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PHÁT BIỂU KHAI MẠC  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX 

Thay mặt lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam và lãnh đạo Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (đơn vị 

đồng t ổ chức), chúng tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các vụ, cục Bộ Y tế, các sở y tế, 

các trường, các bệnh viện và tất cả các quý vị đại biểu trong nước và quốc tế lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và 

lời chào trân trọng nhất. 

Cách đây 20 năm, nghiên cứu điều dưỡng ở nước ta chưa được đầu tư. Trong các chương trình đào tạo điều 

dưỡng chưa có môn học nghiên cứu điều dưỡng, > 70% nhân lực ngành Điều dưỡng trình độ trung học. Vì vậy, 

nghiên cứu điều dưỡng  đượ c coi là  “ xa xỉ”, có người cho rằng ch ỉ có nghiên cứu y học mà không có nghiên cứu 

điều dưỡng.  

Ngay từ khi thành lập, Hội Điều dưỡng  

Việt Nam  đ ã nhận  đị nh: “Điều dưỡng là một khoa học về chăm sóc sức khỏe con người. Điều dưỡng là ngành 

học  đ a khoa có nhiều chuyên khoa. Bác sỹ và điều dưỡng là hai ngh ề phân biệt, tuy cùng cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe trên cùng một người bệnh nhưng mục tiêu đào tạo và sử dụng khác nhau. Nghiên cứu điều 

dưỡng là một b ộ phận của nghiên cứu y học.” Những nhận định trên đã được từng bước khai sáng và thực tiễn 

chứng minh là đúng.  

Hiện nay, tiến trình hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học 4.0, việc hội nghề nghiệp và trường đại học hợp 

tác trong cải cách giáo dục, cải thiện năng lực nghiên cứu và công b ố quốc t ế , là hướng  đ i  đ úng  đắ n cho  đ iều 

dưỡng Việt Nam. Những năm gần đây, nghiên cứu điều dưỡng tăng trưởng khá tốt, Tuy nhiên ,vẫn chưa thể đưa 

điều dưỡng Việt Nam ngang hàng với điều dưỡng khu vực ASEAN. 

Hội Điều dưỡng Việt Nam với vai trò xúc tác đã tiên phong triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu điều 

dưỡng mang tính định hướng như: Biên soạn sách nghiên cứu điều dưỡng xuất bản lần đầu vào năm 2000; Tổ 

chức các khóa đào tạo nghiên cứu điều dưỡng; Kiến nghị đưa môn học nghiên cứu điều dưỡng vào chương trình 

điều dưỡng; Phát hành thông tin Điều dưỡng  

Việt Nam vào năm 1993 và đổi thành Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam có mã ISSN vào năm 2013; Tổ chức Hội 

nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ nhất vào năm 2002.  

Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần IX năm nay, với chủ đề chính là: “Kết nối đào tạo và sử dụng 

hiệu quả nguồn nhân lực điều dưỡng”. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên một số diễn giả Nhật Bản và Úc 

không thể tới Hà Nội dự, tuy nhiên sẽ có báo cáo online. 

Ban tổ chức đã lựa chọn được 40 bài báo cáo có giá trị, trình bầy tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề. 

Các diễn gi ả là các nhà điều dưỡng trong nước và quốc tế. Ban tổ chức rất vinh dự mời được các nhà khoa học 

là các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà đào tạo và nhà thực hành điều dưỡng chủ trì các phiên hội 

nghị khoa học. 

Thay mặt Hội Điều dưỡng Việt Nam & Trường  Đạ i học  Đ iều dưỡng Nam Định, chúng tôi biết ơn lãnh đạo Bộ 

Y tế, lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học và đại biểu đã v ề d ự Hội ngh ị . Thay mặt Ban Tổ chức, tôi long 

trọng khai mạc Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH: 

60 năm trưởng thành và phát triển 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG  

Tiếng Việt:  Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Tiếng Anh:  Nam Định Nursing University 

Địa chỉ:  Số 257 Đường Hàn Thuyên - Thành phố Nam Định 

Điện thoại: (0228) 3649 666 

Email:  dieuduong@ndun.edu.vn 

● Sứ mạng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh và phát triển khoa học Điều dưỡng, 

Hộ sinh của Việt Nam. 

● Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành một trong những cơ sở hàng đầu, uy tín trong nước và quốc tế về đào tạo 

Điều dưỡng và Hộ sinh. 

● Giá trị cốt lõi: Thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả 

● Triết lý giáo dục: Tay - Tâm - Trí -  

Tự hào 

Trường được thành lập từ năm 1960. Năm 2004 trở thành trường Đại học chuyên ngành Điều dưỡng đầu tiên 

tại Việt Nam theo Quyết định số 24/2004/QĐ-TTg ngày 26/02/2004. 

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1960-2020), với sự quyết tâm, thống nhất chỉ đạo của 

tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự đoàn kết, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên 

trường Đại học Điều dưỡng Nam Định; dưới sự lãnh đạo toàn diện của Bộ Y tế; sự giúp đỡ quý báu của các Bộ, 

Ngành trung ương và các cấp chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các cơ quan hữu quan, Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định đã đạt được những thành tựu to lớn và rất tự hào. Trường không ngừng lớn mạnh và 

phát triển toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học điều dưỡng, hộ sinh góp phần 

vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Hiện tại, nhà trường có 320 cán bộ, viên chức, giảng viên với trên 80% giảng viên có trình độ Sau đại học 

được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, là cơ sở vững chắc cho sự phát triển và hội nhập của Nhà trường. 

Năm 2019 trường được chứng nhận chất lượng Chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ Đại học; năm 2020 

chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. 

Quy mô đào tạo hiện nay gần 5000 sinh viên ở 4 ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Y tế Công cộng và Dinh 

dưỡng. Trong đó, ngành Điều dưỡng đã và đang đào tạo từ trình độ Đại học, Chuyên khoa cấp 1, Thạc sỹ và 

Tiến sỹ - là trường đầu tiên được đào tạo trình độ Tiến sỹ Điều dưỡng tại  

Việt nam.  

Trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành sau 1 năm tốt nghiệp, sinh viên của trường 

làm việc ở tất cả các cơ sở y tế từ trung ương đến cơ sở trên khắp mọi vùng miền của tổ quốc. Đặc biệt, sinh 

viên của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã và đang làm việc rất có uy tín tại Nhật Bản và Cộng hòa 

Liên bang Đức. 

Không chỉ đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu trong nước, Nhà trường còn đào tạo Cử nhân và Thạc sỹ Điều 

dưỡng cho nước bạn Lào theo chương trình hợp tác kết nghĩa giữa hai tỉnh Nam Định và U Đôm Xay.  

Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có nhiều bước phát triển. Các công trình, đề tài 

nghiên cứu thực hiện có tính ứng dụng cao. Năm 2018, Nhà trường đã được Bộ Thông tin truyền thông cấp 

phép xuất bản Tạp chí Điều dưỡng, Tạp chí đã trở thành diễn đàn học thuật có chất lượng với bản sắc riêng về 

lĩnh vực nghiên cứu Điều dưỡng, quảng bá hình ảnh và khẳng định vai trò của ngành Điều dưỡng trong hệ 

thống y tế.  



Lĩnh vực Hợp tác quốc tế đã và đang ngày càng được mở rộng đáp ứng nhu cầu quốc tế hóa trong giáo dục 

và đào tạo, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Nhà trường đang triển khai nhiều chương trình hợp tác với các 

Trường đại học và các tổ chức, cơ sở đào tạo của Vương quốc Anh; Hà Lan; Hoa Kỳ; Thái Lan; Nhật Bản… tạo 

điều kiện cho giảng viên và sinh viên Nhà trường có cơ hội học tập, giao lưu, trao đổi học thuật, kinh nghiệm, 

phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tiếp cận với các chương trình giảng dạy và phương pháp 

giảng dạy tiên tiến. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống thông tin, dữ liệu được tăng cường đáp ứng yêu cầu đào tạo và 

nghiên cứu khoa học, giảng dạy hiện đại.  

Với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước 

đây cùng những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới vừa qua, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, tiêu biểu là: Huân chương 

Lao động hạng Ba (1996); Huân chương Lao động hạng Nhì (2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (2005) 

và Huân chương Ðộc lập hạng Ba (2010), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2020). 



HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM 

DẤU ẤN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 

ThS. PHẠM ĐỨC MỤC 

Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam 

Hội Điều dưỡng Việt Nam vững bước thực hiện sứ mệnh: “Vì nghề nghiệp, Vì hội viên và Vì sức khoẻ cộng 

đồng”. Tác giả bài viết điểm lại những dấu ấn vận động chính sách phát triển chuyên ngành điều dưỡng của Hội 

Điều dưỡng Việt Nam và những kiến nghị chính sách cần được xây dựng, bổ sung, điều chỉnh tạo đà cho 

chuyên ngành Điều dưỡng phát triển và người bệnh được thừa hưởng chất lượng chăm sóc tốt nhất của điều 

dưỡng. 

1. BỐI CẢNH NGHỀ VÀ SỰ RA ĐỜI HỘI Y TÁ - ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM 

1.1. Trước năm 1975 

Công tác điều dưỡng tại các tỉnh phía Nam phát triển sớm hơn phía Bắc cả ba lĩnh vực: đào tạo, quản lý và 

hội nghề nghiệp. Nhiều cán sự điều dưỡng được tu nghiệp tại Anh, Mỹ, Úc... như mô tả trong bảng dưới đây: 

Đặc điểm phát 

triển 
Miền Bắc Miền Nam 

1. Tên nghề - Y tá - Cán sự Điều 

dưỡng 

- Tá viên  

2. Thời gian đào 

tạo 

- Y tá sơ 

cấp 9 

tháng 

- Y tá 

trung cấp 

2,5 năm 

- Cán sự Điều 

dưỡng 3 năm 

- Tá viên 1 năm 

3. Trường đào 

tạo 

- Trường 

trung cấp 

y tế 

- Trường cán sự y tế 

- Trường cán sự 

điều dưỡng 

4. Tổ chức  

Điều dưỡng bệnh 

viện 

- Y tá 

trưởng 

bệnh viện 

- Phòng Điều dưỡng 

bệnh viện 

- Điều dưỡng giám 

thị 

5. Bộ Y tế - Không 

có 

 

- Có Vụ Điều dưỡng 

với 3 phòng: Kỹ 

thuật, Đào tạo và 

Giám thị vùng 



6. Hội nghề 

nghiệp 

- Chưa có 

hội 

- Có Hội Y tá Ái 

Hữu 

 

1.2. Từ sau năm 1975 - 1990 

Ngay sau khi đất nước thống nhất, các thể chế nghề Y tá áp dụng thống nhất cả nước theo mẫu hình miền 

Bắc. Bỏ ngạch cán sự điều dưỡng, chức danh Điều dưỡng được gọi thống nhất là Y tá và Trường Cán sự Điều 

dưỡng đổi thống nhất thành Trường Trung cấp Y tế. 

Y tá chỉ được đào tạo ở trình độ trung cấp, nhiệm vụ chính yếu là thực hiện y lệnh y - bác sĩ, lương thấp, vị 

thế thấp. Nghề y tá giảm sự hấp dẫn, hàng loạt y tá bỏ nghề hoặc xin chuyển nghề sang học y sĩ, bác sĩ. 

Các chuyên gia điều dưỡng Thụy Điển (Sidka Bloom, Eva Jonhanson, Anmarie Nilson, Erma Decal...) đã 

thổi vào nước ta tư duy mới về nghề Y tá. GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn, nguyên Giám đốc Viện Bảo vệ sức khỏe 

trẻ em (nay là Bệnh viện Nhi Trung ương) và cố BS. Nguyễn Ngọc Hàm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt 

Nam  

Thụy Điển Uông Bí là những thầy thuốc tiên phong đổi mới công tác y tá bệnh viện. Lãnh đạo hai bệnh viện đã 

ưu tiên cử nhiều y tá sang Thụy Điển học tập, nghiên cứu và sau đó tổ chức các hội nghị vận động Bộ Y tế cho 

phép thành lập Phòng Y tá thí điểm tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Ban Y tá tại Bệnh viện Việt Nam Thụy 

Điển Uông Bí. 

Nhóm y tá trưởng khu vực Hà Nội, trong số đó có bà Vi Thị Nguyệt Hồ, ông Phạm Đức Mục, bà Nguyễn Thị 

Hằng, bà Nguyễn Thị Niên và nhóm điều dưỡng khu vực thành phố Hồ Chí Minh: bà Trịnh Thị Loan, cố ThS. 

Nguyễn Hoa, bà Trần Thị Thuận, bà Trần Thị Châu... đã vận động cho phép thành lập các Hội Điều dưỡng khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh, Hội Y tá Hà Nội và Hội Y tá Quảng Ninh, tiền đề cho việc ra đời Hội Y tá - Điều 

dưỡng Việt Nam. 

2. NHỮNG DẤU ẤN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

2.1. Vận động thành lập Hội Y tá - Điều dưỡng Việt Nam (năm 1990) 

(1) Bối cảnh 

Trước những năm 1990, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chưa phát triển, việc xin phép thành lập hội Trung 

ương hết sức khó khăn, phải được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt. 

Nghề Y tá khi đó chỉ được đào tạo trung cấp và phụ thuộc nặng nề vào bác sĩ. Bác sỹ vừa dạy ở trường vừa 

hướng dẫn thực hành lâm sàng. Y tá trở thành người trợ tá bác sĩ. Người Y tá chịu nhiều thiệt thòi, không có tổ 

chức đại diện, không có tiếng nói đại diện. 

Sự nhiệt huyết hoạt động của nhóm Y tá “tiên phong” khu vực Hà Nội, Quảng Ninh và nhóm Cán sự Điều 

dưỡng khu vực thành phố Hồ Chí Minh với sự hậu thuẫn của lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 

Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, cố bác sỹ Phạm Văn Thân đã xúc tiến việc thành lập Hội với sự hỗ trợ hiệu quả 

của các chuyên gia điều dưỡng Thụy Điển. 

(2) Các hoạt động phối hợp và kết quả 

- Năm 1985: Nhóm điều dưỡng viên các tỉnh phía Nam tiên phong thành lập Hội Điều dưỡng khu vực thành 

phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định (do tính pháp lý không đủ nên sau 

này không làm được con dấu). 

- Năm 1989: Hội Y tá Quảng Ninh do cố bác sỹ Nguyễn Ngọc Hàm hỗ trợ được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh cho phép thành lập (phù hợp với quy định pháp lý thời đó). 



- Năm 1989: Nhóm Y tá Hà Nội với sự giúp đỡ của cố bác sỹ Phạm Văn Thân thành lập Hội Điều dưỡng Hà 

Nội vào ngày 12/5/1989, do Sở Y tế  

Hà Nội ra quyết định (tính pháp lý chưa đầy đủ nên đến năm 2005 khi sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội mới 

được công nhận chính thức). 

- Năm 1989: Để chuẩn bị cho sự vận động thành lập Hội Y tá Việt Nam, Tổ chức SIDA  

Thụy Điển đã mời bà Vi Thị Nguyệt Hồ và ông Phạm Đức Mục tham dự Hội nghị ICN lần thứ 19 tại  

Hàn Quốc với tư cách là quan sát viên và khách mời của Hội Điều dưỡng Thụy Điển. Sau đó, thành lập Ban 

Vận động lập Hội Y tá Việt Nam do bà Vi Thị Nguyệt Hồ là Trưởng Ban, các Phó Ban gồm: Phạm Đức Mục, 

Trịnh Thị Loan, Nguyễn Hoa, Nguyễn Thị Niên và một số thành viên như Nguyễn Hải Ninh, Nguyễn Văn 

Thiều, Nguyễn Thị Hằng, với sự hỗ trợ nhiệt huyết của cố bác sỹ Phạm Văn Thân và các chuyên gia điều dưỡng 

Thụy Điển. Mặc dù, Ban vận động đã nhiều lần tiếp cận với các cơ quan Chính phủ giải trình và xin phép lập 

Hội nhưng chờ đợi nhiều tháng vẫn không nhận được sự đồng ý của Chính phủ. 

- Năm 1990: Nhờ sự ủng hộ của cố Chủ tịch Tổng hội Y Dược học - GS. Hoàng Đình Cầu đã có sáng kiến 

cho phép Ban Vận động tổ chức Đại hội trù bị tại Hội trường Ba Đình. Cùng ngày, khi Đại hội trù bị đang diễn 

ra thì nhận được Quyết định cho phép thành lập Hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Nguyễn Khánh) ký. 

Khi đó, Hội Y tá - Điều dưỡng Việt Nam là một trong số ít các hội nghề nghiệp được thành lập trong ngành Y 

tế. 

- Năm 2020: Sau 30 năm thành lập, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã phát triển hệ thống tổ chức hoạt động trên 

phạm vi toàn quốc, 61/63 tỉnh/thành hội, 03 chi hội chuyên khoa, 01 hội ngành, 08 chi hội trực thuộc, 01 Trung 

tâm Tư vấn và trên 100 ngàn hội viên. Hội đã chứng minh có thể phát triển theo nguyên tắc: Tự chủ, Tự 

nguyện, Tự quản và Tự lo kinh phí. 

2.2. Vận động xây dựng hệ thống quản lý  

y tá - điều dưỡng các cấp 

(1) Bối cảnh 

Trước năm 1975, Bộ Y tế Sài Gòn có Vụ Điều dưỡng, có 03 phòng là: Phòng Kỹ thuật, Phòng Đào tạo và 

Phòng Giám sát các vùng. Bệnh viện có Phòng Điều dưỡng. Nhiều điều dưỡng trưởng bệnh viện được học tập, 

tu nghiệp ở nước ngoài. Miền Bắc chưa có hệ thống tổ chức quản lý y tá ở các cấp. 

Sau năm 1975, nhờ sự vận động của các chuyên gia Thụy Điển và sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bệnh 

viện Nhi Trung ương cũng như Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, sự ủng hộ của các bậc thầy có tiếng 

nói tâm huyết như GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn, cố bác sỹ Nguyễn Ngọc Hàm, bác sỹ Hoàng Điển Phan, GS.TS. 

Đỗ Đình Hồ và một số lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế, Vụ Điều trị... đã đưa vấn đề xây 

dựng hệ thống tổ chức quản lý y tá ở các cấp vào bàn thảo trong các diễn đàn, hội nghị của Bộ Y tế. 

(2) Hệ thống quản lý Điều dưỡng từng bước hình thành 

- Năm 1988: Tổ Công tác Y tá Bộ Y tế do cố TS. Lê Đức Chính, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế 

làm Tổ trưởng được thành lập. Tổ viên gồm bác sỹ Lâm Đức Hùng (Vụ Điều trị) và bác sỹ Đỗ Xứng (Vụ Tổ chức 

cán bộ). Thành viên gồm các ông, bà: Phạm Đức Mục, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Niên, Nguyễn Thị Chính... 

Tổ thường xuyên họp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 

- Năm 1987: Bệnh viện Nhi Trung ương vận động thành công Phòng Y tá thí điểm đầu tiên của Việt Nam và 

ông Phạm Đức Mục được Bộ Y tế bổ nhiệm Trưởng phòng Y tá Bệnh viện. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển 

Uông Bí tự thành lập mô hình Ban Y tá bệnh viện. 

- Năm 1990: Phòng Y tá - Điều dưỡng bệnh viện, được sự đồng tình của cố GS.VS. Phạm Song, bà đỡ cho 

sự ra đời Hội Y tá - Điều dưỡng tiếp tục là bà đỡ cho sự ra đời hệ thống quản lý chăm sóc người bệnh. Quyết 

định số 570/1990/QĐ-BYT của Bộ Y tế thành lập Phòng Y tá - Điều dưỡng trong các bệnh viện có từ 150 

giường bệnh trở lên. Theo đó, Phòng Y vụ được đổi tên thành Phòng Kế hoạch tổng hợp. 



- Năm 1993: Vận động thành công thành lập Phòng Y tá - Vụ Quản lý sức khỏe Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế 

bổ nhiệm ông Phạm Đức Mục là Trưởng phòng Y tá Vụ Điều trị Bộ Y tế. Chuyên viên có các bà: Nguyễn Bích 

Lưu, Lê Thị Sửu và Vũ Thị Hồng Ngọc. 

- Năm 1999: Vận động bổ nhiệm Điều dưỡng trưởng Sở Y tế. Được sự ủng hộ của Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ 

Y tế (PGS.TS. Ngô Toàn Định khi đó là Vụ trưởng), cố GS. Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương đã ký Quyết định số 

1936 ngày 02/7/1999 về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của y tá - điều dưỡng trưởng Sở Y tế tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, bổ nhiệm chức vụ Điều dưỡng trưởng Sở Y tế kiêm Phó Phòng 

Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. Sau 12 năm kể từ năm thành lập Phòng Y tá thí điểm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 

đến năm 1999, hệ thống quản lý điều dưỡng đã được hình thành tại các cấp của ngành Y tế. 

2.3. Vận động đổi tên nghề Y tá thành nghề Điều dưỡng 

(1) Bối cảnh 

Từ sau năm 1975, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, xuất hiện một nghề có hai tên gọi khác 

nhau. Miền Bắc gọi là y tá, còn miền Nam gọi là điều dưỡng. Y tá hướng tới một nghề trợ tá bác sỹ và điều 

dưỡng hướng tới một nghề vừa săn sóc vừa điều trị người bệnh. Mỗi tên gọi đã quen thuộc đối với cán bộ y tế 

và người dân mỗi miền. 

Y tá là tên gọi chính thức theo pháp luật. Vì vậy, hầu hết những người làm công việc chăm sóc người bệnh, 

đặc biệt các tỉnh phía Nam tha thiết kiến nghị Nhà nước bỏ nghề Y tá thay bằng nghề Điều dưỡng 

Việc đổi tên tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ dàng một sớm một chiều. Bên cạnh những khác biệt về 

quan điểm, quan niệm còn một khó khăn khác là cụm từ Điều dưỡng đã được Bộ Y tế sử dụng cho hệ thống các 

nhà Điều dưỡng, nơi an dưỡng của cán bộ y tế, là những rào cản cho việc đổi tên Y tá thành Điều dưỡng. 

(2) Những nỗ lực không mệt mỏi của Hội Điều dưỡng Việt Nam 

- Năm 1990: Vận động sử dụng danh từ kép Y TÁ - ĐIỀU DƯỠNG. Được Bộ Y tế lần đầu tiên chấp nhận 

chính thức tại Quyết định số 570/QĐ-BYT về thành lập Phòng Y tá - Điều dưỡng trong các bệnh viện có từ 150 

giường bệnh trở lên và Quyết định số 375-CT của Hội đồng Bộ trưởng cho phép thành lập Hội Y tá - Điều 

dưỡng Việt Nam. 

- Năm 1993: Vận động đổi tên nghề Y tá thành Điều dưỡng không thành công. Y tá (Điều dưỡng) là hai tên 

gọi khác nhau của một nghề tương tự như “xe lửa và tầu hỏa”. Vì vậy, Hội Y tá - Điều dưỡng Việt Nam tiếp tục 

kiến nghị Bộ Y tế về việc đổi tên nghề và được Bộ Y tế ủng hộ. Bộ Y tế đã có Văn bản số 3167/TCLĐ ngày 

17/5/1993 đề nghị Thủ tướng Chính phủ nhưng không được Chính phủ đồng ý. 

- Năm 1997: Vận động đổi tên Hội Y tá - Điều dưỡng thành Hội Điều dưỡng Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực xin 

đổi tên nghề không thành công, Hội Y tá - Điều dưỡng chuyển sang đề nghị Nhà nước đổi tên Hội thành Hội 

Điều dưỡng Việt Nam và đã được Văn phòng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 4508/CCHC ngày 10/9/1997 và 

phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng Việt Nam. Như vậy, việc đổi tên Hội diễn ra trước khi đổi tên nghề. 

- Năm 2005: Tiếp tục vận động công nhận nghề Điều dưỡng. Thông qua hỗ trợ của Hội Điều dưỡng Canada, 

Hội Điều dưỡng Việt Nam lại tiếp tục cùng Bộ Y tế xây dựng Tiêu chuẩn nghiệp vụ nghề Điều dưỡng đề nghị 

thêm bảng lương cao đẳng cho điều dưỡng viên. Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nội vụ ban hành 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn chức danh nghề điều dưỡng. 

- Năm 2020: Tiếp tục củng cố tên nghề trong ngành và trong xã hội: Mặc dù đã 15 năm, ngành Y tế không 

còn nghề Y tá nhưng trong ngành Y tế, một số cơ quan truyền thông và người dân vẫn gọi Điều dưỡng viên là Y 

tá. Trong đại dịch Covid-19, mặc dù điều dưỡng viên là lực lượng đông nhất, trực tiếp nhất tham gia vào mọi 

công việc tổ chức sàng lọc, cách ly, xét nghiệm, chăm sóc phục vụ người bệnh Covid-19 trong các cơ sở y tế và 

cộng đồng, nhưng tên tuổi và sự đóng góp thầm lặng của họ được ẩn trong cụm từ Y BÁC SỸ hoặc nếu nhắc 

đến thì lại dùng từ Y TÁ. Hội Điều dưỡng Việt Nam đã có Văn bản gửi Trung tâm Tiếng Việt 123 và các cơ 

quan truyền thông Nhà nước sử dụng đúng tên nghề Điều dưỡng theo quy định pháp luật. 



2.4. Vận động bổ sung bảng lương ngạch điều dưỡng cao đẳng và ngạch điều dưỡng chính (sau đại 

học) 

(1) Bối cảnh 

Nghề điều dưỡng phát triển nhưng chính sách không đồng bộ: Giai đoạn 1990 - 2010 là thời kỳ phát triển 

nhanh nhất của nghề Y tá - Điều dưỡng Việt Nam. Hệ thống điều dưỡng trưởng được thành lập từ Bộ Y tế tới 

các sở y tế và các bệnh viện toàn quốc. Hệ thống đào tạo có thêm ba cấp trình độ: cao đẳng, đại học và thạc 

sĩ/chuyên khoa I. Sự phát triển nhanh của nghề Điều dưỡng đã tạo nên những bất cập, thiệt thòi do chính sách 

vừa thiếu đồng bộ vừa ban hành không kịp thời. 

Bằng điều dưỡng nhưng ngạch công chức là y tá: Ngạch công chức không tương đồng với văn bằng đào tạo. 

Quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29/5/1993 về các ngạch công chức ngành Y tế, nghề y tá chỉ có ba ngạch 

theo trình độ đào tạo là Y tá (sơ cấp), Y tá chính (trung cấp), Y tá cao cấp (đại học). Không có ngạch y tá cao 

đẳng và ngạch sau đại học. 

Tốt nghiệp cao đẳng và cử nhân điều dưỡng nhiều năm không được nâng ngạch: Giai đoạn 1997 - 2005 có 

tới 600 ngàn điều dưỡng viên cao đẳng, đại học sau khi tốt nghiệp không được thi nâng ngạch, thiệt thòi kéo 

dài, đơn kiến nghị nối tiếp nhau gửi về Bộ Y tế và Văn phòng  

Hội Điều dưỡng Việt Nam. Việc ban hành chính sách không kịp thời, làm hàng ngàn điều dưỡng viên ngậm 

ngùi về hưu chỉ được hưởng lương trung cấp.  

(2) Hội Điều dưỡng Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế thuyết phục Bộ Nội vụ 

Hội Điều dưỡng Việt Nam kêu gọi hỗ trợ của Hội Điều dưỡng Canada, phối hợp cùng Bộ Y tế (Vụ Tổ chức 

cán bộ) xây dựng Dự thảo quyết định các ngạch công chức Điều dưỡng để Bộ Nội vụ ban hành. 

Dự thảo Quyết định Bộ Nội vụ về ngạch công chức điều dưỡng với 2 đề xuất sửa đổi rất cơ bản: (1) Bỏ ngạch 

y tá thay bằng ngạch điều dưỡng; (2) Bổ sung từ 3 ngạch y tá (y tá, y tá chính, y tá cao cấp) thành 6 ngạch công 

chức điều dưỡng, đồng thời mô tả tiêu chuẩn và nhiệm vụ cho từng ngạch: 

- Điều dưỡng sơ cấp. 

- Điều dưỡng trung cấp. 

- Điều dưỡng cao đẳng. 

- Điều dưỡng. 

- Điều dưỡng chính. 

- Điều dưỡng cao cấp. 

Dự thảo quyết định các ngạch công chức điều dưỡng mặc dù đã được thảo luận trong nhiều hội thảo, lấy ý 

kiến góp ý trong và ngoài ngành. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ còn băn khoăn về sự khác biệt nhiệm vụ chuyên môn 

của 6 ngạch điều dưỡng do hệ thống đào tạo điều dưỡng viên khi đó có quá nhiều cấp đào tạo từ sơ cấp đến thạc 

sĩ. 

Lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam đăng ký làm việc nhiều lần với lãnh đạo Vụ Công chức - Bộ Nội vụ để 

trao đổi ý kiến. Cuối cùng, Bộ Y tế đã ký Văn bản đề xuất và Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Theo đó, chính thức đổi tên nghề Y tá 

thành Điều dưỡng và công nhận 6 ngạch điều dưỡng theo văn bằng đào tạo. 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng không áp dụng với hộ 

sinh, dẫn đến giai đoạn từ 2005 - 2015, hộ sinh viên muốn học đại học phải vận dụng bằng điều dưỡng phụ sản 

và vận dụng ngạch điều dưỡng để xếp lương cho hộ sinh. 

2.5. Vận động Danh hiệu thầy thuốc ưu tú 

(1) Bối cảnh 



Kể từ Thông tư số 14-BYT/TT ngày 07/4/1987 cho tới năm 2005 (18 năm), danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và 

Thầy thuốc nhân dân chỉ xét cho đối tượng là y sĩ, bác sĩ, dược sĩ, thầy thuốc y học dân tộc làm công tác chăm 

sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương. 

Điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên không được xét và không được tham gia bầu chọn Thầy thuốc ưu tú. 

Những bất cập về đối tượng xét tặng danh hiệu cao quý của ngành Y tế cùng với những bất hợp lý đối với cống 

hiến thầm lặng của lực lượng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đa phần là phụ nữ đã tác động không nhỏ tới 

nhiệt huyết và tự hào nghề nghiệp của hàng ngàn điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. 

(2) Các nỗ lực đề xuất của Hội Điều dưỡng Việt Nam 

Hội Điều dưỡng Việt Nam đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Y tế và Hội đồng thi đua Nhà nước đề nghị 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên được tham gia xét và bầu chọn Thầy thuốc ưu tú. 

Không chỉ có kiến nghị bằng văn bản mà còn trình bày quan điểm của Hội trong nhiều hội nghị, hội thảo và 

cuối cùng Bộ trưởng Bộ Y tế (PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến) đã có văn bản đề nghị với Hội đồng thi đua Nhà 

nước. 

Năm 2007, Hội đồng thi đua Nhà nước chấp nhận đề nghị của Bộ Y tế, bổ sung thêm vào danh sách đối 

tượng được xét danh hiệu Thầy thuốc ưu tú bao gồm: điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Mặc dù việc xét chọn 

còn khó khăn ở cấp cơ sở nhưng đã có hàng ngàn điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên được Nhà nước công nhận 

danh hiệu cao quý “Thầy thuốc ưu tú”. 

Bên cạnh những dấu ấn về vận động chính sách phát triển nghề Điều dưỡng như đã nêu trên, còn nhiều chính 

sách khác Hội Điều dưỡng Việt Nam đã tham mưu và tư vấn phản biện với Bộ Y tế và Nhà nước như: 

- Vận động phụ cấp trách nhiệm điều dưỡng trưởng khoa tương đương phó khoa, phó phòng. 

- Vận động ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Việt Nam. 

- Vận động ban hành Chuẩn năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt Nam. 

- Vận động giữ màu áo Blue trắng cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. 

- Vận động đào tạo chuyên khoa I cho điều dưỡng, hộ sinh viên có bằng thạc sĩ y tế công cộng và quản lý 

bệnh viện để đủ điều kiện thăng hạng viên chức hạng II theo Thông tư liên tịch số  

26/TTLT-BYT-BNV về tiêu chuẩn chức danh điều dưỡng, hộ sinh. 

- Vận động ban hành Kế hoạch quốc gia tăng cường dịch vụ điều dưỡng hộ sinh đến năm 2020. 

2.6. Đặt nền móng lĩnh vực nghiên cứu điều dưỡng 

(1) Bối cảnh 

Trước năm 2000, nghiên cứu điều dưỡng được đa số cho là “xa xỉ”. Thời điểm đó, 85% nhân lực điều dưỡng 

có trình độ trung cấp, 10% sơ cấp, mới có khoảng dưới 5% cao đẳng và một số có trình độ đại học. 

Hội Điều dưỡng Việt Nam cần khẳng định “Điều dưỡng là khoa học chăm sóc con người và là một nghề 

chuyên nghiệp”. Nghiên cứu là chìa khóa để vào khoa học, tạo kiến thức mới và phát triển nghề nghiệp. Vì vậy, 

Hội đã thực hiện hàng loạt các can thiệp đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu điều dưỡng phát triển. 

(2) Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức tiên phong phát triển nghiên cứu điều dưỡng 

- Năm 1993: Khởi xướng xuất bản Thông tin Điều dưỡng và được Bộ Văn hóa - Thông tin đồng ý tại Quyết 

định số 745/BC-GPXB ngày 15/6/1993. ThS. Phạm Đức Mục là Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập là ông 

Nguyễn Hải Ninh. 

- Năm 2000: Cuốn sách “Nghiên cứu điều dưỡng” đầu tiên do Hội tổ chức biên soạn (ThS. Phạm Đức Mục 

làm chủ biên) được Nhà xuất bản Y học xuất bản và phát hành. Cuốn sách là tài liệu được sử dụng để dạy học 

về phương pháp nghiên cứu điều dưỡng trên toàn quốc. Nhà xuất bản Giao thông vận tải đã tái bản cuốn sách 

lần thứ nhất năm 2007, lần thứ hai năm 2012 và lần thứ ba năm 2016. 



- Năm 2001: Tổ chức khóa học Nghiên cứu điều dưỡng đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó các 

khóa học Nghiên cứu điều dưỡng được tổ chức tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Một số 

khóa học ban đầu có sự hỗ trợ của Hội Điều dưỡng Canada. Sau này, các Hội thành viên ở các tỉnh/thành và các 

chi hội tự tổ chức, có sự hỗ trợ chuyên môn của Trung ương Hội. 

- Năm 2002: Tổ chức Hội nghị Khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ nhất. Sau đó duy trì hai năm một lần. 

Hội nghị Khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX được tổ chức vào năm 2020 tại Hà Nội. Các Hội nghị Khoa 

học điều dưỡng toàn quốc có hàng ngàn hội viên tham gia và nhiều đề tài có giá trị được các báo cáo viên trong 

nước và quốc tế chia sẻ tại Hội nghị. 

- Năm 2005: Vận động đưa môn học “Nghiên cứu điều dưỡng” vào chương trình đào tạo điều dưỡng chính 

quy. Các thành viên lãnh đạo của Hội tham gia là thành viên các Hội đồng Chương trình đào tạo Điều dưỡng 

như Phạm Đức Mục, Nguyễn Bích Lưu, Trần Thị Thuận, đã vận động đưa môn học Nghiên cứu điều dưỡng vào 

các chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng. 

- Năm 2006: Vận động đưa Tiêu chí Nghiên cứu điều dưỡng vào Bộ tiêu chí kiểm tra Bệnh viện hàng năm để 

khuyến khích nghiên cứu điều dưỡng trong các bệnh viện. 

- Năm 2012: Nâng cấp Thông tin điều dưỡng thành Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam. Những năm đầu ThS. 

Phạm Đức Mục làm Tổng Biên tập Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam. Từ năm 2017, TS. Trần Quang Huy làm 

Tổng Biên tập. Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí số 1004/GP-

BTTTT, mã chuẩn Quốc tế: ISSN 2354-073, điểm khoa học 0,5 điểm. 

3. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP VỀ CHÍNH SÁCH  

THÁCH THỨC CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC  

NGƯỜI BỆNH 

Có thể khẳng định, kết quả vận động chính sách của Hội Điều dưỡng Việt Nam đã đặt nền móng cho nghề 

điều dưỡng phát triển như ngày nay. Đồng thời, góp phần khẳng định nghề điều dưỡng trong ngành Y tế và 

trong xã hội. Tuy nhiên, phía trước còn nhiều khó khăn bất cập, Hội cần tiếp tục kiến nghị với Bộ Y tế và Nhà 

nước tháo gỡ để giúp cho ngành Điều dưỡng hội nhập và phát triển. 

3.1. Thiếu hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện chỉ tiêu phát triển nhân lực điều dưỡng viên trong toàn 

bộ hệ thống y tế theo Nghị quyết số 20/NQ-TW 

- Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới đặt chỉ tiêu đến năm 2025 có 25 điều dưỡng viên/vạn dân và đến 2030 có 33 điều 

dưỡng viên/vạn dân. Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/7/2015 kế hoạch nhân lực trong hệ thống khám 

chữa bệnh đề ra nhu cầu tăng 84 ngàn điều dưỡng viên vào năm 2020. Cho đến nay, vẫn là các chỉ tiêu trên giấy 

mà không có các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

- Tỷ số điều dưỡng viên/vạn dân mới đạt 50% so với Nghị quyết số 20/NQ-TW đề ra. Thấp hơn Thái Lan 3 

lần, Malaysia 4 lần và Nhật Bản 9 lần. Thiếu điều dưỡng viên trước hết người bệnh thiệt thòi, chẳng những 

không được thừa hưởng chăm sóc tốt nhất của điều dưỡng viên mà còn tăng nguy cơ sai sót và nhiễm khuẩn 

bệnh viện. Thiếu nhân lực làm điều dưỡng viên ở nhiều các khoa trọng điểm của bệnh viện phải làm việc trong 

tình trạng quá tải, trực ca kíp kéo dài 24/24 giờ. Theo khuyến cáo quốc tế, 1 điều dưỡng viên phụ trách dưới 7 

người bệnh/ca. Tuy nhiên, tình trạng 1 điều dưỡng viên phụ trách 10 - 15 người bệnh/ca làm việc khá phổ biến 

trong các bệnh viện. 

- Trong khi bệnh viện không tuyển thêm điều dưỡng viên thì hàng năm có tới 250 - 300 ngàn điều dưỡng 

viên mới ra trường, đa số không có việc làm. Nguyên nhân sâu xa là giá dịch vụ chăm sóc người bệnh chưa 

được kết cấu thích hợp vào chi phí giường bệnh, dẫn đến bệnh viện không tuyển thêm điều dưỡng viên vì không 

đủ nguồn trả lương. Kinh nghiệm các nước trên thế giới, giá dịch vụ giường bệnh chủ yếu chi trả cho công 

chăm sóc của điều dưỡng viên. 

3.2. Thiếu hướng dẫn của Bộ Y tế về phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng 



- Ngành Y tế Việt Nam hiện đang có 5 cấp điều dưỡng theo trình độ đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học, 

thạc sĩ/CK1 và tiến sĩ). Hiện nay, các cấp điều dưỡng đang hành nghề chưa có sự phân biệt rõ phạm vi chuyên 

môn. Trung cấp thực hành chuyên môn trên tải trong khi sau đại học hoạt động chuyên môn dưới tải, chưa có 

điều kiện phát huy năng lực chuyên môn theo trình độ đào tạo. 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên hiện nay được áp dụng theo 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV-BYT quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Mục đích chính của Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định các hạng viên chức điều dưỡng, 

tiêu chuẩn xét thăng hạng gắn với thang bảng lương áp dụng cho cơ sở y tế công lập. Do đó, sử dụng Thông tư 

này để xác định phạm vi hoạt động chuyên môn sẽ không tương thích và có nhiều bất cập. 

- Các chương trình đào tạo cao học điều dưỡng chưa có căn cứ pháp lý đầy đủ về phạm vi hoạt động chuyên 

môn của thạc sỹ/CK1, TS. điều dưỡng làm căn cứ để xác định chuẩn năng lực đầu ra cho người học. Bên cạnh 

đó, các văn bản pháp lý của Bộ Y tế chưa có khái niệm về thực hành điều dưỡng nâng cao như thông lệ của các 

nước ASEAN. 

- Hội Điều dưỡng Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn phạm vi hoạt động chuyên 

môn cho điều dưỡng viên để khắc phục những bất cập nêu trên. 

3.3. Duy trì, củng cố và phát triển hệ thống Quản lý điều dưỡng theo hướng hội nhập 

- Trải qua 30 năm đúc rút kinh nghiệm từ năm 1990 đến nay, ngành Y tế đã xây dựng hệ thống quản lý điều 

dưỡng từ Bộ Y tế đến các sở y tế và các bệnh viện. Hệ thống quản lý điều dưỡng đang phát huy hiệu quả và tiếp 

cận hội nhập quốc tế. Một số bệnh viện đã bổ nhiệm trưởng phòng điều dưỡng là phó giám đốc bệnh viện. Một 

số bệnh viện tư nhân đã bổ nhiệm chức vụ giám đốc điều dưỡng như Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Tâm Anh, 

Bệnh viện Quốc tế Sài Gòn. 

- Theo Thông tư số 07/2011/TT-BYT, hệ thống Quản lý điều dưỡng trong các bệnh viện bao gồm: Hội đồng 

điều dưỡng, Phòng Điều dưỡng. Các bệnh viện có quy mô nhỏ dưới 100 giường bệnh có Tổ Điều dưỡng trưởng. 

Hiện nay, trưởng/phó phòng điều dưỡng bệnh viện 100% có trình độ đại học, ThS. và một số có trình độ tiến sĩ. 

Điều dưỡng trưởng khoa có trình độ cao đẳng và đại học. 

- Chủ trương tinh gọn bộ máy là đúng nhưng việc sáp nhập Phòng Điều dưỡng bệnh viện vào các phòng ban 

khác thiếu định hướng thống nhất như hiện nay cần xem xét một cách thận trọng và kỹ lưỡng. Chúng ta thường 

nói 50 - 60% công việc bệnh viện là do điều dưỡng viên thực hiện. Trên thế giới cứ ở đâu có bệnh viện là ở đó 

có hệ thống quản lý điều dưỡng. 

- Trong trường hợp ở một số bệnh viện tuyến huyện có quy mô giường bệnh nhỏ cần sáp nhập, Hội Điều 

dưỡng Việt Nam đề nghị Bộ Y tế cần có văn bản hướng dẫn để tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, thiếu sự 

thống nhất sẽ rất khó khắc phục sau này. 

3.4. Cần đưa giá dịch vụ chăm sóc người bệnh trong chi phí giường bệnh 

- Hiện nay, các chi phí khám, chữa bệnh được Bảo hiểm y tế thanh toán chủ yếu là dịch vụ kỹ thuật do các 

bác sỹ thực hiện trực tiếp trên người bệnh. Các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng chưa được đưa đầy 

đủ vào danh mục Bảo hiểm y tế thanh toán. Đặc biệt, công tác chăm sóc vất vả của điều hưỡng - hộ sinh viên 

chưa được kết cấu phù hợp vào danh mục giá dịch vụ khám chữa bệnh. Các nước trên thế giới chi phí ngày 

giường chủ yếu trả cho dịch vụ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên. 

- Trong xu thế bệnh viện tự chủ, nhóm cán bộ y tế tạo được nguồn thu cho bệnh viện được đánh giá cao, dịch 

vụ do điều dưỡng cung cấp không tạo được nguồn thu dẫn đến dịch vụ chăm sóc người bệnh bị coi nhẹ. Thậm 

chí bị xem là lao động ăn theo bác sĩ. Bất cập về chính sách liên quan đến chi trả Bảo hiểm y tế hiện nay, vừa 

thiệt thòi vừa chưa công bằng với người lao động là điều dưỡng viên với gần 85% là lao động nữ. 

- Đứng trước bối cảnh nhu cầu chăm sóc của người bệnh ngày càng gia tăng, Việt Nam trở thành 1 trong 10 

quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á. Hàng chục năm nay, tại nhiều bệnh viện thành phố, người 

bệnh phải thuê người chăm sóc trong các bệnh viện. Xu hướng quốc tế đang cân bằng giữa chữa bệnh và chăm 

sóc. Các nước phát triển đang đứng trước tình trạng khủng hoảng thiếu nghiêm trọng nhân lực điều dưỡng 



chuyên nghiệp. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo dịch vụ chăm sóc người bệnh do điều dưỡng, hộ sinh cung 

cấp là một trụ cột của hệ thống y tế. Một hệ thống dịch vụ y tế có chất lượng không thể chỉ dựa vào dịch vụ 

khám chữa bệnh do thầy thuốc cung cấp. 

- Hiện nay, đã có một số bệnh viện công lập tiên phong triển khai chăm sóc người bệnh toàn diện như Bệnh 

viện Bạch Mai, nơi hầu hết người bệnh đều mắc bệnh nặng cần hỗ trợ chăm sóc. Bệnh viện buộc phải tuyển 

thêm điều dưỡng viên để cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh chất lượng hơn, an toàn hơn và chuyên nghiệp 

hơn. Xuất hiện vấn đề bệnh viện lấy nguồn kinh phí nào để chi trả lương cho điều dưỡng viên nếu chính sách 

bảo hiểm y tế chưa kịp thay đổi. 

