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TỔNG QUAN CÁC CAN THIỆP NÂNG CAO SỨC KHỎE TÂM THẦN
TUỔI HỌC ĐƯỜNG
SCHOOL-BASED INTERVENTIONS TO IMPROVE MENTAL HEALTH:
A LITERATURE REVIEW
NGUYỄN THU HÀ1, NGUYỄN THÁI QUỲNH CHI1,
DƯƠNG THÙY LINH2

TÓM TẮT
Rối loạn tâm thần (RLTT) là vấn đề sức khỏe
tâm thần (SKTT) luôn cần được quan tâm, đặc
biệt là lứa tuổi học đường. Nghiên cứu tổng quan
này được thực hiện nhằm mô tả các can thiệp
nâng cao SKTT tại các trường học; và tổng hợp
kết quả trong nâng cao kiến thức về RLTT, thái độ
kỳ thị và xu hướng tìm kiếm hỗ trợ đối với người
có RLTT tham gia các can thiệp này.
Thiết kế nghiên cứu: Tổng quan tài liệu.
Phương pháp: Tìm kiếm dữ liệu từ các nghiên
cứu về các can thiệp về nâng cao SKTT tại các
trường học đã được công bố trên hệ thống cơ sở
dữ liệu Pubmed bằng cách sử dụng các từ khóa.
Kết quả: 7 nghiên cứu phù hợp được đưa vào
tổng hợp. Phương pháp can thiệp có sử dụng
phương tiện truyền thông như video, mạng xã hội,
hoặc duy trì các hoạt động trong lớp học có xu
hướng tạo sự cải thiện cao về kiến thức, thái độ
kỳ thị và xu hướng tìm kiếm hỗ trợ. Đối với các đối
tượng nguy cơ cao mắc RLTT, các hoạt động chia
sẻ câu chuyện cá nhân mang lại cải thiện đáng
kể giúp nhận ra đúng các dấu hiệu của RLTT và
hướng tới tìm kiếm sự giúp đỡ. Các can thiệp kết
hợp giáo dục và người kết nối không tạo ra sự
khác biệt về giảm thái độ kỳ thị, trong khi can thiệp
giáo dục đơn thuần tạo kết quả giảm rõ rệt. Can
thiệp có sự tham gia giảng dạy của giáo viên mang
lại kết quả tích cực trong cải thiện SKTT.
Kết luận: Cần có thêm những nghiên cứu về
SKTT, đặc biệt tập trung vào các can thiệp giáo
1 Trường Đại học Y tế công cộng
2 Khoa Điều dưỡng-Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.
SĐT: 0384189414.
Email: duongthuylinh@hmu.edu.vn
Ngày nhận bài phản biện: 29/5/2020
Ngày trả bài phản biện: 18/6/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 12/8/2020

dục trong trường học ứng dụng phương pháp đa
dạng vào cải thiện SKTT trên trẻ vị thành niên.
Từ khóa: sức khỏe tâm thần, can thiệp trong
các trường học.

ABSTRACT
Mental disorders is a health problem that
needs to be paid attention, especially among
adolescents. This review aimed to identify
school-based interventions to improve mental
health, and review knowledge regarding mental
disorders, stigma, and help-seeking behaviors in
people with mental disorders.
Design: Literature review.
Methods: Several electronic databases were
searched using selected keywords.
Results: 7 studies were included in this
review. Interventions using media channels such
as video, social media, or maintaining activities
in classrooms were more likely to improve
knowledge and help-seeking behaviors, as
well as reducing stigma. For high-risk groups
of mental disorders, activities like sharing their
own stories significantly increased the ability
for determining signs of mental disorders,
and help-seeking behaviors. The educational
intervention using volunteers who had previous
mental disorders as contact persons, did not
show any effect on reducing stigma. However,
the education-alone interventions indicated the
opposite results. Interventions involving teachers
had positive impacts in improving mental health
and well-being.
Conclusion: There is a need to conduct
more studies related to mental health problems,
particularly educational interventions using
multiple strategies in improving mental health and
well-being among adolescents.
Keywords: mental health, school-based
intervention.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có
khoảng 650 triệu người mắc các rối loạn tâm thần
(RLTT) trên toàn cầu [16], chiếm hơn 10% gánh
nặng bệnh tật toàn cầu, được đo lường theo số
năm sống bị mất đi do những rối loạn này. Thêm
vào đó, tính theo số năm sống với khuyết tật thì tỷ
lệ người bị ảnh hưởng RLTT nhiều gấp đôi, chiếm
25% gánh nặng toàn cầu. Gần ba phần tư gánh
nặng này tập trung tại các quốc gia có thu nhập
thấp và trung bình [16]. Hầu hết các RLTT có
những dấu hiệu đầu tiên và dần phổ biến trong độ
tuổi từ thơ ấu đến vị thành niên (VTN - từ 10 đến
19 tuổi) và giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành;
tuy nhiên, việc tìm kiếm sự giúp đỡ cho các RLTT
ở độ tuổi này vẫn ở mức thấp [13]. Các nghiên
cứu chỉ ra rằng, một trong các rào cản tìm kiếm
sự giúp đỡ của người trẻ tuổi đó là sự xấu hổ, sự
kỳ thị của xã hội và khả năng nhận biết dấu hiệu
của bản thân, hay nói cách khác là hạn chế về
sức khỏe tâm thần (SKTT) [6]. Việc nhận biết các
dấu hiệu RLTT giúp phát hiện sớm bệnh, kết hợp
với can thiệp sớm có thể cải thiện SKTT tốt hơn
và người bệnh có thái độ tích cực hơn và biết tìm
kiếm sự giúp đỡ [8]. Nỗi sợ sự kỳ thị và phân biệt
đối xử của xã hội cũng trở thành rào cản phổ biến
của giới trẻ tìm đến sự giúp đỡ và tiếp cận các
dịch vụ chăm sóc SKTT [4]. Kiến thức và niềm tin
của cộng đồng về RLTT cũng được gọi là năng
lực sức khỏe tâm thần, mục đích cốt lõi là nhận
ra sớm các vấn đề SKTT, để tìm kiếm sự giúp đỡ
và sự chấp nhận hệ thống SKTT.
Trong số trẻ VTN mắc các RLTT, rối loạn lo âu
(RLLA) là phổ biến nhất (32%), tiếp đến là rối loạn
hành vi (19%), rối loạn cảm xúc (14%), rối loạn
sử dụng thuốc (11%) và xấp xỉ 40% VTN mắc
nhiều hơn một RLTT [1]. Trong khi cộng đồng có
nhận thức phổ biến về rối loạn trầm cảm (RLTC),
rối loạn ăn uống và tâm thần phân liệt (TTPL) thì
RLLA lại ít được hiểu đúng hơn [14]. Vì vậy, giáo
dục trẻ VTN nhằm cải thiện kiến thức về RLTT,
đặc biệt về RLLA, nhằm làm giảm thái độ kỳ thị,
và biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ có ý nghĩa quan
trọng trong giảm tỷ lệ mắc các RLTT.
Một trong các biện pháp dự phòng đang được
nhiều nghiên cứu trên thế giới chứng minh là có
hiệu quả trong việc phát hiện sớm và hỗ trợ kịp
thời cho các RLTT là nâng cao SKTT cho trẻ VTN.
Trên thế giới, các chương trình phòng chống
RLTT phổ thông thường triển khai trên tất cả lứa
tuổi; trái lại, các chương trình khu trú thường tập
4

trung vào các nhóm có nguy cơ cao hoặc người
thường xuyên tiếp xúc với nhóm nguy cơ cao [14].
Trong đó, trường học đóng một vai trò quan trọng
trong giáo dục về SKTT cho giới trẻ, đặc biệt là
VTN [1]. Tại Việt Nam chưa có chương trình can
thiệp nào về SKTT, đặc biệt cho trẻ VTN.
Nghiên cứu tổng quan này được thực hiện
nhằm: (1) Mô tả các can thiệp nâng cao SKTT
tại các trường học trong y văn; (2) Tổng hợp kết
quả của các can thiệp trong nâng cao kiến thức
về RLTT, giảm thái độ kỳ thị và biết cách tìm kiếm
sự hỗ trợ khi có RLTT.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế: Tổng quan tài liệu.
2.2. Phương pháp thu thập số liệu: Tất
cả các nghiên cứu được xuất bản tính đến thời
điểm 30/3/2018 trên nguồn dữ liệu Pubmed, chỉ
bao gồm tài liệu tiếng Anh, sử dụng các từ khóa
literacy, competency, knowledge belief, mental
health, intervention được kết hợp bằng AND (và)
hoặc OR (hoặc).
2.3. Tiêu chuẩn lựa chọn: Bao gồm (1) Nghiên
cứu thực nghiệm, bán thực nghiệm về một can
thiệp nâng cao SKTT tại các trường học; (2) Can
thiệp trên đối tượng vị thành niên (tuổi từ 10 - 19).
2.4. Tiêu chuẩn loại trừ: Bao gồm (1) Tổng
quan và đề cương nghiên cứu về các can thiệp;
(2) Nghiên cứu dịch tễ học về các bệnh tâm thần
ở mọi đối tượng ở Việt Nam và trên thế giới; (3)
Nghiên cứu về yếu tố liên quan đến RLTT trên
các đối tượng khác; (4) Nghiên cứu đánh giá sức
khỏe tâm thần; (5) Nghiên cứu về phương pháp
chữa trị RLTT.
2.5. Phương pháp lựa chọn nghiên cứu và
thu thập dữ liệu: Nghiên cứu được lựa chọn đưa
vào tổng quan dựa trên 4 bước theo hướng dẫn
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
reviews and Meta-Analyses Statement), bao gồm
(1) Dùng phần mềm Endnote loại bỏ các bài báo
trùng nhau, (2) Sàng lọc dựa theo tên và TÓM
TẮT của bài báo. Quá trình sàng lọc được tiến
hành 2 lần; mỗi lần cách nhau 1 tuần; các nghiên
cứu lựa chọn, nghiên cứu loại trừ được kiểm tra
lại để đảm bảo không bỏ sót bài báo nghiên cứu
có liên quan. Các nghiên cứu chưa rõ khả năng
chọn hay loại bỏ đều được đọc toàn văn; (3) Đọc
toàn văn bài báo và lựa chọn bài báo theo tiêu chí
đặt ra, (4) Trích dẫn và tổng hợp kết quả từ các
bài báo được chọn.
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3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm của các nghiên cứu đưa vào tổng quan
Bảng 1 trình bày tóm tắt đặc điểm của các nghiên cứu được bao gồm trong tổng quan tài liệu này.
Bảng 1. Tóm tắt đặc điểm các nghiên cứu trong tổng quan
Tác giả,
Cỡ mẫu
Đối
năm
STT
Thiết kế NC (Sau/Trước tượng
nghiên
can thiệp)
NC
cứu
1
Chisholm K Can thiệp
657/769 Học sinh
và cộng sự thử nghiệm
cấp 2
(2016)
ngẫu nhiên
có nhóm
chứng
2
Melissa D
Can thiệp
144/156 Học sinh
và cộng sự thử nghiệm
cấp 2
(2012)
ngẫu nhiên
có nhóm
chứng
3
Milin R và
Can thiệp
465/534 Học sinh
cộng sự
thử nghiệm
cấp 3
(2016)
ngẫu nhiên
có nhóm
chứng
4
Naylor PB
Can thiệp
356/456 Học sinh
và cộng sự thử nghiệm
cấp 2
(2009)
ngẫu nhiên
có nhóm
chứng

Đặc điểm giữa nhóm can thiệp
và đối chứng
- Nhóm can thiệp: Giảng dạy và kết
nối (nội dung kết nối với 1 người trẻ
tuổi đã từng trải qua bệnh tâm thần)
- Nhóm đối chứng: Tham gia giáo
dục đơn thuần
- Nhóm can thiệp: Tham gia đào tạo
về các RLTT
- Nhóm chứng: Tham gia đánh giá
trước sau can thiệp
- Nhóm can thiệp tham gia khóa học
“Healthy living” sử dụng nguồn tài
liệu The Guide
- Nhóm chứng: Giảng dạy đơn thuần

Đo lường
Bộ
Thời gian (kiến thức/thái
công
can thiệp độ/xu hướng
cụ
hỗ trợ
1 ngày - Nhận ra RLTT Tự thiết
(290 phút) - Thái độ kỳ thị
kế
- Thái độ với
tìm kiếm sự
giúp đỡ
1 ngày (60 - Năng lực
Tự thiết
phút)
SKTT
kế
- Thái độ kỳ thị

6 tiếng

- Nhóm can thiệp: Chương trình 300 phút
giảng dạy 6 bài, mỗi bài 50 phút về
các vấn đề chung của tuổi trẻ: Căng
thẳng, RL TC, tự tử/tự hại, RLAU, bị
bắt nạt, thiểu năng trí tuệ
- Nhóm chứng: Tham gia đánh giá
trước sau can thiệp
Học sinh - Nhóm can thiệp: Tổ chức nghiên 20 ngày
cấp 2 cứu khoa học. Chủ đề: căng thẳng,
RLLA, RLTC, tự tử, Rối loạn sử
dụng thuốc, bệnh tim

5

Yang J và
cộng sự
(2018)

Nghiên cứu
giả thực
nghiệm

350/350

6

Kutcher S
và cộng sự
(2013)

Nghiên cứu
giả thực
nghiệm

112/175

Học sinh - Nhóm can thiệp: Ứng dụng The
cấp 2 Guide trong lớp học

1 ngày

7

Skre I và
cộng sự
(2013)

Thử nghiệm
đối chứng
không ngẫu
nhiên

889/1070

Học sinh - Nhóm can thiệp: Triển khai 3 nội
cấp 2 dung với từng khối lớp (từ lớp 8-10):
Lớp 8 có đề tài: Self-awareness
and Identity;
Lớp 9 có đề tài: Being different, and
Loneliness;
Lớp 10 có đề tài: Fear of the
Unknown.
- Nhóm chứng: Tham gia đánh giá
trước sau can thiệp

3 ngày

- Kiến thức về
RLTT
- Thái độ kỳ thị

Tự thiết
kế

- Kiến thức về
RLTT
- Thái độ kỳ thị

Tự thiết
kế

- Năng lực
Tự thiết
SKTT
kế
- Thái độ kỳ thị
- Xu hướng tìm
kiếm giúp đỡ
- Kiến thức về Tự thiết
SKTT
kế
- Thái độ tích
cực
- Xu hướng tìm
sự giúp đỡ của
học sinh
- Kiến thức về Tự thiết
SKTT
kế
- Thái độ kỳ thị
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3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
Bảy nghiên cứu thực hiện can thiệp tại các trường
học cho học sinh ở độ tuổi vị thành niên (10-19 tuổi)
[15], trong đó có 5 can thiệp thực hiện ở học sinh
cấp 2 (10-15 tuổi) [2, 7, 9, 11, 12], 1 can thiệp ở học
sinh cấp 3 (16-19 tuổi) [10] và 1 can thiệp trên cả học
sinh cấp 2 và 3 (13-19 tuổi) [17]. 4/7 nghiên cứu thực
hiện can thiệp tại hơn 2 trường học [2, 9, 11, 12]; 3/7
nghiên cứu thực hiện tại 1 trường [10, 14, 17].
3.1.2. Thời gian và địa điểm
Các nghiên cứu thực hiện trong khoảng thời gian
từ 2009 đến 2018 với 2 nghiên cứu thực hiện ở Anh
[3, 11], 2 nghiên cứu ở Mỹ [12, 17], 2 nghiên cứu ở
Canada [9, 10] và 1 nghiên cứu ở Na Uy [14].
3.1.3. Thiết kế nghiên cứu
Về thiết kế nghiên cứu, 4/7 nghiên cứu sử dụng
thiết kế thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng (RCT)
[2, 10 - 12]; có 2/7 nghiên cứu bán thực nghiệm [9,
17] và 1/7 nghiên cứu thử nghiệm phân nhóm không
ngẫu nhiên có nhóm chứng (non-RCT) [14].
3.1.4. Người thực hiện và thời gian thực hiện
can thiệp
Về người thực hiện, 2/7 can thiệp được giảng dạy
bởi giáo viên trong trường [9, 10], 5/7 can thiệp được
giảng dạy bởi các cán bộ có chuyên môn [2, 11, 12,
14, 17]. Thời gian diễn ra chương trình giảng dạy
được lồng ghép vào quá trình học từ một buổi học
kéo dài 60 phút đến 20 buổi học.
3.1.5. Chương trình can thiệp
Các can thiệp trong trường học được thiết kế
thành một chương trình học, trong đó có hai loại:
i) Chương trình hoạt động giáo dục đơn thuần (the
education-alone condition) của Kutcher S và cộng sự
(2015), Skre I và cộng sự (2013), Naylor PB và cộng
sự (2018), Yang J và cộng sự (2018) và Milin R và
cộng sự (2016) [9 - 11, 14, 17] và ii) Chương trình
hoạt động kết hợp giáo dục và kết nối (the contact
and education condition) của Chisholm K và cộng sự
(2016) và Melissa D và cộng sự (2011) [2, 12]. Trong
nhóm chứng, trẻ VTN chỉ có giáo dục đơn thuần hoặc
không, và các kết quả trên những trẻ này cũng được
đánh giá song song với trẻ được can thiệp.
Trong số 5 chương trình có hoạt động giáo dục đơn
thuần, 2 nghiên cứu của Kutcher S (2015) và Milin R
(2016) sử dụng bộ tài liệu “The Guide”. Chương trình
can thiệp “The Guide” là một chương trình giảng dạy
chuẩn được xác nhận bởi Hiệp hội Sức khỏe trường
học của Canada (Canadian Association for School
Health), giáo viên của nhà trường là người trực tiếp
6

giảng dạy. Tài liệu có 6 nội dung về RLTT, bao gồm:
(1) Sự kỳ thị bệnh tâm thần, (2) Các loại RLTT, (3)
Cách chữa trị, (4) Trải nghiệm bệnh tâm thần, (5) Tìm
kiếm sự giúp đỡ, và (6) Tầm quan trọng của SKTT.
Can thiệp của Skre I và cộng sự (2013) thực hiện
tại 3 trường cấp 2 (1 trường can thiệp, 2 trường trong
nhóm chứng) [14]. Các giáo viên được tập huấn
về hệ thống chăm sóc SKTT và những vấn đề liên
quan dựa trên chương trình can thiệp “SKTT cho mọi
người” (Mental health for everyone). Quá trình can
thiệp trong 3 ngày, triển khai 3 nội dung với từng khối
lớp (từ lớp 8-10) trong đó lớp 8 có nội dung liên quan
đến Tự nhận diện bản thân và Tự nhận thức (Selfawareness and Identity); lớp 9 có nội dung Chấp
nhận khác biệt và Sự cô đơn (Being different and
Loneliness) và nội dung của lớp 10 là Nỗi sợ khi bị
coi là vô hình (Fear of the Unknown).
Naylor PB và cộng sự (2018) đã thực hiện một
chương trình can thiệp được những giảng viên có
trình độ giảng dạy trong 6 tuần. Chương trình can
thiệp bao gồm 6 bài, mỗi bài 50 phút về các vấn đề
chung của tuổi trẻ như: căng thẳng, RLTC, tự tử, rối
loạn ăn uống, bị bắt nạt, thiểu năng trí tuệ [11].
Yang J và cộng sự (2018) thực hiện can thiệp
dựa trên chương trình The Integrated Science
Education Outreach (InSciEd Out) trên 350 trẻ
VTN có nguy cơ cao mắc các RLTT và có triệu
chứng của bệnh tâm thần trong một trường
cấp 2. Đây là một can thiệp kéo dài 20 ngày do những
giảng viên có chuyên môn với những nội dung khác
nhau dạy, trong đó sử dụng các phương tiện truyền
thông để chia sẻ câu chuyện cá nhân [17]. Đây là một
nghiên cứu bán thực nghiệm không có nhóm chứng
nên chưa đủ bằng chứng để chứng minh các khía
cạnh năng lực SKTT có cải thiện so với khi không
can thiệp, tuy vậy kết quả được nhận định một phần
thông qua phỏng vấn giáo viên về sự cải thiện của
các em này.
Trong số 2 can thiệp kết hợp giáo dục và kết nối
(the contact and education condition), Melissa D và
cộng sự (2012) thực hiện trên đối tượng học sinh nữ
với chương trình mang tên “In our own voice” gồm 5
phần: Những ngày đen tối (Dark days), Sự chấp nhận
(Acceptance), Phương pháp chữa trị (Treatment),
Đối mặt (Coping) và Sự thành công, Niềm hy vọng
và Những giấc mơ (Successes, Hopes and Dreams).
Chương trình lựa chọn và đào tạo hai người nòng cốt
(1 nam và 1 nữ, đều là người trẻ tuổi) đã hoàn thành
khóa học trong chương trình “In our own voice” trước
đó và có kinh nghiệm thực hiện can thiệp cho thanh
thiếu niên đã phục hồi sau RLTT. Can thiệp được dạy
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theo sách hướng dẫn đào tạo của chương trình trong
60 phút [2]. Chisholm K và cộng sự (2016) được thực
hiện trên đối tượng học sinh cấp 2. Chương trình có
sự tham gia của nhóm người trẻ tuổi đã từng trải
qua RLTT, gọi là tình nguyện viên kết nối. Những
người này đã sử dụng dịch vụ SKTT từ các chương
trình như Mạng lưới nghiên cứu SKTT (The Mental
Health Research Network), từ Can thiệp sớm hỗ trợ
chứng loạn thần (The Early Intervention in Psychosis
Service), từ chương trình Youthspace, họ có trải
nghiệm khác nhau gồm chứng loạn thần, RLTC,
RLLA, RL tính cách. Chương trình giáo dục diễn ra
trong khoảng 5 giờ, và được giảng dạy bởi giảng
viên có chuyên môn về SKTT, với 11 nội dung khác
nhau, trong đó có nội dung về các loại RLTT gồm:
Căng thẳng và Lo âu (Stress and Anxiety); Trầm cảm
(Depression); Chứng loạn thần (Psychosis) và Đóng
kịch (Drama workshop). Đặc biệt, nhóm can thiệp
được tham gia kết nối với các Tình nguyện viên và
thảo luận về trải nghiệm sống chung với RLTT, đồng
thời trả lời câu hỏi của các học viên.
3.2. Kết quả của các hoạt động can thiệp
Không có can thiệp nào tác động lên tất cả các kết
quả mong đợi được nêu trong định nghĩa về năng lực
SKTT [7]. Có 4/7 can thiệp hướng đến cải thiện năng
lực SKTT thông qua nâng cao kiến thức và cung cấp
các sự trợ giúp; giảm thái độ kỳ thị đối với RLTT; nâng
cao thái độ tự tin và xu hướng tìm kiếm sự giúp đỡ [2,
9, 14, 17]. Còn lại 3/7 can thiệp chỉ cải thiện kiến thức
và thái độ về các RLTT khác nhau [10-12].
3.2.1. Tác động đối với kiến thức về SKTT
Bảy nghiên cứu được lựa chọn trong nghiên cứu
tổng quan này đều đánh giá kiến thức của đối tượng
về SKTT, sử dụng các bộ công cụ đo lường khác
nhau. Nghiên cứu của Kutcher S và cộng sự (2013)
đánh giá năng lực SKTT 2 lần ngay sau can thiệp và
sau đó 2 tháng [9]. SKTT được cải thiện qua điểm
kiến thức và thái độ về SKTT, trong đó điểm kiến thức
cải thiện đáng kể sau can thiệp so với trước can thiệp
(p < 0,001) và duy trì sau 2 tháng theo dõi (p < 0,001).
Kết quả phỏng vấn giáo viên theo quan sát của họ thì
năng lực SKTT trong đó xu hướng tìm kiếm sự giúp
đỡ của học sinh có kết quả tích cực. Trong một can
thiệp của Skre I và cộng sự (2013), trước can thiệp
chỉ có 12-13% ở cả hai nhóm học sinh nhận biết đúng
dấu hiệu của RLLA [14]. Sau 2 tháng can thiệp, theo
dõi trong 97% học sinh tham gia nhóm can thiệp có
năng lực SKTT hơn bốn lần (46%) nhóm chứng (p
< 0,0001). Kết quả đánh giá sau can thiệp của Milin
R và cộng sự (2016) thực hiện trên 24 trường cấp 3
cũng đã chỉ ra sự cải thiện đáng kể về năng lực SKTT

trong đánh giá điểm kiến thức và thái độ về SKTT (p
< 0,001) [10]. Kiến thức được dự đoán có mối liên hệ
tương quan với thái độ tích cực về SKTT (p < 0,001).
Đánh giá sau 6 tháng can thiệp của Naylor PB và
cộng sự (2009) cũng cho thấy năng lực SKTT được
cải thiện qua điểm kiến thức và thái độ về SKTT [11].
Kết quả sau can thiệp của Melissa D và cộng sự
(2012) trên nhóm can thiệp cho thấy ngay sau can
thiệp thì năng lực SKTT không có sự khác biệt so với
trước can thiệp (p = 0,27); tuy nhiên, tại thời điểm 4
tuần và 8 tuần sau can thiệp (tỷ lệ sau theo dõi là 92%)
năng lực SKTT được cải thiện (p = 0,03) [12]. Can
thiệp của Chisholm K và cộng sự (2016) được đánh
giá sau 2 tuần và 6 tháng (tỷ lệ theo dõi được là 85%)
[2]. Kết quả có sự cải thiện rõ rệt trong nhóm giáo dục
đơn thuần về năng lực SKTT (p = 0,01), trong khi nhóm
kết hợp giáo dục và kết nối không có sự khác biệt
(p = 0,3). Sau can thiệp năm của Yang J và cộng
sự (2018) kết quả có sự cải thiện tích cực về SKTT
nhưng không có sự khác biệt nhiều, do học sinh có
thể đã được tiếp xúc với hệ thống chăm sóc SKTT;
sau can thiệp kiến thức được cải thiện (p < 0,05) so
với trước can thiệp [17].
3.2.2. Tác động đối với thái độ kỳ thị
Trong số hầu hết các can thiệp nhằm cải thiện
thái độ kỳ thị, có 2 can thiệp sử dụng nhóm kết nối
trong nghiên cứu [2, 12]. Sau can thiệp của Chisholm
và cộng sự (2016), thái độ kỳ thị được cải thiện ở cả 2
nhóm được kết hợp giáo dục và kết nối (p < 0,001) và
nhóm giáo dục đơn thuần (nhóm chứng) (p < 0,001)
[2]. Trái lại, kết quả can thiệp của Melissa và cộng
sự không có sự thay đổi thái độ kỳ thị về SKTT sau
can thiệp (p = 0,19) [12]. Điểm thái độ cũng tốt hơn
ngay sau can thiệp của Milin R và cộng sự (2016)
(p < 0,01) [10] và của Kutcher S và cộng sự (2013)
(p < 0,001), trong đó kết quả này được duy trì sau 2
tháng can thiệp) [9]. Đánh giá sau 6 tháng can thiệp
của Naylor PB và cộng sự cho thấy năng lực SKTT
được cải thiện qua điểm kiến thức và thái độ về SKTT
[11]. Trong đó, trường không can thiệp có thái độ kỳ
thị cao hơn trường can thiệp (p < 0,001), có sự khác
biệt trước sau can thiệp (p < 0,001) [11].
Can thiệp được thực hiện bởi Yang J và cộng
sự (2018) cho thấy mức độ kỳ thị thấp trên nhóm
đối tượng nghiên cứu [17]. Tuy nhiên, qua kết quả
phỏng vấn giáo viên cho thấy thái độ kỳ thị vẫn là
một rào cản đối với những thanh thiếu niên có RLTT.
Các hoạt động trong can thiệp như chia sẻ một cách
cởi mở và thái độ tích cực trong các buổi học có thể
đã giúp loại bỏ thái độ kỳ thị đối với các em [17]. Can
thiệp của Skre I và cộng sự (2013) trên các lớp 8, 9
7
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và 10 của ba trường cấp 2 cho thấy, sau can thiệp
thái độ kỳ thị giảm trong nhóm chứng (p < 0,02) và
giảm đáng kể trong nhóm can thiệp (p < 0,0001) [14].
Nghiên cứu này cho thấy sự kỳ thị giảm ở các lớp lớn
hơn, nam cũng có thái độ kỳ thị nhiều hơn nữ.
3.2.3. Tác động đối với ý định tìm kiếm sự giúp
đỡ
Can thiệp của Chisholm K và cộng sự (2016) trên
2 nhóm can thiệp và nhóm chứng đã chỉ ra không có
sự khác biệt trước-sau trong ý định tìm kiếm sự giúp
đỡ trong cả hai nhóm (p > 0,05) [2]. Sau can thiệp
của Yang J và cộng sự (2018) xu hướng tìm kiếm
sự giúp đỡ gia tăng ở mức trung bình (Cohen’s d =
0.24). Kết quả tương tự trong can thiệp của Skre I và
cộng sự (2013) [14, 17]. Kutcher S và cộng sự (2013)
thực hiện phỏng vấn giáo viên cho thấy xu hướng tìm
sự giúp đỡ của học sinh thay đổi tích cực [9].

4. BÀN LUẬN
Nghiên cứu tổng quan này nhằm tìm hiểu
nhanh các chương trình, hoạt động đang được
áp dụng nhằm nâng cao SKTT cho trẻ VTN tại
các trường học. Chúng tôi nhận thấy 2 loại can
thiệp gồm sử dụng phương pháp giáo dục (can
thiệp giáo dục đơn thuần) và can thiệp sử dụng
phương pháp giáo dục và kết nối (can thiệp giáo
dục và kết nối). Trong số 7 nghiên cứu trong bài
tổng quan này, không có nghiên cứu nào can
thiệp lên tất cả các khía cạnh của năng lực SKTT.
Vậy nên, việc xây dựng một chương trình can
thiệp chuẩn bao phủ lên tất cả các khía cạnh là
cần thiết.
Trong số 4 nghiên cứu đánh giá thái độ kỳ thị
đối với vấn đề SKTT, có 2 nghiên cứu sử dụng
can thiệp giáo dục và kết nối. Tuy nhiên, kết quả
không đồng nhất, chỉ có một nghiên cứu cho thấy
sự khác biệt. Thời lượng can thiệp có thể là một
yếu tố giúp giải thích kết quả khác biệt trong hai
nghiên cứu này. Nghiên cứu của Chisholm K
(2016) can thiệp trong 290 phút, trong khi Melissa
D (2012) chỉ can thiệp trong 60 phút [2, 12]. Đây
cũng có thể là yếu tố giải thích tại sao Chisholm
(2016) không tìm thấy sự khác biệt trong dự định
tìm kiếm sự giúp đỡ, trong khi các nghiên cứu
khác như Skre (2013), Yang (2018), Kutcher
(2013) cho thấy sự khác biệt [2, 9, 14, 17]. Khi
được can thiệp một cách liên tục trong một thời
gian nhất định, đối tượng can thiệp có thể có thái
độ đúng hơn về vấn đề SKTT, mối quan tâm của
đối tượng về vấn đề đào tạo có thể tăng lên, đồng
thời giữa đối tượng tham gia và người đào tạo sẽ
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có sự gắn kết tốt hơn. Điều này có thể góp phần
tác động đến thái độ kỳ thị với vấn đề SKTT và dự
định tìm kiếm sự giúp đỡ của đối tượng.
Tuy học sinh có phản hồi tốt về các can thiệp
nâng cao SKTT, nhưng thời gian can thiệp từ 1
tiếng đến 3 ngày không đủ để tạo ra sự thay đổi
đối với năng lực SKTT và giảm thái độ kỳ thị, vì
vậy cần có các can thiệp thực hiện trong thời gian
đủ dài để tối đa hóa hiệu quả của các chương
trình này. Việc sử dụng các phương tiện điện tử
như video, mạng xã hội, hoặc duy trì các hoạt
động trong lớp học cho thấy sự cải thiện so với
các can thiệp không dùng biện pháp này.
Hai nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt trong
nhận thức về SKTT giữa nam và nữ, trong đó nữ
nhận ra các dấu hiệu tốt hơn nam. Skre cho rằng
sự kỳ thị giảm theo tuổi và nhận biết đúng dấu
hiệu của RLLA chỉ chiếm 12-13% ở cả hai nhóm
được can thiệp.
Các tác giả cho rằng có khả năng thanh thiếu
niên định nghĩa SKTT theo các cách khác nhau,
vì vậy, nhóm tương tác gặp khó khăn trong cách
tiếp cận, dẫn đến giáo án không phù hợp với một
số nhóm học sinh. Vì vậy, khi áp dụng can thiệp
cho trẻ VTN, cần tìm hiểu quan niệm về tình trạng
SKTT của nhóm đối tượng cần can thiệp.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Trong tổng số 7 nghiên cứu tìm được về can
thiệp tại các trường học cải thiện năng lực SKTT
cho VTN được tìm thấy trên cơ sở dữ liệu Pubmed,
đa số các nghiên cứu được triển khai và thực hiện
trong thời gian từ 10 năm trở lại. Phương pháp
can thiệp có sử dụng phương tiện truyền thông
như video, mạng xã hội hoặc duy trì các hoạt động
trong lớp học có xu hướng cải thiện kiến thức,
giảm thái độ kỳ thị và nâng cao xu hướng tìm kiếm
hỗ trợ khi bị RLTT. Can thiệp kết hợp giáo dục và
kết nối không tạo ra sự khác biệt đáng kể về giảm
thái độ kỳ thị trên đối tượng VTN trong các can
thiệp dựa vào trường học, trong khi can thiệp giáo
dục tạo ra kết quả giảm rõ rệt. Can thiệp có sự
tham gia giảng dạy của giáo viên mang lại kết quả
tích cực trong thay đổi năng lực SKTT.
Hạn chế
Nghiên cứu tổng quan này có hạn chế vì việc
tìm kiếm tài liệu chỉ được triển khai trên một cơ
sở dữ liệu do hạn chế về tiếp cận các cơ sở dữ
liệu nghiên cứu quốc tế nên có khả năng bỏ sót
nghiên cứu khác.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Khuyến nghị
SKTT là một khái niệm mới, vì vậy cần có những
nghiên cứu về SKTT và áp dụng các can thiệp vào
cải thiện SKTT, đặc biệt đối tượng VTN. Trường học
là nơi thích hợp có thể tiếp cận các dịch vụ SKTT
dành cho VTN. Trong can thiệp tại các trường học,
thiết kế hoạt động can thiệp dưới dạng chương trình
giảng dạy hướng tới cải thiện SKTT trên khía cạnh
nâng cao kiến thức và các nguồn trợ giúp; giảm thái
độ kỳ thị tới người bị RLTT; và tăng cường xu hướng
tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngoài ra, trong can thiệp nên
có sử dụng phương tiện truyền thông media như
video, mạng xã hội hoặc duy trì các hoạt động trong
lớp học. Hơn nữa, một bộ công cụ chuẩn nhằm
đánh giá SKTT là cần thiết, giúp cho việc đo lường
giữa các nhóm học sinh khác nhau có sự đồng nhất
và đánh giá chính xác hiệu quả của các can thiệp.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: So sánh kiến thức và kỹ năng rửa
tay của người nhà người bệnh trước và sau khi
tham dự buổi đào tạo vệ sinh tay và tìm hiểu một
số yếu tố liên quan.
Phương pháp: Nghiên cứu bán thực nghiệm
được thực hiện từ tháng 10/2018 đến hết tháng
01/2019 trên toàn bộ 188 người nhà và người
chăm sóc người bệnh tại khoa truyền nhiễm. Số
liệu được thu thập dựa trên bảng kiểm quan sát
trực tiếp thực hành rửa tay và phiếu đánh giá
kiến thức về rửa tay. Hai chỉ số trong nghiên cứu
là điểm trung bình kiến thức và kỹ năng rửa tay.
Phần mềm Epidata 3.1 và SPSS 18.0 được sử
dụng để nhập và phân tích số liệu với test thống
kê phi tham số Willcoxon, Mann-Whitney U và
Kruskal-Wallis đã được sử dụng.
Kết quả: Ngay sau khi kết thúc buổi đào tạo
người nhà và người chăm sóc bệnh nhân đã
có điểm kiến thức và kỹ năng rửa tay cao hơn
gấp 2 lần so với trước khi giáo dục vệ sinh tay
(Z = -12,784 và Z = -11,848, p = 0,0001).
Kết luận: Có sự thay đổi tích cực ở cả kiến
thức và kỹ năng rửa tay sau chương trình giáo
dục vệ sinh tay cho người nhà và người chăm
sóc người bệnh.
Từ khóa: người chăm sóc, kiến thức, thực
hành, đào tạo, rửa tay.
1 Khoa Điều dưỡng - Trường Đại học Y Hà Nội.
ĐT: 0942956586
Email: nguyenthilananh@hmu.edu.vn
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ABSTRACT
Aims: To evaluation a before - after training program
regarding knowledge and skills of hand hygiene among
caregivers in Bach Mai hospital, in 2018.
Methods: A quasi-experimental study was
conducted in 188 family members and caregivers of
patients having infectious diseases. Participants were
assessed in terms of knowledge and skills of hand
hygiene at baseline and after 32 training sessions. Data
were collected based on direct observations using a
checklist of hand washing technique and questionnaires
of hand hygiene knowledge and skills. Data were
entered into Epidata 3.1 and analysed by using the
non- parametric tests including Willcoxon,
Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis in SPSS 18.0
software.
Results: The study indicated that family
members and caregivers after hand hygiene
trainings scored 2 times higher than before
the training sessions. There was a significant
difference in knowledge and skill scores between
pre- and post- training sessions (Z = -12.784 and
Z = -11.848, p = 0.0001).
Conclusions: Handwashing knowledge and
skills were both improved after the hand hygiene
training program.
Keywords: caregivers, knowledge, practice,
training, hand washing.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Một tổng quan hệ thống từ Tổ chức Y tế thế
giới (WHO) đã chứng minh rằng sự phổ biến
của nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) ở các nước
phát triển trong khoảng từ 3,7% đến 11,6%, và
tỷ lệ này tại các cơ sở y tế dao động từ 5,7%
đến 19,1% [5].Trong số các biện pháp phòng
ngừa, vệ sinh bàn tay được coi là cách phổ biến
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và thông dụng nhất để bảo vệ bệnh nhân và các
chuyên gia y tế không bị nhiễm khuẩn. Phòng cấp
cứu lây thuộc khoa Truyền nhiễm đã tiến hành
một nghiên cứu trong năm 2017, kết quả nghiên
cứu cho thấy kiến thức, thái độ và thực hành của
người nhà và người chăm sóc người bệnh chưa
cao [1]. Do đó, một chương trình can thiệp rửa
tay cho người bệnh và người nhà người bệnh đã
được khoa phòng xây dựng ngay sau đó trong
năm 2017 và duy trì thực hiện đến nay, tuy nhiên
việc đánh giá hiệu quả của chương trình này vẫn
chưa được thực hiện. Do vậy, nghiên cứu can
thiệp đã được tiến hành với hai mục tiêu là so
sánh kiến thức và kỹ năng rửa tay của người nhà
và người chăm sóc người bệnh trước và sau khi
tham dự chương trình giáo dục vệ sinh tay; và tìm
hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức và kỹ
năng về rửa tay của người nhà người bệnh.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: 188 đối tượng
từ 18 tuổi là người nhà và người chăm sóc bệnh
nhân hay người được thuê để chăm sóc người
bệnh (94 người nhà và 94 người được thuê chăm
sóc) đã được mời tham gia vào nghiên cứu, thời
gian trong 3 tháng từ tháng 10/2018 đến hết
tháng 01/2019.
2.2. Cỡ mẫu và công cụ thu thập số liệu:
Mẫu nghiên cứu được tiến hành thông qua việc
sử dụng phần mềm tính cỡ mẫu với ước lượng
quần thể nghiên cứu là 1350 người chăm sóc, độ
tin cậy là 95%, khoảng tin cậy là 5 với công thức
tính cỡ mẫu là:
n=

2C(1-r)
(ES)

2

C: hằng số, ES: hệ số ảnh hưởng được tính
bằng cách lấy kiến thức chênh lệch của trước và
sau chương trình giáo dục chia cho độ lệch chuẩn
điểm kiến thức của nghiên cứu trước đó (4). Dự
kiến điểm trung bình kiến thức sau giáo dục cao
hơn so với nghiên cứu trước đó là 4 với độ lệch
chuẩn là 18 của nghiên cứu trước. Ta có hệ số
ảnh hưởng ES bằng 0,2. r: hệ số tương quan giả
định từ 0,6 đến 0,8 trong nghiên cứu này lấy 0,6
với khoảng tin cậy là 0,95 tức sai số loại 2 là 0,8
và loại 1 là 0,05 ta có hằng số C bằng 7,85. Do
vậy thế vào công thức ta có kết quả là 157 người
và cộng với 20% trường hợp người nhà và người

chăm sóc không đồng ý tham gia nghiên cứu mẫu
lấy là 188.
Bộ câu hỏi gồm có 3 phần với tổng số câu hỏi là
44 câu. Phần 1 gồm thông tin chung của đối tượng
tham gia nghiên cứu, phần 2 kiến thức và phần 3 là
về thực hiện kỹ thuật rửa tay. Có 26 câu hỏi kiến thức
được thiết kế dựa trên bộ câu hỏi và kết quả nghiên
cứu về kiến thức, thái độ và hành vi của người nhà
bệnh nhân trong nghiên cứu trước đó của khoa và
hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0,65. Mỗi câu hỏi là 10
điểm, trả lời sai không có điểm, do vậy tổng số điểm
là 260 điểm. Nếu trả lời đúng từ 70% trở lên các câu
trả lời được xem là đạt, dưới 70% được xem là chưa
đạt. Phần 3 thực hành rửa tay tại lớp có 12 câu tương
đương 12 bước, mỗi câu 10 điểm, tổng điểm là 120
điểm. Nếu thực hiện đạt 120 điểm thì được xem là đạt.
2.3. Phân tích số liệu
Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata
3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0. Các
test thống kê mô tả: trung bình, độ lệch chuẩn,
tần số, tỷ lệ phần trăm, và test thống kê phi tham
số: Willcoxon, Mann-Whitney U và Kruskal-Wallis
đã được sử dụng.
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu
Nghiên cứu này đã được thông qua Hội đồng
khoa học của Bệnh viện Bạch Mai ngày 17 tháng
01 năm 2019 về đề tài cấp cơ sở cùng với sự
chấp thuận của trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh
viện Bạch Mai. Các thông tin liên quan đến người
tham gia nghiên cứu được đảm bảo bí mật.

3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Bảng 1. Đặc điểm chung các yếu tố nhân khẩu
học (N = 188)
Đặc điểm chung
Tuổi
10-20
21-30
31-40
41-50
51-60
Trên 60 tuổi
Giới
Nữ
Nam

Trung bình

Số lượng
(N)

Tỷ lệ
(%)

2
31
58
67
20
10

1,1
16,5
30,9
35,6
10,6
5,3

110
78

58,5
41,5

41,36 ± 10,46
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Học vấn
Mù chữ
Tiểu học
Trung học
Trung cấp
Cao đẳng
Đại học
Tôn giáo
Đạo Phật
Thiên Chúa giáo
Không tôn giáo
Nghề nghiệp
Công nhân
Nhân viên y tế
Nông dân
Khác

2
19
73
32
24
38

1,1
10,1
38,8
17,0
12,8
20,2

83
20
85

44,1
10,6
45,2

48
4
96
40

25,5
2,1
51,1
21,3

Trong tổng số 188 đối tượng tham gia nghiên
cứu cho thấy tỷ lệ nhóm tuổi từ 41 đến 50 chiếm
cao nhất, sau đó đến nhóm từ 31 đến 40 với tỷ lệ
lần lượt là 35,6% và 30,9%. Tỷ lệ nữ giới cao hơn
nam giới khoảng 7% và chủ yếu là đối tượng có
trình độ trung học, sau đó đến đại học rồi trung
cấp chiếm các tỷ lệ lần lượt là 38%, 20% và 17%
các trình độ khác như mù chữ, tiểu học, trung
cấp chiếm rất ít. Các đối tượng hầu như không
tôn giáo và nếu có thì chủ yếu là đạo Phật chiếm
khoảng 45% còn lại là theo Thiên Chúa giáo. Đa
số đối tượng là nông dân chiếm 51,1%, sau đó
đến công nhân và nghề nghiệp khác chiếm tỷ lệ
lần lượt là 25% và 21%.
Bảng 2. Sự khác biệt về điểm kiến thức, kỹ
năng trước và sau chương trình giáo
dục rửa tay (N = 188)
Trung bình

Giá trị
Z

Giá trị
p*

Trước giáo dục VS tay

198,08

- 11,848

0,000

Sau giáo dục VS tay

259,36

Điểm kiến thức

Điểm kỹ năng
Trước giáo dục VS tay

58,45

Sau giáo dục VS tay

120,00

*

- 12,784

0,000

Kiểm định Willcoxon

Bảng 2 cho thấy điểm trung bình kiến thức và
kỹ năng của nhóm sau giáo dục vệ sinh tay cao
hơn so với nhóm trước giáo dục vệ sinh tay với
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giá trị kiểm định này so với đơn vị lệch chuẩn lần
lượt là Z = -11,848 và Z = -12,784 mức ý nghĩa
thống kê 5% (p = 0,000) cho thấy cải thiện đáng
kể về kiến thức trước và sau giáo dục vệ sinh tay.
Bảng 3. Tỷ lệ phần trăm kiến thức và kỹ năng
về vệ sinh bàn tay của người chăm
sóc bệnh nhân trước và sau khi giáo
dục sức khỏe (N = 188)
Kiến thức vệ sinh tay

Tỷ lệ phần trăm (%)
Trước

Sau

Đúng

34,6

0,5

Sai

56,9

99,5

Không biết

8,5

0,0

Đúng

51,1

99,5

Sai

44,1

0,5

Không biết

4,8

0,0

Đúng

54,3

100

Sai

37,7

0,0

Không biết

8,0

0,0

Đúng

43,1

0,5

Sai

55,9

99,5

Không biết

1,1

0,0

Không cần phải loại bỏ đồng
hồ và vòng đeo tay trước khi
rửa tay

Tôi cần rửa tay trước khi đi
găng

Tôi cần rửa tay sau khi chạm
vào cửa phòng bệnh

Tôi cần rửa tay bằng dung
dịch sát khuẩn tay nhanh sau
khi tôi chạm vào bệnh nhân
hoặc đồ vật xung quanh bệnh
nhân mà thấy có dịch tiết,
máu, thức ăn... dính bẩn vào
tay

Qua bảng 3 cho thấy tỷ lệ đạt 100% điểm kiến
thức về 5 thời điểm rửa tay đã được người nhà
và người chăm sóc ý thức tốt ngay sau buổi giáo
dục vệ sinh tay khi mà tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng
hơn 50% so với thời điểm trước buổi giáo dục.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bảng 4. Mối liên quan giữa sự thay đổi kiến
thức trước và sau khi được giáo dục
về vệ sinh tay và một số yếu tố nhân
khẩu học (N = 188)
Đặc điểm

TĐ Kỹ năng
Số lượng
(n)

Trung bình
hạng

Nữ

110

97,0

Nam

78

90,98

Mù chữ

2

4,5

Tiểu học

19

141,45

Trung học

73

98,0

Trung cấp

32

98,02

Cao đẳng

24

85,17

Đại học

38

71,97

Đạo Phật

83

102,63

Thiên Chúa Giáo

20

86,80

Không

85

88,38

48

100,56

Giá trị p

Giới

0,0001**

0,185**

Nghề nghiệp
4

52,25

Nông dân

96

101,11

Khác

40

75,59

Qua bảng 5 cho thấy có mối tương quan giữa
thay đổi kiến thức trước và sau giáo dục vệ sinh
tay và tuổi với hệ số tương quan rho là 0,218. Kết
quả này cũng cho thấy nếu tuổi của đối tượng tăng
lên 1 tuổi điểm kiến thức tăng lên 0,2 điểm và mối
tương quan này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05
Bảng 6. Mối liên quan giữa thay đổi kỹ năng
sau giáo dục vệ sinh tay và một số
yếu tố nhân khẩu học (N = 188)

Tôn giáo

Nhân viên y tế

Tương quan
Giá trị p Hệ số ảnh hưởng
Tuổi
Thay đổi điểm kiến thức trước 0,003
0,218*
và sau

* Spearman’s rho
0,45*

Học vấn

Công nhân

Bảng 5. Tương quan giữa điểm biến thiên
kiến thức sau buổi giáo dục vệ sinh
tay và tuổi (N = 188)

0,025**

* Giá trị p: Kiểm định Mann-Whitney U
** Giá trị p: Kiểm định Kruskal-Wallis
Trong số 188 đối tượng tham gia nghiên cứu
thì thay đổi điểm kiến thức trước và sau giáo dục
vệ sinh tay của nhóm nữ cao hơn so với nhóm đối
tượng nam khoảng 8 điểm. Sự khác biệt này có
ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (p = 0,45). Sự khác
biệt này cũng có ý nghĩa thống kê khi so sánh
ở các nhóm đối tượng có tôn giáo khác nhau,
trong đó nhóm theo đạo Phật có điểm kiến thức
thay đổi sau khi giáo dục vệ sinh tay cao nhất so
với hai nhóm còn lại. Tuy nhiên, sự khác biệt của
3 nhóm này không có ý nghĩa thống kê với giá
trị p > 0,05 (p = 0,185). Còn với mối tương quan
giữa nghề nghiệp và thay đổi kiến thức kết quả
cho thấy nhóm đối tượng là công nhân và nông
dân có điểm thay đổi kiến thức cao hơn so với
các nhóm khác và sự khác biệt này có ý nghĩa
thống kê với p < 0,05 (p = 0,025).

Đặc điểm
Giới
Nữ
Nam
Học vấn
Mù chữ
Tiểu học
Trung học
Trung cấp
Cao đẳng
Đại học
Tôn giáo
Đạo Phật
Thiên Chúa giáo
Kinh
Nghề nghiệp
Công nhân
Nhân viên y tế
Nông dân
Khác

TĐ Kỹ năng
Số lượng (n) Trung bình hạng Giá trị p
110
78

95,53
93,04

0,648*

2
19
73
32
24
38

80,0
94,61
93,94
86,69
103,13
97,42

0,648**

83
20
85

90,55
103,13
96,32

0,322**

48
4
96
40

102,10
80,00
93,49
89,25

0,312**

* Giá trị p: Kiểm định Mann-Whitney U
** Giá trị p: Kiểm định Kruskal-Wallis
Qua bảng 6 cho thấy có sự khác biệt về mức
độ thay đổi điểm kỹ năng giữa các nhóm nam và
nữ, các nhóm có nghề nghiệp, học vấn, tôn giáo
13
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nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống
kê với p > 0,05.
Bảng 7. Mối tương quan của tuổi và biến thiên
về điểm kỹ năng (N = 188)
Tương quan
Tuổi
Thay đổi điểm kỹ năng

Giá trị p

Hệ số ảnh hưởng

0,354

0,068

Qua bảng 7 cho thấy có sự khác biệt về thay
đổi điểm kỹ năng trước và sau giáo dục vệ sinh
tay với hệ số tương quan rho yếu với hệ số tương
quan là 0,068; kết quả này cũng cho thấy nếu tuổi
của đối tượng tăng lên 1 tuổi điểm kỹ năng tăng
lên 0,068 điểm. Tuy nhiên, tương quan này không
có ý nghĩa thống kê với giá trị p = 0,35 > 0,05.

4. BÀN LUẬN
Tuổi trung bình của người nhà người bệnh và
người chăm sóc người bệnh tham gia vào nghiên
cứu là 41,36 ± 10,46; kết quả này cho thấy nhóm
người chăm sóc bệnh nhân có độ tuổi trung niên
chiếm phần lớn. Kết quả này cũng gần tương tự
với kết quả được tìm thấy tại Ai Cập khi mà độ tuổi
trung bình chăm sóc bệnh nhân là 37,68 ± 6,83 [4].
Tỷ lệ nữ nhiều hơn nam khoảng gần 20% kết quả
này cũng tương đồng với kết quả được tìm thấy
ở Ai Cập khi mà số người chăm sóc bệnh nhân là
nữ chiếm đến gần gấp 3 số người chăm sóc bệnh
nhân là nam giới. Trong khi đó, trình độ học vấn
của nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu chủ yếu
là trung học chiếm 38,8% tỷ lệ này tương tự với
nghiên cứu của Ai Cập, khi mà tỷ lệ trung học trong
nghiên cứu tại Ai Cập số đối tượng có trình độ trung
học là 44,4% cao hơn 10% so với ở Việt Nam; tuy
nhiên cũng là nhóm đối tượng cao chiếm tỷ lệ cao
nhất. Điều này có thể lý giải việc nâng cao trình độ
học vấn không phải là dễ ở cả hai đất nước này,
đặc biệt là các đối tượng thuộc phái nữ mặc dù
không thể khẳng định bình đẳng giới của hai nước
này đã phát triển mạnh mẽ và có những thay đổi
đáng kể nhưng trẻ em gái và phụ nữ vẫn là những
đối tượng thiệt thòi và dễ bị tổn thương do khả năng
để tiếp tục học lên ở cấp độ cao hơn còn hạn chế
bởi chính trách nhiệm của họ với gia đình, con cái.
Các yếu tố khác như tôn giáo và nghề nghiệp
cho thấy hầu hết các đối tượng không theo tôn giáo
hoặc theo đạo Phật chiếm 40%. Và nghề nghiệp
chủ yếu là nông dân. Điều này có thể lý giải là
do Việt Nam là nước Châu Á có nền nông nghiệp
phát triển và chịu ảnh hưởng nhiều của Nho giáo
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nên giáo lý về Phật pháp tác động mạnh mẽ đến
tín ngưỡng của người dân; vì vậy mà có thể lý giải
tại sao chủ yếu nhóm đối tượng theo đạo Phật và
nghề nghiệp là nông dân chiếm đa số [2].
Về điểm kiến thức, hầu hết các đối tượng tham
gia nghiên cứu có kiến thức với trên 50% điểm kiến
thức về vệ sinh bàn tay trên 220 điểm trên tổng số
260 điểm. Tỷ lệ này cũng tương tự với nghiên cứu
tiến hành giáo dục người nhà và người chăm sóc
bệnh nhân của người bệnh mắc lao tại Ai Cập về
kiểm soát nhiễm khuẩn cho thấy kiến thức về việc
dùng các dụng cụ riêng biệt đối với mỗi bệnh nhân
hay rửa tay sau khi ho và hắt hơi, mặc quần áo
sạch...khoảng 20%; tuy nhiên sau 5 buổi giáo dục
sức khỏe tỷ lệ trả lời đúng lên đến 100% [4].
Tương tự như điểm kiến thức thì kỹ năng rửa
tay đúng của người nhà và người chăm sóc bệnh
nhân cũng thay đổi đáng kể với 100% thực hiện tốt
và đúng quy trình rửa tay. Kết quả này cũng tương
tự như kết quả thu được từ chương trình giáo dục
của tiến hành giáo dục người nhà và người chăm
sóc người bệnh mắc lao tại Ai Cập [4], mặc dù số
buổi giáo dục tư vấn trong nghiên cứu tại Ai Cập
này nhiều hơn nhưng có thể do nội dung giáo dục
của nghiên cứu tại Ai Cập cũng nhiều hơn nên hiệu
quả của nghiên cứu thu được và nghiên cứu tại Ai
Cập là như nhau. Mặc dù chưa có nghiên cứu về
đánh giá mức độ kiến thức vệ sinh tay trước đó để
so sánh nhưng hiệu quả về chương trình giáo dục
đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể
là có đến gần 100% sau khi được giáo dục người
nhà và người chăm sóc người bệnh đã thực hiện
rửa tay sau khi đi vệ sinh và trước chuẩn bị bữa ăn
trong khi tỷ lệ này khoảng 95% trước khi được giáo
dục hay như cần tháo bỏ nhẫn, đồng hồ trước khi
rửa tay, rửa tay trước khi đi găng, hay sau khi chạm
vào cửa phòng bệnh chỉ đạt từ 43,1% và gần 50%
trước buổi giáo dục. Kết quả này cũng tương tự như
kết quả của Hedin et al. nghiên cứu 109 bệnh nhân
tại một phòng khám phục hồi chức năng và kết quả
cho thấy tỷ lệ vệ sinh tay được đánh giá bằng cách
tự báo cáo của bệnh nhân và tăng từ “ít khi” trước
khi can thiệp lên đến 85% trước bữa ăn và 49% sau
khi đi vệ sinh mặc dù ý nghĩa thống kê đã không
được báo cáo [3].
Trong số 188 đối tượng tham gia nghiên cứu
thì thay đổi điểm kiến thức trước và sau giáo dục
vệ sinh tay của nhóm nữ cao hơn so với nhóm đối
tượng nam khoảng 8 điểm. Sự khác biệt này không
có ý nghĩa thống kê với p = 0,45. Lý giải cho kết quả
này có thể là sự hiểu biết của nhóm nữ có sự tiếp
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cận thường xuyên hơn so với nhóm nam trong thiên
chức chăm sóc gia đình của mình nên kiến thức của
nhóm nữ tốt hơn nhóm nam tuy sự khác biệt không
có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Tương tự như vậy
khi so sánh ở các nhóm đối tượng có tôn giáo khác
nhau trong đó nhóm theo đạo Phật có điểm kiến
thức thay đổi sau khi giáo dục vệ sinh tay cao nhất
so với hai nhóm còn lại. Tuy nhiên, sự khác biệt của
3 nhóm này không có ý nghĩa thống kê khi giá trị p >
0,05. Giải thích cho kết quả này có thể là tín ngưỡng
và tôn giáo không ảnh hưởng nhiều đến kiến thức
về vệ sinh tay nên cả 3 nhóm có tín ngưỡng khác
nhau thì thay đổi điểm kiến thức đạt được cũng gần
tương tự như nhau. Trái lại, nghiên cứu tìm thấy có
sự khác biệt về thay đổi kiến thức trước và sau giáo
dục vệ sinh tay giữa các nhóm có học vấn và nghề
nghiệp khác nhau. Cụ thể nhóm có trình độ tiểu học
có điểm thay đổi về kiến thức sau khi được giáo dục
cao nhất so với các nhóm còn lại và thấp nhất là
nhóm mù chữ. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống
kê với giá trị p < 0,05. Lý giải cho kết quả này có thể
do trình độ học vấn chưa cao nên khi tham gia vào
các buổi giáo dục vệ sinh tay họ chú ý lắng nghe
nhiều hơn so với các nhóm đối tượng khác. Tương
tự như vậy thì nhóm có nghề nghiệp là công nhân
và nông dân có điểm thay đổi kiến thức cao hơn so
với các nhóm khác và sự khác biệt này có ý nghĩa
thống kê với p < 0,05. Sự khác biệt về điểm thay
đổi kiến thức này có thể là do cỡ mẫu nhỏ và nhóm
có nghề nghiệp công nhân và nông dân chiếm đại
đa số đông hơn so với các nhóm khác như nhóm
nhân viên y tế chỉ có 4 người nên nhóm đối tượng
có nghề là công nhân và nông dân có điểm cao hơn
các nhóm còn lại.
Riêng với tuổi cho thấy có mối tương quan
giữa thay đổi kiến thức trước và sau giáo dục
vệ sinh tay và tuổi với hệ số tương quan rho là
0,218 > 0; kết quả này cũng cho thấy nếu tuổi
của đối tượng tăng lên 1 tuổi điểm kiến thức tăng
lên 0,2 điểm và mối tương quan này có ý nghĩa
thống kê với p < 0,05. Kết quả này ngược với kết
quả tìm thấy tại Ai Cập khi hệ số tương quan r <
0 cho thấy tuổi càng tăng thì kiến thức và kỹ năng
kiểm soát nhiễm khuẩn của người nhà và người
chăm sóc bệnh nhân lại giảm. Lý giải cho sự khác
biệt của hai kết quả nghiên cứu này có thể là do
với người Việt Nam thì tuổi càng cao lại càng
có nhiều kinh nghiệm. Tương tự như mối tương
quan được tìm thấy ở biến tuổi và biến thiên kiến
thức sau giáo dục vệ sinh tay thì mối tương quan
của tuổi và kỹ năng cũng cho hệ số tương quan
lớn hơn 0, mặc dù hệ số tương quan chưa thực

sự mạnh thì điều này cũng thể hiện tuổi càng cao
thì kỹ năng rửa tay của họ cũng tốt hơn sau khi
được giáo dục. Điều này cũng ngược với kết quả
tìm thấy ở Ai Cập khi nhóm tuổi cao sẽ có điểm
kỹ năng thấp hơn nhóm tuổi trẻ hơn. Như đã giải
thích ở trên có thể là do tuổi cao nên cẩn thận
hơn khi tham dự buổi giáo dục vệ sinh tay, do vậy
họ đã thực hiện vệ sinh tay tốt hơn sau khi tham
dự buổi giáo dục này [4].

