rãi trên cả nước từ năm 2018. Từ tháng 
6-7/2018, vắc xin bại liệt tiêm IPV đã được triển khai trên 
quy mô nhỏ tại 4 tỉnh, thành: Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Gia 
Lai và Vĩnh Long. Vào 6 tháng cuối năm 2018, Việt Nam 
thành công đưa vắc xin IPV vào tiêm trên tất cả các trạm y 
tế xã, phường trên toàn quốc với số lượng 297.391 trẻ em 
được tiêm phòng trong 6 tháng cuối năm [2].

Công tác phục vụ tiêm chủng có tác động trực tiếp 
đến tỷ lệ tiêm chủng nói chung và tỷ lệ tiêm chủng vắc xin 
bại liệt nói riêng. Đó là công tác giáo dục nâng cao hiểu 
biết cho người dân về các vấn đề liên quan đến tiêm chủng 
và vắc xin. Về phía con người đó là kiến thức, thái độ của 
nhân viên y tế với đối tượng tiêm chủng, ngoài ra còn là cơ 
sở trang thiết bị và nhân lực phục vụ cho tiêm chủng [3]. 
Như vậy có rất nhiều yếu tố có thể liên quan đến việc tiêm 
chủng của trẻ cũng như kiến thức, thái độ của nhân viên y 
tế về tiêm phòng vắc xin bại liệt.

Tuy nhiên, các nghiên cứu về vắc xin và các yếu 
tố liên quan còn rất hạn chế, do vậy chúng tôi thực hiện 
nghiên cứu “Kiến thức, thái độ của nhân viên y tế về tiêm 
phòng vắc xin IPV cho trẻ em dưới 1 tuổi tại một số xã 
của tỉnh Thái Bình năm 2019” với mục tiêu: Xác định 
một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ của nhân 
viên y tế về tiêm phòng vắc xin IPV cho trẻ em dưới 1 tuổi 
tại một số xã của tỉnh Thái Bình năm 2019.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu
- Địa điểm nghiên cứu: 3 xã thuộc huyện Đông Hưng 

và 3 xã huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Đối tượng nghiên cứu: 
+ Nghiên cứu định lượng: Nhân viên y tế đang làm 

việc ở TYT xã và nhân viên y tế thôn ở các xã tại địa bàn 
nghiên cứu.

+ Nghiên cứu định tính: Trạm trưởng TYT xã và nhân 
viên y tế thôn ở các xã tại đại bàn nghiên cứu.

- Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành từ 
tháng 12/2018 đến tháng 07/2019.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp dịch tễ 

học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang, kết hợp nghiên cứu 
định lượng và định tính.

2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
- Cỡ mẫu
+ Cỡ mẫu cho nghiên cứu định lượng:
Chọn toàn bộ nhân viên y tế tại 6 trạm y tế xã và nhân 

viên y tế thôn của các xã thuộc địa bàn nghiên cứu. Thực 
tế điều tra là 81 đối tượng

+ Cỡ mẫu cho nghiên cứu định tính:
Cỡ mẫu cho phỏng vấn sâu 6 xã là 12 người gồm: 6 

trạm trưởng TYT xã và 6 nhân viên y tế thôn tại 6 xã.
- Phương pháp chọn mẫu
Chọn chủ đích 2 huyện nghiên cứu.
+ Bước 1: Chọn chủ đích huyện Đông Hưng và huyện 

Kiến Xương.
+ Bước 2: Lập danh sách các xã trên địa bàn nghiên cứu. 
+ Bước 3: Chọn ngẫu nhiên 3 xã trực thuộc huyện 

Đông Hưng: kết quả lựa chọn được 3 xã Đông Hoàng, 
Đông Dương, Nguyên Xá. Chọn 3 xã trực thuộc huyện 
Kiến Xương, kết quả chọn được 3 xã Vũ Ninh, Vũ Lễ, 
Bình Nguyên tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

+ Bước 4: Chọn đối tượng nghiên cứu tại mỗi xã: 
Chọn tất cả nhân viên y tế tại trạm và nhân viên y tế thôn 
của các xã thuộc địa bàn nghiên cứu để phỏng vấn kiến 
thức và thái độ về vắc xin IPV phòng bệnh Bại liệt.

2.3. Xử lý số liệu
- Làm sạch số liệu để hạn chế lỗi sau điều tra và nhập 

số liệu. Nhập số liệu bằng phần mềm Epi Data 3.1, sau đó 
số liệu được chuyển sang SPSS 22.0 để phân tích.

- Sử dụng test χ2 để so sánh tỷ lệ % và xác định một 
số yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ tốt về vắc xin 
IPV phòng bệnh Bại liệt (có ý nghĩa thống kê với p<0,05).

III. KẾT QUẢ
3.1. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ 

của nhân viên y tế về tiêm phòng vắc xin IPV cho trẻ 
dưới 1 tuổi
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Bảng 1 cho thấy, nhân viên y tế nam có xu hướng có 
kiến thức đạt về vắc xin cao hơn 8,8 lần so với nhân viên y 
tế nữ với 95% CI là 1,1 – 72,7. Nhân viên y tế có thâm niên 

công tác từ 15 năm trở lên có xu hướng đạt về kiến thức 
cao gấp 48,9 lần so với các nhân viên có kinh nghiệm công 
tác dưới 15 năm với 95% CI là 10,0 – 238,5. 

Ở bảng 2, có mối liên quan giữa chức danh nghề 
nghiệp với thái độ của đối tượng về tiên vắc xin, các bác 
sỹ có xu hướng có thái độ tốt về vắc xin IPV cao hơn các 

chức danh nghề nghiệp khác tới 10,0 lần và 95% CI là 
1,1 – 85,8.

Bảng 1. Mối liên quan giữa thông tin chung với kiến thức về tiêm phòng IPV  

           Biết về vắc xin

 Thông tin chung

Không đạt Đạt OR 
(95%CI)Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Giới tính 

Nữ 35 49,3 36 50,7 8,8
(1,1-72,7)Nam 1 10,0 9 90,0

Thâm niên công tác

Từ 15 năm trở lên 25 92,6 2 7,4 48,9
(10,0 - 238,5)Dưới 15 năm 11 20,4 43 79,6

Bảng 2. Mối liên quan giữa chức danh nghề nghiệp với thái độ về về vắc xin IPV

Thái độ về vắc xin 

Chức danh

Không tốt Tốt OR 

(95%CI)Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Khác 43 57,5 30 42,5 10,0

(1,1-85,8)Bác sỹ 1 25,0 7 75,0

Bảng 3. Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ về vắc xin IPV

Kiến thức
Thái độ 

Không đúng Đúng OR 
(95%CI)Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Tốt 17 45,9 20 54,1 6,6
(2,1-20,6)Không tốt 5 11,4 39 88,6

Từ bảng 3, có mối liên quan giữa kiến thức và thái độ 
về vắc xin IPV. Những cán bộ y tế có thái độ không tốt có 
khả năng có kiến thức đúng cao gấp 6,6 lần so với những 
cán bộ có thái độ tốt với 95% CI là 2,1-20,6.

3.2. Kết quả nghiên cứu định tính

Từ khi triển khai chương trình TCMR đến nay cho thấy 
có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng nói 
chung. Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng tìm hiểu các 
yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm vắc xin IPV, 12/12 ý kiến 
đều đưa ra các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng:
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“… Tiêm vắc xin bại liệt đã triển khai được 9 tháng nên cũng có các yếu tố có thể ảnh hưởng nhất định 
đến tỷ lệ tiêm chủng vắc xin IPV như bệnh tật, thời tiết, rồi các phụ huynh còn quên không đưa con mình đi 
tiêm mặc dù đã được NVYT thôn đến tận nơi để thông báo. Hoặc có những trường hợp phụ huynh đưa con 
đi chơi ở nơi khác đã được tiêm ở địa phương đó nhưng quên không ghi lại, rồi các trường hợp đưa con đi 
tiêm chủng dịch vụ nhưng cũng quên không ghi lại….”

Trưởng trạm Y tế xã Vũ Lễ - Kiến Xương.
“Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng IPV như việc bảo quản vắc xin chưa tốt, hoặc 

trong quá trình khám và phân loại trước tiêm sẽ có những trường hợp các cháu bị hoãn tiêm, chống chỉ định 
không được tiêm..”

NVYT thôn của xã- Đông Dương-Đông Hưng.
“…Tôi thấy hiện nay mạng xã hội phát triển mạnh, trên đó có những bà mẹ thiếu hiểu biết rồi còn thành 

lập những hội nhóm về anti vắc xin sau đó tuyên truyền những thông tin không đúng về vắc xin, điều này làm 
cho ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm IPV đặc biệt đây còn là loại vắc xin mới được triển khai…..”

Trưởng trạm y tế xã Đông Hoàng-Đông Hưng.
“…Tại một số xã công tác truyền thông, tư vấn tại cộng đồng thực hiện chưa được tốt nên cũng ảnh 

hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng vắc xin IPV…”
NVYT thôn của xã Bình Nguyên – Kiến Xương.