- Hội Điều dưỡng Việt Nam kiến nghị bổ sung hợp lý công chăm sóc của điều dưỡng, hộ sinh viên vào ngày 

giường nội trú để dịch vụ điều dưỡng đúng với giá trị thiết yếu của nó trong khám chữa bệnh và người bệnh 

được thừa hưởng chăm sóc tốt nhất của điều dưỡng viên. 
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TÓM TẮT 

Bối cảnh: Tự quản lý các bệnh mạn tính dựa vào việc sử dụng các công nghệ theo dõi sức khỏe bằng kỹ 

thuật số có tiềm năng vô cùng to lớn thông qua giáo dục, giám sát và hỗ trợ, phản hồi kịp thời và tiếp cận từ xa 

với các chuyên gia y tế. Hiện tại, việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong thực hành lâm sàng thấp một cách 

đáng ngạc nhiên, mặc dù việc chuyển đổi sang hệ thống chăm sóc dựa trên giá trị đã khuyến khích việc áp dụng 

và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để quản lý các bệnh mạn tính. Hơn nữa, theo chúng tôi được biết, hiện có rất 

ít thông tin về các yếu tố thúc đẩy việc áp dụng công nghệ kỹ  

thuật số. 

Mục tiêu: Việc rà soát này cung cấp thông tin khái quát về các rào cản đối với việc áp dụng công nghệ theo 

dõi sức khỏe bằng kỹ thuật số trong việc tự quản lý các bệnh mạn tính, đồng thời khuyến khích chúng tôi xây 

dựng một mô hình để phát triển các can thiệp tự quản lý (SMI) đặc biệt cho các nước đang phát triển như Việt 

Nam và Bangladesh. 

Phương pháp: Tìm kiếm tài liệu theo cấu trúc được thực hiện bằng cách sử dụng 3 cơ sở dữ liệu để xác định 

các nghiên cứu có liên quan từ năm 2014 đến năm 2020: Hệ thống phân tích và truy xuất tài liệu y khoa 

PubMed hoặc trực tuyến, chỉ số tích lũy cho Điều dưỡng; Tài liệu y tế, sức khỏe liên quan (CINAHL) và cơ sở 

dữ liệu ExcerptaMedica (EMBASE). Chúng tôi tìm thấy 89 tài liệu theo tiêu chí loại trừ của chúng tôi. Tổng 

cộng có 14 bài báo được phân tích thông qua phân tích nội dung định tính. 

Kết quả: Qua phân tích, đã phát hiện ra có bốn rào cản chính đối với việc tự quản lý các bệnh mạn tính bằng 

kỹ thuật số, chẳng hạn như sai sót do các điều kiện cá nhân, thiếu năng lực về công nghệ, hạn chế khả năng sử 

dụng công nghệ và cản trở do động lực sử dụng công nghệ. 

Kết luận: Chúng ta có thể khắc phục các rào cản bằng việc thử nghiệm trong đời sống, kết hợp phản hồi sẽ 

hỗ trợ việc thiết kế các công nghệ cũng như sẽ cải thiện tính năng sử dụng tổng thể của những công nghệ này. 

Cuối cùng, để nhận ra đầy đủ tiềm năng của việc tự quản lýcác bệnh mạn tính bằng kỹ thuật số, thì rất cần thiết 

phải xác thực tính năng của các công nghệ này bằng cách khắc phục những rào cản với thông tin chính xác và 

đáng tin cậy, từ đó sẽ cải thiện hiệu quả chi phí và tính năng của các công nghệ (y tế) theo dõi sức khỏe bằng kỹ 

thuật số này. 

Từ khóa: Các rào cản, Tự quản lý, Công nghệ theo dõi sức khỏe bằng kỹ thuật số. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Người cao tuổi đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng cùng với các bệnh mạn tính, vì vậy việc phải tìm ra các 

phương pháp và công nghệ để giúp họ tự quản lý bệnh tật của mình là cấp thiết. Tự quản lý các bệnh mạn tính 

có tiềm năng to lớn thông qua giáo dục, theo dõi, hỗ trợ, phản hồi kịp thời và tiếp cận từ xa với các chuyên gia y 



tế [10]. Khi được thiết kế và triển khai thành công, công nghệ kỹ thuật số sẽ mang lại cơ hội hỗ trợ bốn mục tiêu 

chăm sóc sức khỏe bằng cách cải thiện kết quả sức khỏe, tăng trải nghiệm của bệnh nhân, giảm chi phí chăm 

sóc sức khỏe và cải thiện sự hài lòng của các nhân viên y tế. [11]. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã định nghĩa công 

nghệ theo dõi sức khỏe bằng kỹ thuật số là những hệ thống và giải pháp thu hút bệnh nhân vì mục đích lâm 

sàng, thu thập, sắp xếp, diễn giải, sử dụng dữ liệu lâm sàng và quản lý kết quả cũng như các biện pháp khác về 

chất lượng chăm sóc bao gồm y tế từ xa và chăm sóc sức khỏe từ xa, theo dõi sức khỏe trên thiết bị di động, 

thiết bị đeo được, theo dõi từ xa và các ứng dụng khác [12]. Hiện tại việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong 

thực hành lâm sàng rất thấp một cách đáng ngạc nhiên, mặc dù việc chuyển đổi sang hệ thống chăm sóc dựa 

trên giá trị đã khuyến khích việc áp dụng và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để quản lý các bệnh mạn tính [13]. 

Hơn nữa, theo hiểu biết của chúng tôi, có rất ít thông tin về các yếu tố thúc đẩy sự áp dụng công nghệ kỹ thuật 

số. Các tài liệu đã xuất bản trước đây thông qua các khảo sát cho thấy các yếu tố được coi là rào cản ảnh hưởng 

đến việc áp dụng Số hóa bao gồm yếu tố tổ chức và tài chính [14]. Việc rà soát tài liệu này cung cấp thông tin 

khái quát và toàn diện về các rào cản đối với việc áp dụng công nghệ theo dõi sức khỏe bằng kỹ thuật số trong 

việc tự quản lý các bệnh mạn tính, đồng thời giúp chúng ta phát triển một mô hình để tạo ra các công cụ tự quản 

lý bệnh, đặc biệt cho các nước đang phát triển như Việt Nam và Bangladesh. 

2. PHƯƠNG PHÁP 

Tìm kiếm tài liệu có cấu trúc được thực hiện bằng cách sử dụng 3 cơ sở dữ liệu để xác định các nghiên cứu 

có liên quan từ năm 2014 đến năm 2020: Hệ thống phân tích và truy xuất tài liệu trực tuyến PubMed hoặc tài 

liệu y tế, Chỉ số tích lũy đến tài liệu y tế và sức khỏe liên quan (CINAHL), và cơ sở dữ liệu ExcerptaMedica 

(EMBASE). Các phương pháp tìm kiếm chi tiết cho PubMed được cung cấp làm ví dụ (xem Phụ lục 1). Chúng 

tôi tìm thấy 89 tài liệu theo tiêu chí loại trừ của chúng tôi. Lúc đầu, hai người khảo sát tài liệu, có chuyên môn 

về chủ đề và phương pháp luận, đã xem xét một cách độc lập tất cả các bản tóm tắt nghiên cứu xác định được 

thông qua tìm kiếm và người khảo sát thứ ba đã giải quyết các khúc mắc giữa các bên. Sau đó, hai người khảo 

sát sàng lọc các bản toàn văn để chọn ra các nghiên cứu cuối cùng được đưa vào đánh giá. Các tác giả cũng tiến 

hành tìm kiếm tài liệu xám (bao gồm cả kỷ yếu hội nghị) thông qua một công cụ tìm kiếm trên Web. Ngoài ra, 

một số bài báo đã được lựa chọn thủ công dựa trên cùng tiêu chí được sử dụng cho các bài báo được phân tích 

thông qua phân tích nội dung định tính. Tổng cộng có 14 bài báo được đưa vào và phân tích bằng phân tích nội 

dung định tính. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Qua phân tích, đã phát hiện ra bốn rào cản chính đối với việc tự quản lý các bệnh mạn tính bằng kỹ thuật số 

đó là: hạn chế do điều kiện cá nhân; thiếu năng lực công nghệ, thiếu khả năng sử dụng công nghệ và cản trở do 

động lực sử dụng công nghệ. 

Bảng I. Những phát hiện chính về rào cản của việc tự quản lý các bệnh mạn tính bằng kỹ thuật số 

Những hạn chế do điều kiện cá nhân 

Sức khỏe kém 

Các mối quan ngại về tài chính khi sử dụng công 

nghệ kỹ thuật số 

 

Thiếu năng lực công nghệ 

Thiếu hiểu biết về các công cụ kỹ thuật số trong 

việc tự quản lý 

Thiếu sự hỗ trợ để sử dụng các công cụ kỹ thuật số 

Thiếu kỹ năng công nghệ 

 



Hạn chế khả năng sử dụng công nghệ 

Gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng 

Phần mềm ứng dụng cần thiết luôn được cập nhật 

liên tục 

Mối lo ngại về tính bảo mật trực tuyến 

Hạn chế truy cập vào internet và các thiết bị 

 

Thiếu động lực sử dụng công nghệ 

Coi các ứng dụng không gia tăng giá trị 

Cảm thấy các công cụ kỹ thuật số rắc rối/phức tạp 

hơn là có lợi 

Tốn thời gian sử dụng 

Thiếu tính kiên trì khi sử dụng 

 

Thứ nhất, những hạn chế do điều kiện cá nhân bao gồm suy giảm sức khỏe và lo ngại tài chính để sử dụng 

công nghệ kỹ thuật số được mô tả dưới đây: 

• Những người sức khỏe kém thường bị trở ngại về nhận thức và tâm lý, làm hạn chế việc sử dụng công nghệ 

kỹ thuật số trong việc quản lý bản thân như tạo mật khẩu, ghi nhớ mật khẩu cũng như khó truy cập vào web, điều 

này làm họ cảm thấy bất an không giúp họ quản lý bệnh tật (1, 3,4). Hơn nữa, do thể lực yếu và không có khả 

năng tự truy cập vào trang web cũng như không có khả năng cũng như không có yêu cầu sử dụng các ứng dụng tự 

theo dõi cũng là một rào cản (1, 4). 

• Các mối quan tâm tài chính khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số sự cân nhắc về khả năng chi trả của dữ 

liệu di động (3), khả năng chi trả cho tất cả các ứng dụng (5), lo ngại về chi phí sử dụng internet (3) và gói dữ 

liệu điện thoại thông minh (9). 

Thứ hai, thiếu năng lực công nghệ bao gồm thiếu hiểu biết về các công cụ kỹ thuật số trong việc tự quản lý, 

thiếu hỗ trợ để sử dụng các công cụ kỹ thuật số và thiếu kỹ năng công nghệ được mô tả dưới đây: 

• Thiếu hiểu biết về các công cụ kỹ thuật số trong việc tự quản lý bao gồm hạn chế kiến thức về sức khỏe 

(3) thiếu thông tin về tính khả dụng của các công cụ kỹ thuật số (2), không nhận được các khuyến nghị (2) hoặc 

tư vấn của cán bộ y tế để sử dụng ứng dụng (3). Hơn nữa, bệnh nhân không hiểu biết được các công cụ có sẵn 

và họ không được bác sỹ hoặc người khác khuyến khích sử dụng (2, 3). 

• Thiếu sự hỗ trợ để sử dụng các công cụ kỹ thuật số do thiếu tập huấn cho bệnh nhân để tự quản lý bệnh 

cũng như họ cần trợ giúp để vận hành máy tính (7). Cá nhân không có nhu cầu được tập huấn bổ sung và mở 

rộng kiến thức/kỹ năng để sử dụng hệ thống thiết bị thông minh và hỗ trợ theo dõi (6). Một nghiên cứu đã đề 

cập đến những hạn chế trong quá trình hỗ trợ (1). 

• Thiếu Kỹ năng công nghệ bao gồm Hạn chế Kỹ năng sử dụng Internet (3), Thiếu kỹ năng máy tính cơ bản 

(3), Khó khăn khi sử dụng ứng dụng (5), Thiếu kinh nghiệm với máy tính (7), Khó khăn khi sử dụng mạng ban 

đầu cũng như sau này (7) và hạn chế trình độ công nghệ (5). 

Thứ ba, rào cản tiếp theo đối với việc tự quản lý công nghệ kỹ thuật số là hạn chế khả năng sử dụng công 

nghệ, trong đó rào cản thường được đề cập nhất bao gồm gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng, cần cập nhật 

liên tục các ứng dụng, lo ngại về tính bảo mật trực tuyến, công nghệ bị trục trặc, mối đe dọa sức khỏe do không 

phù hợp ứng dụng và không đủ quyền truy cập vào thiết bị cũng được mô tả dưới đây. 



• Gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng bao gồm các ứng dụng không thân thiện với người dùng, có bố 

cục phức tạp và khó sử dụng và điều chỉnh (5). Điều này cũng chỉ ra rằng việc sử dụng các đơn vị đo lường 

khác nhau ở các quốc gia khác nhau cũng là một cản trở(5). 

• Cập nhật liên tục phần mềm ứng dụng cần thiết bao gồm nội dung ứng dụng cần được đánh giá lại liên 

tục để có tương tác bền vững (8), cũng như phương pháp hướng dẫn cần được đánh giá lại thường xuyên để 

tương tác bền  

vững (8). 

• Mối lo ngại về tính bảo mật trực tuyến bao gồm điện thoại thông minh có chức năng theo dõi sức khỏe 

có thể mang nguy cơ cho những bệnh nhân không ổn định (6) và ứng dụng theo dõi Tiểu đường không phù hợp 

với những bệnh nhân mắc nhiều bệnh mạn tính (6). Điều này cũng cho thấy rằng tiến trình theo chiều dọc trên 

biểu đồ ít hữu ích hơn đối với bệnh nhân có tình trạng ổn định (6) và thiếu kiến thức để giải thích các câu hỏi 

của ứng dụng dẫn đến báo cáo không chính xác (6). Một nghiên cứu khác cho biết khó phát triển một PROM1 

(có nghĩa là “ các hình thức báo cáo kết quả của bệnh nhân - bộ câu hỏi để tự đánh giá về việc tự quản lý”) thích 

hợp (7). 

• Công nghệ trục trặc liên quan đến các vấn đề kỹ thuật như sự kết nối, lỗi công nghệ, sự cố ứng dụng và 

kết nối internet chậm khiến bệnh nhân không sử dụng các công cụ theo dõi sức khỏe bằng kỹ thuật số (5). Ngoài 

ra, một số người cảm thấy rằng internet tốc độ cao là cần phải có cho việc chăm sóc sức khỏe bằng kỹ thuật số 

(8). 

• Mối đe dọa sức khỏe do tính không phù hợp của ứng dụng, bệnh nhân cảm thấy dễ dàng truy cập vào 

dữ liệu sức khỏe giới hạn chỉ cho chính họ và nhà cung cấp của họ. Tuy nhiên, bệnh nhân lo ngại về thông tin 

cá nhân trên mạng (3, 9), tính bảo mật của chẩn đoán (3) và liệu pháp điều trị của họ trên mạng (3). Họ cũng lo 

ngại về rủi ro khi truy cập thông tin trực tuyến (3), tính dễ bị tấn công của hệ thống trực tuyến bởi tin tặc (3), vi 

rút máy tính (3) và bảo mật nội tuyến (3). 

• Hạn chế truy cập vào internet và các thiết bị bao gồm việc bệnh nhân truy cập khó truy cập vào máy tính 

(3), internet (3,9) và máy tính hoặc điện thoại thông minh (9). Họ cũng đề cập rằng mạng và định dạng của giải 

pháp kết quả báo cáo của bệnh nhân (PROM) phải dễ dàng truy cập. (7). 

Thứ tư, rào cản cuối cùng là thiếu động lực sử dụng công nghệ, bao gồm việc coi các ứng dụng không gia 

tăng giá trị, cảm thấy các công cụ kỹ thuật số rắc rối hơn là có lợi, tốn thời gian và khó khăn trong việc kiên trì 

sử dụng được mô tả dưới đây: 

• Coi các ứng dụng không gia tăng giá trị bao gồm việc người bệnh chỉ ra các phương pháp tự chăm sóc 

hiện tại được coi là đã đầy đủ mà không cần đến các ứng dụng (5) và người ta không tin rằng ứng dụng sẽ cải 

thiện khả năng tự quản lý (5), những người cảm thấy ứng dụng không vượt trội hơn là viết ra giấy (5). Trên hết, 

tình trạng sức khỏe không được coi là cần phải dùng ứng dụng để hỗ trợ việc tự chăm sóc (5), điều này khiến 

cho ứng dụng trở nên ít có giá trị can thiệp vào việc tự quản lý. Hơn nữa, họ cho rằng bác sỹ của họ không quen 

với công nghệ và không quan tâm đến việc sử dụng ứng dụng (5). 

• Cảm thấy các công cụ kỹ thuật số rắc rối/phức tạp hơn là có lợi khi kết hợp một rào cản khác liên tục 

nêu ra trong các tài liệu là sự phức tạp của công nghệ (n = 5). Các vấn đề về kỹ thuật và khả năng sử dụng dẫn 

đến chán nản và nản lòng (6) cũng như bệnh nhân không tin tưởng vào sự trợ giúp của các ứng dụng công nghệ 

trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống (4). Hơn nữa, họ cho rằng việc tập huấn kỹ thuật không đầy đủ cho 

cán bộ y tế có thể dẫn đến việc tư vấn lâu hơn (6). Ngoài ra, họ không có mong muốn tìm hiểu các công nghệ 

mới (5). Tuy nhiên, người bệnh không muốn giao tiếp trực diện (8) vì không thể chịu trách nhiệm cho hành vi 

của họ (2). 

                                                             
1  PROM (viết tắt từ tiếng Anh: patient reported outcome measures - questionnaire for self-assessment of self- management) có nghĩa là “các hình thức báo 

cáo kết quả của người bệnh - bảng câu hỏi để tự đánh giá về việc tự quản lý” 



• Tốn thời gian sử dụng việc đưa ra thời gian cần thiết để sử dụng các ứng dụng tự theo dõi đã tạo thành rào 

cản (2), cũng như đánh giá chuyên sâu, thời gian tự khảo sát và độ phức tạp có thể là gánh nặng cho bệnh nhân 

(7). 

• Khó khăn trong việc kiên trì sử dụng có các rào cản trong việc thích ứng, kiên trì sử dụng công nghệ cho 

việc tự quản lý (4), cũng như duy trì việc tham gia là khó khăn (8). 

4. KẾT LUẬN 

Những phát hiện trên đây của chúng tôi cho thấy rằng những rào cản quan trọng đối với việc tự quản lý các 

bệnh mạn tính bằng kỹ thuật số bao gồm những hạn chế do điều kiện cá nhân, thiếu năng lực công nghệ, hạn 

chế về khả năng sử dụng công nghệ và không có động lực sử dụng công nghệ. Các quốc gia đang phát triển như  

Việt Nam và Bangladesh, nơi việc số hóa đang phát triển nhanh chóng, sẽ làm cho việc chăm sóc sức khỏe cho 

nhóm dân số cao tuổi đang gia tăng, phát triển theo chiều hướng tích cực. Chúng ta có thể khắc phục các rào 

cản bằng việc thử nghiệm trong đời sống, kết hợp phản hồi sẽ hỗ trợ cho việc thiết kế các công nghệ và điều này 

cũng sẽ cải thiện tổng thể việc sử dụng chúng. Cuối cùng, để nhận ra đầy đủ tiềm năng của kỹ thuật số cho phép 

tự quản lý các bệnh mạn tính, cần phải xác thực các công nghệ này bằng cách khắc phục những rào cản thông 

qua việc cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, điều đó sẽ cải thiện hiệu quả chi phí và tính năng của các 

công nghệ theo dõi sức khỏe bằng kỹ thuật số. 
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PHỤ LỤC 1.  

SƠ ĐỒ PRISMA VỀ CÁC RÀO CẢN CHO VIỆC TỰ QUẢN LÝ  

BỆNH MẠN TÍNH BẰNG KỸ THUẬT SỐ 

Xác định Tóm tắt bài báo được xác định thông qua 

tìm kiếm cơ sở dữ liệu 

(n = 87) 

 

Tóm tắt bài báo được bổ sung thông qua các 

nguồn khác 

(n = 2) 

 

 

 

 

Sàng lọc 

Số bản tóm tắt bị loại bỏ do trùng lặp 

(n = 6) 

Bản tóm tắt đã được sàng lọc 

(n = 83) 

Bản tóm tắt bị loại trừ do nội dung tóm tắt 

không hợp lệ hoặc không phải là bài báo 

(n = 49) 

 

 

 

 

Đủ điều kiện 

Bài báo toàn văn được đánh giá đủ điều 

kiện 

(n = 34) 

 

Các bài báo toàn văn bị loại trừ vì lý do: 

- Không có bài báo toàn văn (n = 3) 

- Toàn bộ nội dung không hợp lệ (n = 45) 

- Ngôn ngữ không phải tiếng Anh (n = 1) 

Các nghiên cứu được xác định cho giai 

đoạn trích xuất dữ liệu 

(n = 1) 

Các bài báo bổ sung được xác định qua tìm 

kiếm thủ công 

(n = 1) 

 

Bao gồm 

 

Các nghiên cứu được xác định cho giai 

đoạn trích xuất dữ liệu 

 



(n = 14) 

 

 

 



CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH SAU GHÉP TIM  

TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 

QUALITY OF LIFE OF RECIPIENTS AFTER HEART TRANSPLANTATION  

AT VIET DUC FRIENDSHIP HOSPITAL 

NGUYỄN XUÂN VINH1, NGUYỄN THỊ THU HÀ2,  

TRẦN ĐĂNG THANH2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân sau ghép tim từ người cho đa tạng chết não tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 23 bệnh nhân đã ghép tim từ người cho đa tạng chết 

não tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2020, 

với nền tảng là bộ câu hỏi SF-36. 

Kết quả: Điểm trung bình của 4 lĩnh vực sức khỏe thể chất bao gồm hoạt động chức năng, giới hạn chức 

năng, cảm nhận đau đớn và sức khỏe tổng quát lần lượt là 87,4; 86,6; 92,1và 80,8. Điểm trung bình của 4 lĩnh 

vực sức khỏe tinh thần bao gồm cảm nhận sức sống, hoạt động xã hội, giới hạn tâm lý và tinh thần tổng quát lần 

lượt là 86,6; 79,2; 83,5 và 86,6. Phân tích đa biến cho thấy các yếu tố có liên quan với chất lượng cuộc sống của 

bệnh nhân sau ghép tim trong phân tích đa biến là: tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, bệnh lý (đái tháo đường, 

gút, suy thận và xơ gan trước ghép). 

Kết luận: Điểm số chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều 

cao ở tất cả lĩnh vực sức khỏe, chứng minh phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối là một 

phương pháp rất hữu ích, giúp cải thiện rõ cuộc sống của người bệnh sau ghép tim. 

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, ghép tim, SF-36, Điều dưỡng 

ABSTRACT 

Objective: To measure of quality of life of recipientsafter cardiac transplantation from multi-organs brain 

dead donor at the Viet Duc Friendship hospital. 

Method: Descriptive study of consecutive patient after cardiac transplantation patients in 23 cases from June 

2012 to April 2020, at the Cardiovascular and Thoracic Center, Viet Duc Friendship hospital, based on SF-36 

questionnaire. 

Results: The mean scores of 4 physical health domains including physical function, functional limits, pain 

feeling and general health were 87.4; 86.6; 92.1 and 80.8, respectively. The mean scores of 4 mental health 

domains including vitality, social functioning, and emotional limits and general mental health were 86.6; 79.2; 

83.5 and 86.6, respectively. In multivariate analysis, factors associated with HRQOL after cardiac 

transplantation were age, occupation, education level, some diseases (diabetes mellitus, gout, kidney failure, 

pre-op cirrhosis). 

Conclusions: The total points of HRQOL were high in all domains, confirmed that heart transplant surgery 

for patients with end-stage heart failure is a very useful method, that significantly improving HRQOL recipients 

after the procedure. 

Keywords: Health-related quality of life, cardiac transplant, SF-36, nursing care 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 



Ghép tim là một loại phẫu thuật đặc biệt, để thay thế trái tim bị suy giai đoạn cuối của người bệnh (người 

nhận) bằng trái tim khỏe mạnh đến từ người hiến chết não phù hợp (người cho chết não), và được coi là phương 

pháp điều trị triệt để khi mà tất cả các phương pháp điều trị thường quy khác đã thất bại [1]. Lịch sử phát triển 

của phẫu thuật ghép tim trên người thành công bắt đầu ngày 03/12/1967 bởi Christiaan Barnard ở Cape Town 

(Nam Phi) [3],[4]. Theo báo cáo của tổ chức ghép tim phổi quốc tế, đến tháng 6/2017, ghép tim đã được thực 

hiện tại 477 trung tâm phẫu thuật tim trên thế giới; với số lượng người bệnh được ghép tim là 141.268 ca. Còn 

nếu tính từ 1/6/2016 đến 30/7/2017 đã có 5.149 người bệnh được ghép tim [5]. 

Tại Việt Nam, phẫu thuật ghép tim đã triển khai thành công từ người cho chết não đơn tạng chết não (chỉ cho 

tim) tại Bệnh viện 103 và Học viện Quân y vào ngày 17/6/2010. Ca đầu tiên ghép tim từ người cho đa tạng chết 

não (cho cả gan, thận, tim...) được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức vào ngày 14/4/2011, và sau đó nhanh 

chóng trở thành một phương pháp điều trị thường quy tại bệnh viện, với số lượng trung bình mỗi năm là 3-5 ca 

ghép tim kết hợp với 10-15 ca ghép các tạng khác [6]. 

Về hiệu quả ghép tim, theo báo cáo của tổ chức ghép tim phổi quốc tế năm 2018, thì tỷ lệ sống thêm 4 năm 

sau mổ đạt 75% ở người lớn, sau 10 năm đạt trên 50%, và sau 18 năm đạt 25% [5]. Ngoài tỷ lệ sống sau ghép 

tim được cải thiện, sự quan tâm hầu hết tại các quốc gia có ghép tim hiện nay là hướng đến nâng cao chất lượng 

cuộc sống (CLCS sau ghép) [7]; biến CLCS sau ghép tạng trở thành một tiêu chí đánh giá thành công của phẫu 

thuật đối với người bệnh được ghép tạng còn sống lâu dài sau ghép [8]. Kết quả dựa trên CLCS bệnh nhân ngày 

càng được nhấn mạnh khi đánh giá hiệu quả điều trị tổng thể. Các kết quả như vậy bao gồm các biện pháp nâng 

cao CLCS liên quan đến sức khỏe, là nguồn thông tin có giá trị trong việc xác định liệu bệnh nhân có được điều 

trị tốt hơn bằng các phương pháp điều trị y tế hay không. Ngày nay, CLCS được xem là công cụ sử dụng phổ 

biến nhất trong y học nhằm: (1) lập kế hoạch chăm sóc lâm sàng cho bệnh nhân; (2) làm thước đo kết quả trong 

các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu dịch vụ y tế; (3) đánh giá nhu cầu sức khỏe của cộng đồng; (4) hỗ trợ 

phân bổ nguồn lực hiệu quả. Phần lớn đánh giá CLCS được ưu tiên áp dụng giải quyết các vấn đề y tế mãn tính 

và nghiêm trọng. Công cụ SF-36 là một phương pháp được sử dụng khá phổ biến để đánh giá CLCS sau ghép 

tim [3]. 

Xuất phát từ tình hình thực tiễn nêu trên, được sự đồng ý của Hội đồng đạo đức Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu “Đánh giá chất lượng cuộc sống người bệnh sau ghép tim từ người 

cho đa tạng chết não tại Bệnh viện Việt Đức bằng công cụ SF-36”; với các mục tiêu chính sau đây: (1) Mô tả 

một số đặc điểm chung của người bệnh nhận tim trước ghép tim từ người cho đa tạng chết não; (2) Đánh giá 

chất lượng cuộc sống người bệnh sau ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bằng công cụ SF-36. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Bao gồm tất cả những bệnh nhân (người nhận tim) được phẫu thuật ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

trong giai đoạn từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2019, đạt được các tiêu chuẩn sau: 

- Còn sống sau ghép tim ≥ 6 tháng (thời gian đủ để phục hồi sau phẫu thuật). 

- Người bệnh và gia đình đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Hồ sơ bệnh án đầy đủ thông tin phục vụ nghiên cứu. 

Loại trừ khỏi nghiên cứu các đối tượng, hoặc đã chết ở thời điểm thu thập số liệu nghiên cứu, hoặc người 

bệnh không đồng ý tham gia nghiên cứu, hay hồ sơ bệnh án không đầy đủ. Thời gian thu thập số liệu từ tháng 

01/8/2019 đến 30/6/2020. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu. Cỡ mẫu thuận tiện. 

2.3. Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng vấn trực tiếp đối tượng nghiên cứu trước và sau ghép tim về các 

thông tin chung, thông tin bệnh lý, chất lượng cuộc sống theo bộ câu hỏi SF36 (phiên bản 1.0) - gồm 8 yếu tố về 

sức khỏe: hoạt động thể lực, các hạn chế do sức khỏe thể lực, các hạn chế do dễ xúc động, sinh lực, sức khỏe 



tinh thần, hoạt động xã hội, cảm giác đau, sức khỏe chung. Một số thông tin về tiền sử cũng như các thông tin 

về bệnh lý, phẫu thuật của đối tượng nghiên cứu được trích lấy từ bệnh án. 

2.4. Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu định lượng sau khi thu thập được xử lý, nhập vào máy tính với 

phần mềm Epi Data 3.1 và được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0 for Window cho các thông tin mô tả và phân 

tích thống kê. 

3. KẾT QUẢ 

Có 23 người bệnh đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu trong tổng số 29 ca ghép tim tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức, tính tới thời điểm 30/6/2020. 

3.1. Đặc điểm người bệnh trước ghép tim 

3.1.1. Đặc điểm dịch tễ học 

- Tuổi trung bình 41,7 ± 15,2 (10 - 64). Nam giới có 18 ca (78,3%), nữ giới có 5 ca (21,7%). 

- Phân bố bệnh nhân trước ghép theo nơi sinh sống: Nông thôn 11 ca (47,8%); Thành thị 12 ca (52,2%). 

- Phân bố bệnh nhân trước ghép theo trình độ học vấn: Tiểu học - Trung học cơ sở 2 ca (đang học - 8,6%); 

Phổ thông trung học 11 ca (47,8%); Cao đẳng, Đại học 10 ca (43,6%). 

- Phân bố bệnh nhân trước ghép theo tình trạng hôn nhân gia đình: 19/23 trường hợp có gia đình riêng 

(92,6%). 

- Các đặc điểm cá nhân nhập viện trước ghép về lối sống: 14/23 trường hợp không hút thuốc lá (60,9%); 

17/23 trường hợp không uống rượu (73,9%). 

Chỉ số BMI bình thường chiếm 78,3% (18 ca); thiếu cân 21,7% (5 ca); không có thừa cân. 

3.1.2. Tình trạng kinh tế, chi phí điều trị 

Tất cả người bệnh đều có Bảo hiểm y tế. Các chi phí ngoài bảo hiểm y tế được chi trả bởi bệnh nhân và gia 

đình họ (18 ca - 78,3%); bởi họ hàng thân thích (1 ca - 4,3%); bởi trợ giúp xã hội và họ hàng (4 ca - 17,4%). 

Phân bố bệnh nhân theo mức thu nhập gia đình thì hộ nghèo có 2 ca (8,7%); còn lại ở mức trung bình 

(52,2%) và khá giả (39,1%). 

3.1.3. Một số đặc điểm bệnh lý 

Bảng 1. Phân bố tình trạng ưu tiên trước ghép theo UNOS, NYHA và Chức năng tim 

Chỉ số n = 23 Tỷ lệ%  

Ưu tiên 

theo UNOS 

Loại Ia 9 39,3 

Loại Ib 11 47,8 

Loại II 03 13,0 

NYHA III 6 26,1 

III-IV 4 17,4 

IV 13 56,5 

EF (%) 31-35 5 21,7 

21-30 13 56,6 



≤ 20 5 21,7 

 

Bảng 2. Phân bố theo thời gian phát hiện bệnh và số lần nằm viện 

Chỉ số n Tỷ lệ% (n = 

23) 

Thời gian phát 

hiện bệnh 

(tháng) 

≤ 6 5 21,7 

7-12 4 17,4 

13-36 8 34,8 

 > 36 6 26,1 

Số lần nằm 

viện 

 < 3 0 0 

 ≥ 3 23 100 

 

Phân bố theo các bệnh lý phối hợp: viêm (loét) dạ dày 2 ca (8,7%); suy thận 2 ca (8,7%); xơ gan tim 4 ca 

(17,4%); tiểu đường và Gout mỗi loại 1 ca (4,3%). 

3.2. Chất lượng cuộc sống người bệnh sau ghép tim 

3.2.1. Đánh giá chung 

100% người bệnh trả lời họ được sự hỗ trợ tốt từ nhân viên y tế gia đình và xã hội sau ghép. 

Bảng 3. Thời gian đã được ghép tính đến thời điểm nghiên cứu 

Thời gian sống n Tỷ lệ% (n = 

23) 

6 - 12 tháng 5 21,7 

13 - 36 tháng 9 39,1 

37 - 60 tháng 5 21,7 

 ≥ 60 tháng 4 17,4 

 

Nhận xét: Phần lớn người bệnh (86,5%) quay trở lại làm việc mà trước khi mắc bệnh họ đã làm. Cán bộ, viên 

chức làm công việc văn phòng đều đi làm việc lại bình thường sau 3 tuần xuất viện. Người bệnh tham gia công 

việc kinh doanh và học sinh, làm nông nghiệp, công việc mức độ nhẹ cũng quay lại công việc trong vòng 2-3 

tháng sau ra viện. Có 03 bệnh nhân không tham gia lao động do bệnh nhân và gia đình của họ không mong 

muốn tiếp tục đi làm. 

Bảng 4. Thời gian người bệnh ghép tim trở lại lao động làm việc 

Thời gian sau ra Số lượng (n Tỷ lệ%  



viện =) 

3 tuần 7 30,0 

2 tháng 18 78,0 

3 tháng 20 86,5 

 

3.2.2. Lối sống của bệnh nhân sau ghép: 

Có sự thay đổi nhiều, những bệnh nhân có hút thuốc và uống rượu bia trước ghép đã bỏ hẳn; và tình trạng 

khối cơ thể được kiểm soát: không béo phì và tình trạng cân nặng đều cải thiện sau ghép với BMI bình thường 

chiếm 86% (20 ca) và BMI hơi thấp 13% (3 ca). 

Điểm CLCS đo lường bằng bộ công cụ SF-36. 

Bảng 5. Điểm CLCS của người bệnh sau ghép tim theo các lĩnh vực 

Lĩnh vực sức khỏe n TB Mi

n 

Ma

x 

SD 

Hoạt động về thể chất 23 86,

0 

65 100 9,8 

Sự giới hạn do vai trò 

sức khỏe thể chất 

23 84,

5 

35 100 1,.2 

Sự đau đớn 23 92,

1 

55,

0 

100 12,

0 

Sự giới hạn do vai trò 

sức khỏe tinh thần 

23 85,

1 

33,

3 

100 3,4 

Năng lượng sống và sự 

mệt mỏi 

23 85,

9 

65,

0 

100 2,2 

Trạng thái tâm lý 23 84,

0 

56,

0 

95 2,2 

Chức năng xã hội 23 79,

1 

50,

0 

100 2,8 

Hoạt động sức khỏe 

chung 

23 82,

3 

50,

0 

95 10,

0 

Chất lượng sống tinh 

thần 

23 83,

5 

65,

5 

98,

0 

8,7 

Chất lượng sống thể 23 86, 57, 97, 9,5 



chất 3 5 5 

Chất lượng sống chung  23 84,

9 

61,

5 

97,

8 

8,8 

 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm người bệnh ghép tim từ người cho đa tạng chết não 

Trong 23 bệnh nhân được ghép tim trong nghiên cứu này có nhiều đặt điểm trước ghép giống với nhiều 

nghiên cứu khác trên đối tượng chờ ghép tim và đã được ghép tim trên thế giới trong nghiên cứu. 

4.1.1. Trình độ học vấn: Trong nghiên cứu có 43,6% là cao đẳng - đại học trở lên, 47,8% là trung phổ thông, 

và 8,6% là tiểu học và trung học cơ sở; trong nghiên cứu của Heng-Hsin Tung (2011)[13] tại Đài Loan thì tỷ lệ 

này lần lượt là 25,5%, 35,3% và 39,2%. Trình độ học vấn cao hơn là điều kiện thuận lợi cho giáo dục sức khỏe 

và tuân thủ điều trị sau ghép. 

4.1.2. Tình trạng tài chính: Trong nghiên cứu, hoàn cảnh kinh tế khá 39,1%, trung bình 52,2% và thấp là 

8,7% - tất cả đều có bảo hiểm y tế. Trong nghiên cứu của Heng-Hsin Tung (2011)[13] tại Đài Loan thì tỷ lệ này 

lần lượt là 14,4%, 77,1% và 17,1%. Điều kiện kinh tế tốt và và có bảo hiểm y tế cũng là một vấn đề thuận lợi 

cho chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống sau ghép. 

4.1.3. Tình trạng hôn nhân 

Trong nghiên cứu có 82,6% bệnh nhân đã có gia đình và 100% là sống cùng gia đình, so với các nghiên cứu 

Trevizan và cs (2017) [14] tại Brazil là 70%, của Heng-Hsin Tung và cs tại Đài Loan là 84,3%; tuy nhiên thì 

bệnh nhân ở các nghiên cứu khác nhận sự hỗ trợ về tài chính từ gia đình, người thân không như trong nghiên 

cứu này. Ví dụ như báo cáo của Heng-Hsin Tung và cs tại Đài Loan có 60,1% bệnh nhân phải tự lo vấn đề tài 

chính cho bản thân, có 7,8% bệnh nhân sống độc thân sau ghép tim, trong khi đó trong nghiên cứu này có 4 

bệnh nhân (17,4%) được phẫu thuật nhờ hỗ trợ tích cực tài chính từ cộng đồng và 100% bệnh nhân được sự hỗ 

trợ từ gia đình trước và sau ghép tim. 

4.1.4. Mức độ nặng- theo mức độ nhóm ưu tiên ghép của UNOS  

Trong nghiên cứu, nhóm 1 có 87,1% - trong đó 39,3% nhóm Ia (bệnh nhân ở tình trạng nặng nguy kịch trước 

ghép, phải nằm viện điều trị thuốc trợ tim liều cao liên tục hoặc phải hỗ trợ thở, thở máy) và 47,8% nhóm Ib 

(bệnh nhân mức độ nặng vừa phải dùng thuốc trợ tim liều thấp, phải nhập viện hoặc điều trị tại nhà). Trong báo 

cáo của Trevizan (2017) [14] tại Mỹ với 555 bệnh nhân ghép tim thì thuộc UNOS 1 có 61,8%, và UNOS 2 có 

38,2%; nghiên cứu của Grady (1998) [8] thì UNOS 1 là 46% và UNOS 2 là 54%. Như vậy bệnh nhân trong 

nghiên cứu chúng tôi có phần nặng hơn, có thể do vấn đề ghép tim ở Việt Nam chưa được nhận thức rõ, nhiều 

người bệnh cố điều trị bảo tồn - trong khi đó trên thế giới, chỉ định ghép tim được nhiều người dân đăng ký khi 

bệnh ở mức độ nhẹ hơn. 

Mức độ nặng - suy tim theo NYHA: Có 56,5% người bệnh suy tim NYHA IV và 17% NYHA III-IV (triệu 

chứng cơ năng xảy ra ngay lúc nghỉ ngơi, chỉ một vận động thể lực nhẹ cũng gây triệu chứng cơ năng tăng), 

26,1% suy tim NYHA III (hạn chế nhiều vận động thể lực, mặc dù bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi nhưng chỉ cần 

vận động nhẹ đã có triệu chứng cơ năng), trong khi nghiên cứu của K.L.Grady (1998) với 219 bệnh nhân được 

ghép tim, thì suy tim NYHA IV chiếm 44%, và 52% NYHA III. Như vậy mức độ suy tim của chúng tôi cũng 

nặng hơn tương tự phân nhóm theo UNOS. 

4.2. Chất lượng cuộc sống người bệnh  

sau ghép 



Cả 100% người bệnh trong nghiên cứu này cho rằng họ được người nhà và nhân viên y tế hỗ trợ tốt về cả 

tinh thần và thể chất sau ghép. Chúng tôi chọn bệnh nhân để đánh giá vào thời điểm 6 tháng sau ghép tim về 

CLCS, vì theo nhiều nghiên cứu CLCS sau ghép tim, thì người bệnh sau ghép 6 tháng đã được ổn định về tình 

trạng phẫu thuật và có thể tái hòa nhập cộng đồng, trong nghiên cứu có 4 bệnh nhân sống trên 5 năm, 9 bệnh 

nhân sống trên 3 năm từ ngày ghép tim. Trong nghiên cứu của K.L.Grady và cs (1998) với 219 bệnh nhân 6 

tháng sau ghép tim thì CLCS sau khi được ghép tim 6 tháng thay đổi độ rõ rệt so với người bệnh trước khi ghép. 

Những khác biệt về chất lượng cuộc sống là trong các lĩnh vực sau: chức năng thể chất và nghề nghiệp, trạng 

thái tâm lý và tương tác xã hội. 

Trong nghiên cứu này có hầu hết bệnh nhân (87%) quay lại làm việc công việc mà trước khi tình trạng mắc 

bệnh trở nên nghiêm trọng, bao gồm: 26,1% làm kinh doanh, 26,1% làm cán bộ công - viên chức văn phòng, 

17,5% làm nông nghiệp và 13,0% tiếp tục đi học; với thời gian quay lại công việc lần lược là sau ra viện 3 tuần 

(35%), 2 tháng (55%) và 3 tháng (10%); có 13% không tiếp tục làm việc, mặc dù tình trạng sức khỏe ổn định do 

bản thân và gia đình của họ không muốn đi làm. Trong nghiên cứu của Delgado và CS (2015)[7] tại Tây Ban 

Nha - chỉ có 13,5% quay lại công việc sau 6 tháng và tăng lên 14,5% sau 60 tháng được ghép tim. Một nghiên 

cứu khác tại Đài Loan [13] thì 50 đối tượng (86% nam và 14% nữ) có độ tuổi 20-70 tuổi (trung bình 47,68), 

thời gian sau ghép tim từ 1 đến 4 năm, thì trong vòng 6 tháng có 10% nhân viên hành chính hoặc nhà hàng và 

cảnh sát đã tiếp tục công việc; sau 6 đến 12 tháng có 8% nhân viên hành chính, kiểm soát chất lượng và nhân 

viên thiết kế và lập kế hoạch đã tiếp tục công việc; sau 12 tháng có 14% các giáo viên, nhân viên bảo hiểm, 

quản lý, kỹ sư tin học và thợ sắt đã tiếp tục được công việc. 

4.2.1. Thay đổi lối sống người bệnh sau ghép 

Trước ghép tim có 39,1% bệnh nhân còn hút thuốc và 26,1% có uống rượu; tuy nhiên sau ghép đã thay đổi 

hoàn toàn - không có bệnh nhân tiếp tục hút thuốc lá và uống rượu; đây là kết quả tác động tích cực của nhân 

viên y tế và người nhà bệnh nhân. Trong một báo cáo tổng quan hệ thống của Patrick Hofmann và cs (2018) 

dựa trên 15 nghiên cứu từ 1998 đến 2015 trên bệnh nhân sau ghép tim hoặc phổi, có khoảng 12-33% người 

bệnh tái hút thuốc lá sau ghép tim và là nguyên nhân gây tử vong lâu dài và các rối loạn sau ghép, tăng biến 

chứng ung thư. 

4.2.2. Về điểm CLCS 

Hầu hết người bệnh trong nhóm nghiên cứu chúng tôi có tình trạng sức khỏe chung, sức khỏe tinh thần và 

thể chất đều ở mức khá và tốt, điểm sức khỏe chung trung bình 84,9 ± 8,8, trong đó sức khỏe khỏe tinh thần ở 

mức 83 ± 8,7, sức khỏe thể chất 86,3 ± 9,5. Trong nghiên cứu của Imran Saeed và cs (2008) [11] sau 1 năm, sức 

khỏe chung 57 ca ghép tim: sức khỏe tinh thần 72 và sức khỏe thể chất 65; còn trong nghiên cứu của Antonella 

Galeone và cs (2014)[9] tại Pháp trên nhóm 131 bệnh nhân sống sau ghép tim 20 năm: điểm chất lượng cuộc 

sống chung là  

69 ± 16 (trung vị 75), chất lượng sức khỏe tinh thần 68 ± 20 (trung vị 73), và sức khỏe thể chất 67 ± 22 (trung vị 

72). 