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Có sự thay đổi tích cực về kiến thức và kỹ
năng rửa tay sau 01 buổi giáo dục vệ sinh tay ở
người nhà và người chăm sóc bệnh nhân. Điểm
trung bình kiến thức và kỹ năng sau buổi giáo
dục vệ sinh tay tăng lên đáng kể và sự khác biệt
này có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Tuy nhiên,
nghiên cứu này mới chỉ đánh giá ngay sau buổi
giáo dục vệ sinh tay mà chưa đánh giá các mốc
thời gian sau đó như 1 tuần, 1 tháng. Do vậy, cần
tiếp tục duy trì đánh giá sau khi tổ chức buổi giáo
dục ở các thời điểm xa hơn.
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG
NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH SẢN CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE FOR REPRODUCTIVE TRACT INFECTIONS OF THE
FIRST YEAR STUDENTS AT HA DONG MEDICAL COLLEGE
LƯU THỊ THỦY1, LƯU TUYẾT MINH2

TÓM TẮT
Nhiễm khuẩn đường sinh sản là một vấn đề
sức khỏe cộng đồng thường gặp, ảnh hưởng đến
chất lượng cuộc sống và gây ra bệnh tật nghiêm
trọng. Nhiễm khuẩn đường sinh sản có tác động
trực tiếp đến sức khỏe sinh sản có thể gây vô
sinh, ung thư và biến chứng thai kỳ.
Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành
phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của sinh
viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
được thực hiện trên 487 sinh viên năm thứ nhất
trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm 2019.
Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy 30,2%
sinh viên có kiến thức đạt; 53,6% sinh viên có thái
độ đạt và 88,9% sinh viên có thực hành đạt về
phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản.
Kết luận: Tỷ lệ sinh viên có điểm kiến thức
đạt còn thấp cho thấy cần tập trung hơn vào nội
dung này trong chương trình giảng dạy để sinh
viên được trang bị kiến thức phòng bệnh cho bản
thân, và giáo dục sức khỏe cho người bệnh khi
hành nghề.
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành, nhiễm
khuẩn đường sinh sản.

ABSTRACT
Reproductive tract infection is a common
public health problem that has an effect on quality
of life and causes serious diseases. Reproductive
tract infection has a direct impact on reproductive
health that can cause infertility, cancer and
1. Giảng viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông,
ĐT: 0902046806

Email: thuy.luu.09@gmail.com

2. Giảng viên khoa Điều dưỡng - Hộ sinh - Đại học Y Hà Nội
Ngày nhận bài phản biện: 29/5/2020
Ngày trả bài phản biện: 18/6/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 12/8/2020
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pregnancy complications. This study aimed to
describe knowledge, attitudes and practices of
first-year students.
Methods: A cross-sectional descriptive study
was conducted on 487 first-year students at Ha
Dong Medical College in 2019.
Results: 30.2% of students had adequate
knowledge; 53.6% had expected attitudes and
88.9% had good practice in terms of preventing
from reproductive tract infection. Conclusions:
The percentage of students having adequate
knowledge was low which implies that there is
a need in improving knowledge of reproductive
tract infections in the nursing curriculum in order
to enhance students’ prevention knowledge for
their self-care and patient education.
Keywords: Knowledge, attitude, practice,
reproductive tract infections

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiễm khuẩn đường sinh sản do nhiều nguyên
nhân bao gồm mầm bệnh lây truyền qua đường
tình dục, nhiễm khuẩn nội sinh và các nhiễm
khuẩn do thủ thuật y tế không vô khuẩn. Tác
nhân gây bệnh gây ra các triệu chứng liên quan
tới đường sinh dục như âm đạo, âm hộ, tử cung,
vòi trứng, và dương vật [2]. Nhiễm khuẩn đường
sinh sản là một vấn đề sức khỏe cộng đồng trên
toàn thế giới, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc
sống tình dục, gây ra bệnh tật nghiêm trọng như
ung thư, vô sinh [6]. Trên toàn cầu, hơn 1 triệu
ca nhiễm khuẩn qua đường tình dục xảy ra mỗi
ngày. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới
ước tính toàn cầu năm 2016, có khoảng 376 triệu
ca nhiễm mới do chlamydia, lậu, giang mai và
trichomona, trong đó thanh niên chiếm hơn một
nửa số ca bệnh lây truyền qua đường tình dục
mắc mới hàng năm [5]. Sinh viên trường Cao
đẳng Y tế Hà Đông với vai trò là cán bộ y tế tương
lai cần có kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh
sản để phòng tránh cho bản thân và giáo dục sức
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khỏe cộng đồng. Do vậy, nghiên cứu được tiến
hành để đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành
phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản trên
sinh viên với mục tiêu: mô tả kiến thức, thái độ,
thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh
sản (NKĐSS) của sinh viên năm thứ nhất, trường
Cao đẳng Y tế Hà Đông.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên
sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ nhất trường
Cao đẳng Y tế Hà Đông thỏa mãn tiêu chuẩn:
- Học viên có mặt tại thời điểm thu thập số liệu
từ 8/2019 - 9/2019.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Tổ chức thu thập số liệu thông qua bộ câu
hỏi đã thiết kế sẵn.
2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu
Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu dựa vào
công thức ước tính một tỷ lệ

n: Cỡ mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu
p: Theo nghiên cứu trước tỷ lệ học sinh có
thực hành tốt về bệnh NKĐSS là 26,9 %[3]
d: Khoảng sai lệch mong muốn là 4%
Theo công thức tính cỡ mẫu trên, ta được kết
quả là 473 sinh viên.
Tổng số sinh viên cao đẳng chính quy năm
thứ nhất gồm 487 sinh viên nên chúng tôi chọn tất
cả 487 sinh viên vào trong nghiên cứu.
2.3. Công cụ thu thập số liệu
Thu thập số liệu bằng bộ câu hỏi dựa trên
các tổng quan tài liệu gồm gồm 4 phần. Phần
1: Thông tin chung của sinh viên (tuổi, giới, tôn
giáo); Phần 2: Kiến thức về phòng nhiễm khuẩn
đường sinh sản; Phần 3: Thái độ về phòng chống
nhiễm khuẩn đường sinh sản; Phần 4: Thực hành
về phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản.

+ Sinh viên có kiến thức không đạt khi có tổng
điểm kiến thức < 31.
- Phần thái độ 12 câu: Nghiên cứu đo lường
thái độ của sinh viên về nhiễm khuẩn đường sinh
sản.Thang đo thái độ được sử dụng là thang
Likert Scale, chia làm 5 mức độ. Mức hoàn toàn
đồng ý 5 điểm, đồng ý là 4 điểm, mức không nhớ/
không biết/không có ý kiến gì là 3 điểm, không
đồng ý 2 điểm và hoàn toàn không đồng ý là 1
điểm. Trong mỗi câu tối đa 5 điểm, gộp những cá
thể được 5 và 4 điểm vào nhóm thái độ đạt, nhóm
còn lại thuộc nhóm thái độ không đạt.
+ Sinh viên có thái độ đạt khi có tổng số điểm
thái độ ≥ 48.
+ Sinh viên có thái độ không đạt khi có tổng
điểm thái độ < 48.
- Phần thực hành: có 12 câu tương ứng thang
điểm từ 0 đến 12 điểm
+ Sinh viên có thực hành đạt khi có tổng số
điểm thực hành ≥ 6.
+ Sinh viên có thực hành không đạt khi có
tổng điểm thực hành < 6.
2.4. Phân tích số liệu
Tất cả các dữ liệu được xử lý bằng phần mềm
SPSS.20 với p < 0,05 có ý nghĩa thống kê. Thuật
toán mô tả được sử dụng sau khi số liệu được
kiểm tra và làm sạch. Áp dụng phương pháp
phân tích mô tả, bao gồm tính tỷ lệ phần trăm
hoặc điểm trung bình.
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu
Mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu được
thông báo rõ ràng với đối tượng nghiên cứu. Tất
cả những thông tin cá nhân của sinh viên đều
được bảo mật. Nghiên cứu đã được Hội đồng
Đạo đức trường Đại học Y Hà Nội và trường Cao
đẳng Y tế Hà Đông thông qua.

3.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kiến thức của sinh viên về các bệnh
nhiễm khuẩn đường sinh sản

- Phần kiến thức: Có 20 câu hỏi (đa số câu hỏi
có nhiều lựa chọn đúng: mỗi lựa chọn đúng được
1 điểm), do vậy 20 câu tương ứng với thang điểm
kiến thức được áp dụng là 0 - 62 điểm.
+ Sinh viên có kiến thức đạt khi có tổng số
điểm kiến thức ≥ 31.

Biểu đồ 1. Tỷ lệ sinh viên kể được tên các
bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản
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Có tới 174 sinh viên (35,7%) không kể tên
được bất kỳ một bệnh nào của nhiễm khuẩn
đường sinh sản. Bệnh lậu, bệnh giang mai và sùi
mào gà được sinh viên kể đến nhiều nhất lần lượt
là 50,1%, 46,2%, 36,1%.
Bảng 1. Tỷ lệ sinh viên nêu được hành vi
nguy cơ dẫn tới NKĐSS và các biện
pháp phòng NKĐSS (N = 487)
Stt
1

Kiến thức
Hành vi nguy cơ dẫn tới NKĐSS
0. Không kể tên được hành vi nào
1. Không vệ sinh sinh dục hàng ngày
2. Vệ sinh thời kỳ kinh nguyệt kém
3. Không vệ sinh sinh dục trước khi QHTD
4. Không vệ sinh sinh dục sau khi QHTD
5. Không dùng nước sạch để vệ sinh sinh dục
6. Phơi đồ lót nơi thiếu ánh nắng
7. Không dùng BCS khi QHTD
8. QHTD với nhiều người
Các biện pháp phòng NKĐSS
0. Không kể tên được biện pháp phòng nào
1. Vệ sinh sinh dục hàng ngày
2. Vệ sinh thời kỳ kinh nguyệt tốt
3. Vệ sinh sinh dục trước khi QHTD
4. Vệ sinh sinh dục sau khi QHTD
5. Dùng nước sạch để vệ sinh sinh dục
6. Phơi đồ lót nơi có ánh nắng
7. Dùng BCS khi QHTD
8. Không QHTD với nhiều người

2

Số
Tỷ lệ
lượng
(%)
(n)
158
281
220
165
155
66
41
123
171

32,4
18,1
66,5
33,9
31,8
13,6
8,4
25,3
35,1

183
265
232
191
163
66
35
158
143

37,6
54,4
47,6
39,2
33,5
13,6
7,2
32,4
29,4

Biểu đồ 2. Tỷ lệ sinh viên quan tâm tới bản
thân có mắc NKĐSS
Tỷ lệ sinh viên đồng ý và hoàn toàn đồng ý
quan điểm quan tâm tới bản thân có bị mắc nhiễm
khuẩn đường sinh sản và quan tâm tới việc phòng
tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản rất cao, chiếm
lần lượt 88,9% và 92,2%. Rất nhiều sinh viên
muốn tìm hiểu thông tin về nhiễm khuẩn đường
sinh sản cũng như mong muốn tham gia lớp học
về nhiễm khuẩn đường sinh sản (92% và 86,3%).
3.3. Thực hành của sinh viên với các bệnh
nhiễm khuẩn đường sinh sản

Biểu đồ 3. Tỷ lệ sinh viên lựa chọn cách xử lý
nếu mắc NKĐSS
Đa phần sinh viên lựa chọn nói cho bố mẹ và
đi khám nếu mắc NKĐSS (52,6% và 47,6%).

Có 32,4 % sinh viên không nêu được bất kỳ
hành vi nguy cơ nào và 37,6% sinh viên không kể
tên được biện pháp phòng nào.
3.2. Thái độ của sinh viên với các bệnh
nhiễm khuẩn đường sinh sản
Bảng 2. Thái độ về cảm giác xấu hổ khi đi mua
bao cao su và khi bản thân mắc nhiễm
khuẩn đường sinh sản (N = 487)
Số lượng
(n)
1 Nếu bản thân mắc hoặc khi nói về NKĐSS
136
2 Nếu phải đi mua bao cao su
173

Stt

Thái độ

Tỷ lệ
(%)
27,9
35,5

Sinh viên cảm thấy xấu hổ nếu bản thân mắc
hoặc nói tới NKĐSS và nếu phải đi mua bao cao
su lần lượt là 27,9% và 35,5%.
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Biểu đồ 4. Tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành
đạt của sinh viên
Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt ở mức thấp
(30,2%), thái độ đạt ở mức trung bình (53,6%),
thực hành đạt ở mức cao (88,9%).

4. BÀN LUẬN
4.1. Tỷ lệ sinh viên biết được các bệnh
nhiễm khuẩn đường sinh sản
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ sinh viên
biết đến các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản
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liên quan tới bệnh lây truyền qua đường tình dục
cao hơn so với tỷ lệ sinh viên biết đến nhiễm
khuẩn liên quan tới các yếu tố nội sinh. Cụ thể,
dựa vào biểu đồ 4 cho thấy các bệnh lây truyền
qua đường tình dục được kể đến nhiều nhất bao
gồm lậu, giang mai và sùi mào gà với tỷ lệ lần
lượt là 50,1%; 46,2%; và 36,1%. Kết quả phù
hợp với nghiên cứu của Đỗ Đức Văn, tỷ lệ kể tên
lậu và giang mai là 36,8% và 52,5% [3]. Điều này
cho thấy việc tuyên truyền, truyền thông giáo dục
sức khỏe cần chú trọng hơn tới các bệnh nhiễm
khuẩn đường sinh sản liên quan tới các yếu tố
nội sinh.
4.2. Thái độ sinh viên về vấn đề quan tâm
tới cách phòng tránh nhiễm khuẩn đường
sinh sản của bản thân
Đa phần sinh viên có thái độ quan tâm tới việc
bản thân có mắc nhiễm khuẩn đường sinh sản
(88,9%) và quan tâm tới việc phòng tránh nhiễm
khuẩn đường sinh sản (92,2%). Đa số sinh viên
cho rằng sinh viên nên tìm hiểu thông tin về
nhiễm khuẩn đường sinh sản (92%). Và rất nhiều
sinh viên mong muốn tham gia lớp học về nhiễm
khuẩn đường sinh sản. Kết quả cho thấy sinh
viên có thái độ tích cực quan tâm tới bản thân
có mắc nhiễm khuẩn đường sinh sản hay không
và mong muốn được bổ sung thêm kiến thức về
nhiễm khuẩn đường sinh sản. Điều này cho thấy
sinh viên đã có thái độ cởi mở hơn trong vấn đề
tìm hiểu thông tin nhiễm khuẩn đường sinh sản.
4.3. Tỷ lệ sinh viên lựa chọn cách xử lý khi
mắc NKĐSS
Đa phần sinh viên lựa chọn nói với bố mẹ
hoặc đi khám nếu bản thân mắc nhiễm khuẩn
đường sinh sản, tỷ lệ lần lượt là 52,6% và 47,6%.
Kết quả này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu
của Lưu Thị Kim Oanh [2]. Nhiễm khuẩn sinh sản
là vấn đề sức khỏe cộng đồng, người nhiễm chỉ
vào viện khi có tình trạng nặng hơn, vì vậy cần
nâng cao giáo dục cộng đồng về phòng nhiễm
khuẩn đường sinh sản, đặc biệt cho lứa tuổi vị
thành viên và thanh niên.
4.4. Kiến thức, thái độ, thực hành đạt
của sinh viên về phòng chống nhiễm khuẩn
đường sinh sản
Nhìn chung, sinh viên có kiến thức đạt ở mức
thấp (30,2%). Trong đó, các hành vi nguy cơ và
các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn đường

sinh sản được sinh viên kể đến rất ít. Một số hành
vi nguy cơ được kể đến rất ít như không vệ sinh
bộ phận sinh dục trước khi quan hệ (33,9%),
không vệ sinh bộ phận sinh dục sau khi quan hệ
(31,8%), không dùng bao cao su khi quan hệ tình
dục (25,3%). Hai hành vi nguy cơ được kể đến
ít nhất là không dùng nước sạch để vệ sinh bộ
phận sinh dục và phơi đồ lót nơi thiếu ánh nắng
với tỷ lệ lần lượt là 13,6% và 8,4%. Có tới 32,4%
sinh viên không nêu được hành vi nguy cơ nào.
Các biện pháp phòng tránh được nhắc tới rất ít
như không vệ sinh bộ phận sinh dục trước khi
quan hệ (39,2 %), không vệ sinh bộ phận sinh
dục sau khi quan hệ (33,5%), dùng nước sạch
để vệ sinh bộ phận sinh dục (13,6%), phơi đồ lót
nơi có ánh nắng (7,2%). Có tới 37,6% sinh viên
không nêu được biện pháp phòng nào. Vì vậy, khi
cung cấp kiến thức cho sinh viên cần chú trọng
hơn nữa tới các yếu tố nguy cơ và các biện pháp
phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản. So với
các nghiên cứu khác, sinh viên có kiến thức đạt
(30,2%) cao hơn một số nghiên cứu khác ở Việt
Nam [4]. Điều này có thể do sự khác nhau về
nhóm tuổi, giới tính, địa điểm nghiên cứu (thành
thị, nông thôn, thị trấn) và phương pháp thu thập
số liệu (phỏng vấn trực tiếp, phát bộ câu hỏi tự
điền hoặc lựa chọn các đáp án cho sẵn) cũng có
thể dẫn tới kết quả khác nhau.
Tỷ lệ sinh viên có thái độ đúng với các vấn
đề liên quan tới nhiễm khuẩn đường sinh sản ở
mức trung bình (53,6%). Không ít sinh viên cảm
thấy ngại và xấu hổ khi phải đi mua bao cao su
(27,9%) và nếu bản thân mắc hoặc nói chuyện về
nhiễm khuẩn đường sinh sản (35,5%). Tỷ lệ này
thấp hơn với kết quả nghiên cứu của Lưu Thị Kim
Oanh thực hiện trên học sinh trung học cơ sở và
phổ thông cho thấy tỷ lệ cảm thấy xấu hổ nếu bản
thân mắc bệnh là 58,6% [2]. Tuy vậy, kết quả cho
thấy sinh viên vẫn ngại chia sẻ nếu mắc nhiễm
khuẩn đường sinh sản.
Nhìn chung, tỷ lệ sinh viên có lựa chọn thực
hành đạt chiếm tỷ lệ cao (88,9%). Kết quả này
cao hơn rất nhiều kết quả nghiên cứu của Lưu
Thị Kim Oanh (26,9%) [2] và cao hơn kết quả
nghiên cứu của Phan Thị Hương (61,6%) [1]. Tuy
vậy, kết quả thu được từ bộ câu hỏi tự điền không
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loại trừ sai số do sinh viên xấu hổ và có xu hướng
lựa chọn các đáp án được kỳ vọng.

5. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt ở mức thấp
(30,2%), thái độ đạt ở mức trung bình (53,6%),
lựa chọn thực hành đạt ở mức cao (88,9%).
Nghiên cứu này cho thấy cần tăng cường hơn
công tác giáo dục về phòng chống nhiễm khuẩn
đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường
tình dục. Phối hợp với các tổ chức xã hội, đoàn
thể tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên
truyền về phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh
sản như báo, tờ rơi, các cuộc thi nhằm nâng cao
nhận thức của sinh viên. Chú trọng tới các bệnh
nhiễm khuẩn đường sinh sản liên quan tới các
yếu tố nội sinh, các hành vi nguy cơ và các biện
pháp phòng tránh nhiễm khuẩn đường sản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phan Thị Hương (2011). Kiến thức, thái độ,
thực hành và một số yếu tố liên quan đến nhiễm
khuẩn đường sinh sản của phụ nữ 18-49 tuổi di
cư lao động tự do tại phường Phúc Xá, Ba Đình,
Hà Nội năm 2011, Luận văn Thạc sỹ Y tế công
cộng, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
2. Lưu Thị Kim Oanh (2015). Hiệu quả can
thiệp thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành phòng
chống nhiễm khuẩn đường sinh sản ở học sinh
tuổi vị thành niên tại huyện Kim Bảng, Hà Nam
năm 2015, Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng, Viện
Vệ sinh dịch tế Trung ương, Hà Nội.
3. Đỗ Đức Văn (2013). Nghiên cứu kiến thức,
thái độ, thực hành về tránh thai và bệnh lây
truyền qua đường tình dục ở học sinh trung học
phổ thông thành phố Hải Dương năm 2013, Luận
văn Thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
4. Glasier A., Gülmezoglu A. M., Schmid
(2016). Sexual and reproductive health: a matter
of life and death, 368(9547), 1595-1607.
5. WHO (2016). Who guidelines for the
treatment of treponema pallidum (syphilis).
From
https://www.who.int/reproductivehealth/
publications/rtis/syphilis-treatment-guidelines/en/
6. WHO (2018). Report on global sexually
transmitted infection surveillance. From https://
www.who.int/reproductivehealth/publications/
stissurveillance-2018/en/
20

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỀ CHĂM SÓC
CỦA SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY THAI TẠI KHOA PHỤ SẢN
BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
SATISFACTION TO CARE AFTER CESAREAN DELIVERY IN THE DEPARTMENT OF
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN BACH MAI HOSPITAL AND RELATED FACTORS
HÀ THỊ BÍCH1, LƯU TUYẾT MINH2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng với chăm sóc
điều dưỡng của sản phụ sau mổ lấy thai và một
số yếu tố liên quan khoa Phụ sản - Bệnh viện
Bạch Mai trong 6 tháng đầu năm 2019.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Kết quả: Trong 147 trường hợp mổ lấy thai,
100% các sản phụ có các chỉ số hồng cầu, bạch
cầu và tiểu cầu ở giới hạn bình thường. Trường
hợp có sự hài lòng về các chăm sóc điều dưỡng
chiếm 91,8%. Các đặc điểm về nhóm tuổi, kết
quả chăm sóc, nghề nghiệp, sản phụ được chăm
sóc theo dõi thay băng vết mổ, được chăm sóc
vệ sinh bộ phận sinh dục, được tư vấn về chế độ
dinh dưỡng có liên quan đến chăm sóc sản phụ
sau mổ lấy thai.
Kết luận: 91,8% các sản phụ có kết quả tốt và
hài lòng với cách chăm sóc. Có mối liên quan có
ý nghĩa thống kê giữa tuổi, nghề nghiệp, sản phụ
được chăm sóc thay băng, tư vấn dinh dưỡng với
chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai.
Từ khóa: mổ lấy thai, chăm sóc sau mổ lấy thai.

ABSTRACT
Objectives: To evaluate the satisfaction to
care percieved by post-caesarean women and
1 Thạc sỹ Điều dưỡng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai.
ĐT: 0904 138 609
Email: Habich2710@gmail.com.
2 Tiến sỹ khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Y
Hà Nội.
Ngày nhận bài phản biện: 29/5/2020
Ngày trả bài phản biện: 18/6/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 12/8/2020

some related factors at Department of Obstetrics
and Gynecology of Bach Mai Hospital in the first
6 months of 2019.
Methods: cross-sectional study.
Results: 100% of the women had red blood
cell, leukocyte and platelet index at normal
range. 91.8% of the cases had good care results
and satisfied with the way they were taken care
of. Characteristics of age group, care results,
occupation, pregnant women to be monitored and
monitored with wound-dressing change, genital
hygiene care, counseling on nutrition-related diet
care for pregnant women after cesarean section.
Conclusion: 91.8% of women had good
results and were satisfied with the caring. There
are statistically significant correlations between
age, occupation, pregnant women receiving
nursing care including dressing changes, nutrition
counseling and the care of pregnant women after
cesarean delivery.
Keywords: cesarean section, care after
cesarean section.

1. ĐẠI CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Tỷ lệ mổ lấy thai đang gia tăng ở nhiều nước
trên thế giới. Mexico là nước có tỷ lệ mổ lấy thai
cao nhất theo khảo sát vào năm 2007 là 43,9%,
so với Italy, Hàn Quốc, Mỹ (lần lượt là 39,8%;
35,3% và 31,8%) [4]. Tại Việt Nam, tỷ lệ mổ lấy
thai cũng khá cao và tăng dần hàng năm. Số liệu
của Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh từ giữa thập
kỷ 50 đến hết thập kỷ 60 cho thấy tỷ lệ mổ lấy thai
khoảng 9%, đến những năm đầu thập kỷ 90 đã
lên đến 23% [1]. Theo nghiên cứu trên 21.722
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trường hợp đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
năm 2017 cho thấy có đến 11.166 trường hợp
phẫu thuật lấy thai, chiếm tỷ lệ 54,4%.
Đối với phương pháp mổ lấy thai, sản phụ cần
có thời gian lâu hơn để phục hồi sức khỏe và
cũng có nhiều nguy cơ xảy ra tai biến hơn cho cả
mẹ và con. Về phía mẹ, sinh mổ mất máu nhiều
hơn so với sinh thường, tăng nguy cơ nhiễm trùng
vết mổ, tử cung và bàng quang, tổn thương các
cơ quan như ruột bàng quang, đặc biệt trong các
trường hợp mổ lấy thai được lặp lại. Quá trình
liền sẹo có thể gây đau và tắc ruột sau khi mổ. Mổ
lấy thai làm tăng thời gian và chi phí nằm viện [6].
Theo nghiên cứu của Trần Sơn Thạch và cộng
sự (2007) tại Bệnh viện Hùng Vương cho thấy
có 6,8% sản phụ được chẩn đoán là nhiễm trùng
tiểu sau mổ lấy thai [7]. Theo nghiên cứu của Lưu
Tuyết Minh và cộng sự (2014) tại Bệnh viện Bạch
Mai thì tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở
sản phụ sau mổ lấy thai là 13,5% [3].
Ngoài việc được chăm sóc như một sản phụ
sinh thường, điều dưỡng viên cần có kế hoạch
chăm sóc đặc biệt cho sản phụ sau mổ lấy thai
nhằm hạn chế các biến chứng giúp sản phụ sớm
trở về với hoạt động bình thường. Theo Lê Thu
Đào (2012) tỷ lệ sản phụ được chăm sóc tốt sau
mổ lấy thai là 32%, tỷ lệ này khá thấp so với tỷ
lệ sản phụ chưa được chăm sóc tốt là 68% [2].
Những nghiên cứu liên quan đến việc chăm sóc
sức khỏe sản phụ sau mổ lấy thai là thực sự cần
thiết, đây là cơ sở để điều dưỡng viên xây dựng
được kế hoạch chăm sóc cho sản phụ, góp phần
cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc toàn
diện để mang lại sức khỏe tốt nhất cho những
sản phụ.
Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu
với 2 mục tiêu:
Mục tiêu 1: Đánh giá sự hài lòng với chăm sóc
sản phụ sau mổ lấy thai tại khoa Phụ sản - Bệnh
viện Bạch Mai trong 6 tháng đầu năm 2019.
Mục tiêu 2: Xác định một số yếu tố liên quan
đến sự hài lòng chăm sóc của sản phụ sau mổ lấy
thai tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai trong
6 tháng đầu năm 2019.
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
147 thai phụ từ 18 - 49 tuổi được quản lý thai
tại khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai.
Tiêu chuẩn chọn:
- Sản phụ vào khoa Phụ sản để mổ lấy thai tại
khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai.
- Sản phụ đồng ý tự nguyện tham gia nghiên
cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Sản phụ không đảm bảo sức khỏe để tham
gia nghiên cứu.
- Sản phụ không đồng ý tham gia nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
• Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
• Cỡ mẫu:

n = Ζ12−α / 2 .

p.( 1 − p)
d2

Trong đó:
n: cỡ mẫu cần tính cho nghiên cứu.
Z = hệ số tin cậy, với mức ý nghĩa α = 0,05 hệ
số tin cậy z = 1,96.
P = 0,8 (giả định 80% sản phụ được chăm
sóc tốt).
d: sai số tuyệt đối chấp nhận được, chọn
d = 5% (0,05).
Vậy, cỡ mẫu tính được là 144. Tuy nhiên, thực
tế chúng tôi đã chọn 147 sản phụ tham gia nghiên
cứu.
• Phương pháp thu thập số liệu
Phỏng vấn trực tiếp đối tượng bằng bộ câu
hỏi gồm 66 câu hỏi với 51 câu lựa chọn, 15 câu
điền khuyết tập trung vào các chỉ số lâm sàng và
cận lâm sàng để mô tả chi tiết quá trình chăm sóc
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theo dõi sản phụ từ lúc chuẩn bị và sau khi thực
hiện phẫu thuật mổ lấy thai đến khi ra viện.
Thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án: các xét
nghiệm sinh hóa máu được ghi chép vào “Bảng
theo dõi chăm sóc sản phụ sau mổ đẻ” theo đúng
mẫu thiết kế đã thiết lập sẵn.
• Phân tích số liệu

Bảng 2. Thói quen của sản phụ (N = 147)
Thói quen

Số liệu sau khi kiểm tra sẽ được nhập và
xử lý bằng phần mềm SPSS 18.0. Áp dụng các
phương pháp phân tích mô tả: số lượng (n), tỷ
lệ phần trăm (%). Các χ2 test được sử dụng để
so sánh mức độ hài lòng đối với các dịch vụ y tế
được cung cấp.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của sản phụ
Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học của sản phụ
(N = 147)
Biến số nghiên cứu

76,2% sản phụ nằm trong độ tuổi từ 23 - 35
tuổi, chủ yếu làm kinh doanh (46,3%) và tập trung
sinh sống ở khu vực thành thị (63,3%) với đa số
có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (60,5%).

Sản phụ sau mổ lấy thai
Số lượng (n)

Phần trăm (%)

< 23 tuổi

10

6,8

23 - 35 tuổi

112

76,2

> 35 tuổi

25

17,0

Nông dân

20

13,6

Công chức

33

22,4

Kinh doanh

68

46,3

Khác

26

17,7

Nông thôn

54

36,7

Thành thị

93

63,3

Cấp 2

13

8,8

THPT

45

30,6

Trung cấp, cao đẳng,
đại học

89

60,5

Tuổi

Nghề nghiệp

Địa dư

Trình độ học vấn

Sản phụ sau mổ lấy thai
Số lượng (n)

Phần trăm (%)

Thích ăn ngọt

35

23,8

Thích ăn chất béo

37

25,2

Hút thuốc lá

3

2,0

Tiền sử sẩy thai

27

18,4

Bệnh lý mắc kèm (tim mạch,
bệnh thận, bệnh đái tháo
đường, bệnh khớp)

27

18,4

Mổ có chuẩn bị

127

86,4

Mổ không chuẩn bị

20

13,6

Hình thức phẫu thuật

- Đặc điểm cận lâm sàng của sản phụ trước
mổ lấy thai: 100% các sản phụ đều có các chỉ số
về hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ở giới hạn bình
thường, cụ thể hồng cầu nằm trong khoảng 4,8
T/L đến 5,1 T/L. Bạch cầu 6,8 G/L đến 7,2 G/L.
- Đặc điểm lâm sàng của sản phụ sau mổ
lấy thai: 10,9% sản phụ bị kích động, khó chịu;
3,4% gặp biến chứng chảy máu; 2,1% bị chướng
bụng; 60,5% bị khó tiểu tiện; 3,5% khó đại tiện;
3,4% có hiện tượng sốt nhẹ; 68,7% có vết mổ
khô, và 93,9% sản phụ có sản dịch bình thường.
- Chăm sóc sản phụ: 67,3% sản phụ ăn đủ
lượng theo nhu cầu; 96,6% sản phụ được tư vấn
về chế độ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân; thời gian
vận động trung bình là 2-2,5 giờ/ngày; thời gian
ngủ trung bình là 6 - 6,5 giờ/ngày; thời gian trung
tiện sau khi mổ lấy thai là 25 - 40 giờ.
91,8% các sản phụ có kết quả tốt và hài lòng
với cách chăm sóc của điểu dưỡng viên bao
gồm: chăm sóc vết mổ và các hoạt động tư vấn
cho sản phụ và người nhà sản phụ sau mổ.
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3.2. Một số yếu tố liên quan đến chăm sóc
sản phụ sau mổ lấy thai
Bảng 3. Mối liên quan giữa mức độ hài lòng
với mức độ thực hiện chăm sóc cho
sản phụ sau mổ lấy thai (N = 147)
Mức độ hài lòng
Yếu tố liên quan

Chưa hài lòng
n (%)

Hài lòng
n (%)

p

Theo dõi, thay băng vết mổ
≤1 lần/ngày

7 (15,6%)

38 (84,4%)

≥ 2 lần/ngày

5 (4,9%)

97 (95,1%)

0,02

≥ 2 lần/ngày

5 (18,5%)

22 (81,5%)

7 (5,8%)

113
(94,2%)

0,04

Nhóm sản phụ được vệ sinh bộ phận sinh dục
≤ 1 lần/ngày có đánh giá về mức độ hài lòng khác
biệt so với nhóm được vệ sinh bộ phận sinh dục
≥ 2 lần/ngày. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
với p = 0,04.
Bảng 4. Mối liên quan giữa kết quả chăm sóc
với việc tư vấn chế độ dinh dưỡng
cho sản phụ sau mổ lấy thai (N = 147)
Kết quả chăm sóc (n = 147)
Tốt
n (%)

Tư vấn ≤ 1 lần /ngày

25 (50%)

25 (50%)

Tư vấn ≥ 2 lần /ngày

30 (30,9%)

67 (69,1%)

p

0,04

Nhóm sản phụ được tư vấn về chế độ dinh
dưỡng ≤ 1 lần /ngày có đánh giá về sự hài lòng
khác biệt so với nhóm được tư vấn ≥ 2 lần /ngày.
Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,04.
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Kết quả chăm sóc
Trung bình n (%)

Tốt n (%)

Chưa hài lòng

8 (66,7%)

4 (33,3%)

Hài lòng

47 (34,8%)

88 (65,2%)

p
0,03

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mức
độ hài lòng của sản phụ với đánh giá kết quả
chăm sóc của điều dưỡng viên p = 0,03.

4.1. Đặc điểm chung của sản phụ

Nhóm sản phụ được theo dõi, thay băng vết
mổ ≤ 1 lần/ngày có đánh giá về mức độ hài lòng
khác biệt so với nhóm được theo dõi, thay băng
vết mổ ≥ 2 lần/ngày. Sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê với p = 0,02.

Trung bình
n (%)

Mức độ hài lòng
của sản phụ

4. BÀN LUẬN

Vệ sinh bộ phận sinh dục (làm thuốc) cho sản phụ
≤1 lần/ngày

Bảng 5. Mối liên quan giữa kết quả chăm sóc
với mức độ hài lòng của sản phụ
(N = 147)

Trong 147 sản phụ mổ lấy thai, độ tuổi của sản
phụ từ 23-35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 76,2%, đây
cũng là độ tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất. Có
sự chênh lệch khá lớn của các sản phụ trên 35
tuổi, chiếm tỷ lệ 17% trong nghiên cứu này so với
7,5% trong nghiên cứu của Lê Thu Đào (2012)
[2]. Trong nghiên cứu của tôi có đề cập đến thói
quen của sản phụ với một tỷ lệ tương đối lớn các
sản phụ thích ngọt chiếm 23,8%; thích chất béo
25,2% và vẫn còn một tỷ lệ nhỏ 2% hút thuốc
lá. Do xã hội ngày càng phát triển, đồ ăn nhanh
nhiều, các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt
đa dạng hơn nên các sản phụ có nhu cầu gia tăng
với các chất ngọt, chất béo.
Đa số sản phụ không có bệnh lý kèm theo với
120 sản phụ chiếm 81,6%; 7,4% sản phụ mắc
bệnh đái tháo đường; 5,4% sản phụ mắc bệnh
khớp và một tỷ lệ nhỏ mắc bện thận và tim. Tỷ
lệ này có sự khác với kết quả nghiên cứu của
Nguyễn Thị Mỹ Châu (2016) khi sản phụ không
có bệnh lý kèm theo chiếm trên 90%, còn lại là tỷ
lệ các bệnh đái tháo đường, thận, khớp và không
có trường hợp sản phụ mắc bệnh tim [5]. Nguyên
nhân là do khoa Phụ sản của Bệnh viện Bạch Mai
là tuyến cuối khi sinh nên có sự đa dạng về bệnh
lý trên các sản phụ nhập viện.
Phần lớn các ca sinh mổ có chuẩn bị (86,4%),
ngoài ra có 20 người bệnh (chiếm 13,6%) mổ
không chuẩn bị, do những trường hợp cần mổ
cấp cứu.
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4.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của
sản phụ và chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai
Trong vòng 24-48 giờ đầu sau mổ lấy thai, sốt
nhẹ phần lớn do nguyên nhân sản phụ nhịn ăn
uống hoặc bù dịch không đủ [8]. Tuy nhiên nếu
sốt kéo dài trên 48 tiếng hoặc sốt từ 39oC, cần
phải khám lại để tìm nguyên nhân nhiễm trùng
[8]. Trong khảo sát, kết quả ghi nhận các dấu
hiệu sinh tồn của người bệnh bao gồm mạch,
huyết áp, nhịp thở của sản phụ sau mổ lấy thai
đều trong giới hạn bình thường. Chỉ có 5 sản phụ
(3,4%) có hiện tượng sốt nhẹ (37,2oC) ở một số
ngày đầu sau mổ.
Sau mổ lấy thai, các sản phụ có thể gặp các
tình trạng như: kích động, khó chịu do đau vết
mổ, biến chứng chảy máu, chướng bụng hoặc
trung tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy 24 giờ
sau mổ có đến 16 sản phụ có tình trạng kích
động, khó chịu chiếm 10,9%. Tuy nhiên, tỷ lệ này
giảm dần chỉ còn 4,8% ở những ngày sau và ra
viện. Kết quả phù hợp với nghiên cứu của Lê Thu
Đào (2012) [2], với tỷ lệ kích động, khó chịu sau
khi phẫu phuật lấy thai ra viện có 3,8%.
4.3. Bàn luận về các yếu tố liên quan đến
việc chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai
Nhóm sản phụ được theo dõi, thay băng vết
mổ ≤1 lần/ngày chưa hài lòng về kết quả chăm
sóc có sự khác biệt với mổ ≥ 2 lần/ngày. Kết quả
nghiên cứu cho thấy việc được thường xuyên
chăm sóc sẽ cho kết quả tốt cao hơn so với chăm
sóc ≤1 lần/ngày, như vậy điều dưỡng viên cần lên
kế hoạch chăm sóc chi tiết để đảm bảo sản phụ
được chăm sóc đầy đủ, đạt được sự hài lòng tối
đa của sản phụ được chăm sóc.
Nhìn chung những sản phụ đánh giá kết quả
chăm sóc là tốt có mức độ hài lòng cao hơn
những sản phụ đánh giá kết quả chăm sóc trung
bình. Vì vậy, công tác chăm sóc toàn diện cho
sản phụ khi nằm viện là thực sự cần thiết. Điều
dưỡng viên cần có kế hoạch chăm sóc chi tiết
theo từng ngày, theo dõi, kịp thời xử lý nếu có vấn
đề hậu phẫu phát sinh và đồng hành cùng sản
phụ trong quá trình nằm tại viện.

5. KẾT LUẬN
- Tại thời điểm trước khi mổ lấy thai: 100% các
sản phụ đều có các chỉ số về hồng cầu, bạch cầu,
tiểu cầu ở giới hạn bình thường.

- Sau mổ lấy thai: Một số sản phụ xuất hiện
các triệu chứng kích động, khó chịu; chảy máu;
chướng bụng; khó tiểu tiện; khó đại tiện; sốt nhẹ.
Vì vậy, điều dưỡng cần theo dõi sản phụ trong
giai đoạn sau mổ này, đồng thời giải thích trước
các triệu chứng có thể gặp để sản phụ yên tâm
và tự theo dõi.
- Có sự khác biệt trong hài lòng về chăm sóc
điều dưỡng tại các nhóm sản phụ ở độ tuổi khác
nhau, cũng như tần suất được thực hiện các
chăm sóc như thay băng vết mổ, vệ sinh bộ phận
sinh dục, được tư vấn về chế độ dinh dưỡng.
- 8,2% các sản phụ chưa hài lòng với cách
chăm sóc, vì vậy cần có các nghiên cứu chỉ ra
nguyên nhân sản phụ chưa hài lòng để nâng cao
chất lượng chăm sóc và dịch vụ tại khoa phòng.
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TÓM TẮT:
Mục tiêu: Đánh giá mức độ hài lòng của người
bệnh nội trú đối với đạo đức nghề nghiệp và giao
tiếp ứng xử của điều dưỡng tại Đơn nguyên Tai
mũi họng, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
năm 2019.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
được thực hiện trên bệnh nhân điều trị nội trú tại
Đơn nguyên Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa
huyện Hoài Đức, được xuất viện từ 01/7/2019
đến 30/10/2019.
Kết quả: Trong số 100 bệnh nhân tham gia
nghiên cứu, không có bệnh nhân nội trú nào
“Rất không hài lòng” hoặc “Rất kém” ở tất cả
các nội dung về đạo đức và thái độ ứng xử của
điều dưỡng tại Đơn nguyên Tai mũi họng. Rất ít
bệnh nhân (2%) đánh giá “Không hài lòng hoặc
Kém” ở các nội dung “Thân thiện với người bệnh
và người nhà người bệnh”, “Cung cấp dịch vụ
kèm theo nụ cười thân thiện” (1%), và “Được
điều dưỡng quan tâm, giúp đỡ” (1%). Mức “Bình
thường hoặc Trung bình” được đánh giá với tỷ lệ
thấp. Đa số bệnh nhân đánh giá hài lòng trên tất
cả các nội dung về đạo đức nghề nghiệp và giao
tiếp ứng xử của điều dưỡng viên tại Đơn nguyên
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Kết luận: Bệnh nhân nội trú hài lòng với đạo
đức và thái độ ứng xử của điều dưỡng tại Đơn
nguyên Tai mũi họng chiếm tỷ lệ rất cao.
Từ khóa: sự hài lòng của người bệnh, đạo
đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, điều dưỡng

ABSTRACT:
Aim: Evaluating inpatient satisfaction with
ethics and communication of nurses in Hoai Duc
hospital in 2019.
Methods: A cross-sectional study was
conducted with inpatients who discharged from
Otolaryngology department, Hoai Duc hospital
from 01/07/2019 to 30/10/2019.
Results: A total of 100 inpatients were
included. There was no patient rated “Very
dissatisfied or Very bad” for all items of
evaluating ethics and communication of nurses
in Otolaryngology department. There was a small
number of participants felt “Dissatisfied or Bad”
in the content of “being friendly with patients and
their family” (2%), “providing services with friendly
smile” (1%), and “patients was cared and helped
by nurses” (1%). “Normal or Medium” level was
at low rates. Majority of patients were satisfied
with ethics and communication of nurses in
Otolaryngology department.
Conclusion: There was high percentage of
inpatients showed satisfication with ethics and
communication of nurses in Otolaryngology
department.
Keywords: patient
communication, nurses

satisfaction,

ethics,
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1. ĐẠI CƯƠNG
Sự hài lòng của người bệnh là tiêu chí quan
trọng trong đánh giá chất lượng dịch vụ y tế. Các
ý kiến đóng góp của người bệnh là cơ sở và bằng
chứng để cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ
người bệnh. Để đạt được sự hài lòng của người
bệnh, ngoài việc giỏi chuyên môn, điều dưỡng
cần phải có đạo đức nghề nghiệp và giỏi kỹ năng
giao tiếp ứng xử [12]. Trong y tế, giao tiếp ứng
xử là một phần rất quan trọng, thể hiện y đức của
nhân viên y tế, nhất là đội ngũ làm công tác điều
dưỡng, bởi đây là lực lượng chiếm tỷ lệ rất lớn
trong tổng số nhân viên bệnh viện và ngày đêm
gần gũi với người bệnh [9]. Theo thống kê cho
thấy trung bình mỗi ngày người bệnh tiếp xúc với
điều dưỡng khoảng 2 - 2,5 giờ, nhiều gấp 6 - 8
lần so với bác sĩ [6]. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra
rằng giao tiếp thích hợp giúp người bệnh có tình
trạng tâm lý tốt hơn, thành công trong điều trị,
kiểm soát đau và tăng cường sự hài lòng [4], [11].
Tại Việt Nam, trong những năm qua, Bộ Y tế
đã đưa ra nhiều quy định về chế độ giao tiếp, quy
tắc ứng xử của nhân viên y tế, như chuẩn đạo
đức điều dưỡng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng
cáu gắt với người bệnh và người nhà gây bức
xúc dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh bệnh viện
và nhân viên y tế, đặc biệt là điều dưỡng [8].
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, ngoài
việc nâng cao trình độ chuyên môn, bệnh viện
luôn duy trì đào tạo liên tục cho điều dưỡng các
nội dung về chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy
tắc ứng xử hướng tới sự hài lòng người bệnh.
Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đánh giá về
đạo đức nghề nghiệp và giao tiếp ứng xử của
điều dưỡng tại bệnh viện này. Đơn nguyên Tai
mũi họng đang đề xuất các giải pháp tích cực
cải tiến phong cách giao tiếp, ứng xử của điều
dưỡng, nâng cao chất phục vụ bệnh nhân, vì vậy
chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu:
Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh nội
trú đối với đạo đức nghề nghiệp và giao tiếp ứng
xử của điều dưỡng tại Đơn nguyên Tai mũi họng,
Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức năm 2019.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn: (1) Tất cả người
bệnh điều trị nội trú ≥ 18 tuổi tại Đơn nguyên Tai
mũi họng, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
được xuất viện trong thời gian từ 01/7/2019 đến
30/10/2019; (2) Người bệnh điều trị nội trú hợp
tác, đồng ý tham gia trả lời phiếu khảo sát.
Tiêu chuẩn loại trừ: Người bệnh điều trị nội
trú không đủ năng lực trả lời câu hỏi: người mắc
các bệnh rối loạn tâm thần, câm, điếc.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt
ngang.
Phương pháp thu thập số liệu: Phát phiếu
câu hỏi tự điền, hoặc phỏng vấn nếu đối tượng
nghiên cứu không biết chữ. Bộ câu hỏi được xây
dựng dựa trên nội dung Chuẩn đạo đức nghề
nghiệp của điều dưỡng đối với người bệnh của
Hội Điều dưỡng [5] và mục thái độ ứng xử của
nhân viên y tế trong bộ câu hỏi khảo sát ý kiến
người bệnh nội trú của Bộ Y tế [1]. Bộ câu hỏi
gồm 2 phần: (1) Thông tin người bệnh; (2) Đánh
giá đạo đức và giao tiếp ứng xử của điều dưỡng
với người bệnh gồm 3 nội dung: Tôn trọng người
bệnh và người nhà người bệnh có 6 câu hỏi. Thân
thiện với người bệnh và người nhà người bệnh
có 4 câu hỏi. Thái độ ứng xử của điều dưỡng viên
có 8 câu hỏi (xem bảng 1).
Mỗi câu hỏi được đánh giá theo 5 mức độ:
• Mức 5 (Điểm 5): Rất hài lòng hoặc Rất tốt
• Mức 4 (Điểm 4): Hài lòng hoặc Tốt
• Mức 3 (Điểm 3): Trung bình hoặc Chấp nhận
được
• Mức 2 (Điểm 2): Không hài lòng hoặc Kém
• Mức 1 (Điểm 1): Rất không hài lòng hoặc
Rất kém
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Bảng 1. Bộ câu hỏi về Giao tiếp ứng xử
Phần

Câu hỏi

A. Tôn trọng A1. Tôn trọng tuổi, giới tính, dân tộc, tín
người bệnh
ngưỡng của người bệnh.
và người nhà A2. Tôn trọng quyền tự quyết của người bệnh
người bệnh.
trong khi thực hành chăm sóc.
A3. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm và bảo
đảm kín đáo tốt nhất có thể cho người
bệnh khi chăm sóc và làm thủ thuật.
A4. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan
đến các giải pháp và hoạt động chăm sóc
cho người bệnh và gia đình người bệnh.
A5. Giữ gìn những bí mật liên quan đến bệnh
tật, cuộc sống riêng tư của NB/gia đình
người bệnh.
A6. Đối xử công bằng với người bệnh và gia
đình người bệnh.
B. Thân thiện B1. Giới thiệu tên, chào hỏi người bệnh, người
với người
nhà người bệnh một cách thân thiện.
bệnh và
B2. Lắng nghe người bệnh, người nhà người
người nhà
bệnh, đáp lại bằng câu nói ân cần và cử
người bệnh.
chỉ lịch sự.
B3. Cung cấp dịch vụ chăm sóc kèm theo nụ
cười thân thiện.
B4. Giúp người bệnh giảm nhẹ đau đớn do
bệnh tật và do phẫu thuật, thủ thuật.
C. Thái độ
ứng xử của
Điều dưỡng
viên.

C1. Điều dưỡng có lời nói, thái độ, giao tiếp
đúng mực.
C2. Được Điều dưỡng quan tâm, giúp đỡ.
C3. Điều dưỡng xử lý công việc thành thạo,
đáp ứng kịp thời nhu cầu người bệnh.
C4. Được hướng dẫn sử dụng thuốc rõ ràng
và dễ hiểu.
C5. Được tư vấn chế độ ăn, chế độ vận động
và dự phòng bệnh tật.
C6. Được theo dõi và phòng ngừa biến chứng.
C7. Nhân viên y tế không có biểu hiện gợi ý,
vòi vĩnh quà biếu gây khó khăn cho người
bệnh và người nhà.
C8. Trang phục của điều dưỡng gọn gàng,
sạch đẹp, không nhàu nát, đeo bảng tên
đầy đủ.

2.3. Xử lý số liệu
Số liệu được quản lý, xử lý và phân tích bằng
phần mềm SPSS 16.0. Số liệu trước khi nhập
được kiểm tra tính đầy đủ của thông tin, bộ câu
hỏi nào thiếu thông tin sẽ bị loại bỏ. Số lượng (n)
và tỷ lệ phần trăm (%) được tính cho từng câu
trả lời.
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2.4. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng
nghiên cứu khoa học Bệnh viện và Ban Giám
đốc Bệnh viện huyện Hoài Đức. Trước khi tiến
hành nghiên cứu, đối tượng được giải thích rõ
nội dung, ý nghĩa của việc tham gia nghiên cứu.
Nghiên cứu chỉ thực hiện với người bệnh tự
nguyện tham gia, phiếu khảo sát được mã hóa,
đảm bảo giữ bí mật các thông tin, số liệu được
thu thập đầy đủ, chính xác, trung thực và chỉ sử
dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nhóm đối tượng nghiên cứu có độ tuổi từ 30
đến dưới 70 tuổi chiếm 76%, nữ nhiều hơn nam
(59%) và chủ yếu mới nhập viện lần đầu (74%).
Bảng 2. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên
cứu (N = 100)
Đặc điểm

Phân loại

18 - 29
30 - 49
Nhóm tuổi
50 - 69
> = 70
Nam
Giới
Nữ
Không biết chữ
Tiểu học - Trung học
cơ sở
Trình độ Phổ thông trung học
Trung cấp, cao đẳng,
đại học
Trên ĐH
Buôn bán, kinh doanh
Cán bộ, công chức,
viên chức, hưu trí
Nghề
nghiệp
Học sinh, sinh viên
Nông dân, công nhân
Khác (nội trợ, tự do)
Một lần
Số lần
nhập viện 2 lần trở lên
Có thẻ BHYT
Thẻ
BHYT
Không có thẻ BHYT

Số lượng
(n)
11
30
46
13
41
59
0
41

Phần trăm
(%)
11%
30%
46%
13%
41%
59%
0%
41%

30
28

30%
28%

1
10
23

1%
10%
23%

7
39
21
74
26
98
2

7%
39%
21%
74%
26%
98%
2%

Về độ hài lòng của người bệnh về điều dưỡng,
đa số người bệnh có sự hài lòng cao về tất cả
khía cạnh về thái độ tôn trọng, thân thiện và cách
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giao tiếp ứng xử của điều dưỡng tại bệnh viện
(xem biểu đồ 1, 2 và 3).

Biểu đồ 1. Sự hài lòng của người bệnh nội
trú về “Tôn trọng người bệnh và người nhà
người bệnh” của điều dưỡng viên

Biểu đồ 2. Sự hài lòng của bệnh nhân nội trú
về “Thân thiện với người bệnh và người nhà
người bệnh” của điều dưỡng viên

Biểu đồ 3. Sự hài lòng của bệnh nhân về
“Giao tiếp ứng xử của Điều dưỡng viên”

4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Đa số bệnh nhân trong nghiên cứu >30 tuổi
(50-69 tuổi là phổ biến nhất). Kết quả này phù hợp
với nghiên cứu của Nguyễn Văn Chung (2014) đa
số bệnh nhân nội trú có độ tuổi từ 50 trở lên [3].

Nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam, chiếm 59%. Trình
độ học vấn không biết chữ và trên đại học có tỷ lệ
rất thấp, tập trung nhiều ở các trình độ tiểu học,
trung học cơ sở. Bệnh nhân làm nghề nông dân,
công nhân chiếm tỷ lệ cao nhất (39%), thấp nhất
là học sinh, sinh viên (7%). Bệnh nhân làm nghề
tự do, nội trợ và cán bộ, công chức, viên chức,
hưu trí không có sự khác biệt nhiều. Đa số bệnh
nhân điều trị nội trú lần đầu tại Đơn nguyên Tai
Mũi Họng (74%), và đa phần có thẻ BHYT (98%).
4.2. Đánh giá mức độ hài lòng của người
bệnh nội trú đối với giao tiếp ứng xử của
điều dưỡng
Các nội dung về đạo đức nghề nghiệp “Tôn
trọng người bệnh và người nhà người bệnh” của
điều dưỡng viên, tỷ lệ người bệnh hài lòng dao
động từ 92-99% các tiêu chí đề ra.
Các nội dung về đạo đức nghề nghiệp “Thân
thiện với người bệnh và người nhà người bệnh”
của điều dưỡng viên, tỷ lệ đạt: 94% ở nội dung
B1- giới thiệu tên, chào hỏi người bệnh và người
nhà người bệnh một cách thân thiện; không có
bệnh nhân nào phản ánh điều dưỡng cáu gắt,
98% bệnh nhân hài lòng với B2-việc điều dưỡng
chịu lắng nghe người người bệnh, người nhà
người bệnh, đáp ứng bằng câu nói ân cần và cử
chỉ lịch sự. Kết quả này khác với các nghiên cứu
của Hà Thị Soạn tại Phú Thọ có 12,55% nhân
viên y tế gây phiền hà đối với người bệnh, trong
đó điều dưỡng viên chiếm tỷ lệ 1,86% [9] và
nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Tâm tại Hà Nội
cho thấy tỷ lệ người bệnh phản ánh nhân viên y
tế có thái độ cáu gắt là 3,7% ở các bệnh viện Hà
Nội cũ và 7,7% ở các bệnh viện Hà Nội mới [10].
Hai nghiên cứu trên thực hiện tại các bệnh viện
của một Sở Y tế, nên có sự đa dạng về đối tượng
người bệnh và khoa phòng, trong khi nghiên cứu
của tôi chỉ hạn chế tại một đơn nguyên. Chúng tôi
có thể mở rộng nghiên cứu này tại tất cả các khoa
phòng để khái quát vấn đề đạo đức và giao tiếp
ứng xử của người điều dưỡng trong toàn bệnh
viện. Các nội dung về “Thái độ ứng xử” của Điều
dưỡng viên, tỷ lệ thấp nhất đạt: 95% ở nội dung
C2- được điều dưỡng quan tâm, giúp đỡ, 99%
bệnh nhân hài lòng với C7- điều dưỡng không có
biểu hiện gợi ý, vòi vĩnh quà biếu gây khó khăn
cho người bệnh và người nhà, không có bệnh
nhân nội trú không hài lòng. Trần Thị Kim Liên tại
bệnh viện Tim Hà Nội (2010) khảo sát tại khoa
khám bệnh cho thấy hiện trạng điều dưỡng có lời
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nói thiếu lịch sự, hoặc thể hiện sự gợi ý tiền quà
biếu chiếm 5,5% [7]. Môi trường khoa khám bệnh
đông và áp lực, nên có khả năng xảy ra sai sót
trong giao tiếp của điều dưỡng hơn tại các khoa
điều trị nội trú.

5. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu cho thấy: Bệnh nhân nội trú
hài lòng với đối với đạo đức và thái độ ứng xử
của điều dưỡng tại Đơn nguyên Tai mũi họng
chiếm tỷ lệ rất cao. Điều dưỡng tại Đơn nguyên
Tai mũi họng đã thực hiện tốt các nội dung về đạo
đức nghề nghiệp và thái độ ứng xử. Tuy nhiên,
một số nội dung người bệnh chưa thể hiện sự
hài lòng cao, bao gồm “Tư vấn chế độ ăn, chế
độ vận động và dự phòng bệnh tật”, “Giới thiệu
tên, chào hỏi người bệnh, người nhà người bệnh
một cách thân thiện” và “Điều dưỡng quan tâm,
giúp đỡ”, đây là những khía cạnh điều dưỡng cần
thay đổi khi giao tiếp và thực hiện chăm sóc cho
người bệnh.
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ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THÔNG TIN KHI XUẤT VIỆN
CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT
INFORMATION NEEDS OF SURGICAL PATIENTS AT DISCHARGE
HOÀNG LAN VÂN1, TRẦN NGỌC AN1,2,
ĐINH THỊ HẢI BÌNH1, TRƯƠNG QUANG TRUNG1,3

TÓM TẮT
Chuẩn bị cho người bệnh xuất viện là thiết yếu
trong việc cải thiện sức khỏe người bệnh và tăng
sự hài lòng của họ về dịch vụ chăm sóc y tế trong
bệnh viện. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh
giá nhu cầu thông tin khi xuất viện của người
bệnh sau phẫu thuật.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
trên đối tượng là người bệnh sau phẫu thuật và
có kế hoạch xuất viện tại khoa Ngoại, Bệnh viện
Đại học Y Hà Nội. Số liệu thu thập sử dụng bộ
công cụ đánh giá nhu cầu học của người bệnh
(PLNS) và các câu hỏi về đặc điểm lâm sàng.
Kết quả: Trong 91 người tham gia nghiên
cứu, có 57% là nam giới và 43% là trên 50 tuổi.
Người bệnh có nhu cầu cao về thông tin khi xuất
viện liên quan đến chăm sóc sau mổ tại nhà
(tổng điểm trung bình PLNS = 109,12 ± 15,69).
Các thông tin người bệnh cho là quan trọng và
cần thiết nhất là về biến chứng và triệu trứng sau
mổ; điều trị và hoạt động hàng ngày; và sử dụng
thuốc (mean = 2,97; 2,95; và 2,86).
Kết luận: Kết quả nghiên cứu bước đầu đưa
ra bằng chứng về nhu cầu thông tin cụ thể cần
được cung cấp cho người bệnh khi xuất viện.
Việc đánh giá nhu cầu thông tin khi xuất viện của
người bệnh nên được đưa vào thực hành điều
dưỡng để góp phần cung cấp chăm sóc toàn diện
cho người bệnh sau phẫu thuật.
1 Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.
ĐT: 0964262701 Email: hoanglanvan@hmu.edu.vn
2 Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai
3 Bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội
Ngày nhận bài phản biện: 20/6/2020
Ngày trả bài phản biện: 01/7/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 12/8/2020

Từ khóa: Nhu cầu thông tin, kế hoạch xuất
viện, người bệnh ngoại khoa, phẫu thuật.

ABSTRACT
Discharge preparation is crucial to improve
patients’ outcomes and increase their satisfaction
with hospital care and services. This study aims
to examine discharge information needs among
post-operative patients.
Methods: A cross-sectional descriptive design
was employed. The sample studied consisted
patients who were post-operative and planned
to discharge at the Surgical Department, Hanoi
Medical University Hospital. Data collection was
performed by the interview method using the
study questionnaire, which included the Patient
Learning Needs Scale (PLNS) and patients’
demographic
and
clinical
characteristics.
Descriptive statistics were used to analyse data.
Results: Of the 91 participants, 57% were
male and 43% were over 50 years. The patients
reported a high demand in having information at
discharge in order to manage their post-operative
care at home (total PLNS mean score = 109.12
± 15.69). The most important needed information
related to complication and symptoms; treatment
and daily living activities; and medication (mean
average = 2.97; 2.95; and 2.86).
Conclusion: The study has provided initial
understanding of information needs that should
be included in discharge planning. Provision of
holistic care to post-operative patients demands
assessment of discharge information needs in
clinical practice.
Keywords: Discharge information needs,
discharge plan, surgical patients.

1. ĐẠI CƯƠNG
Thời gian nằm viện sau phẫu thuật thường bị
cắt giảm do kỹ thuật tiên tiến trong gây mê hồi
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tỉnh, kỹ thuật phẫu thuật và việc giảm chi phí y tế
tại bệnh viện [8]. Do xuất viện sớm, việc hướng
dẫn người bệnh và gia đình cách tự chăm sóc
sau mổ là rất quan trọng trong kế hoạch xuất
viện. Nhu cầu khi xuất viện không được đáp ứng
có thể dẫn đến chậm hồi phục sức khỏe hoặc tái
nhập viện của người bệnh [4]. Các biến chứng
sau xuất viện có thể tiêu tốn chi phí điều trị, ví
dụ nhiễm trùng vết mổ sau xuất viện dẫn tới tăng
gấp đôi viện phí [9], [12].

pháp lấy mẫu thuận tiện. Các người bệnh đều đã
có kế hoạch xuất viện và có đủ sức khỏe và khả
năng trả lời bộ câu hỏi.

Tuy nhiên, một số khó khăn được ghi nhận
trong việc cung cấp thông tin khi xuất viện. Điều
dưỡng và bác sỹ thường không đủ thời gian để
hướng dẫn người bệnh và gia đình sau mổ do
quá bận, tiếp xúc quá ít với người bệnh và thiếu
chăm sóc chú trọng vào cá nhân người bệnh [7],
[11]. Hơn nữa, sự khác biệt cá nhân, ví dụ như
tuổi và giới có thể dẫn đến người bệnh có nhu
cầu khác nhau về thông tin khi xuất viện, do đó
đôi khi sự thiếu hụt thông tin đối với bản thân
người bệnh không phản ánh việc cung cấp thông
tin thật sự của nhân viên y tế [3], [13]. Thông tin
được cung cấp quá nhiều không cần thiết có thể
làm tăng lo âu sau phẫu thuật [14]. Điều dưỡng
và nhân viên y tế khác có thể nghĩ bản thân là
chuyên gia và chỉ cung cấp thông tin mà họ cho
rằng quan trọng đối với người bệnh mà không để
ý đến nhu cầu thực sự của họ [3], [4].

Bộ công cụ nhu cầu học của người bệnh
(Patient Learning Need Scale-PLNS)

Tại Việt Nam, nhu cầu thông tin về tự chăm
sóc tại nhà của người bệnh chưa được chú
ý nhiều, nhất là giai đoạn chuẩn bị xuất viện.
Nghiên cứu về nhu cầu thông tin của người bệnh
khi xuất viện, đặc biệt cho người sau phẫu thuật
còn hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục
tiêu đánh giá nhu cầu về thông tin khi xuất viện
của người bệnh sau phẫu thuật.

2. PHƯƠNG PHÁP
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại
khoa Ngoại, Bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội.
2.1. Đối tượng nghiên cứu
91 người bệnh người lớn sau phẫu thật ít nhất
24 giờ được chọn vào nghiên cứu theo phương
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2.2. Bộ câu hỏi
Đặc điểm người bệnh
Số liệu bao gồm tuổi, giới, khu vực sống, trình
độ học vấn, và đặc điểm lâm sàng gồm loại phẫu
thuật, số lần phẫu thuật được thu thập qua hỏi
người bệnh và xem hồ sơ bệnh án.

Bộ công cụ gồm 40 câu và đã được dùng
cho người bệnh có bệnh ngoại khoa và nội khoa
[5]. Người bệnh được yêu cầu đánh giá độ quan
trọng của từng thông tin chia ra 5 nhóm gồm: (1)
Thuốc, (2) Điều trị và hoạt động sống, (3) Hỗ trợ
và chăm sóc tại cộng đồng, (4) Theo dõi biến
chứng và triệu chứng, (5) Lo lắng liên quan bệnh
tật, sử dụng thang 5 điểm Likert (1- không quan
trọng đến 5- cực kì quan trọng). Bộ PLNS có tổng
điểm từ 40 đến 200, với điểm càng cao càng cho
thấy độ quan trọng của việc cung cấp thông tin khi
xuất viện [5]. Bộ công cụ gốc tiếng Anh đã được
dịch sang tiếng Việt theo quy trình dịch ngược.
2.3. Thu thập số liệu
Bộ câu hỏi được đưa cho người bệnh sau
phẫu thuật ít nhất 24 giờ và trước khi xuất viện.
Người bệnh mất khoảng 15 đến 20 phút để trả lời
câu hỏi khi thuận tiện.
2.4. Phân tích số liệu
Số liệu được phân tích dùng phần mềm thống
kê SPSS 21.0. Dữ liệu về đặc điểm người bệnh
được tính bằng phần trăm. Điểm trung bình và độ
lệch chuẩn được tính cho từng nhóm thông tin (5
nhóm) và tổng điểm của bộ PLNS. T-test, ANOVA
và mối tương quan được dùng để xác định sự
khác biệt về nhu cầu thông giữa các nhóm đặc
điểm cơ bản và lâm sàng của người bệnh. Kết
quả có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05.
2.5. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu được sự đồng ý của Bệnh viện
trường Đại học Y Hà Nội và phòng Đào tạo
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trường Đại học Y Hà Nội theo quy chế thực hiện
khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chương trình
Điều dưỡng tiên tiến.

3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm người bệnh
Đặc điểm người bệnh được trình bày trong
Bảng 1. 91 người bệnh có 57% là nam giới và
43% là nữ giới. Nhóm người bệnh trong nghiên
cứu này khá trẻ (tuổi trung bình là 46,2) và có
trình độ học vấn khá cao với chỉ 9% có trình độ
tiểu học và cấp 2). 56% tới từ khu vực thành thị
và 44% từ khu vực nông thôn. Số người bệnh
chưa từng trải qua phẫu thuật trước đó nhiều gấp
đôi so với người bệnh đã phẫu thuật trước đó
(69% so với 31%). Phẫu thuật bụng chiếm phần
lớn trong nhóm nghiên cứu (60%).
Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Người bệnh (n = 91)
N
%
Giới tính
Nam
52
57
Nữ
39
43
Tuổi (năm)
< 30
19
21
30-49
33
36
50-69
29
32
≥70
10
11
Trung bình tuổi: Mean (SD) = 46,21(17,22), Min-Max: 18-95
Khu vực sinh sống
Nông thôn
40
44
Thành thị
51
56
Trình độ giáo dục
Tiểu học và cấp 2
8
9
Trung học
29
32
Cao đẳng
19
21
Đại học/ Sau đại học
35
38
Loại phẫu thuật
Phẫu thuật bụng
55
60
Phẫu thuật xương
36
40
Tiền sử phẫu thuật
Đã từng phẫu thuật trước
28
31
Chưa từng phẫu thuật trước
63
69

N: số lượng; Mean: điểm trung bình; SD: độ
lệch chuẩn; Min-Max: nhỏ nhất -lớn nhất
3.2. Nhu cầu thông tin khi xuất viện
Người bệnh (N = 91) có nhu cầu thông tin cao
khi xuất viện để có thể tự chăm sóc tại nhà với
tổng điểm của PLNS là 109,12 ± 15,69 (Bảng 2).
Đặc biệt, người bệnh cho rằng các thông tin liên
quan đến biến chứng và triệu chứng của phẫu
thuật và bệnh, cũng như hướng dẫn về điều trị
và hoạt động sống hàng ngày là quan trọng nhất
đối với họ sau khi xuất viện (Trung bình = 2,97).
Tương tự, thông tin liên quan đến thuốc cũng
được đánh giá là quan trọng (Trung bình = 2,86).
Lo lắng liên quan đến bệnh, tuy nhiên lại được
đánh giá là ít quan trọng nhất (Trung bình = 2,3).
Bảng 2. Nhu cầu thông tin của người bệnh khi
xuất viện đánh giá theo PLNS
Nhóm thông tin về:

Số câu hỏi

Trung bình

Lo lắng về bệnh

6

2,33

Hỗ trợ và chăm sóc tại cộng đồng

10

2,49

Biến chứng và triệu chứng

8

2,97

Điều trị và hoạt động sống

8

2,95

Thuốc

8

2,86

Tổng điểm PLNS

40

109,12 ± 15,69

N: số lượng; Trung bình: giá trị này đã được chia
cho số câu hỏi trong thang đo; SD: độ lệch chuẩn
Nhu cầu thông tin thiết yếu về vấn đề cụ thể
được xác định qua 11 câu hỏi có điểm trung bình
(mean) cao nhất (xem Bảng 3). Bảng 3 cho thấy
người bệnh có nhu cầu được cung cấp thông tin
về cách chăm sóc vết thương đúng và những
thuốc vitamin và thực phẩm chức năng phù hợp
để nâng cao tình trạng sức khỏe. Kiến thức về
những biến chứng có thể xảy ra và làm sao để
nhận biết ra những biến chứng đó được người
bệnh đánh giá rất quan trọng. Thông tin về sử
dụng thuốc và tác dụng phụ, chế độ ăn, chế độ
hoạt động và quản lý đau cũng được đánh giá rất
quan trọng trong việc chăm sóc tại nhà.
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Bảng 3. Các nhu cầu về thông tin có điểm
trung bình cao nhất
Nhu cầu thông tin về:

TB

SD

Tôi được ăn và không được ăn những loại thức 3,12
ăn nào

0,93

Tôi nên bổ sung những loại vitamin và thực 3,23
phẩm chức năng nào

0,75

Điều trị và hoạt động sống

Hỗ trợ và chăm sóc tại cộng đồng
Làm sao để chăm sóc cho vết mổ của tôi đúng 3,23
cách

0,79

Điều trị và hoạt động sống
Những hoạt động nào tôi không được làm, ví 3,05
dụ nâng vác

1,09

Biến chứng và triệu chứng
Những biến chứng nào tôi có thể gặp phải

3,21

0,68

Làm thế nào để nhận ra biến chứng

3,20

0,78

Làm thế nào để ngăn ngừa biến chứng xảy ra

3,14

0,77

Kiểm soát đau như thế nào

3,09

0,71

Những tác dụng phụ của thuốc có thể gặp là gì? 3,19

0,73

Khi nào thì uống thuốc

3,19

0,82

Phải làm gì khi tôi bị dị ứng với thuốc?

3,20

0,78

Thuốc

TB: giá trị trung bình của từng câu hỏi; SD: độ
lệch chuẩn
Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về
nhu cầu thông tin khi xuất viện so sánh giữa các
nhóm đặc điểm chung và lâm sàng của người bệnh.

4. BÀN LUẬN
Tổng điểm PLNS cho thấy người bệnh sau mổ
có nhu cầu cao về thông tin cần cung cấp khi xuất
viện. Kết quả này tương tự các nghiên cứu trước
sử dụng PLNS để đánh giá nhu cầu về thông tin
của người bệnh [6,7,8,10]. Hiện nay, người bệnh
có vai trò ngày càng quan trọng trong việc cung
cấp thông tin sức khỏe tại bệnh viện, phát triển
phương pháp giáo dục sức khỏe phù hợp nhu
cầu của người bệnh trong thời gian nằm viện và
ngay trước khi xuất viện là cấp thiết [10].
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Trong nghiên cứu này, người bệnh có nhu cầu
thông tin cao về phát hiện biến chứng và triệu
chứng, điều trị và hoạt động sống hàng ngày và
cách dùng thuốc. Tuy nhiên, thông tin về hỗ trợ và
chăm sóc tại cộng đồng và các lo lắng liên quan
đến bệnh là không quá quan trọng đối với người
bệnh. Một số nghiên cứu trước cho thấy nhu
cầu về thông tin quan trọng nhất thường là biến
chứng, điều trị, thuốc và hoạt động sống [8,10].
Trái lại, môt số nghiên cứu khác lại chỉ ra người
bệnh cần thông tin để xử trí đau và viêm sưng vết
mổ [1], [4]. Ở một nghiên cứu khác, kiến thức về
thuốc được đánh giá là ít ưu tiên đối với người
bệnh [6]. Điều này cho thấy nhu cầu ưu tiên của
người bệnh về thông tin có thể rất khác nhau
và tùy thuộc vào đặc điểm riêng biệt của nhóm
người bệnh được nghiên cứu và môi trường văn
hóa xã hội.
Đối với người bệnh ở nghiên cứu này, nhu cầu
quan tâm đặc biệt đến chăm sóc vết thương khi
xuất viện có thể giải thích bởi thực tế người bệnh
cảm thấy phải rời xa môi trường bảo vệ của bệnh
viện, nơi có bác sĩ và điều dưỡng theo dõi chăm
sóc vết thương hàng ngày. Do đó, nhu cầu này
phản ánh lo lắng của người bệnh về biến chứng
hậu phẫu, xử trí và phòng ngừa vết mổ tại nhà
[1]. Biến chứng liên quan đến vết mổ như nhiễm
trùng, có thể dẫn đến tái nhập viện [16,17], vì vậy
thông tin kiến thức liên quan đến chăm sóc vết
mổ được đánh giá rất quan trọng. Thêm nữa, sau
khi xuất viện, người bệnh sẽ có thể trở về cuộc
sống hàng ngày và vì thế, họ cần hướng dẫn để
nâng cao khả năng hoạt động của cơ thể nhằm
chuẩn bị cho việc tái hòa nhập với hoạt động
quen thuộc hàng ngày [15].
Đặc biệt, người bệnh của chúng tôi có vẻ quan
tâm nhiều tới việc dùng vitamin và thực phẩm
chức năng. Người bệnh sau mổ có thể không
hấp thu được thức ăn thông thường hoặc ăn đủ
protein cho việc thúc đẩy tốt lành vết mổ, vì vậy
họ có thể cảm thấy mệt mỏi và sụt cân [6]. Vì vậy,
thông tin về dinh dưỡng là rất quan trọng đối với
người bệnh khi xuất viện. Tuy nhiên, thông tin về
vitamin và thực phẩm chức năng thường không
được người bệnh để ý nhiều [6]. Kết quả khác
biệt trong nghiên cứu này có thể phản ánh sự khó
khăn của người bệnh ở Việt Nam trong việc tìm
kiếm thông tin đúng về chế độ ăn và thực phẩm
chức năng trong cộng đồng sau khi rời bệnh viện.
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Nhu cầu về thông tin khi xuất viện có thể khác
nhau giữa các nhóm người bệnh. Ví dụ, nữ giới
thường có nhu cầu về thông tin cao hơn so với
nam giới [13]. Người trẻ tuổi chú ý tới kiến thức
tự chăm sóc, trong khi người già chú trọng nhu
cầu tìm kiếm người, nguồn lực hoặc dịch vụ hỗ
trợ chăm sóc [3]. Người có trình độ học vấn cao
có thể cảm thấy thông tin được cung cấp chưa đủ
so với họ mong muốn, nhưng người có trình độ
thấp có thể đánh giá việc giáo dục sức khỏe cho
họ là vô cùng quan trọng [13]. Tuy nhiên, trong
nghiên cứu này, chúng tôi không tìm thấy sự khác
biệt nào về nhu cầu thông tin khi xuất viện giữa
nhóm tuổi hay trình độ học vấn, có thể do cỡ mẫu
nghiên cứu còn nhỏ.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhu cầu về thông
tin cụ thể của người bệnh sau phẫu thuật được
xuất viện tại Bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội.
Hướng dẫn khi xuất viện nên bao gồm hướng dẫn
hoạt động tại nhà, chế độ ăn và thực phẩm chức
năng phù hợp, cách chăm sóc vết mổ, thông tin
về biến chứng liên quan và về dùng thuốc.
Một số khuyến nghị cho nghiên cứu tương lai
như: Cần thực hiện nghiên cứu này tại các bệnh
viện khác và với cỡ mẫu lớn hơn để tăng khả
năng khái quát hóa của kết quả nghiên cứu. Nhu
cầu về thông tin của người bệnh tại các thời điểm
khác nhau sau khi xuất viện cũng cần được đánh
giá để xác định nhu cầu thay đổi theo thời gian.
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TÓM TẮT

ABSTRACT

Mục tiêu: Mô tả kiến thức của người bệnh
(NB) về các vấn đề chăm sóc trước mổ và tìm
hiểu một số yếu tố liên quan đến vấn đề này.
Phương pháp: Với thiết kế nghiên cứu mô tả
cắt ngang, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 120 NB
tại thời điểm trước mổ.
Kết quả: Tỷ lệ NB có kiến thức đúng về các
vấn đề chung (tư trang cá nhân, răng giả, vệ sinh
răng miệng, dừng hút thuốc) đều trên 80%. Tỷ lệ
NB trả lời cần tập thở, tập ho (trước mổ 35,8%,
sau mổ 71,7%), tập vận động (trước mổ 35,8%,
sau mổ 81,7%). Tỷ lệ người bệnh trả lời trước mổ
cần tắm là 86,7%, nhịn ăn và nhịn uống (98,3%
và 95,8%). Tuy nhiên, tỷ lệ người bệnh hiểu lý do
phải thực hiện và cách thực hiện đúng các vấn đề
trước mổ còn thấp: 17,8% NB có kiến thức đúng
về thời điểm nhịn ăn trước mổ, 46,5% NB hiểu
đúng lý do cần tập thở, tập ho và 49% NB hiểu
đúng lý do cần tập vận động sớm sau mổ. 50%
(n = 60) người bệnh có kiến thức ở mức khá về
tất cả các vấn đề chăm sóc trước mổ. Nữ giới và
người bệnh có trình độ học vấn trung học có kiến
thức trước mổ tốt hơn so với các nhóm còn lại
(p = 0,039 và p = 0,004).
Kết luận: Kiến thức của NB về việc cần thực
hiện một số vấn đề chăm sóc trước và sau mổ
cao nhưng tỷ lệ hiểu đúng lý do và cách thực hiện
chưa cao. Giới và trình độ học vấn có mối liên
quan với kiến thức trước mổ của NB.
Từ khóa: Chăm sóc trước mổ, bệnh nhân,
điều dưỡng.
1 Bệnh viện Bạch Mai
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Objectives: To describe patients’ knowledge
of pre-operative preparation and related factors.
Methods: A cross-sectional study. 120 preoperative patients were asked to fill a selfconstructed questionnaire.
Results: The percentage of patients had the
appropriate knowledge about the general issues
such as removing jewelry, lenses, dentures,
oral hygiene, stopping smoking was over 80%.
Meanwhile, the rates of patients answered that
they need to practice breathing, coughing (preoperation was 35.8%, post-opreration was
71.7%) and doing exercises (pre-operation
was 35.8%, post-opreration was 81.7%).
The numbers of patients who responded the
requiments before surgery such as bathing were
86.7%, and fasting (98.3% with foods and 95.8%
with drinks). However, the proportion of patients
who understood the reasons for preoperative
preparation was low: 17.8% of the patients had the
right knowledge about the time of fasting before
the surgery, 46.5% of the patients understood
correctly reasons for breathing, coughing and
49% of those for early exercises. 50% (n =
60) of patients with good knowledge about all
preoperative preparation. Female patients and
secondary - education patients have better
knowledge of preoperative preparation than other
groups (p = 0.039 and p = 0.004).
Keywords: Preoperative caring, patients,
nurses.

1. ĐẠI CƯƠNG
Kiến thức trước mổ của NB đóng vai trò quan
trọng để một ca phẫu thuật diễn ra an toàn, hạn
chế tai biến, biến chứng trong và sau phẫu thuật.
Nhằm nâng cao kiến thức và sự hợp tác của NB
trước và sau khi mổ, công tác hướng dẫn, giáo dục
NB trước mổ được tiến hành tại tất cả các khoa

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ngoại và với hầu hết các loại phẫu thuật, đặc biệt là
phẫu thuật có chuẩn bị. Một buổi giáo dục có hiệu
quả khi đảm bảo NB hiểu đúng, hiểu đủ các vấn đề
trước mổ gồm nhiều vấn đề như các vấn đề chung
(tư trang trước mổ, bỏ răng giả, vệ sinh móng tay,
móng chân, vệ sinh răng miệng, dừng hút thuốc lá,
tập thở, tập ho và tập vận động trước mổ); vệ sinh
thân thể trước mổ; chế độ nhịn ăn uống trước mổ;
kiến thức về tập thở, tập ho và tập vận động sau
mổ. Tuy nhiên một số nghiên cứu đã chỉ ra kiến
thức về các vấn đề trước mổ của người bệnh còn
nhiều hạn chế. Nghiên cứu cắt ngang của Njoroge
trên 65 người bệnh có phẫu thuật cho thấy gần một
nửa số người được hỏi (47,7%) không biết lý do vì
sao phải nhịn ăn trước phẫu thuật, nghiên cứu này
cũng chỉ ra có sự tương quan giữa trình độ học vấn
và kiến thức về nhịn ăn trước phẫu thuật [7]. Nghiên
cứu trên 150 người bệnh của Bùi Thị Huyền tại
Bệnh viện Quân y 354 năm 2015 đã chỉ ra có 72%
người bệnh không có vệ sinh toàn thân và tại chỗ,
66,7% người bệnh chưa thực hiện thụt tháo trước
mổ [1]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thùy Linh trên
60 người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy có
61,7% người bệnh đưa ra lý do đúng cho việc vệ
sinh thân thể trước mổ, 76,6% có kiến thức đúng
về lý do cần thiết thụt đại tràng [2].
Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Bạch
Mai mới được thành lập mỗi tháng thực hiện
trung bình 60 ca phẫu thuật và có triển khai công
tác giáo dục trước mổ cho người bệnh mổ có kế
hoạch. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh
giá kiến thức của người bệnh sau khi được điều
dưỡng hướng dẫn, giáo dục trước mổ, vì vậy
chúng tôi tiến hành nghiện cứu: “Kiến thức trước
mổ của người bệnh tại khoa phẫu thuật Lồng
ngực, Bệnh viện Bạch Mai” với 2 mục tiêu:
1. Mô tả kiến thức của người bệnh về các vấn
đề liên quan đến chăm sóc trước mổ tại khoa
Phẫu thuật Lồng ngực.
2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức
của người bệnh về các vấn đề chăm sóc trước mổ.
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Việt, không mắc các bệnh lý về tâm thần, đồng ý
tham gia nghiên cứu.
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành tại khoa Phẫu thuật
Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai và quá trình thu
thập số liệu từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019.
2.4. Cách chọn mẫu
Chọn mẫu thuận tiện. Trong thời gian nghiên
cứu, chọn toàn bộ NB được mổ có kế hoạch đáp
ứng các tiêu chuẩn nghiên cứu trên.
2.5. Cách thức thu thập số liệu
Sử dụng bộ câu hỏi để phỏng vấn trực tiếp
NB. Thời điểm phỏng vấn là buổi chiều hoặc tối
sau khi NB được giáo dục trước mổ hoặc sáng
sớm trước khi NB đi mổ.
2.6. Bộ câu hỏi nghiên cứu
Bộ câu hỏi được thiết kế dựa trên tài liệu tham
khảo và góp ý của chuyên gia là các bác sỹ và
điều dưỡng nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực ngoại
khoa. Bộ câu hỏi gồm 2 phần: Phần hành chính
(các thông tin liên quan đến tuổi, giới, chẩn đoán
bệnh); phần đánh giá kiến thức của NB về các vấn
đề chăm sóc trước mổ (các vấn đề chung, tắm
trước mổ, nhịn ăn uống trước mổ, thụt đại tràng
trước mổ, tập thở tập ho, tập vận động trước mổ).
Theo ý kiến của chuyên gia thì phân loại kiến
thức ra 03 mức là: Tốt (trả lời đúng trên 75%),
Khá (đúng từ 50% đến 75%) và Trung bình (trả
lời đúng dưới 50%).
2.7. Đạo đức trong nghiên cứu
Nghiên cứu được Hội đồng đề cương Cử nhân
Điều dưỡng Đại học Y Hà Nội thông qua, được
khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai
ủng hộ tiến hành. Sự tham gia của đối tượng
nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện và không làm
ảnh hưởng đến kết quả chăm sóc và điều trị.

3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Bảng 1. Đặc điểm thông tin người bệnh (N = 120)

2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
2.2. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành trên 120 NB và
thu thập thông tin từ 120 bệnh án. Tiêu chuẩn lựa
chọn: NB ≥18 tuổi, mổ có kế hoạch, hiểu tiếng

Nội dung
Tuổi (18-80)
Giới

Nam
Nữ

Số lượng (n) Tỷ lệ %
Mean (SD) = 49,18
(± 15,46)
58
48,3
62
51,7
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Trình độ
học vấn
Tiền sử mổ

Tiểu học, dưới tiểu học
Trung học
Trên trung học
Chưa từng mổ
Đã từng mổ

11
79
30
72
48

9,1
65,8
25,0
60
40

Giá trị trung bình nhóm tuổi của đối tượng
nghiên cứu là 49,18 (± 15,46), trong đó người ít
tuổi nhất là 18 và người cao tuổi nhất là 80. Tỷ lệ
nam và nữ lần lượt là 48,3%, và 51,7%. Trình độ
học vấn trung học (trung học cơ sở và trung học
phổ thông) chiếm tỷ lệ cao nhất (65,8%), tiếp đó
là tỷ lệ NB học trên trung học chiếm 25%. Hơn
một nửa số NB chưa có tiền sử mổ trước đó.
3.2. Kiến thức trước mổ của người bệnh
Bảng 2. Kiến thức của người bệnh về các vấn
đề trước mổ (N = 120)
Trả lời đúng
Số lượng Tỷ lệ
n
%
Vấn đề Tư trang cá nhân không gây ảnh
100
83,3
chung hưởng đến cuộc mổ
Kính áp tròng, răng giả không cần
102
85,0
phải tháo ra trước mổ
Người bệnh cần tẩy sơn móng tay,
79
65,8
móng chân trước mổ
Người bệnh phải dừng hút thuốc lá
42
72,4
(thuốc lào) trước mổ
Người bệnh cần tập thở, tập ho trước
43
35,8
mổ
Người bệnh cần tập vận động trước
43
35,8
mổ
Tắm
Cần phải tắm trước mổ
104
86,7
trước Dung dịch sử dụng tắm trước mổ
44
36,7
mổ
Nhịn
Cần phải nhịn ăn trước mổ
118
98,3
ăn,
Cần phải nhịn uống trước mổ
116
95,8
uống
Lý do cần phải nhịn ăn uống trước mổ
46
38,3
trước
Thời
điểm
nhịn
ăn
trước
mổ
21
17,5
mổ
Thời điểm nhịn uống trước mổ
1
0,8
Tập
Cần tập thở, tập ho sớm sau mổ
86
71,7
thở, ho, Lý do cần tập thở, tập ho sớm sau mổ
40
33,3
tập vận
Thời điểm bắt đầu tập thở, tập ho sau
45
37,5
động
mổ
sớm
98
81,7
sau mổ Cần tập vận động sớm sau mổ
Lý do cần vận động sớm sau mổ
48
40,0
Thời điểm ngồi dậy sau mổ
55
45,8
Nội dung
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Trên 80% người bệnh có kiến thức đúng về
việc cần tháo tư trang cá nhân, tháo răng giả,
vệ sinh răng miệng tối và sáng; 72,4% nam có
kiến thức đúng về dừng hút thuốc lá trước mổ.
Trong khi chỉ có 35,8% NB trả lời đúng về vấn
đề tập thở, tập ho, tập vận động sau mổ. Phần
lớn người bệnh đồng ý cần phải tắm trước mổ
(86,7%) nhưng chỉ 50,0% NB trả lời đúng câu hỏi
về dung dịch tắm trước mổ. Hầu hết người bệnh
cho rằng cần thiết phải nhịn ăn, nhịn uống trước
mổ tỷ lệ lần lượt là 98,3% và 95,8%, nhưng chỉ
có 38,3% NB biết lý do phải nhịn ăn uống trước
mổ, tỷ lệ NB trả lời đúng thời điểm nhịn ăn uống
thấp, tỷ lệ với ăn là 17,5%, với uống là 0,8%. Về
vấn đề tập thở, tập ho sau mổ có 71,7% NB trả lời
cần tập thở, tập ho sớm sau mổ nhưng chỉ 33,3%
trả lời đúng lý do cần thực hiện và 37,5% biết thời
điểm nên bắt đầu tập sau mổ. Tỷ lệ NB trả lời cần
tập sớm sau mổ là 81,7%, tuy nhiên tỷ lệ hiểu
đúng lý do cần tập là 40% và tỷ lệ NB trả lời đúng
thời điểm nên bắt đầu ngồi dậy sau mổ là 45,8%.
Bảng 3. Phân loại kiến thức người bệnh trước
mổ (N = 120)
Kiến thức
Trung bình (đúng ≤50%)
Khá (đúng từ 50% đến 75%)
Tốt (đúng >75%)

Số lượng n
45
60
15

Tỷ lệ %
37,5
50,0
12,5

Nhận xét: 50% số người bệnh có kiến thức
trước mổ ở mức độ khá.
3.3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức
của NB trước mổ
Bảng 4. Yếu tố liên quan đến kiến thức của
người bệnh trước mổ (N = 120)
Biến
Giới

Nam
Nữ

Tổng
Tiểu học/
Không đi
Trình học
độ
Trung học
học
vấn Trung cấp/
cao đẳng/
đại học
Tổng

Kiến thức
Trung bình
Khá
48,3%
54,1%
51,7%
45,9%
100%
100%
13,8%
8,1%

Tốt
40,0%
60,0%
100%
0.0%

p (X2)
0,039

0,004
69,0%
17,2%

59,5%
32,4%

68,0%
32,0%

100%

100%

100%
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Nhận xét: Nữ giới có kiến thức trước mổ tốt
hơn nam giới (p = 0,039), và người bệnh có trình
độ học vấn trung học có kiến thức tốt hơn so với
các nhóm còn lại (p = 0,004).

4. BÀN LUẬN
4.1. Kiến thức trước mổ của NB
Kiến thức trước mổ đóng vai trò quan trọng
liên quan đến sự tuân thủ và hợp tác trong chăm
sóc và điều trị của NB. Nghiên cứu của chúng
tôi chỉ ra tỷ lệ NB có kiến thức đúng về tư trang
cá nhân, răng giả (loại có thể tháo lắp) trước mổ
tương đối cao (83,3% và 85%) trong khi tỷ lệ NB
hiểu đúng về vấn đề tập thở, tập ho, tập vận động
trước mổ thấp (35,8%). Việc chuẩn bị đầy đủ về
mọi mặt cho người bệnh trước mổ, trong đó có
hướng dẫn người bệnh tập thở, tập ho, tập vận
động sớm ngay tại giường và trước mổ là vô cùng
quan trọng. Mục đích của tập vận động trước mổ
là người bệnh được làm quen, biết, hiểu và thực
hiện tốt các bài tập sẽ thực hiện ngay khi có thể
sau mổ, hướng dẫn người bệnh tập vận động
trước mổ còn giúp người bệnh giảm lo lắng và
sợ hãi, tăng cường sự hợp tác và tham gia cùng
chăm sóc sức khỏe của người bệnh, giúp người
bệnh hồi phục nhanh sau những phẫu thuật lớn
trong đó có phẫu thuật lồng ngực [5]. Vấn đề chăm
sóc tiếp theo là tắm trước mổ, tỷ lệ cao NB trả lời
có cần tắm trước mổ (86,7%) trong khi chỉ có 36,7
% trả lời đúng về dung dịch sử dụng để tắm trước
mổ. Tắm trước mổ hiện nay cũng là một vấn đề
gây nhiều tranh cãi. Có những nghiên cứu chỉ ra
rằng không có sự khác biệt giữa tắm và không
tắm cũng như không có sự khác biệt giữa tắm
bằng dung dịch khử khuẩn chlorhexidine và tắm
bằng các loại xà phòng khác trong việc giảm tỷ lệ
nhiễm trùng vết mổ, tuy nhiên theo khuyến cáo
gần nhất của WHO năm 2016, NB nên được tắm
tối thiểu một lần vào đêm trước ngày phẫu thuật,
người bệnh có thể tắm bằng xà phòng thường, xà
phòng sát khuẩn hoặc dung dịch Chlohexadine
2% [9]. Một vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng
trực tiếp đến tính mạng NB trong và sau mổ là
vấn đề nhịn ăn, nhịn uống trước phẫu thuật, kết
quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ NB
trả lời cần phải nhịn ăn, nhịn uống trước mổ cao
(98,3% và 95,8%) nhưng tỷ lệ NB biết lý do cần

thực hiện và thời điểm thực hiện thấp, tỷ lệ lần
lượt là 38,3%, 17,5%, 0,8%. Điều này có thể
được giải thích vì tất cả người bệnh đều được tư
vấn trước mổ về tầm quan trọng của việc nhịn ăn
uống nhưng vì vấn đề an toàn và giờ mổ có thể
thay đổi vào sáng hôm sau nên người bệnh được
dặn dò nhịn ăn uống từ sau 22h đêm. Nghiên cứu
đánh giá kiến thức của người bệnh về chế độ ăn
uống trước mổ tại Kenya cũng chỉ ra rằng hầu
như toàn bộ NB hiểu sai về lý do vì sao phải nhịn
ăn uống trước mổ [7]. Từ đó có thể dẫn đến có
những NB nhịn ăn uống trước mổ trên 15 tiếng [7]
dẫn tới họ cảm thấy đói, khát, lo lắng, khó chịu,
và kéo dài thời gian hồi phục sau mổ. Sau mổ NB
nên tập thở, tập ho, tập vận động sớm để nhanh
chóng hồi phục và hạn chế biến chứng sau phẫu
thuật. Hướng dẫn cách tập ho hiệu quả, cách hít
thở sâu, cách tập vận động sớm sau mổ cần phải
được thông báo, hướng dẫn cho NB từ trước khi
mổ giúp họ có thể thực hiện sớm nhất có thể [4].
Trong nghiên cứu này tỷ lệ NB trả lời cần phải tập
thở, tập ho sớm sau mổ là 71,7% và với tập vận
động sớm sau mổ là 81,7% nhưng tỷ lệ NB biết
và hiểu lý do cần tập, thời điểm bắt đầu tập chỉ
bằng một nửa tỷ lệ trên. Lý do giải thích cho vấn
đề này có thể do họ chưa được thông báo giải
thích kỹ những vấn đề này do nhân viên y tế quá
bận, một buổi trực thường chỉ có hai điều dưỡng
chăm sóc trên 30 NB nên không có thời gian giải
thích kỹ hoặc cho rằng những vấn đề này có thể
hướng dẫn sau mổ. Lợi ích của việc giáo dục,
hướng dẫn NB ngay từ trước khi mổ đã được
chứng minh giúp NB nhanh hồi phục, giảm thời
gian nằm viện, NB hài lòng hơn, ít than phiền hơn
sau mổ [6]. Vì vậy cần có những biện pháp nhằm
tăng tỷ lệ hiểu biết về vấn đề này.
4.2. Yếu tố liên quan đến kiến thức trước
mổ của NB
Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng nữ giới
có kiến thức trước mổ tốt hơn nam giới (p =
0,039). Điều này tương tự với kết quả của nghiên
cứu trên 1000 người bệnh bị bệnh tim mạch
của Tong Shen ở người bệnh bị bệnh tim mạch,
nghiên cứu này chỉ ra nữ có kiến thức về bệnh
tốt hơn so với nam giới [8]. Điều này có thể là
vì nữ giới thường quan tâm đến sức khỏe nhiều
hơn nam như nghiên cứu của Bertakis cho thấy
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số lần phụ nữ đi khám nhiều hơn nam [3]. Yếu tố
khác liên quan đến kiến thức của NB là trình độ
học vấn (p = 0,004); nghiên cứu của Njoroge trên
60 đối tượng cũng cho thấy điều tương tự, có mối
quan hệ giữa trình độ học vấn và kiến thức về lý
do nhịn ăn trước mổ (p = 0,002), người bệnh có
học vấn thấp hơn có xu hướng trả lời sai nhiều
hơn[7]. Vì vậy để tăng cường sự tuân thủ của
người bệnh theo những hướng dẫn trước mổ
nhân viên y tế cần giáo dục chi tiết, phù hợp với
trình độ học vấn, khả năng nhận thức của người
bệnh để người bệnh có thể hiểu đầy đủ, chính
xác những việc cần phải làm trước và sau mổ.

5. KẾT LUẬN
Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đúng về tư trang
cá nhân, răng giả, vệ sinh răng miệng, dừng hút
thuốc lá (thuốc lào) trước mổ tương đối cao, tỷ
lệ người bệnh trả lời cần tập thở, tập ho, tập vận
động trước mổ chưa cao. Tỷ lệ người bệnh trả
lời có cần tắm, nhịn ăn uống, thụt đại tràng trước
mổ và tập thở, tập ho, tập vận động sau mổ cao
nhưng tỷ lệ người bệnh hiểu lý do phải thực hiện
và cách thực hiện đúng thấp. Nữ giới và người
bệnh có trình độ học vấn trung học có kiến thức
trước mổ tốt hơn các nhóm còn lại.
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CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH SAU MỔ
THAY KHỚP HÁNG, KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS AFTER TOTAL HIP OR KNEE ARTHROPLASTY
AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG1, TRƯƠNG QUANG TRUNG2,
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO3, TRẦN TRUNG DŨNG2

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ công
cụ SF-12 trên 44 người bệnh nhằm: (1) Mô tả
chất lượng cuộc sống của người bệnh sau mổ
thay khớp háng - khớp gối tại Bệnh viện Đại học
Y Hà Nội trong năm 2018 và (2) Tìm hiểu một
số yếu tố liên quan đến Chất lượng cuộc sống
của người bệnh sau mổ. Tại thời điểm phỏng vấn
sau phẫu thuật, điểm đau trung bình của người
bệnh là 3,82 ± 3,69 (khớp háng 3,48 ± 3,79, khớp
gối 4,82 ± 3,34). Chất lượng cuộc sống lĩnh vực
thể lực (PCS) là 36,96 ± 11,67; lĩnh vực tinh thần
(MCS) là 56,7 ± 6,2. Tuổi, mức độ đau được xác
định có mối liên quan nghịch với chất lượng cuộc
sống lĩnh vực thể lực (p < 0,05). Cần thiết đánh
giá CLCS trước và sau mổ thay khớp và người
bệnh cao tuổi, người bệnh đau nhiều cần được
quan tâm.
Từ khóa: thay khớp háng, thay khớp gối, chất
lượng cuộc sống, SF-12.

ABSTRACT
The cross-sectional descriptive study was
conducted by using SF-12 among 44 patients
to (1) decribe the quality of life of patients after
total hip or knee orthroplasty at Hanoi Medical
University hospital in 2018 and (2) explore
several associated factors to quality of life among
those patients. At point of interview, the mean’s
pain score of those patients is at 3.82 ± 3.69
1 Sinh viên Cử nhân Điều dưỡng 2018 - 2019, Trường Đại
học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Y Hà Nội
ĐT: 0983608805

Email: truongtrung@hmu.edu.vn

3 Bệnh viện Việt Đức
Ngày nhận bài phản biện: 24/6/2020
Ngày trả bài phản biện: 08/7/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 15/8/2020

(hip orthoplasty: 3.48 ± 3.79, knee orthroplasty:
4.82 ± 3.34). Mean of Physical Component
Summary scales (PCS) is 36.96 ± 11.67; mean
of Mental Component Summary (MCS) scales
is 56.7 ± 6.2 score. Several factors as age, pain
were found significantly corelation with Physical
Component Summary (p < 0.05). It is essential
to measure quality of life before and after joint
replacement surgery as well as elderly patients
and patients with pain considered to be care.
Keywords: hip orthoplasty, knee orthroplasty,
quality of life, SF-12,

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thay khớp háng, khớp gối là những phẫu
thuật chỉnh hình phổ biến, giúp loại bỏ những
phần khớp bị hư hại và thay vào đó là phần khớp
nhân tạo. Phẫu thuật thay khớp đã giúp người
bệnh giảm đau, cải thiện chức năng sau phẫu
thuật, và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chất
lượng cuộc sống (CLCS) được phát triển từ năm
1980, được sử dụng nhằm cung cấp thông tin về
tình trạng bệnh và được công nhận rộng rãi là
tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ và kết quả điều
trị [4]. Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về
CLCS của người bệnh sau mổ thay khớp, các
nghiên cứu tổng quan còn cho thấy: WOMAC
và SF-36 là hai công cụ được sử dụng phổ biến
nhất để đánh giá mức độ đau và CLCS của người
bệnh sau mổ thay khớp háng, khớp gối [7]; một
số yếu tố liên quan được tìm hiểu là: tuổi, giới,
loại thay khớp, BMI, bệnh lý kèm theo [7, 9, 11]...
Tuy nhiên tại Việt Nam, nghiên cứu về CLCS sau
mổ thay khớp được công bố gần đây còn hạn
chế, đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bởi
vậy, nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi SF-12 (bản
thay thế ngắn hơn SF-36, đã được kiểm định về
độ tin cậy [8]) và thang đau WOMAC được thực
hiện với mục tiêu:
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Mô tả CLCS của người bệnh sau thay khớp
háng - khớp gối tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
năm 2018.
2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến CLCS
của người bệnh sau mổ thay khớp háng, gối.

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 44 người
bệnh đã mổ thay khớp háng hoặc thay khớp gối
tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thỏa mãn các tiêu
chuẩn chọn mẫu.
- Người bệnh mổ thay khớp gối hoặc thay
khớp háng tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ
01/01/2018 - 31/12/2018, đã ra viện trong thời
gian trên.
- Người bệnh tỉnh táo, có ý thức rõ ràng, có
thể nghe hiểu được Tiếng Việt.
- Sau khi được liên hệ, người bệnh được giải
thích rõ ràng và đồng ý tham gia nghiên cứu.
2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có
phân tích.
2.3. Công cụ thu thập số liệu: Bộ câu hỏi
phỏng vấn qua điện thoại gồm 4 phần: Phần 1
gồm các thông tin về nhân khẩu học (tuổi, giới,
nơi ở, bảo hiểm y tế, tình trạng hôn nhân). Phần
2 khai thác các thông tin từ bệnh án ra viện liên
quan đến bệnh lý (ngày vào/ra viện, ngày phẫu
thuật, BMI, tiền sử bệnh, chuẩn đoán xác định,
cách thức phẫu thuật). Phần 3: Thang đo chất
lượng cuộc sống bằng bộ câu hỏi SF-12 bao gồm
8 khía cạnh về sức khỏe (hoạt động thể lực, các
hạn chế do vấn đề thể lực, sức khỏe tâm thần,
các hạn chế do vấn đề cảm xúc, sức khỏe chung,
cảm nhận đau, sinh lực và hoạt động xã hội). Mỗi
câu trả lời được tính theo từng điểm khác nhau
được cho điểm từ 0 đến 100 điểm tương ứng với
mỗi câu trả lời, lĩnh vực thể chất (PCS) và lĩnh
vực tinh thần (MCS) được tính theo cách quay
đổi điểm riêng [8]. Điểm càng cao thì CLCS càng
cao. Phần 4: Mức độ đau của người bệnh được
đánh giá bằng bộ câu hỏi WOMAC gồm 5 lĩnh
vực (khi đi bộ, sử dụng cầu thang, đau về đêm
(trên giường), khi nghỉ ngơi (ngồi/nằm), đứng
thẳng). Với mỗi câu hỏi có câu trả lời tương ứng
với 5 mức độ và cách cho điểm: 0- không đau, 1đau nhẹ, 2- đau trung bình, 3- đau nặng, 4- đau
cực nặng. Tổng điểm từ 0 đến 20 điểm với điểm
càng cao thì mức độ đau càng lớn.
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2.4. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu được
phân tích bằng phần mềm SPSS 20.1 bằng thuật
toán thống kê mô tả (tính tỷ lệ phần trăm, giá trị
trung bình, độ lệch chuẩn) và thuật toán thống
kê phân tích (tương quan Spearman Rho, MannWhitney U test - Kruskal Wallis test) dựa trên đặc
điểm - bản chất của biến nghiên cứu với p < 0,05
2.5. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu tuân thủ
các quy định về đạo đức trong nghiên cứu. Nghiên
cứu được sự chấp thuận của Hội đồng chấm khóa
luận tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội thông
qua và được Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y
Hà Nội ủng hộ cho phép tiến hành. Người tham
gia nghiên cứu được giải thích mục đích, ý nghĩa
cũng như cách tiếp cận của nghiên cứu. Người
bệnh được mời tham gia nghiên cứu và trả lời bộ
câu hỏi vào thời điểm thuận tiện cho họ. Việc tham
gia nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện, không ép
buộc và trên tinh thần tôn trọng.

3. KẾT QUẢ
44 người bệnh tham gia nghiên cứu cho thấy:
tuổi trung bình là 61,48 ± 12,38, trong đó, nhóm
tuổi > 60 chiếm tỷ lệ lớn nhất 56,8%, và tuổi nhỏ
nhất là 34 tuổi, cao nhất là 80 tuổi. Nhóm người
bệnh thay khớp gối có tuổi trung bình là 66,73 ±
9,8 nhóm người bệnh hay khớp háng có độ tuổi
trung bình trẻ hơn (59,73 ± 12,77). Tỷ lệ nam nữ
trong nghiên cứu gần tương đương nhau (52,3%
và 47,7%). 61,4% người bệnh sống ở thành thị và
95,5% có bảo hiểm y tế.
Nghiên cứu tập trung vào nhóm người bệnh
sau 3-12 tháng phẫu thuật thay khớp gối hoặc
thay khớp háng, trong đó tỷ lệ thay khớp háng
gấp 3 lần thay khớp gối. Các đặc điểm lâm sàng
của người bệnh được trình bày ở bảng sau:
Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng
nghiên cứu (N = 44)
STT
1

2

Đặc điểm
Tiền sử bệnh
- Khỏe mạnh
- Có bệnh lý kèm theo
Chẩn đoán xác định
- Gãy cổ xương đùi
- Hoại tử vô khuẩn xương đùi
- Thoái hóa khớp

Tần số
(n)

Tỷ lệ
(%)

3
41

6,8
93,2

11
14
19

25
31,8
43,2
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STT
3

4

Tần số
Tỷ lệ
(n)
(%)
Thời gian mắc bệnh (từ khi có triệu chứng đến khi
phẫu thuật)
- < 6 tháng
14
31,8
- 6 tháng - 12 tháng
3
6,8
- 1 - 3 năm
13
29,6
- > 3 năm
14
31,8
BMI dao động từ 14,27 - 27,85,
BMI trung bình ± SD: 21,88 ± 2,6
- BMI < 18,5
4
9,1
- 18,5≤ BMI < 25
36
81,8
- BMI ≥ 25
4
9,1

hoại tử khớp chiếm đa số (75%) và có 8 người
bệnh trong có tình trạng thừa cân/gày.
Mức độ đau của người bệnh được đánh giá
qua thang điểm WOMAC với 5 tư thế, điểm đau
trung bình được thể hiện dưới bảng 2:
Bảng 2. Điểm đau trung bình của người bệnh
tham gia nghiên cứu (N = 44)
Các hoạt
động

Nghỉ
ngơi

Đau về
đêm

Đứng
thẳng

Đi lại

Leo cầu
thang

TB ± SD

0,52 ±
0,76

0,57 ±
0,73

0,7 ±
0,88

0,75 ±
0,89

1,27 ± 1

Tổng điểm đau:3,82 ± 3,69
Thay khớp gối: 4,82 ± 3,34
Thay khớp háng: 3,48 ± 3,79

Nhận xét: Tại thời điểm phỏng vấn, người
bệnh thay khớp gối có mức độ đau cao hơn so

nhiều nhất.
Mô tả CLCS của người bệnh tham gia nghiên
cứu thông qua 12 câu hỏi của thang điểm SF-12
với 8 khía cạnh và 2 lĩnh vực (biểu đồ 1 và bảng
3). Mức độ phân loại CLCS của người bệnh được
chia làm 3 mức gồm CLCS kém < 30 điểm; CLCS
mức trung bình trong khoảng 30 điểm - 80 điểm,
và CLCS cao > 80 điểm.

ϯϰ

ϭϬ

Sức khỏe tinh thần

ϵ

ϯϯ

Ϯ

ϯϯ

ϭϭ

Sức khỏe chung

Ϭй

ϭϬй

Kém (<30 điểm) 

ϵ

Ϯϯ

ϭϮ

Hoạt động thể lực

ϭϰ

ϳ

Ϯϯ

Hạn chế do hoạt động thể lực

ϮϬй

ϯϬй

ϰϬй

ϱϬй

7UXQJEuQK 80 điểm) 

ϲϬй

ϳϬй

ϴϬй

ϵϬй ϭϬϬй

Tốt (>80 điểm) 

Biểu đồ 1. Mức độ CLCS theo các khía cạnh
sức khỏe của SF-12
Bảng 3. Chất lượng cuộc sống qua tám khía
cạnh của SF-12 (N = 44)
Các khía cạnh
CLCS thể lực (PCS)*
CLCS tinh thần (MCS)*
Điểm CLCS chung

Trung bình
± SD
36,96 ± 11,67
56,7 ± 6,2
66,39 ± 17,81

Lớn nhấn Nhỏ nhất
18,21 - 55,33
36,78 - 65,32
35,63- 96,88

(*) Điểm PCS và MCS được tính điểm theo
bảng quy đổi điểm của Ware [8]
Nhận xét: Điểm trung bình ± SD của sức
khỏe thể lực (PCS) là 36,96 ± 11,67 cũng thấp
hơn nhiều so với điểm sức khỏe tinh thần (MCS)
là 56,7 ± 6,2. Điểm tổng CLCS của các người
bệnh trong nghiên cứu ở mức trung bình (66,39 ±
17,81 điểm), trong đó có 31/44 người bệnh chiếm
70,45% có CLCS ở mức trung bình 30 - 80 điểm.
Một số yếu tố liên quan đến CLCS: Kiểm
định Kruskal- wallis test và Mann- Whitney Test
được sử dụng để tìm hiểu sự khác biệt về CLCS
giữa các nhóm tuổi, giới, loại khớp thay (bảng 4).
Bảng 4. Các yếu tố liên quan đến chất lượng
cuộc sống (N = 44)

với người bệnh thay khớp háng, trong đó hoạt
động leo cầu thang gây ra mức khó khăn và đau

ϯϳ

ϲ

Các hạn chế do vấn đề cảm xúc ϭ

Nhận xét: Đa phần người bệnh có bệnh lý kèm
theo (93,2%), với nhóm chẩn đoán thoái hóa/

ϱ

ϯϲ

ϯ

Sinh lực

ϭϱ

Ϯϱ

ϰ

Hoạt động xã hội

Cảm nhận đau

ϭϯ

ϯϭ

Tổng điểm CLCS

Đặc điểm

Yếu tố

PCS

MCS

18 - 35 tuổi

39,06 ± 7,04

41,9 ± 7,25

35 - 60 tuổi

40,63 ± 11,5

56,03 ± 6,07

Trên 60 tuổi

33,62 ± 11,95

57,56 ± 5,98

Kiểm định, p

FKruskal-wallis test = 3,568;
p = 0,17

FKruskal-wallis test = 6,005;
p = 0,05

35,64 ± 12,41

56,84 ± 5,38

Nhóm tuổi

Giới tính
Nữ
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Nam

38,16 ± 11,1

56,57 ± 6,99

Z/ p

ZMann-Whitney Test = -0,74;
p = 0,459

ZMann-Whitney Test = -0,317;
p = 0,75

Thay khớp gối

35,85 ± 13,1

57,57 ± 5,28

Thay khớp
háng

37,33 ± 11,71

56,41 ± 6,53

Vị trí thay khớp

Z/ p

ZMann-Whitney Test = -0,258; ZMann-Whitney Test = - 0,068;
p = 0,797
p = 0,95

Nhận xét: Điểm trung bình CLCS về thể lực
của các người bệnh cao tuổi thấp nhất trong các
nhóm tuổi. Tuy sự khác biệt này không có ý nghĩa
thống kê (p> 0,05), nhưng sau khi hành kiểm định
mối tương quan Spearman’s rho thì thấy được
điểm PCS và tuổi tỷ lệ nghịch với nhau, tức là
tuổi người bệnh càng cao thì CLCS về sức khỏe
thể lực càng giảm (r = -0,371, p = 0,013 < 0,05).
Điểm trung bình CLCS về tinh thần (MCS) của
người bệnh tăng dần theo các nhóm tuổi, với
p = 0,05. Trong đó, nhóm người cao tuổi có điểm
trung bình cao nhất (56,28 ± 6,73 điểm), nhóm thanh
niên có điểm MCS thấp nhất (41,9 ± 7,25 điểm). Sự
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).
Bảng 5. Mối tương quan giữa PCS, MCS, đau
WOMAC, và CLCS chung
Thể lực (PCS) Tinh thần (MCS)

WOMAC

CLCS
chung

rSpearman Rho = 0,918 rSpearman Rho = 0,353 rSpearman Rho = -0,84
p < 0,001
p = 0,019
p < 0,001

WOMAC

rSpearman Rho = -0,845 rSpearman Rho = -0,12
p < 0,001
p = 0,439

Nhận xét: CLCS chung và lĩnh vực thể lực có
mối tương quan có ý nghĩa thống kê với thang
điểm đau WOMAC (p < 0,05), cho thấy điểm đau
càng cao thì CLCS lĩnh vực thể lực và CLCS
chung càng giảm.