Ở hộp 3.1, một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm vắc 
xin IPV như: việc quên thời gian tiêm của các bà mẹ, bảo 
quản vắc xin, tính chính xác của thông tin và công tác 
truyền thông về vắc xin IPV.

IV. BÀN LUẬN
Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, có mối liên 

quan giữa giới tính và thâm niên công tác với kiến thức về 
tiêm vắc xin này. Nhân viên y tế nam có xu hướng có kiến 
thức đạt về vắc xin cao hơn 8,8 lần so với nhân viên y tế nữ 
với 95% CI là 1,1 – 72,7. Nhân viên y tế có thâm niên công 
tác từ 15 năm trở lên có xu hướng đạt về kiến thức cao 
gấp 48,9 lần so với các nhân viên có kinh nghiệm công tác 
dưới 15 năm với CI 95% là 10,0 – 238,5. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi khác hoàn toàn với khảo sát về kiến thức 
của NVYT về phản ứng sau tiêm: Tỷ lệ NVYT công tác tại 
trạm từ 10 năm trở xuống có kiến thức đạt chiếm 12,0%, 
tỷ lệ NVYT công tác tại trạm trên 10 năm có kiến thức đạt 
chiếm 93,5%. Không có mối liên quan giữa số năm công 
tác tại trạm và kiến thức về phản ứng sau tiêm chủng của 
đối tượng. Tỷ lệ NVYT trình độ bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ có 
kiến thức đạt chiếm 93,1%, tỷ lệ NVYT trình độ khác có 
kiến thức đạt chiếm 92,9%. Không có mối liên quan giữa 
trình độ chuyên môn và kiến thức về phản ứng sau tiêm 

chủng của đối tượng [4].
Nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện rằng có mối 

liên quan giữa chức danh nghề nghiệp với thái độ của 
NVYT về tiêm vắc xin IPV, các bác sỹ có xu hướng có 
thái độ tốt về vắc xin IPV cao hơn các chức danh nghề 
nghiệp khác tới 10,0 lần và CI 95% là 1,1 – 85,8. Có thể 
bác sỹ thường có kiến thức về bệnh bại liệt tốt hơn các điều 
dưỡng, y sỹ, điều dưỡng vì họ được đào tạo về các loại 
bệnh bài bản và hệ thống hơn các đối tượng khác do đó các 
bác sỹ thấy rõ độ nguy hiểm của bệnh này nên thái độ về 
vắc xin IPV của họ tốt hơn các NVYT khác.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi có một phát hiện 
khá thú vị về mối liên quan giữa kiến thức và thái độ về 
vắc xin IPV, tỷ lệ đối tượng có kiến thức đúng và thái độ 
không tốt về vắc xin cao gấp 6,6 lần so với nhóm có kiến 
thức đúng là thái độ tốt, 95% CI (2,1-20,6). Điều này cũng 
dễ giải thích, chúng ta thấy thái độ là một trạng thái cảm 
xúc được thể hiện thành hành vi của con người. Thông qua 
các hành vi về mặt cử chỉ, lời nói, hành động, cử chỉ và 
nét mặt; họ thực hiện việc phát biểu, nhật xét và đánh giá, 
cũng như phản ứng với thế giới xung quanh. Theo các nhà 
nghiên cứu về thái độ thái độ được cấu thành từ 3 thành 
phần là: Thành phần nhận thức, thành phần ảnh hưởng và 
thành phần về hành vi. Cũng như các loại cảm xúc khác 

Hộp 3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm vắc xin IPV
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của con người thái độ có 2 loại và tích cực và tiêu cực. Mặt 
khác, năng lực của con người chứa 4% là kiến thức; 26% 
là kỹ năng và 70% là thái độ. Do đó những người có kiến 
thức tốt vẫn có thể có thái độ không tốt về một vấn đề xảy 
ra trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Khi triển khai một loại vắc xin mới trong chương trình 
TCMR bao giờ cũng có những khó khăn nhất định, tuy 
nhiên trong các cuộc phỏng vấn sâu của chúng tôi hầu hết 
NVYT (9/12 ý kiến) trả lời là không có khó khăn gì. Chỉ có 
3/12 ý kiến chỉ ra một số khó khăn nhưng vẫn có thể khắc 
phục được. Hộp 3.1 là các ý kiến tiêu biểu về vấn đề này: 
Một số trẻ có bị ốm phải hoãn tiêm ở các mũi trước dẫn đến 
tình trạng phải lùi lịch tiêm lại, đến khi tiêm nhiều mũi vắc 
xin cùng lúc thì không ảnh hưởng gì nhưng trẻ bị đau nhiều 
hơn, sẽ quấy khóc hơn….” (NVYT thôn). Hoặc như ý kiến 
của Trưởng trạm y tế xã: “…Đây là vắc xin mới được triển 
khai trên toàn quốc từ tháng 9/2018, vì thế nó là một thách 
thức đối với chúng tôi vì chưa có kinh nghiệm từ các xã khác 
để tham khảo. Cùng với sự bùng nổ thông tin chưa được 
kiểm chứng truyền tải nhanh trên mạng xã hội như hiện nay 
khiến nhiều phụ huynh lo lắng về sự thiếu an toàn của vắc 
xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng do đó một số 
phụ huynh không đưa trẻ đến tiêm chủng đầy đủ…”. “…
Khi chúng tôi thông báo lịch tiêm chủng cho các cháu, một 
số phụ huynh có thắc mắc rằng: con tôi đã được uống vắc 
xin bại liệt đầy đủ rồi tại sao vẫn phải tiêm thêm mũi này? 
Chúng tôi đã phải giải thích rất nhiều để các phụ huynh này 
cho trẻ đi tiêm …” (NVYT thôn)

Tại Việt Nam, trước khi có vắc xin phòng bệnh, bệnh 
bại liệt polio là một trong những nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu và để lại di chứng nặng nề ở trẻ dưới 5 tuổi. Năm 
1957-1959 đã xảy ra các vụ dịch bại liệt qui mô lớn. Nhờ 
triển khai uống vắc xin phòng bệnh bại liệt và nhiều năm 
duy trì tỷ lệ uống vắc xin ở mức cao, Việt Nam đã chính 

thức công bố thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và từ 
đó đến nay Việt Nam vẫn đang duy trì được thành quả này. 
Từ khi triển khai chương trình TCMR đến nay cho thấy có 
rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng nói 
chung. Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng tìm hiểu các 
yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm vắc xin IPV, 12/12 ý kiến 
đều đưa ra các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng 
như: bệnh tật, thời tiết, sự hiểu biết của bà mẹ, việc bảo 
quản vắc xin chưa tốt, truyền thông tại cộng đồng chưa tốt. 

V. KẾT LUẬN
- Có mối liên quan giữa giới tính với kiến thức về 

tiêm vắc xin.  Nhân viên y tế nam có xu hướng có kiến 
thức đạt về vắc xin cao hơn 8,8 lần so với nhân viên y tế 
nữ với 95% CI là 1,1 – 72,7. 

- Có mối liên quan giữa thâm niên công tác với kiến 
thức về tiêm vắc xin. Nhân viên y tế có thâm niên công 
tác từ 15 năm trở lên có xu hướng đạt về kiến thức cao 
gấp 48,9 lần so với các nhân viên có kinh nghiệm công tác 
dưới 15 năm với CI 95% là 10,0 – 238,5.

- Có mối liên quan giữa chức danh nghề nghiệp với 
thái độ của đối tượng về tiêm vắc xin, các bác sỹ có xu 
hướng có thái độ tốt về vắc xin IPV cao hơn các chức danh 
nghề nghiệp khác tới 10,0 lần và CI 95% là 1,1 – 85,8.

KHUYẾN NGHỊ
- Nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ của các nhân 

viên y tế tuyến xã, đặc biệt là nhân viên y tế, nhóm nhân 
viên y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp và nhóm nhân 
viên y tế thôn bản về vắc xin IPV.

- Tuyên truyền, vận động tránh tâm lý chủ quan, xem 
nhẹ trong việc học hỏi, tiếp thu kiến thức mới đối với vắc 
xin đặc biệt là những vắc xin mới ở các nhân viên y tế có 
thời gian công tác từ 15 năm trở lên.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ MẮC BỆNH LUPUS BAN 
ĐỎ HỆ THỐNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 
LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG LO ÂU CỦA BỐ MẸ

Nguyễn Thị Dậu1, Lê Đức Sang2, Trương Việt Dũng2

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành trên 112 cặp trẻ bệnh lupus 

ban đỏ hệ thống (SLE) và cha mẹ. Với mục tiêu nghiên 
cứu: (1) mô tả tình trạng chất lượng cuộc sống (CLCS) của 
trẻ bệnh và (2) mối liên quan giữa CLCS của trẻ với tình 
trạng lo âu của cha mẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có 
49,1% trẻ bị giảm CLCS. Chức năng hoạt động thể chất bị 
giảm mạnh nhất (68,8).Tỷ lệ lo âu của bố mẹ rất cao: 83%. 
Những trẻ có thời gian mắc bệnh dưới 12 tháng, giai đoạn 
bệnh nặng với tiến triển bệnh không tốt làm tăng nguy cơ 
lo âu của bố mẹ lên từ 3,4 đến 5,3 lần với (p < 0,05).