4.3. Vai trò điều dưỡng chăm sóc 

Người bệnh sau ghép tim đối mặt với nhiều nguy cơ: như nhiễm trùng, thải ghép, rối loạn tâm lý có thể dẫn 

đến lo âu hoặc trầm cảm đã được nhiều nghiên cứu trên thế giới báo cáo, trong nghiên cứu này, chúng tôi có kết 

quả khá tốt từ cảm nhận người bệnh, họ trả lời thường xuyên được quan tâm, giáo dục sức khỏe duy trì lối sống 

lành mạnh, trước ghép có 14/23 trường hợp không hút thuốc lá (60,9%); 17/23 trường hợp không uống rượu 

(73,9%), sau ghép 100% người bệnh không uống rượu bia, không hút thuốc lá, và duy trì cân nặng ở mức trung 

bình trong một báo cáo đa trung tâm của tổ chức ghép tim phổi thế giới, tỷ lệ người bệnh tái hút thuốc lá là 

25%, và béo phì là 20-30% và là yếu tố tiên lượng sống còn của người bệnh sau ghép, bên cạnh đó, trong 

nghiên cứu chúng tôi qua công cụ đánh giá: Người bệnh được hỏi có kỹ năng tốt 100% biết cách bảo quản 

thuốc và sử dụng thuốc đúng đủ theo chỉ định, tuân thủ khám định kỳ, thể dục theo hướng dẫn, tự nhận biết 

được các biến chứng sớm về thải ghép, biết cách bảo vệ cơ thể dự phòng tổn thương da, ung thư, và nhiễm 

trùng bằng các kỹ năng sống được huấn luyện và giáo dục, điều này góp phần tích cực trong kết quả CLCS 

người bệnh [3][4][6]. 



5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu trên 23 bệnh nhân sau ghép tim từ 6 tháng đến 9 năm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thấy có 

các đặc điểm dịch tễ học tương tự như các nghiên cứu khác, nhưng tình trạng người bệnh trước ghép nặng hơn, 

người bệnh nhận được hỗ trợ tốt hơn từ gia đình và nhân viên y tế trước và sau ghép, và điểm chất lượng cuộc 

sống là khá tốt. Ghép tim là một chỉ định tốt cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối nhờ cải thiện được tốt chất 

lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật. 
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TÓM TẮT 

Viêm tĩnh mạch (VTM) là một trong những biến chứng hay gặp nhất của đặt kim luồn tĩnh mạch (KLTM) 

ngoại vi, nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng như tăng chi phí điều trị và thời gian nằm viện. Nghiên cứu này 

nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ VTM liên quan đến KLTM ngoại vi và một số yếu tố liên quan đến VTM ở các 

người bệnh nội trú tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City. Nghiên cứu tiến cứu với việc chọn mẫu 

thuận tiện trên 450 người bệnh tại các khoa nội trú của bệnh viện. Bộ công cụ bao gồm thông tin chung về 

người bệnh và bảng điểm đánh giá bằng mắt tình trạng viêm tĩnh mạch (VIP score). Số liệu được phân tích mô 

tả và hồi quy Logistic. 

Kết quả cho thấy, tỷ lệ VTM là 26%, trong đó độ 1 là 17.8%, độ 2 là 7.1%, độ 3 là 1.1%. Một số yếu tố 

nguy cơ đến VTM như nhóm nam giới mắc nhiều hơn nhóm nữ giới (OR: 2.29, 95% CI: 0.64, 0.68), nhóm 

người trưởng thành mắc ít hơn người già (OR: 0.22, 95% CI: 0.12, 0.4), nhóm người có bệnh kèm theo mắc 

nhiều hơn người bệnh không có bệnh kèm theo (OR: 2.48, 95% CI: 1.6, 3.9), có sử dụng thuốc kháng sinh 

đường tiêm mắc nhiều hơn nhóm dùng thuốc khác (OR: 4.40, 95% CI: 1.96, 9.92). Thời gian nằm viện càng dài 

thì tỷ lệ VTM càng tăng (OR: 1.08, 95% CI: 1.02, 1.12). Trong tương lai, chúng ta cần có các biện pháp để 

giảm thời gian nằm viện, sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý để có thể giảm được tỷ lệ VTM tại hệ thống Vinmec 

cũng như tại Việt Nam. 

Từ khoá: Viêm tĩnh mạch, kim luồn tĩnh mạch, các yếu tố nguy cơ, Bệnh viện Vinmec Times City. 

ABSTRACT 

Phlebitis is one of the most common complications of peripheral intravenous catheter (PIVC) use which may 

lead to higher medical costs and longer hospital stays. The aim of this study was to identify the incidence of 

PIVC associated phlebitis, and determine its related factors among inpatients at Vinmec Times City 

International Hospital. We applied an observational prospective study design with a convenience sampling of 

450 participants. Demographic data questionnaire and Visual Infusion Phlebitis (VIP) score were used for data 

collection. Data were analyzed using descriptive statistics, and Logistic regression. 

The results of this study revealed that 26% of participants had phlebitis with level I, level II, and level III 

representing 17.8%, 7.1%, and 1.1% respectively. Phlebitis risk factors included male patients (OR: 2.29, 95% 

CI: 0.64, 0.68) who were more likely at risk compared to female patients, adult patients (OR: 0.22, 95% CI: 

0.12, 0.4) who were less likely at risk compared to elderly patients, and patients with multiple diseases (OR: 

2.48, 95% CI: 1.6, 3.9) who were more likely at risk compared to patients had no multiple diseases, and patients 

using antibiotic (OR: 4.40, 95% CI: 1.96, 9.92) who were more likely at risk compared to patients using other 

drugs. The longer length of stay, the more increases of the phlebitis (OR: 1.07, 95% CI: 1.02, 1.12). Future 

studies should focus on methods to reduce length of hospital stay and appropriate use of antibiotic to reduce 

incidence of phlebitis in Vinmec healthcare system as well as in Vietnam. 

Keywords: Phlebitis, intravenous catheter, risk factors, Vinmec Times City hospital. 



1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đặt và lưu kim luồn tĩnh mạch (KLTM) ngoại vi là một kỹ thuật được áp dụng phổ biến trong điều trị, chăm 

sóc người bệnh (NB) tại các bệnh viện hiện nay với mục đích truyền dịch, tiêm thuốc, truyền máu và các chế 

phẩm của máu, lấy máu làm xét nghiệm [11]. Theo Li, Liu, và Qin (2016), hơn 90% NB nhập viện được đặt 

kim luồn [16]. Tại Pháp, hơn 25 triệu KLTM ngoại vi được sử dụng hàng năm và trên 20% NB được đặt khi 

nhập viện [18]. Mỗi năm ở Mỹ có khoảng hơn 150 triệu KLTM được sử dụng [19]. Tại Việt Nam, VTM là 

nguyên nhân quan trọng gây nên tình trạng bệnh nặng thêm và tăng gánh nặng chi phí, đứng hàng thứ ba trong 

các nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh [2]. Thêm vào đó, nghiên cứu 

của Hà và đồng nghiệp (2011) chỉ ra tỷ lệ trẻ bị nhiễm khuẩn huyết liên quan đến KLTM ở khoa Hồi sức tích 

cực sơ sinh và Hồi sức tích cực nhi tổng quát là 7,6 ca và 9,6 ca/1000 ngày lưu viện [3]. Tại Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Vinmec, khoảng 80% người bệnh nội trú được đặt và lưu KLTM ngoại vi trong quá trình nằm điều trị. 

Trong đó, tỷ lệ VTM trong quý I và II năm 2018 tương ứng 0,9 và 1,8 ca/1000 ngày lưu viện [4]. 

Đặt KLTM ngoại vi là một kỹ thuật xâm lấn, nó có thể xảy ra các biến chứng, thậm chí đe dọa đến tính 

mạng. Tuy nhiên hầu hết các điều dưỡng thường có suy nghĩ các tai biến do đặt KLTM ngoại vi thường nhẹ hơn 

so với các kỹ thuật can thiệp khác như chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm [13],[24]. Tổng quan tài liệu chỉ 

ra có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến VTM, tuy nhiên các yếu tố phổ biến nhất là tuổi, kích cỡ kim luồn, vị trí 

đặt kim, thời gian lưu kim, và mục đích đặt kim luồn [7],[21],[25] 

Mặc dù có nhiều nghiên cứu về VTM liên quan đến việc đặt KLTM ngoại vi và việc chăm sóc, duy trì kim 

luồn trên thế giới. Tuy nhiên, do khác biệt về văn hóa, lối sống, hệ thống chăm sóc giữa, Việt Nam và các nước, 

cũng như chưa có nghiên cứu nào toàn diện về tình trạng VTM và thực hành của điều dưỡng về chăm sóc và 

duy trì KLTM ngoại vi tại Việt Nam. Thêm vào đó, tại hệ thống Bệnh viện Quốc tế Vinmec Times City cũng 

mới áp dụng thang đo VIP Score để đánh giá và theo dõi mức độ VTM. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài này 

với mục tiêu xác định tỷ lệ Viêm tĩnh mạch ở người bệnh có lưu kim luồn tĩnh mạch ngoại vi và các yếu tố liên 

quan đến viêm tĩnh mạch tại các khoa điều trị nội trú, Bệnh viện Quốc tế Vinmec Times City năm 2020. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại các khoa điều trị nội trú của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City 

bao gồm: Tế bào gốc, Ung bướu, Nội chung, Tim mạch, ICU, Sản, Nhi, NICU, và Ngoại từ tháng 4 đến tháng 8 

năm 2020. 

2.3. Đối tượng và cỡ mẫu 

- Đối tượng: Người bệnh nội trú được đặt kim luồn tĩnh mạch ngoại vi. 

- Cỡ mẫu: Được tính bằng phần mềm G*power 3.1.9.1. Lực mẫu (power) được cài đặt 0,8, hệ số ảnh hưởng 

(effect size) 0,14, độ tin cậy (alpha) 0,05. Từ phần mềm G*power 3.1.9.1 tính ra kết quả là 391. Để đề phòng tỷ 

lệ hao hụt cỡ mẫu (attrition rate) tác giả tính thêm 15%. Tổng số người bệnh trong nghiên cứu là 450. 

2.4. Phương pháp chọn mẫu 

Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được áp dụng trong nghiên cứu này. Tất cả NB được đặt kim luồn tĩnh 

mạch ngoại vi đều được theo dõi và đánh giá ven truyền trong suốt quá trình lưu kim. 

2.5. Công cụ thu thập số liệu 

Bộ công cụ sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Thông tin chung về người bệnh (thông tin hành chính 

của NB, bệnh lý kèm theo, khoa đặt kim luồn, vị trí đặt kim, mức độ và mục đích sử dụng đường truyền). Bảng 

điểm đánh giá bằng mắt tình trạng viêm tĩnh mạch (Visual Infusion Phlebetis - VIP score) được Jackson xây 

dựng năm 1998 dùng để đánh giá viêm tĩnh mạch và các can thiệp theo từng mức độ: từ mức 0 (không có biểu 

hiện) đến mức 5 (giai đoạn rất nặng). 



2.6. Phân tích số liệu 

Toàn bộ số liệu được làm sạch và nhập liệu bằng phần mềm SPSS 23.0. Phân tích mô tả bao gồm: tần số, tỷ 

lệ phần trăm, để mô tả đặc điểm thông tin người bệnh, mức độ viêm tĩnh mạch. Sử dụng phân tích hồi quy 

Logistic kiểm tra mối tương quan giữa viêm tĩnh mạch và giới tính, tuổi, khoa, kích cỡ kim luồn, vị trí đặt kim, 

thời gian lưu kim, thời gian dùng đường truyền, loại kim luồn, bệnh lý kèm theo, thời gian nằm viện, thuốc sử 

dụng. 

2.7. Vấn đề đạo đức 

Nghiên cứu này được thông qua hội đồng đạo đức của Công ty Vinmec (No. 3860797). Thông tin của 

người bệnh được bảo mật và không phục vụ cho mục đích nào khác ngoài mục đích nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kết quả chỉ ra đa số người bệnh là nữ giới (52,7%), người trưởng thành (42,7%), người bệnh khoa Nhi 

(29,8%) và không có bệnh kèm theo (71,8%). Thêm vào đó, phần lớn người bệnh được đặt KLTM tại vị trí mu 

bàn tay (46,2%), thời gian nằm viện trung bình là 3,83 ngày, tỷ lệ người bệnh dùng kim 24G là 54,2%, loại kim 

hay dùng nhất là B/Braun (69,1%). Thuốc hay được sử dụng nhiều nhất là Ringer Lactac/Sodium 0,9% (51,3%), 

thời gian lưu kim trung bình là 41,02 giờ (chi tiết tại bảng 1). 

Bảng 1. Đặc điểm thông tin người bệnh  

(n = 450) 

Biến Số lượng (n) Tỷ lệ% 

Giới tính   

Nam 213 47,3 

Nữ  237 52,7 

Tuổi   

Trẻ em 181 40,2 

Người trưởng thành 192 42,7 

Người cao tuổi  77 17,1 

Khoa   

Nhi 134 29,8 

Nội tim mạch 43 9,6 

Nội chung 59 13,1 

Sản 85 18,9 

Ung bướu 31 6,9 

Khác 98 22,6 



Biến Số lượng (n) Tỷ lệ% 

Có bệnh kèm theo   

Có 127 28,2 

Không 323 71,8 

Vị trí đặt kim luồn   

Mu tay 208 46,2 

Cổ tay 98 21,8 

Cẳng tay 65 14,4 

Khác 79 17,6 

Thời gian nằm viện (ngày) nhỏ nhất = 1; cao 

nhất = 57; Trung bình = 3,83 (5,2) 

Kích cỡ KLTM   

18G 3 0,7 

20G 70 15,6 

22G 133 29,6 

24G 244 54,2 

Loại kim luồn   

BBraun 311 69,1 

Terumo 41 9,1 

Nexiva 65 14,4 

Nipro 33 7,3 

Thuốc sử dụng   

Kháng sinh 148 32,9 

Ringer 

Lactac/Sodium 

0.9% 

231 51,3 

Máu 5 1,1 



Biến Số lượng (n) Tỷ lệ% 

Khác 66 14,7 

Thời gian dùng 

đường truyền 

  

Liên tục 172 38,2 

Ngắt quãng 278 61,8 

Thời gian lưu kim (giờ) nhỏ nhất = 2; cao nhất = 

96;  

Trung bình = 41,02 (22,5) 

 

Kết quả cho thấy tỷ lệ có biểu hiện của VTM trong số đối tượng nghiên cứu là 26,0%. Trong đó, chủ yếu là 

mức 1 (đau nhẹ/đỏ nhẹ tại vị trí đặt kim luồn) chiếm 17,8%; mức 2 (có 2 trong 3 dấu hiệu: đau tại vị trí đặt kim 

luồn, tấy đỏ, sưng nề) chiếm 7,1% và mức 3 (có cả 3 dấu hiệu sau và lan rộng: đau dọc theo vị trí đặt kim luồn, 

tấy đỏ, sưng nề) chỉ chiếm 1,1%, không có trường hợp nào có điểm VIP ở mức 4 & 5 (gồm các triệu chứng: đau 

dọc theo vị trí đặt kim luồn, tấy đỏ, sưng nề, tĩnh mạch nổi cứng và có thể sờ thấy, mức 5 có sốt); (chi tiết tại 

bảng 2). 

Bảng 2. Mức độ viêm tĩnh mạch ngoại vi theo VIP Score (n = 450) 

Biến Số lượng 

(n) 

Tỷ lệ% 

Viêm tĩnh mạch   

Không 333 74,0 

Có 117 26,0 

VIP Score   

0 333 74,0 

1 80 17,8 

2 32 7,1 

3 5 1,1 

 

 

Bảng 3. Các yếu tố liên quan đến viêm tĩnh mạch (n = 450) 



Biến 

Số 

lượn

g (n) 

VT

M 

(n) 

Tỷ lệ 

VT

M 

(%) 

Odd-

ratio 
95%CI 

Giới tính 

Nam 213 73 34,27 2,287 1,48 - 3,53 

Nữ* 237 44 18,57 -- -- 

Khoa 

Nhi 134 45 33,58 0,83 0,37 - 1,85 

Tim mạch 43 5 11,63 0,21 0,06 - 0,68 

Nội chung 59 8 13,56 0,25 0,09 - 0,70 

Sản 85 10 11,76 0,21 0,08 - 0,56 

Ung bướu* 31 12 37,71 -- -- 

Tuổi 

Trẻ em 181 57 31,49 0,61 0,35 - 1,06 

Người lớn 192 27 14,06 0,22 0,12 - 0,40 

Người già* 77 33 42,86 -- -- 

Bệnh kèm theo 

Có 127 50 39,37 2,48 1,59 - 3,87 

Không* 323 67 20,74 -- -- 

Thời gian nằm viện 1,067 1,02 - 1,12 

Kích cỡ KLTM 

18G* 3 1 3,33 -- -- 

20G 70 12 17,14 0,41 0,04 - 4,94 

22G 133 32 24,06 0,63 0,06 - 7,22 

24G 244 72 29,51 0,84 0,08 - 9,38 



Biến 

Số 

lượn

g (n) 

VT

M 

(n) 

Tỷ lệ 

VT

M 

(%) 

Odd-

ratio 
95%CI 

Loại KLTM 

BBraun 311 80 25,72 0,92 0,41 - 2,07 

Terumo 41 10 24,39 0,86 0,30 - 2,45 

Nexiva 65 18 27,69 1,02 0,4 - 2,61 

Nipro* 33 9 27,27 -- -- 

Thuốc      

Kháng sinh 148 56 37,84 4,40 1,96 to 

9,92 

Ringer/Sod

ium0,9% 

231 50 21,65 1,49 0,6 - 3,72 

Máu 5 3 60,0 4,39 0,5 - 38,90 

Khác* 66 8 12,12 -- -- 

Thời gian dùng đường truyền 

Liên tục 172 50 29,1 2,22 1,11 - 4,42 

Ngắt 

quãng* 

278 67 24,1 -- -- 

Thời gian lưu kim 1,01 0,99 - 1,02 

 

Ghi chú: *nhóm so sánh, 95%CI: khoảng tin cậy 95% 

Bảng 3 cho thấy nam giới có nguy cơ viêm tĩnh mạch cao hơn nữ giới (OR = 2,481, 95%CI: 1,484 - 3,526), 

người lớn có nguy cơ viêm tĩnh mạch thấp hơn người già (OR = 0,218, 95% CI: 0,119 - 0,401), tương tự người 

có bệnh kèm theo thì có nguy cơ cao hơn người không có bệnh kèm theo (OR = 2,481, 95% CI: 1,558 - 3,867). 

Thêm vào đó, người bệnh nằm viện tăng thêm một ngày thì nguy cơ viêm tĩnh mạch cao gấp 1,067 lần (p = 

0,009). Hơn thế nữa, nhóm người bệnh dùng kháng sinh qua đường tĩnh mạch có nguy cơ viêm tĩnh mạch cao 

hơn nhóm dùng thuốc khác 4,402 lần (p = 0,001). (chi tiết tại bảng 3). 

4. BÀN LUẬN 

Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy thời gian lưu kim luồn trung bình là 41 ± 22 giờ, tỷ lệ VTM là 26%, 

tỷ lệ này tương đương với kết quả nghiên cứu của Nassaji-Zavareh và Ghorbani (2007) [20]. Nghiên cứu tại BV 



Ba Vì năm 2014 về tình trạng lưu kim luồn trên 503 người bệnh nội trú khoa Nhi cho thấy, tỷ lệ có biến chứng 

do đặt kim luồn là 20,68%; trong đó viêm tĩnh mạch chiếm 49,04%, tuy nhiên tác giả không dùng thang đo VIP 

để đánh giá [1]. Kết quả nghiên cứu này thấp hơn một số nghiên cứu trước. Lee, Kim, và Ji-Su Kim (2019) đã 

sử dụng bộ công cụ Infusion Nurses Society (INS) đánh giá VTM trên 270 người bệnh ở khoa chấn thương 

chỉnh hình, kết quả VTM là 35,9% [15]. Mandal và Raghu (2019) đã sử dụng VIP Score trên 150 người bệnh 

nội khoa và ngoại khoa, kết quả là 34,5% người bệnh VTM [17]. Nghiên cứu của Karadag và Gorgulu (2000) 

trên 360 người bệnh bị đau thắt ngực cấp tính cũng chỉ ra 36.5% người bệnh bị VTM [14]. Tuy nhiên, kết quả 

này lại cao hơn nghiên cứu của tác giả Thuận Phong và cộng sự tại khoa Hồi sức cấp cứu, BV Tim mạch An 

Giang trên 174 NB năm 2011 cho thấy, tỷ lệ viêm tĩnh mạch với VIP 2 là 8% [5]. Nghiên cứu của Cicolini và 

cộng sự năm 2014, tác giả dùng VIP score để đánh giá tỷ lệ VTM trên 1539 người bệnh tại khoa Nội và Ngoại, 

kết quả chỉ ra chỉ có 15,4% người bệnh bị VTM [10]. Hơn thế nữa, CDC khuyến cáo tỷ lệ VTM nên thấp hơn 

5% [12]. Trong các trường hợp VTM thì tỷ lệ VIP Score ở mức 1 là phổ biến nhất (17,8%), kết quả này thấp 

hơn nghiên cứu của Atay và cộng sự năm 2018 (31,8%), trong đó VIP score độ 1 là 79,2% [8], của Cicolini và 

cộng sự năm 2014 có VIP score độ I là 94,4% [10]. Thang điểm VIP cũng rất quan trọng để đánh giá chất lượng 

chăm sóc của điều dưỡng. Việc theo dõi KLTM ngoại biên và có các chương trình đánh giá mức độ VTM sẽ 

làm giảm biến chứng của việc tiêm truyền tĩnh mạch [23]. Mặc dù chúng ta có thể so sánh kết quả VTM ở các 

nghiên cứu khác với nhau, tuy nhiên cần phải thận trọng do chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh của 

các phương pháp nghiên cứu như thiết kế nghiên cứu, tiêu chuẩn lựa chọn người bệnh, thời gian và bộ công cụ 

đánh giá VTM [17]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh tại khoa Ung bướu có nguy cơ viêm tĩnh mạch cao hơn ở các khoa 

khác trung bình khoảng 0,2 lần, nhóm người cao tuổi khi lưu kim luồn có nguy cơ VTM cao hơn nhóm tuổi 

khác, tương tự với nghiên cứu của Cicolini và cộng sự năm 2014 [10]. Điều này có thể giải thích là người cao 

tuổi thì khả năng đáp ứng với viêm thường suy giảm. Tuy nhiên, kết quả này lại trái ngược với nghiên cứu của 

Mandal và Raghu năm 2019 là nguy cơ VTM thường ở người bệnh dưới 60 tuổi [17] và nghiên cứu của Singh 

và đồng nghiệp (2008) [25]. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguy cơ VTM ở nam giới là cao hơn nữ giới, điều này cũng tương tự với nghiên 

cứu của Singh và cộng sự năm 2008 [25]. Điều này có thể giải thích do yếu tố nội tiết cũng có thể là nguyên 

nhân gây khác biệt giữa nam và nữ [9]. Trong khi đó, nghiên cứu của Suliman và cộng sự năm 2020 chỉ ra 

không có sự khác biệt giữa giới tính và tuổi đối với nguy cơ VTM [26]. Trong khi đó, không có sự khác biệt có 

ý nghĩa giữa kích cỡ kim truyền với VTM, tuy nhiên một số nghiên cứu chỉ ra kích cỡ kim luồn lớn thì nguy cơ 

VTM càng cao [17]. Sử dụng kim luồn TM có kích cỡ nhỏ, sẽ giúp máu lưu thông tốt đến các mô liền kề và 

phòng ngừa tổn thương tĩnh mạch [22]. 

Người bệnh được tiêm truyền thuốc kháng sinh thì có nguy cơ VTM cao hơn. Tương tự với nghiên cứu của 

Mandal và Raghu năm 2019 [17] và nghiên cứu của Salma và đồng nghiệp năm 2019. Việc tiêm truyền thuốc 

kháng sinh làm tăng phản ứng giữa các chất với lớp nội mạc của thành mạch dẫn đến viêm tĩnh mạch [17]. 

Nghiên cứu của tác giả Thuận Phong và cộng sự cũng chỉ ra rằng viêm tĩnh mạch do kim luồn có liên quan ý 

nghĩa với suy tim (OR = 7,6, KTC 95%: 28,7-2,0, p < 0,01), thuốc vận mạch (OR = 12, KTC 95%: 38,9-3,6, p 

< 0,01) [5]. Thời gian nằm viện càng lâu thì nguy cơ VTM càng tăng (nếu tăng 1 ngày nằm viện thì nguy cơ 

VTM tăng 1,067 lần), kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Abdul-Hak và Barros, 2014 [6]. Hơn thế nữa, 

những người bệnh có bệnh kèm theo và được duy trì truyền liên tục có nguy cơ VTM cao hơn. Điều này cũng 

tương tự so với các nghiên cứu trước đây, do vậy khi chăm sóc, điều dưỡng cần chú ý đến những người bệnh 

này. 

Nghiên cứu này có một số hạn chế: Thứ nhất việc dùng phương pháp lấy mẫu thuận tiện cho nên có thể làm 

ảnh hưởng đến tính khái quát của kết quả nghiên cứu; Thứ hai, nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các thành 

viên đội Champion, do vậy chưa thể đại diện được toàn bộ điều dưỡng của Vinmec Times City. Cuối cùng, một 

số nghiên cứu trước sử dụng các bộ công cụ đánh giá mức độ VTM khác nhau, khó khăn cho việc so sánh kết 

quả giữa các nghiên cứu. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 



Nghiên cứu này chỉ ra tỷ lệ VTM ở người bệnh có lưu KLTM tại Bệnh viện Vinmec Times City là 26%, tỷ lệ 

này vẫn cao hơn khuyến cáo của CDC (dưới 5%). Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ gây VTM trong quá 

trình lưu kim luồn như: nam giới, người cao tuổi, người bệnh tại khoa ung bướu, thời gian nằm viện lâu, dùng 

thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch và truyền dịch liên tục. 

Trong tương lai cần tiến hành các nghiên cứu can thiệp để xác định rõ hơn các yếu tố nguy cơ, cũng như cần 

có chính sách để làm giảm thời gian người bệnh nằm viện, sử dụng kháng sinh phù hợp sẽ làm giảm tỷ lệ VTM. 

Tỷ lệ VTM hiện tại vẫn còn cao hơn so với khuyến cáo của CDC, do vậy cần có các chương trình đào tạo nhằm 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ của điều dưỡng về tiêm truyền tĩnh mạch. 
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CAN THIỆP LÀM GIẢM MẪU BỆNH PHẨM BỊ TỪ CHỐI  

TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2019 

THE INTERVENTION FOR REDUCING REJECTED SPECIMENS  

AT HUU NGHI HOSPITAL IN 2019 

DƯƠNG THỊ BÌNH MINH1, LÊ HOÀI HƯƠNG2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đánh giá kết quả can thiệp làm giảm tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối tại các 

khoa lâm sàng - Bệnh viện Hữu nghị năm 2019. 

Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp không có nhóm chứng, đối tượng là mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tiếp 

nhận tại các khoa xét nghiệm (XN) Bệnh viện Hữu nghị trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2019. 

Biện pháp can thiệp: Tổ chức đào tạo lại cho toàn bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên về “Cách lấy, bảo quản, vận 

chuyển và bàn giao mẫu bệnh phẩm”. Tăng cường giám sát lấy mẫu bệnh phẩm tại các khoa lâm sàng, giám sát 

bàn giao mẫu bệnh phẩm giữa các khoa lâm sàng và khoa xét nghiệm. 

Kết quả: Trước can thiệp: Tỷ lệ mẫu bị từ chối chung toàn BV là 0,25%; khoa Hóa Sinh (HS) chiếm tỷ lệ 

lớn nhất 0,36%, khoa Huyết học - Truyền máu (HH - TM) là 0,11%: khoa Vi sinh (VS) là 0,02%. 

Kết quả sau can thiệp: Tỷ lệ mẫu bị từ chối chung toàn BV là 0,11%; khoa HS: mẫu bệnh phẩm bị từ chối 

0,15%, khoa HH - TM là 0,08%, khoa VS là 0%. 

Kết luận: Các biện pháp can thiệp của BV có hiệu quả tốt, tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối giảm một cách rõ 

rệt từ 0,25% xuống 0,11%. 

Khuyến nghị: Cần tổ chức đào tạo lại, cập nhật kiến thức hàng năm cho điều dưỡng, kỹ thuật viên về cách 

lấy, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu bệnh phẩm. Tăng cường giám sát lấy mẫu bệnh phẩm tại các khoa 

lâm sàng và việc bàn giao mẫu bệnh phẩm giữa khoa lâm sàng và khoa xét nghiệm. 

Từ khóa: Mẫu bệnh phẫm từ chối, quy trình quản lý bệnh phẩm. 

ABSTRACT 

Objective: To describe the current situation of rejected specimens and evaluate the results of intervention to 

reduce rejected specimens in Huu Nghi Hospital in 2019. 

Methodology: Intervention study without control group, subjects were specimens sent to the laboratories of 

Huu Nghi Hospital from April to November 2019. 

Intervention: All nurses and technicians were retrained and updated knowledge about collecting, preserving, 

transporting and handing over specimen. The supervision of taking specimen in wards and handing over 

specimen from clinical departments to laboratories were strengthened. 

Results: Before the intervention, the overall rejected specimen rate was 0.25%. The samples for 

biochemistry test were rejected the most with the rate at 0.36%, followed by hematology specimen (0.11%) and 

then microbiology specimen (0.02%). After the intervention, the rejected rate of specimens collected from 

whole hospital was decreased to 0.11%. More specifically, the rejected rate of 3 para-clinical departments were 

0.15%, 0.08%, and 0% in the biochemistry, heamatology, and microbiology department, respectively. 

Conclussions: The rejected specimen rate was reduced remarkably after the intervention (from 0.25% to 

0.11%). 



Recommendation: It is necessary to retrain and update knowledge for nurses and technicians about 

collecting, preserving, transporting and handing over specimen. The supervision of taking specimen in wards 

and handing over specimens from clinical departments to laboratory needed  

to be. 

Keywords: rejected specimen, specimen management procedure. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây công tác quản lý chất lượng xét nghiệm đã được Bộ Y tế đặc biệt quan tâm, chỉ 

đạo nhằm từng bước nâng cao chất lượng xét nghiệm y học. Năm 2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 

01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 về “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh”, trong đó quy định các đơn vị phải xây dựng quy trình thực hành chuẩn [6]. Năm 2017, 

Bộ Y tế cũng đã Ban hành kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 bộ “Tiêu chí đánh 

giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học” [7]. 

Bệnh viện (BV) Hữu Nghị đã triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng XN, xây dựng các quy trình, quy 

định chuẩn và thực hiện ISO tại hai khoa Hóa Sinh, Huyết học - Truyền máu, chất lượng xét nghiệm không 

ngừng được nâng cao và kiểm soát tốt hơn [3][4][5]. Trước yêu cầu ngày càng tăng về đảm bảo chất lượng điều 

trị nói chung và chất lượng xét nghiệm nói riêng, Phòng Điều dưỡng bệnh viện đã xây dựng 10 chỉ số chất 

lượng liên quan đến công tác điều dưỡng, một trong 10 chỉ số đó là chỉ số “Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối”. 

Phòng đã tổ chức giám sát việc giao nhận mẫu và thu thập các thông tin về tỷ lệ mẫu bị từ chối. Vậy tỷ lệ mẫu 

bệnh phẩm bị từ chối là bao nhiêu? Các nguyên nhân bệnh phẩm bị từ chối là gì? Giải pháp can thiệp sẽ như thế 

nào để giúp giảm thiểu tối đa tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối? Chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Can thiệp làm 

giảm tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Hữu nghị năm 2019” với 2 mục tiêu như 

sau: 

1. Mô tả thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối tại các khoa lâm 

sàng, Bệnh viện Hữu Nghị. 

2. Đánh giá kết quả can thiệp giảm tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Hữu 

Nghị. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tiến cứu, giám sát việc giao nhận mẫu giữa các khoa lâm sàng với các khoa xét 

nghiệm Hóa Sinh, Huyết học - Truyền máu, Vi sinh và thu thập các số liệu từ sổ theo dõi mẫu bệnh phẩm bị từ 

chối, bao gồm: 

- Tổng số mẫu bệnh phẩm XN nhận hàng ngày tại các khoa XN được bàn giao từ các khoa lâm sàng, BV 

Hữu Nghị. 

- Tổng số mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối tại các khoa XN của từng khoa và toàn BV. 

- Số liệu về lý do các mẫu bệnh phẩm bị từ chối vào thời điểm nghiên cứu. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/4/2019 đến 30/11/2019, được chia thành hai giai đoạn. 

2.2.1. Giai đoạn 1 

Từ 01/4/2019 đến 30/6/2019. Đánh giá thực trạng và tìm hiểu một số lý do ảnh hưởng đến tỷ lệ mẫu bệnh 

phẩm XN bị từ chối tại các khoa lâm sàng, BV Hữu Nghị vào 03 thời điểm tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2019. 

2.2.2. Giai đoạn 2 



- Từ 01/7/2019 đến 31/8/2019: Xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp, triển khai các hoạt động can thiệp. 

- Từ 01/9/2019 đến 30/11/2019: Đánh giá hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối tại các 

khoa lâm sàng, BV Hữu Nghị vào 03 thời điểm tháng 9, tháng 10 và tháng 11/2019 sau can thiệp. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp có đánh giá trước sau trên 1 nhóm. 

2.3.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 

Thu thập toàn bộ số liệu mẫu bàn giao bệnh phẩm và theo dõi mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối hàng ngày tại 

03 khoa xét nghiệm HS, HH - TM, VS vào các thời điểm trước can thiệp và 03 tháng sau can thiệp. 

2.3.3. Biện pháp can thiệp 

Trong tháng 7 và tháng 8/2019, BV đã xây dựng kế hoạch, hoàn thiện tài liệu chuẩn. Bộ tài liệu này đã được 

Hội đồng khoa học Bệnh viện thông qua. 

Phòng Điều dưỡng đã lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho toàn bộ điều dưỡng các khoa lâm 

sàng, kỹ thuật viên các khoa xét nghiệm HS, HH - TM, VS về “Cách lấy, bảo quản, vận chuyển và bàn giao 

mẫu bệnh phẩm XN” và “Những điểm cần lưu ý trong việc lấy bệnh phẩm XN đông cầm máu”. Đồng thời tổ 

chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc lấy mẫu bệnh phẩm XN tại các khoa lâm sàng cũng như thực hiện giám 

sát việc giao nhận mẫu giữa các khoa lâm sàng với các khoa xét nghiệm HS, HH - TM, VS. 

2.4. Phương pháp thu thập số liệu 

Sử dụng biểu mẫu để thu thập số liệu mẫu bàn giao bệnh phẩm và theo dõi mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối 

hàng ngày tại 03 khoa xét nghiệm HS, HH - TM, VS vào các thời điểm trước can thiệp và 03 tháng sau can 

thiệp. 

2.5. Phương pháp phân tích số liệu 

- Thống kê mô tả theo tỷ lệ% mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối so với tổng số mẫu bệnh phẩm bàn giao tại các 

khoa xét nghiệm HS, HH - TM, VS. 

- So sánh 2 tỷ lệ mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối trước và sau can thiệp theo tỷ lệ phần trăm. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Thực trạng và tìm hiểu một số lý do ảnh hưởng đến tỷ lệ mẫu bệnh phẩm (BP) XN bị từ chối tại 

các khoa lâm sàng, BV Hữu Nghị 

3.1.1. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong từng tháng 4, 5, 6/2019 

 

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong từng tháng 4, 5, 6/2019 

Biểu đồ 3.1 cho thấy: Hầu hết các khoa XN đều có từ chối mẫu đối với các khoa lâm sàng, tuy nhiên tỷ lệ 

mẫu bệnh phẩm ở từng khoa XN có tỷ lệ mẫu bị từ chối khác nhau. Tại khoa HS, trong từng tháng tỷ lệ mẫu bị 

từ chối luôn cao hơn so với các khoa HH - TM và Vi sinh, đặc biệt trong tháng 5, tỷ lệ mẫu từ chối lên đến 

0,46%. Tỷ lệ mẫu bị từ chối toàn viện trong tháng 5/2019 tăng cao lên đến 0,31% và tăng đều ở cả 3 khoa XN. 

Số mẫu bị từ chối trong tháng 6/2019 tăng cao hơn tháng 4/2019 ở tại cả 2 khoa HS và HH - TM. 

3.1.2. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong 3 tháng 4, 5, 6/2019 

 

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong 3 tháng 4, 5, 6/2019 



Trong 3 tháng 4, 5, 6/2019 toàn BV có 181 mẫu bị từ chối trên 72.618 tổng số mẫu chiếm 0,25% trong đó: 

tại khoa HS mẫu bị từ chối là 151/41.630; tại khoa HH - TM là 29/25.771 và tại khoa VS chỉ là 01 mẫu từ 

chối/5.217 mẫu bệnh phẩm. Khoa HS có số mẫu bệnh phẩm lớn nhất và mẫu bị từ chối tại khoa HS chiếm tỷ lệ 

cao nhất 0,36% trong khi khoa VS chỉ từ chối 0,02%. 

3.1.3. Các lý do từ chối mẫu BP tại khoa XN trong 3 tháng 4, 5, 6/2019 

Trong 03 tháng 4, 5, 6/2019, tỷ lệ mẫu bị từ chối tại khoa HS là 0,36%. Trong đó: lý do thiếu ống xét nghiệm 

là lỗi xảy ra nhiều nhất (48/151 mẫu bị từ chối) chiếm 32%; 29% là tỷ lệ của lý do máu vỡ hồng cầu (44/151 

mẫu bị từ chối). Lỗi Barcode là lý do đứng thứ 3 (14%) và lý do giao mẫu quá thời gian quy định cũng chiếm 

10% trên tổng số tỷ lệ mẫu bị từ chối. 

 

 

Biểu đồ 3.3. Các lý do từ chối mẫu BP tại khoa HS trong 3 tháng 4, 5, 6/2019 

Trong 03 tháng 4, 5, 6/2019, tỷ lệ mẫu bị từ chối tại khoa khoa Huyết học - Truyền máu là 0,11%. Trong đó, 

nguyên nhân chủ yếu của các mẫu bị từ chối là do máu bị đông chiếm 48% trong tỷ lệ các lý do bị từ chối mẫu 

(24/30 mẫu bị từ chối); lý do lấy mẫu vỡ hồng cầu và thiếu/sai thông tin trên giấy chỉ định đều chiếm tỷ lệ 26%. 

 

Biểu đồ 3.4. Các lý do từ chối mẫu BP tại khoa HH - TM trong 3 tháng 4, 5, 6/2019 

3.3. Đánh giá kết quả can thiệp giảm tỷ lệ mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối tại các khoa lâm sàng, BV 

Hữu Nghị 

3.3.1. Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối tại các khoa XN trong từng tháng 9, 10, 11/2019 

 

Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong từng tháng 9, 10, 11/2019 

Trong từng tháng 9, 10, 11/2019, toàn BV, tỷ lệ mẫu bị từ chối giảm dần từ 0,13% xuống 0,10% và thấp nhất 

là tháng 11 chỉ có 0,09% trên tổng số mẫu tại các khoa XN. Tại khoa HS, tỷ lệ mẫu bị từ chối vẫn cao hơn tại 

khoa HH-TM và trong tháng 11 không giảm hơn so với tháng 10. Tại khoa Huyết học truyền máu, tỷ lệ mẫu bị 

từ chối tháng sau giảm hơn tháng trước và tháng 11 giảm chỉ còn 0,05%. 

3.3.2. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong 3 tháng 9, 10, 11/2019 

 

Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong 3 tháng 9, 10, 11/2019 

Trong 3 tháng 9, 10, 11/2019, toàn BV có 89 mẫu bị từ chối trên 79.628 tổng số mẫu và tỷ lệ đã giảm xuống 

0,11%. Trong đó: Tại khoa HS mẫu bị từ chối là 66/44.727; tại khoa HH - TM là 23/29.273 và tại khoa Vi sinh 

chỉ là không có mẫu từ chối trên 5928 mẫu bệnh phẩm. Điều đó thể hiển rõ trên biểu đồ 3.7, tỷ lệ mẫu bị từ chối 

trong 3 tháng 9, 10, 11/2019 tại cả 3 khoa XN đều giảm nhiều. 

3.3.3. Các lý do từ chối mẫu BP tại khoa XN trong 3 tháng 9, 10, 11/2019 

Biểu đồ 3.9 đã chỉ ra, trong 3 tháng 9, 10, 11/2019 lý do chủ yếu bị từ chối mẫu của các khoa lâm sàng tại 

khoa HS vẫn là thiếu tuýp XN chiếm 50% số mẫu bị từ chối, tuy nhiên số lượng mẫu bị từ chối đã giảm đáng kể 

(33/66 mẫu bị từ chối). Nguyên nhân máu vỡ hồng cầu đứng thứ 2 chiếm 27% (18/66 mẫu bị từ chối). 

 

 



Biểu đồ 3.7. Các lý do từ chối mẫu tại khoa HS trong 3 tháng 9, 10, 11/2019 

 

Biểu đồ 3.8. Các lý do từ chối mẫu tại khoa HH - TM trong 3 tháng 9, 10, 11/2019 

Tại khoa Huyết học - Truyền máu trong 3 tháng 9, 10, 11/2019 có 23 mẫu bị từ chối trên tổng số 29,273 

mẫu, chiếm 0,08%. Có 3 lý do chính để mẫu bị từ chối tại đây đó là máu bị đông, máu bị vỡ hồng cầu, thiếu và 

sai chỉ định. Trong đó: Máu bị đông là lỗi xảy ra phổ biến chiếm 48% (11/23 mẫu bị từ chối); mẫu bị từ chối 

còn máu vỡ hồng cầu và thiếu, sai chỉ định cùng chiếm 26% (cùng là 06/23 mẫu bị từ chối). 

3.3.4. Đánh giá kết quả giảm tỷ lệ mẫu BP bị từ chối của các khoa lâm sàng tại các khoa XN, BV Hữu 

Nghị trước và sau can thiệp 

3.3.4.1. Kết quả giảm tỷ lệ mẫu BP bị từ chối của các khoa lâm sàng tại các khoa XN, BV Hữu Nghị trong 

từng tháng trước và sau can thiệp 

 

Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong từng tháng trước can thiệp và sau can thiệp 

Nhìn vào biểu đồ 3.10, ta thấy: Tỷ lệ mẫu BP Hóa sinh bị từ chối luôn sau can thiệp giảm mạnh từ 0,46% 

xuống còn 0,12% trong tháng 10 và tháng 11. Tỷ lệ mẫu BP HH-TM giảm từ 0,14% xuống 0,05%. Khoa Vi sinh 

chỉ có duy nhất tháng 5 có mẫu BP bị từ chối, còn các tháng khác, kể cả trước và sau can thiệp không có mẫu nào 

bị từ chối. 

3.3.4.2. Kết quả giảm tỷ lệ mẫu BP bị từ chối của các khoa lâm sàng tại các khoa XN, BV Hữu Nghị trong 3 

tháng trước và 3 tháng sau can thiệp 

 

Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại các khoa XN trong 3 tháng trước can thiệp  

và 3 tháng sau can thiệp 

So sánh tỷ lệ mẫu BP bị từ chối trước và sau can thiệp ta thấy rõ: Sau can thiệp, tỷ lệ chung toàn BV cũng 

như tỷ lệ từng khoa XN đều giảm. Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối chung toàn viện sau can thiệp giảm được 

0,14%. Tại khoa HS, tỷ lệ mẫu BP bị từ chối giảm rất đáng kể từ 0,36% sau khi can thiệp xuống còn 0,15% 

(giảm 0,21%). 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Thực trạng và tìm hiểu một số lý do ảnh hưởng đến tỷ lệ mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối tại các 

khoa lâm sàng, BV Hữu Nghị 

Việc lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển các mẫu xét nghiệm có ảnh hưởng rất nhiều đến độ chính xác của xét 

nghiệm; nó là khâu đầu tiên trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm. Theo kết quả nghiên cứu, trong 3 tháng 4, 5, 

6/2019 toàn BV tỷ lệ mẫu từ chối chiếm 0,25% trên tổng số mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới các khoa XN và tỷ 

lệ từ chối mẫu tại cả 3 khoa xét nghiệm là không đồng đều; tại khoa HS, mẫu bệnh phẩm của các khoa lâm sàng 

gửi đến trong 3 tháng 4, 5, 6/2019 bị từ chối chiếm tỷ lệ cao nhất (0,36%) và cá biệt trong tháng 5, tỷ lệ mẫu từ 

chối lên đến 0,46%. Điều này được lý giải do khoa HS có số mẫu bệnh phẩm lớn nhất (151/41.630) và mỗi mẫu 

có nhiều yêu cầu về chỉ số xét nghiệm. Đứng thứ hai là khoa HH - TM với tỷ lệ từ chối mẫu là 0,11% và khoa 

Vi sinh tỷ lệ từ chối mẫu rất thấp chỉ chiếm 0,02%. Kết quả này cũng khá tương đồng với báo cáo kết quả tỷ lệ 

mẫu bệnh phẩm không phù hợp tại các Labo xét nghiệm BV Bạch Mai năm 2018 đó là: Labo HS là 0,34%, 

Labo huyết học là 0,28% và tại Labo Vi sinh là 0,016% [1]. 