4. BÀN LUẬN
4.1. Chẩn đoán xác định
Trong nghiên cứu của chúng tôi, đa số người
bệnh phẫu thuật thay khớp đều do thoái hóa
khớp (43,2%), hoại tử vô khuẩn (chiếm 31,8%),
chỉ có 11 người bệnh (chiếm 25%) phẫu thuật
thay khớp do chấn thương (gãy cổ xương đùi).
Theo nghiên cứu của Quintana và cộng sự và
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Escobar và cộng sự thì đến 100% người bệnh
thay khớp háng vì viêm xương khớp [6,12].
Nghiên cứu của Tạ Thị Bích Nguyệt thì có 65,1%
người bệnh thoái hóa khớp háng, 34,9% là hoại
tử vô khuẩn xương đùi [3]. Như vậy, bệnh lý chủ
yếu mà người bệnh phải thay khớp gối, khớp
háng là bệnh về thoái hóa khớp, hoại tử vô
khuẩn xương đùi, rất ít do chấn thương.
4.2. Thời gian mắc bệnh
Thời gian mắc bệnh (thời gian từ khi có triệu
chứng đến khi phẫu thuật) trong nghiên cứu còn
tương đối ngắn so với các nghiên cứu tương tự.
Đặc biệt, nhóm thời gian mắc bệnh < 6 tháng
chiếm tỷ lệ khá cao (31,8%), cao hơn so với các
nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Chi (thời gian
mắc bệnh dưới 1 năm là 5,9%) của Tạ Thị Bích
Nguyệt thời gian mắc bệnh dưới 6 tháng chiếm
20,9% [1, 3]. Có thể lý giải do trong nghiên cứu
của chúng tôi có đến 25% người bệnh vào viện
phẫu thuật vì chấn thương do tai nạn lao động,
tai nạn sinh hoạt (nhóm này thường chỉ 1-2 ngày
đến 1-2 tuần là phẫu thuật) nên làm tăng tỷ lệ
nhóm thời gian mắc bệnh sẽ < 6 tháng.
4.3. Mức độ đau
Kết quả nghiên cứu này cho thấy mức độ đau
của người bệnh sau mổ thay khớp háng hoặc
khớp gối còn khá là cao (3,82 ± 3,69 điểm). Trong
đó, tổng điểm đau trung bình của nhóm người
bệnh thay khớp gối cao hơn nhóm người bệnh
thay khớp háng. Điểm trung bình này còn khá cao
so nghiên cứu của Nguyễn Thị Thùy Dung, sau 3
tháng phẫu thuật thay khớp háng thì điểm đau chỉ
còn 0,75 ± 0,79 điểm ở nhóm có chức năng trước
phẫu thuật thấp và 0,29 ± 0,46 ở nhóm có chức
năng trước phẫu thuật cao [2]. So với nghiên
cứu của JM Quintana và cộng sự đánh giá mức
độ đau của người bệnh trước phẫu thuật trung
bình ± SD là 10,94 ± 3,74 điểm, sau 6 tháng là
3,02 ± 3,2 [12]. Nghiên cứu của Bachmeier và
cộng sự về điểm đau WOMAC trung bình sau
phẫu thuật 12 tháng của khớp gối và khớp háng
lần lượt là 5,1 ± 4 và 2,9 ± 3,2 [5]. Sự khác biệt
này có thể do các người bệnh mổ thay khớp
háng, khớp gối vì chấn thương (chiếm 25%) có
tổng điểm đau trung bình sau phẫu thuật (5,09
± 4,87 điểm) cao hơn đáng kể so với các người
bệnh phẫu thuật thay khớp do hoại tử vô khuẩn
và thoái hóa khớp (lần lượt là 2,21 ± 2,39 và 4,26
± 3,49). Số người bệnh thay khớp vì chấn thương
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trong nghiên cứu cũng nhiều hơn các nghiên cứu
khác. Nên đã khiến cho tổng điểm đau của nghiên
cứu cao hơn so với các nghiên cứu tương tự.
Kết quả đánh giá điểm đau ở 5 hoạt động theo
thang đo WOMAC ở nghiên cứu này thấp hơn
nhiều so với nghiên cứu của Stratford và cộng
sự [14]. Sự khác biệt trên có thể lý giải là bởi thời
điểm quan sát của hai nghiên cứu là không tương
thích (một nghiên cứu trên các người bệnh viêm
xương khớp trước phẫu thuật, một nghiên cứu
trên tất cả các người bệnh sau phẫu thuật thay
khớp háng, khớp gối). Mà trên tổng quan tài liệu
cho thấy, sau phẫu thuật các người bệnh đã cải
thiện về đau đáng kể so với trước phẫu thuật.
4.4. Chất lượng cuộc sống về lĩnh vực thể
chất và tinh thần
So với các nghiên cứu tương tự thì CLCS
lĩnh vực thể lực và tinh thần cũng như một số
khía cạnh của CLCS của nghiên cứu này thấp
hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Chi
(điểm tương ứng là 59,4 ± 18,08 và 64,0 ± 20,59).
Trong khi đó các khía cạnh cảm giác đau, hạn
chế do vấn đề cảm xúc, sinh lực, sức khỏe tinh
thần lại cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn
Thị Kim Chi [1]. Theo nghiên cứu của Rampazo
- Lactivaca và cộng sự thì đa số các thang điểm
đánh giá chất lượng cuộc sống của chúng tôi cho
điểm cao hơn [13]. Có thể là do đối tượng nghiên
cứu của chúng tôi trẻ hơn so với Rampazo Lactivaca, và tuổi trung bình của nghiên cứu lớn
hơn so với nghiên cứu Nguyễn Thị Kim Chi nên
đã có sự khác biệt này. Bản chất CLCS chung
trong bộ câu hỏi SF-12 gồm 2 phần CLCS về sức
khỏe thể lực (PCS) và CLCS về sức khỏe tinh
thần (MCS), nên khi các điểm PCS, MCS điểm
CLCS chung cũng sẽ tăng. Ngoài ra, khi người
bệnh càng đau thì càng có nhiều hạn chế trong
các hoạt động, sinh hoạt, khiến điểm sức khỏe
thể lực và CLCS của người bệnh càng giảm.
4.5. Một số yếu tố liên quan đến CLCS
Qua kết quả kiểm định Spearman, ta thấy giá
trị thang đo sức khỏe thể lực tỷ lệ nghịch với điểm
đau WOMAC, cho thấy điểm đau càng cao thì sức
khỏe thể lực càng giảm, sự tương quan này có ý
nghĩa thống kê (p < 0,01). Điểm CLCS chung tỷ lệ
thuận với PCS và MCS, và tỷ lệ nghịch với thang
đau WOMAC, cho thấy sức khỏe thể lực và sức
khỏe tinh thần càng tăng thì CLCS chung càng
tăng, còn điểm đau càng tăng thì CLCS chung lại

càng giảm, các mối tương quan này có ý nghĩa
thống kê.
Kết quả nghiên cứu hiện tại cho thấy nhóm
người cao tuổi có chất lượng cuộc sống giảm về
sức khỏe thể lực, và tăng mức độ đau hơn so với
2 nhóm tuổi còn lại, tuy không có sư khác biệt
có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm tuổi nhưng
nghiên cứu đã thấy được mối tương quan là:
tuổi người bệnh càng cao thì CLCS về sức khỏe
thể lực càng giảm (với r = -0,371, p = 0,013 <
0,05). Tương tự như nghiên cứu của Tạ Thị Bích
Nguyệt [1], nghiên cứu hiện tại cũng chưa tìm
thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về CLCS
theo các nhóm tuổi (p>0,05).
Người bệnh nữ giới dường như có chất lượng
cuộc sống thấp hơn so với nam giới. Điểm trung
bình về sức khỏe thể lực của các đối tượng nữ
thấp hơn nam giới. Điểm trung bình về sức khỏe
tinh thần không có sự khác biệt nhiều giữa hai
giới. Kết quả của nghiên cứu giống với kết quả của
Lynda và cộng sự (2015): Các bệnh nhân nữ có
mức điểm thấp hơn về sức khỏe thể lực so với
nam giới [9]. Có thể bởi các người bệnh nữ vốn có
sức khỏe thể lực thấp hơn nam giới, nên khi trải
qua can thiệp ngoại khoa, điểm chất lượng cuộc
sống của họ sẽ thấp hơn, mức độ đau sẽ lớn hơn
so với các người bệnh nam trải qua phẫu thuật
tương tự.
Do khớp gối là khớp phức tạp hơn khớp háng,
và trong số các người bệnh viêm xương khớp, lợi
ích họ thu được từ thay khớp gối thường ít hơn
so với những người bệnh sau thay khớp háng [5].
Theo kết quả của nghiên cứu: Điểm trung bình
sức khỏe thể lực trên các người bệnh thay khớp
gối thấp hơn so với các người bệnh thay khớp
háng (p> 0,05), mức độ đau của các người bệnh
sau thay khớp gối cũng cao hơn so với các người
bệnh thay khớp háng (p>0,05). Tương đồng với
kết quả nghiên cứu của Lynda và cộng sự (2015)
về sự cải thiện của các người bệnh thay khớp
gối kém hơn so với các người bệnh thay khớp
háng [9]. Tuy nhiên, điểm sức khỏe tinh thần của
các người bệnh thay khớp gối lại cao hơn so với
các đối tượng thay khớp háng, nhưng qua kiểm
định Mann- Whitney chúng tôi không thấy được
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Có thể
bởi tuổi trung bình của nhóm người thay khớp gối
cao hơn nhóm người bệnh thay khớp háng. Mà
theo kết quả nghiên cứu, nhóm người cao tuổi tuy
CLCS về sức khỏe thể lực kém hơn, đau nhiều
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hơn, nhưng điểm CLCS về sức khỏe tâm thần lại
cao hơn các nhóm khác.

5. KẾT LUẬN
Qua 44 người bệnh tham gia nghiên cứu, một
số kết luận có thể được trình bày:
- Chất lượng cuộc sống lĩnh vực thể chất (PCS)
là 36,96 ± 11,67 và tâm thần (MCS) là 56,7 ± 6,2.
Người bệnh thay khớp gối (4,82 ± 3,34) có mức độ
đau cao hơn so với người bệnh thay khớp háng
(3,48 ± 3,79) trong đó hoạt động leo cầu thang gây
ra mức khó khăn và đau nhiều nhất.
- Tuổi, mức độ đau được xác định có mối liên
quan nghịch với chất lượng cuộc sống lĩnh vực
thể lực (p < 0,05).

6. KHUYẾN NGHỊ
- Đánh giá CLCS của người bệnh trước mổ,
và sau mổ nên được áp dụng thường xuyên như
một phương tiện theo dõi tình trạng tiến triển của
người bệnh sau mổ thay khớp háng, khớp gối.
- Người bệnh cao tuổi, có mức độ đau cao
cần được chú ý và quan tâm nhằm cải thiện chất
lượng cuộc sống của họ.
- Thang đo SF - 12 và thang đau WOMAC
có thể phù hợp để áp dụng thường quy trên lâm
sàng với người bệnh sau mổ. Cần thiết tiến hành
các nghiên cứu khác để nhân rộng và triển khai.
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HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI VI
EFFECTIVENESS OF A TRAINING PROGRAM IN PERIPHERAL CATHETER CARE
PHÙNG THỊ HẠNH1,2, NGUYỄN THỊ NGÂN2,
TRẦN THỊ THÚY NGẦN2, NGUYỄN THỊ NGOAN1,
NGUYỄN NHẬT LỆ1

TÓM TẮT
Chăm sóc catheter tĩnh mạch ngoại vi (TMNV)
là một trong những chăm sóc cơ bản trong thực
hành điều dưỡng lâm sàng. Mục đích giúp ngăn
ngừa và sớm phát hiện các biến chứng liên quan
như viêm tĩnh mạch, thấm mạch, nhiễm trùng, rò
rỉ và tắc catheter. Nghiên cứu can thiệp này đánh
giá hiệu quả của chương trình đào tạo về chăm
sóc catheter TMNV tại khoa Phẫu thuật Thần
kinh, Bệnh viện Việt Đức. Điểm trung bình kiến
thức và thực hành của điều dưỡng sau can thiệp
đã tăng so với trước can thiệp (p < 0,05). Chương
trình đào tạo đã mang lại hiệu quả đối với kiến
thức và thực hành của điều dưỡng trong chăm
sóc catheter TMNV.
Từ khóa: catheter TMNV, kiến thức và thực
hành của điều dưỡng, biến chứng liên quan đến
catheter TMNV, viêm tĩnh mạch.

ABSTRACT
Peripheral intravenous catheter care is one
of the fundamental clinical nursing practices.
It helps to prevent and early detect related
complications such as phlebitis, infiltration,
extravasation, infection, leakage and occlusion.
The interventional study examined the
effectiveness of the training program at the
Department of Neurosurgery, Viet Duc University
Hospital. The mean grade of knowledge and
practice increased post intervention (p < 0.05).

1 Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.
ĐT: 0838552090

Email: phungthihanh@hmu.edu.vn

2 Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu Nghị
Việt Đức
Ngày nhận bài phản biện: 17/6/2020
Ngày trả bài phản biện: 01/7/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 15/8/2020

Thus, the training program positively impacted
the nursing knowledge and practice in peripheral
catheter care.
Keywords: peripheral intravenous catheter,
nursing knowledge and practice, complications
related to peripheral intravenous catheter,
phlebitis.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi (TMNV) là thủ
thuật xâm lấn phổ biến trong thực hành lâm sàng
với mục đích là tiêm, truyền thuốc [1, 7]. Theo ước
tính, trên một tỷ catheter TMNV được sử dụng
trên người bệnh mỗi năm trên toàn cầu [2]. Do là
một thủ thuật xâm lấn, đặt catheter TMNV có thể
dẫn tới các biến chứng trong thời gian lưu. Đa số
các nghiên cứu chỉ ra rằng viêm tĩnh mạch ngoại
vi chiếm tỷ lệ lớn nhất, sau đó là thấm mạch, rò rỉ
dịch tại chân kim, tụt và tắc catheter [6, 19]. Các
biến chứng này khiến cho người bệnh đau đớn,
tăng thời gian nằm viện, chi phí điều trị và nguy
cơ tử vong [12].
Việc chăm sóc catheter TMNV sẽ giúp theo
dõi, phát hiện và xử trí sớm các bất thường xảy
ra trong quá trình lưu catheter tĩnh mạch ngoại vi.
Các chương trình đào tạo có hệ thống đã được
chứng minh giúp tăng cường kiến thức và thực
hành của điều dưỡng trong chăm sóc và duy
trì catheter TMNV [8,10]. Với sự hỗ trợ của các
chuyên gia đến từ Mỹ và Singapore, chúng tôi đã
có cơ hội tiếp cận với hướng dẫn cập nhật về tĩnh
mạch trị liệu của Hiệp hội điều dưỡng tiêm truyền
thế giới (Infusion Nurses Society) và đã xây dựng
chương trình đào tạo chăm sóc catheter TMNV
tại Bệnh viện Việt Đức. Nhằm đánh giá hiệu quả
của chương trình đào tạo, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu “Hiệu quả của chương trình đào tạo
chăm sóc catheter TMNV” với mục tiêu:
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Đánh giá kiến thức và thực hành của điều
dưỡng trong chăm sóc và duy trì catheter TMNV.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được tiến hành tại khoa Phẫu
thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với
sự tham gia của 25 điều dưỡng chăm sóc người
bệnh của 5 tua trực. Phương pháp nghiên cứu
là can thiệp so sánh kiến thức và thực hành của
đối tượng nghiên cứu trước và sau chương trình
đào tạo. Thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng
10/2019.
Công cụ nghiên cứu là bộ câu hỏi tự đánh giá
kiến thức và thực hành đã được kiểm định tính
giá trị do tác giả Arbaee và cộng sự thiết kế dựa
trên các nghiên cứu đánh giá về kiến thức và thực
hành điều dưỡng về chăm sóc và duy trì catheter
TMNV trước đây [5, 15, 16]. Bộ câu hỏi gồm 18
câu hỏi về kiến thức và 15 câu hỏi tự lượng giá
thực hành về chăm sóc và duy trì catheter TMNV.
Bộ câu hỏi được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt
và kiểm định độ tin cậy trước khi tiến hành trên
đối tượng nghiên cứu. Điểm tối đa phần kiến thức
là 18 điểm, điểm tối đa thực hành là 30 điểm.
Chương trình đào tạo về chăm sóc catheter
TMNV được xây dựng dựa trên hướng dẫn của
Hiệp hội điều dưỡng tiêm truyền thế giới [9],
trung tâm quản lý và ngăn ngừa bệnh tật (CDC)
[14] và các đồng thuận trong cuộc họp giao ban
điều dưỡng trưởng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

tháng 11 năm 2018. Chúng tôi đã tiến hành ba
buổi đào tạo cho điều dưỡng trong Khoa về chăm
sóc catheter TMNV, các biến chứng có thể gặp
bao gồm cách nhận biết, ngăn ngừa và can thiệp.
Phân tích số liệu
Phần mềm thống kê SPSS phiên bản 26.0
được sử dụng để phân tích số liệu và tính toán
mối tương quan giữa hai nhóm chứng và can
thiệp. Số lượng (n) và tỷ lệ phần trăm (%) được
dùng cho các thống kê mô tả. Đối với đánh giá
kiến thức và thực hành, so sánh điểm trung bình
trước và sau can thiệp bằng phân tích Wilcoxon
signed rank test do phân bố không chuẩn. Hiệu
quả của can thiệp có ý nghĩa thống kê nếu giá trị
p < 0,05.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Trong 25 điều dưỡng tham gia nghiên cứu, đa
số là nữ giới (19 điều dưỡng, chiếm 76%), nam
giới chỉ chiếm 6/25 điều dưỡng (24%). Phần lớn
điều dưỡng có số năm kinh nghiệm từ 1 đến 5
năm (16/25 điều dưỡng), chỉ có 3 điều dưỡng có
số năm kinh nghiệm từ 10 năm trở lên và 1 điều
dưỡng có dưới 1 năm kinh nghiệm. Về trình độ
chuyên môn, điều dưỡng có trình độ cao đẳng
chiếm đa số (14/25 điều dưỡng), 7 điều dưỡng
có trình độ trung cấp, chỉ có 4 điều dưỡng có trình
độ đại học và không có điều dưỡng nào trình độ
thạc sĩ.

Bảng 1. Sự khác biệt kiến thức trước can thiệp (TCT) và sau can thiệp (SCT)
Nội dung

Đúng

Sai

Tôi không biết

TCT

SCT

TCT

SCT

TCT

SCT

Catheter TMNV kích cỡ 14G, 16G, 18G và 20G là phù hợp để đặt
ở TMNV người lớn

13
(52)

25
(0)

12
(48)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Tĩnh mạch được sử dụng để đặt catheter TMNV nên ở mặt trước
hoặc sau cẳng tay hoặc cánh tay

19
(76)

20
(80)

6
(24)

5
(20)

0
(0)

0
(0)

Catheter TMNV nên được rút bỏ sau 12 đến 72 giờ kể từ khi đặt

6
(24)

2
(8)

19
(76)

23
(92)

0
(0)

0
(0)

Dựa vào hướng dẫn của Thế giới, catheter TMNV có thể sử dụng
từ 48-72 giờ nếu không có dấu hiệu của nhiễm khuẩn

19
(76)

20
(80)

6
(24)

5
(20)

0
(0)

0
(0)

Viêm TMNV là nhiễm trùng dễ nhận biết nhất trong các biến chứng
liên quan đến đặt catheter TMNV

22
(88)

25
(100)

3
(12)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Điều kiện môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng tới nguy cơ xảy
ra các nhiễm trùng liên quan đến đặt catheter TMNV

22
(88)

25
(100)

3
(12)

0
(0)

0
(0)

0
(0)
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Nội dung

Đúng

Sai

Tôi không biết

TCT

SCT

TCT

SCT

TCT

SCT

Rửa tay trước khi đặt catheter TMNV là quan trọng để ngăn ngừa
nhiễm trùng

25
(100)

25
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Việc đảm bảo kỹ thuật vô trùng trong đặt catheter TMNV giúp
ngăn ngừa nhiễm trùng.

25
(100)

25
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Nên đeo găng tay sạch khi tiến hành đặt catheter TMNV

11
(44)

19
(76)

14
(56)

6
(24)

0
(0)

0
(0)

Sát trùng da ở vị trí đặt catheter TMNV trước khi đặt là cần thiết

25
(100)

25
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Catheter TMNV đặt được sau nhiều lần thử (khó đặt) có khả năng
nhiễm trùng cao hơn

22
(88)

24
(96)

3
(12)

1
(4)

0
(0)

0
(0)

Miếng dán che phủ catheter loại trong suốt sẽ giúp phát hiện sớm
dấu hiệu của nhiễm trùng

22
(88)

24
(96)

3
(12)

1
(4)

0
(0)

0
(0)

Loại bỏ catheter TMNV sớm khi không sử dụng nữa sẽ làm giảm
nguy cơ nhiễm trùng

22
(88)

24
(96)

3
(12)

1
(4)

0
(0)

0
(0)

Tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus) tìm thấy nhiều nhất ở đầu
catheter TMNV

8
(32)

21
(84)

17
(68)

4
(16)

0
(0)

0
(0)

Chất liệu catheter, kích cỡ, sự di động của catheter, kinh nghiệm
của người đặt catheter, thời gian lưu kim, loại thuốc sử dụng qua
kim luồn và tần suất của việc thay băng dán bảo vệ catheter có
liên quan đến khả năng nhiễm trùng xảy ra

23
(92)

24
(96)

2
(8)

1
(4)

0
(0)

0
(0)

Đặt catheter TMNV sẽ tăng khả năng nhiễm trùng cho người bệnh
thông qua catheter

10
(40)

20
(80)

15
(60)

5
(20)

0
(0)

0
(0)

Bệnh nhân có nguy cơ mắc nhiễm trùng bệnh viện cao hơn khi
được đặt catheter TMNV

10
(40)

19
(76)

15
(60)

6
(24)

0
(0)

0
(0)

Giáo dục người bệnh chăm sóc catheter TMNV là rất quan trọng
để giảm nhiễm trùng

23
(92)

25
(100)

2
(8)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Bảng trên cho thấy chương trình can thiệp đã giúp điều dưỡng cải thiện kiến thức về cách chọn lựa
catheter có kích cỡ phù hợp với ven ngoại vi, quyết định thời điểm nên rút ven truyền. Điều dưỡng cũng
nhận thức tốt hơn về các yếu tố có thể dẫn đến nhiễm trùng và nguy cơ mắc nhiễm trùng bệnh viện khi
bệnh nhân có catheter TMNV.
Bảng 2. Sự khác biệt về thực hành trước và sau can thiệp
Nội dung

Luôn luôn

Thỉnh thoảng

Không bao giờ

TCT

SCT

TCT

SCT

TCT

SCT

Tôi thay mới catheter TMNV sau 72 giờ đặt

19
(76)

16
(64)

6
(24)

8
(32)

0
(0)

1
(4)

Khi tôi nhận thấy một dấu hiệu VTM, tôi thay đổi vị trí catheter sang
một vị trí khác không viêm ngay lập tức

25
(100)

25
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Tôi sử dụng băng dính che phủ trong suốt (opticskin) để che phủ
và cố định catheter TMNV

24
(96)

24
(96)

1
(4)

1
(4)

0
(0)

0
(0)

Tôi viết giờ, ngày, tháng và tên của mình lên vị trí của catheter
TMNV khi đặt catheter TMNV

22
(88)

24
(96)

3
(12)

1
(4)

0
(0)

0
(0)
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Tôi sử dụng hệ thống dây truyền tĩnh mạch trong 72 giờ

12
(48)

12
(48)

10
(40)

10
(40)

3
(12)

3
(12)

Tôi nhận biết được các biến chứng của đặt catheter TMNV như
thấm mạch, thoát mạch, viêm tĩnh mạch

18
(72)

22
(88)

7
(28)

2
(8)

0
(0)

1
(4)

Tôi luôn duy trì kỹ thuật vô khuẩn trong quá trình chuẩn bị, thực
hiện và loại bỏ catheter TMNV

20
(80)

21
(84)

4
(16)

3
(12)

1
(4)

1
(4)

Tôi luôn thay miếng dán bảo vệ catheter khi ướt, bẩn, bong

22
(88)

24
(96)

3
(12)

1
(4)

0
(0)

0
(0)

Tôi luôn hướng dẫn người bệnh của mình chăm sóc catheter như
thế nào

9
(36)

12
(48)

14
(56)

11
(44)

2
(8)

2
(8)

Tôi luôn hướng dẫn người bệnh cách nhận biết dấu hiệu và triệu
chứng của nhiễm trùng tại catheter

10
(40)

15
(60)

15
(60)

8
(32)

0
(0)

2
(8)

Tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc rửa tay trước khi đặt
catheter TMNV

22
(88)

24
(96)

3
(12)

0
(0)

0
(0)

1
(4)

Tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc sát khuẩn da người
bệnh trước khi đặt catheter

25
(100)

25
(100)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Tôi nhận thức được các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xảy ra
nhiễm trùng liên quan đến catheter TMNV

22
(88)

23
(92)

3
(12)

2
(8)

0
(0)

0
(0)

Tôi luôn tuân theo các hướng dẫn về đặt catheter TMNV được
cung cấp bởi bệnh viện

21
(84)

22
(88)

4
(16)

3
(12)

0
(0)

0
(0)

Tôi tự tin để thực hiện kỹ thuật đặt catheter TMNV bởi vì tôi có đủ
kiến thức và kinh nghiệm

20
(80)

22
(88)

4
(16)

3
(12)

1
(4)

0
(0)

Bảng 2 cho thấy những thay đổi về thực hành
của điều dưỡng trong chăm sóc catheter TMNV,
bao gồm thời điểm thay catheter, ghi thời điểm
đặt catheter mới, cách chăm sóc và theo dõi
catheter trong suốt quá trình lưu và tuân thủ các
hướng dẫn của bệnh viện.
Bảng 3. Sự khác biệt điểm trung bình về kiến
thức và thực hành trước và sau đào tạo
Trước đào
tạo
Kiến thức

Sau đào tạo

Wilcoxon signed
rank test
Giá trị p

13,60 ± 1,76 16,40 ± 2,00

0,001

Thực hành 19,47 ± 5,44 24,07 ± 1,75

0,002

Điểm trung bình kiến thức sau đào tạo tăng 2,8
điểm (từ 13,60 điểm lên 16,40 điểm), với khoảng
tin cậy 95% với p = 0,001 có ý nghĩa thống kê.
Sau chương trình đào tạo cũng cho thấy có sự
cải thiện thực hành điều dưỡng trong chăm sóc
catheter TMNV, cụ thể trước đào tạo điểm thực
hành là 19,47 điểm, sau đào tạo là 24,07 điểm
(tăng 4,60 điểm với p = 0,002).
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4. BÀN LUẬN
Sau chương trình đào tạo, điều dưỡng đã
có sự thay đổi kiến thức tích cực. Cụ thể, điều
dưỡng đã có kiến thức về lựa chọn vị trí và kích
cỡ kim luồn phù hợp hơn. 96% điều dưỡng đã
biết được thời điểm nên rút ven truyền. Một tài
liệu tổng quan gần đây đã khẳng định rút bỏ ven
truyền thường quy không làm giảm biến chứng,
mà ven truyền nên được thay thế trong vòng 72
đến 96 giờ hoặc khi có chỉ định về mặt lâm sàng
sẽ mang lại sự an toàn và hiệu quả kinh tế [20].
Điều dưỡng nhận thức được sự ảnh hưởng của
môi trường xung quanh, vệ sinh bàn tay trước
đặt catheter TMNV và đảm bảo vô trùng là cần
thiết để ngăn ngừa các biến chứng. Theo khuyến
cáo của CDC, nếu điều kiện đặt catheter và việc
vệ sinh bàn tay không được đảm bảo, người
bệnh có nguy cơ mắc các biến chứng liên quan
đến catheter TMNV cao hơn [14]. Tương tự, họ
cũng hiểu rằng việc đặt catheter nhiều lần làm
tăng nguy cơ nhiễm trùng và tầm quan trọng của
miếng dán che phủ trong suốt để giúp sớm phát
hiện các biến chứng hơn so với trước can thiệp.
Tác giả Anand và cộng sự đã chứng minh người
bệnh đặt catheter TMNV nhiều lần sẽ có nguy cơ
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viêm tĩnh mạch cao hơn liên quan đến tổn thương
mạch máu [4]. Trong khi đó, nếu miếng dán trong
suốt che phủ catheter TMNV được sử dụng,
những biến chứng liên quan sẽ dễ dàng được
phát hiện hơn là sử dụng gạc [11, 13]. Nghiên
cứu trước đây cũng đã xác định tụ cầu vàng là
loại vi khuẩn phổ biến nhất khi cấy đầu catheter
TMNV [18]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này,
chỉ có 8/25 điều dưỡng trả lời đúng câu hỏi này
trước can thiệp. Sau can thiệp 21/25 điều dưỡng
đã nhận thức được điều này. 76% điều dưỡng
(tăng 36%) đã hiểu về việc người bệnh có nguy
cơ cao mắc nhiễm khuẩn bệnh viện khi được
đặt catheter TMNV so với trước can thiệp. Theo
tác giả Sato và cộng sự, người bệnh có nguy cơ
nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter TMNV,
đây là một biến chứng nghiêm trọng và có thể
dẫn đến tử vong [17].
Đối với thực hành, 100% điều dưỡng đều
trả lời rằng họ sẽ rút ven truyền ngay khi có dấu
hiệu của viêm tĩnh mạch. Điều này cho thấy rằng
điều dưỡng đã hiểu được về chỉ định lâm sàng
cần thiết để rút kim vừa đảm bảo được sự an
toàn cho người bệnh và tiết kiệm chi phí. Sau
can thiệp, điều dưỡng cũng có những cải thiện
trong việc nhận biết được các biến chứng như
viêm tĩnh mạch, thấm mạch, thoát mạch. Điều
dưỡng có những thực hành tốt hơn về đảm bảo
vô khuẩn và giáo dục người bệnh trong và sau
đặt catheter TMNV. Chương trình can thiệp cũng
đã giúp cải thiện sự tự tin của điều dưỡng trong
thực hiện đặt đường truyền TMNV bằng các kiến
thức cung cấp. Từ đó chứng minh hiệu quả của
các chương trình đào tạo thông qua việc cung
cấp kiến thức một cách logic và gắn liền với thực
hành lâm sàng [3].
Sự cải thiện điểm kiến thức và thực hành sau
can thiệp với giá trị p < 0,05 đã cho thấy hiệu quả
của những thay đổi trên. Kết quả nghiên cứu này
giống với của tác giả George và Muninarayanappa
cho thấy chương trình đào tạo có ảnh hưởng tích
cực đối với kiến thức và thực hành của điều dưỡng
[8]. Ngoài ra, do đa số đối tượng là điều dưỡng có
ít năm kinh nghiệm, việc đào tạo có những thuận
lợi nhất định. Họ dễ dàng tiếp thu, cập nhật kiến
thức mới và thay đổi thói quen thực hành trong
chăm sóc và duy trì catheter TMNV. Để đảm bảo
được sự tuân thủ thực hiện của điều dưỡng, điều
dưỡng trưởng khoa và trưởng tua trực cũng thực
hiện giám sát tuân thủ chặt chẽ quy trình, kiểm tra
thường xuyên và kịp thời hỗ trợ. Điều dưỡng viên

tự lượng giá, kiểm tra thường xuyên toàn bộ hệ
thống catheter TMNV hàng ngày và nộp báo cáo
cho điều dưỡng trưởng. Việc này đã tạo thành
một thói quen khi đánh giá người bệnh hàng ngày
tại khoa.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kiến thức và thực hành của điều dưỡng trước
và sau can thiệp đã có sự thay đổi tích cực. Điểm
kiến thức sau đào tạo tăng 2,80 điểm (từ 13,60
điểm lên 16,40 điểm), với giá trị p = 0,001. Điểm
thực hành trước đào tạo là 19,47 điểm, sau đào
tạo là 24,07 điểm (tăng 4,6 điểm với p = 0,002).
Nghiên cứu tiến hành trên điều dưỡng tại khoa
Phẫu thuật Thần kinh nên kết quả nghiên cứu
chưa mang tính đại diện cho hiệu quả của chương
trình đào tạo đối với điều dưỡng các khoa phòng
khác. Để khắc phục nhược điểm này, chương
trình đào tạo nên được nhân rộng trên toàn bệnh
viện và đánh giá hiệu quả trong tương lai. Điều
này cũng sẽ giúp tăng cường kiến thức và thực
hành cho điều dưỡng, từ đó mang lại sự hài lòng
và chăm sóc chất lượng cho người bệnh.
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NHỮNG THÁCH THỨC CỦA CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ
VÀ TRẺ EM TẠI HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG
CHALLENGES FOR DELIVERING MATERNAL AND CHILD HEALTH CARE
IN QUANG UYEN DISTRICT, CAO BANG PROVINCE
TRẦN THỊ NGỌC MAI1, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG2,
BÙI VŨ BÌNH2

TÓM TẮT
Phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở là một
trong những mục tiêu quan trọng nhằm nâng
cao sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, những rào cản
trong công tác triển khai chương trình y tế tại các
vùng đồng bào gặp nhiều khó khăn luôn là đề
tài được quan tâm của Đảng, Chính phủ và các
cấp ban ngành. Nghiên cứu này được thực hiện
nhằm mục tiêu tìm hiểu những thách thức của
cán bộ y tế tại tuyến xã thôn về công tác chăm
sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ và trẻ em, từ đó nêu
lên những kiến nghị cải cách dịch vụ cung cấp.
Phương pháp nghiên cứu: Phân tích định
tính theo chủ đề, dựa trên các thảo luận nhóm
và phỏng vấn sâu cán bộ y tế thôn xã và cán bộ
quản lý cấp xã và huyện.

improve general health. Barriers in implementing
healthcare program amongst the minority people
with socioeconomic difficulties are always
concerned by the Party, the Government and
local authorities.
Objectives: To assess the challenges of health
care workers at the commune and village level on
delivering maternal and child health care, thereby
raising recommendations for service reform.
Methodology: Qualitative study with thematic
analysis, based on group discussions and indepth interviews with village and commune health
workers and managers at the commune and
district levels.
Results: The study pointed out: i) Challenges
of health care staff at a community level to deliver
their task, and ii) Change in society’s need for
health care service.

Kết quả: Nghiên cứu đã chỉ ra: i) Những khó
khăn của nhân viên y tế trong việc thực hiện
nhiệm vụ được giao; ii) Những thay đổi về nhu
cầu y tế của xã hội.

Conclusion: It is necessary to promote
the development of the local health system by
meeting social needs.

Kết luận: Cần thúc đẩy hệ thống y tế địa phương
phát triển bằng việc đáp ứng nhu cầu xã hội.

Keywords: Health care system, Women and
children health, barriers.

Từ khóa: Hệ thống y tế, Chăm sóc sức khỏe
bà mẹ trẻ em, thách thức

ABSTRACT
Developing the grassroots community health
system is one of the most important goals to
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1. ĐẠI CƯƠNG
Quảng Uyên là huyện miền núi nằm ở phía
Đông của tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Cách thành
phố Cao Bằng 37 km, có diện tích 358,73km2;
dân số năm 2019 là 40.898 người. Tính đến năm
2020, Quảng Uyên có 01 thị trấn (Quảng Uyên)
và 10 xã: Cai Bộ, Chí Thảo, Độc Lập, Hạnh Phúc,
Hồng Quang, Ngọc Động, Phi Hải, Phúc Sen,
Quảng Hưng, Tự Do. Người dân sinh sống tại
Quảng Uyên có 4 nhóm dân tộc: Tày, Nùng, Kinh,
Mông, trong đó người Tày và Nùng chiếm 90%
dân số.
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Là một huyện nghèo vùng biên giới,
Quảng Uyên nhận được sự hỗ trợ của nhà nước
và các tổ chức phi chính phủ cho công tác chăm
sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Cụ thể nhiều hoạt
động xây dựng cơ sở y tế, đào tạo tại chỗ nhằm
tăng cường năng lực của cán bộ y tế đã được
thực hiện ở cả cấp xã và cấp huyện. Hoạt động
đã mang lại nhiều những thay đổi đáng kể về chất
lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em như
giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, giảm
tình trạng trẻ nhẹ cân thiếu tháng, giảm tỷ lệ sinh
tại nhà, tăng cường việc khám thai của phụ nữ tại
các cơ sở y tế qua các báo cáo của trung tâm y tế
và ủy ban nhân dân huyện.
Năm 2015, nhóm nghiên cứu nhận được lời
mời tiến hành đánh giá độc lập việc thực hiện
dự án nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em với sự
phối hợp của tổ chức ChildFund, Australia và các
đơn vị địa phương thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh
Cao Bằng bao gồm ủy ban nhân dân huyện, trung
tâm y tế huyện, bệnh viện huyện, ủy ban nhân
dân xã, trường học và trạm y tế xã. Qua câu
chuyện của chương trình chăm sóc sức khỏe bà
mẹ và trẻ em, chúng tôi nhận thấy nhiều vấn đề
của hệ thống y tế địa phương với những quy định
về chức năng nhiệm vụ. Nghiên cứu này nhằm
mục tiêu tìm hiểu những thách thức của cán bộ y
tế địa phương trong triển khai chương trình chăm
sóc nhằm nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em tại
huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng; từ đó nêu lên
những kiến nghị trong việc phát triển hệ thống tại
tuyến thôn xã.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu này nằm trong một nghiên cứu
điền dã. Sau khi tiến hành phân tích, nghiên cứu
được bổ sung bằng phỏng vấn và phản hồi thông
tin tháng 5/2020 (Delphi Technique). Kết quả
được tổng hợp từ phỏng vấn sâu và thảo luận
nhóm với các cán bộ chủ chốt (những người làm
công tác quản lý chương trình sản nhi tại xã và
huyện từ trên 5 năm, là cán bộ cơ hữu của các
cơ quan thuộc huyện và xã). Số lượng phỏng vấn
sâu và thảo luận nhóm như sau:
- 06 thảo luận nhóm được thực hiện bao gồm:
01 thảo luận nhóm với cán bộ y tế huyện (bao
gồm cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác chăm
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sóc sức khỏe sản nhi) và 05 thảo luận nhóm với
cán bộ y tế xã và thôn của các xã (Hồng Quang,
Độc Lập, Tự Do, Đoài Khôn (nay được sát nhập
vào xã Tự Do), Hạnh Phúc).
- 4 cuộc phỏng vấn sâu với cán bộ ủy ban
nhân dân huyện, xã.
- Số lượng đối tượng tham gia phản hồi kết
quả báo cáo: 9/28 (người đã tham gia phỏng vấn
sâu và thảo luận nhóm)
Phương pháp phân tích: Phân tích theo
chủ đề.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thiếu cơ hội thực hành của cán bộ các
trạm y tế tuyến xã
Trong các cuộc phỏng vấn cán bộ tuyến xã
về việc được đào tạo và công tác chăm sóc phụ
nữ có thai và trẻ em dưới 5 tuổi, các cán bộ y
tế tuyến xã đánh giá cao những khóa tập huấn
đã được học, tuy nhiên thực tế vận dụng được
không nhiều:
“Các khóa tập huấn đỡ đẻ và khám thai đều rất
hay, hàng năm vẫn được đào tạo nhắc lại, nhưng
thực tế chúng tôi ở đây không có bệnh nhân. Mọi
phương tiện như bàn đỡ đẻ, đèn, dụng cụ, phòng
tiệt trùng chúng tôi đều có, nhưng năm vừa rồi
chúng tôi chỉ đỡ có đúng một trường hợp. Còn lại
họ đều tự lên bệnh viện huyện để đẻ. Trường hợp
mà đẻ tại trạm là thai ra rồi, người nhà mới mang
lên trạm” (thảo luận nhóm cán bộ y tế xã thôn).
“Giờ trạm chủ yếu là khám chiến dịch sản
phụ khoa, thực hiện chương trình quốc gia, tiêm
chủng còn thực tế, học nhiều nhưng không có
điều kiện áp dụng” (thảo luận nhóm cán bộ y tế
xã thôn).
3.2. Sự khác biệt giữa quy định chuyên
môn và nhu cầu xã hội
Qua các cuộc phỏng vấn sâu, cán bộ quản
lý huyện cũng nêu ra những vấn đề về lãng phí
nguồn lực và nhu cầu xã hội đã thay đổi:
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“Thực tế chúng tôi đi giám sát, có những trạm
có tới hai cái bàn đẻ, cả năm không sử dụng.
Nhưng khi được hỏi, các anh chị có nhu cầu trang
thiết bị gì thì vẫn trả lời dụng cụ đỡ đẻ. Vì trong
chức năng nhiệm vụ quy định của trạm y tế xã là
họ có đỡ đẻ thường, nên kể cả không ai đến đẻ,
thì tới năm tới tháng vẫn phải thay đồ mới” (cán
bộ cấp huyện 1).
“Ngày xưa người ta đẻ nhiều thì tiện đâu đẻ
đó, nhưng giờ nhà nào cũng chỉ 1-2 con nên họ
phải chọn nơi tốt nhất để đẻ. Mà rõ ràng giữa
huyện và xã thì lên bệnh viện huyện điều kiện tốt
hơn, nên họ sẽ không tới trạm y tế xã”.
Trong khi đó, qua tìm hiểu có khá nhiều cán
bộ xã đã có những cách thích nghi với nhu cầu
xã hội.
“Em là cán bộ sản nhi ở trạm, nhưng ngoài
giờ em có làm thêm phòng nha tại nhà. Em tự đi
học thêm rồi về mở tại nhà, phục vụ cơ bản cho
bà con. Trong giờ hành chính thì em vẫn làm các
công việc được giao tại trạm y tế” (cán bộ phụ
trách sản nhi xã).
3.3. Gánh nặng việc hành chính
Qua phỏng vấn các cán bộ y tế tuyến xã cho
thấy, mặc dù nhiều chức năng nhiệm vụ có trong
quy định nhưng không thể thực hiện được vì
không có bệnh nhân, tuy nhiên cán bộ y tế xã vẫn
có rất nhiều việc phải thực hiện. Theo lời của một
cán bộ làm công tác phụ trách sản nhi tại trạm y
tế xã:
“Mặc dù trạm em có đủ cán bộ, số cán bộ được
tính dựa trên số dân. Nhưng không ai là không
bận việc. Trạm trưởng thì phải thường xuyên đi
họp, họp xã, họp huyện rồi về họp triển khai việc.
Em là cán bộ phụ trách sản nhi, chuyên môn là
hộ sinh, nhưng sẽ phụ trách thêm các phần việc
khác của trạm. Chị bảo bằng này quyển sổ, hàng
tuần em phải cập nhật, xong lại đánh văn bản gửi
lên báo cáo định kỳ. Nói chung là mình không có
hệ thống quản lý tự động ấy, nên việc hành chính
chúng em phải làm rất là nhiều” (cán bộ y tế phụ
trách sản nhi xã).

Tuy nhiên, theo cán bộ trưởng trạm, việc hành
chính đôi khi vẫn có nhiều sai sót:
“Ở trạm thì tôi cũng giao cho các em trẻ phụ
trách sổ sách và đánh máy tính. Nhưng mà tôi
vẫn phải kiểm tra thường xuyên, nhập sai là
thường tình, vì chỉ từ trang nọ sang trang kia, rồi
vẫn còn tính toán thủ công nên vẫn có sai. Nếu
mà có trang bị phần mềm thì sẽ đỡ hơn rất nhiều,
sai nó báo lỗi ngay. Mà việc hành chính ở trạm
cũng chiếm khá nhiều thời gian của mọi người,
rồi lại họp báo cáo sổ sách nữa” (Trạm trưởng
Trạm Y tế 2).
Theo cán bộ quản lý cấp huyện, việc tháo
gỡ những vấn đề của địa phương, nhưng địa
phương không làm được mà cần phải có sự triển
khai đồng bộ theo ngành dọc:
“Việc hành chính thì cán bộ xã họ kêu nhiều,
không phải chỉ có mỗi bên y tế họ kêu, mà các
chỗ khác cũng thế. Nhưng giờ triển khai được một
cái phần mềm hệ thống thì lãnh đạo địa phương
không làm được, và nếu có làm thì cũng là tự phát
vì không có chuyên môn mà thẩm định. Rồi còn
rất nhiều vấn đề liên quan như internet của các
trạm, máy tính để quản lý số liệu hệ thống. Mà rồi
phần mềm nặng quá, không chạy được trên điện
thoại thì nó cũng rất khó giảm được gánh nặng
hành chính vì nó không linh hoạt” (cán bộ quản
lý huyện 2).
3.4. Nhu cầu thay đổi trong Truyền thông
sức khỏe
Qua phỏng vấn cán bộ y tế thôn bản về các
chức năng nhiệm vụ được giao và việc thực hiện,
và các khó khăn gặp phải trong công việc. Các
cán bộ y tế cho rằng:
“Nhiệm vụ của chúng em là phải tuyên truyền
để cho người dân hiểu những kiến thức và nội
dung cơ bản, nhưng càng ngày càng khó làm
với người dân. Tổ chức truyền thông thì phải kết
hợp với họp thôn, và nói thật ngắn gọn thì mới có
người nghe, còn gọi mọi người tới để y tế thôn
bản truyền thông thì không làm được. Không làm
được có nhiều lý do: Trình độ y tế thôn bản chúng
em có hạn, mà giờ dân trí họ cao hơn cả y tế thôn
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bản mà cứ yêu cầu chúng em nghĩ ra chủ đề để
truyền thông thì không làm được.”
Khi được hỏi cán bộ xã về công tác truyền
thông, cán bộ xã cũng nêu ra những thách thức
như sau:
“Giờ chúng tôi có hệ thống loa đài phát thanh
tới tận xã thôn, nhưng nói thật phát thế có người
nghe, người không. Có khi người cần được nghe
thì không biết, mà người cái gì cũng biết thì lại
nghe. Về chủ đề phát thanh thì cũng quanh đi
quanh lại theo các hoạt động chiến dịch thôi, còn
bảo chúng tôi tự nghĩ xem địa phương có vấn đề
gì để truyền thông thêm cho bà con thì không làm
được. Truyền thông và tư vấn tưởng dễ, nhưng
lại rất khó, đòi hỏi kiến thức sâu và cách làm phù
hợp với địa phương”.

4. BÀN LUẬN
Thực tế cho thấy, bối cảnh xã hội đã có nhiều
thay đổi, vì vậy việc cơ cấu lại nhiệm vụ của cơ
sở y tế xã và huyện là cần thiết để đáp ứng đúng
nhu cầu của người dân tại cộng đồng. Nếu các
chương trình thực hiện cứ chạy theo chức năng
nhiệm vụ đã được quy định, tiến hành trang bị
kiến thức và kỹ năng cho cán bộ mà không chú
ý tới nhu cầu xã hội thì sẽ dẫn tới những đầu tư
và trang bị lãng phí. Lãng phí đến từ trang thiết
bị không được sử dụng, đến công tác đào tạo
không đáp ứng thực tế. Ngoài ra, thực tế ngành y
là ngành mà không thể đầu tư để dành, việc đào
tạo cán bộ cần phải có môi trường để thực hành
thường xuyên. Vì vậy, những quy định và việc
đầu tư trang thiết bị cần phải được đánh giá để
phù hợp với thực tế của từng địa phương. Các
nghiên cứu trên thế giới cũng đã chỉ ra những
vấn đề tương tự của việc hệ thống và chính sách
chậm thay đổi của các nước đang phát triển [7].
Còn khá nhiều bất cập trong mục tiêu của Bộ
Y tế về xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe
ban đầu bằng quản lý hệ thống, bệnh án điện tử
quản lý sức khỏe người dân từ tuyến xã [3]. Rõ
ràng trạm y tế và hệ thống y tế thôn bản là mắt
xích quan trọng mang lại thành công cho nhiều
chương trình quốc gia, cũng như quản lý dịch
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bệnh. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát triển theo mô
hình này, đòi hỏi phải cải thiện hiệu quả làm việc.
Một số vấn đề đã được nêu lên: nhân viên y tế
thôn bản phụ cấp thấp, trách nhiệm cao [1]; trạm
y tế không có bệnh nhân đến khám; công việc
hành chính nhiều,v.v... cần phải được xem xét giải
quyết. Kinh nghiệm của một số nước phát triển
như Anh, Úc, cần phải cơ cấu lại dịch vụ theo nhu
cầu xã hội. Cụ thể tại tuyến cộng đồng, thay vì
những dịch vụ tư vấn, truyền thông, thì các nước
này thúc đẩy phát triển hệ thống sàng lọc phát
hiện chuẩn đoán sớm tại cộng đồng. Bằng việc
trang bị có hệ thống các phòng xét nghiệm (máu,
bệnh phẩm) đi kèm, quản lý hồ sơ y tế, người dân
có thể được hưởng dịch vụ cơ bản dưới sự hỗ trợ
của Medicare [9].
Một số báo cáo y tế cũng cho rằng, cần phải
dỡ bỏ mô hình trạm y tế nhận rót vốn đầu tư của
nhà nước như hiện nay, để phát triển một hệ
thống theo nhu cầu xã hội [6] . Rõ ràng ở các địa
phương, các phòng khám tư đã hình thành để đáp
ứng nhu cầu tại chỗ của người dân, nhưng điều
này là chưa đủ với nhu cầu xã hội đang gia tăng.
Nhiều dịch vụ như chăm sóc sức khỏe người cao
tuổi tại địa phương, chăm sóc trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt chưa có, trong khi nhu cầu đã xuất
hiện [4], [5]; Trong khi đó, cán bộ được đào tạo
thì nhanh chóng thuyên chuyển công tác và tạo ra
những lỗ hổng nhân sự ở các địa phương. Vì vậy,
việc hỗ trợ phát triển hệ thống y tế tư nhân sẽ tạo
sự phát triển nhờ cạnh tranh của cả người cung
cấp dịch vụ và quyền lợi mà họ được hưởng.
Nhưng mô hình này không nhận được bất cứ hỗ
trợ nào từ nhà nước về kinh phí, và họ phải có rất
nhiều trách nhiệm pháp lý đi kèm. Tại các nước,
mô hình kinh tế tư nhân cũng nhận được sự hỗ
trợ về tài chính và chính sách giúp thúc đẩy phát
triển [8]. Tuy nhiên, tại Việt Nam việc này chưa có
quy định pháp lý, vì vậy cần phải xây dựng khung
pháp lý để những hỗ trợ của nhà nước cho y tế
tư nhân được tạo ra dưới dạng các đơn đặt hàng
dịch vụ cung cấp, điều này sẽ góp phần thúc đẩy
y tế tư nhân và giải quyết nhu cầu xã hội.
Một vấn đề nữa được đặt ra là cần cơ cấu
lại nhiệm vụ của trạm y tế tuyến xã [2]. Qua các
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phỏng vấn đã chỉ ra, trạm y tế sẽ làm tốt các
chương trình nếu có sự chỉ đạo chi tiết từ các cấp
ban ngành bên trên. Dịch vụ mà trạm y tế có thể
cung cấp là xét nghiệm, khám sàng lọc ban đầu.
Còn các dịch vụ tư vấn, truyền thông cần phải có
sự hỗ trợ kỹ thuật (cung cấp tài liệu truyền thông,
hướng dẫn cụ thể) mới có thể làm được [10]. Do
vậy, muốn thúc đẩy trạm y tế phát triển, không thể
giao quá nhiều trách nhiệm và yêu cầu triển khai
như hiện nay, mà cần chọn lọc dịch vụ cung cấp
cho các trạm y tế tuyến xã. Truyền thông và tư
vấn là một nhiệm vụ cần thiết và khó, cần phải có
sự tham gia của y tế thôn bản, nhưng phải có sự
hỗ trợ sát sao hơn của cán bộ kỹ thuật cấp trung
ương, tỉnh, và huyện với thực tế địa phương.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Nhu cầu xã hội đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi
việc cơ cấu lại chức năng nhiệm vụ của hệ thống
y tế tuyến cơ sở là việc cần thiết. Trạm y tế cần
được xem xét hỗ trợ xây dựng hệ thống xét
nghiệm sàng lọc ban đầu đáp ứng nhu cầu của
người dân địa phương.
Cần phải có sự hỗ trợ của nhà nước cho các
dịch vụ y tế tư nhân phát triển tại các địa phương.
Công tác truyền thông cần phải xây dựng mạng
lưới hỗ trợ, cán bộ y tế thôn bản là mắt xích cho
việc phân phát nội dung và phát hiện các vấn đề
của cộng đồng, không thể thực hiện nhiệm vụ 1a
trong Thông tư 07/2013 của Bộ Y tế.
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THÁI ĐỘ VỀ CHĂM SÓC SAU PHÁ THAI CỦA PHỤ NỮ
ĐẾN BỆNH VIỆN PHÁ THAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
ATTITUDE TOWARD POST-ABORTION CARE OF WOMEN HAVING ABORTION IN
HOSPITAL AND ITS ASSOCIATED FACTORS
NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ1, NGUYỄN THỊ THÚY NGA2,
NGUYỄN THỊ HOA HUYỀN1, NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH2

TÓM TẮT:

ABSTRACT

Mục tiêu: Mô tả thái độ về chăm sóc sau phá
thai (CSSPT) của phụ nữ phá thai và xác định
một số yếu tố liên quan.

Objectives: To describe attitude toward postabortion care of women having abortion and to
identify the associated factors.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
được thực hiện trên 422 phụ nữ đến phá thai tại
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2018, thái độ tích
cực được đánh giá khi phụ nữ trả lời đúng trên
70% bộ câu hỏi về thái độ CSSPT.

Methods: A cross-sectional descriptive
study was conducted in Hanoi Obstetrics and
Gynecology Hospital in 2018. Attitude was
evaluated as positive if a women gained more
than 70% score of questionnaire regarding postabortion care attitude.

Kết quả: Phụ nữ có thái độ tích cực về CSSPT
chiếm tỷ lệ 43,1%. Những phụ nữ có trình độ học
vấn sau đại học (β = 0,235, p < 0,001) và phá thai
sớm trước 8 tuần (β = -0,115, p < 0,05) có thái độ
tích cực hơn; trong khi đó, phụ nữ sống tại ngoại
thành có thái độ tích cực thấp hơn phụ nữ sống
tại nội thành (β = 0,107, OR = 0,80, p < 0,05).
Kết luận: Tỷ lệ phụ nữ có thái độ tích cực về
CSSPT của phụ nữ còn thấp. Có mối liên quan
giữa trình độ học vấn, nơi ở và phụ nữ có thời
điểm phá thai với thái độ về CSSPT. Do đó, cần
có tư vấn thích hợp nhằm nâng cao thái độ tích
cực với nội dung cụ thể cho từng nhóm phụ nữ
phù hợp với trình độ học vấn và nơi ở của họ.
Đặc biệt, với nhóm đến phá thai muộn cần được
quan tâm tư vấn kỹ càng hơn.
Từ khóa: Chăm sóc sau phá thai, thái độ,
Việt Nam.
1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
ĐT: 0985853852 Email: nguyenvietha2511@gmail.com
2 Trường Đại học Y Hà Nội
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Results: 43.1% of the study participants had
positive attitude regarding post-abortion care.
Women had postgraduated level (β = 0.235, p
< 0.001) early abortion before the fetus aged 8
weeks (β = -0.115, p < 0.05) were more likely to
be positive in their attitude towards post-abortion
care; however, women living in urban area were
less likely to be postive in their attitude compared
to those living in urban (β = 0.107, OR = 0.80 p
< 0.05). Conclusion: The percentage of women
had positive attitude about post-abortion care in
Vietnam remained low. There were associations
between educational level, living area and
early abortion to possitive attitude. Therefore,
appropriate coulselling after abortion should
be emphasized to improve positive attitude for
women in different groups which are suitable
with women’s level of education and living area.
Especially, the group had late abortion should
be more attended and provided with detailed
counselling.
Keywords:
Vietnam.

Post-abortion

care,

attitude,
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới, hàng năm có hơn 500.000 phụ
nữ tử vong do các biến chứng liên quan tới sản
khoa, 99% trong số họ sống ở những nước đang
phát triển [14]. Trong đó, tỷ lệ tử vong do phá thai
không an toàn chiếm tới 9-17% [4]. Biến chứng
liên quan tới phá thai bao gồm chảy máu, nhiễm
trùng và các vấn đề sức khỏe lâu dài thường
gặp như đau mạn tính, viêm nhiễm sinh dục, tắc
nghẽn ống dẫn trứng và vô sinh thứ phát [10].
Cải thiện thái độ về CSSPT có liên quan tích
cực tới phòng ngừa và giảm các biến chứng liên
quan tới phá thai. Theo kết quả của một nghiên
cứu về phá thai trên 14 nước đang phát triển báo
cáo, khoảng 40% tỷ lệ phụ nữ sau phá thai có
biến chứng cần được cung cấp kiến thức CSSPT
[13]. Tỷ lệ phụ nữ gặp phải các biến chứng sau
phá thai cũng cao hơn ở những đối tượng phụ nữ
sống tại nông thôn, điều kiện kinh tế nghèo nàn,
khó tiếp cận với những cơ sở y tế [6].
Việt Nam là một trong các nước có tỷ lệ phá
thai cao ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới
[2]. Tư vấn sau phá thai tại Việt Nam chưa được
cung cấp đầy đủ trên hầu hết các cơ sở y tế. Quá
trình theo dõi bệnh nhân tại nhà, kiến thức về
nhận biết các biến chứng và tư vấn kế hoạch hóa
gia đình còn nhiều hạn chế dẫn tới sự hạn chế về
thái độ và kiến thức về CSSPT [9]. Giáo dục phụ
nữ có thái độ tích cực về CSSPT sẽ hỗ trợ quá
trình CSSPT hiệu quả hơn, giúp họ phát hiện sớm
các tai biến và giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn. Vì
vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thái
độ về CSSPT và xác định một số yếu tố liên quan
ở phụ nữ đến phá thai ngoại khoa tại Bệnh viện
Phụ sản Hà Nội năm 2018.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế và đối tượng nghiên cứu
Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số
liệu thứ cấp được thu thập từ “Nghiên cứu về
kiến thức, thái độ, tâm lý sau phá thai của phụ nữ
đến phá thai ngoại khoa tại Bệnh viện Phụ sản
Hà Nội” năm 2018. Phụ nữ từ 15 tuổi trở lên đến

phá thai được lựa chọn tham gia nghiên cứu.
Những phụ nữ không có đủ các số liệu về các
biến số liên quan tới thái độ, kiến thức và các
yếu tố liên quan sẽ bị loại khỏi nghiên cứu. Sử
dụng phần mềm tính cỡ mẫu G-power, tỷ lệ thái
độ chưa tích cực trong nghiên cứu trước là 23%
[3], α = 0,05, power = 0,80, cỡ mẫu cần là 151.
Thực tế có 422 đối tượng đủ tiêu chuẩn được sử
dụng phân tích số liệu.
2.2. Công cụ nghiên cứu
Các thông tin chung của đối tượng nghiên
cứu bao gồm tuổi, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp,
trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nơi ở. Các
thông tin về tiền sử sản khoa bao gồm số con
hiện tại, số lần sẩy thai, số lần phá thai, tuổi thai
khi phá lần này, lý do phá thai lần này. Kiến thức
về CSSPT được đánh giá bằng bộ câu hỏi về kiến
thức về chăm sóc sau phá thai gồm 18 câu với
tổng điểm là 27. Phụ nữ có điểm > 16,2 điểm kiến
thức đạt và ≤ 16,2 điểm là kiến thức chưa đạt [1].
Thái độ về CSSPT được đánh giá bằng bộ
câu hỏi gồm 13 câu hỏi theo thang điểm Likert ba
mức độ: không đồng ý, đồng ý 1 phần, hoàn toàn
đồng ý. Bộ câu hỏi được thiết kế sẵn được các
chuyên gia về Sản phụ khoa và Y tế cộng đồng
góp ý và thử nghiệm trước khi áp dụng. Trong 13
câu hỏi có 5 câu thể hiện quan điểm tiêu cực là
câu 3, 8, 10, 12, 13 và 8 câu còn lại thể hiện quan
điểm tích cực được đặt xen kẽ nhau. Tổng điểm
phần đánh giá thái độ là 39 điểm. Điểm càng
cao thì càng có thái độ tích cực. Thái độ tích cực
được đánh giá khi phụ nữ trả lời đúng trên 70%
(> 27,3) [3].
2.3. Phân tích số liệu
Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm
SPSS 22.0 (Chicago, IL, US). Các thông tin
chung, tiền sử sản khoa, thái độ và kiến thức
được mô tả dưới dạng trị số trung bình ± SD đối
với các biến liên tục, tần số và tỷ lệ đối với các
biến phân loại. ANOVA được sử dụng để đánh
giá mối liên quan giữa thái độ và các đặc điểm
chung, tiền sử sản khoa và kiến thức. Phân tích
hồi quy đa biến được dùng để đánh giá mối liên
hệ giữa thái độ và các yếu tố liên quan. Sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê khi giá trị p < 0,05.
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2.4. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng
thẩm định đề cương của trường Đại học Y Hà
Nội và sự đồng ý của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
và khoa Kế hoạch hóa Gia đình - địa điểm thực
hiện nghiên cứu.