Kết luận: Trẻ bị lupus ban đỏ hệ thống bị suy giảm 
chất lượng cuộc sống khá rõ. Có mối liên quan rõ rệt giữa 
suy giảm CLCS của con và tình trạng lo âu của bố mẹ.

Từ khóa: Lupus ban đỏ hệ thống , CLCS trẻ em, lo 
âu của bố mẹ.

SUMMARY:
QUALITY OF LIFE OF CHILDREN WITH 

SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS 
BEING TREATED AT NATIONAL HOSPITAL 
OF PEDIATRICS AND THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THEIR QOL AND PARENTS’ ANXIETY

The study was conducted on 112 pairs of systemic 
lupus erythematosus (SLE) and parents. The study 
ojectives: (1) describe the quality of life of the sick child 
and (2) the relationship between the child’s quality of life  
and the anxiety of the parents. Research results show that 
49.1% of children have a reduced quality of life. Physical 
activity was the strongest decrease (68.8%). The parent’s 
anxiety rate is very high: 83%. Children with a period of 
illness of less than 12 months, a period of severe illness 
with poor disease progression increase their parents’ 
anxiety risk from 3, 4 to 5.3 times with (p <0.05).

Conclusion: Children with systemic lupus 
erythematosus have a marked decrease in quality of life. 

There is a clear relationship between impaired quality of 
children and parental anxiety.

Key words: Systemic lupus erythematosus, CLCS 
children, parental anxiety.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn, hệ thống, 

mạn tính gây tổn thương nhiều cơ quan và có tỷ lệ tử vong 
cao[3], [6]. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường xảy 
ra sau năm tuổi [5]. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá 
trình phát triển của trẻ, thường có thay đổi về thể chất, 
tâm lý. Trẻ bị mắc SLE thường phải thu mình khỏi cuộc 
sống sinh hoạt hàng ngày, trẻ thường phải vào viện điều 
trị những đợt cấp của bệnh sau đó tái khám định kỳ. Thêm 
vào đó việc sử dụng thuốc cũng gây nhiều tác dụng phụ 
khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, lao động, 
học tập và các mối QHXH. Bố mẹ là người quyết định tiếp 
cận các dịch vụ y tế, trực tiếp chăm sóc cho trẻ nên cha 
mẹ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau xen 
vào đó là nỗi lo bệnh tật của con. Nên cảm xúc của cha mẹ 
cũng rất cần được quan tâm trong điều trị bệnh cho trẻ. 
Khoa Thận lọc máu- Bệnh viện Nhi Trung ương cho tới 
nay chưa có nghiên cứu về các yếu tố tác động từ bệnh tật 
của con, đặc biệt là CLCS của trẻ bệnh lên  tình trạng lo âu 
của bố mẹ . Để hiểu rõ hơn về tình trạng suy giảm CLCS 
của trẻ bệnh  và cảm xúc của bố mẹ khi có con bị SLE, từ 
đó có kế hoạch chăm sóc tốt hơn về mặt tâm lý cho bệnh 
nhi và gia đình bệnh nhi, góp phần nâng cao chất lượng 
trong chăm sóc và điều trị bệnh cho trẻ, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài này với 2 mục tiêu:

1. Mô tả chất lượng cuộc sống của bệnh nhi mắc bệnh 
Lupus ban đỏ hệ thống và tình trạng lo âu của bố mẹ trẻ 
bệnh điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

2. Phân tích mối liên quan giữa giảm chất lượng cuộc 
sống của trẻ bệnh lên tình trạng lo âu của bố mẹ và một số 
yếu tố liên quan khác.

Ngày nhận bài: 31/10/2019                           Ngày phản biện: 07/11/2019                    Ngày duyệt đăng: 15/11/2019

1. Bệnh viện Nhi Trung ương
2. Trường ĐH Thăng Long
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Cha/mẹ có con bị bệnh 

và trẻ đang điều trị bệnh SLE 
Tiêu chuẩn lựa chọn: Cha mẹ là người trực tiếp 

chăm sóc cho trẻ, có khả năng trả lời các câu hỏi và tự 
nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu. Trẻ bệnh tuổi từ 5 đến 
18 có khả năng tự trả lời các câu hỏi và không từ chối tham 
gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Cha/mẹ đang mắc bệnh cấp 
tính hoặc mắc các rối loạn tâm thần như lo âu, trầm cảm, 
stress… được chẩn đoán trước khi trẻ mắc bệnh SLE. Trẻ 
hoặc cha mẹ từ chối để con trả lời các câu hỏi hoặc không 
đủ nhận thức để giao tiếp.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Từ 07/2019 đến 
09/2019 tại Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang có phân tích.

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu 
thuận tiện, tất cả cha/mẹ và trẻ bị bệnh SLE đến khám và 
điều trị trong 03 tháng (01/07/2019 đến 30/09/2019).

2.5. Công cụ đánh giá: Sử dụng bộ câu hỏi có cấu 
trúc, kết hợp thang đánh giá lo âu và trầm cảm trên bệnh 
nhân tại bệnh viện (Hospital Anxiety and Depression - 
HADS - A) [7]. Kết quả được phân tích theo tổng điểm 
các câu hỏi, chia theo các mức độ: Từ 0 đến 7 điểm: bình 
thường; từ 8 đến 10 điểm: có thể có triệu chứng của lo âu; 
từ 11 đến 21 điểm: lo âu thực sự. 

* Đánh giá về chất lượng cuộc sống của trẻ từ 5 đến 
18 tuổi, sử dụng thang điểm đánh giá CLCS tổng quát trẻ 
em (PedsQLTM 4.0). Thang gồm 23 mục về 4 lĩnh vực: thể 
lực, cảm xúc,QHXH và học tập của trẻ. Mỗi chức năng có 
từ 3 đến 5 câu hỏi. Điểm được phân bố từ 0 đến 4. Nghiên 
cứu của chúng tôi sử dụng điểm cắt từ 20 trở lên được coi 
là có giảm CLCS.

2.6. Phương pháp thu thập số liệu: Nghiên cứu viên 
và nhóm nghiên cứu phỏng vấn cha/mẹ và bệnh nhi tại 
phòng khám và phòng bệnh theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn. 
Sau đó cha/mẹ tự trả lời thang đo lo âu HADS- A. Trẻ sẽ 
tự trả lời về thang điểm CLCS hoặc cha mẹ trả lời (nếu trẻ 
không tự trả lời được).

2.7. Phân tích số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần 
mềm thống kê trong y học SPSS 20.0 

2.8. Đạo đức nghiên cứu: Các đối tượng nghiên cứu 
được giải thích kỹ, chỉ tiến hành phỏng vấn khi được sự 
đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu. Các thông tin và số 
liệu thu thập được bảo mật và chỉ được sử dụng vào mục 
đích nghiên cứu.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1.  Đặc điểm chung của trẻ bệnh và của bố mẹ 

trẻ nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm trẻ bệnh SLE
Trong 112 trẻ tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 5 - 18 

tuổi, trong đó chủ yếu là nhóm 13 -18 tuổi chiếm 66,1%. 
Tuổi trung bình khởi phát bệnh là 12,77 ± 2,91. Trẻ nữ là 
chủ yếu chiếm 81,3%, tỷ lệ nam/nữ là 1/4,3. Đa số trẻ đang 
ở giai đoạn bệnh trung bình chiếm 71,4%. Thời gian mắc 
bệnh trung bình là 25,71 ± 19,76, trong đó chủ yếu là nhóm 
trên 12 tháng chiếm 66,1%. Đa số trẻ có tiến triển bệnh là tốt 
chiếm 50% và chỉ có 9,8% trẻ có tiến triển bệnh là xấu đi. 

3.1.2. Đặc điểm của cha mẹ trẻ bệnh SLE
Tại thời điểm nghiên cứu tuổi trung bình của cha mẹ 

bệnh nhi là 40,8 ± 6,62. Trong đó các bà mẹ là đa số chiếm 
69,6%. Với nghề nghiệp chủ yếu là nông dân và lao động 
tự do. Số cha mẹ không đủ khả năng chi trả viện phí cho 
con phải vay nợ một phần hoặc toàn bố chiếm 53,6%. 