Sau can thiệp, tỷ lệ mẫu bị từ chối chung toàn BV cũng như tỷ lệ mẫu từ chối tại từng khoa XN đều giảm. 

Trong đó: Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối chung toàn viện sau can thiệp giảm được 0,14%. 



4.2. Kết quả can thiệp giảm tỷ lệ mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bị từ chối 

Kết quả đánh giá sau can thiệp cho thấy, tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối của toàn BV tại các khoa XN trong 

từng tháng 9, 10, 11/2019 giảm dần từ 0,13% xuống 0,10% và thấp nhất là tháng 11 chỉ có 0,09%. Tại khoa HH 

- TM, tỷ lệ mẫu bị từ chối tháng sau giảm hơn tháng trước và tháng 11 giảm chỉ còn 0,05%. Đặc biệt, nếu so 

sánh tỷ lệ mẫu BP bị từ chối của các khoa lâm sàng tại các khoa XN, BV Hữu Nghị trong từng tháng trước và 

sau can thiệp ta thấy: Tỷ lệ mẫu BP Hóa sinh bị từ chối sau can thiệp giảm mạnh từ 0,46% (tháng 5/2019) 

xuống còn 0,12% trong tháng 10 và tháng 11. 

Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu can thiệp làm giảm tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối tại Bệnh viện 

Đống Đa năm 2019, so với chỉ số đích cần đạt là 0,2% thì can thiệp đem lại hiệu quả rõ rệt: Tỷ lệ đạt được tại 

quý I là 0,086%, quý II là 0,053% và quý III là 0,057%. Bệnh viện Đống Đa là một trong những bệnh viện trực 

thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thực hiện xây dựng và đánh giá chỉ số chất lượng bệnh viện từ rất sớm [2]. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ mẫu BP bị từ chối của các khoa lâm sàng tại các khoa XN, BV Hữu 

Nghị trong 3 tháng trước và 3 tháng sau can thiệp giảm rõ rệt ở cả tỷ lệ chung toàn viện cũng như tại từng khoa 

XN. Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối chung toàn viện sau can thiệp giảm được 0,14% (từ 0,25% xuống 0,11%). 

Tại khoa HS, tỷ lệ mẫu BP bị từ chối giảm rất đáng kể từ 0,36% sau khi can thiệp xuống còn 0,15% (giảm 

0,21%). Tỷ lệ mẫu BP bị từ chối tại khoa HH-TM sau can thiệp tỷ lệ giảm từ 0,11% xuống 0,08% và khoa Vi sinh 

không còn tỷ lệ mẫu bị từ chối. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

5.1. Thực trạng và lý do ảnh hưởng đến tỷ lệ mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối trước can thiệp 

- Tỷ lệ mẫu bị từ chối chung toàn BV là 0,25%, trong đó cao nhất tại khoa HS (tỷ lệ 0,36%), tiếp theo là 

khoa HH-TM (0,11), thấp nhất là khoa Vi sinh (0,02%). 

- Nguyên nhân lỗi mẫu bệnh phẩm chủ yếu là: Tại khoa HS: Thiếu ống xét nghiệm xảy ra nhiều nhất chiếm 

32%; mẫu máu bị vỡ hồng cầu 29%; 14% do lỗi Barcode; giao mẫu quá thời gian quy định chiếm 10%. Tại 

khoa HH - TM: Mẫu máu bị đông chiếm 48%; Mẫu máu bị vỡ hồng cầu và thiếu/sai thông tin trên giấy chỉ định 

đều chiếm tỷ lệ 26%. 

5.2. Kết quả can thiệp giảm tỷ lệ mẫu bệnh phẩm XN bị từ chối 

- Sau can thiệp: Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối chung toàn viện giảm 0,14% (từ 0,25% xuống 0,11%). 

- Tại khoa HS, tỷ lệ mẫu BP bị từ chối giảm được 0,21% (giảm từ 0,36% xuống còn 0,15% sau khi can 

thiệp). 

- Tại khoa HH-TM, tỷ lệ mẫu BP bị từ chối đã giảm từ 0,11% xuống 0,08%; 

- Khoa Vi sinh không còn mẫu bị từ chối. 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi khuyến nghị bệnh viện 

- Tổ chức đào tạo lại, cập nhật kiến thức hàng năm cho điều dưỡng, kỹ thuật viên về “Cách lấy, bảo quản, 

vận chuyển và bàn giao mẫu bệnh phẩm”. 

- Tăng cường công tác giám sát khi lấy mẫu bệnh phẩm tại các khoa lâm sàng và bàn giao mẫu bệnh phẩm 

giữa khoa lâm sàng và khoa xét nghiệm. 
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SỰ HÀI LÒNG VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP LÂM SÀNG  

CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

SATISFACTION WITH CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT OF NURSING STUDENTS AT DUY TAN UNIVERSITY 

HỒ THỊ LAN VI1, DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH2,  

PHẠM THỊ THẢO3 

TÓM TẮT 

Môi trường học tập lâm sàng là sự tương tác của các yếu tố trong môi trường lâm sàng có ảnh hưởng đến kết 

quả học tập của sinh viên. Giáo dục lâm sàng rất quan trọng vì nó giúp sinh viên điều dưỡng hiểu về thực hành 

lâm sàng, tạo điều kiện để có được kiến thức thực tế và thực hành trên người bệnh, đồng thời nó cũng gây ra 

căng thẳng cho sinh viên. 

Mục tiêu: Mô tả mức độ hài lòng của sinh viên điều dưỡng đối với môi trường học tập lâm sàng; xác định 

mối tương quan giữa mức độ hài lòng của sinh viên và các yếu tố trong môi trường học tập lâm sàng. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, với cỡ mẫu là 131 sinh viên điều dưỡng năm 4, Trường Đại học 

Duy Tân. Nghiên cứu này sử dụng thang đo CLES của Saarikoski và cộng sự, năm 2002, với Cronbach alpha là 

0,97. 

Kết quả: Mức độ hài lòng của sinh viên về môi trường học tập lâm sàng cao (M = 3,85 ± 0,42). Sinh viên 

hài lòng nhất về mối quan hệ với giáo viên hướng dẫn (M = 4,08 ± 0,52). Có mối tương quan thuận có ý nghĩa 

thống kê giữa mức độ hài lòng và không khí tại khoa thực tập, phong cách lãnh đạo của khoa, cơ sở điều dưỡng 

tại khoa, môi trường học tập tại khoa, mối quan hệ với giáo viên hướng dẫn. 

Từ khóa: sinh viên điều dưỡng; môi trường học tập lâm sàng. 

ABSTRACT 

The clinical learning environment is an interaction of factors in the clinical environment that affect student 

learning outcomes. Clinical education is important because it helps nursing students understand the clinical 

practice, facilitates practice and practical knowledge of patients, and it also creates stress for students. 

Objective: To describe the level of satisfaction of nursing students with a clinical learning environment; 

determine the correlation between student satisfaction and factors in the clinical learning environment. 

Method: A descriptive, cross-sectional design was conducted with sample size of 131 senior nursing 

students of Duy Tan University. This study used the CLES scale of Saarikoski et al., 2002, Cronbach alpha was 

0.97. 

Results: Students’ satisfaction with the clinical learning environment was high (M = 3.85 ± 0.42). The most 

satisfaction was “the relationship with instructors” (M = 4.08 ± 0.52). There was a statistically significant 

positive correlation between satisfaction and ward atmosphere, the leadership style of the ward manager, 

premises of nursing care on the ward, the ward as a learning environment, and the relationship with instructors. 

Keywords: nursing students; clinical learning environment. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Môi trường học tập lâm sàng là sự tương tác của các yếu tố trong môi trường lâm sàng có ảnh hưởng đến kết 

quả học tập của sinh viên [4]. Giáo dục lâm sàng rất quan trọng vì nó giúp sinh viên điều dưỡng hiểu về thực 

hành lâm sàng và tạo điều kiện để có được kiến thức thực tế, cũng như thực hành trên người bệnh [13]. 



Điều dưỡng là một nghề rất quan trọng trong hệ thống y tế, song song với học lý thuyết qua các bài giảng để 

xây dựng kiến thức nền tảng, quá trình thực hành trong phòng thực hành, phòng tiền lâm sàng, thực hành tại 

bệnh viện luôn luôn là một thành phần được xem là quan trọng trong quá trình đào tạo của Khoa Điều dưỡng tại 

Trường Đại học Duy Tân. Hiểu được mức độ hài lòng của sinh viên Điều dưỡng về môi trường học tập lâm 

sàng có thể góp phần làm tăng hiệu quả của giáo dục thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nghiên cứu 

về sự hài lòng của sinh viên Điều dưỡng về môi trường học tập lâm sàng còn hạn chế. Chính vì vậy, chúng tôi 

tiến hành thực hiện đề tài: “Khảo sát sự hài lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên Khoa Điều 

dưỡng Trường Đại học Duy Tân” với các mục tiêu sau: 

1. Mô tả mức độ hài lòng của sinh viên Điều dưỡng đối với môi trường học tập lâm sàng. 

2. Xác định mối tương quan giữa mức độ hài lòng của sinh viên và các yếu tố trong môi trường học tập lâm 

sàng. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu 

Địa điểm: Khoa Điều dưỡng - Trường Đại học Duy Tân. 

Thời gian: Từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2020. 

Đối tượng: Sinh viên Điều dưỡng năm 4, Trường Đại học Duy Tân. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: Sinh viên Điều dưỡng, Trường Đại học Duy Tân năm 4 đã hoàn thành tín chỉ đi thực 

hành lâm sàng học kỳ I và đồng ý tham gia vào nghiên cứu này.  

Tiêu chuẩn loại trừ: Sinh viên không có mặt trong quá trình thu thập dữ liệu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 

Với phương pháp chọn mẫu toàn bộ, chúng tôi chọn được 131 sinh viên phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn và 

loại trừ. 

2.2.3. Bộ công cụ 

Nghiên cứu này sử dụng thang đo CLES của Saarikoski và cộng sự, năm 2002. Hiệu lực nội dung của công 

cụ được thiết lập thông qua đánh giá nghiên cứu từ những năm 1980 và 1990 với Cronbach alpha thay đổi từ 

0,73 đến 0,94 [7]. Hệ số Cronbach alpha trong nghiên cứu này là 0,97. 

2.2.4. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu: Phát vấn, sử dụng bộ câu hỏi thiết kế sẵn để thu thập các 

thông tin. 

2.2.5. Phương pháp xử lí số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 20.0, Excel 2010. 

2.3. Khung khái niệm 

Trong nghiên cứu này, sử dụng mô hình khái niệm để đánh giá môi trường học tập lâm sàng của Saarikoski và 

cộng sự vào năm 2008. Khung lý thuyết phản ánh một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường học tập lâm sàng 

của sinh viên [7]. 

 

Biểu đồ 1. Khung khái niệm về các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường học tập lâm sàng 

2.4. Đạo đức nghiên cứu 



Nghiên cứu này được thực hiện sau khi nhận được sự chấp thuận của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y 

sinh học Trường Đại học Duy Tân. Tất cả những người tham gia đã được thông báo về mục tiêu và thiết kế của 

nghiên cứu trước khi tiến hành điền phiếu điều tra. Dữ liệu thu thập được đảm bảo tính bảo mật. Những người 

tham gia đã được xác nhận rằng sự tham gia của họ là tự nguyện và được tự do rời khỏi nghiên cứu bất cứ lúc 

nào họ muốn. Các thông tin thu thập được một cách trung thực, khách quan và chỉ được sử dụng cho mục đích 

nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (n = 131) 

Đặc điểm N  % 

Tuổi   

 21 99 75,6 

  ≥ 22 32 24,4 

Giới tính   

 Nam 8 6,1 

 Nữ 123 93,9 

Bệnh viện thực tập   

 Bệnh viện Đà Nẵng 47 35,9 

 Bệnh viện C 25 19,1 

 Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà 

Nẵng 

15 11,5 

 Bệnh viện Quân y 17 23 17,6 

 Trung tâm Y tế Quận Hải Châu 21 16,0 

Sử dụng phương tiện internet để liên 

lạc với giáo viên 

  

 Có 112 85,5 

 Không 19 14,5 

Hướng dẫn làm quen với khoa lâm 

sàng trước khi bắt đầu thực tập 

  

 Có  131 100 



 Không 0 0 

 

Đối tượng nghiên cứu đang nằm trong độ tuổi 21 chiếm 75,6%. Có 123 sinh viên nữ, chiếm 93,9%. Bệnh 

viện mà sinh viên đã thực tập trong đợt khảo sát này có tất cả 5 bệnh viện. Sinh viên thực tập nhiều nhất là ở 

Bệnh viện Đà Nẵng (35,9%). Trong quá trình thực tập, đa phần sinh viên có liên lạc với giáo viên hướng dẫn 

của mình qua intetnet (85,5%). 100% sinh viên được hướng dẫn, làm quen với khoa phòng trước khi đi thực tập. 

3.2. Mức độ hài lòng về môi trường thực tập lâm sàng của sinh viên 

Bảng 2. Mức độ hài lòng về môi trường thực tập lâm sàng của sinh viên với các khía cạnh chung 

  Mean ± SD 

Không khí tại khoa phòng 3,70 ± 0,60 

Phong cách lãnh đạo của quản lý 

khoa 

3,74 ± 0,53 

Cơ sở điều dưỡng tại khoa 3,81 ± 0,55 

Môi trường học tập tại khoa 3,77 ± 0,51 

Mối quan hệ với giáo viên hướng 

dẫn 

4,08 ± 0,52 

CLES 3,85 ± 0,42 

 

Sinh viên đánh giá mức độ hài lòng về môi trường học tập lâm sàng cao (M = 3,85 ± 0,42). Trong đó, sinh 

viên hài lòng nhất về mối quan hệ với giáo viên hướng dẫn (M = 4,08 ± 0,52). 

Bảng 3. Mức độ hài lòng về môi trường thực tập lâm sàng của sinh viên 

 Factor 

ranking 

Item 

ranki

ng 

Mea

n 

SD 

I. Không khí tại 

khoa phòng 

5  3,70 0,60 

1. Dễ dàng tiếp cận 

được với nhân viên 

trong khoa 

 9 3,95 0,77 

2. Các điều dưỡng 

trong khoa có tinh 

thần đoàn kết tốt 

 18 3,76 0,74 

3. Trong các cuộc  26 3,45 0,79 



 Factor 

ranking 

Item 

ranki

ng 

Mea

n 

SD 

họp nhân viên (ví dụ: 

trước ca trực) tôi 

cảm thấy thoải mái 

tham gia vào các 

cuộc thảo luận 

4. Tôi cảm thấy thoải 

mái khi đến khoa để 

bắt đầu ca trực 

 25 3,64 0,77 

5. Có một bầu không 

khí tích cực tại khoa 

 24 3,69 0,77 

II. Phong cách lãnh 

đạo của quản lý 

khoa 

4  3,74 0,53 

6. Quản lý khoa coi 

nhân viên trong khoa 

của mình là nguồn 

lực chính 

 20 3,74 0,66 

7. Quản lý khoa là 

một thành viên của 

nhóm tham gia vào 

chăm sóc người bệnh 

 17 3,77 0,63 

8. Những phản hồi từ 

quản lý khoa được 

nhân viên coi là một 

tình huống học tập 

 22 3,73 0,61 

9. Sự nỗ lực của 

từng nhân viên được 

đánh giá cao 

 21 3,73 0,65 

III. Cơ sở điều 

dưỡng tại khoa 

2  3,81 0,55 

10. Các học thuyết 

điều dưỡng (những 

khái niệm trong lĩnh 

vực điều dưỡng và 

 16 3,78 0,64 



 Factor 

ranking 

Item 

ranki

ng 

Mea

n 

SD 

căn cứ vào đó để biết 

được chân lý, chỉ 

đạo hoạt động) của 

khoa đã được xác 

định rõ ràng 

11. Mỗi người bệnh 

được chăm sóc với 

một kế hoạch điều 

dưỡng riêng biệt 

 23 3,71 0,76 

12. Những thông tin 

phục vụ việc chăm 

sóc người bệnh được 

cung cấp đầy đủ và 

chính xác 

 11 3,92 0,55 

13. Các tài liệu về 

điều dưỡng (ví dụ: 

kế hoạch điều 

dưỡng, ghi chép 

hàng ngày các quy 

trình điều dưỡng, 

v.v.) được cung cấp 

rõ ràng và đầy đủ 

 14 3,83 0,62 

IV. Môi trường học 

tập tại khoa 

3  3,77 0,51 

14. Việc làm quen 

các vấn đề cơ bản tại 

khoa được tổ chức 

tốt 

 15 3,82 0,59 

15. Các nhân viên 

thường quan tâm đến 

việc giám sát sinh 

viên 

 19 3,76 0,69 

16. Nhân viên trong 

khoa cố gắng để biết 

tên từng sinh viên  

 27 3,29 0,84 



 Factor 

ranking 

Item 

ranki

ng 

Mea

n 

SD 

17. Có những tình 

huống lâm sàng có ý 

nghĩa để học tập tại 

khoa 

 10 3,92 0,60 

18. Các tình huống 

lâm sàng đa chiều về 

nội dung 

 13 3,85 0,66 

19. Khoa có thể 

được coi là một môi 

trường học tập tốt 

 7 4,00 0,61 

V. Mối quan hệ với 

giáo viên hướng 

dẫn 

1  4,08 0,52 

20. Giáo viên hướng 

dẫn có một thái độ 

tích cực khi hướng 

dẫn cho sinh viên 

 1 4,19 0,58 

21. Tôi cảm thấy 

rằng tôi đã nhận 

được sự hướng dẫn 

riêng từ giáo viên 

hướng dẫn 

 8 3,98 0,69 

22. Tôi liên tục nhận 

được phản hồi từ 

giáo viên hướng dẫn 

của mình 

 12 3,87 0,70 

23. Nhìn chung, tôi 

hài lòng với sự 

hướng dẫn mà tôi 

nhận được 

 5 4,08 0,62 

24. Việc hướng dẫn 

dựa trên mối quan hệ 

bình đẳng và thúc 

đẩy việc học 

 2 4,18 0,57 



 Factor 

ranking 

Item 

ranki

ng 

Mea

n 

SD 

25. Mối quan hệ 

giữa tôi và giáo viên 

hướng dẫn có một sự 

tương tác lẫn nhau  

 4 4,11 0,63 

26. Trong mối quan 

hệ giữa tôi và giáo 

viên hướng dẫn đề 

cao sự tôn trọng 

 3 4,12 0,58 

27. Mối quan hệ 

giữa tôi và giáo viên 

hướng dẫn được đặc 

trưng bởi một cảm 

giác tin cậy 

 6 4,08 0,60 

 

Bảng 3 cho thấy các yếu tố mà sinh viên hài lòng nhất khi đi thực hành lâm sàng là: “Giáo viên hướng dẫn 

có một thái độ tích cực khi hướng dẫn cho sinh viên” (M = 4,19 ± 0,58), “Việc hướng dẫn dựa trên mối quan hệ 

bình đẳng và thúc đẩy việc học” (M = 4,18 ± 0,57), “Sự tôn trọng và chấp thuận lẫn nhau chiếm ưu thế trong 

mối quan hệ giữa sinh viên và giáo viên hướng dẫn” (M = 4,12 ± 0,58). Yếu tố có mức độ thấp nhất là “Nhân 

viên trong khoa cố gắng để biết tên từng sinh viên”  

(M = 3,29 ± 0,84). 

3.3. Mối tương quan giữa mức độ hài lòng của sinh viên và các yếu tố trong môi trường học tập lâm 

sàng 

Bảng 4. Mối tương quan giữa mức độ hài lòng của sinh viên và các yếu tố trong môi trường học tập lâm 

sàng 

 Mức độ hài lòng về 

môi trường học tập 

lâm sàng 

Không khí tại khoa phòng  0,805** 

Phong cách lãnh đạo của 

quản lý khoa  

0,765** 

Cơ sở điều dưỡng tại khoa 0,824** 

Môi trường học tập tại 

khoa 

0,864** 



Mối quan hệ với giáo viên  

hướng dẫn 

0,695** 

** p < 0,01  

 

Số liệu ở Bảng 4 cho thấy có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa mức độ hài lòng của sinh viên 

và không khí tại khoa thực tập, phong cách lãnh đạo của khoa, cơ sở điều dưỡng tại khoa, môi trường học tập 

tại khoa, mối quan hệ với giáo viên hướng dẫn. Trong đó, mối tương quan giữa môi trường học tập tại khoa và 

mức độ hài lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên có giá trị r cao nhất (0,864). 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu này được tiến hành trên sinh viên năm cuối, nên đa phần các bạn đang nằm trong độ tuổi 21 

(75,6%). Có 123 bạn sinh viên nữ, chiếm 93,9%. Điều này phù hợp với đặc điểm của ngành Điều dưỡng. Sinh 

viên thực tập nhiều nhất là ở Bệnh viện Đà Nẵng (35,9%). Đây là bệnh viện lớn nhất tại thành phố Đà Nẵng, có 

cơ sở vật chất, nhiều khoa phòng, vì vậy sinh viên tham gia thực tập đông nhất. Đa phần các bạn sinh viên có 

liên lạc với giáo viên hướng dẫn của mình qua intetnet (85,5%). Kết quả này tương tự với nghiên cứu của 

Johansson, U. B. và cộng sự vào năm 2010 cho thấy 87% số sinh viên được hỏi có sử dụng hình thức giao tiếp 

điện tử với giáo viên hướng dẫn [3]. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, phương tiện truyền 

thông nên rất nhiều sinh viên và giáo viên hướng dẫn của mình đã lựa chọn liên lạc qua internet để trao đổi 

thông tin, hướng dẫn, giải đáp cho đợt thực tập lâm sàng. 100% sinh viên được hướng dẫn, làm quen với khoa 

phòng trước khi đi thực tập. Trong khi kết quả của Johansson, U. B., và cộng sự cho thấy chỉ có 44% đối tượng 

nghiên cứu báo cáo rằng họ đã được hướng dẫn, làm quen với khoa phòng trước khi đi thực tập [3]. Việc hướng 

dẫn cho sinh viên làm quen với khoa bệnh viện trước khi đi thực tập là một việc rất được chú trọng tại khoa 

Điều dưỡng, Trường Đại học  

Duy Tân. 

4.2. Mức độ hài lòng về môi trường thực tập lâm sàng của sinh viên 

Sinh viên đánh giá mức độ hài lòng về môi trường học tập lâm sàng cao (M = 3,85 ± 0,42). Kết quả này phù 

hợp với nghiên cứu của các tác giả Saarikoski, M., và Leino-Kilpi, H. (2002); Papastavrou, E. và cộng sự 

(2016); Papastavrou, E. và cộng sự (2010). Theo kết quả nghiên cứu của Saarikoski, M., và Leino-Kilpi, H. sinh 

viên đã đánh giá môi trường học tập lâm sàng của họ là “tốt” (3,47-3,78) [7]. Theo kết quả nghiên cứu của 

Papastavrou, E. và cộng sự, điểm trung bình của sinh viên điều dưỡng về mức độ hài lòng được ước tính là 4,1 

[6]. Còn theo nghiên cứu của Papastavrou, E. và cộng sự vào năm 2010, sinh viên đã đánh giá sự hài lòng về 

môi trường học tập lâm sàng là “tốt”, (3,27-3,61) [5]. Hiện nay, trong các chương trình giáo dục điều dưỡng tại 

các trường đều hiểu rõ được tầm quan trọng của việc học tập lâm sàng tại bệnh viện của sinh viên điều dưỡng 

nên đã chú trọng quan tâm và cải thiện môi trường học tập lâm sàng. Điều này thể hiện qua kết quả của các 

nghiên cứu. Theo kết quả của nghiên cứu này, sinh viên hài lòng nhất về mối quan hệ với giáo viên hướng dẫn  

(M = 4,08 ± 0,52). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Bergjan, M., và Hertel, F. (2013) [1]. Cũng như kết 

quả nghiên cứu của Papastavrou, E. và cộng sự vào năm 2016, mối quan hệ với giáo viên hướng dẫn là yếu tố 

ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng của sinh viên [6]. Giáo viên hướng dẫn là người gần gũi với sinh viên nhất 

trong quá trình thực hành, việc giám sát, hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình thực hành phản ánh được mức 

độ hài lòng của sinh viên. 

Trong nghiên cứu này, mặc dù mức độ hài lòng của sinh viên về không khí tại khoa thực tập vẫn đang ở mức 

tốt, nhưng trong các khía cạnh về mức độ hài lòng thì không khí tại khoa phòng thực tập lại có mức độ hài lòng 

ở sinh viên là thấp nhất. Theo kết quả nghiên cứu của Saarikoski, M., và Leino-Kilpi, H. tất cả những sinh viên 

được hỏi đều cho điểm cao nhất về không khí tại khoa phòng thực tập (M = 3,78 ± 1,05) [7]. Trong nghiên cứu 



của chúng tôi, tại các khoa bệnh viện mà sinh viên thực tập thì bầu không khí vẫn khá khó khăn để sinh viên 

tiếp cận và học tập tại đó. Có thể giải thích rằng, đặc thù tại các khoa bệnh viện ở Đà Nẵng mà sinh viên thực 

tập có số lượng người bệnh khá đông, khối lượng công việc mà các nhân viên y tế thực hiện rất nhiều, điều này 

phần nào ảnh hưởng đến việc dành thời gian cho sự quan tâm hướng dẫn mà nhân viên y tế dành cho sinh viên. 

Cộng với việc tại 1 thời điểm, số lượng sinh viên thực tập tại khoa khá đông nên khá khó cho việc nhân viên y 

tế tại khoa quản lý cũng như quan tâm từng sinh viên. 

Các yếu tố có mức độ hài lòng cao này đều nằm trong nhóm yếu tố về mối quan hệ với giáo viên hướng dẫn. 

Các yếu tố mà sinh viên có mức độ hài lòng thấp đều liên quan đến các khía cạnh tại bệnh viện, bao gồm nhân 

viên y tế và người bệnh. Điều này khác với kết quả nghiên cứu của Saarikoski, M., và Leino-Kilpi, H. (2002), 

“Sinh viên rất hài lòng và cảm thấy thoải mái khi đến khoa để bắt đầu ca làm việc” (4,08) và “Có một bầu 

không khí tích cực tại khoa” (3,79). Hai mục này được sinh viên đánh giá hài lòng nhất. Tuy nhiên, với mục 

“Tôi liên tục nhận được phản hồi từ người cố vấn của mình” sinh viên lại đánh giá thấp nhất (2,85) [7]. 

Sự khác biệt này cho thấy rằng, sinh viên Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân nhận được sự hướng dẫn rất 

tốt từ giáo viên hướng dẫn của mình, đặc biệt là họ rất hài lòng vì giáo viên hướng dẫn có một thái độ tích cực 

khi hướng dẫn cho sinh viên. Và ngược lại, dường như sinh viên nhận thấy các nhân viên y tế trong khoa chưa 

cố gắng để biết tên từng sinh viên, trong các cuộc họp nhân viên, sinh viên cảm thấy chưa thật sự thoải mái 

tham gia vào các cuộc thảo luận. Điều này cản trở lớn đến tinh thần của sinh viên khi tham gia học tập trên lâm 

sàng. 

4.3. Mối tương quan giữa mức độ hài lòng của sinh viên và các yếu tố trong môi trường học tập lâm 

sàng 

Trong nghiên cứu này, có mối tương quan thuận giữa mức độ hài lòng của sinh viên, không khí tại khoa thực 

tập, phong cách lãnh đạo của khoa, cơ sở điều dưỡng tại khoa, môi trường học tập tại khoa và mối quan hệ với 

giáo viên hướng dẫn. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Papastavrou, E. và cộng sự (2010); Bergjan, M., 

và Hertel, F. (2013); d’Souza, M. S. và cộng sự vào năm 2015; Papastavrou, E. và cộng sự (2016); Shabnum, 

H., và Majeed Afzal, A. (2018) [5],[1],[2],[6],[8]. Trong nghiên cứu này, mối tương quan giữa mức độ hài lòng 

về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên và môi trường học tập tại khoa có giá trị r cao nhất (0,864). 

Nghiên cứu của Shabnum, H., và Majeed Afzal, A. (2018); Papastavrou, E. và cộng sự (2016) cho thấy mức độ 

hài lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên có mối tương quan lớn nhất với khía cạnh mối quan hệ 

với giáo viên hướng dẫn [6][8]. Còn kết quả nghiên cứu của Bergjan, M., và Hertel, F. (2013) thì mức độ hài 

lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên có mối tương quan lớn nhất với không khí tại khoa thực tập 

[1]. Trong nghiên cứu này, yếu tố về môi trường học tập tại khoa có sự ảnh hưởng lớn nhất đối với mức độ hài 

lòng của sinh viên. Nếu tạo cho sinh viên một môi trường học tập tốt bằng việc giúp sinh viên làm quen với các 

vấn đề xảy ra tại khoa thực tập, tăng cường sự quan tâm và hướng dẫn sinh viên của các nhân viên y tế, đồng 

thời tạo ra các tình huống lâm sàng có ý nghĩa cho sinh viên học tập thì những điều này sẽ có ảnh hưởng tích 

cực nhất đối với sự hài lòng của sinh viên. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

- Sinh viên Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân đánh giá mức độ hài lòng về môi trường học tập lâm sàng 

cao (M = 3,85 ± 0,42) với thang đo từ 1 đến 5. Trong đó, sinh viên hài lòng nhất về mối quan hệ với giáo viên 

hướng dẫn (M = 4,08 ± 0,52). 

- Có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa mức độ hài lòng của sinh viên và không khí tại khoa 

thực tập, phong cách lãnh đạo của khoa, cơ sở điều dưỡng tại khoa, môi trường học tập tại khoa, mối quan hệ 

với giáo viên hướng dẫn. Mối tương quan giữa môi trường học tập tại khoa và mức độ hài lòng về môi trường 

học tập lâm sàng của sinh viên có giá trị r cao nhất (0,864). 

Qua nghiên cứu này, chúng tôi có một số kiến nghị sau: 



Trước mỗi đợt thực tập, tổ chức cho sinh viên gặp lãnh đạo khoa bệnh viện để sinh viên làm quen, cũng như 

xác định mục tiêu học tập cho phía bệnh viện, định hướng về mỗi khoa tạo điều kiện giúp sinh viên đạt được 

đúng mục tiêu học tập của đợt thực hành lâm sàng. 

Kiến nghị với bệnh viện chú trọng cải thiện môi trường học tập cho sinh viên tại mỗi khoa. Đặc biệt là sự 

quan tâm của nhân viên y tế trong khoa dành cho sinh viên. 

Mỗi sinh viên phải nắm vững kiến thức lý thuyết, rèn luyện tốt kỹ năng thực hành tại phòng thực hành và cải 

thiện khả năng giao tiếp ứng xử trước khi đi thực hành lâm sàng. 
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HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO SINH VIÊN  

ĐIỀU DƯỠNG THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP GIÁO VIÊN TRƯỜNG - VIỆN 

THE EFFECTIVENESS OF CLINICAL NURSING TRAINING APPLIED FACILITATOR AND PRECEPTOR CO-

OPERATION MODEL 

HÀ THỊ NHƯ XUÂN1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả hướng dẫn thực hành lâm sàng theo mô hình kết hợp giữa giáo viên hướng dẫn 

của trường và của bệnh viện. 

Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp không có nhóm chứng lượng giá bằng bảng câu hỏi trước và sau can 

thiệp trên đối tượng là sinh viên các lớp Cử nhân Điều dưỡng đang thực hành lâm sàng dưới sự hướng dẫn của 

giáo viên theo mô hình kết hợp trường - viện. Bên cạnh đó, sử dụng câu hỏi phỏng vấn nhằm tìm hiểu thêm về 

thuận lợi và khó khăn của giáo viên hướng dẫn lâm sàng của bệnh viện. 

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi áp dụng mô hình hướng dẫn lâm sàng kết hợp giữa giáo viên 

trường - viện, chất lượng môi trường thực tập được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của sinh viên với giá trị t = 2,950 

(p = 0,004). Sinh viên cũng hài lòng hơn với việc được cung cấp dụng cụ hỗ trợ thực hành đầy đủ với t = 3,897  

(p = 0,000). Bên cạnh đó, có 8 tiêu chuẩn năng lực của sinh viên đã cải thiện đáng kể (p < 0,005). Tuy nhiên, 

tiêu chuẩn năng lực về cộng tác với nhân viên y tế và quản lý thuốc không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống 

kê với (p = 0,525) và  

(p = 0,320). Giáo viên của trường được sinh viên đánh giá là có tác phong chuyên nghiệp, phương pháp hướng 

dẫn và giải quyết vấn đề tốt hơn giáo viên của bệnh viện. 

Kết luận: Hướng dẫn thực hành lâm sàng theo mô hình kết hợp giáo viên hướng dẫn trường - viện giúp cải 

thiện chất lượng môi trường thực hành và nâng cao năng lực của sinh viên điều dưỡng. 

Khuyến nghị: Mô hình giảng dạy thực hành lâm sàng kết hợp giáo viên hướng dẫn trường - viện cần được 

triển khai đồng bộ tại các bệnh viện hợp tác với trường đào tạo điều dưỡng. Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực 

của giáo viên hướng dẫn tại bệnh viện sẽ giúp cho mô hình này triển khai hiệu quả hơn. 

Từ khóa: Thực hành lâm sàng điều dưỡng, giáo viên hướng dẫn thực hành, giáo viên hướng dẫn của bệnh 

viện. 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the effectiveness of clinical nursing training applied facilitator and preceptor co-

operation model 

Methodology: This was an experimental study with no control group and evaluated by pre-test, post-test 

questionnaires. The subjects of this study were the undergraduate bachelor students practiced under guidance of 

the facilitators and preceptors model. In addition, the interview questionnaires were aiming to examine the 

advantages and disadvantages of clinical preceptors in hospital settings. 

Results: The research results showed that, when applying the teaching model combining facilitators and 

preceptors, the quality of the practice environment was improved to meet the needs of students with t = 2,950 (p 

= 0.004). Students were also more satisfied with the provision of practical equipment with t = 3,897 (p = 0.000). 

Besides, there were 8 competency standards of students significantly improved (p < 0.005). However, there was 

no statistically significant difference in two competencies of collaboration with healthcare workers and drug 

management with (p = 0.525) and (p = 0.320) respectively. The facilitators at nursing school are rated by the 



students as having better professional behavior, better guidance and problem solving methods than preceptors of 

the hospital. 

Conclusion: Facilitator - preceptor - based clinical practice instruction improves the quality of the practice 

environment and enhances the competency of nursing students. 

Recommendation: The clinical practice teaching model combined facilitators and preceptors should be 

deployed synchronously between hospitals and nursing schools. However, improving the capacity of preceptors 

at the hospitals will help this model to be deployed more effectively. 

Keywords: Clinical practice nurses, facilitators, preceptors. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Do nhu cầu của xã hội hiện nay, trong giai đoạn hội nhập quốc tế, nhân lực điều dưỡng  

Việt Nam cần được chú trọng hơn về chất lượng, do đó đòi hỏi giáo dục điều dưỡng cần có phương pháp giảng 

dạy phù hợp và chất lượng đội ngũ giảng viên ưu tú. Thực tế hiện nay, đội ngũ giảng viên điều dưỡng 70% là 

cán bộ trẻ, có năng lực, nhiệt tình nhưng lại thiếu kinh nghiệm chuyên môn đáng quý mà các điều dưỡng lâm 

sàng có được. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực hướng dẫn thực hành lâm sàng, cần đẩy mạnh vai 

trò hỗ trợ đào tạo của các bệnh viện đầu ngành nhằm giúp bổ sung nguồn nhân lực và đồng thời cập nhật, trao 

đổi thông tin liên tục giữa trường và bệnh viện giúp cho việc học thực hành của sinh viên được cải thiện hơn, 

không có sự khác biệt quá lớn giữa học lý thuyết và thực hành. Từ những thực tế trên, việc hợp tác đào tạo cho 

sinh viên phối hợp giữa giáo viên hướng dẫn của trường và bệnh viện là một điều cần thiết. Tuy nhiên, đây là 

một mô hình mới nên việc triển khai thực hiện ban đầu cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do sinh viên thường quen 

với việc thực hành “cầm tay chỉ việc”, đội ngũ giáo viên là nhân viên của bệnh viện chưa quen với công việc 

giảng dạy, phương pháp lượng giá và chưa tự tin vì thiếu kỹ năng sư phạm. Với mục đích tìm hiểu những điểm 

mạnh, yếu của mô hình khi được triển khai thực hiện, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu 

quả của chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho Cử nhân Điều dưỡng theo mô hình kết hợp giữa giáo viên 

trường - viện. 

1.1. Thực trạng các hoạt động giảng dạy lâm sàng cho điều dưỡng 

Các nước tiên tiến trên thế giới đã tiên phong trong sự nghiệp đổi mới phương pháp giảng dạy và các hoạt 

động giảng dạy thực hành, đặt biệt là thực hành điều dưỡng. Một nghiên cứu về việc thực hành của sinh viên 

điều dưỡng cho rằng những 3 nhân tố ưu tiên hàng đầu trong việc đào tạo thực hành điều dưỡng là giảng viên, 

người hướng dẫn và nhân viên lâm sàng [4]. 

Ngoài ra, năng lực của sinh viên y khoa khi thực hành lâm sàng còn được thể hiện qua khả năng giao tiếp. Một 

nghiên cứu gần đây cho thấy 88,1% sinh viên y khoa thiếu tự tin khi giao tiếp với bệnh nhân, thân nhân hay nhân 

viên y tế, điều đó chứng minh rằng sinh viên chưa được trang bị kiến thức và kỹ năng tốt khi thực hành lâm sàng 

[8]. 

Vai trò của người hướng dẫn lâm sàng cũng được đặt ra với tiêu chuẩn hàng đầu là phải có nhiều kinh 

nghiệm. Người hướng dẫn thực hành nên là một trong những giáo viên thỉnh giảng của một đội ngũ đa chuyên 

ngành làm việc tại nơi thực tập vì kinh nghiệm của họ sẽ giúp sinh viên liên kết được giữa lý thuyết và thực 

hành, bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên luân chuyển sẽ giúp sinh viên nâng cao khả tương tác với nhiều giáo viên 

cùng lúc và học hỏi nhiều kiến thức hơn [6]. 

Ngoài những vấn đề liên quan đến chuyên môn, tay nghề, tâm lý của sinh viên khi đi thực hành cũng rất 

quan trọng. Việc quản lý tốt môi trường thực hành cũng giúp cho sinh viên tự tin hơn. Một nghiên cứu đưa ra 

vấn đề nổi cộm và đáng quan tâm của sinh viên y khoa là thường xuyên bị nhân viên tại nơi thực hành bắt nạt. 

Bắt nạt biểu hiện bằng lời nói hoặc không bằng lời nói nhưng sẽ làm giảm khả năng học tập, động lực học tập 

cũng như lòng yêu nghề của sinh viên [7]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về việc giảng dạy thực hành cho sinh viên điều dưỡng còn khá hạn chế, tuy nhiên 

một nghiên cứu của thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Thoa về giảng dạy thực hành tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch đã 



làm bật lên một số vấn đề nổi trội của giảng dạy thực hành y khoa như: “Lịch học lý thuyết dày đặc nên SV 

không có thời gian tự học, thời gian để tham khảo thêm tài liệu tại thư viện sách, thư viện điện tử”. Chất lượng 

giảng viên không đáp ứng đúng tiêu chuẩn “Giảng viên kiêm nhiệm từ các cơ sở thực hành hướng dẫn SV 

không phải là những giảng viên thực sự đã qua kinh nghiệm giảng dạy hoặc có nghiệp vụ sư phạm nên công tác 

quản lý và hướng dẫn cho SV chưa thật sự đạt yêu cầu đối với mục tiêu thực hành”. Việc kiểm tra đánh giá 

chưa được quản lí có hệ thống “Chưa thống nhất trong cách hướng dẫn và đánh giá cuối đợt thực hành, nhất là 

lâm sàng”. Môi trường thực hành không đáp ứng cho nhu cầu của sinh viên được thể hiện “Số lượng SV tập 

trung tại các khoa quá đông, nhất là tại các bệnh viện chuyên khoa nên rất hạn chế trong vấn đề hướng dẫn cũng 

như trong việc thực hiện đủ chỉ tiêu thực hành lâm sàng [2]. 

Ngoài ra, nhu cầu của sinh viên khi đi thực hành cũng là một trong những điểm đáng quan tâm nhằm hỗ trợ 

và tạo điều kiện, chuẩn bị tốt hơn cho quá trình thực hành. “Sinh viên muốn được chuẩn bị thêm về mặt tâm lý, 

cụ thể là được giới thiệu thêm về những tình huống có thể gặp trong quá trình thực hành” [3]. "Sinh viên cũng 

muốn được học kỹ hơn về giao tiếp, được giới thiệu đầy đủ hơn, cũng như được trang bị và nhất là được nhấn 

mạnh hơn về cách giao tiếp trong môi trường thực hành. Các em cũng mong muốn được ngành tổ chức buổi 

giao lưu giữa sinh viên cũ và sinh viên mới để có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm” [1]. 

Từ những thực trạng tồn tại trên cho thấy tầm quan trọng của công tác đào tạo thực hành, các nhân tố ảnh 

hưởng đến chất lượng đào tạo thực hành và từ đó giúp định hướng việc cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo 

thực hành cho sinh viên điều dưỡng. 

1.2. Thực trạng áp dụng mô hình hướng dẫn thực hành lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng theo mô 

hình kết hợp giáo viên  

trường - viện 

Việc áp dụng mô hình kết hợp giáo viên trường - viện đã được thực hiện ở rất nhiều nước trên thế giới và 

những kết quả nghiên cứu đa phần nêu lên được tính tích cực và hiệu quả của mô hình này. Một nghiên cứu nêu 

bật lên tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên từ bệnh viện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội học tập của sinh 

viên, sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của các giáo viên bệnh viện, sự phát triển mối liên kết giữa giáo viên 

của trường và của bệnh viện [5]. Tuy nhiên, vai trò và mối quan hệ của sinh viên và giáo viên hướng dẫn của bệnh 

viện cũng như môi trường thực hành là những yếu tố rất quan trọng, mang lại hiệu quả của chương trình xây dựng 

mô hình kết hợp viện - trường và quyết định chất lượng đào tạo thực hành của sinh viên. Sự gắn kết giữa sinh 

viên-giáo viên hướng dẫn và môi trường thực hành phụ thuộc vào việc tổ chức và lập kế hoạch cho việc hướng 

dẫn thực hành lâm sàng. Sinh viên được hướng dẫn bởi cùng một giáo viên tại mọi thời điểm sẽ có mối quan hệ 

tốt với giáo viên hơn là những sinh viên được hướng dẫn bởi các giáo viên khác nhau mỗi ngày [7]. 

Năng lực chuyên môn và tác phong của giáo viên hướng dẫn của bệnh viện cũng sẽ là lực hút hấp dẫn giúp 

cho sinh viên bị cuốn hút và tương tác nhiều hơn với giáo viên, giúp sinh viên thêm tự tin vào năng lực học tập 

của bản thân và giáo viên tự tin hơn về vai trò của mình [5]. 

Ngoài ra, việc tự học và tự lượng giá năng lực của bản thân cũng chính là một điểm mạnh giúp cho sinh viên 

phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập; rèn luyện cách học tập, làm việc, tư duy khoa 

học. Chính việc nhận thức vai trò tự giác, không lệ thuộc vào thầy cô là một trong những yếu tố góp phần nâng 

cao chất lượng học tập thực hành của sinh viên sau này [7]. 

Nhìn chung việc ứng dụng mô hình đào tạo thực hành kết hợp giáo viên hướng dẫn của trường - viện cho 

sinh viên điều dưỡng bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, tuy nhiên việc áp dụng hiệu quả sẽ mang lại rất 

nhiều thuận lợi cho việc đào tạo. 

2. PHƯƠNG PHÁP 

Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp phối hợp định lượng và định tính. Phần 1 là nghiên cứu can 

thiệp không có nhóm chứng với đánh giá trước - sau. Phần 2 là nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu thêm về 

những thuận lợi và khó khăn khi là giáo viên hướng dẫn của các điều dưỡng làm việc tại bệnh viện. Đối tượng 

nghiên cứu là sinh viên Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy và liên thông đã đi thực hành lâm sàng điều dưỡng 



cơ bản, đã có kinh nghiệm thực tế về thực hành lâm sàng trước đó với giáo viên hướng dẫn của trường. Bốn 

giáo viên hướng dẫn của bệnh viện là 4 nhân viên điều dưỡng trình độ cử nhân tại 4 khoa đã được tham gia 

khóa đào tạo giáo viên hướng dẫn lâm sàng trước đó, có kinh nghiệm 5 năm trở lên. Bộ câu hỏi khảo sát sinh 

viên với 20 câu bao gồm 3 nội dung chính gồm môi trường thực tập (MT1-4), các năng lực theo tiêu chuẩn (NL 

5-14) và cảm nhận đánh giá về giáo viên hướng dẫn (CN 15-20). Phần môi trường và năng lực được đo lường 

bằng thang đo Likert với 3 mức độ hài lòng, tạm được và không hài lòng. Cảm nhận và đánh giá giáo viên là 

các câu hỏi mở để sinh viên tự trả lời nhằm thu thập được nhiều ý kiến khác nhau của sinh viên. Bộ câu hỏi theo 

cấu trúc dùng phỏng vấn 4 giáo viên là điều dưỡng của bệnh viện nhằm mục đích tìm hiểu thêm về các khó 

khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của các giáo viên này đối với việc thực hiện hướng dẫn thực hành. 