Tổng số 422 phụ nữ tham gia nghiên cứu có
tuổi trung bình là 29,7(6,6%). Phần lớn đã kết
hôn (81,5%), dân tộc Kinh (96,9%) và không
có tôn giáo (95,0%). Đối tượng nghiên cứu có
trình độ học vấn khá cao (71,3% có trình độ cao
đẳng đại học trở lên) và sống tại thành thị chiếm
khoảng 50%. Hơn 50% đối tượng là nhân viên,
công nhân, trong đó chỉ 7,6% là học sinh-sinh
viên. Đáng lưu ý là tỷ lệ phá thai muộn khá cao,
chiếm 1/3 tổng số. Tỷ lệ phụ nữ có thái độ tích
cực chiếm 43,1%.
Sự khác biệt về điểm thái độ có ý nghĩa
thống kê ở trình độ học vấn, nơi ở và tuổi thai
khi phá. Cụ thể, những phụ nữ có thái độ tích
cực hơn thường có trình độ học vấn sau đại học
(29,5 (3,4); p < 0,001) và sống ở ngoại thành
(28,3 (3,6); p < 0,05). Phụ nữ có tuổi thai khi phá
dưới 8 tuần tuổi cũng có thái độ tích cực hơn
so với những người có tuổi thai khi phá lớn hơn
(28,0 (3,6) và 27,2 (3,1); p < 0,05).
Bảng 1. Điểm trung bình thái độ của đối tượng
nghiên cứu theo đặc điểm chung và
tiền sử sản khoa
Điểm thái Độ tin
Tần số (%)
độ
cậy 95%

Nhóm tuổi
120 (28,4) 27,5 (3,2) 27,0-28,1

25- 30

89 (21,1)

> 30

213 (50,5) 27,6 (3,6) 27,2-28,1

Khác

0,980

Đã kết hôn

344 (81,5) 27,7 (3,4) 26,9-28,5

Chưa kết hôn

78 (18,5)

Tần số (%)

Điểm thái Độ tin
độ
cậy 95%

27,7 (3,6) 27,3-28,1
0,804

Giá
trị p

409 (96,9) 27,7 (3,5) 27,4-28,1
13 (3,1)

27,4 (3,2) 25,5-29,4

Tôn giáo

0,164
401 (95,0) 27,7 (3,5) 27,4-28,1

Thiên chúa giáo

7 (1,7)

28,4 (5,1) 23,7-33,1

Phật giáo

14 (3,3)

26,0 (1,9) 27,4-28,0

Trình độ học vấn

< 0,001

a

THCS trở xuống

26 (6,2)

28,3 (3,2) 27,0-29,5

b

THPT

95 (22,5)

27,5 (3,3) 26,8-28,2

Đại học/ cao đẳng 243 (57,6) 27,3 (3,5) 26,8-27,7
Sau đại học

58 (13,7)

29,5 (3,4) 28,6-30,4

Nơi ở hoặc vùng sinh sống
Quận nội thành
Hà Nội

0,039

218 (51,7) 27,3 (3,6) 26,8-27,8

Quận/huyện ngoại 144 (34,1) 28,3 (3,6) 27,7-28,9
thành
Tỉnh ngoài Hà Nội 60 (14,2)

27,7 (2,7) 26,9-28,4

Nghề nghiệp
Học sinh/ sinh
viên

0,382
32 (7,6)

28,6 (4,0) 27,2-30,1

Cán bộ viên chức, 221 (52,4) 27,5 (3,2) 27,1-27,9
nhân viên
Công nhân

42 (10,0)

27,4 (3,3) 26,4-28,5

Khác (Nông dân,
tự do)

127 (30,1) 27,8 (4,0) 27,1-28,5

Con hiện có

28,1 (3,7) 27,3-28,6

Tình trạng hôn nhân
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Giá
trị p
0,549

< 25

Dân tộc

Kinh

Không

3. KẾT QUẢ

Đặc điểm

Đặc điểm

0,531

Chưa có

119 (28,2) 27,5 (3,4) 26,9-28,1

Đã có

303 (71,8) 27,7 (3,6) 27,4-28,2

Sẩy thai

0,793

Chưa từng sẩy
thai

371 (87,9) 27,7 (3,5) 27,3-28,1

Đã từng sẩy thai

51 (12,1)

27,8 (3,6) 26,8-28,8
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Đặc điểm

Tần số (%)

Điểm thái Độ tin
độ
cậy 95%

Tiền sử phá thai
Chưa từng phá
thai

Giá
trị p
0,765

307 (72,7) 27,7 (3,6) 27,3-28,1

Bảng 2. Thái độ và các yếu tố liên quan
β

115 (27,3) 27,6 (3,5) 26,9-28,3

Tuổi thai khi phá
Dưới 8 tuần tuổi

THCS

0,054

0,807 -0,788; 2,401

0,320

Đại học

0,026

0,188 -0,696; 1,072

0,676

Sau đại học

0,235

2,407

< 0,001

a

0,361
27,2 (2,2) 26,3-28,0

Đủ số con

62 (14,7)

27,1 (3,2) 26,3-27,9

Giới tính thai nhi

132 (31,3) 27,8 (3,8) 27,2-28,5

Khác

202 (47,9) 27,7 (3,5) 27,3-28,4

0,017

0,474 -2,145; 3,093

0,722

Phật giáo

-0,088

-1,841 -3,865; 0,184

0,075

Ngoại thành

0,107

0,800

0,036; 1,564

0,040

Tỉnh khác

0,019

0,203 -0,909; 1,315

0,720

Nội thành

Ref
-0,874 -1,609; -0,138

0,020

-0,050 -0,142; 0,042

0,284

Tuổi phá thai
9-12 tuần

-0,115

≤ 8 tuần

Ref

Kiến thức CSSPT

Kiến thức CSSPT

0,291

Đủ

169 (40,0) 27,4 (3,8) 26,9-27,9

Thiếu

253 (60,0) 27,8 (3,1) 27,4-28,3

Ref

Nơi ở

9 đến 12 tuần tuổi 138 (32,7) 27,2 (3,1) 26,6-27,7

26 (6,2)

Ref

Thiên chúa
Không

284 (67,3) 28,0 (3,6) 27,5-28,4

Thai dị tật

THPT

1,213; 3,601

Tôn giáo
0,037

Lý do phá thai

95%CI của B Giá trị p

Học vấn

b

Đã từng phá thai

B

THCS: Trung học cơ sở. bTHPT: Trung học
phổ thông.
a

Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy
trình độ học vấn sau đại học, sống tại ngoại thành,
phụ thuộc kinh tế và phụ nữ có tuổi thai khi phá
dưới 8 tuần tỷ lệ thuận với thái độ tích cực hơn
về CSSPT (Bảng 2). So với nhóm phụ nữ có trình
độ học vấn THPT, nhóm phụ nữ trình độ sau đại
học có thái độ tích cực hơn 2,4 điểm (p < 0,001).
So với phụ nữ sống tại nội thành, phụ nữ ngoại
thành có mức điểm thái độ tích cực thấp hơn
(OR = 0,8; p < 0,05). Tuổi phá thai tỷ lệ nghịch
so với thái độ, phụ nữ phá thai tại thời điểm sớm
hơn sẽ có thái độ tích cực hơn (p < 0,05).

-0,053

a
THCS: Trung học cơ sở, bTHPT: Trung học
phổ thông, β: Hệ số hồi quy đã chuẩn hóa, B: Hệ
số hồi quy chưa chuẩn hóa, 95%CI: Khoảng tin
cậy 95%.

4. BÀN LUẬN
Kết quả từ nghiên cứu thái độ về CSPTT
của phụ nữ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho
thấy tỷ lệ phụ nữ phá thai có thái độ tích cực chỉ
chiếm 43,1%. Kết quả này tương đồng với nghiên
cứu về thái độ chăm sóc phá thai an toàn trong
nghiên cứu tại các nước đang phát triển (40,7%
tại Ethiopia [8]). Do thái độ phụ thuộc vào văn hóa
và các yếu tố nhân khẩu học, điều này giải thích
cho sự khác nhau về thái độ tích cực trong các
nghiên cứu. Tỷ lệ phụ nữ có thái độ tiêu cực về
CSSPT trong nghiên cứu này khá cao, chúng tôi
đề xuất cần có nhiều biện pháp can thiệp và giáo
dục cải thiện thái độ của phụ nữ tuổi sinh sản.
Nghiên cứu chỉ ra rằng trình độ học vấn liên
quan chặt chẽ với thái độ tích cực về CSSPT.
Nhóm trình độ sau đại học có thái độ tích cực cao
hơn 2,4 điểm thái độ so với nhóm trình độ trung
học cơ sở trở xuống. Nhiều nghiên cứu trước đó
cũng đã khẳng định rằng trình độ học vấn càng
cao thì thái độ về CSSPT càng tích cực [7], [8].
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Như vậy với sự phát triển công nghệ thông tin,
truyền thông ngày nay thì phụ nữ có trình độ học
vấn cao ngoài kiến thức được tích lũy thì họ tiếp
cận về kiến thức liên quan đến chăm sóc sức
khỏe sinh sản, về chăm sóc sau phá thai tốt hơn
phụ nữ có trình độ học vấn thấp, từ đó họ có thái
độ giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống hàng
ngày. Bên cạnh đó, phụ nữ phá thai khi tuổi thai
dưới 8 tuần có thái độ tích cực hơn so với phụ nữ
phá thai muộn. Kết quả này có thể giải thích do
những phụ nữ nhận thức được tầm quan trọng
của phá thai trước 3 tháng đầu thường có trình
độ học vấn và kiến thức về sức khỏe cao hơn
[11]. Do đó, những phụ nữ có trình độ học vấn
thấp cần được nhân viên y tế tư vấn sâu hơn và
cung cấp những nguồn thông tin về chăm sóc sau
phá thai.
Theo kết quả từ nghiên cứu, phụ nữ sống
ở ngoại thành có thái độ tích cực thấp hơn về
CSSPT so với phụ nữ sống tại thành thị. Nghiên
cứu về thái độ CSSPT của tác giả Akers và cộng
sự chỉ ra rằng phụ nữ sống tại thành thị có thái
độ tích cực hơn về phá thai an toàn và CSSPT so
với các phụ nữ tới từ những vùng xa thành phố
và vùng núi [5], trong khi nghiên cứu của tác giả
Mitchell không thấy sự khác biệt [12]. Sự khác
biệt này có thể giải thích do điều kiện tại các vùng
xa xôi khiến phụ nữ khó tiếp cận với các thông tin
sức khỏe hơn so với phụ nữ tại thành thị.

5. KẾT LUẬN
Tỷ lệ thái độ tích cực về CSSPT của phụ nữ
còn thấp (43,1%). Các yếu tố ảnh hưởng tới thái
độ tích cực về CSSPT bao gồm học vấn, nơi ở
và tuổi thai khi phá. Cung cấp kiến thức và xây
dựng các chương trình đào tạo về CSSPT có thể
giúp cải thiện thái độ của phụ nữ đối với sức khỏe
và phòng tránh các biến chứng nghiêm trọng sau
phá thai.
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI
CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT CONTRACEPTIVE METHODS AMONG NURSING
STUDENTS IN HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
HOÀNG THỊ BẮC1, LƯU TUYẾT MINH2

TÓM TẮT

ABSTRACT

Thiếu kiến thức và thái độ chưa tích cực của
sinh viên (SV) về các biện pháp tránh thai (BPTT)
sẽ dẫn đến hậu quả có thai ngoài ý muốn và mắc
các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nghiên
cứu mô tả cắt ngang trên 650 sinh viên điều
dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
nhằm đánh giá kiến thức, thái độ và mô tả một
số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ về các
BPTT của SV Điều dưỡng trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương. Kết quả nghiên cứu cho
thấy: Tỷ lệ SV có kiến thức tốt về BPTT là 29,8%;
tỷ lệ SV có thái độ tốt về BPTT là 43,7%. Các yếu
tố liên quan đến kiến thức của SV là: giới tính,
tuổi, năm học, đã được học về sức khỏe sinh sản
(SKSS) và BPTT, nguồn thông tin SKSS từ trung
tâm tư vấn, bạn bè, gia đình, internet, báo chí/
truyền hình. Các yếu tố liên quan đến thái độ của
SV là năm học, nguồn thông tin SKSS từ bạn bè,
báo chí/truyền hình. Kết quả nghiên cứu này sẽ
được sử dụng để xây dựng các chương trình can
thiệp nhằm nâng cao kiến thức, thái độ của SV về
các biện pháp tránh thai.
Từ khóa: kiến thức, thái độ, sinh viên, biện
pháp tránh thai.
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contraception

knowledge,

attitude,

student,

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
ĐT: 0973611329

A poor knowledge and attitude of contraception
among students will lead to unintended
pregnancies and sexually transmitted diseases.
A cross-sectional study of 650 nursing students
in Hai Duong Medical Technical University was
performed to assess knowledge and attitude
and describe several associated factors of
contraception among nursing students in Hai
Duong Medical Technical University. The study
shows that 29.8% of nursing students have
a good knowledge and 43.7% have a good
attitude of contraception. Factors associated with
students’ knowledge are: gender, age, school
year, knowledge of reproductive health and
contraception, reproductive health information
source from counseling centers, friends, family,
internet, newspapers /television. School year,
reproductive health information source from
friends, newspapers /television are associated
factors of students’ attitude. These result will
be used to develop intervention programs with
the aim of improving students’ knowledge and
attitudes about contraception.

Email: hoangthibac.hmtu@gmail.com

2 Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.
Ngày nhận bài phản biện: 30/5/2020
Ngày trả bài phản biện: 17/6/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 12/8/2020

Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo
phá thai cao nhất thế giới, trong đó 20% là ở lứa
tuổi vị thành niên [3]. Một trong những nguyên
nhân chủ yếu của thực trạng trên là do sự hiểu
biết chưa đúng và đầy đủ về kiến thức, thái độ
và thực hành của vị thành niên và thanh niên về
SKSS nói chung và các biện pháp tránh thai nói
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riêng. Theo thống kê có 40% thanh thiếu niên cho
biết rằng họ không hiểu gì về các biện pháp tránh
thai [1]. Điều này cho thấy kiến thức, thái độ của
lứa tuổi vị thành niên về SKSS nói chung và các
biện pháp tránh thai nói riêng còn thiếu và yếu.
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
(ĐHKTYTHD) là ngôi trường chuyên đào tạo và
cung cấp nguồn nhân lực Điều dưỡng chất lượng
cao cho ngành Y tế. Điều dưỡng có trách nhiệm
và nghĩa vụ tư vấn, giáo dục sức khỏe cung cấp
thông tin đầy đủ, chính xác về SKSS nói chung và
BPTT nói riêng giúp cộng đồng tăng cường hiểu
biết về các BPTT; từ đó thay đổi hành vi và giúp
giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai và
các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Do vậy,
vấn đề giáo dục và tích lũy kiến thức cho SV Điều
dưỡng là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên chưa có
một nghiên cứu nào khảo sát về kiến thức, thái
độ của SV Điều dưỡng về các BPTT tại trường.
Vì vậy, chúng tôi quyết định thực hiện đề tài này
nhằm biết được thực trạng kiến thức, thái độ của
SV Điều dưỡng về các BPTT. Từ đó, góp phần
nâng cao hiệu quả của chương trình đào tạo Điều
dưỡng tại trường và đề xuất những giải pháp cụ
thể giúp SV có cái nhìn đầy đủ và tích cực hơn
về các BPTT.
Mục tiêu nghiên cứu
1. Đánh giá kiến thức, thái độ về các BPTT
của SV Điều dưỡng trường ĐHKTYTHD.
2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức,
thái độ về các BPTT của SV Điều dưỡng trường
ĐHKTYTHD.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Đối tượng nghiên cứu
SV Đại học chính quy khoa Điều dưỡng
trường ĐHKTYTHD đồng ý tham gia nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ: SV không có mặt tại
trường trong thời gian nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
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2.2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020 tại trường
ĐHKTYTHD.
2.2.3. Cỡ mẫu
Tính cỡ mẫu: Được áp dụng theo công thức
tính cỡ mẫu tỷ lệ
n = Z2(1- α/2)

p.(1-p)
d2

Ta có Z(1- α/2) = 1,96. P = 54,8% [4]. Chọn
d = 0,04. Cỡ mẫu cần thiết: n = 595
Do cỡ mẫu tính toán gần bằng với số sinh viên
khoa Điều dưỡng, trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương nên chúng tôi quyết định lấy toàn bộ
sinh viên vào nghiên cứu. Thực tế mẫu thu được
là 650 SV.
2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu
SV tham gia nghiên cứu trả lời vào bộ câu hỏi
tự điền đã thiết kế sẵn.
2.3. Công cụ thu thập số liệu
Nghiên cứu đã kế thừa bộ câu hỏi kiến thức,
thái độ về các biện pháp tránh thai trên sinh viên
của tác giả Nguyễn Thanh Phong [4] và chỉnh
sửa phù hợp với mục tiêu nghiên cứu; thang
điểm đánh giá kiến thức, thái độ về các biện pháp
tránh thai.
2.4 . Phương pháp xử lý số liệu
Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS
22.0
Phân tích mô tả các bảng, biểu thể hiện tần số
của các biến nghiên cứu, phân tích đơn biến. Sử
dụng kỹ thuật phân tích hồi quy logictic (phân tích
đa biến) để xác định các yếu tố liên quan.
2.5. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu nhận được sự chấp thuận của
Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội và
trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đối
tượng tự nguyện tham gia nghiên cứu, mọi thông
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tin được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mục đích
nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng
nghiên cứu (N = 650)
Thông tin
chung
Tuổi

Giới
Năm học
sinh viên

Quê quán
Nơi ở

Dân tộc
Người yêu

Nguồn thông
tin về BPTT

Số lượng
(n)

Tỷ lệ
(%)

18- 19

192

29,5

20- 22

429

66

23- 24

29

4,5

Nam

49

7,5

Nữ

601

92,5

Sinh viên năm 1

200

30,8

Sinh viên năm 2

211

32,5

Sinh viên năm 3

109

16,8

Sinh viên năm 4

130

20,0

Thành phố

141

21,7

Nông thôn

509

78,3

Ở cùng gia đình

94

14,5

Ở cùng bạn bè

215

33,1

Ở ký túc xá

173

26,6

Ở cùng người yêu

13

2,0

Ở một mình

154

23,7

Kinh

626

96,3

Khác

24

3,7

Đang có

176

27,1

Đã từng có

149

22,9

Chưa có

325

50,0

Báo chí, truyền hình

524

80,6

Trường học

488

75,1

Bạn bè

210

32,3

Gia đình

180

27,7

Trung tâm tư vấn

146

22,5

Internet

489

75,2

Phân loại

Có 650 SV tham gia nghiên cứu. Nhóm
nghiên cứu có tuổi trung bình là 20,38 ± 1,22
(tuổi). Nữ giới chiếm 92,5%. Tỷ lệ sinh viên năm

1+2 là 63,3%. Quê quán của sinh viên chủ yếu là
nông thôn chiếm 78,3%. Sinh viên ở cùng bạn bè
chiếm tỷ lệ cao nhất 33,1%. Dân tộc Kinh chiếm
96,3%. Tỷ lệ sinh viên đang có và đã từng có
người yêu lần lượt là 27,1% và 22,9%. Nguồn
thông tin về BPTT được tiếp nhận qua báo chí/
truyền hình chiếm tỷ lệ cao nhất 80,6%.
3.2. Kiến thức, thái độ về các biện pháp
tránh thai
Tỷ lệ sinh viên biết ít nhất một BPTT là 99,8%.
Trung bình số BPTT SV biết là 5,84 ± 1,7 biện
pháp.

Biểu đồ 1. Tỷ lệ sinh viên biết về các
biện pháp tránh thai
BPTT sinh viên biết đến nhiều nhất là bao cao
su (99,4%), sau đó là thuốc tránh thai (92,6%) và
tiếp đến là dụng cụ tử cung (91,7%).

Biểu đồ 2. Mức độ kiến thức của sinh viên về
các biện pháp tránh thai
Có 29,8% sinh viên có kiến thức đạt loại tốt về
các BPTT; 27,4% SV có kiến thức về BPTT đạt
loại trung bình và còn lại 43,7% SV có kiến thức
yếu kém về các BPTT.

Biểu đồ 3. Mức độ thái độ của sinh viên về
các biện pháp tránh thai
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Có 43,7% sinh viên có thái độ về các BPTT đạt loại tốt; tỷ lệ SV có thái độ chưa tốt là 56,3% .
3.3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ về các biện pháp tránh thai của SV
Bảng 2. Các yếu tố liên quan đến kiến thức của sinh viên (N = 650)
Yếu tố liên quan
Giới nữ
Tuổi ≥20
SV học năm 3+4
Đã được học về SKSS và BPTT
Đã/ đang có người yêu
Nguồn thông tin SKSS từ trung tâm tư vấn
Nguồn thông tin SKSS từ bạn bè
Nguồn thông tin SKSS từ gia đình
Nguồn thông tin SKSS từ internet
Nguồn thông tin SKSS từ báo chí, truyền hình

Nhóm so sánh
Nam
18-19 tuổi
SV học năm 1+2
Chưa được học về SKSS và BPTT
Chưa có người yêu
Không nhận nguồn thông tin SKSS từ trung tâm tư vấn
Không nhận nguồn thông tin SKSS từ bạn bè
Không nhận nguồn thông tin SKSS từ gia đình
Không nhận nguồn thông tin SKSS từ internet
Không nhận nguồn thông tin SKSS từ báo chí, truyền hình

OR (95%CI)
3,9 (1,63 - 9,71)
4,1 (2,37 - 7,26)
1,9 (1,16 - 3,13)
2,5 (1,52 - 3,13)
1,1 (0,74 - 1,65)
4,7 (2,19 - 10,05)
2,6 (1,38 - 4,99)
2,3 (1,37 - 3,78)
9,7 (5,29 - 17,89)
4,2 (2,2 - 8,22)

p
0,002
0,000
0,012
0,000
0,638
0,000
0,003
0,002
0,000
0,000

(Sử dụng phân tích đa biến Binary Logistic)
Nhận xét: SV là giới nữ, tuổi ≥ 20, sinh viên học năm thứ 3+4, đã được học về SKSS và BPTT, được
nhận nguồn thông tin SKSS từ trung tâm tư vấn, bạn bè, gia đình, internet, báo chí/truyền hình có kiến thức
tốt về các BPTT cao hơn các SV khác lần lượt là 3,9; 4,1; 1,9; 2,5; 4,7; 2,6; 2,3; 9,7; 4,2 lần, sự khác biệt
này có ý nghĩa thống kê với giá trị p lần lượt là 0,002; 0,000; 0,012; 0,000; 0,000; 0,003; 0,002; 0,000; 0,000.
Bảng 3. Các yếu tố liên quan đến thái độ của sinh viên (N = 650)
Yếu tố liên quan
Tuổi ≥20
SV học năm 3+4
Đã được học về SKSS và BPTT
Ở cùng bạn bè
Đã/ đang có người yêu
Nguồn thông tin SKSS từ trung tâm tư vấn
Nguồn thông tin SKSS từ bạn bè
Nguồn thông tin SKSS từ báo chí, truyền hình

Nhóm so sánh
18-19 tuổi
SV học năm 1+2
Chưa được học về SKSS và BPTT
Không ở cùng bạn bè
Chưa có người yêu
Không nhận nguồn thông tin SKSS từ trung tâm tư vấn
Không nhận nguồn thông tin SKSS từ bạn bè
Không nhận nguồn thông tin SKSS từ báo chí, truyền hình

Nhận xét: Nhóm SV học năm thứ 3+4 có thái độ
tốt về BPTT cao hơn 7,1 lần nhóm SV học năm thứ
1+2. Nhóm SV nhận nguồn thông tin từ bạn bè có
thái độ tốt về BPTT cao hơn 2,1 lần nhóm SV không
nhận thông tin SKSS từ bạn bè. Nhóm SV nhận
nguồn thông tin từ báo chí, truyền hình có thái độ tốt
về các BPTT cao gấp 3,3 lần nhóm SV không nhận
thông tin về SKSS từ báo chí, truyền hình.

4. BÀN LUẬN
4.1. Kiến thức, thái độ của sinh viên về các
biện pháp tránh thai
Nhìn chung sinh viên còn thiếu kiến thức đầy đủ
và thái độ tích cực về các BPTT. Kết quả nghiên cứu
của chúng tôi cho thấy có 99,8% sinh viên biết ít nhất
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OR (95%CI)
1,1 (0,71- 1,67)
7,1 (4,34-11,51)
1,2 (0,78- 1,86)
1,4 (0,93- 2,02)
1,4 (0,95- 1,95)
1,1 (0,58-1,98)
2,1 (1,12- 3,9)
3,3 (1,8- 6,03)

P
0,697
0,000
0,403
0,105
0,97
0,817
0,021
0,000

một BPTT và số BPTT trung bình sinh viên biết là
5,84 ± 1,7. Kết quả này của chúng tôi cũng phù hợp
với nghiên cứu của Nguyễn Thanh Phong có 93,4%
SV biết ít nhất một BPTT [4].
Có 96,6% SV biết đến BPTT khẩn cấp. Tuy nhiên
chỉ có 3,8% SV biết đúng thời điểm sử dụng BPTT
khẩn cấp là càng sớm càng tốt trong vòng 120 giờ
sau QHTD. Để tránh những tác hại xấu khi uống
thuốc tránh thai khẩn cấp, VTN cần phải biết sử dụng
đúng cách loại thuốc này để đảm bảo an toàn cho cơ
thể của mình và tăng hiệu quả phòng tránh thai, nếu
để quá lâu hiệu quả phòng tránh thai sẽ giảm.
Bao cao su (BCS) là một trong những BPTT hiện
đại phổ biến và được biết đến nhiều nhất hiện nay.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 99,4%
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SV biết về BCS. Có được kết quả trên là do sự phổ
biến các BPTT trên thông tin đại chúng và sự cạnh
tranh, phát triển đa dạng của thị trường BCS đã ảnh
hưởng, tác động tới nhận thức của giới trẻ hiện nay.
Hơn nữa BCS là một BPTT được cho là an toàn, vừa
phòng tránh thai hiệu quả cao, vừa phòng tránh được
các bệnh lây truyền qua đường tình dục và chi phí rẻ
nên được giới trẻ tìm hiểu và sử dụng rộng rãi.
Tỷ lệ SV biết BPTT hàng ngày là 82,2%. Kết quả
này của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu
của Dương Thị Thu Hương và Đào Thị Thu Trang có
80% học sinh biết đến viên uống tránh thai [2]. Tỷ lệ
này cho thấy sự hiểu biết của SV về viên thuốc tránh
thai (VTTT) hàng ngày thấp hơn so với bao cao su và
thuốc tránh thai khẩn cấp. Đây chính là những kiến
thức cần bổ sung và trang bị cho sinh viên để có thể
chủ động lựa chọn phương pháp phòng tránh thai.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ có
29,8% sinh viên có kiến thức đạt loại tốt về các BPTT;
có 43,7% SV có kiến thức yếu kém về các BPTT. Kết
quả nghiên cứu trên SV Y khoa một trường cao đẳng
Tây Bắc Ấn Độ cũng cho thấy SV thiếu kiến thức
chuyên sâu về thuốc tránh thai [7]. Tóm lại, SV hiện
nay còn thiếu kiến thức đầy đủ về BPTT. Tỷ lệ biết về
các BPTT là tương đối cao, tuy nhiên, hiểu về cách
thức sử dụng đúng và an toàn lại thấp, đây mới là
kiến thức thật sự quan trọng với SV.
Nhìn chung, đa số SV có thái độ tích cực về việc
tìm hiểu và nhu cầu được trang bị các kiến thức về
BPTT, kể cả khi không có quan hệ tình dục (QHTD).
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 47,1% SV rất không
đồng ý với quan điểm “nếu phải đi mua bao cao su,
tôi sẽ cảm thấy xấu hổ”. Như vậy, tâm lý xấu hổ, ngại
ngùng khi mua BCS là một rào cản lớn ảnh hưởng
đến quyết định sử dụng BCS của VTN. Kết quả này
một phần là do ý thức của bản thân, một phần là do
quan điểm truyền thống tiêu cực cũ của xã hội. Vấn
đề quan trọng bậc nhất là cần làm sao để SV có thái
độ đúng, tâm lý tự tin khi sử dụng bao cao su. Tránh
để tình trạng SV QHTD mà bị động, không có sự
chuẩn bị.
Có 12,9% SV đồng ý/rất đồng ý với quan điểm
“Sử dụng VTTT hàng ngày là sự lựa chọn tốt nhất
cho các VTN&TN có QHTD”. VTTT hàng ngày cần
được sử dụng đều đặn, thường xuyên, vào một giờ
nhất định nên người sử dụng rất dễ quên. Lưu ý này
của thuốc cộng với áp lực học hành của SV trường
Y với mật độ thời gian học tập dày đặc có lẽ đã giải
thích tại sao đa số SV lại cho rằng VTTT hàng ngày
không phải là lựa chọn tốt nhất cho VTN có QHTD.

Có 70,6% SV đồng ý/ rất đồng ý với quan điểm
“Tôi tin sử dụng VTTT khẩn cấp thường xuyên sẽ ảnh
hưởng đến khả năng sinh con”. Mặc dù đa số SV có
thái độ tích cực về thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng
bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận SV có thái độ tiêu
cực. Nghiên cứu của Bello F.A và cộng sự trên nữ
sinh viên Đại học Ibadan, Nigeria cho thấy hầu hết
SV lo sợ về khả năng sinh sản trong tương lai cũng
như các tác dụng phụ của thuốc gây tổn hại cho sức
khỏe [5]. Những thái độ chưa đúng về thuốc tránh
thai khẩn cấp sẽ khiến cho SV có những quyết định
sai lầm khi không lựa chọn BPTT khẩn cấp, nhất là
trong trường hợp QHTD không an toàn. Hậu quả sẽ
dẫn đến có thai ngoài ý muốn và làm tăng tỷ lệ nạo
phá thai của VTN. Ngược lại, những trường hợp lạm
dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng sẽ gây ra những
hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, thái độ đúng với thuốc
tránh thai khẩn cấp là trách nhiệm của mỗi cá nhân,
gia đình, nhà trường và xã hội.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại biểu đồ 3
cho thấy có 43,7% SV có thái độ tốt về các BPTT, còn
lại 56,3% SV có thái độ chưa tốt về các BPTT. Nhìn
chung SV có thái độ tích cực về BPTT, bên cạnh đó tỷ
lệ không nhỏ SV vẫn chưa có thái độ tốt về các BPTT.
Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là phải nâng
cao nhận thức, thái độ về các BPTT của SV nói riêng
và VTN nói chung để ngăn chặn hậu quả do ý thức và
thái độ kém gây ra như có thai ngoài ý muốn, nạo phá
thai, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
4.2. Các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ
của sinh viên về biện pháp tránh thai
Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (YNTK) giữa
tuổi và kiến thức của SV về các BPTT. Nhóm SV có
tuổi ≥ 20 có kiến thức về các BPTT tốt gấp 4,1 lần
so với nhóm SV 18-19 tuổi. Kết quả nghiên cứu của
chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu trên SV
Đại học Haramaya- Ethiopia, nhóm SV có độ tuổi từ
20-24 có kiến thức về thuốc tránh thai khẩn cấp cao
gấp 2,38 lần nhóm SV khác[6]. Sở dĩ nhóm tuổi này
có kiến thức tốt hơn là do độ tuổi này SV đã chín chắn
hơn về suy nghĩ, độc lập hơn trong cách tự tìm hiểu
các BPTT, tiếp xúc nhiều hơn về mặt xã hội, nhu cầu
yêu đương và tìm hiểu về SKSS cũng mạnh mẽ hơn.
Nhóm SV từ 18- 20 tuổi vừa rời khỏi ghế THPT, rời
xa gia đình để sống tự lập, bắt đầu tiếp xúc với nhiều
vấn đề mới mẻ của xã hội, cần thời gian làm quen, tìm
hiểu, vì vậy kiến thức về BPTT cũng thấp hơn.
Khi tiến hành phân tích đa biến các yếu tố liên
quan đến kiến thức, thái độ về các BPTT, chúng tôi
thấy sự khác biệt có YNTK giữa nhóm SV học năm
3+4 và nhóm SV học năm 1+2. Giải thích cho sự
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khác biệt này có lẽ là do đối tượng nghiên cứu của
chúng tôi là SV Y khoa, trong chương trình đào tạo
SV, chúng tôi được học về các BPTT vào học kì 2,
năm thứ 2. Khi tiến hành lấy số liệu, chúng tôi lấy vào
thời điểm cuối học kì 1 của năm học, lúc này SV năm
1 và năm 2 chưa được đào tạo kiến thức chuyên
sâu về các BPTT. Đây có lẽ là lý do chính giải thích
tại sao SV năm 3+4 có kiến thức và thái độ tốt cao
hơn nhóm SV năm 1+2 trong nghiên cứu của chúng
tôi. Như vậy, việc cung cấp kiến thức và định hướng
thái độ tích cực cho SV năm 1+2 về các BPTT là một
công tác cần thiết khi bước chân vào cổng trường
đại học.
Kết quả khi phân tích đa biến các yếu tố liên quan
đến kiến thức các BPTT sự khác biệt có YNTK giữa
nhóm SV đã được học về SKSS/BPTT và nhóm
không được học về SKSS/BPTT. Tuy nhiên, sự khác
biệt không có YNTK khi chúng tôi phân tích đa biến
các yếu tố liên quan đến thái độ về các BPTT giữa
2 nhóm đối tượng trên. Có lẽ, các trường học mới
chỉ chú trọng đến vấn đề kiến thức về các BPTT mà
chưa chú ý đến việc giáo dục ý thức cho VTN về vấn
đề này. Đây là một lỗ hổng trong chương trình giáo
dục cần phải được bù đắp đề SV có thể đạt được
kiến thức và thái độ tốt về các BPTT.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nguồn
thông tin từ bạn bè và báo chí, truyền hình là 2 yếu
tố liên quan tới cả kiến thức và thái độ của SV về các
BPTT có YNTK khi phân tích đa biến. Đối tượng của
chúng tôi là SV Y khoa, do vậy việc trao đổi kiến thức,
thái độ với bạn bè không chỉ dừng lại là một hình
thức chia sẻ, tâm sự mà nó còn là cách để SV học
tập, trao đổi với nhau về những kiến thức về BPTT
nói riêng và SKSS nói chung mà mình đã được học.
Có lẽ đây là lý do giải thích tại sao nguồn thông tin
từ bạn bè lại ảnh hưởng tới kiến thức và thái độ của
SV đến vậy. Báo chí, truyền hình cũng là một nguồn
thông tin tin cậy và dễ tiếp nhận đối với SV. Gia đình,
trung tâm tư vấn, internet cũng là những kênh truyền
thông cung cấp kiến thức về các BPTT tốt đến giới
trẻ; tuy nhiên các nguồn thông tin này chưa tác động
tốt được vào thái độ của SV.

5. KẾT LUẬN
Tỷ lệ SV có kiến thức tốt về BPTT là 29,8%; tỷ
lệ SV có thái độ tốt về BPTT là 43,7%.
Các yếu tố liên quan đến kiến thức của SV là:
giới tính, tuổi, năm học, đã được học về SKSS và
BPTT, nguồn thông tin SKSS từ trung tâm tư vấn,
bạn bè, gia đình, internet, báo chí/truyền hình với
OR lần lượt là 3,9; 4,1; 1,9; 2,5; 4,7; 2,6; 2,3; 9,7; 4,2.
68

Các yếu tố liên quan đến thái độ của SV là năm
học (OR = 7,1), nguồn thông tin SKSS từ bạn bè
(OR = 2,1), báo chí/truyền hình (OR = 3,3).

6. KIẾN NGHỊ
Tổ chức giảng dạy kiến thức về SKSS/BPTT
lồng ghép vào các môn học từ năm học thứ nhất.
Bên cạnh đó, tăng cường nguồn thông tin tiếp
cận của SV về SKSS/BPTT: bổ sung sách, báo
thư viện, trao đổi với gia đình, giới thiệu các trang
web về SKSS. Ngoài ra, đoàn trường cần thường
xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu nhằm
tăng cường trao đổi kiến thức, nâng cao thái độ
về SKSS/BPTT, nhóm SV năm thứ 3 +4 là nhân
tố để chia sẻ với các nhóm SV khác.
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TRẦM CẢM VÀ GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC
TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN BAN NGÀY MAI HƯƠNG
DEPRESSION AND BURDEN OF CARE GIVERS
AT MAI HUONG DAY CARE PSYCHIATRIC HOSPITAL
TRẦN THỊ QUYÊN1, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG2,
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả trầm cảm của người chăm
sóc người bệnh tâm thần bằng công cụ PHQ-9
và tìm hiểu mối liên quan giữa trầm cảm với gánh
nặng của người chăm sóc.
Đối tượng: 106 người chăm sóc người bệnh
tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần ban
ngày Mai Hương.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
sử dụng bộ công cụ PHQ-9, FBIS.
Kết quả: Tỷ lệ người chăm sóc có nguy cơ
trầm cảm theo thang sàng lọc PHQ-9 là 29,2%.
Tỷ suất người chăm sóc có nguy cơ trầm cảm ở
nhóm có cảm nhận gánh nặng nhiều về mặt tài
chính, gián đoạn sinh hoạt gia đình, gián đoạn
sự nghỉ ngơi của gia đình, gián đoạn tương tác
gia đình, ảnh hưởng sức khỏe thể chất đều cao
hơn nhóm có gánh nặng ít với 0R tương ứng là
4,6; 3,6; 3,8; 7,7; 10,6. Sự khác biệt này đều có ý
nghĩa thống kê với p < 0,05.
Từ khóa: Trầm cảm của người chăm sóc,
gánh nặng người của chăm sóc, Bệnh viện Tâm
thần ban ngày Mai Hương.

ABSTRACT
Objectives: Describe the depression of
caregivers with the PHQ-9 tool and explore
the relationship between depression and the
caregiver’s burden.
1 CNĐD. Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương.
ĐT: 0946588566

Email: quyen1982mh@gmail.com.

2 TS. Khoa điều dưỡng - Hộ sinh, trường Đại học Y Hà Nội.
3 TS. Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương.
Ngày nhận bài phản biện: 16/6/2020
Ngày trả bài phản biện: 20/6/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 15/8/2020

Subjects: 106 people caring for mentally
ill people being treated at Mai Huong Daycre
Psychiatric Hospital.
Methods: Cross-sectional design, data was
collected using information form PHQ-9, FBIS
(Family Burden Interview Schedule).
Results: The percentage of caregivers at risk
of depression on the PHQ-9 screening scale was
29.2%. The percentage of caregivers at risk of
depression in the group who felt financial burden,
disruption of routine family activities, disruption of
family leisure, disruption of family interaction, and
effect on physical health of others were higher.
The group with little burden with OR is 4.6; 3,6;
3.8; 7.7; 10.6. This difference is statistically
significant with p < 0.05.
Keywords: Depression of caregivers, burden
of caregiver, Mai Huong daycare psychiatric
hospital.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trầm cảm là một rối loạn tâm thần phổ biến ở
cộng đồng, có xu hướng gia tăng, liên quan đến
gánh nặng bệnh tật và tử vong đáng kể. Theo
WHO, ước tính tổng số người trầm cảm đã tăng
khoảng 18,4% trong khoảng thời gian năm 2005
đến năm 2015, trong năm 2015, trầm cảm ảnh
hưởng đến khoảng hơn 300 triệu người trên toàn
cầu, ước khoảng 4,4% (nữ 5,1%, nam 3,6%) [15].
Một số nghiên cứu dịch tễ học trầm cảm tại Việt
Nam cho thấy, tỷ lệ trầm cảm ở cộng đồng từ
3-8% [1], [2], [4]. Báo cáo số liệu người bệnh điều
trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I,
tỷ lệ người bệnh được chẩn đoán trầm cảm (F32,
F33 theo ICD10) từ 3,14%- 6,76%.
Khoảng 90% người bệnh tâm thần sống ở
cộng đồng, trong cùng ngôi nhà với người thân,
vì vậy vai trò chăm sóc của người nhà đối với
người bệnh được ghi nhận trong nhiều năm
qua [11]. Sống cùng và chăm sóc người bệnh
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tâm thần được thừa nhận là việc khó khăn, ảnh
hưởng đến rất nhiều vấn đề của người chăm sóc
như tài chính, cuộc sống gia đình, xã hội, công
việc, học tập, sức khỏe đặc biệt là sức khỏe tâm
thần và nổi bật nhất là rối loạn trầm cảm [13].
Một số nghiên cứu đã chỉ ra tỷ lệ trầm cảm và lo
âu ở người chăm sóc người bệnh tâm thần dao
động từ 20% đến trên 50% và cao hơn so với tỷ
lệ chung của cộng đồng [3], [14], [7].
Tuy nhiên tại Việt Nam, còn ít nghiên cứu về
trầm cảm của người chăm sóc người bệnh tâm
thần, đặc biệt tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày
Mai Hương chưa có nghiên cứu nào về vấn đề
này. Với mong muốn có căn cứ khoa học để xây
dựng tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe
dùng trong khuyến cáo cho nhân viên y tế và tư
vấn cho người thân của những người bệnh tâm
thần đang điều trị tại bệnh viện về chăm sóc sức
khỏe tâm thần, vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên
cứu đề tài khoa học: “Trầm cảm và gánh nặng
của người chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện
Tâm thần ban ngày Mai Hương” với hai mục
tiêu sau:
1. Mô tả trầm cảm của người chăm sóc người
bệnh tâm thần bằng công cụ PHQ-9.
2. Tìm hiểu mối liên quan giữa trầm cảm với những
gánh nặng mà người chăm sóc cảm nhận được.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: 106 người chăm
sóc người bệnh tâm thần đang điều trị tại Bệnh
viện Tâm thần ban ngày Mai Hương từ tháng
8/2019 đến tháng 3/2020.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
2.3. Công cụ thu thập số liệu: Bộ câu hỏi
phỏng vấn đối tượng nghiên cứu gồm 3 phần:
Phần I: Thông tin cá nhân đối tượng nghiên
cứu (người chăm sóc): 16 câu hỏi.
Phần II: Thực trạng Trầm cảm
Sử dụng bảng đánh giá trầm cảm trong
chăm sóc sức khỏe ban đầu (Patient Health
Questiannaire - PHQ-9). PHQ-9 gồm 9 câu hỏi
được phát triển bởi Robert J. Spitzer và các đồng
nghiệp vào năm 1999, đã được chứng minh độ
tin cậy (Cronbach’s Alpha > 0,8) [9]. PHQ-9 phiên
bản tiếng Việt đã được Đặng Duy Thanh xác
nhận độ tin cậy năm 2010 với Cronbach’s Alpha
dao động từ 0,823 đến 0,867 [5]. Điểm của mỗi
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câu hỏi dao động từ 0 đến 3. Tổng số điểm dao
động từ 0 đến 27: Không trầm cảm (0-4), trầm
cảm nhẹ (5-9), trầm cảm vừa (10-14), trầm khá
cảm nặng (15-19), trầm cảm nặng (20-27) [9].
Phần III: Gánh nặng gia đình
Bộ công cụ đánh giá gánh nặng gia đình
(Family Burden Interview Schedule - FBIS):
FBIS được phát triển bởi Pai và Kapur để đánh
giá gánh nặng của người chăm sóc người bệnh
tâm thần (tâm thần phân liệt, chậm phát triển tâm
thần, rối loạn ám ảnh ...) tại bệnh viện và cả ở
cộng đồng, FBIS đã được xác nhận tính giá trị
Cronbach’s alpha trong khoảng 0,62- 0,82 [12],
[10]. FBIS gồm 24 câu hỏi được chia thành 6
loại gánh nặng. Mỗi câu hỏi được đánh giá theo
thang điểm ba, trong đó 0 - không có gánh nặng,
1- gánh nặng vừa phải, 2- có gánh nặng; tổng
điểm cả thang đo dao động từ 0 đến 48, điểm
càng cao thì gánh nặng càng lớn [10].
2.4. Phương pháp thu thập số liệu: Nghiên
cứu viên thu thập số liệu trên nguyên tắc mỗi
người bệnh chỉ có 1 người chăm sóc được phỏng
vấn trong 1 lần trong thời gian chăm sóc người
bệnh đang điều trị tại bệnh viện, các bước thực
hiện như sau:
Bước 1: Lựa chọn đối tượng nghiên cứu
- Dựa vào danh sách người bệnh đang điều
trị tại các khoa đồng thời tham khảo ý kiến của
điều dưỡng chăm sóc phụ trách người bệnh để
lựa chọn người chăm sóc đủ tiêu chuẩn: Có trách
nhiệm chính trong chăm sóc người bệnh; có quan
hệ ruột thịt, hôn nhân hoặc họ hàng với người
bệnh; từ đủ 18 tuổi trở lên; không đang bị bệnh
tâm thần, chậm phát triển tâm thần, sa sút trí tuệ
tuổi già, rối loạn tâm thần do lạm dụng chất; không
được trả tiền cho việc chăm sóc người bệnh.
- Lập danh sách người bệnh kèm theo một
người chăm sóc.
Bước 2: Thu thập số liệu
- Thu thập số liệu vào buổi chiều các ngày từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, mỗi ngày mỗi buồng
bệnh bốc thăm 01 người bệnh để chọn người
chăm sóc, sau đó loại người bệnh ra khỏi danh
sách bốc thăm ngày hôm sau.
- Mời người chăm sóc được lựa chọn vào
phòng riêng, giải thích về nghiên cứu. Nếu người
chăm sóc không đồng ý tham gia nghiên cứu
thì cảm ơn và chuyển sang mời người chăm
sóc khác. Nếu người chăm sóc đồng ý tham gia
nghiên cứu thì phát bộ câu hỏi phỏng vấn và
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hướng dẫn họ tự điền, sau đó thu lại bộ câu hỏi
kiểm tra nhanh xem mục nào còn sót thì đề nghị
đối tượng nghiên cứu bổ sung ngay.
Bước 3: Tập hợp, kiểm tra lại các phiếu chuẩn
bị cho nhập liệu.

người bệnh. Hơn một nửa NCS (60,4%) có thu
nhập dưới 5 triệu đồng/ tháng, thời gian trung
bình NCS đã chăm sóc cho NB tâm thần là 9,06
12 ± 7,12 năm.
Trầm cảm 29,2%

2.5. Phương pháp phân tích các số liệu

Không trầm cảm 70,8%

Phần mềm SPSS 22.0 được sử dụng để xử lý
số liệu của nghiên cứu này.
2.6. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện sau khi trường
Đại học Y Hà Nội thông qua đề cương và Bệnh
viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho phép
thực hiện.

3. KẾT QUẢ
Trong số 106 người chăm sóc (NCS) tham
gia nghiên cứu có 75 người là nữ (70,8%), 31
người là nam (29,2%); tuổi trung bình là 53,62
± 15,07; 56,7% người chăm sóc là cha/ mẹ của

Biểu đồ 1. Tỷ lệ trầm cảm
của người chăm sóc
Theo nghiên cứu của chúng tôi, số người
chăm sóc có nguy cơ trầm cảm từ nhẹ tới nặng
là 29,2% (n = 31) trong đó trầm cảm vừa 5,7% (n
= 6), trầm cảm nặng và khá nặng 1,8% (n = 2) và
trầm cảm nhẹ là 21,7% (n = 23).

Bảng 1. Đặc điểm trầm cảm của người chăm sóc (N = 106)
Đặc điểm
Giới tính

Nam
Nữ
Trình độ học
THPT và trên THPT
vấn
THCS và dưới THCS
Nghề nghiệp Lao động được trả lương: Công chức/ viên chức,
công nhân
Kinh doanh, Lao động tự do
Hưu trí
Không có thu nhập: nông dân, SV, nội trợ...
Tình trạng hôn Kết hôn
nhân
Khác: ly hôn, góa...
Quan hệ với
Là cha/mẹ
NB
Là vợ/ chồng
Là con/ anh/ chị/ em
Thu nhập
< 5 triệu
≥ 5 triệu
Điều trị bệnh Có
mạn tính
Không

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, tỷ suất
người chăm sóc có nguy cơ trầm cảm: nhóm nam
giới thấp hơn nhóm nữ giới; nhóm thu nhập dưới
5 triệu cao hơn nhóm thu nhập từ 5 triệu trở lên;
nhóm là cha/mẹ cao hơn nhóm là vợ/chồng, nhóm

Trầm cảm
n (%)
5 (16,1)
26 (34,7)
18 (24,7)
13 (39,4)

Không trầm
cảm n (%)
26 (83,9)
49 (65,3)
55 (75,3)
20 (60,6)

3 (25,0)

9 (75,0)

9 (27,3)
10 (30,3)
9 (32,1)
24 (30,0)
7 (26,9)
24 (40,0)
4 (18,2)
3 (12,5)
21 (32,8)
10 (23,8)
14 (41,2)
17 (23,6)

24 (72,7)
23 (69,7)
19 (67,9)
56 (70,0)
19 (73,1)
36 (60,0)
18 (81,8)
21 (87,5)
43 (67,2)
32 (76,2)
20 (58,8)
55 (76,4)

OR
(95%CI)

p

0,36 (0,12-1,06)

0,045

0,5 (0,21- 1,21)

0,12

0,89 (0,2- 4,04)
0,77 (0,17- 3,45)
0,7 (0,15- 3,25)

0,96

1,16 (0,43- 3,13)

0,76

3,0 (0,9 - 9,96)
4,67 (1,52-17,39)

0,019

1,56 (0,67- 3,77)

0,32

2,74 (1,15- 6,52)

0,02

là con/anh/chị/em; nhóm có đang điều trị bệnh
mạn tính cao hơn nhóm không đang điều trị bệnh
mạn tính; nhóm sống chung với vợ chồng cao hơn
nhóm không sống chung với vợ/chồng với OR
tương ứng là 0,36; 1,56; 3,0; 4,67; 2,67; 1,16.
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Bảng 2. Mối liên quan giữa gánh nặng và trầm
cảm của người chăm sóc (N = 106)
Gánh nặng

Tài chính

Không
Trầm cảm
trầm cảm
N ( %)
N (%)

Nhiều 16 (53,3)
Ít

15 (19,7)

4,65
0,001
(1,8711,58)
61 (80,3)
14 (50,0)

Gián đoạn sự
nghỉ ngơi

Nhiều 18 (47,4)

20 (52,6)

Gián đoạn
tương tác gia
đình

Nhiều 28 (40,6)
Ít

13 (19,1)

3 (8,1)

p

14 (46,7)

Gián đoạn sinh Nhiều 14 (50,0)
hoạt
Ít
17 (21,8)

Ít

OR
(95%CI)

3,59
0,005
(1,448,96)
61 (78,2)
3,81
0,002
(1,589,16)
55 (80,9)
41 (59,4)

7,74
0,000
(2,1627,89)
34 (91,9)

Ảnh hưởng sức Nhiều 7 (77,8)
khỏe thể chất Ít
24 (24,7)

2 (22,2)

10,65
0,047
73 (75,3) (2,01- 54,76)

Ảnh hưởng sức Nhiều 6 (54,5)
khỏe tâm thần Ít
25 (26,3)

5 (45,5)

3,36
0,001
70 (73,7) (0,94- 11,98)

Theo kết quả trong nghiên cứu này, tỷ suất
người chăm sóc nguy cơ trầm cảm ở nhóm có
gánh nặng cảm nhận nhiều cao hơn ở nhóm có
gánh nặng cảm nhận ít từ 3 đến 11 lần với OR từ
3,36 - 10,65 với p <0,05.

4. BÀN LUẬN
Qua nghiên cứu 106 người chăm sóc cho
người bệnh tâm thần đang điều trị (cả nội trú
và ngoại trú) tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày
Mai Hương, chúng tôi nhận thấy phần lớn người
chăm sóc là nữ (70,2%), tuổi trung bình là 53,62
± 15,07 và gần một nửa là mẹ của người bệnh
(42,5%). Điều này phù hợp với một số nghiên
cứu về người chăm sóc người bệnh tâm thần
chủ yếu là mẹ và chị gái [3], [8]; độ tuổi chủ yếu
là trung niên và nghỉ hưu cũng gần với công bố
của Jeyagurunathan và cộng sự năm 2017 (49,7
± 13,2) [8]. Trong nghiên cứu này, chỉ có 8 người
chăm sóc (7,5%) có điểm PHQ-9 từ 10 điểm trở
lên. Tỷ lệ này là thấp hơn nhiều so với (20,5%)
của Phạm Thị Thu Hường năm 2019 [3] và 18,3%
của Jeyagurunathan [8]. Chúng tôi giải thích cho
sự khác nhau này là do cách chọn đối tượng
nghiên cứu: Người chăm sóc trong nghiên cứu
của Phạm Thị Thu Hường là chăm sóc cho người
bệnh tâm thần nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần
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Bạch Mai - nơi điều trị chủ yếu cho người bệnh
mới và nặng, người chăm sóc trong nghiên cứa
của Jeyagurunathan đang chăm sóc cho người
thân điều trị nội trú tại một bệnh viện tâm thần,
trong khi đó người chăm sóc trong nghiên cứu
của chúng tôi chăm sóc cho người bệnh đang
điều trị nội trú ban ngày và ngoại trú - họ là những
người bệnh mạn tính (thời gian bị bệnh trung
bình là 10,58 ± 7,16) và khá ổn định. Nghiên cứu
này cũng cho thấy có mối liên hệ giữa mỗi loại
gánh nặng cảm nhận với trầm cảm (OR từ 3,410,6). Điều này rất phù hợp với kết quả của một
số nghiên cứu: điểm trầm cảm càng cao thì mức
độ gánh nặng càng lớn [3], gánh nặng đóng góp
đáng kể đến các triệu chứng của trầm cảm [6].

5. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu này, chúng tôi có một số kết
luận sau: Số người chăm sóc cho người bệnh tâm
thần đang điều trị tại bệnh viện có triệu chứng tối
thiểu, có nguy cơ trầm cảm là 29,2%, trong đó số
người có điểm PHQ-9 từ 10 điểm trở lên (được
xem như là trầm cảm) chỉ có 7,5%. Gánh nặng
cảm nhận của người chăm sóc người bệnh tâm
thần càng nhiều thì nguy cơ trầm cảm càng cao.
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RỐI LOẠN TÂM THẦN TRÊN BỆNH NHÂN TỚI KHÁM TIM MẠCH
LẦN ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
ANXIETY, DEPRESSION AND STRESS AMONG PATIENTS WHO HAD FIRST EXAMINATION
AT THE HANOI HEART HOSPITAL
HOÀNG PHƯƠNG ANH1,
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG2, ĐỖ THỊ KIM THU2

TÓM TẮT
Các rối loạn tâm thần đang chiếm tới 14%
gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới trong cuộc
sống hiện đại ngày nay. Phát hiện sớm các rối
loạn tâm thần cần được tăng cường trong cộng
đồng, đặc biệt là trên các đối tượng có triệu chứng
sớm của trầm cảm, lo âu và stress - những triệu
chứng thường dễ nhầm lẫn với triệu chứng của
bệnh lý tim mạch. Nghiên cứu mô tả cắt ngang
được thực hiện trên 113 bệnh nhân tới khám tim
mạch lần đầu tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim
Hà Nội với hai mục tiêu: (1) Đánh giá tình trạng lo
âu, trầm cảm và stress ở người bệnh đến khám
lần đầu tại bệnh viện tim Hà Nội và (2) Tìm hiểu
một số yếu tố liên quan tới rối loạn lo âu, trầm
cảm và stress ở người bệnh đến khám lần đầu tại
Bệnh viện Tim Hà Nội.
Kết quả: 35,4% người bệnh tới khám lần đầu
có nguy cơ mắc ít nhất một rối loạn tâm thần.
Đáng lưu ý, có tới 20,35% bệnh nhân không hề
có chẩn đoán tim mạch xác định sau quá trình
khám bệnh. Phụ nữ, những người lao động trí óc,
bệnh nhân đang mắc bệnh lý tiêu hóa, thần kinh
mạn tính, những người gặp khó khăn trong cuộc
sống và những người ăn kiêng có nguy cơ mắc
rối loạn tâm thần cao hơn so với các nhóm còn
lại (p < 0,05).
Kết luận: Triệu chứng của các rối loạn tâm
thần có thể nhầm lẫn với các triệu chứng của
bệnh tim mạch. Các phát hiện sớm về rối loạn
tâm thần vì vậy rất dễ bị bỏ qua khi người bệnh
đến khám ở các chuyên khoa tim mạch.
1 Đại học Y Hà Nội.
ĐT: 0355790867 Email: phuonganh97.hmu@gmail.com.
2 Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Đại học Y Hà Nội.
Ngày nhận bài phản biện: 15/6/2020
Ngày trả bài phản biện: 26/6/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 15/8/2020
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Từ khóa: tâm thần, tim mạch, lo âu, trầm
cảm, stress.

ABSTRACT
Mental health disorders account for up to 14%
burden of diseases globally. Early detection of
mental health problems should be strengthened in
the community, especially in people having early
symptoms of anxiety, depression, and stress,
which are easily misunderstood with symptoms of
cardiovascular diseases. A cross-sectional study
was conducted in 113 patients who first-time visited
Hanoi Heart Hospital in order to (1): Describe rate
of risk of depression, stress and anxiety among
patients who first time visit cardiologists at Hanoi
Heart Hospital, and (2) Examine factors related to
depression, stress and anxiety.
Result: 35.4% patients were at risk of at
least a mental health problem. More significantly,
20.35% of them were not diagnosed with any
cardiac diseases after examination. Women,
intellectual workers, patients suffering from
chronic gastrointestinal and neuropathy, people
having life difficulties and diet are at a higher risk
of developing mental disorders (p < 0.05).
Conclusion: Symptoms of anxiety, depression
and stress could be misunderstood to symptoms
of cardiac diseases. Therefore, early detection
of mental health problems can be easily missed
when patients visit a cardiology department.
Keywords: mental health, cardiology, anxiety,
depression, stress.