3.2. Ảnh hưởng của bệnh lupus ban đỏ đến CLCS 
của trẻ

Bảng 1. Chất lượng cuộc sống của trẻ bệnh

Chất lượng cuộc sống
Nhóm tuổi (%)

5 – 7 tuổi  (n=48) 8 -12 tuổi (n=56) 13 -18 tuổi ( n=8) Chung (n=112)

Chất lượng cuộc sống chung

Có giảm 24 ( 50,0) 28 (50,0) 3 (37,5) 55 ( 49,1)

Không giảm 24 (50,0) 28 (50,0) 8 (62,5) 57 ( 50,9)

Giảm chất lượng cuộc sống  theo lĩnh vực

Thể chất 32 (66,7) 42 (75,0) 3 (37,5) 77 (68,8)

Cảm xúc 19 (39,6) 24 (42,9) 4 (50,0) 47 (42,0)

Quan hệ xã hội 3 (6,2) 6 (10,7) 1 (12,5) 10 (8,9)

Học tập 30 (62,5) 35 (62,5) 3 (37,5) 68 (60,7)
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Bảng 2. Mức độ lo âu của bố mẹ theo thang điểm HADS-A ( n = 112)

Mức điểm
Tình trạng lo âu

n %

Lo âu thực sự 55 49,1

Có triệu chứng lo âu 38 33,9

Bình thường 19 17

Bảng 3. Tỷ lệ lo âu của bố mẹ theo đặc điểm bệnh của con ( n= 112)

Đặc điểm bệnh
Lo âu

Có n (%) Không n (%)

Giai đoạn bệnh 

≥ Trung bình 80 (87%) 12 (13%)

< Trung bình 13 (65%) 7 (35%)

Thời gian được chẩn đoán (tháng)

≤ 12 tháng 36 (94,7%) 2 (5,3%)

> 12 tháng 57 (77%) 17 (23%)

Tiến triển bệnh

Không tốt 51 (91,1%) 5 (8,9%)

Tốt 42 (75%) 14 (25%)

Tác dụng phụ khi điều trị 

Trung bình, nhiều 41 (85,4%) 7 (14,6%)

Ít 52 (81,2%) 12 (18,8%)

Nhận xét: Có 49,1% trẻ bệnh bị suy giảm CLCS. 
CLCS liên quan đến hoạt động thể chất bị giảm nhiều nhất 
(68,8%), tiếp đến là CLCS liên quan đến việc học tập ở 

trường (60,7%) và CLCS liên quan đến cảm xúc (42%). Trẻ 
bệnh chưa bị ảnh hưởng nhiều đến các QHXH (gần 9%).

3.3. Tình trạng lo âu của bố mẹ trẻ nghiên cứu

Nhận xét: Trong 112 cha mẹ tham gia nghiên cứu tỷ lệ lo âu chiếm 83%, trong đó lo âu thực sự là 49,1%, có triệu 
chứng lo âu là 33,9%.

Nhận xét: Các cha mẹ có con bệnh ở giai đoạn nặng 
và trung bình, có thời gian điều trị dưới 12 tháng, với tiến 
triển bệnh không tốt có tỷ lệ lo âu cao hơn các cha mẹ có 
con giai đoạn bệnh dưới trung bình, thời gian điều trị trên 

12 tháng có tiển triển bệnh tốt.
3.4. Mối liên quan giữa CLCS của trẻ bệnh ảnh 

hưởng lên tình trạng lo âu của bố mẹ
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Bảng 4. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng lo âu của bố mẹ trẻ bệnh (phân tích đơn biến n = 93)

Đặc điểm đối tượng NC Lo âu n (%) p OR 95%CI

Nghề nghiệp
CBNN,CN,ND 66 (89,2%)

0,015
3,36

( 1,22- 9,27)Tự do 27 (71,1%)

Kinh tế gia đình
Có 83 (83,8%)

0,023
3,4

( 1,13- 10,21)Không 10 (76,9%)

Khả năng chi trả
Không đủ khả năng 55 (91,7%)

0,009
4,05

( 1,35- 12,2)Đủ khả năng 38 (73,1%)

Giai đoạn bệnh
≥ trung bình 80 (87%)

0,028
3,59

( 1,19- 10,8)< trung bình 13 (65%)

Thời gian chẩn đoán
≤ 12 tháng 36 (94,7%)

0,018
5,37

( 1,17- 24,63)>12 tháng 57 (77%)

Tiến triển bệnh
Không tốt 51 (91,1%

0,023
1,35

( 0,49- 3,74)Tốt 42 (75%)

Bảng 5. Mối liên quan giữa tình trạng lo âu của bố mẹ và  CLCS của trẻ bệnh

CLCS của con
Tình trạng lo âu của bố/mẹ

OR (95%CI) p
Có Không

Giảm sút chức năng hoạt động thể chất 

Có
Không

69  ( 89,6%) 8 ( 10,4%) 3,95
<0,05

24 (68,6%) 11 ( 31,4%) (1,4 – 10,9)

Giảm sút chức năng cảm xúc

Có
Không

40 ( 85,1%) 7 ( 14,9%) 1,3
>0,05

53 (81,5%) 12 (0,4 – 3,5)

Giảm sút chức năng xã hội ( giao tiếp, hòa nhập)

Có
Không

9 ( 90,0%) 1 (10,0%) 1,9
>0,05

84 ( 82,4%) 17 (0,2 – 16,2)

Giảm sút học tập ở trường

Có
Không

60 ( 82,2%) 8 2,5
>0,05

33 ( 75,0%) 11 (0,9 – 6,8)

CLCS  chung của trẻ bệnh

Có
Không

49 ( 89,1%) 6 2,4
>0,05

44 (77,2%) 13 ( 0,8 – 6,8)

Nhận xét: Tìm thấy mối liên quan giữa nghề nghiệp 
của bố mẹ, kinh tế gia đình, khả năng chi trả, giai đoạn 
bệnh của trẻ, thời gian chẩn đoán bệnh, tiến triển bệnh với 

tình trạng lo âu của bố mẹ. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05.
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Nhận xét: Chất lượng cuộc sống của trẻ bệnh giảm 

sút làm tăng nguy cơ bố/mẹ bị lâm vào tình trạng lo âu  
nói chung lên 2,4 lần (OR = 2,4;  p>0,05). Khi trẻ bệnh 
bị giảm chức năng hoạt động thể chất tác động lên bố mẹ 
mạnh nhất, tăng nguy cơ lo âu lên 3,9 lần với (p < 0,05).

IV. BÀN LUẬN
4.1. Chất lượng cuộc sống của trẻ bệnh
Kết quả trong bảng 1 cho thấy có tới 49,1% số trẻ 

bệnh có giảm CLCS. Trẻ nhỏ tuổi có xu hướng CLCS 
giảm nhiều hơn trẻ lớn. Về lĩnh vực thể lực có tới 68,8% 
trẻ bị giảm hoạt động thể chất, nhóm trẻ 8-12 tuổi bị ảnh 
hưởng nhiều nhất (75%), có xu hướng càng ít tuổi mức 
giảm CLCS về thể chất nhiều hơn. Về lĩnh vực cảm xúc 
có tới 42% trẻ bị suy giảm cảm xúc. Tuổi càng lớn ảnh 
hưởng trên cảm xúc càng nhiều. Nhóm trẻ trên 12 tuổi bị 
ảnh hưởng nhiều nhất (50%). Về lĩnh vực QHXH chỉ có 
8,9% trẻ bị suy giảm, trẻ càng lớn xu hưởng giảm CLCS 
về QHXH càng nhiều. Về lĩnh vực học tập có đến 60,7% 
số trẻ bị ảnh hưởng đến vấn đề học tập, trong đó nhóm trẻ 
dưới 12 tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất (62,5%).

4.2. Tình trạng lo âu của bố mẹ trẻ mắc lupus ban 
đỏ hệ thống

Lo âu là biểu hiện đặc trưng của cha mẹ có con mắc 
các bệnh mạn tính đặc biệt là đối với cha mẹ trẻ bệnh SLE. 
Chúng tôi không tìm thấy sự khác biệt về lo âu giữa cha và 
mẹ. Điều này cho thấy một khi con bị bệnh thì cả cha và 
mẹ đều có những lo âu gần như nhau. Nguyễn Thị Thanh 
Mai và CS khảo sát bằng thang Zung Seft Anxiety Rating 
Scale trên 101 cha mẹ trẻ có con bị ung thư thông báo hầu 
hết cha mẹ có biểu hiện lo âu với tỷ lệ rất cao 94,3% [2]. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi với 112 cha mẹ thì có tới 
93 cha mẹ là có lo âu chiếm 83%. Ung thư là căn bệnh ác 
tính nhất, nhưng SLE cũng là căn bệnh khá ác tính nhưng 
không quá nguy hiểm như ung thư, vì vậy tác động đến 
lo âu của bố mẹ cũng ít hơn. Những bố mẹ có nghề ngiệp 
CBNN, CN, ND có tỷ lệ lo âu cao hơn so với các bố mẹ 
làm nghề tự do. Kinh tế gia đình là một phần rất quan trọng 
trong hành trình chữa bệnh cho con. Nghiên cứu của chúng 
tôi cho thấy những gia đình không có đủ khả năng chi trả 
viện phí có mức lo âu cao hơn các gia đình có đủ khả năng. 
Trẻ có giai đoạn bệnh trung bình và nặng thì cha mẹ có 
tỷ lệ lo âu cao hơn. Cha mẹ  có con được phát hiện bệnh 
dưới 12 tháng có mức độ lo âu cao hơn (94,7%) cha mẹ có 
con mắc bệnh trên 12 tháng (77%), đây là giai đọan khủng 
hoảng ban đầu, sau đó ổn định dần.