Dữ liệu trước can thiệp được thu thập vào cuối tuần 1 của tổng thời gian thực hành là 4 tuần, tại thời điểm đó 

sinh viên đã được các giáo viên của trường thông tin đầy đủ về mục tiêu nội dung, kế hoạch thực hành và có 

cảm nhận khách quan đầu tiên về môi trường thực hành lâm sàng. Sau đó, giáo viên của trường cùng với giáo 

viên của bệnh viện sẽ cùng nhau hướng dẫn sinh viên theo phân công cụ thể trong các tuần kế tiếp. Dữ liệu sau 

can thiệp được thu thập vào cuối tuần thứ 4 sau khi sinh viên được lượng giá cuối khóa. Phỏng vấn 4 giáo viên 

tại bệnh viện vào tuần 4 sau khi lượng giá cuối khóa. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Tổng số sinh viên của 2 lớp điều dưỡng tham gia nghiên cứu là 104 sinh viên, trong đó hệ chính quy chiếm 

33,7% và hệ liên thông chiếm 66,3%. Các chuyên khoa thực hành tại thời điểm nghiên cứu bao gồm chuyên 

khoa ngoại chiếm khoảng 83% và khoa nội chiếm 17%. 

Bảng 1. Đối tượng nghiên cứu 

Khoa thực tập Sinh viên 

Khoa N % Lớp N % 

Ngoại Gan Mật 

Tụy 

36 34,6 CQ 35 33,7 

Ngoại Chỉnh 

hình 

34 32,7 LT 69 66,3 

Ngoại Thần kinh 17 16,3 

Nội Tiêu hóa 17 16,3 

Tổng cộng 104 100

% 

Tổng 104 100 

 

3.2. So sánh về môi trường thực hành của sinh viên điều dưỡng trước và sau can thiệp 

Kết quả nghiên cứu so sánh cho thấy rằng có sự thay đổi khác biệt về điều kiện học tập tại các khoa và các 

phương tiện hỗ trợ cho quá trình thực tập của sinh viên với phép kiểm mang ý nghĩa thống kê p < 0,05 (khoảng 

tin cậy 95%). 

Mức độ hài lòng của sinh viên về môi trường học tập khi áp dụng mô hình thực hành kết hợp giáo trường - 

viện với giá trị t = 2,950, p = 0,004. Các phương tiện hỗ trợ thực hành cũng làm hài lòng sinh viên hơn với sự 



khác biệt giữa trước và sau khi thực hành là t = 3,897, p = 0,000. Tuy nhiên điều kiện giao tiếp với bệnh nhân 

và thân nhân và điều kiện giao tiếp với giảng viên, nhân viên y tế, bạn bè không có sự khác biệt giữa trước và 

sau khi can thiệp với p > 0,05. 

Bảng 2. Kết quả so sánh về môi trường thực hành của sinh viên 

Môi trường Tuần 

1 

Tuần 

4 

t p 

Môi trường học tập tại 

khoa 

2,39  2,57 2,95

0 

0,00

4 

Các phương tiện hỗ trợ  

thực tập 

2,35 2,55 3,89

7 

0,00

0 

Điều kiện giao tiếp 

NB&TN 

2,51 2,62 1,34

9 

0,18

0 

Điều kiện giao tiếp với 

GV&NV&Bạn 

2,58 

 

2,60 

 

0,28

2 

0,77

9 

 

3.3. So sánh các tiêu chuẩn năng lực của sinh viên sau 4 tuần thực hành 

Trong các tiêu chuẩn năng lực được đánh giá kết quả cho thấy rằng có 8 tiêu chuẩn năng lực đã có sự cải 

thiện đáng kể trong quá trình thực tập của sinh viên với sự khác biệt về sự hài lòng ở mức độ cao trước và sau 

khi thực hiện việc kết hợp giáo viên của trường và bệnh viện với  

p < 0,005 (95% khoảng tin cậy). Bên cạnh đó 2 tiêu chuẩn năng lực về cộng tác nhân viên y tế (NL8) và quản lý 

thuốc (NL10) không có sự cải thiện khác biệt mang ý nghĩa thống kê,  

p = 0,525 và p = 0,32 và năng lực thực hành kỹ năng chuyên khoa (NL6) có mức hài lòng trung bình. 

Bảng 3. Kết quả năng lực thực hành của  

sinh viên 

Nội dung NL 

tuần 1 

NL 

tuần 4 

t p 

NL5 Chăm sóc 

cơ bản 

2,32 

 

2,59 

 

3,84

7 

0,00

0 

NL6 Chăm sóc 

chuyên khoa  

2,37 

 

2,58 

 

2,89

1 

0,00

5 

NL7 Giao tiếp 

người bệnh 

2,41 

 

2,76 

 

5,09

0 

0,00

0 

NL8 Cộng tác 

nhân viên y tế 

2,46 

 

2,51 

 

0,63

8 

0,52

5 

NL9 Ghi hồ sơ 1,95 2,51 6,91 0,00



Nội dung NL 

tuần 1 

NL 

tuần 4 

t p 

  6 0 

NL10 Quản lý 

thuốc 

2,53 

 

2,61 

 

1,00

0 

0,32

0 

NL11 Nhận định 

người bệnh 

2,26 

 

2,62 

 

5,43

9 

0,00

0 

NL12 Ra quyết 

định và giải 

quyết vấn đề 

2,09 

 

 2,50 

 

6,36

4 

0,00

0 

NL13 Tìm tài 

liệu ứng dụng 

thực hành 

1,98 

 

2,46 

 

7,87

1 

0,00

0 

NL14 Tự đánh 

giá 

2,31 

 

2,71 

 

5,51

0 

0,00

0 

 

3.4. Cảm nhận và đánh giá của sinh viên về giáo viên hướng dẫn 

Giáo viên của trường được sinh viên đánh giá là có tác phong chuyên nghiệp, phương pháp hướng dẫn và 

giải quyết vấn đề tốt hơn giáo viên của bệnh viện, trong đó tác phong chuyên nghiệp đạt 100%, phương pháp 

hướng dẫn làm hài lòng sinh viên 69%, có kế hoạch khoa học 19%, không làm quá tải sinh viên. Giáo viên của 

bệnh viện có phương pháp hướng dẫn chưa hiệu quả chiếm 26%, cao gấp 2 lần giáo viên của trường, cách 

hướng dẫn chưa phù hợp làm sinh viên cảm thấy bị quá tải 7%. Phương pháp lượng giá theo năng lực lại gần 

như ngang bằng giữa giáo viên trường và giáo viên của viện nhưng giáo viên của trường thực hiện phương pháp 

lượng giá hiệu quả và sát thực tế 60%. Phép kiểm Chi-bình phương cho thấy có sự khác biệt về các tiêu chuẩn 

năng lực giữa giáo viên ở trường và giáo viên ở viện qua cảm nhận của sinh viên, và dường như giáo viên của 

trường nổi trội hơn về sự nhạy bén, linh hoạt trong khả năng giải quyết vấn đề 93% và thể hiện sự tự tin, chuyên 

nghiệp về kiến thức chuyên môn là 95% so với giáo viên bệnh viện là 84% và 80%. 

Bảng 4. Cảm nhận của sinh viên về giáo viên hướng dẫn 

Nội dung Tiêu chí 
Giáo viên của 

trường 

Giáo viên của 

bệnh viện 

Phép kiểm  

Chi bình phương 

N = 104 df c2  p 

Hỗ trợ và phản hồi 

cho sinh viên 

Tích cực 96 (92,3%) 93 (89,4%) 

2 64,654 0,000 Không nhiệt tình 7 (6,7%) 11 (10,6%) 

Chưa hiệu quả 1 (1,0%) 0 (0%) 

Phương pháp  Sv hài lòng 72 (69,2%) 53 (51%) 3 43,6115 0,000 



hướng dẫn Chưa hiệu quả 13 (12,5%) 26 (25%) 

Có kế hoạch khoa học 19 (18,3%) 17 (16,3%) 

Quá tải với sinh viên 0 (0%) 8 (7,7%) 

Phương pháp l 

ượng giá 

Theo năng lực 29 (27,9%) 27 (26%) 

2 16,404 0,000 Phù hợp thực tế 63 (60,6%) 54 (51,9%) 

Chưa xác thực 12 (11,5%) 23 (23,1%) 

Tác phong 
Chuyên nghiệp 104 (100%) 97 (93,3%) 

1 77,885 0,000 
Chưa chuyên nghiệp 0 (0%) 7 (6,7%) 

Khả năng giải 

quyết vấn đề 

Nhạy bén 93 (89,4%) 84 (80,8%) 1 39,385 0,000 

Chưa nhạy bén 11 (10,6%) 20 (19,2%)    

Năng lực chuyên 

môn 

Chuyên nghiệp 95 (91,3%) 90 (86,5%) 
1 55,538 0,000 

Chưa tự tin 9 (8,7%) 14 (13,5%) 

 

3.5. Những thuận lợi và khó khăn của giáo viên hướng dẫn của bệnh viện 

Kết quả phỏng vấn cho thấy rằng những thuận lợi của việc làm giáo viên hướng dẫn của các nhân viên điều 

dưỡng chủ yếu là việc hoàn thiện lại các kỹ năng lâm sàng, tự tìm hiểu tài liệu nâng cao kiến thức, niềm vui và 

lòng yêu nghề khi tiếp xúc sinh viên. Những khó khăn khi thực hiện công việc này gồm thiếu thời gian và quá 

tải công việc, phương hướng đề ra để khắc phục là cần có sự phân công rõ ràng hơn từ phía bệnh viện về các 

công việc được giao, giảm việc hành chánh. Những lợi ích có được, những ảnh hưởng, kinh nghiệm đạt được là 

kiến thức về phương pháp hướng dẫn lâm sàng, lượng giá sinh viên. 

Bảng 5. Thuận lợi và khó khăn khi là giáo viên hướng dẫn tại bệnh viện 

 Thuận lợi Khó khăn Phương 

hướng 

Lợi ích Ảnh 

hưởng 

Kinh 

nghiệm 

Đam 

mê 

1 Có trách nhiệm 

Tìm hiểu tài liệu 

Trao đổi thông tin  

Thiếu thời gian 

Bổ sung dụng 

cụ cho SV 

Chưa được 

phân công rõ 

Cần được phân 

công công việc 

rõ ràng 

Chưa có Vất vả hơn Nên cởi mở 

Đánh giá 

theo năng lực 

Cần 

nhiệt 

tình 

hơn, cố 

gắng 

thử vài 

lần nữa 



 Thuận lợi Khó khăn Phương 

hướng 

Lợi ích Ảnh 

hưởng 

Kinh 

nghiệm 

Đam 

mê 

2 Cập nhật kiến 

thức liên tục để có 

thể trả lời sinh 

viên 

Hoàn thiện thao 

tác kỹ thuật chăm 

sóc tốt hơn 

người bệnh 

Không có thời 

gian ghi chép 

hồ sơ phải làm 

vào giờ nghỉ 

trưa 

Chưa tự tin 

Giảm bớt 

những thủ tục 

hành chánh 

Được tham gia 

nhiều hơn vào 

các lớp phương 

pháp giảng dạy 

Tự hoàn thiện 

mình 

SV hỗ trợ lại 

công việc 

Không có 

thời gian 

nghỉ trưa 

Kinh nghiệm 

giảng dạy, 

đánh giá SV 

 

Tôi yêu 

thích 

công 

việc 

này 

3 Thấy mình tự tin, 

yêu nghề 

Công việc 

nhiều hơn 

Nhiều trách 

nhiệm hơn 

Được phân 

công rõ ràng 

Cơ hội học 

tập và mối 

quan hệ với 

trường sau 

này 

Không có 

thời gian 

 

Phương pháp 

giảng dạy 
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4. BÀN LUẬN 

Môi trường thực tập tại khoa đã có sự thay đổi theo hướng tích cực làm hài lòng sinh viên, điều đó mang ý 

nghĩa từ việc kết hợp hai giáo viên hướng dẫn hỗ trợ và tạo điều kiện về môi trường thực hành tốt hơn. Giáo 

viên của bệnh viện là nhân viên của khoa, do đó nắm bắt và hướng dẫn việc sử dụng môi trường và những công 

cụ thực tập hiệu quả hơn, có trách nhiệm và tinh thần giúp đỡ sinh viên khi thiếu hụt dụng cụ. Tuy nhiên, năng 

lực cộng tác với nhân viên y tế (NL8) cho kết quả không có sự khác biệt giữa trước và sau khi thực hiện mô 

hình kết hợp với giá trị  

t = 0,48 và p = 0,525 chứng tỏ rằng giao tiếp là một trong những tiêu chí năng lực mà sinh viên chưa đạt được 

hiệu quả khi đi thực hành điều này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến các năng lực khác của sinh viên [8]. Điều này 

cũng có thể lý giải rằng do quá trình đi thực hành buổi sáng (7-11 giờ) là thời gian bận rộn của nhân viên y tế tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy nên sinh viên ít có cơ hội tương tác với các nhân viên khác. Năng lực quản lý thuốc (NL10) 

chưa đạt sự hài lòng của sinh viên cũng thể hiện việc đào tạo hướng dẫn cho sinh viên thực hành về dùng thuốc 

cho người bệnh và nâng cao kiến thức về thuốc chưa hiệu quả tại các khoa thực hành chuyên khoa. 

Sự khác biệt không đáng kể giữa giáo viên của trường và giáo viên của bệnh viện về sự nhiệt tình hỗ trợ, 

giúp đỡ, tạo điều kiện cho sinh viên, tác phong làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ, nghiêm túc, phương pháp 

lượng giá sát thực tế, phương pháp hướng dẫn sinh viên có kế hoạch khoa học cho thấy rằng việc đào tạo và 

hướng dẫn cho đội ngũ giáo viên của bệnh viện trước đây đạt kết quả khá tốt, tinh thần học hỏi và ý thức trách 

nhiệm làm việc của các nhân viên khá cao. Bên cạnh đó, việc áp dụng hình thức đánh giá sinh viên theo năng 

lực chỉ chiếm khoảng 30% trong phương pháp lượng giá của các giáo viên cũng cần được xem xét lại và triển 



khai áp dụng toàn diện hơn. Tác phong và sự chuyên nghiệp của giáo viên của trường tốt hơn vì đội ngũ giảng 

viên của trường được đào tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm giảng dạy sư phạm hơn so với giáo viên bệnh 

viện. Chính vì điều này mà đôi khi sinh viên cảm thấy bị quá tải khi được hướng dẫn bởi giáo viên bệnh viện. 

Tuy nhiên, sự khác biệt đấy chỉ là bước đầu và có khả năng cải thiện khi giáo viên của bệnh viện tham gia hoạt 

động hướng dẫn thành thạo hơn sẽ làm họ thấy tự tin hơn và phát huy được năng lực chuyên nghiệp của mình, 

đem kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú truyền đạt lại cho sinh viên một cách hiệu quả, 

Bàn về những thuận lợi và khó khăn của các nhân viên điều dưỡng bệnh viện khi bước vào vai trò của người 

giáo viên hướng dẫn, đa số còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ bước đầu, nhưng với sự hỗ trợ của giáo viên từ trường 

và kinh nghiệm chuyên môn cũng như kinh nghiệm giảng dạy tiếp thu và được đào tạo, cùng với việc duy trì 

niềm đam mê và lòng yêu nghề, các điều dưỡng này vẫn sẽ tiếp tục và dần hoàn thiện hơn trong vai trò làm giáo 

viên hướng dẫn tại bệnh viện. Bên cạnh đó, những lợi ích có được và các phương hướng giải quyết hợp lý về 

chế độ công việc hay thu nhập từ bệnh viện hoặc trường học từ chương trình hợp tác này sẽ củng cố thêm nhiệt 

tình cho họ tham gia thực hiện mô hình kết hợp lâu dài trong tương lai. 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Mô hình kết hợp giáo viên hướng dẫn lâm sàng trường - viện giúp cho môi trường thực hành của sinh viên 

tốt hơn, tuy nhiên chưa cải thiện được các điều kiện giúp sinh viên tự tin hơn trong giao tiếp. Sinh viên được 

thực hành theo năng lực và cảm thấy hài lòng với 80% các năng lực đạt được theo chuẩn yêu cầu. Giáo viên 

hướng dẫn của trường đạt chuẩn về tác phong, phương pháp hướng dẫn cũng như phương pháp lượng giá và 

kiến thức chuyên môn tốt hơn khi được so sánh với giáo viên của bệnh viện. Giáo viên của bệnh viện vẫn cần 

có thêm nhiều thời gian, kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy, cũng như cần được hỗ trợ thêm từ phía trường và 

bệnh viện tạo điều kiện để tiếp tục làm giáo viên hướng dẫn thực hành. 

Hiệu quả của mô hình kết hợp giáo viên hướng dẫn của trường - viện mang lại lợi ích tích cực cho sinh viên 

cũng như tạo sự hợp tác lâu dài giữa trường và viện. Mô hình này nên được đẩy mạnh thực hiện lâu dài, phát 

huy các điểm mạnh của mô hình, bên cạnh đó khắc phục những khó khăn ban đầu là việc hỗ trợ, đào tạo kỹ 

năng mô phạm, phương pháp giảng dạy cho những điều dưỡng viên tại bệnh viện có lòng yêu nghề và yêu công 

tác giảng dạy, tình nguyện tham gia kết hợp giảng dạy với giảng viên của trường. 

Bên cạnh việc hỗ trợ đào tạo, chế độ làm việc của giáo viên kết hợp trường - viện cũng cần được cân đối thời 

gian làm việc phù hợp cho 2 nhiệm vụ: đào tạo và chăm sóc người bệnh. Đối với sinh viên điều dưỡng, mục tiêu 

nâng cao kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quản lý dùng thuốc cần đặt làm trọng tâm trong đề cương chi tiết của các 

học phần thực hành và đưa phương pháp lượng giá phù hợp cho 2 kỹ năng này. 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ điều dưỡng đạt năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi trên mô hình và các 

yếu tố liên quan đến kết quả  

thực hành. 

Phương pháp: Hồi cứu mô tả trên 1418 điều dưỡng viên công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã tham gia đánh 

giá năng lực vào năm 2018, 2019. 

Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng đạt năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi trên mô hình là 68%. Có mối 

tương quan giữa giới tính, trình độ chuyên môn, đơn vị công tác, tình trạng cập nhật kiến thức - kỹ năng về hồi 

sức tim phổi với năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi. Trong đó, tỷ lệ điều dưỡng nữ có kết quả năng 

lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi cao hơn nam  

(p = 0,01, OR = 0,63), điều dưỡng có trình độ đại học có kết quả cao đạt hơn điều dưỡng có trình độ cao đẳng, 

trung cấp (p = 0,00, OR = 2,256), điều dưỡng làm trong khu vực khối Cấp cứu - Hồi sức có kết quả đạt cao hơn 

các khu vực khác  

(p = 0,01, F = 5,498). Nhóm điều dưỡng có tham gia cập nhật kiến thức thông qua chương trình đào tạo liên tục 

về hồi sức tim phổi của bệnh viện có kết quả đạt cao hơn nhóm không tham gia  

(p = 0,00, OR = 2,236). Không có mối liên quan giữa tuổi, thâm niên công tác với năng lực thực hành kỹ thuật 

hồi sức tim phổi của điều dưỡng. 

Kết luận: Tỷ lệ điều dưỡng đạt năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi trên mô hình là 68%. Các yếu 

tố liên quan tới năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi của điều dưỡng bao gồm giới tính, trình độ chuyên 

môn, đơn vị công tác, tham dự đào tạo cập nhật về hồi sức tim phổi. Khuyến nghị khi xây dựng chương trình 

đào tạo cập nhật kiến thức - kỹ năng hồi sức tim phổi cho điều dưỡng cần quan tâm đến giới tính, đơn vị công 

tác và trình độ chuyên môn của điều dưỡng, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và năng lực thực hành. 

Từ khóa: hồi sức tim phổi, năng lực thực hành, điều dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy. 

ABSTRACT 

Objective: To identify the rate of nurses who attain adequate capacity in applying the CRP techniques on 

manikin and factors related to CPR performances. 

Methodology: Retrospective study describes the practice of cardiopulmonary resuscitation techniques of 

Cho Ray Hospital nurses through the evaluation of nurses’, technicians’ competence in 2018 and 2019. 

Results: 68% of the study participants had enough capacities of applying CPR techniques on manikin. There 

was a close relationship between gender, qualification, workplace and ability in updating the knowledge and the 

capacity in applying CPR techniques. Specifically, the female nurses had better capacity in applying CPR 

techniques than the male participants  

(p = 0.01, OR = 0.63). The nurses graduating from university got better results than those graduating from 



college or trade school (p = 0.00, OR = 2.256). The nurses working at emergency and resuscitation department 

got higher scores than those at the other departments (p = 0.01, F = 5.498). The nurses who update knowledge 

via joining continuous education program at the hospital got better results than those who did not join (p = 0.00, 

OR = 2.236). There was not relationship between average age, seniority and the capacity in applying CPR 

techniques  

(p > 0.05). 

Conclusion: The rate of nurses who attain adequate capacity in applying the CPR techniques on manikin is 

68%. Factors related to nurses practitioner’s capacity to practice CPR techniques include gender, qualifications, 

workplace and update about CPR. That so, We recommend that to improve training effectiveness and capacity 

to practice for nurses should be pay attention to gender, workplace and professional qualifications of nurses 

when develop the training programs to update CPR knowledge - skills. 

Keywords: CPR, practice capacity, nurses, Cho Ray hospital. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngưng tim đột ngột là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại các quốc gia trên thế giới [9]. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ 

ngưng tim đột ngột hàng năm khoảng 300.000 người bệnh ngoại viện và tử vong tới 92%; ở Thụy Sỹ gần 

10.000 người bệnh ngoại viện bị ngưng tim mỗi năm. Các Bệnh viện Bắc Hoa Kỳ, tỷ lệ ngưng tim trong bệnh 

viện là 3,1% trên tổng số người bệnh mỗi ngày [4]. Tại Việt Nam, nghiên cứu năm 2014 của Bệnh viện Trưng 

Vương tỷ lệ người bệnh được cứu sống sau ngưng tim ngoại viện là 5% [3]. Nếu không được cấp cứu ngừng 

tuần hoàn cơ bản, cơ hội sống sót của người bệnh giảm đi 10%, ngay cả được cấp cứu đúng cách nhưng không 

tái lập tuần hoàn thì cơ may sống sót bị giảm đi 4% sau mỗi phút trôi qua kể từ lúc ngừng tim [5]. 

Hồi sức tim phổi cần được khởi động ngay khi phát hiện nạn nhân bị ngưng thở hoặc tim ngừng đập. Kỹ 

thuật hồi sức tim phổi bắt đầu càng sớm càng tốt trong những giây phút quý giá dành lại cơ hội sống cho người 

bệnh. Tuy nhiên, để thực hành kỹ thuật này, nhân viên y tế phải nắm chắc kiến thức và đủ năng lực thực hành 

kỹ thuật hồi sức tim phổi, đặc biệt là điều dưỡng, người chăm sóc trực tiếp và bên cạnh người bệnh thường 

xuyên, cũng là người có cơ hội phát hiện đầu tiên người bệnh ngay khi có dấu hiệu ngưng tim ngưng thở. Xuất 

phát từ nhu cầu trên, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn cho điều dưỡng với nhiều 

hình thức lý thuyết và thực hành. Hằng năm đều tổ chức đánh giá năng lực của điều dưỡng trong đó có đánh giá 

năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi nhằm đánh giá mức độ thực hành hồi sức tim phổi của điều dưỡng. 

Tuy nhiên chưa có phân tích về những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hành quy trình hồi sức tim phổi của điều 

dưỡng, điểm đạt được cũng như những hạn chế, yếu tố ảnh hưởng đến thực hành hồi sinh tim phổi của điều 

dưỡng. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 

1. Xác định tỷ lệ điều dưỡng đạt năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi trên mô hình. 

2. Xác định các yếu tố liên quan đến năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi trên mô hình của điều 

dưỡng. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Điều dưỡng đang làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu mô tả 

2.2.2. Phương pháp chọn mẫu: 

- Tiêu chuẩn chọn lựa: Tất cả điều dưỡng hạng III và hạng IV trong độ tuổi đánh giá năng lực theo quy định 

của Bệnh viện Chợ Rẫy. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: 



+ Điều dưỡng ngoài độ tuổi đánh giá năng lực theo quy định của Bệnh viện Chợ Rẫy (nữ > 50 tuổi, nam > 55 

tuổi). 

+ Điều dưỡng nữ mang thai ≥ 7 tháng hoặc đang thời kỳ thai sản ngay tại thời điểm khảo sát. 

Bộ công cụ thu thập số liệu là bảng kiểm kết hợp kỹ thuật ép tim và kỹ thuật bóp bóng qua mask (thổi ngạt) 

thuộc quy trình kỹ thuật điều dưỡng đã được thông qua hội đồng khoa học bệnh viện năm 2017. Trong đó, bảng 

kiểm được chia làm 14 bước với tổng số điểm là 44, có hướng dẫn điểm cộng, điểm trừ rõ ràng cho từng bước 

thực hành và trọng số ở các bước quan trọng. Điều dưỡng được đánh giá đạt năng lực thực hành khi thực hiện 

đúng ≥ 70% tổng số điểm. Thang đo trước khi đưa vào sử dụng được chạy pilot trên 30 mẫu (cronbach’s alpha 

= 0,702), trong đó, điều dưỡng có số điểm thực hành ≥ 70% trên tổng số điểm sẽ được đánh giá đạt năng lực 

thực hành. 

2.3. Phương pháp thu thập số liệu 

- Số liệu hồi cứu từ kết quả đánh giá năng lực điều dưỡng năm 2018, 2019. 

- Tra cứu thông tin hành chính và thông tin đào tạo của nhân viên trên dữ liệu bệnh viện. 

2.4. Xử lý và phân tích số liệu 

- Số liệu được làm sạch trước khi đưa vào phân tích. Nhập số liệu bằng Excel 2010. 

- Phân tích số liệu: Các số liệu thu thập được tiến hành xử lý bằng phần mềm SPSS 20. Sử dụng thống kê mô 

tả để mô tả tần số, tỷ lệ, trung bình và độ lệch chuẩn của các biến. Sử dụng phép kiểm chi bình phương, anova 

giữa các biến để xác định mối liên quan giữa khoa công tác, trình độ chuyên môn, sự cập nhật kiến thức với 

năng lực thực hành hồi sức tim phổi trên mô hình của điều dưỡng. Sử dụng phép kiểm t-test để so sánh tuổi 

trung bình của nhóm điều dưỡng đạt và nhóm điều dưỡng không đạt năng lực thực hành hồi sức tim phổi trên 

mô hình. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng  

nghiên cứu 

Bảng 1. Phân bố theo giới tính, trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, khối công tác, trạng thái cập 

nhật kiến thức của đối tượng (n = 1418) 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ 

(%) 

Giới tính Nam 241 17 

Nữ 1177 83 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Trung cấp - Cao 

Đẳng 

869 61,3 

Đại học 549 38,7 

Thâm 

niên 

≤ 5 năm 396 27,9 

6-10 năm 242 17 

 > 10 năm 780 55,1 



Khối 

công tác 

Khối nội 435 30,7 

Khối ngoại 535 37,7 

Khối Hồi sức - 

Cấp cứu 

272 19,2 

Khối Phòng khám 

- Cận lâm sàng 

176 12,4 

Cập nhật 

kiến thức 

Có 202 14,2 

Không 1216 85,8 

 

Tỷ lệ điều dưỡng nữ chiếm đa số (83%). Trình độ chuyên môn trung cấp - Cao đẳng chiếm 61,3%. Thâm 

niên công tác > 10 năm chiếm 55,1%. Số lượng điều dưỡng khu vực Cấp cứu - Hồi sức và khu vực phòng 

Khám - Cận lâm sàng phân bố ít hơn khối Nội và khối Ngoại. Tỷ lệ điều dưỡng tham gia cập nhật kiến thức 

trước khi được đánh giá chỉ chiếm 14,2%. 

Bảng 2. Đặc điểm về tuổi của đối tượng tham gia nghiên cứu 

 Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Tuổi 34,57 5,99 23 50 

 

Tuổi của điều dưỡng dao động từ 23 - 50 tuổi, độ tuổi trung bình là 34,57 ± 5,99. 

3.2. Kết quả đánh giá năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi 

 

Biểu đồ 1. Biểu đồ tỷ lệ điều dưỡng đạt năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi 

Tỷ lệ điều dưỡng đạt năng lực thực hành hồi sức tim phổi trên mô hình là 68%. 

3.3. Các yếu tố liên quan với năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi 

Bảng 3. Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu học với năng lực hồi sức tim phổi 

Đặc điểm 
Đạt Không đạt OR 

CI 95% 
p 

n % n % 

Giới 

tính 

Nam 143 59,3 98 40,7 0,63 

0,474 - 

0,838 

p = 0,01* 
Nữ 822 69,8 355 30,2 

Thâ ≤ 5 năm 277 69,9 119 30,1  p = 



m 

niên 

6 - 10 

năm 
159 65,7 83 34,3 

0,525** 

 > 10 

năm 
529 67,8 251 32,2 

Trình 

độ 

Trung 

cấp- 

CĐ 

535 61,6 334 38,4 2,256 

1,766 - 

2,881 

p = 0,00* 

Đại học 430 78,3 119 21,7 

Khối 

công 

tác 

Khối 

nội 
287 66 148 34 

F = 5,498 
p = 

0,01** 

Khối 

ngoại 
351 65,6 184 34,4 

Khối 

CC - 

HS 

213 78,3 59 21,7 

Khối 

PK- 

CLS 

114 65 62 35 

 

* Phép kiểm Chi-Square 

** Phép kiểm Anova 

Bảng 4. Mối liên quan giữa tuổi trung bình với năng lực hồi sức tim phổi trên mô hình của điều dưỡng 

 Đạt Không đạt p 

Tuổi trung 

bình ± độ 

lệch chuẩn 

34,45 ± 

5,794 

34,84 ± 

6,384 

p = 

0,252*** 

 

***: Phép kiểm Independent Samples T-Test 

- Kết quả cho thấy có mối tương quan giữa giới tính, trình độ và khối công tác với năng lực thực hành kỹ 

thuật hồi sức tim phổi trên mô hình (p < 0,05). Cụ thể, tỷ lệ nữ đạt cao hơn nam, tỷ lệ điều dưỡng viên trình độ 

đại học đạt cao hơn trình độ trung cấp - cao đẳng. Điều dưỡng viên thuộc khối Cấp cứu - Hồi sức có tỷ lệ thực 

hành đạt cao hơn các khối Nội, Ngoại, Phòng Khám - Cận lâm sàng. 

- Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa tuổi trung bình, thâm niên công tác và tỷ lệ đạt trong đánh 

giá năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi trên mô hình của điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy (p > 0,05). 

Bảng 5. Mối liên quan giữa tình trạng cập nhật kiến thức và năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim 

phổi trên mô hình của điều dưỡng 



Tình 

trạng cập 

nhật kiến 

thức 

Đạt 
Không 

đạt OR 

CI 95% 
p 

N % N % 

Có cập 

nhật 

16

4 
1,2 38 

17,

8 2,236 

1,541-

3,244 

p < 

0,001 
Không cập 

nhật 

80

1 
5,8 

41

5 

34,

2 

 

Phân tích Chi-Square cho thấy có mối tương quan giữa điều dưỡng có cập nhật kiến thức về hồi sức tim phổi 

trước tham gia đánh giá năng lực thực hành hồi sức tim phổi (p < 0,05). Nhóm điều dưỡng tham gia cập nhật 

kiến thức trước khi đánh giá có kết quả đạt cao hơn nhóm điều dưỡng không tham gia cập nhật kiến thức. 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm đối tượng tham gia nghiên cứu 

Tuổi trung bình của điều dưỡng là 34,57 ± 5,99. Đây là lợi thế về nhân lực vì lực lượng điều dưỡng trẻ vừa có 

sức khỏe, vừa có kinh nghiệm, thuận lợi cho công tác chăm sóc. Điều dưỡng nữ chiếm tỷ lệ đa số (83%). Kết 

quả này tương tự với nghiên cứu của Lê Thị Bình (2013) tại 9 bệnh viện ở Việt Nam [1] và Trần Thị Châu 

(2005) tại 14 cơ sở y tế ở thành phố Hồ Chí Minh [2]. Có sự chênh lệch về tỷ lệ nam nữ có thể là do đặc thù 

nghề nghiệp đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận, kiên nhẫn nên số lượng phù hợp nữ nhiều hơn nam. Tỷ lệ điều dưỡng 

đại học chỉ chiếm 38,7%. Nhóm thâm niên công tác > 10 năm chiếm tỷ lệ 55,1%, đây là lợi thế trong công tác 

chăm sóc khi điều dưỡng đã có kinh nghiệm tương đối tốt cùng với sự ổn định gia đình. Khối nội và khối ngoại 

có tỷ lệ điều dưỡng chiếm đa số (lần lượt là 30,7% và 37,7%). Tỷ lệ điều dưỡng trong nghiên cứu được cập nhật 

đào tạo kiến thức trong vòng 2 năm tại bệnh viện trước khi đánh giá tương đối thấp, chỉ có 14,2%. Vì vậy, các 

khoa phòng bệnh viện cần tăng cường công tác đào tạo để điều dưỡng có điều kiện được cập nhật kiến thức 

cũng như thực hành nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho điều dưỡng và an toàn cho người bệnh. 

4.2. Kết quả đánh giá năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi của điều dưỡng trên mô hình và 

các yếu tố liên quan 

Tỷ lệ điều dưỡng đạt năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi là 68%. Có mối tương quan giữa giới tính, 

trình độ chuyên môn, đơn vị công tác, tình trạng cập nhật kiến thức về hồi sức tim phổi với năng lực thực hành 

kỹ thuật hồi sức tim phổi. Trong đó, tỷ lệ điều dưỡng nữ có kết quả năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim 

phổi cao hơn nam (p = 0,01), điều dưỡng trình độ đại học có kết quả cao hơn điều dưỡng trình độ cao đẳng - 

trung cấp (p = 0,00). Kết quả này tương tự nghiên cứu của Munezero (2018) [7] chỉ ra rằng trình độ chuyên 

môn tỷ lệ thuận với số điểm đạt được trong đánh giá năng lực hồi sức tim phổi. Rajeswaran (2014) [8] cũng kết 

luận rằng nhận thức xử lý hồi sức tim phổi tỷ lệ thuận với trình độ chuyên môn của nhân viên y tế. Điều dưỡng 

làm trong khu vực khối Cấp cứu - Hồi sức có năng lực thực hành đạt cao hơn các khu vực khác  

(p = 0,01). Nhóm điều dưỡng có tham gia cập nhật kiến thức thông qua chương trình đào tạo liên tục về hồi sức 

tim phổi của bệnh viện có năng lực thực hành đạt cao hơn nhóm không tham gia cập nhật kiến thức (p = 0,00). 

Điều đó cho thấy vai trò của đào tạo ảnh hưởng rất lớn đến năng lực thực hành của điều dưỡng. Bên cạnh đó, 

môi trường làm việc thường xuyên được thực hành và tiếp cận trực tiếp với hoạt động hồi sức sẽ giúp điều 

dưỡng nhận thức và phản xạ tốt hơn. Đây là cơ sở để bệnh viện thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với từng 

đơn vị công tác, trình độ chuyên môn của điều dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và thực hành lâm sàng. 



Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa tuổi trung bình, thâm niên công tác với năng lực thực hành 

hồi sức tim phổi của điều dưỡng  

(p > 0,05), kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Kaihula (2018) [6]. 

Nghiên cứu được thực hiện đánh giá năng lực thực hành trên mô hình mô phỏng thông qua kỳ đánh giá năng 

lực nên còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý phòng thi. Ngoài ra, độ tuổi đánh giá năng lực còn giới hạn, điều 

dưỡng nữ > 50 tuổi, điều dưỡng nam > 55 tuổi chưa được đánh giá nên chưa phản ánh được hết thực tế năng lực 

thực hành hồi sức tim phổi của điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như chưa đại diện cho lực lượng điều 

dưỡng nói chung. Các nghiên cứu tiếp theo cần thực hiện trên nhóm điều dưỡng với độ tuổi khác nhau và thực 

hiện đánh giá tại các thời điểm khác nhau nhằm hạn chế các yếu tố nhiễu tác động đến kết quả nghiên cứu. 

5. KẾT LUẬN 

Tỷ lệ điều dưỡng đạt năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi trên mô hình là 68%. Các yếu tố liên quan 

tới năng lực thực hành kỹ thuật hồi sức tim phổi của điều dưỡng bao gồm: giới tính, trình độ chuyên môn, đơn 

vị công tác, tham dự đào tạo cập nhật về hồi sức tim phổi. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị khi xây dựng chương 

trình đào tạo cập nhật kiến thức - kỹ năng hồi sức tim phổi cho điều dưỡng cần quan tâm đến giới tính, đơn vị 

công tác và trình độ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và năng lực thực hành. 
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ĐÁNH GIÁ CUNG CẤP OXY LƯU LƯỢNG THẤP KHÔNG LÀM ẨM  

CHO BỆNH NHI VIÊM PHỔI TẠI KHOA NỘI TỔNG QUÁT  

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 

ASSESSMENT OF NONHUMIDIFIED LOW FLOW OXYGEN THERAPY AMONG CHILDREN WITH PNEUMONIAAT 

GENERAL MEDICINE DEPARTMENT, CHILDREN’S HOSPITAL 1 

TRẦN THỊ VẠN HÒA1, NGUYỄN THỊ RẢNH2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả kết quả điều trị và tỷ lệ tai biến/biến chứng của thở oxy không làm ẩm trên bệnh nhi viêm 

phổi tại Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh nhi bị viêm phổi nhập viện điều trị tại khoa Nội Tổng 

quát 2 từ tháng 03/2019 đến tháng 07/2019. Bệnh nhi được cho thở oxy không làm ẩm theo chỉ định của bác sỹ 

điều trị và được theo dõi các triệu chứng thiếu oxy, độ bão hòa oxy trong máu qua da (SpO2) và các triệu chứng 

khô đàm, tắc đàm trong thời gian điều trị. 

Kết quả: 50 bệnh nhi thỏa mãn tiêu chuẩn chọn mẫu tham gia vào nghiên cứu. 94% trẻ dưới 5 tuổi; tỷ lệ 

nam/nữ: 13/12. Thời gian điều trị trung bình 9 ngày (1 ngày - 30 ngày). Thời gian thở oxy chủ yếu 2 ngày (ngắn 

nhất: 1 ngày, dài nhất: 

13 ngày). Các triệu chứng thiếu oxy như bỏ bú, bứt rứt quấy khóc, đầu gật gù, tím môi, phập phồng cánh mũi, 

co lõm ngực, co kéo cơ liên sườn và SpO2 đều cải thiện nhanh sau 48 giờ đều trị. Chỉ có 1 trường hợp bệnh nhi 

có đau cổ họng, nhưng sau đó không còn, 100% bệnh nhi không có biểu hiện tai biến hay khó chịu khi thở oxy 

không làm ẩm. Ước tính tiết kiệm chi phí (nước cất và khử trùng dụng cụ) là 2.221.600 VNĐ đối với  

50 người bệnh thở oxy lưu lượng thấp không làm ẩm và thời gian thở oxy trung bình 2 ngày. Điều dưỡng đỡ 

mất thời gian chuẩn bị bình làm ẩm, đổ nước cất và dọn dẹp xử lý hấp bình làm ẩm. 

Kết luận: Nghiên cứu bước đầu cho thấy liệu pháp oxy lưu lượng thấp không làm ẩm trên bệnh nhi viêm 

phổi an toàn và hiệu quả, tiết kiệm được chi phí điều trị và công chăm sóc của điều dưỡng. Tuy nhiên, cần có 

nghiên cứu với thiết kế tốt hơn và cỡ mẫu lớn hơn trước khi áp dụng rộng rãi. 

Từ khóa: Oxy lưu lượng thấp không làm ẩm, Viêm phổi 

ABSTRACT 

Objective: To describe treatment outcomes and adverse events of this therapy among hospitalized patients 

with pneumonia in Children’s Hospital 1. 

Method: A prospective case series study was conducted at the General Medicine Department 2 between 

March and July 2019. Pediatric patients were applied non-humidified oxygen by the clinical doctor’s order and 

monitored for symptoms of hypoxia, hypoxia in the blood through the skin (SpO2) and symptoms of dry 

sputum, mucus obstruction during treatment. 

Results: 50 children who met the inclusion criteria participated in the study. Of those, 94% was 5 years old 

or younger and male: female ratio was 13:12. Average length of stay was 9 days (1-30 days); median time for 

oxygen supply was 2 days (shortest: 1 day, longest: 13 days). Insufficient oxygen symptoms such as unable to 

feed, irritablibity, nodding head, central cyanosis, nostrils flaring, chest indrawing, intercostal retraction and 

SpO2 were significantly improved after 48 hours. Only one patient reported dried feeling inside his throat and 

no sign or symptom associated with dried airway secrete were recorded during the course of treatment. The 

estimated cost savings (distilled water and disinfecting tools) is 2,221,600 VND for 50 patients with low flow 



oxygen without humidification and the average oxygen time of 2 days. And especially Nurses save time 

preparing the humidifier, filling with distilled water and cleaning up the steaming bottle. 

Conclusions: Our Initial research shows that low-flow unhumidifed oxygen therapy through cannula in 

pneumonia patients is safe and effective and saves the cost of treatment and nursing care However, research 

with better design and larger sample sizesshould be conducted before widely use 

Keywords: Nonhumidified Low Flow Oxygen, Pneumonia 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Oxy rất cần cho sự sống, rất nhiều tình trạng bệnh cần sử dụng liệu pháp oxy để điều chỉnh sự tăng trao đổi 

khí và tăng nồng độ oxy trong máu [1]. Tuy nhiên, liệu pháp oxy cũng có tác dụng không mong muốn như: Oxy 

gây kích thích đường hô hấp làm tăng tiết và khô chất tiết gây bít tắc đường thở; Viêm loét mũi do khô niêm 

mạc hô hấp sẽ đưa đến lở loét chảy máu mũi [2],[5]; Nhiễm trùng đường hô hấp; Chướng bụng; Vỡ phế nang; 

Xơ teo võng mạc; Đau ngực ho nhiều [1]. Làm ẩm oxy trước khi cung cấp cho bệnh nhi là thói quen thường 

xuyên trong những năm 1980 và đầu những năm 1990 ở hầu hết các bệnh viện Bắc Mỹ và Châu Âu. Người ta 

cho rằng điều này sẽ ngăn ngừa khô đường hô hấp trên nhưng không có bằng chứng để hỗ trợ thực hành này 

[8]; Hơn nữa nghiên cứu của Andres và cộng sự (1997) kết luận rằng các biến chứng liên quan đến việc sử dụng 

oxy là làm khô màng nhầy, và oxy ẩm cũng không làm giảm biến chứng này [7]. Một nghiên cứu ở người lớn 

về sử dụng oxy dài hạn qua ống thông mũi cho thấy không có sự khác biệt về triệu chứng mũi giữa làm ẩm và 

không làm ẩm. Hơn 40% người bệnh phàn nàn về khô mũi và khô họng, nhưng các triệu chứng tương đối nhẹ 

và không tăng đáng kể khi oxy được sử dụng mà không cần làm ẩm trước. Oxy không ẩm dường như có lợi ích 

lớn hơn oxy ẩm trong liệu pháp oxy lưu lượng thấp (WEN và cộng sự) [10]. Hơn nữa việc sử dụng oxy ẩm có 

nguy cơ làm tăng nhiễm khuẩn từ bình làm ẩm và mất công điều dưỡng nhiều hơn cũng như tăng chi phí điều 

trị. Việc làm ẩm oxy thường xuyên là không chính đáng và việc chấm dứt thực hành này sẽ giúp giảm đáng kể 

cả thời gian và chi phí vật chất trong chăm sóc hô hấp [8]. 