1. ĐẠI CƯƠNG
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới vào
năm 2008, có tới gần 450 triệu người bị ảnh
hưởng bởi sức khỏe tâm thần hằng năm, trong
số đó 75% là từ các nước thu nhập trung bìnhthấp [19]. Bên cạnh đó, một nghiên cứu ở Mỹ
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năm 2014 cho thấy khoảng hai phần ba số bệnh
nhân trầm cảm không được chẩn đoán và điều
trị, chỉ một phần năm số đó được chăm sóc đúng
mực [12]. Ở Việt Nam, thống kê từ Viện Sức khỏe
tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 chỉ ra
rằng, khoảng 13-20% dân số có rối loạn tâm thần
chung như stress, lo âu hay trầm cảm [1]. Thế
nhưng, những rối loạn tâm thần thường chưa
được phát hiện, điều trị và quan tâm chăm sóc
đúng mực như đã được đề cập tới trong một số
nghiên cứu ở Mỹ của Gilbert [12], của Lynge ở
Greenland, Đan Mạch [14]. Trong khi đó thì tim
mạch là một trong những bệnh lý ngày càng phổ
biến và khiến bệnh nhân tới khám sức khỏe nhiều
hơn. Có rất nhiều triệu chứng khiến bệnh nhân
nghĩ tới bệnh lý tim mạch và đi khám tim mạch
nhưng thường gặp nhất là các triệu chứng như:
mệt mỏi, đau ngực, hồi hộp đánh trống ngực, khó
thở và nhịp tim nhanh [10, 18]. Điều đáng nói là,
cũng đã có một số nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ
giữa những triệu chứng đó với các rối loạn tâm
thần [5], [15]. Điều này kết hợp với xu hướng né
tránh bệnh tâm thần và sợ kỳ thị ở Việt Nam có
thể khiến bệnh nhân nhầm lẫn giữa nghi ngờ mắc
bệnh và tới khám tại chuyên khoa tim mạch thay
vì tâm thần. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu tiến
hành nghiên cứu này với mục tiêu:
1. Đánh giá tình trạng lo âu, trầm cảm và
stress ở người bệnh đến khám lần đầu tại Bệnh
viện Tim Hà Nội.
2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới rối loạn
lo âu, trầm cảm và stress ở người bệnh đến khám
lần đầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân từ
18 tuổi trở lên tới khám lần đầu tại Bệnh viện Tim
Hà Nội, tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu
và chưa từng được chẩn đoán bệnh lý tâm thần
trước đó được mời tham gia nghiên cứu. Tiêu
chuẩn loại trừ là: Các bệnh nhân không đủ năng
lực nhận thức.
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu:
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 11/2019
đến tháng 5/2020, trong đó thời gian thu thập số
liệu từ 11/2019 đến tháng 12/2019 tại khoa Khám
bệnh - Bệnh viện Tim Hà Nội.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

2.3.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu: Cỡ mẫu xác
định dựa trên công thức tính cỡ mẫu cho việc
ước lượng một tỷ lệ trong quần thể, với α = 0,05,
p = 0,142;
n = Z2(1- α/2)

p.(1-p)
d2

1- α: Mức độ tin cậy (95%).
p: Tỷ lệ rối loạn tâm thần trong cộng đồng theo
báo cáo của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
năm 2014.
d: Sai số chấp nhận trong nghiên cứu (lấy
d = 0,07).
n: Cỡ mẫu tối thiểu.
Theo tính toán, cỡ mẫu tối thiểu là 96 bệnh
nhân. Trong thời gian thực tế lấy mẫu tại 3 khu
khám bệnh, mỗi trợ lý nghiên cứu viên phụ trách
sẽ ngẫu nhiên lựa chọn 1-2 người bệnh tới khám
trong ngày đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn vào
tham gia nghiên cứu, cho đến khi đảm bảo đủ
mẫu. Trên thực tế đã có 113 người bệnh tham gia
vào nghiên cứu.
2.3.3. Công cụ thu thập số liệu
Bộ công cụ nghiên cứu gồm 3 phần:
Phần 1. Các câu hỏi về nhân khẩu học gồm
tuổi, giới, nghề nghiệp, trình độ học vấn, nơi sinh
sống, thu nhập của người bệnh.
Phần 2. Các câu hỏi về các yếu tố liên quan
đến trầm cảm, lo âu và stress bao gồm: Khả năng
tự làm công việc cá nhân, hoạt động thể chất, hỗ
trợ gia đình, hỗ trợ xã hội, chất lượng giấc ngủ,
biến cố khó khăn trong cuộc sống, phương pháp
giải tỏa áp lực và các thói quen như hút thuốc,
uống rượu, ăn kiêng. Phần này được xây dựng
dựa trên các nghiên cứu đã được công bố về yếu
tố nguy cơ của các rối loạn tâm thần [6], [13].
Phần 3. Thang đánh giá lo âu, trầm cảm,
stress DASS 21 [2]. Thang DASS 21 đã được
Viện dịch và sử dụng trong sàng lọc rối loạn lo
âu, trầm cảm, stress cho người bệnh.
Thang DASS gồm có 21 câu, gồm 7 câu về
Lo âu (A), 7 câu về trầm cảm (D), 7 câu về stress
(S). Mỗi câu hỏi được đo trên thang Likert Scale
0-3. Điểm của trầm cảm, lo âu và stress được
tính bằng cách cộng điểm các đề mục thành
phần nhân đôi trước khi kết luận. Người bệnh có
1 trong 3 điểm trầm cảm > 9, điểm lo âu > 7 và
điểm stress > 14 hoặc cả 3 sẽ được tính là có
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nguy cơ mắc ít nhất 1 rối loạn tâm thần. Số còn
lại thuộc nhóm không có nguy cơ.
2.4. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu được
xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS.20. Quá
trình phân tích dữ liệu sử dụng các phương pháp
thống kê mô tả, tính toán tỷ suất chênh OR.
2.5. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được
thông qua bởi Hội đồng xét duyệt đề cương Cử
nhân Điều dưỡng tiên tiến trường Đại học Y
Hà Nội vào tháng 11/2019.

3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng
nghiên cứu
Bảng 1. Thông tin về nhân khẩu học của đối
tượng nghiên cứu (N = 113)
Tần số
(n)

Tỷ lệ
(%)

>60

18

15,9

> 40 - 60

51

45,1

18 - 40

44

38,9

Nam

48

42,5

Nữ

65

57,5

Nội trợ/Ở nhà/Hưu

32

28,3

Nông dân

21

18,6

Công nhân

20

17,7

Lao động trí óc

32

28,3

Lao động chân tay

8

7,1

Khu vực
sinh sống

Nông thôn

55

48,7

Thành thị

58

51,3

Tôn giáo

Có

10

8,8

Không

103

91,2

Trình độ
học vấn

Từ PTTH trở xuống

75

66,4

CĐ, ĐH, sau Đại học

38

33,6

Tình trạng
hôn nhân

Có vợ/chồng

89

78,8

Độc thân/ góa/ly dị

24

21,2

Sống cùng
trong gia đình

Sống với
người thân

101

89,4

Sống một mình

12

10,6

Không phụ thuộc

38

33,6

Phụ thuộc một phần

17

15,0

Phụ thuộc hoàn toàn

58

51,3

Đặc điểm
Tuổi

Giới tính
Nghề nghiệp

Tình trạng thu
nhập/chi tiêu

76

vợ/chồng/

Kết quả tại Bảng 1 cho thấy phần lớn người
tham gia nghiên cứu thuộc nhóm tuổi từ 4060 tuổi, và tỷ lệ nữ nhiều hơn nam (57,5% và
42,5%). Trong đó, trên 50% những người tham
gia nghiên cứu có trình độ học vấn từ trung học
phổ thông trở lên (chiếm 66,4%). Số người đang
có vợ/chồng là 89 người, tương ứng với 78,8%
cỡ mẫu, trong khi đó chỉ 10,6% số người tham gia
hiện đang sống một mình. Về tình trạng thu nhập
chi tiêu, 66,3% người tham gia nghiên cứu đánh
giá họ có thể độc lập chi tiêu, trong khi số còn lại
gồm 17 người phụ thuộc một phần và 58 người
phải phụ thuộc hoàn toàn chi tiêu vào người khác.
3.2. Thực trạng rối loạn tâm thần theo
thang đo DASS 21
Dựa trên Biểu đồ 1, có 40 người (chiếm 35,4%)
tham gia vào nghiên cứu này có nguy cơ mắc ít
nhất 1 rối loạn tâm thần dựa theo DASS 21. Trong
đó, kết quả nghiên cứu chỉ ra có 29,2% số người
có nguy cơ mắc rối loạn lo âu, 8,8% nguy cơ bị
trầm cảm và 10,6% nguy cơ gặp stress bệnh lý.
Con số đáng chú ý hơn là 20,35% tổng số người
tham gia (23 người) có nguy cơ mắc rối loạn tâm
thần nhưng lại không được chẩn đoán bệnh lý tim
mạch xác định. Đây chính là nhóm bệnh nhân có
khả năng tới khám nhầm chuyên khoa dựa theo
những triệu chứng chung của cả bệnh lý tâm thần
và tim mạch.

Biểu đồ 1. Tỷ lệ có ít nhất một loại rối loạn
tâm thần (lo âu, trầm cảm, stress) theo thang
điểm DASS 21
3.3. Các yếu tố liên quan tới nguy cơ mắc
rối loạn tâm thần
Một số yếu tố được tính toán tỷ suất chênh
odd ratio (OR) với nguy cơ mắc ít nhất 1 rối loạn
tâm thần. Các yếu tố bao gồm đặc điểm nhân
khẩu học (tuổi, giới, nghề nghiệp, học vấn, nơi
sinh sống, tình trạng hôn nhân, thu nhập), thông
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tin y khoa (BMI, tần suất đi khám, thông tin sức
khỏe phụ nữ, các bệnh lý mạn tính) và các thói
quen sinh hoạt hằng ngày (các hoạt động cá
nhân, luyện tập thể dục thể thao, chất lượng giấc
ngủ, khó khăn cuộc sống, cách giải tỏa áp lực và
tần suất sử dụng rượu, thuốc lá và ăn kiêng). Có
yếu tố cho thấy mối liên quan trực tiếp với nguy
cơ mắc ít nhất 1 rối loạn tâm thần, nhưng cũng có
một số yếu tố chỉ cho thấy sự khác biệt giữa các
phân nhóm, tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê.
Kết quả được trình bày một cách ngắn gọn các
yếu tố có liên quan một cách có ý nghĩa thống kê
trong Bảng 2.
Bảng 2. Các yếu tố liên quan tới nguy cơ mắc
rối loạn tâm thần (N = 113)

Yếu tố

Giới

Nghề
nghiệp

Nam
Nữ
Nội trợ/về
9,7%
hưu
Lao động
10,6%
trí óc
Lao động
15,1%
chân tay
Không
22,1%

Bệnh
tiêu hóa
mạn tính Có
Bệnh
Không
thần kinh
mạn tính Có
Bóng
đá, bóng
bàn, cầu
lông,...
Hoạt
Thiền/
động thể Yoga
thao
Đi bộ

Khó
khăn
cuộc
sống
Ăn kiêng

Nguy cơ mắc ít
nhất 1 rối loạn
tâm thần
Có
Không
9,7% 32,7%
25,7% 31,9%
18,6%
17,7%
28,3%
58,4%

OR
95%CI

p

2,71
1,18-6,23

0,017

1
2,98
1,38 - 4,52
1,13
0,45 - 2,85

0,009
0,097

5,66
2,06-15,51

< 0,001

1,8%

15,21
3,12-72,37

< 0,001

2,7%

18,6%

1

2,7%

2,7%

16,8%

27,4%

Không

13,2%

15,9%

Không

8,8%

14,2%

Có

50,4%

26,6%

2,51
1,26 - 2,97

0,017

Không
Có

19,5%
15,9%

54,9%
9,7%

4,61
1,89-11,28

< 0,001

13,3%

6,2%

24,7%

62,8%

10,6%

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 25,7% số
người tham gia là phụ nữ và có nguy cơ mắc rối
loạn tâm thần trong khi con số đó chỉ là 9,7% so
với nhóm nam giới. Về yếu tố nghề nghiệp, những
người lao động trí óc có nguy cơ mắc rối loạn tâm
thần cao hơn 2,98 lần nhóm ở nhà/về hưu (95%
CI: 1,38 - 4,52, p = 0,009). Tiếp đến, trong số các
bệnh lý mạn tính được nghiên cứu, bệnh tiêu hóa
và thần kinh có mối liên quan đến nguy cơ mắc rối
loạn tâm thần. Cụ thể là trong nhóm bệnh nhân
đang mắc bệnh lý tiêu hóa, có tới 13,3% số người
có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần và nguy cơ mắc
rối loạn tâm thần cao gấp 5,66 lần khi so sánh 2
nhóm. Với nhóm bệnh nhân đang mắc bệnh lý
thần kinh như tăng huyết áp, đột quỵ hoặc các
vấn đề về mạch máu não thì tỷ lệ này là 10,6%.
Khi tính toán các yếu tố liên quan thuộc nhóm thói
quen sinh hoạt hằng ngày, có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê giữa các môn thể thao được chọn
(p = 0,033), trong đó đi bộ là một trong các yếu tố
liên quan tới nguy cơ mắc rối loạn tâm thần (OR
= 4,29; 95% CI: 1,13-16,35) khi so sánh với các
môn thể thao cần vận động mạnh như bóng đá,
bóng bàn, cầu lông. Bên cạnh đó, khó khăn trong
cuộc sống có thể làm tăng nguy cơ mắc rối loạn
tâm thần lên gần 3 lần ở những người gặp phải
(OR = 2,51; p = 0,017). 50,4% là tỷ lệ số người
tham gia nghiên cứu đang gặp phải vấn đề khó
khăn trong cuộc sống và có nguy cơ mắc rối loạn
tâm thần. Đáng chú ý, trong khi rượu và thuốc lá
không chỉ ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê tới
nguy cơ mắc ít nhất 1 rối loạn tâm thần thì chế độ
ăn kiêng lại có (p < 0,001). Cụ thể là hơn một nửa
số người không ăn kiêng không có nguy cơ mắc
rối loạn tâm thần (54,9%).

4. BÀN LUẬN
7
0,94-52,04
4,29
1,13-16,35
5,83
1,45-23,43

0,057
0,033
0,073

Về thực trạng lo âu, trầm cảm và stress ở bệnh
nhân tới khám lần đầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội,
kết quả nghiên cứu chỉ ra có 29,2% số người có
nguy cơ mắc rối loạn lo âu, 8,8% nguy cơ bị trầm
cảm và 10,6% nguy cơ gặp stress bệnh lý. Tỷ lệ
này thấp hơn kết quả nghiên cứu của nhóm tác
giả về rối loạn tâm thần trên bệnh nhân tim mạch
với 20 - 30% bệnh nhân bị trầm cảm có bệnh lý
mạch vành [8]. Sự khác biệt này có thể đến từ
việc chọn đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là
những bệnh nhân tới khám lần đầu. Tuy nhiên, khi
so sánh với một nghiên cứu khác của Ansseau và
cộng sự trên cỡ mẫu cộng đồng lớn hơn, tỷ lệ rối
loạn lo âu cao hơn so với kết quả của Ansseau
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(19%) [3]. Đặc biệt, tỷ lệ những người đi khám có
nguy cơ mắc rối loạn tâm thần và không có chẩn
đoán tim mạch là 20,35%. Kết quả nghiên cứu
của chúng tôi tương đồng với kết quả của Jonna
vào năm 2015 chỉ ra rằng trong cộng đồng có thể
lên tới 25% bệnh nhân mắc trầm cảm, lo âu hoặc
rối loạn dạng cơ thể nhưng biểu hiện ra bằng các
triệu chứng thực thể không giải thích được [17].
Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác lại chỉ ra tỷ
lệ cao hơn gấp 2-3 lần kết quả nghiên cứu của
chúng tôi như nghiên cứu của Lynge và cộng sự
với 49,3% người có ít nhất 1 chẩn đoán tâm thần
trong cả quần thể [14] hay như nghiên cứu của
Ansseau và cộng sự chỉ ra ngưỡng rối loạn tâm
thần là 42,5% trên tất cả bệnh nhân [3]. Trên thực
tế, ở Việt Nam chưa có nhiều các nghiên cứu về
rối loạn tâm thần trên bệnh nhân tim mạch, đặc
biệt là sự nhầm lẫn có thể xảy ra giữa 2 chuyên
khoa này với những bệnh nhân đi khám lần đầu.
Do vậy, những khác biệt về kết quả nghiên cứu
có thể do cách chọn cỡ mẫu, bộ câu hỏi hoặc
mục tiêu chính của từng nghiên cứu, thậm chí là
yếu tố văn hóa xã hội đặc thù của Việt Nam.
Về các yếu tố liên quan, nghiên cứu của
Blumenthal [4] và Serlie [16] đều đồng ý về mối
liên quan của giới nữ tới nguy cơ cao hơn mắc rối
loạn tâm thần, điều mà có thể được giải thích dựa
trên những áp lực mà người phụ nữ phải chịu
đựng. Kết quả cho thấy những người lao động trí
óc có nguy cơ rối loạn tâm thần cao hơn những
người ở nhà hoặc đã về hưu, điều này tương tự
như kết luận của Chen R, Copeland và cộng sự
rằng 55% số người bị trầm cảm trong cộng đồng
là người lao động trí óc [9]. Điều này là hợp lý vì
khi sử dụng trí óc càng nhiều, sự căng thẳng thần
kinh có thể dẫn tới giảm sút sức khỏe tâm thần và
nguy cơ cao hơn mắc các rối loạn tâm thần bệnh
lý. Bên cạnh đó, các bệnh lý như bệnh mạn tính
tiêu hóa và thần kinh đều đã được chỉ ra trong
các nghiên cứu trước đó rằng có mối liên hệ tới
nguy cơ mắc rối loạn tâm thần [16], [11]. Ngoài
ra, khó khăn trong cuộc sống luôn là yếu tố nguy
cơ trực tiếp tác động tới sức khỏe tâm thần. Kết
quả nghiên cứu của Chaddha cho thấy ví dụ về
việc rất nhiều loại khó khăn trong cuộc sống đều
có thể dẫn tới nguy cơ mắc rối loạn tâm thần [7].

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Dựa vào kết quả nghiên cứu trên 113 bệnh
nhân lần đầu tới khám tại Bệnh viện Tim Hà Nội,
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có thể thấy tỷ lệ có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần
trên đối tượng nghiên cứu là 35,4%; trong đó có
20,35% đã được chẩn đoán không có bệnh lý tim
mạch. Phụ nữ, những người lao động trí óc, bệnh
nhân đang mắc bệnh lý tiêu hóa, thần kinh mạn
tính, những người gặp khó khăn trong cuộc sống
và những người ăn kiêng là các yếu tố liên quan
tới nguy cơ rối loạn tâm thần ở bệnh nhân tới
khám tim mạch lần đầu.
Các bệnh nhân tới khám tim mạch nói riêng
và mọi người trong cộng đồng nói chung nên
được sàng lọc sớm nguy cơ mắc rối loạn tâm
thần, trong đó bác sĩ và điều dưỡng ở những vị trí
khám chữa bệnh ban đầu đóng vai trò quan trọng
trong việc phát hiện và điều trị. Bên cạnh đó, cần
có một công cụ sàng lọc đặc biệt, đầy đủ và chính
xác hơn nguy cơ mắc rối loạn tâm thần ở các
bệnh nhân tới khám tim mạch. Ngoài ra, nghiên
cứu hồi cứu theo dõi cần được tiếp tục tiến hành
để khảo sát tiếp xu hướng đi khám bệnh tâm thần
của các bệnh nhân có nguy cơ rối loạn tâm thần.
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TÓM TẮT

ABSTRACT

Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng
tiêu thụ quá mức muối/ natri có liên quan đến tăng
huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận và nhiều vấn
đề sức khỏe khác. Kiến thức, thái độ và hành vi
ăn uống có liên quan chặt chẽ đến hàm lượng
muối sử dụng trong khẩu phần ăn hàng ngày, tuy
nhiên tại Việt Nam các nghiên cứu tìm hiểu kiến
thức, thái độ và thực hành sử dụng muối chưa
được tiến hành nhiều.
Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm mục tiêu
tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành về việc sử
dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày và một
số yếu tố liên quan đến việc sử dụng muối của
người dân tại xã Tích Giang.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
trên 150 người dân tại xã Tích Giang. Người dân
được phỏng vấn về các thông tin cá nhân, kiến
thức, thái độ và thực hành liên quan đến muối. Số
liệu được nhập trên phần mềm RedCap và phân
tích số liệu trên phần mềm SPSS.20.
Kết quả: Kết quả cho thấy 12,7% người dân
có kiến thức đúng về muối, 74,7% người dân có
thái độ tích cực cho việc giảm muối và 36% người
dân có hành vi tích cực để giảm muối sử dụng.
Kết luận: Cần có chương trình đào tạo nâng
cao kiến thức, hướng dẫn thực hành cho người
dân về tác hại của việc ăn thừa muối, cách đọc
thông tin trên nhãn dán thực phẩm và các biện
pháp giảm muối.
Từ khóa: Muối, natri, người dân, kiến thức,
thái độ, thực hành.
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Background: High salt/ sodium consumption
is documented to associate with hypertension,
cardiovascular diseases, kidney diseases and
other health problems. Knowledge, attitude and
behavior in diet have been closely related to
the amount of salt in the daily diet. However, in
Vietnam researches on the knowledge, attitude
and practice about salt’s consumption haven’t
been conducted.
Objectives: This study aims to investigate the
knowledge, attitude and practice in using salt in
daily meals and find out factors relating to salt
consumption of people in Tich Giang.
Methods: This is a cross- sectional study
conducted with 150 people in Tich Giang. The
participants were interviewed for personal
information, knowledge, attitude and practice
relating to salt. The data was entered into RedCap
software and analysed by SPSS.20 software.
Results: The research indicated that 12,7%
of people had the correct knowledge about
salt, 74,7% of people had the positive attitude
in reducing the consumption of salt and 36% of
people had the positive behavior in reducing the
use of salt.
Conclusion: Communication and education
about the damaging effects of the excessive salt
intake, how to correctly read information on food
labels and measures to reduce salt in the daily diet.
Keywords: Salt, natri, people, knowledge,
attitude, practice.

1. ĐẠI CƯƠNG
Natri là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần
thiết để duy trì thể tích huyết tương, cân bằng
acid- base, truyền xung thần kinh và chức năng tế
bào bình thường [6]. Theo nghiên cứu của Viện

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Dinh dưỡng Quốc gia, 81% lượng muối tiêu thụ
hàng ngày tại Việt Nam chủ yếu là từ muối và
các gia vị trong quá trình chế biến, nấu nướng
và trong khi ăn, 11% muối từ thực phẩm chế biến
sẵn, trong thực phẩm tự nhiên chỉ chiếm 7% [3].
Tại Việt Nam, kết quả điều tra quốc gia yếu
tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2015 cho
thấy, trung bình người dân Việt Nam trưởng thành
tiêu thụ 9,4 gam muối/ngày, nam giới là 10,5 gam
cao hơn đáng kể so với nữ là 8,3 gam [1]. Trong
khi đó, Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị sử dụng
dưới 5 gam muối/ ngày (tương đương một muỗng
cà phê muối) hay dưới 2 gam natri/ ngày [6].
Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội với
dân số khoảng 8.765 người, số lượng người mắc
tăng huyết áp là 142 [2]. Là một xã nông nghiệp
nên việc trồng các loại rau quả như rau cải hay
cà, cũng như đánh bắt các loại cá là phổ biến, do
đó, thói quen ăn uống của người dân là sử dụng
ăn những món chế biến có khẩu vị mặn như cá
kho, dưa, cà muối. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu
nào được tiến hành nhằm tìm hiểu kiến thức, thái
độ và thực hành của người dân tại đây về việc
sử dụng muối trong khẩu phần ăn. Vì vậy, chúng
tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm khảo sát kiến
thức, thái độ và thực hành của người dân tại xã
Tích Giang, từ đó tìm ra giải pháp can thiệp để
giảm lượng muối tiêu thụ của người dân.

2. PHƯƠNG PHÁP
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Người dân 18
tuổi trở lên có hộ khẩu và đang sinh sống tại xã
Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt
ngang.
2.3. Địa điểm nghiên cứu: Xã Tích Giang,
huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
2.4. Thời gian nghiên cứu: 01/01/2020
- 31/3/2020.
2.5. Cỡ mẫu: Thuận tiện N = 150.
2.6. Phương pháp thu thập số liệu: Người
dân được phỏng vấn bộ câu hỏi về một số đặc
điểm nhân khẩu học, kiến thức, thái độ và thực
hành liên quan đến muối.
2.7. Phương pháp phân tích và xử lý số
liệu: Nhập số liệu bằng phần mềm Redcap và
xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS.20. Biến liên
tục được tính giá trị trung bình (M) và độ lệch
chuẩn (SD), biến phân hạng được tính theo tỷ

lệ phần trăm. Sử dụng kiểm định Chi- square
hoặc Fisher’s exact test để so sánh hai tỷ lệ, test
OR để đánh giá mối liên quan với khoảng tin cậy
95%CI. Sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống
kê với p < 0,05.
2.8. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được
thông qua Hội đồng khoa Điều dưỡng - Hộ sinh,
trường Đại học Y Hà Nội.

3. KẾT QUẢ
Nghiên cứu tiến hành với sự tham gia của 150
người dân tại xã Tích Giang. Kết quả như sau:
Bảng 1. Đặc điểm chung của người dân
(N = 150)
Đặc điểm
Giới
Nam
Nữ
Tuổi
18-44
45-69
Trình độ học vấn
Trung học/ THPT
Cao đẳng/ Đại học
Nghề nghiệp
Nhân viên y tế
Khác

M ± SD

Tần số (n)

Tỷ lệ (%)

48
102

32
68

91
59

60,7
39,3

124
26

82,7
17,3

5
145

3,3
96,7

38,4 ± 12,3

Phần lớn đối tượng nghiên cứu là nữ giới
(68%). Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu
là 38,4 ± 12,3 tuổi, trong đó nhóm tuổi 18-44 tuổi
chiếm 60,7%. Trình độ học vấn của người dân
chủ yếu là trung học và THPT (82,7%) và tỷ lệ
nhỏ đối tượng nghiên cứu có nghề nghiệp là
nhân viên y tế (3,3%).
3.1. Kiến thức về muối
Bảng 2. Kiến thức chung về muối, ảnh hưởng
của muối đến sức khỏe (N = 150)
Kết quả
Đúng
Sai
Số
Số
%
%
lượng
lượng
Mối quan hệ giữa muối và natri 95
63,3
55
36,7
Ảnh hưởng của chế độ ăn
140
93,3
10
6,7
nhiều muối đến sức khỏe
Những vấn đề sức khỏe bị ảnh
hưởng bởi chế độ ăn mặn
Tăng huyết áp
109
72,7
41
27,3
Kiến thức chung về muối,
ảnh hưởng của muối đến
sức khỏe
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Đột quỵ
Bệnh thận
Giữ nước
Ung thư dạ dày
Loãng xương
Lượng muối khuyến nghị sử
dụng cho người lớn của WHO

32
123
28
9
7

21,3
82
18,7
6
4,7

118
27
122
141
143

78,7
18
81,3
94
95,3

68

45,3

82

54,7

Tỷ lệ người dân biết mối quan hệ giữa muối và
natri là 63,3%. Hầu hết người dân đều chỉ ra rằng
sử dụng nhiều muối gây ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe (93,3%), trong đó tăng huyết áp và bệnh
thận được phần lớn người dân biết đến (>72%).
45,3% người dân biết lượng muối khuyến nghị
cho người lớn là 5 gam/ ngày.
Từ 58% người dân trở lên trả lời đúng hàm
lượng muối cao trong các loại thực phẩm sau:
dưa muối chua, gia vị, mì ăn liền. Tuy nhiên có
dưới 50% người dân biết thực phẩm đóng hộp,
chế biến sẵn; các loại nước dùng, nước sốt, đồ
ăn vặt, thịt xông khói là thực phẩm nhiều muối.
3.2. Thái độ của người dân về sử dụng muối
Tỷ lệ người dân tự cảm thấy lượng muối mình
dùng là vừa đủ chiếm 68,7%. Trong khi đó, có
78,7% người dân đã từng lo lắng về lượng muối
tiêu thụ hàng ngày của mình. Và trên 72% người
dân đồng ý với quan điểm giảm muối và thực
phẩm chế biến sẵn là cần thiết.

Biểu đồ 2. Hành vi sử dụng muối tích cực
của người dân
Thêm muối vào thức ăn trong quá trình chế
biến cũng như tại bàn ăn chiếm tỷ lệ cao (trên
80%) và toàn bộ người dân đều sử dụng gia vị
khác ngoài muối trong quá trình chế biến.
Các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ,
thực hành sử dụng muối của người dân
Bảng 3. Các yếu tố liên quan đến kiến thức,
thái độ, thực hành sử dụng muối của
người dân (N = 150)
Đặc điểm
Nam
Giới

Tuổi

Nữ

Kiến thức đạt

Thái độ đạt

1,000
1,000
2,791
1,338
[0,772-10,085] [0,618-2,897]

Thực hành
đạt
1,000
1,362
[0,657-2,824]

18-44

1,000

1,000

1,000

45-69

0,509
[0,173-1,498]

0,857
[0,406-1,811]

0,760
[0,381-1,516]

Trung học/
1,000
1,000
1,000
Trình THPT
độ học
Cao đẳng/
4,566
4,909
1,673
vấn
Đại học
[1,617-12,888] [1,102-21,863] [0,711-3,939]
Nhân viên
1,000
1,000
Nghề y tế
p = 0,330
nghiệp
0,083
0,362
Khác
[0,013-0,533]
[0,059-2,235]

Biểu đồ 1. Thái độ của người dân về việc sử
dụng muối
3.3. Thực hành sử dụng muối của người dân
Tỷ lệ người dân tìm đọc thông tin hàm lượng
muối trên nhãn dán thực phẩm chiếm 52% và
52,7% người dân quyết định mua hàng phụ
thuộc vào hàm lượng muối. 87,3% người dân
thường xuyên mua thực phẩm ít muối, cùng với
đó trên 70% người dân đã từng cố gắng giảm
muối tiêu thụ.
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Kiến
thức

Không đạt
Đạt
Không đạt

Thái độ

Đạt

1,000
2,197
[0,832-5,800]
1,000
1,812
[0,802-4,095]

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
giữa đặc điểm về giới, tuổi với kiến thức, thái độ
và thực hành sử dụng muối của người dân. Người
dân có trình độ học vấn cao đẳng/ đại học có kiến
thức cao gấp 4,6 lần (95%CI = 1,617-12,888) và
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thái độ cao gấp 4,9 lần (95%CI = 1,102-21,863)
so với người dân trình độ trung học/ THPT. Người
dân có nghề nghiệp là nhân viên y tế có kiến thức
đạt cao gấp 12 lần so với người dân có nghề
nghiệp không liên quan đến y tế (95%CI = 0,0130,533). Không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa
thống kê giữa kiến thức, thái độ đạt và hành vi sử
dụng muối của người dân.

4. BÀN LUẬN
Mặc dù muối là gia vị phổ biến trong ẩm thực
Việt Nam, nhưng kiến thức của người dân về muối
lại chưa cao. 63,3% số người dân mô tả được mối
quan hệ giữa muối và natri. Mặc dù thuật ngữ muối
hay muối ăn được người dân hiểu rõ và sử dụng, tuy
nhiên trên nhãn dán thực phẩm lượng muối được
biểu thị dưới dạng hàm lượng natri. Do đó, việc nắm
được mối quan hệ giữa muối và natri là cần thiết.
Tỷ lệ cao người dân biết ảnh hưởng của muối đến
tăng huyết áp và bệnh thận, kết quả này khá tương
đồng với nghiên cứu của tác giả Carley A. Grimes
(2015) với tỷ lệ người dân lựa chọn bệnh thận và
tăng huyết áp là nhiều hơn cả (tương ứng là 61% và
82%) [4]. 45,3% người dân biết đến khuyến nghị sử
dụng muối của WHO là 5 gam/ ngày. Tỷ lệ này cao
hơn so với nghiên cứu của tác giả Lara Nasreddine
(2014) với tỷ lệ trả lời đúng là 32,4% [5]. Tuy nhiên cả
hai nghiên cứu đều có tỷ lệ người dân biết được mức
khuyến nghị của WHO đều thấp, có thể thấy rằng ở
các cơ sở y tế có các áp phích dinh dưỡng cùng các
khuyến nghị sử dụng muối nhưng việc truyền thông
về muối chưa được chú trọng ở cộng đồng. Thực
phẩm đóng hộp, chế biến sẵn; các loại nước dùng,
nước sốt, đồ ăn vặt, thịt xông khói là thực phẩm thông
dụng và chứa hàm lượng muối cao nhưng tỷ lệ người
dân nhận biết đúng còn thấp.
Phần lớn người dân tự cảm thấy mình sử dụng
muối là vừa đủ (68,7%), cùng với đó tỷ lệ cao người
dân (>72%) quan tâm đến lượng muối sử dụng
hàng ngày và đồng tình với quan điểm cần giảm
muối và thực phẩm chế biến sẵn. Qua kết quả này
ta nhận thấy rằng thái độ giảm muối của người dân
khá tích cực.
52% người dân có thói quen kiểm tra thông tin
cho hàm lượng muối của thực phẩm. Tỷ lệ người
dân cố gắng mua thực phẩm có hàm lượng muối
thấp hàng ngày chiếm tỷ lệ cao (87,3%), cùng với
đó 70,7% người dân khai báo rằng đã từng cố gắng
giảm lượng muối tiêu thụ hàng ngày. Do thói quen ăn
uống của người Việt nên tỷ lệ người dân thêm muối

vào thức ăn trong quá trình chế biến và tại bàn ăn
chiếm tỷ lệ cao (>80%).
Kiến thức, thái độ đạt cao hơn ở nhóm người dân
có trình độ học vấn cao đẳng/ đại học. Nhân viên y tế
có kiến thức đạt gấp 12 lần so với nhóm người dân
có nghề nghiệp khác, tương đồng với nghiên cứu
của Lara Nasreddine (2014) chỉ ra rằng người dân có
nghề nghiệp liên quan đến y tế có kiến thức về muối
cao hơn so với người dân có nghề nghiệp khác [5].
Kết quả nghiên cứu cho thấy hành vi sử dụng
muối không bị ảnh hưởng bởi đặc điểm nhân khẩu
học, kiến thức, thái độ của người dân. Có thể thấy
rằng thói quen sử dụng muối cũng như hương vị món
ăn làm cho hành vi sử dụng muối của người dân khó
thay đổi bởi các yếu tố khác.

5. KẾT LUẬN
12,7% người dân có kiến thức đúng về muối,
74,7% người dân có thái độ tích cực cho việc
giảm muối và 36% người dân có hành vi tích cực
để giảm muối sử dụng.
Cần có chương trình đào tạo nâng cao kiến
thức, hướng dẫn thực hành cho người dân về tác
hại của việc ăn thừa muối, cách đọc thông tin trên
nhãn dán thực phẩm và các biện pháp giảm muối.
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DỊCH VÀ CHUẨN HÓA BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC DREEM:
NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ GIÁO DỤC ĐIỀU DƯỠNG TẠI VIỆT NAM
TRANSLATION AND ADAPTATION OF THE DREEM INSTRUMENT:
A VIETNAMESE NURSING EDUCATION PILOT PROJECT
HOÀNG LAN VÂN1, SANDIE MCCARTHY2,
JOANNE RAMSBOTHAM2

TÓM TẮT
Hiện nay, không có nhiều bộ công cụ đánh
giá giáo dục điều dưỡng dành cho sinh viên điều
dưỡng có thể sử dụng được tại Việt Nam. Vì vậy,
nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu
dịch ra tiếng Việt và chuẩn hóa bộ công cụ Đánh
giá giáo dục điều dưỡng Dundee (DREEM).
Phương pháp: Giai đoạn 1 thực hiện dịch bộ
công cụ áp dụng phương pháp dịch ngược và
thảo luận nhóm. Giai đoạn 2 dùng hội đồng gồm
giáo viên điều dưỡng để thẩm định độ chuẩn về
nội dung và sự phù hợp về văn hóa của bộ công
cụ đã dịch.
Kết quả: Bộ công cụ DREEM tiếng Việt đạt
điểm chuẩn nội dung cao (CVI = 0,94), trong đó
điểm CVI của các subscales bao gồm đánh giá
của sinh viên về giảng dạy là 0,97; về giảng viên
là 0,95; về môi trường học là 0,95; và phần sinh
viên tự đánh giá về việc học và hoạt động xã hội
là 0,91 và 0,90. 19 trên 50 câu hỏi trong bộ cộng
cụ đã được chỉnh sửa do sự khác biệt giữa tiếng
Anh và tiếng Việt về văn hóa và bối cảnh ngữ
nghĩa của một số khái niệm mới trong giáo dục
điều dưỡng.
Kết luận: Nghiên cứu bước đầu đã chuẩn
hóa nội dung bộ công cụ DREEM có thể dùng để

1 Khoa Điều dưỡng-Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.
ĐT: 0964262701

Email: hoanglanvan@hmu.edu.vn

2 Trường Điều dưỡng, Đại học Công nghệ Queensland, Úc.
Ngày nhận bài phản biện: 15/6/2020
Ngày trả bài phản biện: 22/6/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 15/8/2020
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đánh giá các chương trình đào tạo điều dưỡng
trong tương lai tại Việt Nam.
Từ khóa: đào tạo điều dưỡng, đánh giá giáo
dục, bộ công cụ DREEM, chuẩn hóa bộ công cụ

ABSTRACT
Background: There are few educational
instruments available to assess the educational
environment for nursing students.
Aim: This study translated and tested the
Dundee Ready Educational Environment
Measure (DREEM) instrument into Vietnamese.
Method: The first phase involved a parallel
blind back-translation technique and group
discussion. The second phase involved a
Vietnamese nurse teacher panel who assessed
the translated instrument for content validity and
cultural acceptability.
Results:
The
Vietnamese
DREEM
demonstrated a high total content validity index
of 0.94 with subscales scores for students’
perception of teaching (0.97), perception of
teachers (0,95), academic self-perception (0.91),
perceptions of atmosphere (0.95), and social selfperceptions (0.9). 19 of 50 items were modified
related to differences in interpretation and
understanding of conceptual nuances between
two language contexts and cultures.
Conclusion: The study has provided a
content validation of the Vietnamese language
educational environment instrument for future use
in informing nursing curricula reform in Vietnam.
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Keywords: nursing education, DREEM
instrument, education evaluation, translation,
content validation

1. ĐẠI CƯƠNG

có công cụ phù hợp để đánh giá chương trình
đào tạo của Việt Nam là rất cần thiết nhằm cung
cấp cho giảng viên và các trường đào tạo những
phản hồi về hiệu quả của phương pháp dạy học
và môi trường giáo dục. Hiện tại những bài báo

Môi trường giáo dục đã được chứng minh là

xuất bản về đào tạo điều dưỡng của Việt Nam

có ảnh hưởng đến đặc tính của sinh viên như thái

còn hạn chế, vì vậy nghiên cứu này nhằm dịch và

độ, tiến trình học tập và sức khỏe học đường,

chuẩn hóa bộ bông cụ đánh giá môi trường giáo

do đó có thể tác động đến kết quả học, sự hài

dục điều dưỡng DREEM tiếng Việt. Kết quả của

lòng và thành công của sinh viên [4], [11]. Trong
ngành y, các nhà giáo dục đã chú trọng quan tâm
đến môi trường giáo dục, đặc biệt trong đánh giá
các chương trình giáo dục y khoa [7]. Trong giáo
dục điều dưỡng, chủ yếu tập trung vào đánh giá
môi trường dạy và học tại các cơ sở lâm sàng
hơn là vào toàn bộ môi trường đào tạo [5],[12].

nghiên cứu sẽ đóng góp vào sự phát triển của
giáo dục điều dưỡng tại Việt Nam, đặc biệt trong
lĩnh vực đánh giá và kiểm định đào tạo.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Bộ công cụ DREEM

Chất lượng của môi trường đào tạo tại cơ sở học

Bộ công cụ DREEM gồm 50 câu hỏi chia

thuật (ví dụ trường học) và lâm sàng (ví dụ bệnh

thành 5 nhóm subscales: “Đánh giá của sinh viên

viện) có liên quan chặt chẽ tới duy trì chất lượng
cao trong giáo dục, đảm bảo chương trình học lấy
sinh viên làm trung tâm cũng như kết quả đầu ra
cho sinh viên [6].

về giảng dạy”, “Đánh giá của sinh viên về giảng
viên”; “Đánh giá của sinh viên về môi trường
học”, “Tự đánh giá của sinh viên về việc học”,
và “Tự đánh giá của sinh viên về hoạt động xã

Tại Việt Nam, yêu cầu dành cho chuyên ngành

hội”. Mỗi câu hỏi được đánh giá bằng thang

điều dưỡng trong nâng cao trình độ kiến thức và

Likert 5 điểm bao gồm: Rất đồng ý (4), Đồng ý

cải thiện khả năng thực hành đã được xác định

(3), Không rõ (2), Không đồng ý (1) và Rất không

nhằm theo kịp nhu cầu lớn của việc tăng dân số

đồng ý (0). Điểm tối đa của DREEM là 200 đại

và sự phức tạp của dịch vụ y tế trong thế kỉ mới.

điện cho môi trường giáo dục lý tưởng cho sinh

Giáo dục đại học điều dưỡng đã và đang thay đổi

viên. Điểm càng cao cho thấy sinh viên đánh giá

sang áp dụng chương trình đào tạo điều dưỡng

càng tích cực về môi trường giáo dục. Bộ công cụ

tập trung lấy sinh viên làm trung tâm và giảng dạy

thường được sử dụng cho sinh viên y khoa trình

tích cực đề cao khả năng giải quyết vấn đề, quyết
định và tư duy thấu đáo [10]. Bộ “Tiêu chuẩn năng
lực điều dưỡng Việt Nam 2008” được hoàn thiện
bởi Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA) đã cung cấp
nền tảng tiêu chuẩn cho đào tạo điều dưỡng. Một
số chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng đã
được phát triển và áp dụng, ví dụ chương trình
đào tạo cử nhân điều dưỡng dựa vào năng lực

độ cử nhân, tuy nhiên tổng quan đã cho thấy bộ
DREEM cũng được dùng cho sinh viên chuyên
ngành y khác bao gồm sinh viên điều dưỡng [12].
Bộ DREEM cũng đã được dịch và chuẩn hóa ra
nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh như Tây Ban
Nha, Na Uy, Thụy Điển, Trung Quốc, Thái Lan,
Malaysia và Iran [11], [1].

[3]. Hiện nay, chương trình đào tạo cử nhân điều

Phương pháp dịch và chuẩn hóa bộ công cụ

dưỡng đang được chuyển đổi từ chương trình

được áp dụng theo hướng dẫn của Sousa và

đào tạo theo niên chế sang tín chỉ. Vì vậy việc

Rojjanasrirat [13] (xem Biểu đồ 1).
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Thẩm định
độ chuẩn nội
dung bộ dịch
Bước 1 Dịch xuôi

Bước 2 Tổng hợp I

Bước 3 Bước 4 Bước 5 Dịch ngược Tổng hợp II Test độ
chuẩn nội
dung

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

[SL = bộ công cụ tiếng Anh; TL1 = dịch xuôi
lần 1; BT1 = dịch ngược lần 1; GD1 = thảo luận
lần 1].
Biểu đồ 1. Quy trình dịch và chuẩn hóa bộ
công cụ
2.2. Giai đoạn 1: Dịch bộ công cụ
Quy trình dịch bộ công cụ bao gồm dịch xuôi
từ tiếng Anh sang tiếng Việt, thảo luận nhóm 1,
dịch ngược và thảo luận nhóm 2 (Bước 1 đến
4). Bước 1 - Dịch xuôi, hai phiên dịch người Việt
dịch độc lập bản gốc DREEM. Bước 2- Tổng hợp
I, thảo luận nhóm 1 thực hiện giữa hai phiên dịch
và nghiên cứu viên để rà soát và so sánh sự khác
nhau giữa hai bản dịch xuôi (TL1 and TL2) ban
đầu. Dựa trên kết quả thảo luận, bản dịch tiếng
Việt thứ 3 được hoàn thành (TL3). Bước 3 - Dịch
ngược, hai phiên dịch khác độc lập thực hiện dịch
ngược bản dịch TL3 ra tiếng Anh (BT1 and BT2).
Bước 4 - Tổng hợp II, thảo luận nhóm thứ 2 được
thực hiện giữa nghiên cứu viên và hai phiên dịch
viên. Thảo luận nhóm thứ 3 là giữa nghiên cứu
viên và chuyên gia điều dưỡng nói tiếng Anh bản
ngữ. Hai thảo luận nhóm này (GD2 and GD3)
nhằm chỉnh sửa những câu hỏi dịch ra còn chưa
khớp hoặc quá khác biệt về ngữ nghĩa so với bản
DREEM gốc và cho kết quả là bản dịch TL4 của
DREEM tiếng Việt.
2.3. Giai đoạn 2: Test độ chuẩn nội dung
Bản dịch DREEM TL4 được test để xác định
độ chuẩn nội dung (Content validity index-CVI).
Một hội đồng chuyên gia đã đánh giá nội dung
của từng câu hỏi và từng nhóm subscale của bộ
DREEM tiếng Việt, và cho ý kiến cụ thể để chỉnh
sửa các câu hỏi. Hội đồng bao gồm 12 giảng viên
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điều dưỡng tại các trường điều dưỡng Việt Nam.
Tiêu chí lựa chọn thành viên hội đồng bao gồm:
giảng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong
giảng dạy chương trình cử nhân điều dưỡng và
có học vị Thạc sỹ.
2.4. Thu thập số liệu
Hội đồng chuyên gia đánh giá từng câu hỏi
theo từng tiêu chí: tính liên quan, tính rõ ràng, tính
toàn diện, tính phù hợp của thang điểm đánh giá.
2.5. Phân tích số liệu
Độ chuẩn nội dung (CVI) được tính dựa vào
điểm đánh giá của hội đồng. CVI đạt tiêu chuẩn
khi điểm CVI đạt ít nhất 0,78 cho mỗi câu hỏi
(item-CVI/I-CVI) và 0,90 cho mỗi nhóm subscale
(sub-scale-CVI/SS-CVI) và cả bộ công cụ (scaleCVI/S-CVI). Scale-CVI và sub-scale-CVI được
tính dựa trên trung bình I-CVI của 50 câu hỏi và
số câu hỏi của mỗi nhóm subscale. Những câu
hỏi đạt CVI thấp hơn 0,78 đều được rà soát và
chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng.

3. KẾT QUẢ
3.1. Giai đoạn 1
Kết quả từ quá trình dịch xuôi, ngược và thảo
luận nhóm cho thấy một số câu hỏi cần được
chỉnh sửa. Ví dụ, câu hỏi 5 “Learning strategies
which worked for me before continue to work for
me now” được viết lại cho đúng cấu trúc câu tiếng
Việt. Câu hỏi 25 với thuật ngữ “factual learning”
không có thuật ngữ tiếng Việt tương tự. Sau khi
lấy ý kiến từ tác giả của bộ DREEM, câu hỏi đã
được dịch lại và được tác giả bộ câu hỏi xác nhận
là chuẩn xác (xem câu 25, bảng 2).
3.2. Giai đoạn 2
Bảng 1 cho thấy hầu hết CVI của nhóm
subscale và của toàn bộ bộ công cụ đều đạt
chuẩn (≥ 0,90), ngoại trừ độ rõ ràng của cả thang
đo là 0,88 và CVI của sub-scale “Tự đánh giá của
sinh viên về hoạt động xã hội” và “Tự đánh giá
của sinh viên về việc học” là 0,79 và 0,83.
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Bảng 1. Tỷ lệ đồng ý về nội dung mỗi sub-scale
Sub-scale-CVI
Tính
liên
quan

Tính
rõ
ràng

Tính
toàn
diện

Phù hợp và
thỏa đáng của
thang điểm
đánh giá

Đánh giá của Sinh
viên về Giảng dạy

0,97

0,92

0,96

0,97

Đánh giá của
Sinh viên về
Giảng viên

0,95

0,92

0,97

0,99

DREEM
sub-scale

Tự Đánh giá của
Sinh viên về Việc
học
Đánh giá của
Sinh viên về Môi
trường học

7

Giảng dạy thường rất gây hứng thú

24

Thời gian giảng dạy được sử dụng hữu ích

13

Giảng dạy chú trọng vào đáp ứng nhu cầu của
người học

47

Giảng dạy nhấn mạnh vào học hiểu sâu và áp dụng
thực tế cho sinh viên hơn là học ghi nhớ

48

Giảng dạy quá chú trọng vào việc lấy giáo viên làm
trung tâm, trong đó giáo viên quyết định những gì tôi
cần học

25

Giảng dạy quá nhấn mạnh vào kiến thức lý thuyết hơn
là áp dụng kiến thức vào thực tế
Đánh giá của Sinh viên về Giảng viên

0,91
0,95

0,83

0,95

0,90

0,98

0,93

29

Giảng viên ở đây làm tốt việc cung cấp phản hồi cho
sinh viên

0,99

18

Giảng viên có kỹ năng giao tiếp tốt với bệnh nhân

2

Giảng viên đều có kiến thức chuyên sâu

37

Giảng viên đưa ra các ví dụ rõ ràng

40

Giảng viên thường chuẩn bị tốt cho phần giảng của họ

32

Giảng viên ở đây thường đưa ra những góp ý mang
tính xây dựng

8

Giảng viên thường chế nhạo sinh viên

39

Giảng viên tỏ ra giận dữ trong khi giảng dạy

9

Giảng viên đều độc đoán

6

Giảng viên là ví dụ điển hình cho việc áp dụng phương
pháp chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, trong
đó chăm sóc điều dưỡng tập trung vào nhu cầu của
người bệnh

49

Giảng viên bị sinh viên làm cho bực mình

Tự Đánh giá của
Sinh viên về Hoạt
động xã hội

0,90

0,79

0,93

0,96

Scale- CVI

0,94

0,88

0,96

0,97

36 trên 50 câu hỏi đạt điểm CVI chuẩn
(≥ 0,78). 14 câu hỏi có CVI < 0,78 và đã được
chỉnh sửa dựa trên ý kiến của hội đồng. Một số
thuật ngữ đã được dịch và chỉnh sửa đảm bảo sự
tương ứng về định nghĩa và nội dung liên quan
giữa văn hóa phương Tây và Việt Nam. Ví dụ,
thuật ngữ “student-centred teaching” được dịch
là “Giảng dạy chú trọng vào đáp ứng nhu cầu của
người học” (Câu 13). Sau khi chỉnh sửa lần cuối,
bộ công cụ DREEM tiếng Việt đã được chuẩn
hóa (Bảng 2).
Bảng 2. Bộ công cụ DREEM tiếng Việt
Câu

Đánh giá của Sinh viên về Giảng dạy

1

Tôi được khuyến khích tham gia vào hoạt động lớp học

21

Giảng dạy ở trường chú trọng vào việc giúp tôi phát
triển sự tự tin của bản thân

44

Giảng dạy ở đây khuyến khích tôi trở thành người học
chủ động tích cực

20

Giảng dạy đều có trọng tâm

16

Giảng dạy ở trường chú trọng vào việc giúp tôi phát
triển năng lực chuyên môn

38

Tôi hiểu rõ về mục tiêu học tập của khóa học

Tự đánh giá của Sinh viên về Việc học
27

Tôi có thể ghi nhớ tất cả những gì tôi cần

45

Phần lớn những gì tôi được học trong khóa học này có
liên quan đến nghề điều dưỡng

22

Trong khóa học này, tôi cảm thấy tôi đang được trang
bị rất tốt cho nghề nghiệp của mình

26

Những gì đã học trong năm trước là hành trang cho
năm nay

41

Kỹ năng giải quyết vấn đề của tôi đang được phát triển
tốt trong khóa học này

10

Tôi tự tin rằng mình sẽ thi đỗ khóa học này

31

Trong khóa học này, tôi đã học được rất nhiều về sự
cảm thông trong nghề nghiệp, trong đó đề cao khả năng
hiểu được trải nghiệm, cảm xúc của người bệnh, và
biểu lộ sự thông cảm đó trong giao tiếp với người bệnh
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5

Chiến lược học tập đã từng hiệu quả với tôi trước đây,
giờ đây vẫn phù hợp
Đánh giá của Sinh viên về Môi trường học

23

Không khí học thoải mái trong suốt các buổi giảng
lý thuyết

50

Tôi cảm thấy mình có thể hỏi những câu hỏi mà
mình muốn

33

Tôi cảm thấy thoải mái trong các buổi giảng dạy có
tính tập thể

30

Ở đây có những cơ hội cho tôi để phát triển kỹ năng
giao tiếp

34

Không khí học thoải mái trong suốt các buổi xe-mi-na/
phụ đạo

42

Việc học chăm sóc điều dưỡng tạo hứng thú nhiều hơn
là gây căng thẳng

43

Không khí học tập thúc đẩy một người học như tôi

36

Tôi có thể tập trung tốt trong các buổi giảng

11

Không khí học thoải mái trong suốt buổi giảng
lâm sàng

12

Khóa học có thời khóa biểu phù hợp

35

Tôi có những trải nghiệm học tập đáng thất vọng trong
khóa học này

17

Gian lận là một vấn đề trong khóa học này
Tự đánh giá của Sinh viên về Hoạt động xã hội

15

Tôi có nhiều bạn bè tốt trong khóa học này

3

Ở đây có một hệ thống hỗ trợ tốt cho sinh viên bị stress

4

Tôi quá mệt mỏi để hứng thú khóa học này

14

Tôi hiếm khi thấy chán khóa học này

46

Chỗ ở hiện tại của tôi dễ chịu

19

Các mối quan hệ và hoạt động xã hội của tôi rất tốt

28

Tôi hiếm khi cảm thấy lẻ loi trong khóa học này

4. BÀN LUẬN
Việc dịch và chuẩn hóa bộ công cụ có nhiều
thử thách như đảm bảo nghĩa từ và cấu trúc câu
hỏi tương ứng, cũng như khái niệm tương đồng
giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của bộ câu hỏi.
Trong nghiên cứu này, có một số khái niệm không
quen thuộc trong bối cảnh đào tạo điều dưỡng tại
Việt Nam. Một số phương pháp đã được dùng
nhằm tăng sự tương đồng giữa bộ công cụ bản
tiếng Anh và tiếng Việt. Các phương pháp đã
được khuyến cáo trong nghiên cứu trước đó như
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dịch ngược, dùng hai người dịch độc lập đồng
thời và hội đồng kiểm định [15].
Việc thiếu sự tương ứng về nội dung và khái
niệm ở một số câu trong bộ DREEM có thể là do
sự không tương đồng văn hóa giữa quan điểm
phương Tây và phương Đông trong dạy và học.
Trong văn hóa phương Tây, tính cá nhân đóng vai
trò trung tâm trong hình thành niềm tin và giá trị
của con người, vì vậy họ thường có xu hướng ưu
tiên cá nhân hơn là ý thích, nhu cầu hoặc quyền
của đám đông [14]. Do đó, trong dạy và học ở môi
trường phương Tây có xu hướng tập trung vào
đáp ứng nhu cầu và ý thích của sinh viên hơn là
giáo viên. Trái lại, văn hóa Việt Nam ảnh hưởng
lớn từ tư tưởng Khổng Tử, trong đó, niềm tin và
giá trị của cá nhân liên quan chặt chẽ với vai trò
xã hội và nghĩa vụ thực hiện vai trò đó [14], và
không đề cao quan điểm cá nhân. Văn hóa tập
thể trong dạy và học đã được ghi nhận ở một
số xã hội Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và
Trung Quốc [8]. Trong đó, sinh viên thường mong
đợi giáo viên chịu trách nhiệm về thành công và
thất bại của sinh viên, và học độc lập quá nhiều
không phải là mong đợi của sinh viên [2]. Do đó,
giáo viên thường ở vị trí xã hội cao hơn và mong
đợi sinh viên phải nghe theo và tin vào “đáp án
đúng” của họ [2],[14]. Sự phụ thuộc của sinh viên
vào giáo viên phản ánh khía cạnh khoảng cách
quyền lực trong văn hóa tập thể và quan điểm
dạy học “truyền thống” hoặc “giáo viên là trung
tâm”. Ở Việt Nam, kiểu dạy và học này là phổ
biến rộng rãi trong hệ thống đào tạo phổ thông và
có ảnh hưởng lớn đến đào tạo đại học [10]. Điều
này giải thích cho những khó khăn gặp phải trong
dịch và chuẩn hóa bộ công cụ DREEM, ví dụ câu
hỏi yêu cầu sinh viên đánh giá “Giảng viên có
kỹ năng giao tiếp tốt với bệnh nhân” (câu 18) đã
được các giảng viên điều dưỡng trong hội đồng
thẩm định phản hồi là không có giá trị do sinh viên
không thể đánh giá được giảng viên giao tiếp tốt
hoặc không tốt với bệnh nhân. Với việc cân nhắc
những khác biệt văn hóa, bộ công cụ DREEM đã
được dịch và chuẩn hóa nội dung phù hợp cho
bối cảnh giáo dục điều dưỡng tại Việt Nam.

5. KẾT LUẬN
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Quy trình dịch và chuẩn hóa bộ công cụ đã
cho kết quả bộ DREEM tiếng Việt phù hợp để
đánh giá môi trường giáo dục điều dưỡng tại
Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chương trình
đào tạo điều dưỡng và phương pháp giảng dạy
đang được cải cách mạnh mẽ. Bộ DREEM tiếng
Việt có thể dùng để đánh giá cho từng môn học
điều dưỡng cụ thể. Đồng thời bộ công cụ cũng
có giá trị trong so sánh môi trường giáo dục điều
dưỡng khác nhau trong các nghiên cứu đa văn
hóa. Khuyến nghị cần có nghiên cứu tương lai
dùng bộ DREEM đánh giá trực tiếp cho sinh viên
điều dưỡng.
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
ĐẾN QUẢN LÝ ĐAU CHO NGƯỜI BỆNH CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN
KNOWLEDGE, ATTITUDE TOWARDS PAIN MANAGEMENT FOR PATIENTS OF
NURSING STUDENTS AT THAI NGUYEN MEDICAL COLLEGE AND RELATED FACTORS
PHẠM THỊ HÀ1, NGUYỄN THỊ LAN ANH2, LÊ HOÀI NAM3,
NGUYỄN THỊ THỦY2

TÓM TẮT
Đau là một vấn đề lớn trên toàn cầu và là lý
do phổ biến nhất khiến người bệnh tìm đến các
cơ sở y tế. Quản lý đau hiệu quả đã và đang đặt
ra thách thức lớn cho ngành y tế, đặc biệt là việc
đào tạo để có kiến thức và thái độ tốt về quản lý
đau ngay từ cấp đại học và cao đẳng. Nghiên cứu
mô tả cắt ngang được tiến hành trên 390 sinh
viên điều dưỡng năm cuối trường Cao đẳng Y
tế Thái Nguyên đã chỉ ra 8,7% sinh viên có kiến
thức đạt và 4,9% sinh viên có thái độ đạt về quản
lý đau cho người bệnh. Đồng thời cũng tìm thấy
mối liên quan giữa hình thức đào tạo, trải nghiệm
đau cá nhân của sinh viên, tần suất sử dụng công
cụ đau và việc cập nhật thông tin về quản lý đau
với kiến thức và thái độ của sinh viên điều dưỡng.
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, quản lý đau, sinh
viên điều dưỡng.