4.3. Mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống của 
trẻ bệnh ảnh hưởng lên tình trạng lo âu của bố mẹ

Chất lượng cuộc sống của trẻ bệnh giảm sút làm 
tăng nguy cơ cha mẹ lâm vào tình trạng lo âu nói chung 
lên 2,4 lần (OR = 2,4;  p>0,05). Khi trẻ bệnh bị giảm 
chức năng hoạt động thể chất tác động lên bố mẹ mạnh 
nhất, tăng nguy cơ lo  âu lên 3,9 lần, sự khác biệt này 
có ý nghĩa thông kê với (p < 0,05). Giai đoạn bệnh của 
con, tiến triển bệnh, tác dụng phụ khi điều trị có mối 
liên quan rõ rệt đến tình trạng lo âu của cha mẹ, sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê với ((p <0,05). Nghiên cứu 
của chúng tôi cũng tương tự nghiên cứu của Đào Thị 
Nguyệt và CS (2018) khi tổng số tổn thương tăng lên 
2 thì CLCS của bệnh nhi giảm sút rõ rệt [1]. Nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy các cha mẹ có nghề nghiệp 
là CBNC, CN, ND có tỷ lệ lo âu cao gấp 3,36 lần các 
cha mẹ làm nghề tự do. Sở dĩ có kết quả này có thể là 
do các cha mẹ làm nghề tự do họ không có công việc 
ổn định nên họ phải lo thêm gánh nặng chi phí cuộc 
sống khác. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những 
gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo có mức lo âu cao 
gấp 3,4 lần các hộ không nghèo, những gia đình không 
đủ khả năng chi trả viện phí cho con cha mẹ lo âu cao 
gấp 4,05 lần những gia đình có đủ khả năng chi trả viện 
phí, sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê với (p < 
0,005). Nghiên cứu của Hung YL và Chen JY trên đối 
tượng các bà mẹ có con bị ung thư cũng cho thấy: thu 
nhập hàng tháng của người mẹ có tương quan với tình 
trạng lo âu, trầm cảm của họ[4]. Nghiên cứu của chúng 
tôi đã chỉ ra rằng cha mẹ có con điều trị dưới 12 tháng 
có tỷ lệ lo âu cao hơn 5,37 lần cha mẹ có con điều trị 
trên 12 tháng với (p=0,018). Nghiên cứu của chúng tôi 
cũng tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh 
Mai: tỷ lệ lo âu của cha mẹ giảm dần theo thời gian [3].

Với cỡ mẫu khá khiêm tốn của nghiên cứu này, chưa 
cho phép khẳng định một số mối liên quan giữa suy giảm 
CLCS của con với sự lo âu của bố mẹ.

V. KẾT LUẬN
1) 49,1% trẻ giảm CLCS. Chức năng hoạt động thể 

chất bị giảm mạnh nhất (68,8%). Mức độ tác động lên các 
nhóm CLCS khác nhau.

- Về lĩnh vực thể lực có tới 68,8% trẻ bị giảm hoạt 
động thể chất, có xu hướng càng ít tuổi mức giảm CLCS 
thể chất nhiều hơn. 

- Về lĩnh vực cảm xúc có tới 42% trẻ bị suy giảm cảm 
xúc. Tuổi càng lớn ảnh hưởng trên cảm xúc càng nhiều. 

- Về lĩnh vực QHXH chỉ có 8,9% trẻ bị suy giảm, trẻ 
càng lớn xu hưởng giảm CLCS về QHXH càng nhiều. 

- Về lĩnh vực học tập có đến 60,7% số trẻ bị ảnh 
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hưởng đến vấn đề học tập, trong đó nhóm trẻ dưới 12 tuổi 
bị ảnh hưởng nhiều nhất.

2) Chất lượng cuộc sống của trẻ bệnh suy giảm tác 
động đến tình trạng lo âu của bố mẹ, tỷ lệ lo âu của bố mẹ 
rất cao: 83% 

- Có xu hướng tuổi của trẻ càng nhỏ thì bố mẹ lo âu 

càng nhiều.
- Những trẻ có thời gian mắc bệnh dưới 12 tháng, giai 

đoạn bệnh nặng với tiến triển bệnh không tốt làm tăng nguy 
cơ lo âu của bố mẹ lên từ 3,4 đến 5,3 lần với (p < 0,05).

- Trẻ bị giảm hoạt động thể chất tác động lên bố mẹ 
mạnh nhất, tăng nguy cơ lo âu lên 3,9 lần.
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THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRẠM Y TẾ HOẠT ĐỘNG 
THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH NĂM 2018 – 2019

Nguyễn Lê Thục Đoan1, Nguyễn Thanh Hiệp2

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Mô hình Bác sĩ gia đình được chọn 

làm giải pháp cơ bản để giảm gánh nặng cho bệnh viện 
và thu hút bệnh nhân đến khám tại tuyến cơ sở. Sở Y 
tế thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm mô hình này tại 
trạm y tế phường/xã nhằm tăng cường chăm sóc sức 
khỏe ban đầu.

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng triển 
khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia 
đình tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 – 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang được thực hiện tại 24 TYT thí điểm từ tháng 7/2018 
đến tháng 10/2019 thông qua phỏng vấn sâu, phỏng vấn 
bằng bảng hỏi mở với các trưởng trạm y tế mô hình điểm 
và nghiên cứu hồ sơ, báo cáo sẵn có của TYT.

Kết quả: Về cơ sở hạ tầng: 24/24 TYT đã hoàn tất 
việc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Về trang thiết bị, 
24/24 TYT mô hình điểm đều được trang bị máy điện tim, 
máy siêu âm, 50% TYT đã có máy xét nghiệm sinh hóa, 
huyết học cơ bản. Về nhân lực: 24/24 TYT mô hình điểm 
đã có 02 bác sĩ (07 TYT có 02 BS cơ hữu; 17 TYT ngoài 
BS cơ hữu được tiếp nhận thêm 01 BS điều động từ BV 
và trung tâm y tế quận, huyện. Số lượt khám chữa bệnh 
(KCB) tại một số trạm cho thấy có dấu hiệu tăng so với 
cùng kì. Sự hiểu biết của người dân và nhân viên y tế về 
BSGĐ vẫn còn hạn chế.

Kết luận: Cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận 
thức của người dân và nhân viên y tế về khái niệm YHGĐ.

Từ khóa: Nguyên lý YHGĐ, bác sĩ gia đình, TYT 
mô hình điểm.

SUMMARY:
THE CURRENT SITUATION OF 

IMPLEMENTING THE PILOT COMMUNE/WARD 

HEALTH STATION MODEL IN HO CHI MINH 
CITY IN 2018 – 2019

Abtract: The model of family doctoris was chosen 
by the health sector as a fundamental solution to reduce the 
burden on hospitals and to attract patients to primary care 
clinics. HCMC Department of Health piloted the model 
of family doctoris at commune/ward health station for 
strengthening primary care in HCM city.

Objective: The aim of this study was to assess the 
current situation of implementing the pilot commune/ward 
health station model in Ho Chi Minh city in 2018 – 2019.

Methods: Cross – sectional study was conducted from 
July 2018 to October 2019 at 24 pilot health stations (HS) 
through in-depth interviews, open-ended questionnaire 
interviews with the leader of these HSs. 

Results: Regarding infrastructure: 24/24 HSs 
completed infrastructure improvement and upgrading. 
Regarding equipment: 24/24 HSs were equipped with 
electrocardiogram, ultrasound, 50% HSs had basic 
biochemical and hematological testing machines. About 
human resources: 24/24 HSs has 2 doctors (17 HSs 
besides received an additional doctor from the hospital 
and district health center. The number of medical 
examination and treatment started to show signs of 
increase over the same period.

Conclusion: It is necessary to promote propaganda 
to raise the awareness of people and health workers about 
family doctors. 

Keywords: The principles of family medicine, family 
physician, the pilot commune/ward health station model.
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nhiễm. Trong đó, bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 
70% gánh nặng bệnh tật và là nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu [1]. Xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm rút 
ra được từ các tỉnh đã áp dụng triển khai Mô hình BSGĐ 
trong những năm qua [2], cho thấy việc phát triển YHGĐ 
tại TP.HCM theo hướng chăm sóc sức khỏe ban đầu theo 
nguyên lý YHGĐ là phù hợp nhất trong giai đoạn hiện 
nay [3]. 