Tại Việt Nam và Bệnh viện Nhi đồng 1 từ trước đến nay vẫn cho người bệnh thở oxy ẩm (Kỹ thuật Điều 

dưỡng nhi khoa 2019) [3]. Chưa có báo cáo nào về thực hiện cung cấp oxy không làm ẩm cho người bệnh tại 

các bệnh viện  

Việt Nam. Các hướng dẫn kỹ thuật điều dưỡng về thở oxy vẫn là làm ẩm oxy trước khi cung cấp cho người 

bệnh. Hiện nay, hướng dẫn oxy khẩn cấp của Hội Lồng ngực Anh (2017) chỉ ra rằng không cần phải tạo độ ẩm 

cho việc cung cấp oxy lưu lượng thấp (< 4L/phút) hoặc sử dụng ngắn hạn oxy lưu lượng cao trong thời gian 

ngắn [9]. Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) năm 2016 cũng khuyến cáo rằng khi oxy được sử dụng ở lưu lượng 

thấp (< 4L/phút) qua mũi không cần thiết phải tạo độ ẩm [11]. Trước khi triển khai ứng dụng khuyến cáo của 

TCYTTG, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mô tả kết quả điều trị và tỷ lệ tai biến/biến chứng của thở 

oxy không làm ẩm trên bệnh nhi viêm phổi tại Bệnh viện Nhi đồng 1. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu. Tất cả bệnh nhi thỏa tiêu chí chọn mẫu được tuyển chọn vào 

nghiên cứu và được theo dõi đến khi xuất viện. Nghiên cứu đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh 

học của Bệnh viện Nhi đồng 1 thông qua tại biên bản số 215/BB-BVNĐ1 ngày 28/02/2019 

2.2 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng: Trẻ em 6 tháng - 15 tuổi thỏa mãn tiêu chuẩn chọn mẫu. 

- Được chẩn đoán viêm phổi hoặc viêm tiểu phế quản nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 

3/2019 đến tháng 7/2019. 

- Có chỉ định thở oxy qua canula với lưu lượng < 4 l/ph. 

- Gia đình đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhi nặng, có bệnh lý khác đi kèm. 



2.3 Cỡ mẫu: Phương pháp chọn mẫu toàn bộ được áp dụng với tất cả bệnh nhi thỏa mãn tiêu chí chọn mẫu. 

Có 50 bệnh nhi được tiến hành thu thập số liệu. 

2.4. Phương pháp thu thập số liệu 

- Công cụ thu thập số liệu: Bệnh án nghiên cứu mẫu được phát triển trên cơ sở tổng quan tài liệu và có sự 

góp ý của bác sỹ lâm sàng (BS trưởng khoa và Điều dưỡng Khoa Nội Tổng quát - Hô hấp). Bộ câu hỏi được thu 

thập số liệu thử trên 10 trường hợp người bệnh. 

- Các biến số thu thập gồm có: Thông tin về dân số học, các triệu chứng lâm sàng trước, trong và sau khi thở 

oxy. Các dấu hiệu theo dõi người bệnh thở oxy gồm: Bứt rứt, quấy khóc, tím môi/đầu chi, phập phồng cánh 

mũi, co kéo cơ liên sườn, nhịp thở (khó thở theo tuổi), SpO2 (bình thường 92 - 96%). 

Đồng thời các biến cố bất lợi do oxy không được làm ẩm cũng được ghi nhận như: Bứt rứt rút bỏ dây oxy, 

đau cổ họng, đau tức ngực, chảy máu mũi, dấu hiệu xẹp phổi (X quang), dấu hiệu nhiễm trùng hô hấp. 

Tất cả người bệnh mới nhập viện sẽ được tiến hành thu thập số liệu trong giờ hành chánh. Quá trình đánh giá 

người bệnh và ghi hồ sơ bệnh án mẫu tại 6 thời điểm sau thở oxy 1 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ, sau 48 giờ và 

trước khi có chỉ định ngưng oxy của Bác sĩ. 

2.5. Xử lý số liệu: Xử lý số liệu: Số liệu sau khi thu thập được mã hóa, làm sạch và phân tích trên phần mềm 

SPSS phiên bản 23.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Có tất cả 50 bệnh nhi được cung cấp oxy lưu lượng thấp được đánh giá trong thời gian từ tháng 03 đến tháng 

7/2019. Trong đó, nam chiếm 52% (26/50); tuổi 1-5 tuổi chiếm đa số 48%, tuổi trung vị là 15 tháng và 2/3 

trường hợp đến từ các tỉnh như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang. Thời gian thở 

oxy chủ yếu là 2 ngày (1-13 ngày). Số ngày điều trị chủ yếu là 7 ngày (1-31 ngày) (trung bình: 9 ngày). 

Đặc điểm dân số tương ứng với các nghiên cứu: Giới tính nam chiếm đa số 52%, trong nghiên cứu tác giả 

Hòa 53,8% [4]; về độ tuổi nhóm tuổi 1 - 5 tuổi chiếm nhiều nhất phù hợp với nhận định của BS Anh Tuấn (Hội 

HHTPHCM, 5/2015)-em bé dưới 5 tuổi dễ mắc bệnh, nhất là ở trẻ em dưới 5 tuổi [6]. 

Trong nghiên cứu, thời gian thở oxy chủ yếu là 2 ngày. Tuy nhiên độ rộng là 1 - 13 ngày. Dựa trên một dự án 

thử nghiệm, Campbell và cộng sự dự đoán rằng một số đối tượng sẽ được điều trị bằng oxy ít nhất ba ngày, chỉ 

17 trong số 185 bệnh nhân được thở oxy mũi 5L/phút trong bốn ngày hoặc hơn [8]. 

Số ngày điều trị trung bình 9 ngày ít hơn tác giả Hòa là 10,33 ± 5,93 ngày [4]. 

3.2. Tỷ lệ các triệu chứng lâm sàng theo thời gian 

Biểu đồ 1 mô tả sự thay đổi các triệu chứng khó thở của người bệnh theo thời gian. Các triệu chứng này được 

ghi nhận trên hồ sơ bệnh án và tại 6 thời điểm đánh giá. 

 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ các triệu chứng lâm sàng theo thời gian 

Nhận xét: Đánh giá lúc đầu trước khi cho người bệnh thở oxy: Bệnh nhi đều có hầu hết các triệu chứng với 

số lượng nhiều hơn BN không có; bứt rứt quấy khóc, co lõm ngực, co kéo cơ liên sườn có biểu hiện nhiều nhất - 

98%, 98%, và 84%. Tình trạng tím môi, phập phồng cánh mũi, đầu gật gù - bệnh nhi ít có biểu hiện hơn. Các 

dấu hiệu - triệu chứng trên giảm dần qua theo dõi theo thời gian sau 1 giờ, sau 2 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 24 và 48 giờ. 

Sau 48 giờ dấu hiệu bỏ bú, tình trạng tím, đầu gật gù không còn. Trước khi ngưng oxy hầu hết các biểu hiện 

trên đều hết, chỉ có 1 trường hợp còn co lõm ngực nhẹ và 7 trường hợp quấy khóc bình thường của trẻ em. Điều 

này chỉ ra rằng bệnh nhi thở oxy không làm ẩm có đáp ứng giảm công thở. 

Biểu đồ 2 biểu thị sự thay đổi về tình trạng độ bão hòa oxy và tình trạng khó thở tại 6 thời điểm đánh giá. 



 

Biểu đồ 2. Tỷ lệ bệnh nhi khó thở và SpO2  

tại các thời điểm 

Nhận xét: 98% trẻ có biểu hiện khó thở nhịp thở nhanh và 96% có SpO2 < 92%. Sau khi thở oxy lưu lượng < 

4l/ph không làm ẩm, tỷ lệ người bệnh khó thở giảm dần, tỷ lệ khó thở sau 6 giờ 86%, 12 giờ - 82%, 24 giờ - 

46%. Sau 2 ngày 98% về bình thường và 100% hết khó thở khi ngưng oxy. Trị số SpO2 về bình thường sau 1 

giờ là 12%. Sau 6 giờ không còn trường hợp nào SpO2 < 92%. Tỷ lệ SpO2 > 96% lúc đầu là 0%, sau 1 giờ tỷ lệ 

này tăng lên và 98% sau 6 giờ, đến sau 2 ngày là 100% SpO2 cải thiện tốt trước khi ngưng oxy. Như vậy, ta 

thấy thở oxy lưu lượng thấp không làm ẩm tình trạng người bệnh có cải thiện tình trạng oxy máu, các dấu hiệu 

triệu chứng của thay đổi hô hấp với biểu hiện tốt dần và đáp ứng tốt với thở oxy. 

3.3. Tỷ lệ các tai biến/biến chứng bệnh nhi thở oxy 

Chỉ có 1 trường hợp người bệnh phàn nàn đau cổ họng, nhưng sau đó không còn, 100% bệnh nhi không ghi 

nhận có biểu hiện tai biến hay khó chịu gì khi thở oxy không làm ẩm. 

Nghiên cứu của Campbell, triệu chứng khô mũi và khô họng (42,9% và 43,9%), các triệu chứng tương đối 

nhẹ và không tăng đáng kể khi bệnh nhân thở oxy không cần làm ẩm trước [8]. Các triệu chứng đau đầu và khó 

chịu ở ngực ghi nhận lần lượt là 15,1 và 16,1%, các dấu hiệu khác rất đa dạng bao gồm chảy máu cam, viêm 

mũi, tạo đờm và khó chịu của ống thông mũi [8]. Xu hướng phổ biến là giảm các triệu chứng khô miệng, khô 

họng, đau đầu và tức ngực khó chịu trong quá trình thở oxy [7]. Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm 

thấy về khô mũi, khô mũi họng, chảy máu cam, tức ngực và thay đổi SpO2 giữa hai nhóm người bệnh thở oxy 

có và không có làm ẩm [10]. Kết quả chỉ ra rằng việc cung cấp oxy không làm ẩm qua ống thông mũi sẽ không 

gây tổn hại đến sự thoải mái hoặc kết quả điều trị của bệnh nhân [8]. 

Liệu oxy có cần được làm ẩm hay không? Nghiên cứu so sánh 2 nhóm người bệnh thở oxy có làm ẩm và 

không nhận thấy người bệnh thường xuyên khiếu nại nhất là liên quan đến khô miệng, ho và đờm. Độ ẩm 

dường như không có một lợi thế lâm sàng rõ ràng trong việc giảm bớt các triệu chứng này. Nhận thức của người 

bệnh về mức độ nghiêm trọng của triệu chứng là trong phạm vi nhẹ, hầu hết các triệu chứng/vấn đề không được 

giảm bớt bằng oxy làm ẩm [8]. Không có mối liên quan giữa mức độ nghiêm trọng của chứng khô mũi với thở 

oxy không làm ẩm. Các triệu chứng lâm sàng hay các vấn đề khác được cải thiện ở bệnh nhân điều trị hơn ba 

ngày với liệu pháp oxy được làm ẩm hay không làm ẩm hướng dẫn cho bác sỹ lâm sàng và khuyên rằng nên 

không làm ẩm đối với liệu pháp oxy lưu lượng thấp trong thời gian ngắn (tức là tối đa ba ngày) [7]. 

3.4. Chi phí làm lợi của kỹ thuật thở oxy không làm ẩm 

Bảng1. Ước tính các chi phí không sử dụng khi thở oxy không làm ẩm 

 Trung 

bình 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Chi phí nước cất 

(4400đ/ngày) 

11792 4400 57200 

Chi phí khử trùng 

(12.000 đ/ngày) 

32.640 12.000 156.000 

Tổng chi phí/BN 44432 16400 213200 

Chi phí làm 

lợi/50BN 

2.221.60

0 

820.000 10.660.0

00 

 



Như vậy, ước tính số 50 người bệnh thở oxy lưu lượng thấp không làm ẩm, với thời gian thở oxy trung bình 

2 ngày có thể giảm được chi phí nước cất và khử trùng dụng cụ là 2.221.600 VNĐ. Hơn nữa, Điều dưỡng đỡ 

mất thời gian chuẩn bị bình làm ẩm, đổ nước cất và dọn dẹp xử lý hấp bình làm ẩm. 

Dựa trên nghiên cứu thí điểm tại khoa Nội Tổng quát 2 trên 50 người bệnh tuổi từ 6th - < 15 tuổi, nhận liệu 

pháp oxy trung bình gần ba ngày cho kết quả đáp ứng được điều trị thở oxy cho người bệnh. Dự đoán rằng một 

số lượng lớn hơn người bệnh có thể áp dụng liệu pháp thở oxy lưu lượng thấp không làm ẩm và liệu pháp oxy 

trong thời gian ngắn hơn (24 giờ hoặc ít hơn) sẽ giảm thời gian nằm viện và đương nhiên giảm chi phí nằm viện 

đi kèm. 

Hai mươi bảy thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng với tổng số 8.876 bệnh nhân được ghi nhận oxy không 

làm ẩm mang lại nhiều lợi ích hơn trong việc giảm sự nhiễm khuẩn của các chai tạo ẩm và các bệnh nhiễm 

trùng đường hô hấp so với liệu pháp oxy có làm ẩm [10]. Adandres cho rằng liệu pháp oxy ẩm cho bệnh nhi cấp 

tính là có ý nghĩa chi phí quan trọng, số tiền tài trợ ở các bệnh viện vừa và lớn hiện đang được phân bổ để mua 

các chai tạo ẩm để thở oxy. Đối với bệnh viện khoảng 500 giường, con số này lên tới hơn $ 40.000 mỗi năm 

[7]. 

Việc tạo ẩm oxy thường xuyên trong liệu pháp oxy lưu lượng thấp là không chính đáng và oxy không tạo ẩm 

có xu hướng có lợi hơn. Việc ngừng thực hành này sẽ dẫn đến giảm đáng kể cả thời gian và chi phí vật chất 

trong chăm sóc hô hấp [8]. 

Hạn chế của nghiên cứu: Đây là kết quả mô tả trên số lượng bệnh nhi nhỏ và thời gian ngắn, tập trung vào 

việc không làm ẩm oxy không đại diện cho dân số mẫu. Nhưng kết quả cũng phản ánh được hiệu quả của liệu 

pháp thở oxy lưu lượng thấp < 4l/ph không làm ẩm nhằm góp ý điều chỉnh mô hình hiện tại của cung cấp liệu 

pháp oxy trong bệnh viện. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy liệu pháp thở oxy không làm ẩm vẫn giúp cải thiện tình trạng hô hấp của 

người bệnh mà không có những tai biến nào xảy ra, kết quả cũng cho thấy sự giảm bớt chi phí thở oxy cho 

người bệnh (nước cất và khử khuẩn). Quan trọng hơn là phương pháp này giảm được tỷ lệ nhiễm trùng. Qua đó 

cho thấy việc làm ẩm thường xuyên khi cung cấp oxy lưu lượng thấp trong thời gian ngắn là không cần thiết. 

Cần nghiên cứu với mẫu lớn hơn, hay nghiên cứu can thiệp có nhóm chứng để cung cấp thêm bằng chứng 

thuyết phục cho quyết định thay đổi chính sách của bệnh viện về phương pháp cung cấp liệu pháp oxy lưu 

lượng thấp < 4 l/ph không làm ẩm. 
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MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ  

TRẺ BIẾN DẠNG NGỰC LỒI BẰNG ĐAI NẸP NGỰC 

FACTORS RELATED TO TREATMENT RESULTS BY ORTHOTIC BRACING FOR CHILDREN WITH PECTUS 

CARINATUM 

NGUYỄN HỮU CHÚT1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị trẻ biến dạng ngực lồi bằng nẹp chỉnh hình. 

Đối tượng: 86 trẻ biến dạng ngực lồi đã kết thúc điều trị và được tái khám tại khoa Phục hồi chức năng - 

Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/2015 đến tháng 12/2018. 

Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp đánh giá trước sau không có nhóm chứng. 

Kết quả: Một số yếu tố liên quan đến kết quả tiến bộ: Mức độ biến dạng trước can thiệp  

(OR = 8,859; p < 0,01), thời gian đeo nẹp/ngày (OR = 4,115; p < 0,05), thực hành đeo nẹp của người chăm sóc 

chính (OR = 4,655; p < 0,05). 

Từ khóa: Biến dạng ngực lồi, nẹp, chỉnh hình 

ABSTRACT 

Objective: Identify factors related to treatment results by orthotic bracing for children with pectus 

carinatum. 

Subjects: 86 children with Pectus carinatum had finished their treatment and had returned to re-examination 

at the Rehabilitation Department of National Children’s Hospital from Janurary 2015 to December 2018. 

Method: Experimental study design without control group. 

Results: Factors related to progression, including: level of deformation before intervention (OR = 8,859; p < 

0,01), number ofdays wearing the brace (OR = 4,115; p < 0,05); practice of wearing brace of caregiver (OR = 

4,655; p < 0,05). 

Keywords: Pectus carinatum, Brace, Orthotic 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Biến dạng ngực lồi là biến dạng đứng thứ hai thường gặp trong các biến dạng lồng ngực bẩm sinh [3], [5]. 

Biến dạng ngực lồi (ngực ức chim) được mô tả là sự lồi lên quá mức của cung trước xương sườn và xương ức 

(khớp ức sườn). Trên thế giới, tỷ lệ ngực ức chim gặp ở 0,06% trẻ em và có ít nhất 25% trong số đó có tiền sử 

gia đình. Tỷ lệ nam/nữ là 4/1 [7], [9]. Biến dạng ngực lồi có thể có hoặc không có triệu chứng. Triệu chứng 

thường gặp nhất là đau ngực, khó thở, đánh trống ngực hoặc thở khò khè. Ở trẻ em thành ngực bị lệch đáng kể 

và tạo ra những lo ngại về tâm lý xã hội. Biến dạng ngực lồi thường liên quan đến vẹo cột sống, hội chứng 

Marfan và hội chứng Noonan [2], [7], [9]. 

Điều trị biến dạng ngực lồi hiện nay trên thế giới có hai phương pháp là phẫu thuật và điều trị bằng nẹp (điều 

trị bảo tồn). Phẫu thuật chỉnh hình là kỹ thuật liên quan đến việc cắt bỏ các sụn bị biến dạng có hoặc không có 

phẫu thuật xương là phương thức điều trị chính trong nhiều thập kỷ trước đây. Các kỹ thuật phẫu thuật chỉnh 

hình ngực bằng phương pháp nội soi với sự xâm lấn tối thiểu có và không có sự cắt bỏ sụn biến dạng gần đây đã 

được mô tả với những kết quả xuất sắc ban đầu. Tuy nhiên, biện pháp không phẫu thuật sử dụng nẹp chỉnh hình 

và nén động đã cho thấy kết quả tương đương khi so sánh với biện pháp phẫu thuật trong điều trị trẻ em có biến 



dạng ngực lồi [2], [6]. Ngày càng có nhiều chuyên gia ủng hộ phương pháp điều trị bằng nẹp, họ khuyến cáo 

rằng đây là phương pháp ưu tiên điều trị ban đầu cho bệnh nhân mắc dị tật biến dạng ngực lồi [1], [4]. 

Nhằm nâng cao hiệu quả can thiệp, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu là xác định một số yếu 

tố liên quan đến kết quả điều trị trẻ biến dạng ngực lồi bằng nẹp chỉnh hình. 

  

Hình 1.1. Hình ảnh ngực lồi gây biến dạng cột sống 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu 

Trẻ biến dạng ngực lồi đã kết thúc điều trị và được tái khám tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi 

Trung ương từ 01/2015 đến tháng 12/2018. 

2.2. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu can thiệp đánh giá trước sau không có nhóm chứng 

2.1.1. Phương pháp đo chỉ số Haller 

 

Hình 2.1. Phương pháp đo chỉ số Haller 

Chỉ số Haller = A/B [7] 

A: Đường kính ngang lớn nhất của lồng ngực 

B: Đường kính trước sau giữa xương ức và thân đốt sống 

- Chỉ số Haller bình thường là 2,54 [8]. 

- Nếu như chỉ số Haller càng nhỏ thì biến dạng càng nặng. 

2.2.2. Phân loại mức độ biến dạng 

Mức độ biến dạng 

ngực lồi 

Tiêu chuẩn đánh giá 

Nặng Chỉ số Haller dưới 1,85 

Nhẹ Chỉ số Haller bằng hoặc trên 

1,85 

 

2.2.3. Phân loại mức độ tiến bộ sau can thiệp 

Mức độ  

kết quả 

Tiêu chuẩn đánh giá 

Tốt Sau can thiệp, chỉ số Haller tăng 

trên 0,50  

Trung bình Sau can thiệp, chỉ số Haller tăng từ 



0,1 đến 0,50  

Không tiến 

bộ 

Sau can thiệp, chỉ số Haller không 

tăng 

Xấu đi Sau can thiệp, chỉ số Haller giảm 

xuống 

 

2.2.4. Phân loại mức độ thực hành đeo nẹp của người chăm sóc chính 

Thực hành 

đeo nẹp 

Tiêu chuẩn đánh giá 

Đạt Đeo nẹp vừa khớp, điểm nắn chỉnh 

đúng vị trí ≥ 2/3 tổng số lần đánh 

giá 

Không đạt Đeo nẹp vừa khớp, điểm nắn chỉnh 

đúng vị trí < 2/3 tổng số lần đánh 

giá 

 

2.3. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 

Chọn toàn bộ 86 trẻ biến dạng ngực lồi đã kết thúc điều trị và được tái khám tại khoa Phục hồi chức năng - 

Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/2015 đến tháng 12/2018. 

2.4. Xử lý và phân tích số liệu 

Nhập số liệu bằng phần mềm Epidata phiên bản 3.1. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS phiên bản 18.0. 

Sử dụng kiểm định Wilcoxon để so sánh trung vị chỉ số Haller trước và sau can thiệp. Kiểm định khi bình 

phương Pearson phân tích đôi biến và hồi quy logistic đa biến để xác định các yếu tố liên quan. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Thông tin chung về trẻ 

Trẻ có độ tuổi từ 8 tuổi trở lên chiếm 62,8% (54/86). Trẻ nam chiếm 79,1% (68/86). Trẻ có mức độ biến 

dạng nặng trước can thiệp chiếm 62,8% (54/86). Trung bình chỉ số Haller trước can thiệp là 1,81 ± 0,12. Trẻ 

đeo nẹp trên 12 giờ/ngày chiếm đa số (61,6%). Trung bình thời gian đeo nẹp trong ngày 12,03 ± 1,49 giờ. Thời 

gian điều trị đeo nẹp bằng hoặc dưới 20 tháng chiếm 72,1% (trung bình 10,73 ± 2,26 tháng). Thời gian theo dõi 

trên 38 tháng chiếm 31,4% (trung bình 38,76 ± 3,91 tháng). Trung bình chỉ số Haller sau can thiệp 2,23 ± 0,13. 

3.2. Thông tin chung về người chăm  

sóc chính 

Người chăm sóc chính (NCSC) bằng hoặc trên 36 tuổi chiếm 58,1% (50/86). Đa số NCSC là nữ (57%). 

Trình độ học vấn của NCSC đa số bằng hoặc dưới trung học phổ thông (72,1%). Nghề nghiệp của NCSC là 

nông dân chiếm 55,8%. Tỷ lệ thực hành đeo nẹp đạt chiếm 53,5%. 

3.3. Kết quả can thiệp 



Bảng 3.1. So sánh chỉ số Haller trước và sau can thiệp 

Giai đoạn Tru

ng vị 

Nhỏ 

nhấ

t 

Lớn 

nhấ

t 

TB ± 

ĐLC 

 p 

Trước can 

thiệp (n = 

86) 

1,8 1,6 2,1 1,81 ± 

0,12 

 < 

0,001 

Sau can 

thiệp 48 

tháng (n = 

86) 

2,2 2 2,5 2,23 ± 

0,13 

 

Trung vị chỉ số Haller trước can thiệp là 1,8, sau can thiệp tăng lên 2,2. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 

(z = - 8,08, n = 86, p < 0,001). Trung vị khác biệt 0,4. 

 

Biểu đồ 3.1. Phân bố tỷ lệ mức độ tiến bộ sau can thiệp 

100% (86/86) trẻ tiến bộ sau can thiệp. Trẻ có mức tiến bộ tốt chiếm tỷ lệ 43%. 

3.4. Một số yếu tố liên quan đến kết quả can thiệp 

Bảng 3.2. Phân tích đôi biến một số yếu tố liên quan đến kết quả can thiệp 

 

Yếu tố 

Phân loại tiến bộ 

OR 

 

p 

 

Tốt 
Trung 

bình 

n = 

37 
% 

n = 

49 
% 

Tuổi 

của 

NCS

C 

 < 36 16 
44,

4 
20 

55,

6 1,1

1 
0,821 

 ≥ 36 21 42 29 58 

Giới 

của 

NCS

C 

Nam 18 
48,

6 
19 

51,

4 
1,4

9 
0,36 

Nữ 19 
38,

8 
30 

61,

2 

TĐH

V của 

 < 

THPT 
8 

33,

3 
16 

66,

7 

0,5

7 
0,259 



 

Yếu tố 

Phân loại tiến bộ 

OR 

 

p 

 

Tốt 
Trung 

bình 

n = 

37 
% 

n = 

49 
% 

NCS

C 

≤ 

THPT 
29 

46,

8 
33 

53,

2 

Nghề 

nghiệ

p 

NCS

C 

Nông 

dân, 

nội 

trợ 

17 
35,

4 
31 

64,

6 

0,4

9 
0,11 

Công 

nhân, 

viên 

chức 

20 
52,

6 
18 

47,

4 

Thực 

hành 

đeo 

nẹp 

của 

NCS

C 

Đạt 30 
65,

2 
16 

34,

8 

8,8

4 

0,000

1 
Khôn

g đạt 
7 

17,

5 
33 

82,

5 

Tuổi 

của 

trẻ 

 < 8 14 
43,

8 
18 

56,

3 
1,0

5 
0,917 

 ≥ 8 23 
42,

6 
31 

57,

4 

Giới 

của 

trẻ 

Nam 28 
41,

2 
40 

58,

8 
0,7 0,501 

Nữ 9 50 9 50 

Thời 

gian 

đeo 

nẹp/n

gày 

 ≥ 12 

giờ 
30 

56,

6 
23 

43,

4 
4,8

5 
0,001 

 < 12 

giờ 
7 

21,

2 
26 

78,

8 



 

Yếu tố 

Phân loại tiến bộ 

OR 

 

p 

 

Tốt 
Trung 

bình 

n = 

37 
% 

n = 

49 
% 

Mức 

độ 

trước 

can 

thiệp 

Nhẹ 26 
81,

3 
6 

18,

8 
16,

9 

0,000

1 

Nặng 11 
20,

4 
43 

79,

6 

- Sử dụng kiểm định khi bình phương Pearson 

NCSC: Người chăm sóc; TĐHV: trình độ học vấn; 

THPT: Trung học phổ thông 

 

Phân tích đôi biến cho thấy không có mối liên quan giữa mức độ tiến bộ sau can thiệp với các yếu tố: tuổi 

của NCSC, giới của NCSC, trình độ học vấn của NCSC, nghề nghiệp của NCSC, tuổi của trẻ và giới của trẻ. 

Trẻ có NCSC thực hành đeo nẹp đạt thì có khả năng có mức tiến bộ tốt cao gấp 8,84 lần trẻ có NCSC có thực 

hành đeo nẹp không đạt (p < 0,01). Trẻ đeo nẹp bằng hoặc trên 12 giờ một ngày có khả năng có mức tiến bộ tốt 

cao gấp 4,85 lần trẻ đeo nẹp dưới 12 giờ một ngày (p < 0,01). Trẻ bị biến dạng nhẹ có khả năng có mức tiến bộ 

tốt cao gấp 16,9 lần trẻ bi biến dạng nặng trước can thiệp (p < 0,001). 

Bảng 3.3. Mô hình hồi quy đa biến xác định yếu tố liên quan đến kết quả can thiệp 

Biến độc lập 

Hệ số 

hồi 

quy 

(B) 

Sai số 

chuẩn 

(SE) 

 

OR 

Mức ý 

nghĩa 

(p) 

Mức độ biến 

dạng trước can 

thiệp 

    

Nặng * - - - - 

Nhẹ 2,181 0,628 8,859 0,001 

Thời gian đeo 

nẹp/ngày 

    

 < 12 giờ* - - - - 

 ≥ 12 giờ 1,415 0,627 4,115 0,024 



Thực hành đeo 

nẹp của NCS 

    

Không đạt * - - - - 

Đạt 1,538 0,615 4,655 0,012 

Cỡ mẫu phân tích (n) = 86; * Nhóm so sánh; - = 

Không áp dụng 

Kiểm định tính phù hợp của mô hình thống kê 

(Hosmer & Lemeshow test) 

χ2 = 2,25; df = 4; p = 0,69 

Sử dụng phương pháp Backward: Conditional 

 

Các biến được đưa vào mô hình (tuổi của người chăm sóc, giới của người chăm sóc, trình độ học vấn của 

người chăm sóc, nghề nghiệp của người chăm sóc, thực hành đeo nẹp của người chăm sóc, tuổi của trẻ, giới 

của trẻ, thời gian đeo nẹp/ngày, mức độ biến dạng trước can thiệp). Sử dụng phương pháp Backward: 

Conditional. Mô hình trên do tác giả lựa chọn. 

Kết quả phân tích mô hình hồi quy cho thấy có mối liên quan giữa mức độ biến dạng trước can thiệp, thời 

gian đeo nẹp/ngày, thực hành đeo nẹp của NCSC với mức độ cải thiện sau can thiệp. Trẻ có NCSC thực hành 

đeo nẹp đạt có khả năng có mức độ tiến bộ tốt cao gấp 4,655 lần trẻ có NCSC thực hành đeo nẹp không đạt (p < 

0,05). Trẻ đeo nẹp bằng hoặc trên 12 giờ một ngày có khả năng tiến bộ ở mức tốt cao hơn 4,115 lần trẻ đeo nẹp 

dưới 12 giờ một ngày (p < 0,05). Trẻ có mức độ biến dạng nhẹ trước can thiệp có khả năng tiến bộ ở mức tốt 

cao hơn 8,859 lần so với trẻ có biến dạng nặng trước can thiệp (p < 0,01). 

4. BÀN LUẬN 

Trẻ có độ tuổi từ 8 tuổi trở lên chiếm đa số (62,8%). Trẻ có mức độ biến dạng nặng trước can thiệp chiếm 

62,8% (54/86). Tỷ lệ trẻ nam trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm 79,1% tương đương tỷ lệ trong nghiên cứu 

của Ates [1]. Trung bình thời gian điều trị đeo nẹp là 10,73 ± 2,26  

tháng, thấp hơn trong nghiên cứu của Ates  

(21,3 ± 3,4 tháng). Thời gian theo dõi trung bình 38,76 ± 3,91 tháng cao hơn nghiên cứu của Ates (24,1 ± 13,5 

tháng). Không có trường hợp nào phải dùng thuốc giảm đau hoặc an thần khi đeo nẹp, không có trường hợp nào bị 

loét do tì đè hoặc bị dị ứng với nẹp. 86 trẻ (100%) trẻ đều có cải thiện, không có trường hợp nào tồi đi sau quá 

trình can thiệp. Trẻ có mức tiến bộ tốt chiếm tỷ lệ 43%. 

Trung bình chỉ số Haller trước can thiệp trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn trong nghiên cứu của Ates 

(1,81 ± 0,12 so với 1,96 ± 0,24). Trung bình chỉ số Haller sau can thiệp trong nghiên cứu của chúng tôi cũng 

thấp hơn trong nghiên cứu của Ates (2,23 ± 0,13 so với 2,26 ± 0,32) [1]. Mặc dù vậy, trung bình khác biệt trong 

nghiên cứu của chúng tôi (0,42) cao hơn trong nghiên cứu của Ates (0,3). Sự khác biệt này có thể do sự khác 

biệt về cấu trúc nẹp trong hai nghiên cứu [1]. 

   

Trước can thiệp Quá trình can 

thiệp 

Sau can thiệp 

 



Hình 4.1. Hình ảnh bệnh nhân trước can thiệp và sau can thiệp 

Phân tích đơn biến và phân tích đa biến đều cho thấy các yếu tố (tuổi, giới, trình độ học vấn, nghề nghiệp) 

của người chăm sóc chính và các yếu tố (tuổi và giới) của trẻ đều không liên quan đến kết quả can thiệp (p > 

0,05). 

Kết quả phân tích đa biến cho thấy trẻ ngực lồi có mức độ biến dạng trước can thiệp là nhẹ thì có khả năng 

có mức độ tiến bộ tốt cao gấp 8,859 lần trẻ có mức độ biến dạng nặng với p < 0,01. Điều này cho thấy nếu trẻ 

có biến dạng ngực lồi được phát hiện sớm và can thiệp sớm khi mức độ biến dạng còn nhẹ thì sẽ cho kết quả tốt. 

Việc sử dụng thành công nẹp chỉnh hình trong điều trị biến dạng ngực lồi phụ thuộc vào sự tuân thủ của bệnh 

nhân (đặc biệt là thời gian đeo nẹp) và đòi hỏi phải theo dõi lâm sàng phần lồng ngực biến dạng lồi thường 

xuyên để có những điều chỉnh phù hợp trong việc duy trì nắn chỉnh trên xương ức [1]. Kết quả bảng 3.3 cho 

thấy trẻ bị biến dạng ngực lồi có thời gian đeo nẹp từ 12 giờ trở lên trong một ngày thì khả năng tiến bộ ở mức 

độ tốt cao gấp 4,114 lần trẻ có thời gian đeo nẹp trong ngày dưới 12 giờ. Kết quả này cũng tương tự như các 

nghiên cứu khác là thời gian đeo nẹp liên quan đến kết quả điều trị [1]. Trong quá trình điều trị, chúng tôi luôn 

khuyến cáo nên đeo nẹp cho trẻ từ 14 đến 16 giờ/ngày và khám lại sau 2 tháng đeo nẹp tại nhà. Tuy nhiên trong 

nghiên cứu thì trung bình thời gian đeo nẹp trong ngày 12,03 ± 1,49 giờ (8 giờ - 14 giờ). Vì vậy, trong quá trình 

điều trị, các kỹ thuật viên cần tư vấn nhiều hơn cho trẻ và gia đình trẻ về thời gian cần thiết phải đeo nẹp trong 

ngày để trẻ và gia đình trẻ hợp tác và tuân thủ hơn. 

Một yếu tố nữa cũng liên quan đến kết quả điều trị, đó là thực hành đeo nẹp của NCSC. Trẻ có NCSC có 

thực hành đeo nẹp đạt thì có khả năng tiến bộ tốt sau can thiệp cao gấp 4,655 lần trẻ có NCSC có thực hành đeo 

nẹp không đạt. Trẻ không thể tự đeo nẹp được nên việc NCSC đeo nẹp cho trẻ đúng hay sai sẽ ảnh hưởng nhiều 

đến kết quả can thiệp. Trong nghiên cứu, toàn bộ NCSC đều được hướng dẫn cách đeo nẹp cho trẻ khi nhận nẹp 

và khi khám lại. Tuy nhiên, tỷ lệ NCSC đeo nẹp không đạt vẫn chiếm tỷ lệ khá cao (46,5%). Điều này dẫn đến 

nẹp không có tác dụng nắn chỉnh. 

5. KẾT LUẬN 

Mức độ biến dạng trước can thiệp, thời gian đeo nẹp/ngày, thực hành đeo nẹp của người chăm sóc chính là 

các yếu tố liên quan đến kết quả can thiệp. 

Qua kết quả từ nghiên cứu, chúng tôi đưa ra khuyến nghị như sau: 1) Tăng cường nghiên cứu về hiệu quả 

của biện pháp can thiệp trẻ bị biến dạng ngực lồi bằng đai nẹp ngực được sản xuất trong nước; 2) Cần có 

chương trình truyền thông rộng rãi để nâng cao nhận thức và hành vi về phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ bị 

biến dạng ngực lồi; 3) Thời gian đeo nẹp/ngày tối thiểu là 12 giờ; 4) Trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng và 

thực hành đeo nẹp cho người chăm sóc chính trong suốt quá trình can thiệp. 
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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG HỒI PHỤC  

SAU PHẪU THUẬT (ERAS) TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH  

PHẪU THUẬT ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY 

INITIAL RESULT OF ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY PROGRAM  

IN COLORECTAL SURGERY CARE AT VINMEC TIMES CITY HOSPITAL 

VŨ THU HÀ1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả kết quả bước đầu của Chương trình Tăng cường hồi phục sau phẫu thuật (ERAS) áp dụng 

trong phẫu thuật đại - trực tràng tại Bệnh viện Vinmec Times City 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả có phân tích được thực hiện trên 69 người bệnh có phẫu thuật đại trực 

tràng tại Bệnh viện Vinmec Times City từ tháng 5/2018 đến tháng 9/2019. 

Kết quả: Bước đầu cho thấy chương trình ERAS có hiệu quả giảm số ngày điều trị trung bình từ 8,9 xuống 

4,5 ngày, giảm số ngày nằm điều trị tích cực, số biến chứng thường gặp giảm từ 19 biến chứng còn 5 biến 

chứng, đặc biệt là những biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, dò miệng nối, biến chứng tim mạch. Mức độ tuân 

thủ quy trình càng tăng thì số ngày nằm viện của người bệnh càng giảm. 

Kết luận và khuyến nghị: Chương trình tăng cường hồi phục tích cực sau phẫu thuật có hiệu quả tích cực 

trong chăm sóc và điều trị sau phẫu thuật đại trực tràng. Tuy nhiên, cần duy trì đào tạo liên tục và cập nhật kiến 

thức, nâng cao năng lực điều dưỡng để tăng mức độ tuân thủ quy trình ERAS, nghiên cứu mở rộng áp dụng cho 

các loại phẫu thuật khác. 

Từ khóa: Chương trình ERAS, Phẫu thuật đại trực tràng, Chăm sóc điều dưỡng, Bệnh viện Vinmec Times 

City. 

ABSTRACT 

Objective: To describe the result of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) program applied in 

colorectal surgery at Vinmec Times City hospital. 

Method: Descriptive study with analysis of 69 patients at Vinmec Times City hospital from May 2018 to 

September 2019 

Results: Initially, the ERAS program was effective in reducing the average number of days of treatment from 

8.9 to 4.5 days, reducing the length of hospital stays, the number of common complications decreased from 19 to 

5, especially severe complications such as intestinal obstruction, leakage and cardiovascular complications. More 

compliance with the procedure, more decrease the number of days hospitalized. 

Conclusions and recommendations: Research has recognized the ERAS program with positive effects in 

colorectal surgery and care. However, it is necessary to maintain continuous training and updated knowledge, 

improve nursing capacity to increase compliance with ERAS procedures, extensive research applicable to other 

types of surgery. 

Keywords: ERAS Program, Colorectal Surgery, Nursing Care, Vinmec International Hospital. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) là chương trình hồi phục tích cực sau phẫu thuật và là một chương 

trình điều trị dựa các nghiên cứu khoa học. Được phát triển bởi một nhóm phẫu thuật viên ở châu Âu, đứng đầu 

là Henrick Kehlet vào năm 1997. Năm 2010 đã thành lập được cộng đồng ERAS (www.erassociety.org) và đến 



năm 2019, ERAS đã có hơn 100 trung tâm ở hơn 20 nước trên toàn thế giới với trên 10 quy trình chuyên môn 

chăm sóc phẫu thuật. Tại châu Á, cộng đồng ERAS có hai trung tâm lớn ở Singapore, và Manila - Phillipin [6]. 

Chương trình ERAS trái ngược với chăm sóc truyền thống, nhưng có hiệu quả rút ngắn thời gian hồi phục từ 

30% trở lên và tỷ lệ biến chứng sau mổ giảm tối đa và tăng chất lượng chăm sóc, giảm biến chứng, rút ngắn thời 

gian nằm viện và nhập viện lại, tăng hiệu quả điều trị đi cùng với giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, đồng thời 

tăng sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế [1,3,4,6,8]. 

Tại Việt Nam, Bệnh viện Vinmec Times City là bệnh viện đầu tiên và duy nhất áp dụng chương trình ERAS 

trong điều trị và chăm sóc người bệnh phẫu thuật đại - trực tràng từ năm 2017 theo mô hình của Bệnh viện Tan 

Tok Seng - Singapore. Chúng tôi làm nghiên cứu này nhằm mục đích mô tả hiệu quả của chương trình tăng 

cường hồi phục sau phẫu thuật (ERAS) áp dụng trong phẫu thuật đại - trực tràng tại Bệnh viện Vinmec Times 

City từ tháng 5/2018 đến tháng 9/2019. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả kết hợp hồi cứu thực hiện 69 người bệnh được phẫu 

thuật đại - trực tràng tại Bệnh viện Vinmec Times City, trong đó: 

• Hồi cứu 48 người bệnh chưa áp dụng chương trình ERAS từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 10 năm 2018. 

• Mô tả 21 người bệnh áp dụng chương trình ERAS từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019 

2.2. Phương pháp lấy mẫu: Chọn mẫu toàn bộ dựa trên danh sách NB có phẫu thuật đại trực tràng tại khoa 

Ngoại, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: 

- Người bệnh có khả năng nhận thức, đồng ý và cam kết thực hiện đúng các tiêu chí trong chương trình của 

dự án. 

- Người bệnh có khả năng nhận thức, giao tiếp để trả lời các câu hỏi và tham gia trực tiếp vào quá trình áp 

dụng. 

Tiêu chuẩn loại trừ: 

- Người bệnh không đồng ý tham gia  

chương trình. 

2.3. Các chỉ số nghiên cứu: Tỷ lệ tuân thủ, thời gian nằm viện, biến chứng. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được thu thập và xử lý trên hệ thống encare.net - trang dữ liệu chính 

thức của Hiệp hội ERAS. 

2.5. Mô hình chăm sóc ERAS áp dụng trong nghiên cứu 

Mô hình ERAS được xây dựng với sự phối hợp đa chuyên khoa gồm phẫu thuật tiêu hóa, gây mê giảm đau, 

dinh dưỡng, phục hồi chức năng, điều dưỡng, dược sỹ lâm sàng, điều phối viên và quan trọng nhất là sự hợp tác 

của người bệnh và người nhà người bệnh. Trong đó, người bệnh được chăm sóc liên tục, có sự phối hợp của 

nhiều chuyên khoa khác nhau như tư vấn trước mổ, dự phòng huyết khối, quản lý dịch truyền, kiểm soát đau 

sau mổ bằng phương pháp gây tê vùng, không sử dụng opioid, gây mê cân bằng, không dùng thuốc tiền mê, 

không chuẩn bị đại tràng, nạp carbonhydrate - không nhịn ăn, không đặt sonde dạ dày, rút dẫn lưu sớm, phòng 

liệt ruột, thuốc giảm đau đường uống sau mổ, giữ ấm cơ thể trong mổ, dinh dưỡng, vận động sớm. 

Checklist được sử dụng từ hệ thống của hiệp hội ERAS đề xuất 2018 [3]. Sử dụng và điền checklist này là 

toàn bộ thành viên của nhóm ERAS tại đơn vị và dưới sự theo dõi thông tin của trưởng nhóm là bác sỹ phẫu 

thuật và điều phối viên. 

Chăm sóc điều dưỡng theo chương trình ERAS: Chu trình chăm sóc điều dưỡng người bệnh sau mổ phẫu 

thuật đại trực tràng được chia ra thành 3 giai đoạn chính. 



2.5.1. Chuẩn bị phẫu thuật trước khi nhập viện: Chuẩn bị tại phòng khám và người bệnh tự chuẩn bị tại 

nhà: 

- Chuẩn bị tại phòng khám: Ngay sau khi người bệnh được bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa khám 

và chỉ định phẫu thuật, người bệnh sẽ được bác sỹ tư vấn về chương trình ERAS. Người bệnh sẽ được hỗ trợ 

hoàn thành thủ tục trước mổ theo quy định và được tư vấn bởi bác sỹ phẫu thuật, bác sỹ gây mê, bác sỹ dinh 

dưỡng, bác sỹ phục hồi chức năng, điều dưỡng, và dược sỹ lâm sàng về quá trình phẫu thuật, các biện pháp 

gây mê giảm đau cho người bệnh, chế độ dinh dưỡng, chế độ vận động, tâp luyện, hướng sử dụng thuốc của 

người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật. Thêm vào đó, người bệnh và người nhà người bệnh được hướng 

dẫn sử dụng dụng cụ tập hít tại nhà, khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật, hẹn ngày nhập viện và phẫu thuật 

của người bệnh. Tất cả thông tin trên được điều dưỡng hoặc điều phối viên tổng kết lại cho người bệnh. 

- Người bệnh tự chuẩn bị tại nhà: Sau buổi tư vấn tại viện, người bệnh sẽ trở về nhà và thực hiện các công tác 

chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật trong khoảng 5-7 ngày. Để đảm bảo việc tuân thủ của người bệnh với các nội dung 

đã được tư vấn, điều dưỡng/điều phối viên Phòng khám sẽ gọi điện thoại cho người bệnh hỏi thăm tình hình sức 

khỏe của người bệnh, đánh giá mức độ tuân thủ và những khó khăn trong quá trình tự chuẩn bị của người bệnh. 

Những khó khăn của người bệnh sẽ được điều dưỡng/điều phối viên tổng hợp và gửi đến các chuyên khoa để đưa 

ra phương án giải quyết tối ưu phù hợp với người bệnh. 

2.5.2. Nhập viện 

- Trước phẫu thuật 

Thông thường, người bệnh sẽ nhập viện 1 ngày trước phẫu thuật để chuẩn bị cho phẫu thuật. Khi nhập viện, 

người bệnh sẽ được thực hiện các thủ tục theo quy định của bệnh viện. 