ABSTRACT
Pain is a major problem globally. It is also the
most common reason why people go to health
facilities. Effective pain management has posed a
great challenge to the health sector, especially the
training to gain good knowledge and good attitudes
about pain management right from university and
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college levels. A cross-sectional study conducted
on 390 final year nursing students at Thai Nguyen
Medical College showed that 8.7% of students
had good knowledge and 4.9% of students had
good attitude about pain management for the
patients. There was also an association between
the type of training, the personal pain experiences
of students, the frequency of use of pain scales
and the update of pain management information
with the knowledge and attitude regarding pain
management of students.
Keywords: Knowledge, attitude,
management, nursing students.

pain

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đau ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi của
người bệnh, gây nên sự khó chịu, mất ngủ, tăng
chi phí điều trị cũng như thời gian nằm viện[4].
Hiệp hội đau Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố rằng đau
là ngoài ý muốn của người bệnh nhưng khi một
người bệnh biểu hiện đau thì quản lý đau là trách
nhiệm của điều dưỡng[6]. Vì vậy, điều dưỡng cần
có kiến thức và thái độ tích cực đối với những
phản ánh về đau của người bệnh cũng như nhận
định để đưa ra những quyết định thực hành giảm
đau một cách có hiệu quả. Là những cán bộ y tế
tương lai, sinh viên điều dưỡng phải có được kiến
thức toàn diện về đau và quản lý đau trước khi
hoàn thành chương trình giáo dục. Chương trình
đào tạo về đau đã được chính thức đưa vào các
trường đào tạo nhân lực y tế trên thế giới và tại
Việt Nam. Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
cũng đã đưa vào giảng dạy môn học “Chăm sóc
giảm đau” từ năm 2014 với cả hai đối tượng là sinh
viên điều dưỡng chính quy và hệ vừa học vừa làm.
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Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu
nào đánh giá kiến thức và thái độ của sinh viên
sau khi hoàn thành môn học này. Do vậy, nghiên
cứu này được thực hiện với hai mục tiêu: (1) Mô
tả kiến thức và thái độ của sinh viên điều dưỡng
năm cuối về quản lý đau. (2) Tìm hiểu một số yếu
tố liên quan đến kiến thức và thái độ của sinh viên
điều dưỡng năm cuối về quản lý đau.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt
ngang.
2.2. Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên
điều dưỡng năm cuối trường Cao đẳng Y tế
Thái Nguyên thỏa mãn tiêu chuẩn:
- Sinh viên đã hoàn thành môn học Chăm sóc
giảm đau.
- Sinh viên có mặt tại trường trong thời gian thu
thập số liệu từ tháng 8/2019 đến tháng 9/2019.
Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên
cứu mô tả cắt ngang:

n = Z12−α / 2

p (1 − p )
d2

n: Cỡ mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu.
p: Tỷ lệ ước tính (Lấy tỷ lệ sinh viên có kiến thức
tốt về quản lý đau là 50% để cỡ mẫu đạt tối đa).
d = 0,05
Như vậy, có 390 sinh viên được chọn vào
trong nghiên cứu.
2.3. Công cụ khảo sát: Sử dụng bộ câu hỏi
khảo sát kiến thức và thái độ của điều dưỡng
về đau (Nurses Knowledge and Attitude Survey
Regarding Pain -NKASRP)[3].

Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Số lượng
(n)

Tỷ lệ
(%)

Nam

99

25,4

Nữ

291

74,6

Kinh

281

72,1

Khác

109

27,9

Hệ chính quy

200

51,3

Hệ vừa học vừa làm

190

48,7

Trải nghiệm đau Đau nhẹ
cá nhân của
Đau trung bình và nặng
sinh viên

232

59,5

158

40,5

Sự cập nhật
thông tin liên
quan đến quản
lý đau

Có

233

59,7

Không

157

40,3

Tần suất sử
dụng công cụ
đánh giá đau

Ít khi

317

81,3

Luôn luôn

73

18,7

Đặc điểm
Giới tính

Dân tộc

Hình thức
đào tạo

Phân loại

Nhận xét: Qua bảng có thể thấy tỷ lệ sinh viên
điều dưỡng nữ chiếm chủ yếu (74,6%); 72,1% là
dân tộc Kinh; tỷ lệ sinh viên hệ chính quy và hệ
vừa học vừa làm xấp xỉ bằng nhau tương ứng với
51,3% và 48,7%. Ngoài ra, có 40,5% sinh viên đã
từng có trải nghiệm đau cá nhân ở mức độ trung
bình và nặng; 59,7% sinh viên có cập nhật thông
tin liên quan đến quản lý đau và chỉ có 18,7% sinh
viên luôn luôn sử dụng công cụ đánh giá đau trên
người bệnh.
3.2. Kiến thức và thái độ của sinh viên điều
dưỡng về quản lý đau

2.4. Phân tích và xử lý số liệu: Phần mềm
SPSS và các thuật toán thống kê Y học.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu
Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là:
23 + 3,8 SD

Biểu đồ 1. Mức độ về kiến thức của sinh viên
trong quản lý đau
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Nhận xét: Tỷ lệ sinh viên ở nhóm đào tạo vừa
học vừa làm có kiến thức đạt cao hơn gấp 4,57
lần so với nhóm chính quy (p < 0,001). Những
sinh viên có trải nghiệm về đau ở mức độ trung
bình và nặng có tỷ lệ kiến thức đạt cao hơn gấp
5,52 lần so với những người có trải nghiệm về
đau ở mức độ nhẹ (p < 0,001). Tỷ lệ sinh viên có
Biểu đồ 2. Mức độ về thái độ của sinh viên
trong quản lý đau
Nhận xét: Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt là
8,7% và 91,3% có kiến thức không đạt về quản
lý đau. Tỷ lệ sinh viên có thái độ đạt là 4,9% và
95,1% có thái độ không đạt về quản lý đau.

kiến thức đạt ở nhóm luôn luôn sử dụng công cụ
đánh giá đau cao hơn gấp 3,47 lần so với nhóm ít
khi hoặc không bao giờ sử dụng công cụ đánh giá
đau với p < 0,001. Nhóm sinh viên có cập nhật
thông tin về quản lý đau có kiến thức cao hơn
gấp 2,34 lần so với nhóm không cập nhật thông
tin quản lý đau và sự khác biệt có ý nghĩa thống

3.3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức
và thái độ của sinh viên về quản lý đau
Bảng 2. Mối liên quan giữa các đặc điểm của
đối tượng nghiên cứu với mức độ

kê với p = 0,037.
Bảng 3. Mối liên quan giữa các đặc điểm của
đối tượng nghiên cứu với thái độ về
quản lý đau

kiến thức về quản lý đau

Thái độ

Kiến thức
Đạt
(n,%)

Không
đạt
(n,%)

Hệ chính
quy

7 (3,5%)

193
(96,5%)

Hệ vừa
học vừa
làm

27
(14,2%)

Nội dung

Hình thức
đào tạo

Trải nghiệm Đau nhẹ 8 (3,4%)
đau cá nhân
Đau trung
của sinh
26
bình và
viên
(16,5%)
nặng
Tần suất sử Ít khi
19 (6,1%)
dụng công
cụ đánh giá
15
Luôn luôn
đau
(18,5%)
Sự cập nhật Có
thông tin về
quản lý đau Không
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163
(85,8%)
224
(96,6%)
132
(83,5%)
290
(93,9%)
66
(81,5%)

26
(11,2%)

207
(91,8%)

8 (5,1%)

149
(94,9%)

Nội dung
OR
(95%CI)

Đạt
(n,%)

Không đạt
(n,%)

Hệ
chính
quy

5
(2,5%)

195
(97,5%)

Hệ vừa
học vừa
làm

14
(7,4%)

176
(92,6%)

Đau nhẹ

5
(2,2%)

144
(91,1%)

14
(8,9%)

227
(97,8%)

p

4,57
0,000
(1,94-10,76)

5,52
0,000
(2,43-12,54)

3,47
0,000
(1,68-7,18)

2,34
0,037
(1,03-5,31)

Hình
thức
đào tạo

Trải
nghiệm
đau cá
nhân
của sinh
viên

Đau
trung
bình và
nặng

OR
(95%CI)

p

3,10
0,026
(1,10-8,78)

4,41
(1,5612,52)

0,003

Nhận xét: Tỷ lệ sinh viên ở nhóm đào tạo vừa
học vừa làm có thái độ đạt cao hơn 3,1 lần so với
nhóm chính quy (p = 0,026). Những sinh viên có
trải nghiệm đau cá nhân ở mức độ trung bình và
nặng có tỷ lệ thái độ đạt cao hơn gấp 4,41 lần so
với những sinh viên đã từng trải qua mức độ đau
nhẹ với p = 0,003.
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3.4. Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ
về quản lý đau của sinh viên điều dưỡng
Bảng 4. Tương quan giữa kiến thức và thái
độ về quản lý đau của sinh viên
Nội dung

Điểm thái độ

p

Điểm kiến thức

r = 0,327**

0,000

**Tương quan Spearman’s Rho
Nhận xét: Có mối tương quan thuận giữa mức
độ của kiến thức và thái độ về quản lý đau. Sinh
viên có kiến thức càng cao thì thái độ trong quản
lý đau cho người bệnh càng cao.

4. BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng kiến thức và thái độ của
sinh viên điều dưỡng về quản lý đau
Sinh viên điều dưỡng có kiến thức không đạt
về đánh giá và quản lý đau so với tiêu chuẩn quốc
tế. Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt chỉ chiếm 8,7%.
Những phát hiện này tương tự với kết quả của đa
số nghiên cứu và các tổng quan tài liệu đánh giá
kiến thức, nhận thức về quản lý đau trong sinh
viên y khoa và điều dưỡng đều kết luận rằng kiến
thức của sinh viên vẫn ở mức nghèo nàn [9]. Mặc
dù đa số các sinh viên cho thấy một mức độ hiểu
biết tốt về thuốc giảm đau nhưng lại hạn chế về
việc nhận định, đánh giá đau trên người bệnh.
Như vậy, có thể thấy kiến thức liên quan tới quản
lý đau của sinh viên điều dưỡng là vấn đề cần
được quan tâm không chỉ ở Việt Nam hiện nay.
Về thái độ trong quản lý đau, một mức điểm
thấp được ghi nhận trên bộ câu hỏi KASRP cho
thấy đa phần sinh viên điều dưỡng có thái độ
chưa thực sự tích cực trong việc quản lý đau cho
người bệnh, tỷ lệ sinh viên có thái độ ở mức độ
đạt chỉ chiếm 4,9%. Nghiên cứu gần đây được
tiến hành tại Canada trên 467 sinh viên điều
dưỡng cũng cho kết quả tương đồng, chỉ có 4,5%
sinh viên được khảo sát có kiến thức và thái độ
đạt về quản lý đau [5]. Dữ liệu cũng cho thấy hầu
hết các sinh viên không nhận thức được rằng sự
kết hợp của các loại thuốc có thể được sử dụng
hiệp đồng để làm giảm bớt nỗi đau một cách an
toàn cho người bệnh theo bậc thang giảm đau
của Tổ chức Y tế thế giới.

4.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức
và thái độ của sinh viên điều dưỡng đối với
quản lý đau cho người bệnh
Nghiên cứu hiện tại cho thấy không có sự
tương quan giữa tuổi của sinh viên với mức độ
kiến thức và thái độ về quản lý đau. Đồng thời
cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
giữa giới tính, dân tộc với mức độ về kiến thức
và thái độ quản lý đau. Tuy nhiên nghiên cứu đã
chỉ ra có mối liên quan giữa hình thức đào tạo,
trải nghiệm đau cá nhân của sinh viên, tần suất
sử dụng công cụ đánh giá đau và việc cập nhật
thông tin về quản lý đau với kiến thức, thái độ của
sinh viên về quản lý đau.
Nhóm sinh viên hệ vừa học vừa làm có tỷ
lệ kiến thức cao gấp 4,57 lần và có thái độ cao
hơn 3,1 lần so với nhóm sinh viên hệ chính quy.
Những người có cơ hội vừa học vừa làm đã cho
thấy một mức điểm cao hơn về kiến thức trong
quản lý đau so với những người chưa từng có
trải nghiệm làm việc như nhân viên y tế. Nghiên
cứu của Emine Karaman năm 2019 cũng chỉ ra
kết quả tương tự[6]. Điều này nhấn mạnh về tầm
quan trọng của thực hành lâm sàng cũng như vai
trò của việc đưa thêm các tình huống lâm sàng
vào chương trình học để làm đa dạng và tăng
cường kiến thức cho sinh viên chính quy.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những sinh
viên đã trải qua mức độ đau trung bình và nặng
sẽ có điểm kiến thức cao hơn gấp 5,52 lần và
điểm thái độ cao hơn gấp 4,41 lần so với những
người đã từng trải qua mức độ đau nhẹ. Như vậy,
những trải nghiệm đau của họ trước đây cũng
ảnh hưởng đến việc quản lý đau. Kết luận này
tương đồng với kết luận của Abdalrahim và cộng
sự. Theo đó, điều dưỡng đã sử dụng những kinh
nghiệm cá nhân của họ về đau để dự đoán mức
độ đau và đánh giá chính xác được phản ứng
của người bệnh, từ đó ảnh hưởng đến việc đưa
ra các can thiệp quản lý đau hiệu quả[1]. Trải
nghiệm đau của cá nhân sẽ thúc đẩy các sinh
viên điều dưỡng tìm kiếm thêm thông tin hoặc
kiến thức để có thể quản lý đau hiệu quả hơn.
Việc sử dụng công cụ đánh giá đau giúp đo
lường mức độ đau một cách nhanh chóng và
để kiểm tra tính hiệu quả của các biện pháp can
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thiệp giảm đau. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những
sinh viên điều dưỡng thường xuyên sử dụng
công cụ đánh giá đau có kiến thức cao hơn so
với những sinh viên điều dưỡng ít khi hoặc không
bao giờ sử dụng các công cụ này. Kết luận này
phù hợp với các nghiên cứu được tiến hành trên
các sinh viên điều dưỡng tại Jordan và Brazil đã
khẳng định việc sử dụng thang đo đau chưa thực
sự được phổ biến trên lâm sàng và thực hành về
quản lý đau[2,8].
Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt ở nhóm có cập
nhật thông tin về quản lý đau cao hơn gấp 3,07
lần so với nhóm không cập nhật thông tin quản
lý đau. Kiến thức về quản lý đau là không đủ nếu
sinh viên bị giới hạn trong giáo trình, sự chênh
lệch về điểm số kiến thức cho thấy tầm quan
trọng của việc cập nhật thêm thông tin về quản lý
đau từ các tài liệu tham khảo, tạp chí hoặc mạng
internet và làm nổi bật vai trò của giảng viên lý
thuyết và lâm sàng trong việc hướng dẫn, chia sẻ
kiến thức hoặc đưa ra hướng tìm hiểu phù hợp
cho sinh viên.
4.3. Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ
của sinh viên điều dưỡng về quản lý đau
Có mối tương quan thuận giữa kiến thức và
thái độ của sinh viên về quản lý đau. Kiến thức
càng cao thì thái độ trong quản lý đau cho người
bệnh càng cao (r = 0,327; p < 0,001). Kết quả này
tương đồng với kết quả nghiên cứu của Jessica
Latchman tiến hành nghiên cứu tại Đại học South
Florida [7]. Để có thái độ tích cực thì kiến thức
là nền tảng bắt buộc trong quản lý đau. Nếu có
hiểu biết tốt hơn về sinh lý đau và dược tính của
thuốc giảm đau thì thái độ về quản lý đau sẽ tích
cực hơn.

5. KẾT LUẬN
Tỷ lệ sinh viên điều dưỡng có kiến thức đạt về
quản lý đau là 8,7% và có thái độ đạt về quản lý
đau là 4,9%. Có mối liên quan giữa hình thức đào
tạo, trải nghiệm đau cá nhân của sinh viên, tần
suất sử dụng công cụ đánh giá đau và việc cập
nhật thông tin về quản lý đau với kiến thức và thái
độ của sinh viên về quản lý đau.
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KIẾN THỨC VỀ PHÒNG NGỪA CHUẨN CỦA SINH VIÊN CỬ NHÂN
ĐIỀU DƯỠNG NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2019
KNOWLEDGE OF STANDARD PRECAUTIONS AMONG SENIOR NURING STUDENTS
AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY IN 2019
TRẦN THỊ TUYẾT1, NGUYỄN ĐĂNG VỮNG2,
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG3, BÙI VŨ BÌNH3,
HOÀNG PHƯƠNG ANH3

TÓM TẮT
Kiến thức và thái độ về phòng ngừa chuẩn
(PNC) là yếu tố tiên quyết cho thực hành và tuân
thủ các biện pháp PNC của nhân viên y tế, đóng
góp quan trọng vào việc giảm các nhiễm trùng
bệnh viện liên quan đến chăm sóc y tế. Mục tiêu
của nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức về PNC và
một số yếu tố liên quan của sinh viên (SV) điều
dưỡng năm cuối.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
được thực hiện trên 94 sinh viên Cử nhân Điều
dưỡng (CNĐD) năm cuối trường Đại học Y Hà Nội.
Kết quả: 88 sinh viên (97,8%) có kiến thức
đạt. Trong đó, kiến thức về vệ sinh tay, sử dụng
phương tiện phòng hộ cá nhân có điểm trung
bình cao nhất (8,29 ± 1,22 và 7,06 ± 1,34). Không
phát hiện thấy yếu tố nào có liên quan đến kiến
thức về phòng ngừa chuẩn.
Kết luận: Nghiên cứu đã chỉ ra kiến thức về
PNC của sinh viên điều dưỡng năm cuối trường
Đại học Y Hà Nội đạt ở mức độ cao.
Từ khóa: phòng ngừa chuẩn, kiến thức, sinh
viên y.

ABSTRACT
Knowledge and attitude are crucial factors for
healthcare staff to maintain standard precautions
in their clinical practice, and therefore have
important roles to reduce nosocomial infection.

Ngày nhận bài phản biện: 15/7/2020
Ngày trả bài phản biện: 20/7/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 14/8/2020

This research aimed to describe knowledge
of senior nursing students regarding standard
precaution and related factors.
Method: A cross-sectional study was
conducted on 94 senior nursing students at Hanoi
Medical University.
Results: 88 nursing students (97,8%)
reported high scores in knowledge of standard
precautions. In particular, knowledge of hand
washing and personal protective equipment was
scored the highest (8,29 ± 1,22 and 7,06 ± 1,34).
No factors were related to knowledge of standard
precautions.
Conclusion: The study indicated that
knowledge of senior nursing students at Hanoi
Medical University was highly achieved.
Keywords: standard precautions, knowledge,
nursing students.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phòng ngừa chuẩn (PNC) là tập hợp các biện
pháp phòng ngừa cơ bản áp dụng cho tất cả người
bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh không phụ
thuộc vào chẩn đoán, tình trạng nhiễm trùng và
thời điểm chăm sóc bệnh nhân dựa trên nguyên
tắc coi tất cả máu, chất tiết, chất bài tiết (trừ mồ
hôi) đều có nguy cơ lây truyền bệnh [2]. PNC được
coi là nền tảng cho việc phòng ngừa nhiễm khuẩn
bệnh viện (NKBV) được sử dụng trong chăm sóc
sức khỏe cho bệnh nhân, hạn chế cả sự lây truyền
cho nhân viên y tế (NVYT) và người bệnh (NB)
cũng như từ NB sang môi trường nhằm bảo đảm
an toàn và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
[4]. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính rằng ở
bất cứ thời điểm nào cũng có hơn 1,4 triệu người
trên thế giới mắc NKBV, mặc dù kiến thức về
kiểm soát NKBV ngày càng cao, kháng sinh phổ
rộng ngày càng nhiều và các biện pháp kiểm soát
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nhiễm khuẩn ngày càng được tăng cường [15]. Tại
Việt Nam, theo kết quả điều tra của Cục Quản lý
Khám, chữa bệnh năm 2010, tỷ lệ NKBV hiện mắc
là từ 5%-10% tùy theo đặc điểm và quy mô bệnh
viện [3] cùng với tỷ lệ nhân viên y tế phơi nhiễm
nghề nghiệp đáng chú ý. Nghiên cứu của Lê Thị
Anh Thư và cộng sự cho thấy tại Bệnh viện Chợ
Rẫy, từ 02/2000-6/2009, phơi nhiễm với các bệnh
lây truyền qua đường máu gặp nhiều nhất trên đối
tượng điều dưỡng (116 trường hợp, 35,5%), tiếp
đó là học viên/sinh viên (48 trường hợp, 14,7%)
[8]. Sinh viên y là đối tượng dễ bị phơi nhiễm với
máu khi thực tập tại cơ sở y tế do còn hạn chế
về kinh nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, một trong
những yếu tố quan trọng dẫn đến tăng nguy cơ
phơi nhiễm nghề nghiệp là kiến thức và thái độ
của NVYT và sinh viên y khoa về việc chấp hành
các quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn
(KSNK), đặc biệt là các nội dung về PNC, còn
chưa tốt [5]. Nghiên cứu của Koenig và Chu năm
1993 [14] chỉ ra rằng nhiều sinh viên trước khi tốt
nghiệp vẫn chưa có đủ kiến thức về PNC. Trong
khi đó, NVYT được đào tạo về PNC có kiến thức,
thái độ và thực hành tốt hơn nhóm chưa được đào
tạo về PNC [11]. Điều này cho thấy, giáo dục về
KSNK và PNC cần phải được thực hiện đầy đủ
cho sinh viên y như là một trong những điều kiện
cần thiết cho học thực hành tại bệnh viện [5]. Hơn
nữa, đào tạo tốt sinh viên y cũng là để đảm bảo
có được đội ngũ NVYT đạt kiến thức, thực hành
và thái độ đúng trong PNC và KSNK nhằm tăng
cường khả năng kiểm soát NKBV. Chính vì vậy,
nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu:
Mô tả kiến thức về phòng ngừa chuẩn của sinh
viên Cử nhân Điều dưỡng chính quy năm thứ tư,
và một số yếu tố liên quan, tại trường Đại học Y
Hà Nội năm 2019.

gian thu thập dữ liệu từ tháng 12/2019 đến tháng
02/2020.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mỗi câu trả lời đúng phần này sẽ được 1 điểm,
điểm tối đa là 41 điểm; điểm cut-off là từ 24 điểm
trở lên được coi là có kiến thức đạt [10], [13].

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Sinh viên Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy
năm thứ 4 của trường Đại học Y Hà Nội trong năm
học 2019-2020 (bao gồm cả sinh viên chương trình
tiên tiến - hệ giảng dạy bằng tiếng Anh và chương
trình dựa theo năng lực - hệ giảng dạy bằng tiếng
Việt) được mời tham gia vào nghiên cứu.
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu tiến hành tại trường Đại học Y
Hà Nội từ tháng 6/2019 đến 6/2020, trong đó thời
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2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
2.3.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu
Toàn bộ 94 sinh viên đủ điều kiện đều được
mời tham gia nghiên cứu, bao gồm: Sinh viên
điều dưỡng chương trình dựa theo năng lực năm
thứ tư (61 sinh viên) và sinh viên điều dưỡng
chương trình tiên tiến năm thứ tư (33 sinh viên).
2.4. Công cụ thu thập số liệu
Bộ công cụ trong nghiên cứu của Khubrani
được dịch và sử dụng trong nghiên cứu này [13].
Trước khi được sử dụng chính thức, bộ công cụ
đã được hiệu chỉnh và góp ý của các chuyên gia
trong lĩnh vực KSNK trong nước, bao gồm cả
giáo viên hướng dẫn để đánh giá về mức độ phù
hợp với Thông tư 3671/QĐ-BYT năm 2012 của
Bộ Y tế về PNC [2].
Bộ câu hỏi gồm 2 phần chính là:
Phần hành chính, bao gồm các câu hỏi về
thông tin chung của sinh viên tham gia nghiên
cứu: giới tính, và các hình thức đào tạo, nguồn
tài liệu về phòng ngừa chuẩn.
Phần đánh giá kiến thức về PNC (gồm 5 lĩnh
vực): Hiểu biết chung về PNC (5 câu); vệ sinh tay
(10 câu); phương tiện phòng hộ cá nhân (9 câu);
chất thải y tế và phòng ngừa tai nạn do vật sắc
nhọn (8 câu); phòng ngừa cho nhân viên y tế (9
câu). Trong phần này, cấu trúc của bộ câu hỏi gốc
được giữ nguyên gồm: 34 câu hỏi đúng sai và 7
câu hỏi nhiều lựa chọn.

2.5. Xử lý và phân tích số liệu
Phần mềm SPSS phiên bản 20.0 được sử
dụng để xử lý và phân tích số liệu. Các dữ liệu
được mô tả tùy theo đặc điểm của biến: số lượng
và tỷ lệ phần trăm đối với các biến phân loại;
trung bình và độ lệch chuẩn đối với các biến liên
tục. Một số kỹ thuật phân tích được sử dụng trong
nghiên cứu này gồm: t-test, ANOVA và odd ratio
(OR).
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2.6. Đạo đức nghiên cứu

3.2. Kiến thức của sinh viên

Nghiên cứu đã được Hội đồng thông qua
đề cương Thạc sĩ của trường Đại học Y Hà Nội
phê duyệt.

3. KẾT QUẢ

Bảng 3.2. Đánh giá mức độ kiến thức của
sinh viên

Mức đạt

3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Bảng 3.1. Thông tin chung về đối tượng
nghiên cứu

Đặc điểm

Chương
Chương
trình dựa
trình tiên
theo năng
tiến
lực

Tổng

N

%

N

%

N

%

Nam

1

1,6

3

9,1

4

4,3

Nữ

60

98,4

30

90,9

90

95,7

Học lý thuyết 54
tại trường

88,5

30

90,9

84

89,4

Thảo luận
khi đi lâm
sàng tại
bệnh viện

40

65,6

23

69,7

63

67

Hình thức
khác

46

75,4

26

78,8

72

76,7

Sinh viên được nhận tài 50
liệu về PNC

82,0

29

87,9

79

84,0

Giới

Các hình
thức đào
tạo về
PNC

Trong 94 sinh viên tham gia trả lời câu hỏi,
tỷ lệ nam giới là 4,3% (tương ứng với 4 sinh
viên), tỷ lệ nữ giới là 95,7% (tương ứng với 90
sinh viên). Tỷ lệ nam giới trong nhóm sinh viên
chương trình tiên tiến là cao hơn so với chương
trình dựa theo năng lực, 9,1% so với 1,6%. Có
50 sinh viên (83,0%) của chương trình dựa theo
năng lực, và 29 sinh viên (87,9%) của chương
trình tiên tiến xác nhận rằng có nhận được tài
liệu về PNC. Tỷ lệ sinh viên trả lời rằng họ được
học về PNC trong bài giảng lý thuyết tại trường
chiếm 89,4% (84 sinh viên). Tỷ lệ sinh viên được
bổ sung qua các buổi thảo luận với nhân viên khi
đi thực tập lâm sàng là 67,0% (63 sinh viên) và
các hình thức đào tạo khác bao gồm khóa tập
huấn ngắn hạn do bệnh viện tổ chức và các hội
thảo, hội nghị liên quan là 76,7% (72 sinh viên).

Kiến thức đạt
(≥ 24 điểm)
Kiến thức
không đạt
(< 24 điểm)
Điểm tổng
kiến thức (tối
đa 41 điểm)
(mean ± SD)

Tổng

SV chương
SV chương
trình dựa
trình tiên
theo năng
tiến
lực
N
%
N
%

N

%

88

97,8

60

98,4

32

97,0

2

2,2

1

1,6

1

3,0

p

0,66

30,9 ± 2,7 30,69 ± 2,44 31,21 ± 3,24

Nhìn chung, điểm kiến thức về PNC của sinh
viên điều dưỡng năm 4 là khá cao với 97,8% có kiến
thức đạt (≥ 24 điểm). Khi phân chia tổng điểm kiến
thức thành 2 nhóm đạt và không đạt, trong đó, đạt
là trả lời đúng từ 24/41 câu trở lên thì tỷ lệ đạt của
sinh viên chương trình dựa theo năng lực là cao hơn
không đáng kể so với của sinh viên chương trình tiên
tiến với tỷ lệ tương ứng là 98,4% và 97,0%, sự khác
biệt này không có ý nghĩa thống kê.
Bảng 3.3. Điểm kiến thức về các nội dung
phòng ngừa chuẩn
Nội dung
Hiểu biết chung về
PNC (tối đa 5 điểm)
Hiểu biết về vệ sinh
tay (tối đa 10 điểm)
Hiểu biết về sử
dụng các phương
tiện phòng hộ cá
nhân (tối đa 9 điểm)
Hiểu biết về vật sắc
nhọn và tai nạn do
vật sắc nhọn
(tối đa 8 điểm)
Hiểu biết về chăm
sóc nhân viên y tế
(tối đa 8 điểm)

SV chương
SV chương
Tất cả SV trình dựa theo
trình tiên tiến
(mean ± SD) năng lực
(mean ± SD)
(mean ± SD)
3,51 ± 0,99

3,4 ± 1,03

3,73 ± 0,87

8,29 ± 1,22

8,3 ± 1,18

8,27 ± 1,31

7,06 ± 1,34

7,1 ± 1,33

7,0 ± 1,36

5,74 ± 0,94

5,67 ± 0,93

5,9 ± 0,96

6,29 ± 0,99

6,22 ± 0,94

6,43 ± 1,07

Chú thích: mean:điểm trung bình; SD: độ lệch
chuẩn.
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Bảng 3.3 tóm tắt cơ bản điểm tổng trung bình
các tiểu mục kiến thức trong PNC. Theo đó, mức
điểm trung bình lần lượt là 3,51/5 kiến thức chung;
8,29/10 kiến thức về vệ sinh tay; 7,06/9 kiến thức
sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; 5,74/8
kiến thức về vật sắc nhọn và tai nạn do vật sắc
nhọn và 6,29/8 kiến thức về chăm sóc NVYT. Khi
so sánh điểm giữa 2 nhóm sinh viên chương trình
dựa theo năng lực và sinh viên chương trình tiên
tiến, có sự chênh lệch mức điểm không nhiều, tuy
nhiên phần lớn điểm của sinh viên chương trình
dựa theo năng lực cao hơn.
3.3. Một số yếu tố liên quan đến phòng
ngừa chuẩn
Bảng 3.4. Kiến thức về phòng ngừa chuẩn và
một số loại hình đào tạo PNC
Kiến thức

Đặc tính

Đạt

Không
đạt

Đào tạo về phòng Có
ngừa chuẩn trong
chương trình đào Không
tạo tại trường?

82

2

9

1

Đào tạo về phòng Có
ngừa chuẩn ngoài
chương trình đào Không
tạo?

69

3

204

6

83

2

8

1

Nhận được tài liệu Có
về phòng ngừa
Không
chuẩn?

OR
(95%CI)
0,9
(0,83-1,05)

0,67
(0,29-1,07)

0,9
(0,84-1,75)

Khi tìm hiểu mối liên quan đơn biến giữa kiến
thức về phòng ngừa chuẩn với loại hình đào tạo,
và các đặc điểm về đào tạo mà sinh viên đã trải
qua, kết quả chỉ ra rằng không có yếu tố nào thực
sự có ảnh hưởng lớn đến kiến thức về phòng
ngừa chuẩn của sinh viên ở mức có ý nghĩa
thống kê.

4. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu này cho thấy sinh viên Cử
nhân Điều dưỡng năm cuối có kiến thức về PNC
đạt yêu cầu. Về kết quả kiến thức về PNC của
đối tượng nghiên cứu, tỷ lệ hiểu biết về kiến thức
chung về PNC (ví dụ: khái niệm hay mục tiêu về
PNC) trong nhóm sinh viên điều dưỡng tham gia
nghiên cứu (3,51/5 điểm; SD = 0,99) cho thấy
có những thiếu hụt về phần kiến thức tổng quát
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này của sinh viên. Trong nghiên cứu của tác giả
Phương Anh (2014) cũng cho biết rằng NVYT
trả lời đúng về khái niệm PNC chỉ đạt 70% (109
người) [1]. Vệ sinh tay được coi là nội dung cơ
bản của PNC và là biện pháp hiệu quả nhất trong
nỗ lực kiểm soát sự lây truyền tác nhân gây bệnh
trong các cơ sở y tế [9], điểm hiểu biết về phần
này sau khi so sánh cho thấy kiến thức về các
điểm này trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn
hẳn các kết quả của Amin và cộng sự [10]; tuy
vậy chỉ ngang bằng so với kết quả nghiên cứu
của Huson và cộng sự [12]. Kiến thức vệ sinh
tay được sinh viên điều dưỡng của Đại học Y Hà
Nội nắm chắc chắn, có lẽ bởi các nội dung này
gắn nhiều hơn với thực tiễn thực hành trên lâm
sàng, ngoài ra tại các bệnh viện các biện pháp
tuyên truyền cũng nhấn mạnh và các điểm này.
Tổng điểm về các kiến thức liên quan đến sử
dụng phương tiện phòng hộ cá nhân của người
tham gia nghiên cứu là 7,06 ± 1,34 (điểm tối đa là
9), tương ứng với 78,4% điểm tối đa. Điểm tổng
này cho thấy kiến thức của sinh viên về cơ bản
là tốt, có thể đáp ứng được yêu cầu thực hành
an toàn đối với sinh viên điều dưỡng khi thực
hành lâm sàng. Không có dữ liệu này ở trong các
nghiên cứu trong nước, tuy vậy khi so sánh với
mức điểm mà Amin và cộng sự (2013) công bố
là 3,2 ± 1,5, kết quả của nghiên cứu này cao hơn
[10]. Tổng điểm về các kiến thức liên quan đến
chất thải sắc nhọn và tai nạn do vật sắc nhọn
của người tham gia nghiên cứu này cũng cao
hơn các phát hiện của Amin và cộng sự (2013);
mức điểm trung bình của nghiên cứu này là
5,74 ± 0,94 trong khi công bố của Amin cho thấy
mức điểm tổng của phần này chỉ là 2,8 ± 1,9
[10]. Về các kiến thức liên quan đến phòng hộ
cho nhân viên y tế cũng khá tương đồng với các
chủ điểm kiến thức khác đã được đề cập ở trên.
Rõ ràng có sự chắc chắn hơn nhiều về kiến thức
PNC của sinh viên của Đại học Y Hà Nội. Với kết
quả này, hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng việc thực
hành của sinh viên sẽ được hỗ trợ bởi một nền
tảng tốt. Tuy nhiên, kết quả chỉ ra rằng không có
yếu tố nào thực sự có ảnh hưởng lớn đến kiến
thức về phòng ngừa chuẩn của sinh viên ở mức
có ý nghĩa thống kê. Điều này có thể được lý giải
bởi việc kiến thức bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố
liên quan mà nhóm nghiên cứu chưa thể khảo sát
hoàn toàn và có thể do cỡ mẫu còn nhỏ.
Trong nghiên cứu này, nam giới ít hơn nữ giới
với tỷ lệ tương ứng lần lượt 4,3% và 95,7%. Tỷ lệ
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nam giới trong nhóm sinh viên chương trình tiên
tiến là 9,1%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm sinh viên
chương trình dựa theo năng lực là 1,6%. Điều này
là phù hợp với hình thức đào tạo và đặc thù của
chuyên ngành điều dưỡng, một ngành luôn có tỷ
lệ sinh viên nam ít hơn so với sinh viên nữ. Dù cỡ
mẫu chưa đủ lớn song có thể thấy chương trình
đào tạo bằng tiếng Anh dường như hấp dẫn nam
giới hơn. Tỷ lệ này, có thể do việc chỉ lựa chọn
các sinh viên năm cuối, thấp hơn so với nghiên
cứu của Lê Thị Nga, cũng thực hiện trên sinh viên
trường Đại học Y Hà Nội năm 2016, trong nghiên
cứu đó, tỷ lệ nam sinh viên điều dưỡng là 11,2%
[6]. Kết quả này cũng thấp hơn so với nghiên
cứu của Võ Văn Tân, thực hiện tại BV Đa khoa
Tiền Giang với tỷ lệ là 11,5% [7].

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành trên 94
sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm cuối trường
Đại học Y Hà Nội cho thấy kiến thức về phòng
ngừa chuẩn trong sinh viên là tốt với trên 97%
số sinh viên đạt mức điểm kiến thức 24/41. Tuy
nhiên, chưa tìm thấy mối liên hệ giữa các yếu tố
liên quan về đào tạo và nguồn cung cấp kiến thức
với mức độ hiểu biết về PNC trong sinh viên. Cần
có thêm nghiên cứu để có thể đánh giá trọn vẹn
hơn về nội dung PNC với cả kiến thức, thái độ và
thực hành và xem xét chuẩn hoá bộ câu hỏi để áp
dụng tại Việt Nam.
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Ý ĐỊNH SỬ DỤNG RƯỢU BIA
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
ALCOHOL DRINKING INTENTION OF STUDENTS AT HANOI MEDICAL COLLEGE
PHẠM THU HÀ1, PHẠM BÍCH DIỆP2, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG2,
TRẦN THỊ NGỌC MAI2, HOÀNG PHƯƠNG ANH2

TÓM TẮT
Sử dụng rượu bia thường xuyên có thể dẫn
đến gây hại cho sức khỏe. Nghiên cứu này nhằm
mục tiêu mô tả ý định sử dụng rượu bia của sinh
viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2019.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
được tiến hành trên 421 sinh viên.
Kết quả: 84,3% sinh viên đã từng uống rượu
bia và 8,6% số sinh viên đã từng bị giảm sút kết
quả học tập do uống rượu bia. Ở cả nam và nữ,
thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát
hành vi có mối tương quan có ý nghĩa thống kê
với ý định uống rượu của sinh viên.
Từ khóa: uống rượu, thái độ, chuẩn chủ quan,
nhận thức kiểm soát hành vi.

ABSTRACT
Over drinking alcohol might lead to health decline.
This study aims to describe intention to use alcohol
in students at Hanoi Medical College in 2019.
Methods: A cross-sectional
conducted on 421 students.

study

was

Results: 84.3% of students have ever
drunk alcohol at least once and 8.6% reported
decreased academic results due to the influences
of alcohol. Gender, attitude, subjective norms and
perceived behavioral control were statistically
correlated with students’ intention to use alcohol.
1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
ĐT: 0327656618

Email: hacdyhn@yahoo.com.vn

2 Trường Đại học Y Hà Nội.
Ngày nhận bài phản biện: 20/6/2020
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Ngày chấp thuận đăng bài: 14/8/2020
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tổ chức Y tế thế giới xếp sử dụng rượu bia
vào nhóm nguyên nhân thứ 5 trong 10 nguyên
nhân dẫn tới tử vong. Năm 2014, khoảng 3,3
triệu người tử vong do tiêu thụ rượu, chiếm 5,9%
tổng số ca tử vong, là nguyên nhân gây ra 5,1%
gánh nặng bệnh tật và thương tích trên toàn thế
giới [13] đồng thời liên quan tới các bệnh như
tâm thần, ung thư, tim mạch, tác động tới bào
thai, tiêu hóa, miễn dịch [14]. Ở Việt Nam, tỷ lệ
và tần suất sử dụng rượu bia nói chung khá cao.
Việt Nam xếp thứ ba về tiêu thụ rượu bia trong số
các quốc gia châu Á, chỉ sau Nhật Bản. Tần suất
uống rượu bia trung bình thậm chí cao hơn quốc
gia xếp ở vị trí thứ nhất là Nhật Bản, với 2 lần/
tuần. Việc sử dụng rượu bia được xem như phổ
biến trong sinh viên ngày nay, bất kể các hậu quả
bao gồm bỏ học, kết quả học tập kém, quan hệ
tình dục không an toàn, hay lâu dài hơn là bệnh
tật và tử vong [8], [10]. Nhiều nghiên cứu được
làm ở Mỹ và Châu Âu, cho thấy sinh viên ngành
y có tỷ lệ sử dụng rượu bia cao hơn các chuyên
ngành khác [3, 11, 12] bởi vì sử dụng rượu bia
là một biện pháp giảm áp lực do gánh nặng học
tập [6]. Nghiên cứu tại hai trường đại học y ở
Việt Nam năm 2010, cho thấy tỷ lệ sử dụng rượu
bia của sinh viên là 65,5% và tỷ lệ sử dụng rượu
bia ảnh hưởng xấu đến sức khỏe là 12,5% [10].
Sinh viên ngành Y là nguồn lực lượng nhân viên
y tế tương lai cho ngành Y tế của đất nước, do
đó việc chăm sóc sức khỏe và tăng cường kiến
thức, thái độ, hành vi tốt trong sử dụng rượu bia
là cần thiết cho sinh viên. Vì vậy, chúng tôi tiến
hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu:
Mô tả ý định sử dụng rượu bia của sinh viên
trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2019.
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu

Phần 3: Thông tin nội dung theo cấu trúc mô
hình lý thuyết hành vi theo kế hoạch (TPB) [7]
gồm các phần sau:

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
- Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba
hệ chính quy tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
- Sinh viên tự nguyện tham gia nghiên cứu.
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
- Sinh viên không có mặt tại trường trong thời
gian nghiên cứu.
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 3/2019 đến
tháng 4/2020, trong đó thời gian thu thập số liệu
được tiến hành từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019.
2.3. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu: Cỡ mẫu xác
định dựa trên công thức tính cỡ mẫu cho việc
ước lượng một tỷ lệ trong quần thể, với α = 0,05;
p = 0,58;
n=

Z21- α/2 P.(1-P)
d2

+ P: Tỷ lệ ước tính (tỷ lệ sinh viên sử dụng
rượu bia là 58% (44).
+ d: Độ chính xác tuyệt đối mong muốn
(d = 5%).
+ Z: Z-score tương ứng với mức có ý nghĩa
thống kê mong muốn (mức ý nghĩa thống kê
mong muốn là 95%: Z = 1,96).
Thay thế vào công thức, ta có kết quả là 374,
cộng 10% sinh viên bỏ cuộc hoặc không hoàn
thành bộ công cụ, tổng cộng 411. Trên thực tế,
có 421 sinh viên trên tổng số 5046 sinh viên tham
gia nghiên cứu
2.5. Bộ công cụ
Bộ công cụ gồm 4 phần chính:
Phần 1: Thông tin chung
Phần này gồm các thông tin về nhân khẩu học
của đối tượng nghiên cứu.
Phần 2: Thông tin liên quan đến sử dụng
rượu bia.

- Ý định sử dụng rượu bia trong vòng 3
tháng tới.
- Thái độ (8 câu): Gồm các câu hỏi về những
ưu và nhược điểm của việc sử dụng rượu bia.
- Chuẩn chủ quan (5 câu): Gồm những câu hỏi
về sự ủng hộ và không ủng hộ việc sử dụng rượu
bia của sinh viên.
- Nhân thức kiểm soát hành vi (9 câu): Gồm
những câu hỏi về yếu tố thuận lợi hoặc gây cản
trở hành vi sử dụng rượu bia.
Thang điểm Likert 7 điểm được sử dụng để đo
lường trong nghiên cứu này. Điểm thái độ càng
cao cho thấy thái độ tích cực với việc uống rượu
bia, điểm chuẩn chủ quan càng cao đồng nghĩa
với việc sinh viên có nhiều động lực trong việc sử
dụng rượu bia, và điểm kiểm soát hành vi càng
cao chỉ ra sự tiếp cận dễ dàng của sinh viên với
rượu bia.
2.6. Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu được xử lý và phân tích bằng phần
mềm SPSS 20. Quá trình phân tích dữ liệu sử
dụng các phương pháp thống kê mô tả bao gồm
trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tần số, tỷ lệ
phần trăm được sử dụng để thể hiện đặc điểm
của đối tượng tham gia nghiên cứu.
2.7. Đạo đức trong nghiên cứu
Nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng xét
duyệt đề cương Thạc sĩ Điều dưỡng trường Đại
học Y Hà Nội vào tháng 7/2019.

3. KẾT QUẢ
3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
Trong 421 sinh viên tham gia vào nghiên cứu,
độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là
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20,14 + 0,78. Các thông tin chung về đối tượng
nghiên cứu được chỉ rõ trong bảng sau.
Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
Thông tin chung
Phân loại
Số lượng (n) Tỷ lệ %
Giới
Nam
75
17,8
Nữ
346
82,2
Năm học
Năm thứ 1
109
25,9
Năm thứ 2
150
35,6
Năm thứ 3
162
38,5
Ngành học
Điều dưỡng
236
56,1
KTV xét nghiệm
14
3,3
Hình ảnh
14
3,3
Hộ sinh
12
2,9
Dược
145
34,4
Dân tộc
Kinh
407
96,7
Khác
14
3,3
Có tham gia câu Có
110
26,1
lạc bộ
Không
311
73,9

Theo kết quả tại Bảng 1, nữ giới chiếm đa số
(82,2%) với 346 sinh viên. Số lượng sinh viên
theo năm học được phân bổ tương đối đều:
sinh viên năm nhất chiếm 25,9%, năm hai chiếm
35,6% và năm ba chiếm 38,5%. Sinh viên Điều
dưỡng chiếm ưu thế với trên 50% (56,1%) so với
sinh viên các ngành khác như KTV xét nghiệm,
hình ảnh, hộ sinh hay dược. Ngoài ra, chỉ khoảng
một phần tư số sinh viên (26,1%) có tham gia câu
lạc bộ, hoạt động ngoại khóa trong trường; số
còn lại (73,9%) không tham gia.

Mức độ uống

Say không biết gì
Cảm giác say
Uống nhiều nhưng
vẫn tỉnh táo
Uống rất ít nên không
ảnh hưởng gì
Uống rượu bia Có
làm giảm sút kết Không
quả học tập
Uống rượu bia Có
gây xung đột với
Không
người khác

12
58
56

2,9
13,8
13,3

229

54,4

36
319

8,6
75,8

14

3,3

341

81,0

Bảng 2 cho thấy thực trạng sử dụng rượu bia
trong sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, với
84,3% số sinh viên đã từng uống rượu bia. Một
nửa trong số họ trả lời tần suất uống khoảng vài
lần một năm (48,9%) trong khi chỉ có dưới 5%
số sinh viên uống rượu bia thường xuyên. Tuy
nhiên, trong số các sinh viên đã từng uống rượu,
8,6% số người làm giảm sút kết quả học tập và
3,3% có xảy ra xung đột, mâu thuẫn với người
khác do rượu bia.
3.3. Ý định uống rượu bia của sinh viên

3.2. Thực trạng sử dụng rượu bia
Bảng 2. Tỷ lệ sinh viên có sử dụng rượu bia
Số lượng
(n)
Đã uống rượu Đã uống
355
bia trước đó
Chưa bao giờ
66
Tần suất uống
Rất thường xuyên (vài
15
lần một tuần)
Thường xuyên (vài
16
lần 1 tháng)
Thỉnh thoảng (vài lần
118
một quý)
Hiếm khi (vài lần một
206
năm)
Biến
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Phân loại

Tỷ lệ
%
84,3
15,7
3,6
3,8
2,8
48,9

Biểu đồ 1. Ý định uống rượu bia
của sinh viên
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Biểu đồ 1 cho thấy điểm trung bình ý
định uống rượu bia của sinh viên nam là:
17,05 + 11,44; trong khi đó điểm của sinh viên
nữ là 14,77 + 8,78. Điểm trung vị tương ứng lần
lượt là 14 và 12 trong khoảng từ 6-42. Kết quả
này cho thấy ý định uống rượu bia trong các sinh
viên nam trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ở mức độ
trung bình, và ý định của các sinh viên nữ ở mức
độ thấp hơn. Biểu đồ điểm trung bình của cả 2
nhóm đều là biểu đồ phân bố không chuẩn.
Bảng 3. Mối tương quan giữa thái độ, chuẩn
chủ quan và kiểm soát hành vi với dự
định sử dụng rượu bia ở sinh viên
nam (N = 75)
Mean
± SD

Median
(Min- Max)

r

p

Thái độ

31,09 ± 12,18 31 (8-56)

0,354

0,002

Chuẩn chủ
quan

16,64 ± 8,06

17 (5-35)

0,691

< 0,001

Kiểm soát
hành vi

25,43 ± 13,90 23 (9-63)

0,528

< 0,001

Chú thích: Mean = trung bình; SD = độ lệch
chuẩn; Median = trung vị; Min-Max = giá trị cực
tiểu-cực đại; r = hệ số tương quan Spearman.
Theo bảng 3, thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm
soát hành vi đều có ý nghĩa dự đoán ý định sử
dụng rượu của sinh viên với p < 0,05. Trong đó,
chuẩn chủ quan có mối liên quan mạnh nhất với
r = 0,691 (p < 0,001).
Bảng 4. Mối tương quan giữa thái độ, chuẩn
chủ quan và kiểm soát hành vi với dự
định sử dụng rượu bia ở sinh viên nữ
(N = 346)
Mean
± SD

Median
(Min- Max)

r

Thái độ

27,47 ± 10,34 27 (8-56)

0,410

Chuẩn chủ
quan

13,40 ± 7,10

13 (5-35)

0,557

Kiểm soát
hành vi

21,89 ± 12,60 20 (9-63)

0,579

p

< 0,001

Chú thích: Mean = trung bình; SD = độ lệch
chuẩn; Median = trung vị; Min-Max = giá trị cực
tiểu-cực đại; r = hệ số tương quan Spearman.

Tương tự với các sinh viên nam, thái độ,
chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi đều có ý
nghĩa dự đoán ý định sử dụng rượu của sinh viên
nữ với p < 0,05.

4. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu chỉ ra có tỷ lệ lớn sinh viên
đã từng uống rượu trước đó (84,3%), tương tự
với kết quả của một nghiên cứu tại New Zealand
trên gần 2000 sinh viên đại học tại năm trường
đại học cho thấy 81% sinh viên đã uống ít nhất
một lần đến say trong vòng một tháng [8]. Nghiên
cứu hiện tại cũng chỉ ra có tỷ lệ nhỏ sinh viên
uống rượu bia làm giảm sút kết quả học tập hoặc
để xảy ra xung đột va chạm (8,6% và 3,3%). Kết
quả này có thể giải thích do số lượng nữ giới
chiếm đa số trong mẫu nghiên cứu (82,2%) và
sinh viên nữ thường ít để xảy ra xung đột hơn so
với nam giới [9]. Trên thế giới cũng đã có nghiên
cứu khẳng định việc uống rượu bia không chỉ ảnh
hưởng xấu tới kết quả học tập, mà còn gây ra
nhiều hậu quả khác như xung đột với bạn bè, ảnh
hưởng đến sức khỏe sinh viên [3], [8].
Về ý định uống rượu bia, các nam sinh viên
có điểm trung bình ý định uống rượu cao hơn
các sinh viên nữ. Kết quả này là phù hợp với văn
hóa sử dụng rượu bia trong xã hội Việt Nam với
niềm tin cho rằng nam giới uống rượu bia là cần
thiết và phù hợp với tiêu chuẩn xã hội: “nam vô
tửu như kỳ vô phong” [9]. Vì vậy, nam giới có xu
hướng tiêu thụ rượu nhiều hơn, cả về tần suất
và mức độ [5]. Nghiên cứu của Đàm Viết Cương
tiến hành trên 1.200 hộ gia đình tại 3 tỉnh cho
thấy tỷ lệ uống rượu bia ở nam là 64% và nữ là
1% [1]. Tương tự, nghiên cứu của Kim Bảo Giang
và cộng sự, tại huyện Thanh Oai, Hà Nội cũng
cho kết quả tỷ lệ sử dụng rượu bia ở nam giới
gấp gần 5 lần so với nữ giới (79,8% và 17,4%)
[2]. Theo mô hình lý thuyết về hành vi dự định
[7], ở cả 2 nhóm sinh viên nam và nữ, thái độ,
chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi đều có mối
liên quan thuận với ý định thực hiện hành vi. Cụ
thể, sinh viên có thái độ càng tích cực về việc
uống rượu bia, có nhiều động lực thúc đẩy việc
sử dụng rượu bia và dễ tiếp cận với rượu bia thì
ý định uống rượu bia càng dễ xảy ra.
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5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Thực trạng sử dụng rượu trong sinh viên
chiếm tỷ lệ tương đối cao (84,3%), trong đó có
3,3% số sinh viên là xảy ra xung đột sau khi uống
rượu bia và 8,6% làm giảm sút kết quả học tập
của sinh viên. Ý định uống rượu bia của sinh viên
nam cao hơn sinh viên nữ. Thái độ với việc uống
rượu, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát
hành vi đều có mối tương quan trung bình có ý
nghĩa thống kê với ý định thực tế uống rượu bia
của sinh viên.
Khuyến nghị: Dựa trên kết quả nghiên cứu,
trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cần triển khai kế
hoạch quản lý, giảng dạy về tác hại của rượu bia
nhằm giảm thái độ tích cực về sử dụng rượu bia,
từ đó có thể giảm tỷ lệ sinh viên sử dụng rượu bia.
Đồng thời, các nghiên cứu tiếp theo cần được
tiến hành để tìm ra các yếu tố liên quan, yếu tố
nguy cơ để tìm cách khắc phục, hỗ trợ sinh viên.
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KỸ NĂNG TỰ HỌC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Ở SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG MỚI NHẬP HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM HỌC 2018-2019
SELF-DIRECTED LEARNING SKILLS AND RELATED FACTORS AMONG NEWLY ADMITTED
STUDENTS AT HANOI MEDICAL COLLEGE IN THE SCHOOL YEAR 2018-2019
HOÀNG THỊ MINH PHƯƠNG1, NGUYỄN DIỆU LINH2,
NGUYỄN THỊ HOA HUYỀN1

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện
nhằm: (1) Mô tả kỹ năng tự học của sinh viên điều
dưỡng mới nhập học tại trường Cao đẳng Y tế
Hà Nội và (2) Xác định một số yếu tố liên quan
đến kỹ năng tự học.
Kết quả: Điểm trung bình kỹ năng tự học nói
chung của sinh viên điều dưỡng mới là 3,4 ± .51
điểm. Tỷ lệ sinh viên có kỹ năng tự học chưa đạt
yêu cầu cao (87%). Kỹ năng nghe giảng có kết
quả cao nhất (3,7 ± .67) và kỹ năng xây dựng kế
hoạch học tập và tự lượng giá kết quả học tập có
kết quả thấp nhất (3,1 ± .66 và 3,1 ± .69). Sinh
viên không sống cùng gia đình, học trung học
phổ thông tại khu vực 2, 2NT và 3, có làm thêm,
lượng thời gian dành cho tự học ngoài thời gian
thi cử ở mức độ đạt, trang thiết bị tự học đáp ứng
tốt nhu cầu tự học, mục đích tự học đúng đắn, và
có nhận thức đúng về sự cần thiết tự học có kỹ
năng tự học tốt hơn (p < 0,05).
Từ khóa: kỹ năng tự học, sinh viên điều
dưỡng, Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Results: The average score of SDL skills of
newly enrolled nursing students at Hanoi Medical
College is 3.4 ± .51 points. Majority of students’ skill
scores were below 4, means unsatisfactory (87%).
Listening skill has the highest average score (3.7
± .67) and making a study plan and self-evaluation
skills reported lowest average score of 3.1 ± .66 and
3.1 ± .69, respectively. Students who did not live with
their families, attended high school in areas 2, 2NT
and 3, had part-time jobs, the amount of time spent
on self-study in addition to exams at satisfactory
level, and adequate self-study facilities, the right
purpose of self-study, and a proper awareness of
the need for self-study performed better self-study
skills (differences were statistically significant,
p < .05).
Keywords: self-directed
admitted students, nursing

learning,

newly

1. ĐẠI CƯƠNG

ABSTRACT
A cross sectional study was conducted to
(1) Determine the self-directed learning skills
among freshman in Hanoi Medical College and

ĐT: 0373863992

(2) To explore some related factors including
demographic, the awareness about the needs,
purposes, duration of SDL, and the importance of
facilities for SDL.
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Thuật ngữ “tự học” được nhắc tới và nghiên
cứu từ rất sớm ở khoảng những năm 70 của thế
kỉ XX. Quá trình tự học là một quá trình học tập
tích cực và chủ động, trong đó người học tự lập
kế hoạch học tập, thực hiện và đánh giá kế hoạch
học tập của mình [12,11,9,3,2]. Nhiều nghiên cứu
đã chỉ ra rằng tự học có mối tương quan tới các kỹ
năng tư duy như sáng tạo, giải quyết vấn đề và tư
duy phản biện đồng thời ảnh hưởng chặt chẽ tới
sự thành công trong kết quả học tập [6]. Nhận biết
tầm quan trọng đó, hiện nay, các trường đại học
và cao đẳng ở Việt Nam, đặc biệt các trường đang
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đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe cũng đang chú
trọng đến việc phát triển kỹ năng tự học cho sinh
viên ngay từ những năm đầu tiên của khóa học.
Song song với việc chuyển đổi đào giáo dục sang
hình thức tín chỉ, mô hình dạy học tích cực lấy
học sinh làm trung tâm đã và đang được áp dụng
trên toàn hệ thống giáo dục. Nằm trong bối cảnh
chung, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đặc biệt nhấn
mạnh tới vai trò quan trọng của tự học trong quá
trình học tập của sinh viên điều dưỡng và đánh
giá kỹ năng tự học của sinh viên điều dưỡng trong
khuôn khổ mục tiêu đào tạo của trường.
Các nghiên cứu đã được thực hiện trước đây
mô tả thực trạng kỹ năng tự học và đề xuất những
giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kỹ năng tự học
cho sinh viên trên thế giới [7,15]. Tuy nhiên, ở
Việt Nam, chỉ một số ít các nghiên cứu trên đối
tượng sinh viên điều dưỡng đã được tiến hành
như nghiên cứu của Lâm Lệ Trinh [4]. Sinh viên điều
dưỡng có ý thức và khái niệm tự học, tuy nhiên năng
lực tự học còn chưa cao. Đồng thời những phân tích
về các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tự học ở đối
tượng sinh viên mới nhập học còn hạn chế. Do đó,
nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu:
1) Mô tả kỹ năng tự học của sinh viên điều
dưỡng mới nhập học tại trường Cao đẳng Y tế
Hà Nội năm học 2018-2019;

Phương pháp chọn mẫu cụm được sử dụng
nên cỡ mẫu cần lấy tối thiểu là N = 207 x de (hệ
số thiết kế) = 207 x 2 = 414
2.4. Thu thập số liệu: Bộ câu hỏi tự điền gồm
2 phần được sử dụng bộ công cụ đo lường tự
học của một số tác giả: Trịnh Thế Anh (2013) [1],
Henry Khiat (2015) [10], Mei-hui-Huang (2008)
[8]. Phần I: Thông tin chung của đối tượng nghiên
cứu; Phần II: Thông tin về kỹ năng tự học gồm 14
câu hỏi theo thang điểm Likert từ 1 - 5; và phần
III: Một số nội dung liên quan đến tự học.
2.5. Quản lý và phân tích số liệu: Số liệu
được nhập, làm sạch và phân tích trên phần mềm
SPSS 16.0. Một số thuật toán thống kê mô tả
(trung bình, độ lệch chuẩn) và thống kê phân tích
(kiểm định khi bình phương và tỷ suất chênh OR)
được sử dụng với p < 0,05.
2.6. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu tuân
thủ các quy định về đạo đức nghiên cứu. Đối
tượng nghiên cứu được giải thích về mục đích
nghiên cứu và đồng ý tham gia. Nghiên cứu được
Ban giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ủng
hộ - cho phép tiến hành nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2) Xác định một số yếu tố liên quan tới kỹ năng
tự học của nhóm sinh viên điều dưỡng này.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả
cắt ngang.
2.2. Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên điều
dưỡng hệ chính quy thỏa mãn tiêu chuẩn chọn
mẫu: (1) Sinh viên điều dưỡng hệ chính quy có
mặt tại thời điểm tiến hành thu thập số liệu (từ
tháng 8 đến tháng 10 năm 2019); (2) Đồng ý tham
gia nghiên cứu;

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Có 416 sinh viên điều dưỡng mới vào trường
của Cao đẳng Y tế Hà Nội hoàn thiện bộ câu hỏi
nghiên cứu với tuổi trung bình 18,14 ± 0,534 (từ
18 đến 24 tuổi) (Bảng 1).
Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên
cứu (N = 416)
Đặc điểm

n (%)

Giới

Đặc điểm

n (%)

Làm thêm

Nam

86 (20,7)

Không

268 (64,4)

Tiêu chuẩn loại trừ: Sinh viên điều dưỡng
chính quy được nhập học đợt 2

Nữ

330 (7,93)

Có

148 (35,6)

2.3. Cỡ mẫu: Cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu
được tính theo công thức:

KV1

46 (11,1)

Cùng gia đình

KV2

188 (45,2)

Ký túc xá

7 (1,7)

KV2-NT

97 (23,3)

Thuê nhà

221 (53,1)

KV3

85 (20,4)

n=

Z21- α/2 P.(1-P)

206.5~ 207
d2
(Z1-α/2 = 1.96, α = 0,05, p = 0.16 (p là tỷ lệ sinh
viên đạt được năng lực tự học [4]).
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Nơi học THPT

Nơi sống
188 (45,2)

Chú thích: KV1: Khu vực 1, KV2: Khu vực 2,
KV2-NT: Khu vực 2 nông thôn, KV3: Khu vực 3.
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Nhận xét: Đa phần là sinh viên nữ (79,3%).
Sinh viên đã từng học tại khu vực 3 - nội thành
Hà Nội chiếm tỷ lệ 20,4% và vùng sâu vùng xa
chiếm tỷ lệ ít nhất (11,1%). Hơn một nửa số sinh
viên không đi làm thêm (64,4%). Sinh viên đi thuê
nhà chiếm tỷ lệ nhiều nhất (53,1%), chỉ có khoảng
1,7% sinh viên sống ở ký túc xá.

có điểm trung bình cao nhất (3,7 ± .67) và điểm
kỹ năng xây dựng kế hoạch học tập và tự lượng
giá kết quả học tập có điểm trung bình thấp nhất
(3,1 ± .66 và 3,1 ± .69).