Nhằm cụ thể hóa các hoạt động nâng cao năng lực cho 
tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế (SYT) TP.HCM đã xây dựng Kế 
hoạch số 2944/KH-SYT ngày 09 tháng 05 năm 2018 để triển 
khai thí điểm mô hình TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ 
[3]. Sở Y tế đã lựa chọn 24 TYT để triển khai kế hoạch. Với 
mục tiêu khảo sát những thuận lợi và khó khăn của mô hình 
này tại 24 TYT này, từ đó đề xuất hướng giải quyết và biện 
pháp khắc phục nhằm nhân rộng mô hình trên ra các TYT còn 
lại, do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu này.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
- 24 TYT được SYT lựa chọn triển khai mô hình TYT 

hoạt động theo nguyên lý YHGĐ.
- Trưởng trạm của 24 TYT nêu trên.
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang kết 

hợp định tính.
2.2. Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện 

tại 24 TYT được SYT lựa chọn triển khai mô hình điểm.
2.3. Phương pháp thu thập số liệu
- Phỏng vấn theo bảng câu hỏi cấu trúc và phỏng vấn 

sâu 24 trưởng TYT mô hình điểm về việc triển khai mô 
hình TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ tại trạm mình.

- Nghiên cứu tổng hợp các văn bản chính sách, tài liệu 
sẵn có của Sở Y tế và 24 TYT mô hình điểm liên quan đến 
tình hình triển khai hoạt động theo nguyên lý YHGĐ tại 
các TYT điểm.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu
- Số liệu định lượng được nhập vào máy tính dựa trên 

phần mềm EpiData và xử lý bằng phần mềm SPSS phiên 
bảo 20.0

- Số liệu định tính được ghi âm hoặc ghi tốc ký, sau 
đó gỡ băng hoặc đánh máy lại và thực hiện việc phân tích 
theo phương pháp phân tích nội dung.

3. Đạo đức nghiên cứu
Đề tài đã được Hội đồng Đạo đức của trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM chấp thuận thông qua 
trước khi triển khai. Quyền lợi và thông tin cá nhân của đối 
tượng được bảo vệ theo đúng quy định.

III. KẾT QUẢ
1. Đặc điểm chung của 24 TYT thí điểm

 Bảng 1. Đặc điểm 24 trạm y tế thí điểm

Nội dung Tần số %

Về việc lựa chọn triển khai
BYT lựa chọn 3 12,0

SYT lựa chọn 21 88,0

Phân vùng 24TYT mô hình điểm

Vùng 1 19 79,0

Vùng 2 4 17,0

Vùng 3 1 4,0

Về ngày ra mắt
Đã ra mắt 21 88,0

Chưa ra mắt 3 12,0

Tổng 24 100,0

- 03/24 trạm được BYT lựa chọn (chiếm 12%). Mỗi 
quận/huyện đều có 01 TYT mô hình điểm.

- Vùng 1 có 19/24 trạm (chiếm 79%). Vùng 2 có 04/24 

trạm (chiếm 17%). Vùng 3 có 01/24 trạm (chiếm 4%).
- 21/24 trạm đã ra mắt chính thức, 03/24 trạm hiện 

chưa ra mắt
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2. Về cơ sở hạ tầng và thiết bị
Có 24/24 TYT đã hoàn tất việc cải tạo, nâng cấp cơ 

sở hạ tầng đảm bảo đúng diện tích, môi trường cơ sở y 
tế xanh, sạch, đẹp và các điều kiện hoạt động KCB theo 
quy định.

Ngoài trang thiết bị y tế thông thường, tất cả các TYT 
mô hình điểm đều được trang bị máy điện tim, máy siêu 
âm. 50% TYT đã có máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học 
cơ bản phục vụ nhu cầu KCB của người bệnh.

3. Về nhân lực
Hiện nay 24/24 TYT mô hình điểm đã có 02 bác sĩ 

KCB thường xuyên tại trạm, trong đó có 07 TYT có 02 BS 
cơ hữu; 17 TYT ngoài BS cơ hữu được tiếp nhận thêm 01 
BS điều động từ BV và trung tâm y tế quận, huyện. Các 

BS điều động công tác liên tục tại TYT trong khoảng thời 
gian tối thiểu 06 tháng. Ngoài bác sĩ, các TYT có đủ thành 
phần nhân sự cơ bản: y sĩ đa khoa, điều dưỡng, nữ hộ sinh, 
dược sĩ trung cấp.

4. Về hỗ trợ tuyến trên
Hiện có 15/24 TYT (chiếm 62,5% tổng số trạm) tiếp 

nhận BS điều động từ BV quận, huyện đến tham gia KCB 
tại TYT. BS được điều động là bác sĩ chuyên khoa nội tổng 
hợp, nhi khoa để tăng cường thêm cho lĩnh vực chuyên 
môn còn thiếu tại trạm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã 
có 12/24 TYT (chiếm 50% tổng số trạm) thực hiện quy 
trình kết nối tuyến trên, tư vấn từ xa với các BV tuyến trên. 
Tổng số trường hợp được tư vấn là 36 ca.

5. Về lượt khám chữa bệnh

Biểu đồ 1. Số lượt KCB của một số TYT từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019

Nhìn chung, số lượng KCB ban đầu của một số TYT 
bắt đầu gia tăng so với cùng kỳ

6. Ý kiến đóng góp của các trưởng trạm
6.1. Yếu tố về nhân lực
Nhìn chung quan điểm của lãnh đạo cũng như cán 

bộ tại trạm và tại địa phương đều cho rằng hiện tại, nguồn 
nhân lực cơ hữu tại các TYT vẫn còn vừa thiếu và vừa yếu 
cả về số lượng và chất lượng. Có ý kiến lãnh đạo cho rằng: 
“…Đa số các bác sĩ học chuyên tu nên trình độ chuyên 
môn có nhiều hạn chế, chưa có cán bộ có chuyên môn 
sâu…”– (PVS-TTYT)

6.2. Yếu tố về cơ sở vật chất và trang thiết bị
Hiện nay, do được chọn làm TYT mô hình điểm nên 

cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các trạm đều được nâng 
cấp và cung ứng đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập.

Theo chia sẻ: “…Tiếp nhận gói thiết bị khiến cho cán 
bộ tại trạm vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng điều trị và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe của người dân. Lo vì thiếu nhân lực có chuyên môn 
để sử dụng máy …” (PVS – TTYT). Hay:  “... Trạm có 
đem các máy này ra sử dụng trong KCB cho người dân; 
nhưng gặp vướng mắc về thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế 
(BHYT). Cán bộ tại trạm không có chứng chỉ chuyên môn 
về siêu âm, điện tim hay xét nghiệm, cho nên phía Bảo 
hiểm xã hội không đồng ý thanh toán…” (PVS – TTYT).

6.3. Yếu tố về thuốc thiết yếu
Đối với thuốc thiết yếu, kết quả cho thấy phần lớn các 

ý kiến đều cho rằng danh mục thuốc còn hạn chế và cơ chế 
chính sách chưa phù hợp. “…Danh mục thuốc thiết yếu 
còn thiếu nhiều, tập huấn về dược chỉ tập trung về luật và 
hành nghề, ít về chuyên môn dược…” – (PVS - TTYT).

6.4. Yếu tố khác:
Thứ nhất là rào cản về địa lý và vị trí của TYT:
 “… Trạm y tế ở gần bệnh viện huyện nên người dân 

họ đi thẳng lên bệnh viện huyện chứ không qua trạm nữa 
…” – (PVS - TTYT).
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Thứ hai là sự hiểu biết về BSGĐ và TYT hoạt động 

theo nguyên lý YHGD vẫn còn hạn chế.
“…Nhiều người dân còn chưa biết về khái niệm 

BSGĐ, họ cứ tưởng BSGĐ là bác sĩ riêng của gia đình 
được thuê với giá cao…”– (PVS - TTYT).

 “…Mặc dù được chọn làm trạm triển khai mô hình 
điểm và đã đi vào hoạt động hơn nửa năm nhưng nói thật 
còn nhiều nhân viên tại trạm còn chưa hiểu đúng về BSGĐ 
và chưa nắm rõ về nguyên lý hoạt động của TYT hoạt động 
theo nguyên lý YHGĐ…”– (PVS - TTYT).

IV. BÀN LUẬN
Trong thời gian gần đây, Chính phủ đã ban hành Bộ 

tiêu chí Nông thôn mới, trong đó tiêu chí 15 quy định TYT 
phải đạt được Chuẩn Quốc gia về Y tế xã [4]. Theo đó, 
ngành Y tế thành phố cũng đã tiến hành đầu tư và nâng 
cấp, cải tạo cơ sở vật chất của các TYT và bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế, từ đó nâng cao 
chất lượng dịch vụ y tế. 

Về cơ sở vật chất: 24/24 TYT đã hoàn tất việc cải 
tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đây là những “điều kiện cần” 
đảm bảo cho TYT có thể nâng cao chất lượng dịch vụ 
nhằm thu hút bệnh nhân, đồng thời hạn chế chuyển tuyến 
và từ đó giảm tải bệnh viện tuyến trên.  