Ngày trước mổ, người bệnh ăn uống theo nhu cầu và sử dụng thêm chế phẩm dinh dưỡng (Oral impact) theo 

chỉ định của bác sỹ. Một số trường hợp cần có đai bụng sau phẫu thuật, điều dưỡng cần xác nhận lại với bác sỹ 

phẫu thuật để cung cấp cho người bệnh. Ngày phẫu thuật, người bệnh được uống 200ml nước táo ép, 2h trước 

phẫu thuật. Thông thường, giờ phẫu thuật của người bệnh sẽ được sắp xếp sớm trong giờ sáng tránh việc nhịn 

đói lâu của người bệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp người bệnh phẫu thuật sau 10h sáng, điều dưỡng nội trú 

báo bác sỹ phẫu thuật cân nhắc việc truyền dịch cho người bệnh. 

- Phẫu thuật 

Người bệnh được phẫu thuật tại Phòng mổ và thực hiện các quy định của Bệnh viện Vinmec. 

- Sau phẫu thuật 

• Sau mổ ngày 0: Ăn nhẹ sau phẫu thuật 2h, mục tiêu tổng năng lượng 600kcal, uống 800ml nước, đảm bảo 

nước tiểu > 800ml/24h, người bệnh ngồi dậy vận động, ra khỏi giường ít nhất 2h, tập thở và điều dưỡng chăm 

sóc điền Bảng kiểm ERAS. 

• Sau mổ ngày 1: Tháo đường truyền, rút sonde tiểu (theo chỉ định), dinh dưỡng: ăn theo nhu cầu, 30-

40Kcal/kg/day, nước > 2000ml, theo dõi số lượng nước uống, nước tiểu > 800ml, vận động: Ra khỏi giường ít 

nhất 6h, tập thở, tập phục hồi chức năng, hướng dẫn NB tự tiêm thuốc chống đông, cân nặng, điều dưỡng chăm 

sóc điền Bảng kiểm ERAS. 

• Sau mổ ngày 2, 3, 4: Mục tiêu dinh dưỡng và vận động như ngày 1, theo dõi số lượng nước uống (hết ngày 

3), đảm bảo nước tiểu  

> 800ml/24h, cân nặng (đến ngày 3), giám sát NB tự tiêm thuốc chống đông, điều dưỡng chăm sóc điền Bảng 

kiểm ERAS, chuẩn bị ra viện vào ngày thứ ba sau mổ (Phẫu thuật đại tràng) và ngày thứ năm (Phẫu thuật trực 

tràng). 

• Ra viện: Hoàn thiện các thủ tục xuất viện theo quy định, giáo dục sức khỏe người bệnh và thân nhân, hẹn lịch 

gọi điện ngày thứ hai và ngày thứ 30 sau ra viện, hẹn tái khám sau mổ 10-14 ngày. 

2.5.3. Chăm sóc sau phẫu thuật tại nhà 



Sau khi xuất viện, người bệnh tự chăm sóc tại nhà với sự giám sát của điều dưỡng phòng khám/điều phối 

viên. Sau ra viện ngày thứ hai và ngày thứ 30 sau phẫu thuật, điều dưỡng phòng khám/điều phối viên sẽ gọi 

điện thoại cho người bệnh để hỏi thăm tình hình của người bệnh dựa trên biểu mẫu câu hỏi. Các câu hỏi này 

khai thác các biểu hiện của người bệnh để phát hiện những biểu hiện bất thường hoặc những khó khăn, vướng 

mắc trong sinh hoạt của người bệnh liên quan đến phẫu thuật gửi tới bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa, 

gây mê giảm đau, dinh dưỡng, phục hồi chức năng can thiệp. Việc này giúp phát hiện sớm các biến chứng, thay 

đổi kế hoạch dinh dưỡng, tập phục hồi chức năng để phù hợp nhất với từng người bệnh, từ đó nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật đại trực tràng. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm của đối tượng 

Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng (N = 69) 

ST

T 

Đặc 

điểm 
Nhóm 

Tần 

suất (n) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Áp dụng Chưa áp dụng 

Áp dụng 

48 

21 

69,6 

30,4 

2 Tuổi 

 

Min = 30 Max = 91 

 < 60 26 37,6 

60 - 80 35 50,7 

 ≥ 80 8 11,6 

3 Giới Nữ 23 33,3 

Nam 46 66,7 

4 Nhóm 

phẫu 

thuật 

Phẫu thuật đại 

tràng 

51 73,9 

Phẫu thuật trực 

tràng 

18 26,1 

5 Cách 

thức 

phẫu 

thuật 

Nội soi 51 73,9 

Mổ mở 14 20,3 

Chuyển từ nội 

soi sang mổ mở 

4 5,8 

 

Chương trình ERAS hiện nghiên cứu trên 69 người bệnh. Số người bệnh chưa áp dụng chăm sóc theo 

chương trình ERAS là 48. Đa số người bệnh là nam giới (66,7%), phần lớn người bệnh trong nhóm tuổi 60-80 

tuổi (50,7). Hầu hết người bệnh được phẫu thuật đại tràng (73,9%) và theo phương pháp nội soi (73,9%). 



3.2. Tỷ lệ áp dụng 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ áp dụng quy trình ERAS 

 

Nhóm chưa áp dụng ERAS 

 

Nhóm áp dụng ERAS 

Dựa trên các tiêu chí của chương trình ERAS, nhóm chưa áp dụng ERAS đã đáp ứng được trung bình 

khoảng 20-30%, cao nhất là thời điểm quý 3 năm 2018 với mức độ đáp ứng tiêu chí lên đến 50%. Tỷ lệ này ở 

nhóm người bệnh áp dụng ERAS thấp nhất ở thời điểm bắt đầu triển khai chương trình vào quý 2 năm 2018 đạt 

khoảng 50%, sau đó tăng dần theo thời gian và duy trì ở mức trên 75%. 

3.3. Biến chứng 

Bảng 2. Các biến chứng gặp ở nhóm người bệnh chưa áp dụng ERAS và áp dụng ERAS 

ST

T 
Biến chứng 

Số lượng (N) (tỷ lệ%) 

Nhóm chưa 

áp dụng 

ERAS 

(N = 48) 

Nhóm áp 

dụng ERAS 

(N = 21) 

1 Tắc ruột vật lý 3 (6,3) - 

2 Dò miệng nối 3 (6,3) - 

3 Nhiễm khuẩn vết 

mổ 

2 (4,2) 1 (4,8) 

4 Biến chứng 

nhiễm khuẩn 

khác 

2 (4,2) - 

5 Biến chứng tim 

mạch 

2 (4,2) - 

6 Bí tiểu 2 (4,2) 2 (9,5) 

7 Liệt ruột sau mổ 2 (4,2) - 

8 Chảy máu nặng 

sau mổ 

2 (4,2) 1 (4,8) 

9 Sốc nhiễm 

khuẩn 

1 (2,1) - 

10 Abcess ổ bụng 1 (2,1) - 



11 Biến chứng về 

tâm lý 

1 (2,1) - 

12 Đau 1 (2,1) - 

13 Biến chứng thận 1 (2,1) - 

14 Dịch màng phổi 1 (2,1) - 

15 Biến chứng khác 1 (2,1) - 

16 Chảy máu tiêu 

hóa 

1 (2,1) - 

17 Ngừng tim 1 (2,1) - 

18 Mệt mỏi 1 (2,1) 1 (4,8) 

19 Bục vết mổ 1 (2,1) - 

20 Nôn, buồn nôn - 2 (9,5) 

 

Tổng số người bệnh có biến chứng sau mổ đại trực tràng của nhóm người bệnh chưa áp dụng ERAS là 29/48 

ca. Có tất cả 19 biến chứng được ghi nhận ở nhóm này. Các biến chứng nghiêm trọng được ghi nhận là tắc ruột 

vật lý (3 ca), dò miệng nối (3 ca), biến chứng tim mạch (2 ca). 

Trong khi đó, tổng số người bệnh có biến chứng ở nhóm người bệnh áp dụng ERAS là 7/21 ca, có 5 biến 

chứng và không có ca dò miệng nối, tắc ruột vật lý và biến chứng tim mạch. Các biến chứng ở nhóm này chủ 

yếu là bí tiểu (2 ca), nôn/buồn nôn (2 ca). 

3.4. Số ngày nằm viện 

 

Biểu đồ 2. Số ngày nằm viện trung bình 

Trung bình tổng số ngày điều trị của nhóm người bệnh chưa áp dụng ERAS là 8,9 ngày, trong đó số ngày 

nằm điều trị tích cực trung bình là 0,5 ngày. Tỷ lệ tái nhập viện là 0,4 ngày giường. Trong khi đó, số ngày nằm 

viện ở nhóm người bệnh áp dụng ERAS trung bình là 4,5 ngày, không có ngày điều trị tích cực. Người bệnh 

chưa áp dụng phần lớn sẽ nhập viện trong ngày phẫu thuật, vậy nên số ngày nằm viện là số ngày thực tế người 

bệnh nằm viện sau phẫu thuật. Người bệnh áp dụng ERAS sẽ được nhập viện 1 ngày trước phẫu thuật để chuẩn 

bị, vậy nên số ngày nằm viện sau phẫu thuật sẽ thấp hơn 1 ngày so với tổng số ngày điều trị. 

3.5. Mối tương quan giữa tỷ lệ tuân thủ và số ngày nằm viện 

 

Biểu đồ 3. Mối tương quan giữa tỷ lệ tuân thủ và số ngày nằm viện 

Có mối tương quan giữa tỷ lệ tuân thủ quy trình ERAS và số ngày nằm viện của người bệnh. Theo thời gian, 

tỷ lệ tuân thủ càng tăng thì số ngày nằm viện của người bệnh càng giảm. 

4. BÀN LUẬN 



Mô hình ERAS áp dụng tại Bệnh viện Vinmec Times City bước đầu đã có những hiệu quả tích cực trong 

việc điều trị và chăm sóc người bệnh phẫu thuật đại - trực tràng. Tỷ lệ tuân thủ ERAS đã đạt ở mức trên 75%, 

các biến chứng ở nhóm người bệnh có áp dụng giảm đáng kể so với nhóm không áp dụng ERAS, từ 19 biến 

chứng xuống còn 5 biến chứng và hạn chế các biến chứng không nguy hiểm. Số ngày nằm viện trung bình của 

người bệnh cũng có sự khác biệt lớn, giảm từ 8,9 ngày xuống còn 4,5 ngày điều trị. Theo nghiên cứu của Greco 

và cộng sự năm 2014 [1], chương trình ERAS cho phép người bệnh hồi phục sớm hơn sau phẫu thuật, giảm nhu 

cầu nằm viện xuống 30% và hơn 2 ngày với phẫu thuật ổ bụng. Cùng với việc xuất viện sớm, tỷ lệ tái nhập viện 

cũng không tăng lên. ERAS làm giảm 40% các biến chứng chính sau phẫu thuật ổ bụng, như các biến chứng 

liên quan đến phổi và hệ tim mạch đều giảm đáng kể [2,5]. Một nghiên cứu ở Canada năm 2016 chỉ ra rằng chỉ 

với mức độ tuân thủ áp dụng ERAS khoảng 60% đã có thể giúp giảm số ngày nằm viện 1,5 ngày (p < 1,0001), 

giảm tỷ lệ biến chứng chung 11,9%, đặc biệt các biến chứng về phổi [8]. Nghiên cứu được Thiele thực hiện 

năm 2015 tại Mỹ cũng đưa ra kết quả tương tự. Các nhà nghiên cứu đã đạt được kết quả giảm đáng kể số ngày 

nằm viện, tỷ lệ biến chứng và chi phí điều trị [9]. 

Một số hạn chế của mô hình ERAS tại Vinmec Time City như số lượng người bệnh còn ít (21 ca/13 tháng) 

do chi phí y tế cao hơn so với mặt bằng chung. Mặt khác, thói quen người Việt lựa chọn những bệnh viện lớn, 

có uy tín và có các chuyên gia đầu ngành. ERAS là một mô hình hoàn toàn mới tại Việt Nam, rất ít người biết 

tới và còn nhiều nghi ngờ về ưu điểm và những lợi ích của chương trình. Bằng việc đẩy mạnh truyền thông về 

chương trình ERAS cùng với các kết quả đạt được theo chương trình tại Bệnh viện Vinmec, chúng tôi hy vọng 

sẽ có nhiều người biết đến với chương trình, hiểu được những lợi ích của chương trình và niềm tin được xây 

dựng dựa trên bằng chứng khoa học mới nhất. Một số cấu phần khi thực hiện mô hình ERAS, tỷ lệ tuân thủ còn 

chưa cao có liên quan đến thực hành chăm sóc và thiếu sót ghi nhận số liệu. Kế hoạch tái đào tạo liên tục và rút 

kinh nghiệm trên từng người bệnh đang được chúng tôi tiến hành để khắc phục hạn chế này. 

Bệnh viện Vinmec Times City thực sự đã và sẽ có những kết quả tích cực khi áp dụng chương trình ERAS. 

Chương trình này phù hợp với sứ mệnh và mô hình hoạt động của hệ thống Vinmec. Với các bệnh viện công 

lập, số lượng NB đông, quy mô bệnh lớn, những lợi ích của mô hình ERAS thực sự rất phù hợp để giảm số 

ngày nằm viện, giảm biến chứng, từ đó giảm chi phí điều trị. Tuy nhiên, việc áp dụng theo mô hình ERAS sẽ 

gặp nhiều khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất, đầu tư đồng bộ, chất lượng chăm sóc, quy trình kỹ thuật, nhân 

lực, sự phối hợp nhiều chuyên khoa. Do không xác định được thời điểm xảy ra biến chứng cũng như tình trạng 

đối tượng nghiên cứu giai đoạn hậu phẫu nên khá khó khăn trong việc thuyết phục về hiệu quả của áp dụng. 

Thêm vào đó, do số lượng đối tượng tham gia của hai nhóm là không tương đồng nên cũng chưa hoàn toàn 

thuyết phục. Chính vì vậy, để khắc phục hạn chế này tiến cần tiến hành thêm các nghiên cứu khác trên nhóm 

tương đồng và mô tả rõ hơn thời gian xuất hiện biến chứng 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Nghiên cứu đã ghi nhận Chương trình Tăng cường hồi phục sau phẫu thuật có hiệu quả tích cực giảm 4,4 

ngày nằm viện trung bình, giảm số biến chứng sau mổ từ 19 còn 5 biến chứng, đặc biệt là giảm tỷ lệ các biến 

chứng nguy hiểm trong điều trị và chăm sóc người bệnh phẫu thuật đại trực tràng. 

Cần duy trì đào tạo liên tục và cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực điều dưỡng để tăng mức độ tuân thủ 

quy trình ERAS, nghiên cứu mở rộng áp dụng cho các loại phẫu thuật khác. 
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TẠI CÁC KHOA HỒI SỨC - CẤP CỨU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN 

JOB SATISFACTION AND RELATED FACTORS AMONG STAFF AT INTENSIVE CARE  

AND EMEGENCY DEPARTMENTS OF CHO RAY HOSPITAL, HO CHI MINH CITY 

ĐẶNG HOÀNG VŨ1, TÔN THANH TRÀ2, 

LÊ TỰ HOÀNG3, PHAN THỊ NGỌC HỒNG4, 
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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Sự hài lòng của nhân viên y tế với công việc là một yếu tố quan trọng tạo ra năng suất công việc 

cũng như sự hài lòng cho người bệnh. Là nơi có áp lực công việc lớn, đòi hỏi trách nhiệm cao, sự hài lòng của 

nhân viên tại các khoa Hồi sức, Cấp cứu rất cần được quan tâm. 

Mục tiêu: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mô tả mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các khoa nói 

trên ở Chợ Rẫy và các yếu tố liên quan. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu là thiết kế mô tả cắt ngang, chọn mẫu theo 

phương pháp lấy mẫu toàn bộ. Số liệu được thu thập từ 6/2020 đến 9/2020. Mức độ hài lòng của nhân viên được 

đánh giá dưới các nội dung về môi trường làm việc, về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp, về quy chế nội bộ, tiền 

lương, phúc lợi, về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến, về bệnh viện. Tổng điểm hài lòng là 44 điểm, điểm 

càng cao càng thể hiện sự hài lòng cao. 

Kết quả: Có 268 nhân viên hoàn thành khảo sát với độ tuổi trung bình là 33,3 ± 7,9 tuổi, đa phần là nữ 

(68,3%). Điều dưỡng, kỹ thuật viên chiếm đa số (74,6%) và chủ yếu có thâm niên công tác dưới 5 năm (46,3%). 

Điểm trung bình chung hài lòng là 3,63 ± 0,78. Trong đó, lĩnh vực hài lòng cao nhất là Niềm tin và sự tự hào về 

bệnh viện (3,8 ± 0,8), lĩnh vực thấp nhất là Môi trường làm việc (3,5 ± 0,8). Nhân viên làm việc tại Khoa Hồi 

sức ngoại thần kinh có mức độ hài lòng công việc cao hơn các khoa khác và cứ mỗi 5 năm làm việc nhiều hơn, 

mức độ hài lòng công việc tăng lên (p < 0,001). 

Kết luận: Mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy là đạt ở 

mức khá (3,63 ± 0,78). Môi trường làm việc, cơ sở vật chất, giảm tải công việc, thu nhập và cơ hội thăng tiến 

cần được cải thiện để nâng cao sự hài lòng của nhân viên. 

Từ khóa: Bệnh viện Chợ Rẫy, nhân viên y tế, hài lòng nghề nghiệp. 

ABSTRACT 

Introduction: The satisfaction of health workers with their jobs is an important factor in creating job 

productivity as well as patient satisfaction. As a place where there is great pressure of work, requiring high 

responsibility, the satisfaction of staff at Intensive care and Emegency Departments really need attention. 

Objective: This study was conducted to describe job satisfaction and related factors among staff at Intensive 

care and Emergency Departments of Cho Ray Hospital. 

Materials and Method: Research design is the descriptive cross-section design, sampling according to the 

whole sampling method. Data were collected from June 2020 to September 2020. Employee satisfaction is 

assessed in terms of working environment, direct leadership, colleagues, internal regulations, salary, benefits, 



job, study opportunities and promotion, go to hospital. Total satisfaction score is 44 points, higher score 

indicates higher satisfaction. 

Results: There were 268 medical staff who completed the survey with an average age of 33.3 ± 7.9 years, 

most of whom are female (68.3%). Nurses and technicians account for the majority (74.6%) and mostly have 

less than 5 years’ working experience (46.3%). Overall satisfaction score of 3.63 ± 0.78. In which, the highest 

field of satisfaction is Hospital Trust and Pride (3.8 ± 0.8), the lowest is Work environment (3.5 ± 0.8). 

Employees working in the department of neurological resuscitation have higher level of job satisfaction than 

other faculties and for every 5 years working more, job satisfaction levels increased (p < 0.001). 

Conclusions: Job satisfaction of medical staff at the Intensive care and Emegency Departments of Cho Ray 

Hospital is quite good (3.63 ± 0.78). The working environment, facilities, reduced workload, income and 

promotion opportunities need to be improved to improve medical staff satisfaction. 

Keywords: Cho Ray hospital, medical staff, job satisfaction. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự hài lòng của nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo ra chất lượng công việc, năng suất 

lao động và mang lại sự hài lòng cho người bệnh, khách hàng của bệnh viện [3]. Xác định mức độ hài lòng của 

nhân viên và các yếu tố ảnh hưởng giúp các nhà quản lý bệnh viện có các chính sách phù hợp nhằm thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao và ổn định trong bệnh viện. Từ đó, cơ quan có những điều chỉnh chính sách 

nhân sự, tạo môi trường động viên, khích lệ nhân viên phù hợp. 

Nghiên cứu của Chamman S tại Sri Lanka năm 2018 trên 326 nhân viên y tế tại một cơ sở y tế công lập cho 

thấy tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế là 88%, tuổi, thu nhập trung bình, số con đang nuôi dưỡng và môi trường 

làm việc là các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên với công việc [4]. 

Các Khoa Hồi sức - Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi thường xuyên quá tải bệnh nhân, áp lực công 

việc rất cao và tần suất trực đêm nhiều hơn các đơn vị khác trong bệnh viện. Vì vậy, nghiên cứu xác định mức 

độ hài lòng của nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị này và các yếu tố liên quan là vấn đề cần thiết và cấp 

bách. 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá mức độ hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại các khoa Hồi sức, Cấp 

cứu Bệnh viện Chợ Rẫy và các yếu tố liên quan. 

2. PHƯƠNG PHÁP 

Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang, được thực hiện từ tháng 6/2020 đến 9/2020 tại 5 khoa: Hồi 

sức cấp cứu khu B, Hồi sức cấp cứu khu D, Hồi sức Ngoại thần kinh, Khoa Cấp cứu và khoa Chấn thương sọ 

não của Bệnh viện Chợ Rẫy. 

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên y tế làm việc từ 6 tháng trở lên tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu. Tổng 

số 268 đối tượng đã được  

phỏng vấn. 

Sự hài lòng với công việc được đánh giá theo 5 nội dung gồm: Sự hài lòng về môi trường làm việc, Sự hài 

lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp, Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, Sự hài lòng về công việc, cơ 

hội học tập và thăng tiến, Sự hài lòng chung về bệnh viện. Bộ câu hỏi gồm 44 câu hỏi đóng và 1 câu hỏi mở. 

Với các câu hỏi đóng, đối tượng nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của mình theo thang 5 mức: 1 (rất không 

hài lòng), 2 (không hài lòng), 3 (bình thường), 4 (hài lòng), 5 (rất hài lòng). 

Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. 

2.2. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng đạo đức của Trường Đại học Y tế công cộng theo Quyết định số 

250/2020/YTCC - HD3. 



3. KẾT QUẢ 

Chúng tôi thu thập được 268 đối tượng đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu. Tuổi trung bình của nhóm nghiên 

cứu là 33,3 ± 7,9 tuổi, tỷ lệ nam/nữ: 1/2,2 (nam: 31,7%; nữ: 68,3%). 

3.1. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu 

Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu (n = 268) 

Đặc điểm Tần số 

(n) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nhóm tuổi 

20 - 34 167 62,3 

35 - 49 86 32,1 

 > 50 15 5,6 

Chuyên môn đào tạo chính 

Bác sỹ 43 16,0 

Điều dưỡng, kỹ thuật viên 205 76,5 

Khác 20 7,5 

Bằng cấp cao nhất 

Trung cấp  78 29,1 

Cao đẳng 21 7,8 

Đại học 117 43,7 

Cao học, CKI 23 8,6 

Tiến sỹ, CKII 9 3,4 

Khác (ghi rõ) 20 7,5 

Vị trí công tác 

Lãnh đạo 8 3,0 

Nhân viên biên chế/hợp đồng 

dài hạn 

168 62,7 

Hợp đồng ngắn hạn 32 11,9 

Phân công kiêm nhiệm   

Không kiêm nhiệm 255 95,1 

Kiêm nhiệm từ 2 công việc trở 13 4,9 



Đặc điểm Tần số 

(n) 

Tỷ lệ 

(%) 

lên 

Thời gian công tác tại bệnh viện* 

Dưới 5 năm 116 43,3 

Từ 5 năm trở lên 152 56,7 

Thu nhập bình quân/tháng 

 < 10 triệu 11 4,1 

Trên 10 - 15 triệu 198 73,9 

Trên 15 - 20 triệu 54 20,1 

Trên 20 triệu 5 1,9 

Số lần trực/tháng* 6,8 ± 2,1 

(0 - 10) 

 

 

(*) Trung bình và độ lệch chuẩn 

Nhận xét: Điều dưỡng chiếm đa số trong nhóm nghiên cứu (74,6%), sau đó đến bác sỹ (16%). 

Phân bố trình độ đào tạo của nhóm như sau: Trình độ đại học chiếm đa số trong nhóm nghiên cứu (43,7%), 

trung cấp chiếm 29,1%. Trình độ sau đại học chiếm 12% và có 7,5% có trình độ phổ thông trung học. Nhân 

viên biên chế chiếm đa số (62,7%), chỉ có 3% ở vị trí lãnh đạo. Phần lớn nhân viên có số năm công tác < 5 năm 

(46,3%), chỉ có 6% nhân viên có số năm công tác trên 20 năm. Số lần trực trung bình: 6,8 ± 2,1  

lần/tháng. Có 95,1% nhân viên có tham gia trực, chỉ có 13 nhân viên (4,9%) không trực. Chỉ có 4,9% nhân viên 

kiêm nhiệm từ hai công việc trở lên.Có 73,9% nhân viên có mức thu nhập từ  

10 -15 triệu; 20,1% nhân viên có mức thu nhập từ trên 15 - 20 triệu/tháng. 

3.2. Mức độ hài lòng của nhân viên 

Bảng 2. Mức điểm hài lòng với từng nhóm 

Các nhóm  

Điểm 

trung 

bình/5 

Sự hài lòng về môi trường làm việc 3,5 ± 0,8 

Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng 

nghiệp 
3,7 ± 0,7 

Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền 

lương,  

phúc lợi 

3,6 ± 0,8 



Sự hài lòng về công việc, cơ hội học 

tập và thăng tiến 
3,6 ± 0,8 

Sự hài lòng chung về bệnh viện (cảm 

thấy tự hào, tin tưởng vào sự phát triển 

bệnh viện, sẽ gắn bó làm việc với bệnh 

viện...) 

3,8 ± 0,8 

Mức độ hài lòng chung của nhân viên 

y tế 

3,63 ± 

0,78 

 

Nhận xét: Mức điểm hài lòng cao nhất là niềm tin và sự tự hào của nhân viên y tế với bệnh viện (3,8 ± 0,8 

điểm), mức thấp nhất thuộc về sự hài lòng với môi trường làm việc. 

3.3. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của nhân viên y tế 

Bảng 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng 

 

Điểm trung 

bình hài 

lòng/5 

p 

Tuổi 

0,001 

20 - 34 3,5 ± 0,6 

35 - 49 3,7 ± 0,6 

 > 50 4,1 ± 0,7 

Giới tính 

Nam (n = 85) 3,8 ± 0,6 

0,007 

Nữ (n = 183) 3,6 ± 0,6 

Chuyên môn đào tạo chính  

Bác sỹ (n = 43) 3,7 ± 0,6 

0,043 

Điều dưỡng (n = 200) 3,6 ± 0,6 

Kỹ thuật viên (n = 5) 3,8 ± 0,4 

Khác (n = 20) 3,9 ± 0,5 

Bằng cấp cao nhất  

Trung cấp, cao đẳng (n = 3,6 ± 0,6 0,001 



99) 

Đại học (n = 117) 3,6 ± 0,5 

Sau đại học (n = 32) 3,9 ± 0,6 

Trung học (n = 20) 3,9 ± 0,4 

Vị trí công tác 

Lãnh đạo (n = 8) 3,7 ± 0,8 

0,26 

Nhân viên biên chế/hợp 

đồng dài hạn (n = 168) 
3,7 ± 0,6 

Nhân viên ngắn hạn (n = 

92) 
3,6 ± 0,5 

Khoa 

Cấp cứu (n = 95) 3,4 ± 0,5 

 < 

0,001 

CTSN (n = 31) 3,6 ± 0,6 

ICU Khu D (n = 31) 3,8 ± 0,6 

ICU Khu B (n = 45) 3,7 ± 0,5 

HsNgTK (n = 66) 4,2 ± 0,5 

Kiêm nhiệm 

Không kiêm nhiệm (n = 

255) 
3,6 ± 0,6 

0,16 

Có kiêm nhiệm từ 2 công 

việc trở lên (n = 13) 
3,4 ± 0,6 

Trực 

 Có trực (n = 255) 3,6 ± 0,6 

Không trực (n = 13) 3,9 ± 0,5 

Số năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

≤5 năm (n = 124) 3,6 ± 0,5 

0,11 

5 - 10 năm (n = 65) 3,4 ± 0,6 



11 - 15 năm (n = 32) 3,7 ± 0,5 

16 - 20 năm (n = 31) 3,9 ± 0,7 

 ≥ 20 năm (n = 16) 4,0 ± 0,4 

Tổng thu nhập từ bệnh viện 

5 triệu - < 10 triệu (n = 11) 4,0 ± 0,5 

0,001 

10 triệu - < 15 triệu (n = 

198) 
3,6 ± 0,6 

15 triệu - < 20 triệu (n = 

54) 
3,8 ± 0,6 

 ≥ 20 triệu (n = 5) 4,0 ± 0,8 

 

Nhận xét: Mức điểm hài lòng chung của nhân viên y tế trong nhóm khảo sát là 3,63 ± 0,78 (trên mức tối đa 

là 5). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm tuổi. Nam có mức điểm hài lòng cao hơn nữ (p = 

0,007). Điều dưỡng có mức hài lòng thấp nhất so với nhóm hộ lý, kỹ thuật viên (p = 0,02). Tương tự, có sự khác 

biệt về mức độ hài lòng có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm bằng cấp khác nhau (p = 0,001). Nhân viên Khoa 

Hồi sức ngoại thần kinh có mức độ hài lòng công việc cao nhất 4,2 ± 0,5; trong khi đó, nhân viên Khoa Cấp cứu 

có mức độ hài lòng thấp nhất (3,4 ± 0,5, p = 0,001). Tương tự nhân viên y tế có thâm niên công tác lâu năm (≥ 

20 năm), có mức thu nhập cao (≥ 20 triệu) có mức độ hài lòng cao hơn các nhân viên y tế khác (p < 0,001). 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Mức độ hài lòng của nhân viên y tế 

Kết quả mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại 5 Khoa Hồi sức - Cấp cứu trong nghiên cứu của chúng tôi là 

3,63 ± 0,78. Kết quả này cũng tương tự kết quả khảo sát nhân viên y tế chung trên toàn bệnh viện. Báo cáo kết 

quả khảo sát năm 2019 trên 1.547 nhân viên y tế cho thấy mức độ hài lòng chung của nhân viên y tế là 3,67 ± 

0,75, trong đó niềm tin và tự hào về bệnh viện có mức hài lòng cao nhất [2]. Trong nghiên cứu này, nhân viên y 

tế có mức hài lòng thấp nhất về môi trường làm việc. Do đặc điểm của các Khoa Hồi sức - Cấp cứu trong bệnh 

viện luôn trong tình trạng quá tải. Mặc dù tỷ lệ điều dưỡng/bác sỹ ở khu vực này là 3,25/1. Tuy nhiên, do đặc 

điểm công việc ở đây phải làm việc theo ca mỗi ngày (trừ Khoa Chấn thương sọ não) nên khó cân bằng giữa 

công việc và cuộc sống. Nghiên cứu của chúng tôi còn cho thấy mức độ hài lòng công việc của nhân viên Khoa 

Cấp cứu là thấp nhất (3,4 ± 0,5) trong 5 đơn vị và cao nhất là Khoa Hồi sức ngoại thần kinh (4,2 ± 0,5). Điều 

này có thể do Khoa Cấp cứu luôn làm việc trong môi trường áp lực, xử lý nhiều người bệnh nặng, công việc tại 

đây luôn chịu áp lực lớn hơn, mỗi người bệnh đều qua xử lý ban đầu tại Khoa Cấp cứu sau đó tùy theo từng mặt 

bệnh, từng phương pháp điều trị mà chuyển người bệnh về các khoa khác nhau. Bên cạnh đó, đây cũng là khoa 

thường xuyên chịu áp lực về tinh thần đối với thái độ của người bệnh và thân nhân người bệnh. 

Với mức thu nhập bình quân đầu người  

năm 2018 ở Việt Nam là 2.587 đô la Mỹ/năm, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 10,3 triệu  

đồng/tháng. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 73,9% nhân viên có mức thu nhập trung bình hàng tháng từ 10 - 

15 triệu. Như vậy, nếu cộng thêm các khoản thưởng lễ, tết, thu nhập bình quân của nhân viên y tế ở đây đạt từ 

15 - 20  



triệu/tháng. Tính ra, thu nhập bình quân của nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy cao hơn mức thu nhập chung 

của xã hội. Những người có thu nhập < 10 triệu (chủ yếu là hộ lý, nhân viên hành chính...) và những người có 

mức thu nhập > 20 triệu/tháng (chủ yếu là các bác sỹ có thâm niên công tác hoặc lãnh đạo khoa có mức hài lòng 

cao hơn (p < 0,001). 

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên đối tượng vừa là Bác sĩ, vừa điều dưỡng, kỹ thuật viên và 

nhân viên y tế khác nên mức độ hài lòng cao hơn các nghiên cứu trên đối tượng chỉ là điều dưỡng. Tuy nhiên, 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự như kết quả nghiên cứu của Sanjeewa GG và cộng sự năm 2018 

tại Sri Lanka [9], Ngoài ra mức độ hài lòng của điều dưỡng thấp hơn các nhóm nhân viên khác (3,6 ± 0,6; p = 

0,043). 

4.2. Các yếu tố liên quan 

Có nhiều yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế. Có những yếu tố khách quan 

nhưng cũng có những yếu tố chủ quan. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khoa làm việc và thâm niên 

công tác là hai yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu. Trong 

nghiên cứu này, nhân viên ở Khoa Hồi sức ngoại thần kinh có mức độ hài lòng cao nhất trong khi đó, nhân viên 

ở Khoa Cấp cứu có mức độ hài lòng công việc thấp nhất. 

Do đặc thù của Bệnh viện Chợ Rẫy là Bệnh viện Đa khoa tuyến cuối của các tỉnh phía nam. Nhiều bệnh 

nhân được chuyển đến đây từ các cơ sở y tế tuyến dưới trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh đa chấn 

thương. Do đó, Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh và Khoa Cấp cứu là hai đơn vị đặc thù của Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Tại Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, quy chế hoạt động tương tự như Khoa Hồi sức tích cực nhưng ở đây hồi sức 

các bệnh lý về thần kinh, chủ yếu là chấn thương sọ não có điểm Glasgow < 9 điểm. Ngược lại, Khoa Cấp cứu, 

tiếp nhận những bệnh nhân rất nặng và cần phải xử trí ban đầu. Bác sĩ, điều dưỡng ở đây làm việc với áp lực rất 

lớn và cần phải xử trí kịp thời. Có lẽ vì vậy mà mức độ hài lòng tại đơn vị này thấp hơn so với các đơn vị hồi sức 

tích cực khác trong bệnh viện. Tương tự, kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Phương Thảo năm 2015 trên 45 điều 

dưỡng làm việc tại bệnh viện Trường Đại học Y dược Thái Nguyên cho thấy tính chất công việc, cơ hội thăng 

tiến và mối quan hệ với đồng nghiệp là những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của điều dưỡng [1]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ hài lòng 

của các chức danh công tác trong phân tích hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu của Jalali K và cộng sự trên 

180 điều dưỡng làm việc tại các Khoa Cấp cứu ở Iran năm 2019 cho thấy mức độ stress của điều dưỡng ở Khoa 

Cấp cứu cao hơn tại các khoa khác trong bệnh viện do áp lực công việc và môi trường kém an toàn [6]. Nghiên 

cứu của Machado CM và cộng sự năm 2014 tại Brazil cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân 

viên y tế là môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến và mối quan hệ với đồng nghiệp [8]. 

Ngoài ra, tần suất trực đêm và số lượng bệnh nhân phải khám, điều trị và chăm sóc mỗi ngày là những yếu tố 

liên quan đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế [5]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tần suất trực đêm trung 

bình của nhân viên là 6,8 ± 2,1 lần/tháng. Đây là một tần suất khá dày do thực trạng các điều dưỡng đang làm 

việc theo chế độ 3 ca mỗi ngày. Bởi đặc điểm các Khoa Hồi sức - Cấp cứu là nơi tiếp nhận những bệnh nặng và 

hoạt động thường xuyên 24 giờ mỗi ngày đặc biệt là Khoa Cấp cứu. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi cho thấy mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu có sự khác biệt so với các khoa khác. Lý giải 

vấn đề này, có lẽ Khoa Cấp cứu phần lớn nhân viên ở đây là những người trẻ mới vào nghề có thâm niên công 

tác dưới 5 năm. 

Ngoài khoa công tác, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thâm niên công tác tại bệnh viện là một yếu 

tố liên quan đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu. Theo đó, nhân viên y tế có 

thâm niên công tác từ 20 năm trở lên có mức độ hài lòng công việc cao nhất. Như vậy, càng có thời gian thâm 

niên công tác, mức độ thành thạo và kinh nghiệm tăng lên, cùng với đó, mức thu nhập cũng tăng lên, cơ hội học 

tập và thăng tiến cũng tăng theo nên nhân viên y tế có xu hướng hài lòng hơn với công việc. Điều này chứng tỏ 

các quy định, chính sách của bệnh viện liên quan đến đãi ngộ, chi tiêu nội bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm... rõ ràng, 

minh bạch giúp nhân viên hiểu rõ hơn hoạt động của bệnh viện và ngày càng hài lòng với công việc hơn. Như 

kết quả nghiên cứu của Kuburovic N trên 6.595 nhân viên y tế ở Serbia năm 2016 cũng cho kết quả tương tự. 

Nhân viên y tế có tuổi > 60, nam giới, thâm niên công tác là những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng [7]. 



5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Mức độ hài lòng chung của nhân viên y tế tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy là 3,63 ± 0,78. 

Khoa làm việc và thâm niên công tác là các yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế trong phân 

tích hồi quy đa biến. Theo đó, nhân viên y tế làm việc tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh có mức độ hài lòng cao 

hơn nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị khác trong nghiên cứu. 

Cải thiện môi trường làm việc, cải thiện cơ sở vật chất, giảm tải công việc là những vấn đề trước mắt cần can 

thiệp để tăng mức độ hài lòng của nhân viên y tế. Bên cạnh đó, cải thiện thu nhập và cơ hội thăng tiến giúp nhân 

viên gắn bó lâu dài với công việc nhằm cải thiện nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao cho bệnh viện. 
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HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CPR CÓ THIẾT BỊ PHẢN HỒI  

TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY 2019 

THE EFFECTIVENESS OF CPR TRANING ACTIVITES WITH FEEDBACK DEVICE IN THE VINMEC HOSPITAL TIMES 

CITY 2019 

ĐỖ HỒNG CÔNG1, VŨ VĂN THẢO2,  

NGUYỄN THỊ THU HIỀN2 

TÓM TẮT: 

Đặt vấn đề: Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2015 yêu cầu việc ép tim cần được thực hiện với tần số 100 

đến 120 nhịp ép mỗi phút, độ sâu từ 5 cm - 6 cm ở người lớn. Kể từ ngày 31/1/2019, AHA yêu cầu sử dụng 

thiết bị phản hồi trong tất cả các khóa học dạy kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR) cho người lớn [1]. Các thiết bị 

phản hồi phải đo và cung cấp phản hồi bằng âm thanh và/hoặc phản hồi trực quan về tần số và độ sâu  

ép tim. 

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả đào tạo CPR có thiết bị phản hồi tại Bệnh viện Vinmec Times City. 

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp có so sánh trước - sau. Các biến số nghiên cứu: 

độ sâu, tần số và chất lượng CPR. 

Kết quả: Độ sâu ép tim đạt 9,18% tăng lên 76,50% khi có thiết bị phản hồi; tần số ép tim đạt chất lượng 

trước và sau khi sử dụng thiết bị phản hồi lần lượt là 39,80% và 91,84%. Điều đặc biệt quan trọng, chất lượng 

CPR được cải thiện với phản hồi CPR (1,93% so với 62,12%, p < 0,001). 

Kết luận: Có sự cải thiện đáng kể trong việc tuân thủ các mục tiêu về độ sâu, tần số ép tim cũng như chất 

lượng CPR sau khi sử dụng thiết bị phản hồi. Chúng tôi khuyến cáo mạnh mẽ sử dụng thiết bị phản hồi ở tất cả 

các khóa đào  

tạo CPR. 

Từ khóa: hồi sinh tim phổi, thiết bị phản hồi, chất lượng CPR. 

ABSTRACT 

Background: The American Heart Association 2015 instructed that chest compression ought to be 

performed at a rate of 100 to 120 beats per minute and a depth between 5 cm to 6 cm in adults and since January 

31, 2019, feedback devices were required in all AHA CPR courses for adults [1]. Following this, these feedback 

devices must measure and provide audios and/or visual feedback on chest compression rate and depth. 

Aims: Evaluate the effectiveness of CPR training activities with feedback device in the Vinmec Hospital 

Times City. 

Method: Experimental study. Study variables include as follows: Depth, rate and CPR quality. 

Results: First, the depth of chest compression reached 9.18%, steady rose to 76.50%; Second, adequate chest 

compression rate increased significantly from 39.80% to 91.84%. Finally, CPR quality experienced an upward 

trend, from 1.93% to 62.12% after used real-time feedback device. 

Conclusion: We saw a noteworthy enhancement in compliance with the depth and rate of chest compression 

and CPR quality goals after using of real-time feedback device. We strongly recommend that real-time feedback 

devices should be used in all CPR training programs. 

Keywords: CPR, Feedback devices, chest compression quality. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 



Trong quá trình hồi sức tim phổi, chất lượng ép tim là chìa khóa cho sự sống còn của người bệnh. Tuy nhiên, 

một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cả chuyên gia và người cứu hộ thường thực hiện CPR với tần số và độ sâu 

không phù hợp. Bản cập nhật Guidelines năm 2015 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) yêu cầu việc ép tim 

cần được thực hiện với tần số 100 đến 120 nhịp ép mỗi phút và độ sâu từ 5 cm - 6 cm ở người lớn và cũng đã 

nhấn mạnh lợi ích của việc sử dụng các thiết bị phản hồi ở các khía cạnh độ sâu, tần số ép tim và độ thả thông 

qua việc phản hồi thời gian thực bằng âm thanh và hình ảnh. Theo đó để đạt được yêu cầu này, các thiết bị phản 

hồi phải đo và cung cấp phản hồi bằng âm thanh và/hoặc phản hồi trực quan về tần số và độ sâu ép tim, cho 

phép học viên tự điều chỉnh hoặc xác nhận hiệu suất kỹ năng của họ ngay lập tức trong quá trình đào tạo. 

Thiết bị phản hồi trong hồi sinh tim phổi cơ bản là thiết bị trực tiếp đo độ sâu, tần số và phản hồi thời gian 

thực bằng hình ảnh hoặc âm thanh hoặc cả hai. Trong trường hợp tối ưu, thiết bị phản hồi cũng có thể cho phép 

biết vị trí đặt tay, độ thả và tỷ số ép tim CCF. Thiết bị phản hồi cũng có thể được tích hợp vào mô hình hoặc 

phục vụ như một phụ kiện của mô hình. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian nghiên cứu: 8/2018 - 30/10/2019. 

2.2. Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Vinmec Times City. 

2.3. Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên Bệnh viện Vinmec Times City. 

2.4. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp có so sánh trước sau. Đối tượng nghiên cúu được yêu cầu ép 

tim liên tục trong vòng 1 phút với mô hình và không bật chức năng phản hồi, nghỉ 2 phút sau đó thực hiện lại ép 

tim 1 phút với thiết bị phản hồi được bật và có nhắc nhở điều chỉnh độ sâu, tần số từ người hướng dẫn dựa trên 

các thông số phản hồi thời gian thực trên màn hình thiết bị. 

Dữ liệu từ mỗi lần CPR 1 phút cho mỗi người tham gia đã được máy khử rung kèm monitor Zoll - R Series 

ghi lại và được lưu trữ trên thẻ nhớ trong của thiết bị. Dữ liệu này sau đó được phân tích bằng phần mềm Case 

review của Zoll (Zoll Medical Corporation, 2019, phiên bản 8.3.2). Phần mềm này cho phép phân tích cụ thể về 

tần số, độ sâu và chất lượng CPR theo Hướng dẫn của AHA 2015 và được báo cáo bằng tỷ lệ phần trăm của 

tổng số nhịp ép tim trong một khoảng thời gian. Những người tham gia nghiên cứu của chúng tôi không được 

tiếp xúc với thiết bị phản hồi thời gian thực trước đó và vì vậy chúng tôi đã chọn giới hạn phân tích ban đầu về 

tần số ép tim và độ sâu nhịp ép, trong đó máy khử rung tim cung cấp cả lời nhắc phản hồi trực quan và âm 

thanh. Phản hồi CPR được thực hiện trên cùng một mô hình với miếng khử rung đa chức năng Zoll CPR Stat-

padz với cảm biến CPR tích hợp. 

2.5. Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu: Chọn mẫu toàn bộ bằng phương pháp thuận tiện. 

2.6. Biến số và chỉ số nghiên cứu: Độ sâu, tần số và chất lượng CPR. 

2.7. Quản lý, phân tích số liệu: Kiểm tra số liệu bằng phương pháp thủ công trên bệnh án nghiên cứu và dữ 

liệu sau khi nhập. Nhập và phân tích số liệu bằng SPSS 20.0. Các kết quả được tính toán: tỷ lệ phần trăm, so 

sánh các tỷ lệ, mối tương quan giữa các biến số. Các test nghiên cứu: χ2 test, T test. 

3. KẾT QUẢ 

Chúng tôi thu thập được 98 mẫu trong thời gian nghiên cứu. Kết quả CPR trước và sau khi sử dụng thiết bị 

phản hồi được mô tả trong bảng 1 và biểu đồ 1. Trong số 98 người tham gia nghiên cứu của chúng tôi, chỉ có 

9,18% nhịp ép đạt độ sâu chính xác mà không sử dụng chức năng phản hồi của thiết bị, nhưng điều này đã tăng 

lên đến 76,50% khi có phản hồi của thiết bị và người hướng dẫn. Tương tự, việc tuân thủ tần số ép tim trong 

CPR được cải thiện đáng kể, từ 39,80% lên thành 91,80% với việc sử dụng thiết bị phản hồi. 