3.2. Kỹ năng tự học của sinh viên điều
dưỡng năm nhất

Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến kỹ năng
tự học (N = 416)

3.3. Các yếu tố liên quan đến kỹ năng tự
học của sinh viên

Bảng 2. Kỹ năng tự học của sinh viên năm
nhất Cao đẳng Y tế Hà Nội (N = 416)
Yếu tố

Điểm
TB

SD

Min Max

Kỹ năng xây dựng
kế hoạch học tập

3,1

.66

1,1

5,0

Kỹ năng đọc sách,
tài liệu chuyên môn

3,2

.78

1,0

4,8

Kỹ năng nghe giảng

3,7

.67

1,3

5,0

Kỹ năng ghi bài

3,3

.78

1,0

5,0

Kỹ năng học thực
hành

3,6

.58

1,2

5,0

Kỹ năng làm việc
nhóm

3,6

.70

1,0

5,0

Kỹ năng giải quyết
vấn đề

3,6

.66

1,2

Kỹ năng tự kiểm tra,
đánh giá hoạt động
tự học

3,1

.69

1,3

Kỹ năng tự học

3,4

Kỹ năng

Kỹ năng tự
học

n

%

Không
đạt (n)

Đạt
(n)

Tuổi
18

328

46

>18

37

5

Giới

1,6

95% CI

p

1,04

,39 - 2,78

,941

.93

,44 - 1,94

,841

Nam

76

10

Nữ

289

41

Khu vực 1

32

14

1

Khu vực 2

168

20

.27**

.13 - .59

.001

5,0

Khu vực 2 nông
thôn

87

10

.26**

.11 - .65

.004

5,0

Khu vực 3

78

7

.21**

.08 - .56

.002

Nơi học THPT

Làm thêm
.51

OR

4,8

Không

245

23

120

28

Không Đạt

365 87,7

Có

Đạt

51

Nơi sống

12,3

Chú thích: Điểm TB: điểm trung bình, SD: độ lệch
chuẩn, n: số lượng, %: phần trăm

Nhận xét: Điểm trung bình kỹ năng tự học
nói chung của sinh viên điều dưỡng năm nhất
Cao đẳng Y tế Hà Nội là 3,4 ± .51 điểm. Trong
đó, hơn 87% số sinh viên có điểm kỹ năng tự
học không đạt yêu cầu (dưới 4 điểm - tương
đương với tự học ở mức “thường xuyên”). Điểm
các kỹ năng tự học thành phần được mô tả ở
bảng 2. Trong các kỹ năng, kỹ năng nghe giảng

2,49** 1,37 - 4,50 .003

2,16.* 1,14 - 4,09 .018

Cùng gia đình

173

15

Thuê nhà trọ
hoặc ở ký túc
xá

192

36

Nhận thức về sự cần thiết của tự
học
Không tốt (< 4)

56

3

Tốt (≥4)

309

48

Mục đích
tự học

2,90

.87 - 9,63

.082

1.95*

1.04 - 3.65 .037
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khả năng có điểm kỹ năng “đạt” cao hơn 1,95 lần
người có mục đích tự học không tốt.

Kỹ năng tự
học
Yếu tố

Không
đạt (n)

Đạt
(n)

Không tốt (< 4)

172

16

Tốt (≥4)

193

35

Trang thiết bị
tự học
Chưa đáp ứng
(< 4)

187

19

Đáp ứng (≥4)

178

32

Mức độ thường
xuyên tự học

OR

95% CI

p

1.77

.97 - 3.24

.064

4. BÀN LUẬN

1.81

Không tốt (< 4)

340

45

Tốt (≥4)

25

6

Thời gian
tự học khi
không thi

.71 - 4.66

.216

3.47** 1.55 - 7.76 .001

< 1 giờ

341

41

≥ 1 giờ

24

10

Chú thích: *: p < .05; **: p < .01
Nhận xét: Nơi học trung học phổ thông, làm
thêm, nơi sống, lượng thời gian dành cho tự học
ngoài thời gian thi cử, và mục đích tự học có mối
liên quan có ý nghĩa thống kê với kỹ năng tự học
của sinh viên (p < .05). Theo đó, sinh viên học
trung học phổ thông ở các khu vực 1 có có khả
năng đạt điểm kỹ năng tự học ở mức “đạt” cao
hơn sinh viên học trung học phổ thông ở khu vực
2, 2-NT và 3. Khả năng sinh viên có điểm kỹ năng
tự học “đạt” cao hơn khoảng 2,5 lần ở nhóm sinh
viên có đi làm thêm so với nhóm sinh viên không
đi làm thêm. Nhóm sinh viên không sống cùng gia
đình có khả năng có điểm kỹ năng tự hoc “đạt”
cao hơn khoảng 2,16 lần so với sinh viên nhóm
sống cùng gia đình. Sinh viên có thói quen dành
thời gian tự học từ 1 tiếng trở lên mỗi ngày có
khả năng đạt điểm kỹ năng tự học ở mức “đạt”
cao hơn 3,47 lần so với nhóm sinh viên dành
thời gian tự học từ ít hơn một tiếng trong ngày.
Tương tự, sinh viên có mục đích tự học tốt sẽ có
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Tuổi, giới, nhận thức về sự cần thiết của tự
học, trang thiết bị dành cho tự học, và mức độ
thường xuyên của tự học không có mối liên quan
có ý nghĩa thống kê với kỹ năng tự học của đối
tượng nghiên cứu.

Điểm trung bình kỹ năng tự học chung của
sinh viên mới vào trường trong nghiên cứu này
thấp hơn không đáng kể so với nghiên cứu của
Lâm Lệ Trinh (2017) trên 191 sinh viên điều
dưỡng đại học năm nhất trường Đại học Y dược
thành phố Hồ Chí Minh với mức điểm trung bình
3.6 [4]. Tuy nhiên thấp hơn một cách rõ rệt so với
nghiên cứu của Barnes (2000) và Shokar (2002)
với mức trung bình lần lượt 4,05 và 4,07 [5,14].
Sự khác biệt này có thể là do tại các nước phát
triển có nền giáo dục tiên tiến, các phương pháp
dạy-học được áp dụng theo hình thức tích cực,
lấy học viên làm trung tâm, nhà trường với trang
thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ, nguồn
tài liệu phong phú, dễ tiếp cận, sinh viên có nền
tảng học tập chủ động từ các cấp học phổ thông
nên khi vào học ở cấp đại học, cao đẳng, sinh
viên dễ dàng thích nghi và chủ động trong học
tập, nhất là với vấn đề tự học. Mức chênh lệch về
điểm tự học của sinh viên không quá cao nên có
thể nhận thấy kết quả dạy học điều dưỡng trong
nước cũng dần tiếp cận được với các nước có
nền giáo dục tiên tiến. Vì vậy, cả nhà trường và
bản thân sinh viên cần tiếp tục cố gắng, nâng cao
chất lượng dạy - học, trong đó nhấn mạnh vào
vai trò trung tâm của sinh viên và vai trò tự học
của sinh viên.
Nơi học phổ thông có ảnh hưởng đến phương
pháp học tập của sinh viên, đặc biệt với sinh viên
trong nghiên cứu này vừa nhập học được khoảng
một tháng. Các khu vực khác nhau có điều kiện
kinh tế văn hóa khác nhau dẫn đến việc tiếp cận
và sử dụng được các phương pháp học tập tiên
tiến là khác nhau.
Việc làm thêm và nơi sống có thể ảnh hưởng
đến sự phân bố thời gian học của sinh viên.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy rằng
sinh viên đi làm thêm có khả năng đạt được kỹ
năng tự học mức “đạt” cao hơn sinh viên không
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có việc làm thêm và sinh viên không sống cùng
gia đình có khả năng tự học ở mức “đạt” cao
hơn sinh viên sống tự lập. Kết quả này khác với
Lâm Lệ Trinh (2017) [4]. Có thể giải thích rằng,
với những sinh viên này, họ trở nên độc lập hơn,
do đó khả năng quản lý thời gian tốt hơn những
sinh viên không đi làm thêm và sống cùng với gia
đình. Hoặc rằng, những người có kỹ năng học tốt
hơn sẽ có khả năng quản lý thời gian tốt hơn, do
đó họ có thể dành thời gian cho việc đi làm thêm
để phục vụ học tập và sinh hoạt. Do đó, cần có
các nghiên cứu đánh giá mối tương quan giữa
kỹ năng quản lý thời gian và việc tự học để có kế
hoạch hỗ trợ sinh viên phù hợp nhằm nâng cao
tính tự học ở sinh viên.
Sinh viên xác định được mục tự học một cách
đúng đắn có khả năng đạt kỹ năng tự học tốt hơn
do sinh viên có động lực để chủ động trong việc
học tập, giải quyết các nhiệm vụ học tập cũng
như tìm hiểu thêm các kiến thức liên quan hay vì
học cho có, học đối phó với kỳ thi.
Thời gian dành cho tự học cũng ảnh hưởng
tới kỹ năng tự học của sinh viên. Thời gian quá
ít không đủ để sinh viên phát triển đầy đủ các kỹ
năng tự học. Vì kỹ năng tự học bao gồm rất nhiều
quá trình từ xác định mục tiêu, lên kế hoạch, thực
hiện và lượng giá. Do đó, thời gian học quá ngắn
không thể đáp ứng yêu cầu cơ bản để hình thành
các kỹ năng này.
Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan
trọng của việc tự học sẽ có động lực tự học tốt
hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng, điểm kỹ năng tự
học ở những sinh viên có nhận thức tốt có khả
năng hình thành kỹ năng tự học “đạt” cao hơn
so với những sinh viên còn lại. Nghiên cứu của
Pacheco-velázquez đưa ra kết quả tương tự [13].
Do đó, việc giáo dục cho sinh viên về tầm quan
trọng của việc tự học có thể là giải pháp rất hữu
ích trong việc nâng cao kỹ năng tự học cho sinh
viên. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, sự khác
biệt không có ý nghĩa thống kê.
Có thể giải thích rằng, mức độ thường xuyên
của tự học có thể làm tăng kỹ năng tự học của sinh
viên bởi vì qua quá trình tự học một cách có chu
kỳ, dần dần sinh viên sẽ hình thành thói quen xác
định thời gian dành cho học tập, lên kế hoạch và
tuân thủ theo kế hoạch một cách thường xuyên.
Tuy nhiên, trong nghiên cứu này chúng tôi không
nhận thấy sự khác biệt về điểm kỹ năng giữa

nhóm có mức độ tự học tốt và không tốt. Điều
này có lẽ bởi vì phần đông sinh viên trong nghiên
cứu này tự học ở mức độ thường xuyên không
đạt (395 trên tổng số 416) và có tới 180 sinh viên
phản ánh tự học ít hơn 1 giờ trong ngày. Nguyên
nhân nữa có thể xuất phát từ việc sinh viên mới
bắt đầu thay đổi môi trường học từ trung học phổ
thông sang đại học. Sinh viên có thể chưa thích
nghi ngay với môi trường học mới và chưa định
hình rõ ràng được phương thức học tập phù hợp.
Thêm nữa, trong tháng đầu tiên của chương trình
học, sinh viên tham giam chủ yếu các môn học
khoa học cơ sở như tin học, ngoại ngữ; giáo dục
thể chất; giáo dục pháp luật; an ninh - quốc phòng
nên thời gian sử dụng cho việc tự học chưa nhiều
để phát triển các kỹ năng này ở sinh viên.
Bên cạnh yếu tố chủ quan là cá nhân người
học, yếu tố khách quan như sự đáp ứng của trang
thiết bị và môi trường tự học cũng đóng một vai
trò không nhỏ trong sự hình thành và phát triển
kỹ năng tự học của sinh viên. Tuy nhiên trong
nghiên cứu này, chúng tôi chưa thấy sự khác biệt
có ý nghĩa thống kê về khả năng “đạt” kỹ năng
tự học ở nhóm đáp ứng đủ và chưa đáp ứng đủ
nhu cầu tự học. Có thể giải thích rằng sinh viên
mới vào trường còn chưa làm quen được hết với
trang thiết bị và môi trường học tập ở Cao đẳng
Y tế Hà Nội.
Như vậy, qua khảo sát các yếu tố liên quan
đến tự học của sinh viên điều dưỡng mới vào
trường, có thể nhận thấy rất nhiều các yếu tố
thuộc cá nhân người học liên quan đến kỹ năng
tự học mà khi tăng cường các yếu tố này thì tự
học của sinh viên cũng đạt kết quả tốt hơn như:
mục đích, nhận thức về sự cần thiết của tự học,
xây dựng đủ thời lượng học tập, nơi sống, nơi
học trung học phổ thông, làm thêm. Yếu tố bên
ngoài là chất lượng đáp ứng của môi trường dạy
học với nhu cầu tự học của sinh viên.

5. KẾT LUẬN
Thực trạng kỹ năng tự học của sinh viên điều
dưỡng sau tháng đầu tiên nhập học còn chưa đạt
(trung bình 3,4 điểm). Trong các nhóm kỹ năng,
kỹ năng xây dựng kế hoạch học tập và tự kiểm
tra đánh giá quá trình học ở mức thấp nhất (điểm
trung bình 3,1). Kỹ năng nghe giảng có điểm
trung bình cao nhất (3,7).
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Kỹ năng tự học phụ thuộc vào nhiều yếu tố,
bao gồm cả yếu tố chủ quan và khách quan về
nơi sống, nơi học trung học phổ thông, làm thêm,
lượng thời gian dành cho tự học ngoài thời gian
thi cử, và sự nhận thức đúng đắn về mục đích
của việc tự học.

6. KIẾN NGHỊ
Vai trò của nhà trường và giảng viên là định
hướng kỹ năng tự học cho sinh viên. Đặc biệt, đối
với sinh viên đến từ các khu vực khác nhau cần
được tư vấn, hỗ trợ phát triển kỹ năng tự học ở
các mức độ khác nhau, trong đó nhóm cần quan
tâm nhất là nhóm đến từ khu vực 1. Nhà trường
cũng cần đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu, giáo trình
cho sinh viên, sắp xếp lịch trình học tập giữa các
môn học trong học kỳ một cách phù hợp để sinh
viên có nhiều thời gian phát triển kỹ năng tự học.
Bên cạnh đó, nhà trường cần tổ chức các buổi
chia sẻ kinh nghiệm tự học của sinh viên khóa
trên cho sinh viên mới vào trường, tăng cường
các buổi học nhóm nhằm tăng tần suất tự học và
trao đổi ở sinh viên. Việc phối hợp các biện pháp
này sẽ giúp hỗ trợ tăng cường kỹ năng tự học cho
sinh viên trong thời gian học tập tại trường cũng
như phát triển kỹ năng học tập suốt đời cho sinh
viên sau khi ra trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trịnh Thế Anh (2013). Đánh giá năng lực tự
học của sinh viên các ngành sư phạm được đào
tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Sư
phạm Đà Nẵng. Luận văn Thạc sỹ, trường Đại
học Quốc gia Hà Nội, 1 - 112.
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TÓM TẮT

ABSTRACT

Mục tiêu: Đánh giá mức độ hài lòng của
người nhà người bệnh điều trị tại khoa Hồi sức
tích cực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.

Aim: To assess the levels of patient relatives’
satisfaction in the intensive care unit at a
cardiovascular center.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
thực hiện trên 99 người nhà của bệnh nhân tim
mạch nằm tại đơn vị chăm sóc tích cực, Trung
tâm Tim mạch, Bệnh viện E, Hà Nội.

Methods: A cross-sectional study was
conducted in 99 family members of patients with
cardiovascular problems who needed intensive
care in E hospital, Hanoi.

Kết quả: Người nhà có sự hài lòng cao nhất
về “sự tham gia của người nhà khi bác sĩ đi buồng
hàng ngày” (83,9 ± 15,2); “sự quan tâm và chăm
sóc của nhân viên hồi sức cấp cứu tích cực với
người bệnh” (81,9 ± 11,9); “nhân viên y tế cung
cấp đầy đủ thông tin về người bệnh” (79 ± 14,9).
Điểm hài lòng trung bình thấp nhất là về không
khí trong phòng chờ khoa hồi sức (50,8 ± 34,5).

Results: The study findings indicated that
the high levels of family satisfaction were rated
for “family participation in daily rounds with
healthcare staff” (83.9±15.2); “ICU staff’s concern
and caring towards patients” (81.9±11.9); “ICU
staff’s provision of information for family members”
(79±14.9). The lowest satisfaction score was “the
atmosphere of ICU waiting room” (50.8±34.5).

Kết luận: Người nhà người bệnh có mức độ
hài lòng cao với dịch vụ chăm sóc cho NB điều
trị tại khoa ICU, tuy nhiên một số khía cạnh trong
chăm sóc người bệnh và người nhà cần được
quan tâm hơn như nhu cầu của người nhà người
bệnh (NNNB) và cải thiện cơ sở vật chất của
phòng chờ nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y
tế tốt hơn. Đánh giá sự hài lòng của NNNB cần
được thực hiện thường quy tại các đơn vị ICU để
xác định kịp thời vấn đề cần hỗ trợ của NNNB.

Conclusion: Patients’ relatives perceived high
levels of satisfaction towards ICU services and
staff. However, there are some areas need to be
improved including individual needs of family and
facilities of waiting room in order to provide better
healthcare services. Assessing patient relatives’
satisfaction needs to be included in routine care
in ICU to identify their needs of support.

Từ khóa: Sự hài lòng của người nhà, người
bệnh hồi sức tích cực, chăm sóc tích cực, can
thiệp tim mạch
1 Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.
ĐT: 09094917758

Email: haovienetm@gmail.com

2 Khoa Điều dưỡng-Hộ sinh, Đại học Y Hà Nội.
Ngày nhận bài phản biện: 01/8/2020
Ngày trả bài phản biện: 10/8/2020
Ngày chấp thuận đăng bài: 17/8/2020

Keywords: Family satisfaction, ICU patient,
intensive care, cardiovascular care

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự hài lòng của người bệnh và gia đình là chỉ
số quan trọng phản ánh chất lượng và kết quả
của các dịch vụ y tế [4]. Những kết quả đánh
giá được từ sự hài lòng của người bệnh rất có ý
nghĩa trong việc lập kế hoạch chương trình, đánh
giá và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Thêm
vào đó, những kết quả này cũng cung cấp một
thang đo về sự yếu kém của dịch vụ và làm cơ
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sở cho việc đưa ra những giải pháp để khắc phục
những yếu kém đó.
Bộ Y tế quy định các bệnh viện thực hiện lấy ý
kiến thăm dò và đánh giá sự hài lòng (SHL) của
người bệnh (NB), người nhà người bệnh (NNNB)
và nhân viên y tế (NVYT) thường xuyên, ít nhất là
03 tháng một lần nhằm có cơ sở cho việc cải tiến
nâng cao chất lượng phục vụ NB và tăng SHL
của NVYT với nghề nghiệp [1], [2]. Tại Việt Nam
cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về SHL của NB
và NNNB được tiến hành đánh giá theo tiêu chí
riêng của từng bệnh viện và kết quả cũng không
thống nhất, phụ thuộc do các tiêu chí đánh giá
khác nhau [3], [5]. Hiện nay, chưa có nghiên cứu
thực hiện trên nhóm đối tượng là người nhà của
người bệnh được chăm sóc tại các đơn vị hồi
sức cấp cứu (ICU). Vì vậy, nghiên cứu này được
thực hiện nhằm mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của
người nhà người bệnh tại khoa Hồi sức tích cực
ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện
E năm 2019.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Người nhà chăm
sóc trực tiếp người bệnh đang điều trị nội trú tại
khoa ICU ngoại tim mạch - Trung tâm Tim mạch,
Bệnh viện E.
Tiêu chuẩn lựa chọn
- Người nhà (≥ 18 tuổi) chăm sóc trực tiếp
người bệnh đang điều trị tại khoa Hồi sức tích
cực ngoại Tim mạch - Trung tâm Tim mạch, Bệnh
viện E.
- Người tham gia nghiên cứu không mắc các
bệnh về tâm thần, câm, điếc; tình trạng sức khỏe
có thể đáp ứng được việc trả lời phỏng vấn.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Người nhà người bệnh không đồng ý hợp tác
hoặc không tự điền và không trả lời phỏngvấn.
- Người nhà có người bệnh nằm điều trị nội
trú tại khoa dưới 03 ngày. Trong khoảng thời gian
quá ngắn, người nhà sẽ không đủ thông tin và trải
nghiệm về việc chăm sóc của NVYT với người
bệnh.
2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả
cắt ngang.
2.3. Thời gian và Địa điểm nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 01/7/2019
đến ngày 30/9/2919.
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- Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được thực
hiện tại Khoa hồi sức tích cực ngoại Tim mạch Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E.
2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu: Phương pháp
chọn mẫu toàn bộ các đối tượng đủ tiêu chuẩn
trong khoảng thời gian nghiên cứu.
2.5. Công cụ thu thập thông tin
Bộ câu hỏi về sự hài lòng của người nhà
người bệnh ICU (FS-ICU) được phát triển vào
năm 2003 bởi một nhóm các chuyên gia chăm
sóc sức khỏe ở Canada [8]. Bộ câu hỏi bao gồm
đánh giá hài lòng của NNNB về việc chăm sóc
người bệnh của NVYT (8 câu hỏi, tổng điểm từ 0
đến 800); hài lòng với kỹ năng, năng lực, thái độ
của NVYT (6 câu hỏi, tổng điểm từ 0 đến 600); hài
lòng về cơ sở hạ tầng của đơn vị hồi sức (2 câu
hỏi, tổng điểm từ 0 đến 200); và hài lòng về việc
NVYT cung cấp thông tin về NB cho người nhà (6
câu hỏi, tổng điểm từ 0 đến 600). Bộ câu hỏi sử
dụng thang đo bao gồm thang điểm: Hoàn toàn
hài lòng (100 điểm); Rất hài lòng (75 điểm); Hài
lòng (50 điểm); Ít hài lòng (25 điểm); và Không hài
lòng (0 điểm).
2.6. Phân tích số liệu
Số liệu được xử lí bằng phần mềm STATA 12.
Các phương pháp thống kê mô tả bao gồm trung
bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tần số, tỷ lệ phần
trăm được sử dụng để thể hiện đặc điểm của đối
tượng tham gia nghiên cứu và mức độ hài lòng.
2.7. Đạo đức trong nghiên cứu
Nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng xét
duyệt đề cương Cử nhân Điều dưỡng, khoa Điều
dưỡng - Hộ sinh, trường Đại học Y Hà Nội và sự
cho phép của Bệnh viện E.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối
tượng nghiên cứu
Đặc điểm
Giới tính Nam
Nữ
Nhóm
18-30
tuổi của 30-55
người
≥55
nhà
Trung bình ±SD

Số lượng (n) Tỷ lệ (%)
37
37,37
62
62,63
23
23,23
64
64,65
12
12,12
38±11
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Nơi sinh
sống
Trình độ
học vấn

Nghề
nghiệp

Hà Nội
Nơi khác
Tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Trung cấp, cao đằng
Đại học/sau Đại học
Nông dân
Công nhân
Văn phòng
Lao động tự do

12
87
8
20
29
21
21
29
16
17
37

Bảng 2. Mối quan hệ của người nhà và
người bệnh

12,12
87,88
8,08
20,2
29,29
21,21
21,2
29,29
16,16
17,17
37,37

Nhận xét: Tổng số đối tượng tham gia nghiên
cứu là 99, trong đó: đa số là nữ (62,24%), có
tuổi trung bình là 38 ± 11 trong đó nhóm tuổi từ
30 - 55 chiếm tỷ lệ cao nhất (64,65%), sinh sống
chủ yếu ở ngoài Hà Nội (87,88%), lao động tự do
cao nhất (37,37%).

Đặc điểm
Quan hệ với NB
Vợ/chồng
Bố/mẹ

Số lượng (n)
26
36

Tỷ lệ (%)
26,26
36,36

Con
Anh/chị em
Sinh sống cùng NB Có
Không
Số lần đã từng
1 lần
vào ICU chăm như > 1 lần
người nhà NB

7
30
79
20
25
74

7,07
30,3
79,8
20,2
25,25
74,25

Nhận xét: Trong mối quan hệ của đối tượng với
người bệnh, chiếm tỷ lệ cao nhất là quan hệ bố/mẹ
(36,36). 79,8% NNNB sống cùng NB. 100% đối
tượng đã từng vào khoa ICU chăm sóc NB. Trong
đó, 74,5% đối tượng đã từng vào hơn một lần.

3.2. Sự hài lòng của người nhà người bệnh nội trú về sự quan tâm, chăm sóc của NVYT
Bảng 3. Sự hài lòng của người nhà NB về việc chăm sóc người bệnh của nhân viên y tế
Không
hài lòng

Ít hài lòng

Hài lòng

Rất
hài lòng

Hoàn toàn
hài lòng

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

Sự quan tâm và chăm sóc của nhân viên hồi
sức cấp cứu tích cực với NB

0

1
(1)

11
(11,1)

62 (62,6)

25 (25,3)

81,9 ± 11,9

Nhân viên khoa Hồi sức đánh giá và xử trí
triệu chứng đau của NB

1
(1)

4
(4)

29
(29,4)

41
(41,4)

24 (24,2)

81,1 ± 17,3

Nhân viên khoa Hồi sức đánh giá và xử trí
triệu chứng khó thở của NB

3
(3)

4
(4)

29
(29,4)

44 (44,4)

19 (19,2)

77,1 ± 21,2

Nhân viên khoa Hồi sức đánh giá và xử trí lo
lắng của NB

2
(2)

3
(3)

31
(31,3)

42 (44,4)

21 (21,3)

79,4 ± 19,3

Sự quan tâm của nhân viên y tế tới nhu cầu
của NNNB

3
(3,1)

8
(8,1)

6
(6,1)

60 (60,5)

22 (22,2)

76,9 ± 17,9

Sự hỗ trợ tinh thần

2

7
(7,1)

6
(6,1)

63 (63,6)

21 (21,2)

77,2 ± 17,5

Sự phối hợp trong chăm sóc

1
(1)

2
(2)

13 (13,1)

57 (57,6)

26 (26,3)

81,1 ± 15,3

Sự quan tâm chăm sóc của đội ngũ NVYT

1
(1)

3
(3)

13 (13,1)

57 (57,6)

25 (25,3)

80,5 ± 15,5

Nội dung đánh giá

Mean ± SD

Nhận xét: NNNB có sự hài lòng cao nhất về sự quan tâm và chăm sóc của nhân viên ICU với NB
(81,9 ± 11,9) và về việc nhân viên ICU đánh giá và xử trí triệu chứng đau của NB (81,1 ± 17,3). NNNB
có sự hài lòng thấp nhất về sự quan tâm của NVYT tới nhu cầu của NNNB (76,9 ± 17,9).
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Bảng 4. Sự hài lòng với kỹ năng, năng lực, thái độ của nhân viên y tế
Không hài lòng Ít hài lòng Hài lòng Rất hài lòng
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)
Kỹ năng và năng lực thành thạo của
2
5
7
62 (62,6)
điều dưỡng khoa Hồi sức
(2)
(5,1)
(7,1)
Thường xuyên trao đổi tình trạng
2
9
18
54
bệnh với NNNB của điều dưỡng ICU
(2)
(9,1)
(18,2)
(54,5)
Hài lòng về sự tham gia của người
3
54
0
23 (23,2)
nhà khi bác sĩ đi buồng hàng ngày
(3)
(54,6)
Hài lòng về việc NNNB tham gia
3
6
10
57 (57,6)
chăm sóc tích cực cho NB
(3)
(6,1)
(10,1)
Hài lòng về mức độ hay số lần chăm
2
6
7
63 (63,6)
sóc sức khỏe mà NB nhận được
(2)
(6,1)
(7,1)
Kỹ năng và năng lực thành thạo của
2
2
13
bác sĩ khoa Hồi sức (tất cả các bác
57 (57,6)
(2)
(2)
(13,1)
sĩ bao gồm cả bác sĩ nội trú)
Nội dung đánh giá

Hoàn toàn hài lòng
N (%)
23 (23,2)
16 (16,2)
19 (19,2)
23 (23,2)
21 (21,2)
25 (25,3)

Mean ± SD
78,3 ± 17,5
75,6 ± 17,2
83,9 ± 15,2
77,8 ± 15,2
77,7 ± 16,3
79,9 ± 17,5

Nhận xét: NNNB có sự hài lòng cao nhất với sự tham gia của người nhà khi bác sĩ đi buồng hàng ngày
(83,9 ± 15,2) và hài lòng thấp nhất với việc trao đổi tình trạng bệnh với NNNB của điều dưỡng ICU (75,6 ± 17,2).
Bảng 5. Sự hài lòng về cơ sở hạ tầng của khoa Hồi sức tích cực
Không hài
lòng
N (%)
Hài lòng về không khí trong phòng chờ
44
khoa Hồi sức
(44,3)
Hài lòng về không khí trong phòng khoa
2
Hồi sức
(2)
Nội dung đánh giá

Ít hài lòng

Hài lòng

N (%)
7
(7,1)
5
(5,1)

N (%)
5
(5,1)
8
(8,1)

Rất hài
lòng
N (%)

Hoàn toàn
hài lòng
N (%)

26 (26,3)

17 (17,2)

61
(61,6)

23 (23,2)

Mean
± SD
50,8 ± 34,5
78,6 ± 16,5

Nhận xét: Về khoa ICU, NNBN có sự hài lòng trung bình về không khí trong phòng chờ khoa ICU
(50,8 ± 34,5), và hài lòng khá cao về không khí trong phòng khoa ICU (78,6 ± 16,5).
Bảng 6. Sự hài lòng về việc nhân viên y tế cung cấp thông tin cho người nhà
Nội dung đánh giá
Tần suất giao tiếp của các bác sĩ khoa Hồi
sức với NNNB
Nhân viên y tế sẵn sàng giải đáp những
thắc mắc của NNNB
Nhân viên y tế giải thích cho NNNB một
cách dễ hiểu
Nhân viên y tế cung cấp thông tin trung
thực về tình trạng NB cho người nhà
Nhân viên y tế cung cấp đầy đủ thông tin
về NB cho NNNB
Tính nhất quán của thông tin về tình trạng
NB khi nhân viên y tế cung cấp cho NNNB

Không hài
lòng
N (%)
0
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0
1
(1)

Ít hài lòng

Hài lòng

N (%)
13
(13,1)
11
(11,1)
11
(11,1)
5
(5,1)
9
(9,1)
3
(3)

N (%)
26
(26,1)
5
(5,1)
7
(7,1)
9
(9,1)
17
(17,1)
18
(18,2)

Rất hài
lòng
N (%)

Hoàn toàn hài
lòng
N (%)

40 (40,4)

20 (20,2)

60
(60,6)

22 (22,2)

57 (57,6)

23 (23,2)

62 (62,6)

22 (22,2)

51 (51,5)

22 (22,2)

58 (58,6)

19 (19,2)

Mean ± SD
77,4 ± 16,8
77,1 ± 16,7
77,4 ± 17
78,9 ± 15,4
79 ± 14,9
79 ± 15

Nhận xét: NNNB có sự hài lòng cao nhất về việc NVYT cung cấp đầy đủ thông tin về NB (79 ± 14,9)
và về chất lượng nhất quán của thông tin được cung cấp (79 ± 15). NNNB có sự hài lòng thấp nhất về
việc giải đáp những thắc mắc của NVYT (77,1 ± 16,7).
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4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của người nhà người
bệnh nội trú khoa ICU
Qua khảo sát 99 NNNB tại khoa ICU, chúng tôi
nhận thấy NNNB có độ tuổi trung bình là 38 ± 11
trong đó nhóm tuổi từ 30 - 55 chiếm tỷ lệ cao nhất
(64,65%). Phần lớn người nhà đi chăm sóc NB
là nữ (62,24%). Kết quả nghiên cứu của chúng
tôi cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của
Lam và cộng sự (2015) trên 961 đối tượng tại
một bệnh viện ở Hong Kong cho thấy tỷ lệ người
nhà là nữ chiếm 57,2%, độ tuổi trung bình là 47
(38 - 55) [11]. Yếu tố văn hóa xã hội ở Việt Nam
cũng như các nước châu Á, chăm sóc thành viên
trong gia đình thường được định sẵn do phụ nữ
đảm nhiệm [11].
Trong mối quan hệ của đối tượng nghiên cứu
với người bệnh, chiếm tỷ lệ cao nhất là quan hệ
bố/mẹ (36,36), tiếp theo là anh/chị em (30,3%),
vợ/chồng (26,26%), con cái (7,07%). Kết quả
nghiên cứu của chúng tôi có sự khác biệt với
Lam và cộng sự, trong đó 47,6% là con cái [11].
Sự khác biệt này là do có sự khác biệt về đặc
điểm của người bệnh trong nghiên cứu của Lam
và cộng sự phần lớn là người cao tuổi (trung bình
68 tuổi), do đó NNNB chủ yếu là con cái.
Trong nghiên cứu của chúng tôi có 79,8%
sống cùng NB, cao hơn so với nghiên cứu khác
[11, 12]. Có thể do đặc điểm văn hóa xã hội,
người Việt Nam vẫn còn duy trì thói quen sống
chung với cha mẹ ngay cả khi đã kết hôn nên tỷ lệ
sống cùng cao hơn. 100% đối tượng đã từng vào
khoa ICU chăm NB, trong đó, 74,5% đối tượng
đã từng vào 2 lần, 25,25% đã từng vào 1 lần. Tỷ
lệ này cao hơn so với các nghiên cứu trước đó
[11, 12], có thể do cỡ mẫu còn nhỏ và đối tượng
nghiên cứu chỉ ở một đơn vị ICU, chưa mang tính
đại diện cho quần thể.
4.2. Sự hài lòng của người nhà người bệnh
về sự quan tâm, chăm sóc của NVYT
Nhìn chung, NNNB có sự hài lòng cao về việc
chăm sóc của NVYT cho NB (Trên 70% NNNB
đánh giá hài lòng/rất hài lòng về các tiêu chí).
Theo bảng 3, NNNB có sự hài lòng cao nhất đối
với sự quan tâm và chăm sóc của NVYT tại khoa
ICU dành cho NB và những đánh giá và xử trí
triệu chứng đau cho NB của họ. Trong khi đó,
sự hài lòng của NNNB thấp nhất đối với việc xử

trí khó thở cho NB và quan tâm tới nhu cầu của
họ từ phía NVYT. Kết quả nghiên cứu này cũng
tương tự các nghiên cứu trước [8, 11]. Khoa ICU
là đơn vị chăm sóc y tế cho NB nặng, áp dụng
máy móc kỹ thuật cao, chuyên môn phức tạp,
do đó NVYT làm việc tại ICU có khối lượng và
cường độ công việc lớn cũng như stress khá cao
[7]. Vì vậy, đây có thể là lý do dẫn đến việc NVYT
không có đủ thời gian để hỗ trợ về tinh thần nhiều
hơn cho NNNB. NNNB cũng có mức độ stress
cao do phải chứng kiến tình trạng bệnh nặng của
người thân điều trị trong ICU và đối mặt với nguy
cơ mất người thân bất kỳ lúc nào [7].
Về mức độ hài lòng về sự quan tâm của NVYT
tới nhu cầu của NNNB trong nghiên cứu hiện tại
thấp hơn so với nghiên cứu tại Hong Kong và tại
Canada [8, 11]. So với các nước phát triển như
Hong Kong và Canada có hệ thống y tế không bị
quá tải như ở Việt Nam, NVYT cũng có thời gian
quan tâm chăm sóc gia đình NB tốt hơn. Bổ sung
nhân lực, đặc biệt điều dưỡng là những NVYT
thường xuyên tiếp xúc với NNBN cũng có thể góp
phần cải thiện chất lượng chăm sóc NNBN.
4.3. Sự hài lòng đối với kỹ năng, năng lực,
thái độ của nhân viên y tế
Nghiên cứu cho thấy NNNB đánh giá cao nhất
việc họ được tham gia cùng bác sĩ đi buồng hàng
ngày; năng lực chuyên môn của bác sĩ ICU và có
sự hài lòng thấp nhất với việc trao đổi tình trạng
bệnh thường xuyên của điều dưỡng ICU. Kết
quả này tương tự với các nghiên cứu trước đó
[8, 9, 11, 12]. Do tình trạng bệnh nguy kịch của
NB điều trị tại ICU, NNNB thường xuyên căng
thẳng lo lắng, vì vậy nhu cầu được trao đổi về
diễn biến bệnh của NB với NVYT tăng cao. Điều
dưỡng là NVYT thường xuyên gặp NNBN cần
phải nhận thức được nhu cầu này và tích cực
cung cấp thông tin cho NNNB nhiều hơn.
4.4. Sự hài lòng về cơ sở hạ tầng của
khoa ICU
Đánh giá về khoa ICU, điểm hài lòng về không
khí trong phòng chờ của khoa chỉ đạt trung bình,
trong đó 44,2% NNNB không hài lòng, kết quả
này cũng phù hợp với nghiên cứu trước đó [8,
10]. Theo khảo sát mới đây của Quỹ Arnold P.
Gold, một nhóm phát triển tính nhân văn trong y
tế, bệnh nhân/người nhà có thể kiên nhẫn chờ
khoảng 20 phút [6], nhưng sau đó họ sẽ thấy
thời gian mình chờ là lãng phí. Để bù đắp cho
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khoản thời gian lãng phí, nên sắp xếp phòng chờ
thích hợp để tạo không gian riêng và có tiện nghi
giúp NNNB có thể làm việc riêng của họ (ví dụ
tạo khu vực có thể sử dụng laptop, ổ cắm điện
hoặc internet) [7]. Quan trọng hơn, việc cung cấp
cho NNNB thông tin đầy đủ, rõ ràng về tình trạng
bệnh của NB cũng giúp tăng cường mối quan hệ
tin tưởng giữa NNNB và NVYT [7].
4.5. Sự hài lòng về NVYT trong việc cung
cấp thông tin và hỗ trợ quá trình ra quyết định
cho NNNB
Người nhà người bệnh có sự hài lòng cao
nhất về việc họ được tham gia vào các quyết
định liên quan đến điều trị cho NB và thấp nhất
về khoảng thời gian cho phép để họ đưa ra quyết
định. Do tình trạng NB điều trị trong ICU thường
nặng, NVYT có những lúc phải đưa ra giải pháp
điều trị và chăm sóc trong thời gian rất ngắn, vì
vậy việc NNNB cảm thấy bị thúc ép khi đưa ra
quyết định về điều trị và sức khỏe cho người thân
và đôi khi là quyết định giữa sự sống và chết là
dễ hiểu. Phương pháp đưa ra quyết định dựa vào
chia sẻ thông tin [10] đã được đề cập đến trong y
văn, trong đó NVYT cần được đào tạo chú trọng
vào kỹ năng giao tiếp trong thảo luận với NNNB
để tìm hiểu thông tin về giá trị, sở thích, mong
muốn của NB và gia đình nhằm hỗ trợ cho quá
trình ra quyết định.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Người nhà người bệnh có mức độ hài lòng
cao với dịch vụ chăm sóc cho NB điều trị tại khoa
ICU, tuy nhiên đơn vị ICU và NVYT cũng cần chú
trọng hơn trong việc quan tâm tới nhu cầu của
NNNB và cải thiện về cơ sở vật chất của phòng
chờ nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt
hơn nữa cho NB và NNNB. Điều dưỡng ICU cần
tăng cường trao đổi thông tin về tình trạng NB và
hỗ trợ NNNB trong việc đưa ra quyết định chăm
sóc NB.
Khuyến nghị cho nghiên cứu tương lai cần
mở rộng thực hiện tại nhiều bệnh viện khác với
cỡ mẫu lớn hơn để tăng khả năng khái quát hóa
của kết quả nghiên cứu. Đánh giá sự hài lòng
của NNNB sử dụng bộ công cụ FS-ICU cần được
thực hiện thường quy tại các đơn vị ICU để xác
định kịp thời vấn đề cần hỗ trợ của NNNB.
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NHỮNG NGƯỜI THẦY THUỐC Ở TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 - HÀ NỘI
TRẦN LỄ

K

hi nói đến những người thầy thuốc trên
xe cấp cứu, người dân ở Hà Nội nói riêng
và nói chung các tỉnh, thành phố đều nghĩ
ngay đến đội ngũ thầy thuốc trung tâm cấp cứu
115. Họ là các bác sĩ và điều dưỡng viên hàng
ngày làm công việc thầm lặng nhưng cũng đầy
vinh quang: Đó là cấp cứu và vận chuyển bệnh
nhân đến các bệnh viện để các thầy thuốc ở đó
tiếp tục điều trị, cứu sống bệnh nhân. Trên xe ô
tô thường có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng viên và 1 lái
xe hoặc 1 y sĩ, 1 điều dưỡng viên, 1 lái xe. Với
những trang bị cấp cứu đơn giản, song khi có
điện thoại của người dân gọi là xe ô tô và kíp trực
nhanh chóng lên đường rong ruổi trên các đường
ngõ của thủ đô để kịp thời đến địa chỉ có bệnh
nhân cấp cứu. Xử trí cấp cứu xong rồi tùy theo
tính chất, chuyển bệnh nhân đến ngay các cơ sở
y tế gần nhất để tiếp tục điều trị. Để nâng cao
chất lượng chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc,
theo Tiến sĩ Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm
cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, trung tâm thường
xuyên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các
nhóm cấp cứu, bổ sung những kiến thức y học,
những loại thuốc thường dùng và cách xử trí
nhằm giúp cho các thầy thuốc nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ. Riêng với các điều dưỡng viên
sau mỗi chuyến xe đi cấp cứu về, các bạn lại
tranh thủ ngồi với nhau trao đổi chuyên môn cũng
như việc xử trí cấp cứu theo chỉ định của bác
sĩ, để tự nâng cao trình độ chuyên môn. Vì thế,
nên nhiều chuyến xe ô tô vận chuyển cấp cứu
bệnh nhân đã cứu sống được những trường hợp
rất đặc biệt như chuyến xe chở bác sĩ Phạm Thị
Hải Yến, điều dưỡng Nguyễn Thị Phương Thảo
và lái xe Dương Ngọc Tuấn đã cấp cứu thành
công một bệnh nhân 60 tuổi ở phố Hàng Giấy,
bị ngừng tim, ngừng thở, khi đưa vào Bệnh viện
Quân y 108, bệnh nhân đã có nhịp tim, điện tâm
đồ có hình ảnh nhồi máu cơ tim. Đó chỉ là một
trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân nặng đã
được cấp cứu kịp thời. Trung tâm còn tổ chức 1
phòng khám bệnh với đủ các chuyên khoa, gần
20 cán bộ nhân viên phục vụ người dân có thẻ
bảo hiểm y tế. Số thẻ bảo hiểm y tế mà phòng
khám hiện đang phục vụ là 24.000 thẻ, cũng có
tác dụng giảm áp lực người có thẻ bảo hiểm y tế
đổ về các bệnh viện. Trung tâm có đội ngũ hơn
100 cán bộ nhân viên trong đó điều dưỡng viên
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chiếm 50%. Các anh, chị đã làm tốt mọi công việc
chuyên môn từ hành chính, phòng nghiệp vụ,
cho đến trực tiếp ngồi trên xe ô tô để đến các
gia đình tiếp nhận người bệnh, xử trí cấp cứu rồi
đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị hay phục vụ tại
các phòng khám với người bệnh có thẻ bảo hiểm
y tế. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2020, số
lượt yêu cầu cấp cứu là 16.764 lượt. Số chuyến
xe cấp cứu là 16.749 chuyến. Tổng số người
bệnh phục vụ là 13.014, trong đó số người bệnh
được chuyển đến các bệnh viện là 10.231 người.
Trong việc phục vụ vận chuyển cấp cứu, cán bộ
nhân viên của trung tâm còn phối hợp với công
an khống chế đối tượng nghi ngáo đá, gây nguy
hiểm tính mạng cho người bệnh. Cấp cứu thành
công và chuyển viện an toàn các nạn nhân của
các vụ tai nạn giao thông nặng (có 2 bệnh nhân
trở lên) với 34 ca cấp cứu của 31 vụ. Điều đáng
nói nữa là khi cả nước chung tay phòng chống
dịch Covid - 1, thì tính từ ngày 01/02/2020 đến
hết tháng 6/2020 trung tâm đã cử 1.387 chuyến
xe cấp cứu, thu dung xử lý 1.763 trường hợp F1,
F2, và 47 trường hợp F0 đến các cơ sở cách ly
để điều trị. Có được kết quả đáng khích lệ như
vậy, cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Thành, đó là sự
chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế, công tác lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban giám đốc Trung tâm. Sự đồng
lòng và quyết tâm của toàn đội ngũ cán bộ công
nhân viên chức mà nòng cốt là các thầy thuốc
(gồm bác sĩ, và điều dưỡng) đã giúp mọi người
trong trung tâm cùng vững tin, yên tâm làm việc.
Vừa chống dịch song vẫn phục vụ các nhiệm vụ
chính trị, văn hóa xã hội khác của Trung ương và
thành phố Hà Nội như phục vụ kỳ họp Quốc hội,
Hội đồng nhân dân, tiếp dân của thành phố Hà
Nội. Những việc làm của các thầy thuốc ở đây
là như vậy nhưng khi được hỏi về cảm nghĩ, suy
nghĩ của mình thì các thầy thuốc, từ điều dưỡng
viên đến bác sĩ đều nói: “Đó là hạnh phúc của
chúng tôi, khi được người bệnh tin tưởng mỗi khi
có bệnh cần phải cấp cứu đã điện thoại gọi chúng
tôi đến để cấp cứu rồi chuyển đi bệnh viện điều
trị tiếp”. Suy nghĩ ấy thật giản dị song đáng quý
biết bao của các thầy thuốc ở đây - Trung tâm
cấp cứu 115 Hà Nội. Khi bài viết sắp in lên tạp
chí, tôi được tin các đội ngũ thầy thuốc ở đây lại
đang sẵn sàng phục vụ chiến dịch, phòng chống
dịch Covid mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành
ủy, UBND thành phố và Sở Y tế Hà Nội với quyết
tâm phục vụ bệnh nhân tốt nhất, góp phần chống
dịch an toàn.
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NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG THỜI COVID
Cử nhân: BÙI BÍCH LIÊN
Điều dưỡng trưởng khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

“Trong khoảnh khắc đó, tôi không phải là
đối thủ của cái chết - như thường vẫn thế mà như một đại sứ của nó".

Đ

ó là một câu nói nổi tiếng trong cuốn hồi
kí “Khi hơi thở hoá thinh không” của Paul
Kalanithi - một bác sĩ phẫu thuật viết trong
những năm tháng cuối cùng của cuộc đời anh.
Như con chim trước khi chết, lao vào bụi gai và
cất lên tiếng hát vĩnh biệt, tiếng hát đẹp nhất
mà nó từng hát. Quyển sách đã để lại trong tôi
những ám ảnh, nó đưa tôi đến với ranh giới mong
manh giữa sự sống và cái chết. Rồi tôi chợt nghĩ
đến công việc và sứ mệnh của mình - một Điều
dưỡng viên.

Trước tiên, cần hiểu Điều dưỡng là một nghề
độc lập và người Điều dưỡng là người cộng tác
với Bác sĩ trong suốt quá trình thăm khám, điều trị
và phục hồi. Cũng như WHO đã cho rằng: “Điều
dưỡng là một mắt xích quan trọng của công tác
chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
do người Điều dưỡng viên cung cấp có tác động
lớn tới sự hài lòng của người bệnh”, do đó dù ở
bất cứ quốc gia nào, muốn nâng cao chất lượng
chăm sóc sức khỏe thì phải chú ý phát triển công
tác Điều dưỡng.
Người ta ví Điều dưỡng là “nghề làm dâu trăm
họ” quả thật không sai! Làm nghề Điều dưỡng
ngoài tình yêu nghề, có lương tâm nghề nghiệp,
còn phải biết nhẫn nại, lắng nghe và thấu hiểu
người bệnh. Người bệnh vào viện được Điều
dưỡng chăm sóc toàn diện và liên tục, từ tư vấn
và hướng dẫn cho người bệnh, người nhà về
giáo dục sức khỏe, cách tự chăm sóc, tự theo
dõi trong thời gian nằm viện và sau khi ra viện
về nhà; trợ giúp Bác sĩ thực hiện các thủ thuật,
phẫu thuật; hay chăm sóc tinh thần cho người
bệnh cũng là một phần không thể thiếu. Một trong
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những công việc bắt buộc của Điều dưỡng viên
chính là phải luôn theo dõi người bệnh mọi lúc,
mọi nơi. Đối với những người bệnh nhẹ có thể
tự mình thực hiện vệ sinh cá nhân thì công việc
có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với
những người bệnh mất khả năng phục vụ bản
thân thì công việc sẽ trở nên khó khăn hơn, các
Điều dưỡng viên sẽ phải theo dõi những người
bệnh này 24/24 để đề phòng bất kỳ vấn đề bất
trắc nào xảy đến.

Trong bất cứ nghề nào, chữ “tâm” luôn được
đặt lên hàng đầu và nghề Điều dưỡng thì lại cần
thiết hơn nữa khi hằng ngày phải chứng kiến bao
mảnh đời bất hạnh, bao căn bệnh hiểm nghèo.
Vì vậy, ai theo nghề Điều dưỡng phải biết chấp
nhận hy sinh và là người can đảm, bởi áp lực công
việc không nói thành lời, chìm khuất trong những
cơn đau và niềm vui tái sinh của người bệnh, bởi
dấn thân chọn công việc cao quý này đồng nghĩa
với chấp nhận thiệt thòi cá nhân. Phải thực sự
yêu nghề, có năng lực và phải có một tấm lòng
nhân hậu mới đáp ứng yêu cầu của nghề
nghiệp bởi “Lương y như từ mẫu ”... Vì lẽ đó, để
hoàn thành tốt sứ mệnh này, chúng tôi đã gạt bỏ hết

những định kiến của xã hội, chuyên tâm vào công
việc, giữ vững tình yêu nghề và lương tâm nghề
nghiệp, luôn nhẫn nại, lắng nghe, thấu hiểu người
bệnh và luôn coi người bệnh là người nhà, chăm
sóc người bệnh cũng như chăm sóc người thân
trong chính gia đình mình vậy.
Chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với nghề
mà mình đã chọn, tuy vất vả, tuy khó nhọc
nhưng chưa từng hối hận, bởi lẽ khi ngoái đầu
nhìn lại, không phải tiền bạc hay địa vị mà
những điều tốt đẹp chúng tôi đã làm cho người
khác mới quan trọng và ý nghĩa biết bao.
Tôi tin rằng, bằng ý chí và niềm tin, chúng tôi
- những Điều dưỡng viên là những ngọn đuốc
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh luôn
cháy trong mình nhiệt huyết, nỗ lực phát triển,
vươn lên, khao khát mang đến sức khỏe, niềm
vui, hạnh phúc và thắp lên hy vọng cho tất cả
mọi người. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
đã cho chúng tôi một môi trường làm việc tuyệt
vời, giúp Điều dưỡng viên chúng tôi phát triển
chuyên môn và mài giũa những phẩm chất đạo
đức cao đẹp. Ở nơi đây, chúng tôi vẫn đang
ngày đêm gắng sức để mang lại niềm tin và
niềm hy vọng cho người bệnh, hướng họ tới một
tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Năm 2020 là
năm Quốc tế của Điều dưỡng, Hộ sinh toàn cầu,
chúng tôi những Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới các Điều
dưỡng viên nói chung và tập thể Điều dưỡng nói
riêng những tri ân cùng lời cảm ơn chân thành
nhất, hy vọng những cống hiến, nỗ lực và tình
yêu nghề của các bạn và chúng tôi mãi luôn rực
cháy và mãi vẹn tròn.
“ Dẫu cho sóng dập gió dồn
Chăm sóc người bệnh vững bền chuyền tay
Con đường điều dưỡng hôm nay
Rộn ràng sức sống tràn đầy niềm tin ”
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PHỤC VỤ BỮA ĂN CHO NGƯỜI BỆNH TẠI GIƯỜNG
KHOA NỘI LÃO - BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
LÊ VĂN THƠM
Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Bệnh viện C
Đà Nẵng đã thực hiện phục vụ bữa ăn bệnh nhân
tại giường bệnh, vừa thuận lợi cho bệnh nhân, vừa
bảo đảm không tụ tập đông người nhằm phòng,
chống lây nhiễm Covid-19.
Vào đầu buổi sáng mỗi ngày, điều dưỡng trực
ở từng khoa điều trị đi đến các phòng bệnh trong
khoa mình ghi nhu cầu ăn trưa, ăn tối của từng
bệnh nhân. Ngoại trừ những trường hợp đã có
người nhà đem cơm, các bệnh nhân đều đăng ký
và nộp tiền suất ăn theo nhu cầu với 2 mức 15.000
đồng/bữa hoặc 20.000 đồng/bữa. Suất ăn thường
có cơm, cháo và súp, món ăn trong các ngày kế
nhau được thay đổi thường xuyên. Ngoài ra, khoa
Dinh dưỡng của bệnh viện còn nấu chế độ ăn riêng
cho bệnh nhân ăn qua đường ống thông, người
nhà bệnh nhân, bệnh nhân người nước ngoài...
Trước 8 giờ 30 và trước 14 giờ 30 hằng ngày,
điều dưỡng trưởng ở từng khoa báo danh sách
bệnh nhân đăng ký bữa ăn tại giường cho khoa
Dinh dưỡng. Khoa Dinh dưỡng nhanh chóng tổng
hợp nhu cầu ăn tại giường của bệnh nhân trong
toàn bệnh viện và tổ chức mua sắm, chế biến suất
ăn theo số lượng đăng ký. Bộ phận cấp dưỡng
của khoa Dinh dưỡng thực hiện nấu bữa ăn theo
các tiêu chí: Ngon mắt, ngon mũi, ngon miệng,
đủ dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực
phẩm. Khu vực bếp được bố trí theo nguyên tắc
bếp ăn một chiều, từ khâu sơ chế thực phẩm cho
đến khâu phân chia suất ăn.
Buổi sáng từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, nhân
viên khoa Dinh dưỡng đẩy xe vận chuyển suất
ăn đến từng khoa điều trị. Điều dưỡng trưởng
và điều dưỡng trực ở các khoa điều trị phối hợp
với nhân viên khoa Dinh dưỡng đưa suất ăn đến
từng gường bệnh cho bệnh nhân. Tương tự, buổi
chiều, bệnh nhân được nhận suất ăn tại giường
trong thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ. Theo bác sĩ
Huỳnh Xuân Hải, phụ trách Khoa Dinh dưỡng cho
biết, khoa này chỉ có 11 cán bộ, nhân viên, nhưng
nhờ có sự phối hợp, hỗ trợ của các khoa điều trị,
nhất là hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh
niên bệnh viện, nên mọi việc đều trôi chảy, luôn
bảo đảm phục vụ tại giường bệnh cho tất cả bệnh
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Phát các suất ăn tại giường bệnh - khoa Lão
nhân có nhu cầu và phục vụ với thái độ ân cần, chu
đáo, đồng cảm với người bệnh. “Chúng tôi thường
xuyên theo dõi bệnh nhân ăn hết hay không hết
khẩu phần nhằm kịp thời điều chỉnh chất lượng
bữa ăn”, bác sĩ Huỳnh Xuân Hải nhấn mạnh.
Việc phục vụ bữa ăn bệnh nhân tại giường ở
Bệnh viện C Đà Nẵng nhận được sự đồng tình
hưởng ứng, khen ngợi của đông đảo bệnh nhân
và người nhà bệnh nhân. Thầy thuốc ở từng khoa
tận tình hướng dẫn bệnh nhân thực hiện chế độ
ăn theo bệnh lý. Bệnh nhân N.N.V, 79 tuổi, đang
điều trị tại khoa Nội lão chia sẻ: Tôi bị đau khớp
gối, đi lại khó khăn, gia đình lại neo người, không
có ai túc trực chăm sóc, nên được phục vụ bữa ăn
ngay tại giường bệnh rất là thuận lợi và thật quý
giá vô cùng; không chỉ riêng tôi mà hầu hết bệnh
nhân trong khoa đều đăng ký nhận suất ăn tại
giường. Còn bệnh nhân L.V.D, 73 tuổi, ở khoa Nội
tim mạch bộc bạch chân tình: Tôi rất biết ơn Bệnh
viện C Đà Nẵng đã tổ chức phục vụ bữa ăn bệnh
nhân tại giường bệnh, đồng thời tôi càng thấy ấm
lòng khi các nhân viên nơi đây luôn ân cần, niềm
nở, chu đáo trong quá trình phục vụ.
Cùng với việc phục vụ bữa ăn bệnh nhân tại
giường, Bệnh viện C Đà Nẵng còn phát động
phong trào thi đua đặc biệt về phòng, chống
Covid-19 trong toàn bệnh viện với chủ đề: “Chủ
động ngăn chặn - Phát hiện sớm - Cách ly kịp thời
- Khoanh vùng gọn - Dập dịch triệt để - Điều trị
khỏi bệnh”.