Về trang thiết bị: Ngoài trang thiết bị y tế thông 
thường, tất cả các TYT mô hình điểm đều được trang bị 
máy điện tim, máy siêu âm. Việc bổ sung các trang thiết 
bị này giúp hạn chế việc chuyển tuyến do không có máy 
làm xét nghiệm, giúp thu hút bệnh nhân đến khám, đảm 
bảo được bản chất “trạm y tế một điểm dừng” của 24 TYT 
mô hình điểm.

Về thuốc thiết yếu: Theo kết quả phỏng vấn sâu, 
các trưởng trạm đều đưa ra ý kiến rằng danh mục thuốc 
còn hạn chế, các tập huấn về dược chỉ tập trung về 
luật và hành nghề, ít về chuyên môn dược. Như vậy, 
vấn đề sự sẵn có thuốc thiết yếu của các TYT hiện nay 
cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Điều này tương 
đồng với một số nghiên cứu khác trước đó ở các địa 
phương khác. Nghiên cứu của Nguyễn Duy Luật cho 
thấy, đối chiếu theo danh mục quy định của BYT thì 
thuốc thiết yếu hiện có tại TYT chiếm tỷ lệ 62,5% [5], 
tương đương với nghiên cứu của Đinh Mai Vân tại Bắc 
Ninh là 35% [6]. Theo nghiên cứu của BYT năm 2011 
tại 30 xã, số loại thuốc BHYT tại các xã rất khác nhau, 
thuốc BHYT còn ít, không cập nhật nên còn lạc hậu, 
nhiều loại thuốc đơn giản nhưng chưa có trong danh 
mục nên hạn chế khả năng cung cấp dịch vụ KCB cho 
người dân [7].

Về nhân sự: Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay 
mặc dù 24/24 TYT mô hình điểm đều đã có 02 bác sĩ KCB 
thường xuyên tại trạm. Tuy nhiên, phần lớn đều là các BS 
được điều động đến trạm (17/24 trạm đang tiếp nhận BS 
điều động). Qua đó cho thấy nguồn nhân lực cơ hữu tại 
trạm vẫn còn hạn chế về số lượng và thành phần chuyên 
môn còn khá phổ biến trong khu vực nghiên cứu. Điểm bất 
cập là phần lớn các BS cơ hữu tại trạm chủ yếu ở độ tuổi 
trung niên trở lên hoặc ở tuổi nghỉ hưu khó có thể làm việc 
lâu dài tại trạm. Về lâu dài, vấn đề thiếu nhân lực vẫn khó 
giải quyết. 

Nhằm nâng cao năng lực KCB của các BS tại trạm, 
SYT đã đưa ra nhiều biện pháp thích hợp như điều động 
BS của TYT mô hình điểm về tham gia KCB tại BV quận, 
huyện; đồng thời tổ chức các buổi tập huấn và ban hành tài 
liệu, phác đồ nhằm cập nhật kiến thức cho BS tại trạm. Tuy 
nhiên, phần lớn các BS cơ hữu hiện nay công tác tại trạm 
đều từ trung niên trở lên nên việc trau dồi và tiếp nhận kiến 
thức mới vẫn còn nhiều hạn chế. 

Do đó, vấn đề đặt ra là cần có một nguồn nhân lực BS 
trẻ năng động tham gia KCB tại trạm. SYT cần có chính 
sách phù hợp nhằm thu hút và giữ chân nguồn BS trẻ đến 
công tác tại tuyến cơ sở nhằm đảm bảo sự bền vững của 
mô hình này về lâu dài.  

Về lượt khám chữa bệnh
Biểu đồ 1 cho thấy số lượt KCB ban đầu của các TYT 

bắt đầu có dấu hiệu tăng so với cùng kỳ, nhưng số lượt 
KCB có sự khác nhau giữa vùng nội thành và vùng ngoại 
thành. Vùng ngoại thành là nơi tập trung dân cư đông và 
xa các nơi KCB nên thu hút được người dân đến khám, 
đây là ưu thế của các TYT vùng ngoại thành. Trong đó, 
TYT khác biệt nhất là TYT P. Bình Chiểu – Q. Thủ Đức 
với lượt KCB cao nhất trong 24 trạm. Điểm khác biệt so 
với các trạm điểm khác và cũng là điểm thuận lợi của Trạm 
Y tế phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức khi chuyển đổi 
hoạt động theo nguyên lý YHGĐ chính là trạm đã thu hút 
đông người dân đến KCB ban đầu do BV quận Thủ Đức 
đã triển khai mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại 
trạm trước đó. Còn ở các TYT trong nội thành, do thuận 
tiện đi lại và gần nhiều bệnh viện chuyên khoa nên rất khó 
thu hút người dân. 

Về sự hiểu biết về BSGĐ và TYT hoạt động theo 
nguyên lý YHGĐ: Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy phần 
lớn người dân vẫn còn chưa biết đến BSGĐ và ngay cả 
nhân viên y tế phần lớn cũng chưa hiểu rõ về nguyên lý 
YHGĐ. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết Nhung [8] cho 
thấy có 74,4% bệnh nhân không biết tới khái niệm BSGĐ 
và chỉ có 6,2% là hiểu đúng về BSGĐ. Nghiên cứu của Vũ 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thanh Bình cho thấy hình thức truyền thông bởi nhân viên 
y tế chiếm tỉ lệ khá cao (26,1%) [9], đây là hình thức tuyền 
thông trực tiếp của cán bộ y tế đến với người dân, Tuy 
nhiên, theo kết quả khảo sát của Nguyễn Lê Thục Đoan 
[10], sự hiểu biết của nhân viên y tế về BSGĐ vẫn còn hạn 
chế: tỉ lệ không biết chiếm 37,7%, tỉ lệ biết nhưng không 
đúng chiếm 29,5%, tỉ lệ hiểu biết đúng chiếm 32,8%. Do 
đó, SYT cần phải tập huấn, giới thiệu chính xác về khái 
niệm BSGĐ, chức năng và nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên 
y tế nắm được để tuyên truyền cho người bệnh biết lợi ích 

và tham gia mô hình BSGĐ.

V. KẾT LUẬN
Nhìn chung, trong giai đoạn đầu triển khai mô hình 

TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ, SYT thành phố 
tập trung triển khai các hoạt động nhằm thu hút người dân 
đến KCB ban đầu tại trạm. Do đó, cần có các hoạt động 
phù hợp để thu hút người dân trong vùng nội thành đến 
KCB tại TYT, để đảm bảo được hiệu quả của các TYT 
nội thành. 
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG

T
I. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học.
1. Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học chưa đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.
2. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. 
Bài gửi đăng đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, cách dòng, một bài không dài quá 7 trang khổ A4, kể cả bảng biểu 

và tài liệu tham khảo. Chỉ sử dụng những bảng, biểu, hình ảnh cần thiết và phải có chú thích rõ. Mỗi bài viết không 
quá 5 hình. Cuối bài phải nêu rõ xuất xứ của công trình, làm tại đâu, thời gian, số điện thoại cần liên hệ, địa chỉ Email.

3. Các danh từ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài viết kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú 
thích các từ gốc của các chữ viết tắt.

4. Trình tự các mục trong bài:
a) Đầu đề
b) Họ và tên tác giả: Không ghi học hàm, học vị, chức danh. Có ghi chú đơn vị công tác của từng tác giả ở cuối trang 

thứ nhất bài báo.
c) Nội dung:
Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 150 từ). Ghi từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh.
Đặt vấn đề: bao gồm cả phần mục tiêu nghiên cứu.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
Kết luận.
Tài liệu tham khảo
d) Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu)
Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nga  (vần ABC theo họ)... Mỗi tài liệu đề họ, tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, số trang. Tên sách: tên 
tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang. 

5. Tác giả cần gửi kèm một thư xác định bài báo là của mình, thêm: “Tôi cam đoan chịu trách nhiệm hoàn toàn 
về sự xác thực của các thí nghiệm, các tin tức, các tư liệu thu thập được và sự phân tích các dữ kiện, bài viết này chưa 
được gửi đăng ở báo nào khác”. Tác giả sẽ chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả và nội dung 
gửi bài đăng.

Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được đăng tối đa một bài trong cùng một số.
II. Đối với các bài tổng quan, thông tin, bài dịch.
- Đối với các bài tổng quan cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác 

giả bài tổng quan ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan và hội chuyên khoa ở phần ghi chú cuối 
trang đầu tiên của bài tổng quan. Bài tổng quan cũng được đánh máy trên khổ A4 và không dài quá 7 trang kể cả biểu 
bảng và tài liệu tham khảo.

- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn dữ liệu. Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bài báo tiếng nước 
ngoài gửi kèm theo bản dịch.

III. Lệ phí đăng bài khoa học: 800.000 đồng/bài (tám trăm nghìn đồng), gửi về tài khoản: Tạp chí Y học Cộng đồng: 
0861100688668, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Bài viết xin gửi về Ban biên tập TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG
Địa chỉ: số 24 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 7621898 
Email: tapchiyhcd@gmail.com

ạp chí “Y HỌC CỘNG ĐỒNG” xuất bản 06 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh/năm, đăng tải các công trình 
nghiên cứu, các bài tổng quan về Y, Dược học cộng đồng, sức khỏe môi trường, y học lâm sàng, y sinh học 
và y xã hội học, những thông tin Y-Dược học trong nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo.

Ví dụ: 1. Vũ TriệuAn, Nguyễn Ngọc Lan: Điều tra HLAở bộ tộc người Êđê, Y học thực hành, 1999, 4,17-25.
2. Wright P Krisnakone P Kobayashi A: “Using Immunoglobulin in treatment of Asthma”. J.of Internet. Immunol., 
2005,17,19-20
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Điện thoại: 024. 37621 898

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu trong 
                lĩnh vực Y dược học - Y sinh học

Sứ mệnh: Nghiên cứu khoa học về Y Dược học, Y xã hội học
Đào tạo, tư vấn, giám sát, đánh giá, phản biện các 
công trình y tế
Hợp tác trong nước và quốc tế về Y Dược học
Phổ biến, cập nhật các kiến thức khoa học, y học, y 
đức, y nghiệp
Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, các sự kiện chuyên 
đề về y học
Truyền thông giáo dục, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân.

Xuân Canh Tý

CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG
ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương là đơn vị công lập duy nhất trong cả 

nước trực thuộc Bộ Y tế, đào tạo nhân lực Dược ở trình độ Cao đẳng, có truyền thống hơn 
54 năm xây dựng và phát triển.

Trong những năm qua, cùng với các mặt hoạt động chung, nhà 
trường rất chú trọng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và 
coi đây là một trong những hoạt động chiến lược mũi nhọn trong 
thời gian tới. Nhờ có những chỉ đạo và chính sách khuyến 
khích phù hợp, kịp thời mà trong những năm gần đây các đề 
tài, sáng kiến của nhà trường không chỉ 
gia tăng về số lượng mà chất lượng 
cũng ngày càng được nâng cao, 
được hội đồng nghiệm thu đề tài, 
sáng kiến của nhà trường và các 
cấp đánh giá cao.

Minh chứng sống động là 
vào tối 30/12/2019, tại trường 
quay đa năng, Đài PT&TH 
Tỉnh Hải Dương, Ban tổ chức 
Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật 
(KHKT) tỉnh Hải Dương lần thứ XI, 
năm 2018-2019 đã trao giải cho các 
tác giả, nhóm tác giả đạt giải ở nhiều 
lĩnh vực trong đó có lĩnh vực Y, Dược.

Tại Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh năm nay, Trường Cao đẳng 
Dược Trung ương Hải Dương có hai đề tài đạt giải, đó là: Giải 
Ba thuộc về đề tài “Đánh giá hiệu quả can thiệp đối với kiến thức 
sử dụng kháng sinh trong điều trị của người dân trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương” của nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Hường và TS. Trần Bá Kiên; Giải Nhì thuộc 
về đề tài “Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của cao khô thân cây chuối tiêu hỗ trợ điều 
trị đái tháo đường tuýp 2” của TS.Nguyễn Thị Đông và TS. Trần Bá Kiên. 

Cả hai đề tài đạt giải Hội thi năm nay của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải 
Dương đều được đánh giá cao về chất lượng, gắn với thực tiễn cuộc sống, có khả năng ứng 
dụng cao. Cùng với đó, hiện nhà trường có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đang 
được triển khai, hứa hẹn tiếp tục là một đề tài có chất lượng cao trong nhóm công trình 
nghiên cứu về lĩnh vực Dược học.

Thành công này của các tác giả nói riêng và Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải 
Dương nói chung tiếp tục khẳng định sự phát triển của công tác nghiên cứu khoa học của 
nhà trường những năm gần đây. Đồng thời cũng góp phần khẳng định sự lớn mạnh toàn 
diện của một nhà trường có chất lượng cao – Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

-Cẩm Giang-



ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đào tạo trình độ tiến sĩ 5 chuyên ngành: Khoa 
học y sinh, Dịch tễ học, Y tế công cộng, Y học dự phòng và Vi sinh vật học. Đến 
nay, đã có 296 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện và 
hiện đang có gần 100 nghiên cứu sinh  theo học. Hàng năm, Viện tuyển sinh 
20 nghiên cứu sinh cho các chuyên ngành.
Hiện nay, Viện đang hợp tác đào tạo trình độ đại học và sau đại học lĩnh vực 
khoa học sức khoẻ với nhiều trường đại học, viện/học viện trong và ngoài nước.

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Viện tổ chức các khóa đào tạo liên tục về các lĩnh vực dịch tễ học, kỹ thuật 
xét nghiệm bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, miễn dịch học, sinh 
học phân tử, an toàn sinh học, quản lý chất lượng, an toàn tiêm chủng… 
Trong 10 năm gần đây, Viện đã tổ chức trên 400 lớp đào tạo, cấp chứng 
chỉ/chứng nhận cho gần 9.000 lượt học viên, là cán bộ y tế của các Viện khu 
vực, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng/Phòng chống HIV/AIDS 
tuyến tỉnh/huyện, các bệnh viện và các đơn vị y tế khác.

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

QUẢN LÝ KHOA HỌC
Viện quản lý, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp, 
tổ chức hội đồng xét duyệt đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, hội đồng giáo 
sư cơ sở… Hàng năm, Viện thực hiện khoảng 10 đề tài khoa học công nghệ cấp 
nhà nước, 5 đề tài cấp bộ/thành phố, 20-25 đề tài cơ sở và xét duyệt, cấp chứng 
nhận đạo đức trong nghiên cứu cho 30-35 đề tài. Trong thời gian tới, các hoạt 
động đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, xuất bản quốc tế… sẽ 
được chú trọng để thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ của Viện. 

Xuân Canh Tý 2020



VIỆN CÔNG NGHỆ Y SINH HỌC VIỆT NAM
VIETNAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL TECHNOLOGY

- Nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ về lâm sàng, cận lâm 
sàng, triển khai các dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực y sinh học, y dược 
học, điện tử y sinh, vắc xin và sinh phẩm y tế, công nghệ môi trường, y học dự 
phòng, y tế công cộng và y xã hội học.

- Sản xuất, chế thử các sản phẩm là kết quả nghiên cứu, hợp tác khoa học, và 
chuyển giao công nghệ.

- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phản biện khoa học, đánh giá, ứng dụng, chuyển giao 
các kết quả nghiên cứu; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi thông tin, 
truyền thông ; Đào tạo chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của Viện. 

Xuân Canh Tý

Chúc Mừng Năm MớiChúc Mừng Năm Mới

Địa chỉ: Số 35B Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0986988588

Email: ysinhvietnam@gmail.com





BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAIBỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai: Là Bệnh viện hạng I, với hơn 1.000 
giường bệnh; 47 khoa phòng. 
Tổng số CB-NV: 1.304 người,  trong đó: TSBS: 02; BS: 282 (BSCKII: 16, Thạc sỹ: 13, BSCKI: 
54, BS: 199); Dược sỹ đại học: 24 (DSCKII: 01, DSCKI: 02, Thạc sỹ: 01, DSĐH: 20); Điều 
dưỡng - hộ sinh - KTV: 592; Cao đẳng trung cấp dược: 33.
Thành tựu: 
- Công tác khám chữa bệnh: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bệnh viện hạng 1, thành lập 
phòng khám HIV/AIDS; tiếp tục triển khai và nâng cao  các kỹ thuật về lâm sàng, cận 
lâm sàng, đặc biệt phẫu thuật tim.
- Nghiên cứu khoa học - ứng dụng kỹ thuật mới: Tổ chức nghiệm thu đề cương 30 

đề tài nghiên cứu khoa học; triển khai các kỹ thuật mới gồm: Đoạn nhũ nạo vét hạch, điều trị rối loạn nhịp tim 
bằng tần số radio.
- Chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 và bệnh viện vệ tinh: 
Tổ chức chỉ đạo tuyến cho các Bệnh viện đa khoa Trảng Bom, Dầu Giây, Vĩnh Cửu... Chuyển giao kỹ thuật cho 
tuyến dưới về tim mạch, ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình.
Thực hiện Đề án 1816: Triển khai các kỹ thuật do tuyến trên gồm ngoại khoa, ngoại chấn thương chỉnh hình, 
phụ khoa, tai, mũi, họng, răng hàm mặt, thẩm phân phúc mạc.
Bệnh viện hiện là Bệnh viện vệ tinh về Hồi sức phẫu thuật tim, ngoại chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện 
Chợ Rẫy và sản, phụ khoa của Bệnh viện Từ Dũ.
- Hợp tác trong nước và quốc tế :
Hợp tác với các Bệnh viện tuyến trên, Trường Đại học Y Dược TP. HCM. Khoa Y học thể thao Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch và GS.TS Rene D.Esser của Bệnh viện Polyclinique Du Ternois (Cộng hòa Pháp) để 
chuyển giao kỹ thuật về Ngoại Chấn thương chỉnh hình. 

Địa chỉ: 234 Quốc lộ 1, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại và fax: 02513.886.098