Bảng 1. Độ sâu, tần số và chất lượng CPR trước và sau khi sử dụng thiết bị phản hồi. 

 Không có Có phản p 



phản hồi 

CPR 

hồi CPR 

Độ sâu trung bình 

(cm) 

7,98 

(± 1,63) 

5,50 (± 

0,54) 

< 

0,001 

Tỷ lệ ép đúng độ 

sâu (%) 
9,18 76,50 

< 

0,001 

Tần số trung bình 

(nhịp/phút) 

121,38 (± 

16,3) 

110,69 (± 

7,69) 

< 

0,001 

Tỷ lệ ép đúng tần 

số (%) 
39,80 91,80 

< 

0,001 

Chất lượng CPR 

(%) 
1,93 62,12 

< 

0,001 

 

 

Biểu đồ 1. Chất lượng ép tim trước và sau khi có phản hồi CPR (tính theo%) 

4. BÀN LUẬN 

Bảng 1 cho thấy độ sâu trung bình ép lên đến 7,98 cm và không đồng đều (SD 1,63), trong khi có phản hồi 

CPR độ sâu này giảm xuống trung bình là 5,50 cm (SD 0,54). Tỷ lệ ép đúng độ sâu tăng từ 9,18% lên 76,50% 

sau khi có phản hồi, khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu 

của Pritchard J và cộng sự (2019) với sự khác biệt về độ sâu CPR đạt chuẩn tăng từ 38% lên đến 95% [3] và của 

White A.E và cộng sự (2017) [5] tăng từ 47% lên 83% sau khi có thiết bị phản hồi. Nghiên cứu của các tác giả 

này ghi nhận tỷ lệ ép tim đúng độ sâu cao hơn trước khi có phản hồi CPR so với nghiên cứu của chúng tôi là do 

các nghiên cứu đó thực hiện trên nhóm đối tượng nhân viên Khoa Cấp cứu và sinh viên y khoa, những người 

được đào tạo CPR trong thời gian nhiều hơn và tái đào tạo thường xuyên hơn, trong khi chúng tôi nghiên cứu 

trên nhóm người tham gia là nhân viên bệnh viện nói chung, bao gồm cả nhân viên y tế và nhân viên khối hành 

chính. 

Tần số ép tim đạt chất lượng từ 39,80% tăng lên 91,84% sau khi có phản hồi, kết quả có ý nghĩa thống kê với 

p < 0,001. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của Pritchard J và cộng sự (2019) tăng từ 35% lên 95% 

[3] và của White A.E và cộng sự (2017)[3] tăng từ 46,80% lên 88%. 

Chất lượng CPR trước và sau khi có phản hồi CPR lần lượt là 1,93% lên 62,12% với p < 0,001 có ý nghĩa 

thống kê. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của Pritchard J (2019) tăng từ 19% lên 61% [3] và 

nghiên cứu của Peberdy MA và cộng sự (2009) [2] ghi nhận chất lượng CPR trước và sau khi sử dụng thiết bị 

phản hồi lần lượt là 15% và 78%. 

Biểu đồ 1 ghi nhận chất lượng CPR được cải thiện với việc sử dụng thiết bị phản hồi (1,93% so với 62,12%, 

p < 0,001), với dải chất lượng CPR được phân bố nghiêng về phía đạt chất lượng trên 50% nhiều hơn khi có sử 

dụng thiết bị  

phản hồi. 

Chất lượng CPR là thông số phản ánh đồng thời cả độ sâu, tần số, độ thả và CCF. Nghiên cứu của Shota 

Tanaka và cộng sự (2019) trên 640 học viên cũng chỉ ra rằng, việc sử dụng thiết bị phản hồi có thể cải thiện 



đáng kể về độ sâu ép tim theo hướng dẫn của AHA, từ 20% tăng lên 39% và độ thả từ 2,7% lên 22,6% với p < 

0,001 [4] so với cách dạy truyền thống - giảng viên phản hồi theo cảm nhận và kinh nghiệm cá nhân. Nghiên 

cứu của chúng tôi không đánh giá độ thả và chỉ số CCF khi đưa ra thiết kế nghiên cứu ép tim liên tục một phút, 

tuy nhiên chúng tôi cũng dự đoán khi có sự hỗ trợ của thiết bị phản hồi độ thả và chỉ số CCF cũng sẽ được cải 

thiện đáng kể. 

Hạn chế của để tài là việc ép tim trên mô hình đào tạo nên độ cứng không giống cơ thể người thực và việc ép 

tim trên mô hình thiếu cảm xúc và tính căng thẳng như khi hồi sức trên người thực. 

Phương pháp lấy số liệu bằng cách cho người tham gia ép tim sau đó nghỉ hai phút và ép tim tiếp với thiết bị 

phản hồi có thể ảnh hưởng đến chất lượng ép tim do thời gian nghỉ không đầy đủ của người tham gia nghiên 

cứu. Ngoài ra sẽ có nguy cơ vượt quá độ sâu ước tính nếu ép tim được thực hiện trên bề mặt có tính chất đàn 

hồi, ví dụ như giường bệnh có đệm. 

Về thiết bị phản hồi: cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về CPR, có thể ứng dụng vào thực hành như một 

máy sốc điện và monitor rất tốt nhưng giá thành tương đối đắt tiền, việc sử dụng thiết bị cần thời gian làm quen 

và có thể gây vướng tay khi thực hành. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

CPR chất lượng cao bao gồm cả ép tim duy trì đúng độ sâu, tần số chính xác, độ thả và CCF trên 80% là yếu 

tố tiên quyết ảnh hưởng đến khả năng sống còn của người bệnh. Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng, cấp cứu viên 

hiếm khi đạt được chất lượng CPR nếu không có thiết bị phản hồi và có xu hướng thực hiện tốt hơn khi có thiết 

bị phản hồi. Việc sử dụng thiết bị phản hồi trong hoạt động đào tạo CPR làm tăng tỷ lệ ép tim đúng độ sâu, tần 

số và làm tăng chất lượng CPR. 

Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp một bằng chứng mạnh mẽ cho việc thực hiện đào tạo CPR có thiết bị 

phản hồi thời gian thực nhất là tại các Khoa Cấp cứu. 

Các nghiên cứu tương lai cần thực hiện trên đối tượng người thật để kiểm chứng thiết bị phản hồi liệu có cải 

thiện chất lượng ép tim hay không, đồng thời với đó là có cải thiện tỷ lệ có tuần hoàn tự nhiên trở lại và tỷ lệ 

sống sót (ép tim thành công) hay không. 
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CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH  

BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 

FACTORS RELATED TO PATIENT HANDOFF PROCESS IN CHO RAY HOSPITAL 

PHÙNG THANH PHONG1, NGUYỄN THỊ OANH2,  

VƯƠNG THỊ NHẬT LỆ2, HOÀNG KIM YẾN THI2,  

VŨ THỊ THANH HƯƠNG3,VŨ THỊ TUYẾT NGA3, NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN3, HỒ THỊ THI3 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Xác định các yếu tố liên quan tới trao đổi thông tin trong quá trình bàn giao người bệnh của điều 

dưỡng ở các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và khoa Ngoại, Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018 trên đối tượng là 

điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề và đồng ý tham gia nghiên cứu. Bộ câu hỏi khảo sát bàn giao người bệnh 

của Michelle, Đại học Arizona. Số liệu thống kê được nhập và phân tích trên phần mềm SPSS 22.0. 

Kết quả: Điều dưỡng đánh giá đồng ý với yếu tố con người liên quan bàn giao người bệnh với mức điểm 

trung bình ở khoa Cấp cứu (Mean = 3,79), khoa Hồi sức (Mean = 3,75) và khoa Ngoại (Mean = 3,77). Điều 

dưỡng đồng ý với yếu tố tổ chức liên quan đến bàn giao người bệnh với mức điểm trung bình ở khoa Cấp cứu 

(Mean = 3,92), khoa Hồi sức (Mean = 3,71) và khoa Ngoại (Mean = 3,91). Điều dưỡng đồng ý với yếu tố môi 

trường làm việc liên quan bàn giao người bệnh với mức điểm trung bình ở khoa Cấp cứu (Mean = 3,65) và khoa 

Ngoại (Mean = 3,47). Yếu tố liên quan đến công tác bàn giao được đánh giá không đồng ý là yếu tố công cụ 

bàn giao người bệnh với mức điểm trung bình ở khoa Cấp cứu (Mean = 3,14), khoa Hồi sức tích cực (Mean = 

3,26) và khoa Ngoại (Mean = 3,05). Điều dưỡng đánh giá không đồng ý với yếu tố trách nhiệm với mức điểm 

trung bình ở khoa Cấp cứu (Mean = 3,33) và khoa Hồi sức (Mean = 3,23). Yếu tố môi trường làm việc liên 

quan công tác bàn giao được đánh giá không đồng ý với mức điểm trung bình ở Khoa Hồi sức (3,14). 

Kết luận: Yếu tố liên quan đến bàn giao người bệnh được điều dưỡng thống nhất bao gồm: (1) yếu tố con 

người, (2) yếu tố tổ chức ở cả 3 khoa tham gia nghiên cứu và (3) yếu tố môi trường làm việc (ở khoa Cấp cứu 

và khoa Ngoại). Yếu tố không liên quan đến công tác bàn giao bao gồm: (1) yếu tố công cụ bàn giao người 

bệnh (ở cả 3 khoa tham gia nghiên cứu), (2) yếu tố trách nhiệm (ở khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức) và (3) yếu tố 

môi trường làm việc (ở khoa Hồi sức). 

Khuyến nghị: Cần chuẩn hóa công cụ bàn giao, phân bố nhân sự và môi trường làm việc phù hợp để điều 

dưỡng thực hiện tốt bàn giao người bệnh. 

Từ khóa: Bàn giao người bệnh, trao đổi thông tin, an toàn người bệnh 

ABSTRACT 

Objective: To identify factors related to information exchange of the patient handoff of nurses in the 

Emergency Department (ED), Intensive Care Unit (ICU) and Surgical Department (SD) of Cho Ray Hospital.  

Methodology: A cross-sectional descriptive study was conducted from August 2018 to December 2018 on 

nurses having work licenses and agreed to participate in the study. Michelle’s patient handoff survey 

questionnaire prepare by University of Arizona was used to collect data. Data were entered and analyzed by 

SPSS 22.0 software. 

Results: Nurses in all study departments (ED, ICU and SD) agreed that the human factor related to patient 

handoff with the average scores were 3.79, 3.75 và 3.77, respectively. Organization factor was considered as 

related factor to patient handoff with the average score in the ED was 3.92, in ICU was 3.71 and in SD was 

3.91. Working environment was assessed as related factor to hand over the patient with the average score in the 



ED and in SD were 3.65 and 3.47 respectively. Handoff tool was not assessed as a factor related to patient 

handoff by nurses in all studied departments with the average score of 3.14, 3.26 and 3.05, respectively. 

Responsibility factor was also not considered as related factor to patient handoff with average score of 3.33 in 

the ED and 3.23 in the ICU while working environment was not assessed as related factor in the ICU with 

average score of 3.14. 

Conclusions: Factors related to patient handoff agreed by nurses are: (1) human factor, (2) organizational 

factor in all 3 departments participating in the study and (3) environmental factor (in the ED and SD). Factors 

that assessed as not related to handoff patients: (1) instrument for patient handoff (in all 3 participating 

departments), (2) responsibility factor (in ED and ICU) and (3) working evironment factor (im ICU). 

Recommendation: Need to standardize patient handoff tool, appropriate staffing and working environment 

for nurse to handoff patients ensure patient safety. 

Keywords: patient handoff, handoff information exchange, patient safety. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trao đổi thông tin là một phần quan trọng trong thực hành điều dưỡng (ĐD) hàng ngày. Bàn giao người bệnh 

(NB) là quá trình trao đổi thông tin từ người chăm sóc này sang một người chăm sóc khác hoặc từ nhóm chăm 

sóc này sang một nhóm chăm sóc khác với mục đích là đảm bảo quá trình chăm sóc được liên tục và an toàn 

[11],[12],[14]. Bàn giao không hiệu quả là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố y khoa nghiêm trọng cho 

người bệnh bao gồm nhầm vị trí phẫu thuật, té ngã, sai sót trong sử dụng thuốc [14]. Bằng chứng cho thấy 65-

80% sự cố y khoa liên quan đến lỗi giao tiếp giữa nhân viên y tế, trong đó gần một nửa sự cố xảy ra trong quá 

trình bàn giao [4],[11]. Bên cạnh đó, bàn giao không hiệu quả làm tăng chi phí, trì hoãn việc chăm sóc, không 

hài lòng của NB và gia đình [3],[11]. Cải thiện hiệu quả giữa nhóm chăm sóc là một trong những mục tiêu của 

tổ chức JCI [13]. 

Tại Việt Nam, hầu hết các bệnh viện tuyến cuối đều quá tải. ĐD có quá nhiều việc trong lúc bàn giao và 

nhận bệnh. Bên cạnh đó, công cụ để ĐD bàn giao chưa được trang bị đầy đủ, vì thế bàn giao thiếu thông tin là 

nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của NB. Trong những năm gần đây, Bộ Y tế đã nỗ lực đẩy mạnh các hoạt 

động về an toàn người bệnh như xây dựng các tài liệu đào tạo liên tục về An toàn NB [2], Thông tư hướng dẫn 

về Phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh [1]. Trong đó, cải thiện thông tin trong nhóm 

chăm sóc là lĩnh vực quan tâm đang được xây dựng và phát triển. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hoạt động bàn giao 

người bệnh diễn ra hàng ngày. Công cụ để bàn giao NB chủ yếu là sổ bàn giao, ghi lên bảng tại phòng hành 

chánh. Qua khảo sát thực trạng cho thấy, tình trạng bàn giao NB tại các khoa đã được thực hiện theo quy định 

của bệnh viện, điều dưỡng sử dụng biểu mẫu bàn giao thuốc, ghi sổ bàn giao trong phòng hành chánh khoa. 

Nhằm đánh giá thực trạng công tác bàn giao người bệnh và các yếu tố ảnh hưởng đến trao trổi thông tin trong 

quá trình bàn giao người bệnh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Các yếu tố liên quan tới trao đổi thông tin trong 

quá trình bàn giao người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy”. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các yếu tố liên quan tới 

trao đổi thông tin trong quá trình bàn giao người bệnh của điều dưỡng ở một số khoa lâm sàng tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng: Điều dưỡng công tác tại khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức Cấp cứu và khoa Ngoại. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: Điều dưỡng đồng ý tham gia nghiên cứu; Có chứng chỉ hành nghề; Tham gia trực tiếp 

công tác chăm sóc người bệnh. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Điều dưỡng chưa có chứng chỉ hành nghề, điều dưỡng đang trong giai đoạn nghỉ hậu 

sản và điều dưỡng nghỉ không hưởng lương. 

Cỡ mẫu: Chọn tất cả các điều dưỡng làm việc tại các khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức tích cực và khoa Ngoại 

thỏa mãn điều kiện chọn mẫu. 



2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ 271 điều dưỡng đủ tiêu chuẩn được chọn vào 

nghiên cứu. 

2.3. Thời gian và địa điểm: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2018 tại khoa Cấp cứu, 

khoa Hồi sức tích cực và khoa Ngoại - Bệnh viện Chợ Rẫy. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

2.5. Công cụ thu thập số liệu: Bộ câu hỏi khảo sát về bàn giao người bệnh sử dụng là của tác giả Michelle 

G. Naour, Đại học Arizona [5]. Chúng tôi đã chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực trạng. Trước khi tiến hành 

thu thập số liệu, chúng tôi đã sử dụng bộ câu hỏi để đánh giá độ tin cậy trên 30 điều dưỡng làm việc tại các 

khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức tích cực và khoa Ngoại, độ tin cậy là 0,8. Bộ câu hỏi khảo sát bàn giao người bệnh 

được đánh giá theo thang đo Likert với 5 mức độ (bảng 1). 

Bảng 1. Thang đo Likert 5 mức độ 

Giá 

trị 

Mô tả Khoảng  

1 Hoàn toàn không đồng ý 1,0 - 1,79 

2 Không đồng ý 1,80 - 

2,59 

3 Không đồng ý hoặc bình thường 2,61 - 

3,39 

4 Đồng ý 3,41 - 

4,19 

5 Hoàn toàn đồng ý 4,21 - 5,0 

 

2.6. Phương pháp thu thập số liệu: Phát vấn (đối tượng nghiên cứu tự điền bộ câu hỏi). 

2.7. Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu được nhập và phân tích bằng phần mềm SPSS 22.0. 

2.8. Đạo đức nghiên cứuNghiên cứu đã được chấp nhận bởi Hội đồng Đạo đức nghiên cứu của Bệnh viện 

Chợ Rẫy, đối tượng tham gia nghiên cứu đã được nghiên cứu viên giải thích và hoàn toàn tự nguyện. 

3. KẾT QUẢ 

Nghiên cứu được thực hiện trên 271 điều dưỡng, trong đó có 84 điều dưỡng ở khoa Cấp cứu, 92 điều dưỡng 

ở khoa Hồi sức tích cực và 95 điều dưỡng ở khoa Ngoại. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá yếu tố con người liên quan đến bàn giao người bệnh 

ST

T 
Nội dung 

Điểm trung bình  

Kho

a 

Cấp 

cứu  

Kho

a  

Hồi 

sức 

Kho

a 

Ngoạ

i 



1 Được đào tạo về trao đổi 

thông tin trong chăm sóc 

4,01 4,02 4,03 

2 Thông tin người bệnh 

giao hoặc nhận là để 

chăm sóc người bệnh 

liên tục 

4,00 4,15 4,09 

3 Thông tin bàn giao được 

điều dưỡng ghi trong hồ 

sơ bệnh án  

2,72 2,32 2,43 

4 Thông tin bàn giao phù 

hợp với thông tin trong 

hồ sơ bệnh án 

4,00 3,99 4,02 

5 Hiểu rõ quá trình bàn 

giao 

4,24 4,29 4,26 

 Điểm trung bình chung 3,79 3,75 3,77 

 

Bảng 2 cho thấy điều dưỡng đồng ý với yếu tố con người liên quan đến chất lượng bàn giao với mức điểm 

trung bình khá cao ở cả 3 khoa tham gia nghiên cứu. Nội dung “Thông tin bàn giao được điều dưỡng ghi trong 

hồ sơ bệnh án” đạt điểm trung bình thấp nhất ở cả 3 khoa tham gia nghiên cứu. 

Bảng 3. Kết quả đánh giá yếu tố tổ chức liên quan đến bàn giao người bệnh 

ST

T 
Nội dung 

Điểm trung bình  

Kho

a 

Cấp 

cứu 

Kho

a 

Hồi 

sức 

Kho

a 

Ngoạ

i 

1 Quy định về bàn giao 

được cung cấp rõ ràng  

4,07 4,09 4,02 

2 Quy trình trao đổi thông 

tin được tổ chức tốt 

3,98 3,86 4,01 

3 Đội ngủ quản lý sẵn sàng 

hỗ trợ khi tôi không thể 

bàn giao thông tin 

3,87 3,61 3,89 

4 Tất cả các khoa tham gia 

tích cực vào quá trình 

3,78 3,39 3,78 



bàn giao người bệnh 

5 Bệnh viện đã cung cấp 

các nguồn lực cần thiết 

3,93 3,60 3,82 

 Điểm trung bình chung 3,92 3,71 3,91 

 

Bảng 3 cho thấy điều dưỡng đồng ý về yếu tố tổ chức liên quan đến công tác bàn giao với mức điểm trung 

bình khá cao ở cả 3 khoa tham gia nghiên cứu. Trong đó, nội dung “tất cả các khoa tham gia tích cực vào quá 

trình bàn giao người bệnh” có điểm trung bình thấp nhất ở khoa Hồi sức tích cực (Mean = 3,39). 

Bảng 4. Kết quả đánh giá yếu tố công cụ bàn giao người bênh 

ST

T 
Nội dung 

Điểm trung bình  

Kho

a 

Cấp 

cứu 

Kho

a 

Hồi 

sức 

Kho

a 

Ngoạ

i 

1 Biểu mẫu hồ sơ bệnh án 

cung cấp đủ thông tin để 

bàn giao  

4,02 3,96 3,85 

2 ĐD sử dụng công cụ 

(SBAR/IPASS) để bàn 

giao thông tin người 

bệnh 

3,07 3,34 3,06 

3 ĐD thích giao và nhận 

thông tin bằng lời hơn 

HSBA 

2,38 2,52 2,26 

4 Bàn giao người bệnh 

bằng lời có hiệu quả như 

sử dụng mẫu bàn giao 

2,52 2,64 2,40 

5 Điều dưỡng có cơ hội trả 

lời những câu hỏi trong 

quá trình bàn giao 

3,72 3,83 3,68 

 Tổng điểm trung bình 3,14 3,26 3,05 

 

Bảng 4 cho thấy điều dưỡng đồng ý về yếu tố công cụ bàn giao với mức điểm trung bình thấp ở cả 3 khoa. 

Điều dưỡng đánh giá mức điểm trung bình khá cao nội dung “Biểu mẫu hồ sơ bệnh án cung cấp đủ thông tin để 

bàn giao” ở khoa Cấp cứu (Mean = 4,02). 



Bảng 5. Kết quả đánh giá yếu tố trách nhiệm liên quan đến bàn giao NB 

ST

T 
Nội dung khảo sát 

Điểm trung bình  

Kho

a 

Cấp 

cứu 

Kho

a 

Hồi 

sức 

Kho

a 

Ngoạ

i 

1 Trong thời gian 30 phút, 

điều dưỡng giao bệnh có 

đủ thời gian để chuẩn bị 

người bệnh và bàn giao 

thông tin 

 

3,76 

 

3,21 

 

3,67 

2 Trong thời gian 10 phút, 

điều dưỡng nhận bệnh 

tiếp nhận thông tin đầy 

đủ của NB 

 

3,21 

 

2,97 

 

3,36 

3 ĐD thích việc bàn giao 

thông tin NB trực tiếp 

khi giao ca  

 

3,84 

 

3,79 

 

4,01 

4 ĐD cung cấp thiếu thông 

tin khi bàn giao  

2,54 2,59 2,34 

5 Có quá nhiều nhiệm vụ 

xung quanh việc bàn 

giao 

3,29 3,62 3,92 

 Điểm trung bình chung 3,33 3,23 3,46 

 

Bảng 5 cho thấy điều dưỡng đồng ý với yếu tố trách nhiệm trong thực hiện bàn giao ở khoa Ngoại với điểm 

trung bình cao, không đồng ý với điểm trung bình thấp ở khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức. Điều dưỡng đồng ý 

nội dung “trong thời gian 30 phút đủ để chuẩn bị người bệnh và thực hiện bàn giao”, không đồng ý nội dung 

“cung cấp thiếu thông tin khi bàn giao” ở cả 3 khoa. 

Bảng 6. Kết quả đánh giá yếu tố môi trường làm việc liên quan đến bàn giao NB 

ST

T 
Thông tin khảo sát 

Điểm trung bình  

Kho

a 

Cấp 

cứu 

Kho

a 

Hồi 

sức 

Kho

a 

Ngo

ại 



1 Môi trường trong khoa 

ảnh hưởng đến hiệu quả 

trao đổi thông tin trong 

bàn giao  

 

3,85 

 

2,91 

 

3,48 

2 Khoa có đủ phương tiện 

để thực hiện quá trình 

bàn giao thông tin hiệu 

quả  

 

3,98 

 

3,58 

 

3,71 

3 ĐD thường bị phân tâm, 

quá trình bàn giao bị gián 

đoạn do nhiệm vụ khác 

điện thoại reo, người bệnh 

và gia đình NB gọi,... 

 

3,87 

 

3,28 

 

3,53 

4 Thiết kế của khoa làm 

ảnh hưởng trong việc bàn 

giao thông tin  

 

3,07 

 

2,90 

 

3,15 

5 Tiếng ồn trong khoa làm 

xao lãng quá trình bàn 

giao thông tin người bệnh 

 

3,48 

 

3,03 

 

3,46 

 Điểm trung bình 3,65 3,14 3,47 

 

Điều dưỡng đồng ý với yếu tố môi trường làm việc tại khoa Cấp cứu và khoa Ngoại với điểm trung bình cao, 

không đồng ý tại khoa Hồi sức (Mean = 3,14). Nội dụng “Thiết kế của khoa làm ảnh hưởng việc bàn giao” có 

điểm thấp nhất (Mean = 2,90) ở khoa Hồi sức. 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Yếu tố con người 

Kết quả cho thấy bàn giao NB tại khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức tích cực, và khoa Ngoại với tổng điểm trung 

bình là 3,79, 3,75 và 3,77 được đánh giá với mức độ đồng ý. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu 

của tác giả Naour [5]. Tuy nhiên, thông tin bàn giao được ghi nhận trong hồ sơ bệnh án có điểm trung bình thấp 

nhất ở cả 3 nhóm do điều dưỡng bàn giao miệng hoặc ghi vào sổ bàn giao. Việc điều dưỡng bàn giao miệng cho 

người nhận bàn giao có thể thiếu thông tin, dễ bỏ sót những thông tin quan trọng có thể gây ra hậu quả nghiêm 

trọng cho NB. Thông tin bàn giao người bệnh đầy đủ và ghi vào hồ sơ giúp nâng cao và cải tiến quy trình bàn 

giao người bệnh một cách hiệu quả. Tác giả Streeter khuyến cáo cần tiêu chuẩn hóa quá trình bàn giao và đào 

tạo cho điều dưỡng để ngăn ngừa sự cố trong chăm sóc người bệnh [10]. 

4.2. Về yếu tố tổ chức 

Điều dưỡng đánh giá đồng ý về quy trình bàn giao được cung cấp cụ thể và được tổ chức tốt. Kết quả tương 

tự như nghiên cứu của tác giả Naour [5]. Tuy nhiên, các khoa tham gia tích cực vào quá trình bàn giao NB được 

đánh giá ở mức thấp tại khoa Hồi sức tích cực do biểu mẫu bàn giao người bệnh của khoa tự xây dựng chưa 

được thống nhất trong bệnh viện. 



4.3. Yếu tố công cụ bàn giao 

Kết quả cho thấy điểm trung bình thấp ở cả 3 nhóm do các khoa áp dụng bàn giao trên phiếu chăm sóc người 

bệnh và trong sổ bàn giao. Trong quá trình bàn giao có thể bàn giao thiếu thông tin và có nguy cơ xảy ra sự cố 

nghiêm trọng. Vì vậy, các khoa cần xây dựng biễu mẫu bàn giao phù hợp với đặc điểm bệnh lý về các thông tin 

NB, lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, tiền sử bệnh tật và các vấn đề cần lưu ý trên mỗi NB sẽ giúp cho việc 

bàn giao và theo dõi NB tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy công cụ SBAR góp phần giảm sai sót khi truyền đạt 

thông tin trong bàn giao công việc của nhân viên y tế và đã được chứng minh cải thiện giao tiếp với NB và gia 

đình NB trong bệnh viện [6], [9]. Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng công cụ hoặc cần được ghi đầy đủ 

thông tin người bệnh bao gồm họ tên, năm sinh, số nhập viện, số phòng, số giường, chẩn đoán, thời gian bàn 

giao, vấn đề của người bệnh, tiền sử bệnh lý, dấu hiệu bảng kiểm để bàn giao người bệnh nhằm cải thiện an 

toàn người bệnh [15]. 

4.4. Yếu tố trách nhiệm 

Trách nhiệm của điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc bàn giao NB. Các thông tin về tình trạng sức 

khỏe của NB phải được theo dõi, ghi chép rõ ràng, đầy đủ, chi tiết vào phiếu chăm sóc NB. Khi bàn giao người 

bệnh, các thông tin chi tiết về lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, tiền sử bệnh tật cũng như các vấn đề cần lưu 

ý theo dõi trên NB phải được bàn giao một cách rõ ràng, chi tiết và cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 

Mặc dù hồ sơ bệnh án ghi chép đầy đủ, rõ ràng và chi tiết vẫn không thể thay thế được vai trò của ĐD trong 

việc bàn giao trực tiếp thông tin của NB. Việc bàn giao thông tin NB không đầy đủ và thiếu chính xác sẽ gây 

ảnh hưởng nguy hiểm đến kế hoạch chăm sóc và theo dõi NB. Do đó, ĐD cần phải phải hết sức tập trung khi 

truyền đạt thông tin về tình trạng sức khỏe của NB trong lúc bàn giao, mặc dù có nhiều yếu tố tác động xung 

quanh như phải theo dõi và chăm sóc các bệnh nhân khác hoặc phải nghe thông tin qua điện thoại. 

4.5. Môi trường làm việc 

Môi trường làm việc góp phần quan trọng vào hiệu quả và tính an toàn trong theo dõi, chăm sóc cũng như 

bàn giao thông tin NB. Bàn giao phải được nhất quán theo mẫu thông tin được quy định của bệnh viện nói 

chung và của khoa nói riêng. Phòng làm việc phải được thiết kế khoa học và hợp lý, trang thiết bị dụng cụ y tế 

phải được sắp xếp theo đúng quy trình chuẩn để đảm bảo công tác theo dõi chăm sóc NB đạt hiệu quả cao. Giao 

tiếp tốt với NB có vai trò quan trọng cho mỗi người ĐD [8]. Bên cạnh đó, bàn giao hiệu quả giúp hạn chế 

những rủi ro về tình trạng sức khỏe của người bệnh cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác 

theo dõi và chăm sóc NB [7]. Bàn giao người bệnh tại giường giúp nâng cao kỹ năng thực hành về theo dõi và 

chăm sóc NB, giảm nguy cơ sai sót, phát hiện và xử lý kịp thời các biến chứng có thể xảy ra, góp phần đảm bảo 

an toàn người bệnh. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Yếu tố liên quan đến bàn giao người bệnh được điều dưỡng thống nhất bao gồm: (1) yếu tố con người, (2) 

yếu tố tổ chức ở cả 3 khoa tham gia nghiên cứu và (3) yếu tố môi trường làm việc (ở khoa Cấp cứu và khoa 

Ngoại). Yếu tố không liên quan đến công tác bàn giao bao gồm: (1) yếu tố công cụ bàn giao người bệnh (ở cả 3 

khoa tham gia nghiên cứu), (2) yếu tố trách nhiệm (ở khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức) và (3) yếu tố môi trường 

làm việc (ở khoa Hồi sức). Để đảm bảo người bệnh được chăm sóc an toàn, toàn diện và liên tục thì nhà quản lý 

cần chuẩn hóa công cụ bàn giao người bệnh phù hợp ở 3 khoa tham gia nghiên cứu, phân bố nhân sự hợp lý để 

thực hiện công tác bàn giao ở khoa Cấp cứu và Hồi sức, bố trí môi trường làm việc phù hợp ở khoa Hồi sức 

trong công tác bàn giao người bệnh. 
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KHẢO SÁT NĂNG LỰC CỦA ĐIỀU DƯỠNG MỚI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SURVEY ON COMPENTENCY OF NEWLY RECRUITED NURSES  

AT BINH DINH GENERAL HOSPITAL 

TRẦN THỊ XUÂN TÂM1,  

VÕ THỊ QUYÊN2, BÙI THỊ DIỆU3 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả năng lực của điều dưỡng viên được tuyển dụng từ tháng 01/2014 tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bình Định và so sánh năng lực điều dưỡng ở các trình độ khác nhau. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ công cụ được xây dựng dựa trên Chuẩn năng lực cơ 

bản của điều dưỡng  

Việt Nam do Bộ Y tế ban hành, nghiên cứu thực hiện trên 72 điều dưỡng được tuyển dụng từ tháng 01/2014 đến 

tháng 08/2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. 

Kết quả: Lĩnh vực “thực hành chăm sóc” là lĩnh vực điều dưỡng được đào tạo tốt nhất và cảm thấy tự tin 

nhất khi làm việc (3,54 ± 0,36 và 3,51 ± 0,63). Ngược lại, lĩnh vực “hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề 

nghiệp” điều dưỡng ít được chú trọng trong đào tạo và ít tự tin nhất khi thực hiện công việc (2,5 ± 0,52 và 3,31 

± 0,9). Xét trên cả 3 lĩnh vực thì năng lực đáp ứng yêu cầu công việc (3,43 ± 0,76) cao hơn năng lực được đào 

tạo (3,07 ± 0,43). Đối với năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, có sự khác nhau về năng lực đối với nhóm đại 

học và nhóm cao đẳng; nhóm đại học và nhóm trung học trong lĩnh vực “Quản lý và phát triển nghề nghiệp”; 

Nhưng ở lĩnh vực “Hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp” thì chỉ có sự khác nhau về năng lực ở 

nhóm đại học và nhóm trung học. Có mối liên quan thuận giữa năng lực thực hành chăm sóc và năng lực được 

đào tạo (p < 0,01) với hệ số tương quan là 0,39. 

Kết luận: Lĩnh vực thực hành chăm sóc là lĩnh vực điều dưỡng được đào tạo tốt nhất và cảm thấy tự tin nhất 

khi làm việc. Điều dưỡng với trình độ càng cao thì năng năng lực đáp ứng yêu cầu công việc càng cao. Có mối 

tương quan thuận giữa năng lực được đào tạo và năng lực thực hành của điều dưỡng. 

Khuyến nghị: Cần sự hợp lý trong phân công công việc đối với từng loại trình độ khác nhau. Cần chú trọng 

hơn nữa công tác đào tạo cho điều dưỡng viên trong lĩnh vực quản lý và phát triển nghề nghiệp; và hành nghề 

theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. 

Từ khóa: năng lực thực hành, điều dưỡng mới tuyển dụng. 

ABSTRACT 

Objective: To describe the compentency of nurses recruited since January, 2014 at Binh Dinh General 

Hospital and to identify discrepancies in competencies among nurses who are at different level of education. 

Method: Cross-sectional study design using the questionaire developed following the basic competency 

standards for Vietnamese nurses issued by the Ministry of Health. Data was collected from 72 nurses and from 

January, 2014 to August, 2019 at Binh Dinh General Hospital. 

Results: The “Nursing care practice” was the domain that nurses were trained the best and felt the most 

confident (3.54 ± 0.36 and 3.51 ± 0.63). In contrast, “practice according to the law and professional ethics” was 

the domain that nurses were trained the least and felt the least confident while working (2.5 ± 0.52 and 3.31 ± 

0.9). In all three domains, the competency to meet the job requirements (3.43 ± 0.76) was higher than the 

trained competency (3.07 ± 0.43). For the competency to meet job requirements, there was a discepancy in 

competency of the bachelor group and the college group; bachelor group and secondary school group in the 



domain of “Career management and development”; However, in the field of “practicing according to the law 

and professional ethics”, there was only the difference in competency of the bachelor group and the secondary 

school group. There was a positive relationship between competency to meet the job requirements and trained 

competency (p < 0.01) with correlation coefficient of 0.39. 

Conclusion: The domain of “nursing care practice” was the domain that nurses were trained the best and felt 

confident the most in working. For nursing staff, the higher qualifications they had, the more competency they 

got. There was a positive correlation between trained competencies and competency to meet the job 

requirements. Recommendation: It is reasonable in job assignments for each qualification. It should be focus 

more on training in the domains “Career management and development” and “Practicing according to the law 

and professional ethics” 

Keywords: competency standards, newly recruited nurses. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năng lực điều dưỡng là một vấn đề mang tính toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc chuyên nghiệp và có tác 

động đáng kể đến chất lượng chăm sóc và an toàn của người bệnh [2]. Sai sót y khoa là nguyên nhân thứ ba của 

các ca tử vong sau bệnh lý tim mạch và ung thư [3]. Viện Y khoa Mỹ đã chỉ ra rằng số lượng sai sót y khoa liên 

quan đến sai sót trong sử dụng thuốc và nhân viên y tế là 44.000 và 98.000 lượt mỗi năm tại Mỹ [5],[7]. Có thể 

nói năng lực điều dưỡng là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu góp phần vào kết quả thành công hay 

thất bại trong công tác cấp cứu ban đầu và điều trị người bệnh [6]. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa đào tạo 

lý thuyết và thực hành lâm sàng, năng lực được đào tạo và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc cũng như sự 

không đồng đều trong các lĩnh vực năng lực của các điều dưỡng viên, mà đối tượng hay gặp nhất là điều dưỡng 

mới được tuyển dụng [10]. Hầu hết những người mới được tuyển dụng là những điều dưỡng mới tốt nghiệp từ 

các trường đào tạo điều dưỡng, có thể chưa có kinh nghiệm lâm sàng, chưa quen với cách làm việc tại đơn vị 

nên áp lực do công việc gây ra cho họ những căng thẳng. Những áp lực về tâm lý là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến sai sót y khoa, ảnh hưởng đến người bệnh. Làm thế nào để điều dưỡng biết được năng lực của họ 

ở mức độ như thế nào, đủ để đáp ứng yêu cầu công việc hay chưa? Việc đánh giá năng lực của điều dưỡng một 

cách đúng đắn, thống nhất và khách quan cho toàn bộ hệ thống điều dưỡng Việt Nam là vấn đề hết sức cần 

thiết. Năm 2011, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3602/QĐ-BYT về Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của Điều 

dưỡng Việt Nam trong đó thể hiện rất rõ các chức năng cơ bản của người điều dưỡng bao gồm: năng lực thực 

hành; quản lý chăm sóc và phát triển nghề và hành nghề theo luật pháp và đạo đức nghề nghiệp. Trên thế giới, 

vấn đề năng lực điều dưỡng đã được nghiên cứu khá nhiều tuy nhiên, tại Việt Nam, đây là vấn đề tương đối mới 

mẻ và hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào năng lực của điều dưỡng nói chung chứ chưa tập trung vào đối 

tượng là điều dưỡng mới được tuyển dụng. Để có cái nhìn cụ thể hơn về năng lực của điều dưỡng viên mới 

được tuyển dụng, những mặt mạnh cũng như lĩnh vực chưa hoàn hảo của điều dưỡng viên mới nhằm có hướng 

hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực, nhóm nghiên cứu tiến hành đề tài “Khảo sát năng lực của điều dưỡng mới 

được tuyển dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định” với hai mục tiêu: 

1. Mô tả năng lực của điều dưỡng viên được tuyển dụng từ tháng 1/2014 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 

Định; 

2. So sánh năng lực của điều dưỡng ở từng trình độ khác nhau tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Điều dưỡng viên được tuyển dụng từ tháng 01/2014 đến tháng 08/2019 tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bình Định. 

2.2. Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/12/2019. 

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

Cỡ mẫu: 72 điều dưỡng viên được tuyển dụng từ tháng 01/2014 đến tháng 8/2019, công tác tại 21 khoa lâm 

sàng trong Bệnh viện. 



2.4. Công cụ và cách thu thập số liệu: Bộ công cụ này được xây dựng dựa trên Chuẩn năng lực cơ bản của 

điều dưỡng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 3602/QĐ-BYT ngày 04/10/2011. Bộ câu hỏi sau 

khi xây dựng được tiến hành điều tra thử, lấy ý kiến để hoàn chỉnh trước khi tiến hành điều tra chính thức. 

Trong đó sử dụng thang đo Likert với 05 mức độ bao gồm:  

5 điểm = Rất tốt; 4 = tốt; 3 = khá; 2 = trung bình; 1 = kém. Điểm số năng lực trong khoảng từ 1 đến 5. Năng lực 

được đào tạo: điểm số càng cao tương đương năng lực được đào tạo càng tốt. Năng lực đáp ứng yêu cầu công 

việc: điểm số càng cao tương đương năng lực làm việc càng tốt. 

2.5. Xử lý và phân tích số liệu: Phân bố giá trị các biến theo phân phối chuẩn. Phân tích đơn biến để mô tả 

tần suất, tỷ lệ phần trăm các đặc điểm đối tượng nghiên cứu, sự khác biệt coi là có ý nghĩa thống kê khi p < 

0,05. Sử dụng test thống kê phân tích t độc lập, ANOVA và phương pháp Scheffe để so sánh sự khác nhau giữa 

năng lực của các nhóm trình độ khác nhau. Sử dụng Pearson Correlation để đánh giá mối tương quan giữa năng 

lực được đào tạo và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc của điều dưỡng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Một số thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 

Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 26,29 ± 1,77, độ tuổi chạy trong khoảng từ 24 đến 32. Nữ 

giới chiếm tỷ lệ chủ yếu (97,2%), cao hơn rất nhiều so với nam giới (2,8%). Trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ cao 

nhất (81,9%); tiếp theo đến trình độ trung học (11,1%); chỉ (7%) điều dưỡng có trình độ đại học, không có điều 

dưỡng nào có trình độ sau đại học. Thâm niên công tác của điều dưỡng dưới 2 năm (48,6%), từ 2 năm đến 5 

năm (41,7%) và trên 5 năm (9,7%). Điều dưỡng viên công tác tại các khoa hệ nội (66,7%) nhiều hơn gấp 2 lần 

so với các khoa hệ ngoại (66,7%). 

3.2. Năng lực được đào tạo và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc theo từng lĩnh vực 

Bảng 3.1. Năng lực được đào tạo và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc 

Lĩnh vực 

Năng lực 

được 

đào tạo 

Năng lực 

đáp ứng yêu 

cầu công 

việc 

Lĩnh vực 1: Năng lực 

thực hành chăm sóc 
3,54 ± 0,36 3,51 ± 0,63 

Lĩnh vực 2: Năng lực 

quản lý và phát triển 

nghề nghiệp 

3,18 ± 0,41 3,51 ± 0,75 

Lĩnh vực 3: Năng lực 

hành nghề theo pháp 

luật và đạo đức nghề 

nghiệp 

2,5 ± 0,52 3,31 ± 0,9 

Năng lực trên cả 3 lĩnh 

vực 
3,07 ± 0,43 3,43 ± 0,76 

 



Nhận xét: Năng lực của điều dưỡng viên ở lĩnh vực “Thực hành chăm sóc” cao nhất, và năng lực “Hành nghề 

theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp” thấp nhất. Trên cả 3 lĩnh vực, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc (3,43 

± 0,76) cao hơn năng lực được đào tạo (3,07 ± 0,43). 

3.3. So sánh năng lực của điều dưỡng viên theo trình độ 

3.3.1. So sánh năng lực được đào tạo của điều dưỡng viên theo trình độ 

Bảng 3.2. So sánh năng lực được đào tạo của điều dưỡng viên theo trình độ 

Kinh 

nghiệm 

Giá trị TB 

và độ lệch 

chuẩn 

F p 

Lĩnh vực 1: Năng lực thực hành chăm sóc 

Đại học 3,65 ± 0,39 

0,73 0,48 Cao đẳng 3,63 ± 0,72 

Trung học 3,51 ± 0,03 

Lĩnh vực 2: Năng lực quản lý và phát triển nghề 

nghiệp 

Đại học 3,39 ± 0,22 

2,49 0,59 Cao đẳng 3,17 ± 0,41 

Trung học 2,99 ± 0,51 

Lĩnh vực 3: Năng lực hành nghề theo pháp luật và 

đạo đức nghề nghiệp 

Đại học 2,31 ± 0,59 

0,98 0,56 Cao đẳng 2,52 ± 0,51 

Trung học 2,46 ± 0,50 

Năng lực được đào tạo theo trình độ 

Đại học 3,12 ± 0,30 

0,29 0,74 Cao đẳng 3,06 ± 0,28 

Trung học 2,99 ± 0,39 

 

Nhận xét: Không có sự khác nhau về năng lực được đào tạo và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc đối với 

từng lĩnh vực và trên cả ba lĩnh vực của các nhóm điều dưỡng viên với trình độ khác nhau (p > 0,05). 



3.3.2. So sánh năng lực đáp ứng yêu cầu công việc theo trình độ 

Bảng 3.3. So sánh năng lực đáp ứng yêu cầu công việc theo trình độ 

Kinh 

nghiệm 

Giá trị TB và  

độ lệch chuẩn 
F p 

Lĩnh vực 1: Năng lực thực hành chăm sóc 

Đại học 4,00 ± 0,62 

3,05 
0,53 

 
Cao đẳng 3,46 ± 0,62 

Trung học 3,28 ± 0,72 

Lĩnh vực 2: Năng lực quản lý và phát triển nghề 

nghiệp 

Đại học 4,17 ± 0,55 

5,38 0,01 Cao đẳng 3,47 ± 0,70 

Trung học 2,92 ± 0,83 

Lĩnh vực 3: Năng lực hành nghề theo pháp luật và 

đạo đức nghề nghiệp 

Đại học 4,04 ± 0,70 

4,71 0,01 Cao đẳng 3,27 ± 0,88 

Trung học 2,60 ± 0,54 

Năng lực được đào tạo theo trình độ 

Đại học 4,07 ± 0,60 

5,74 0,06 Cao đẳng 3,40 ± 0,63 

Trung học 2,93 ± 0,60 

 

Nhận xét: Trên cả ba lĩnh vực, năng lực thực hành của điều dưỡng đại học là cao nhất  

(4,07 ± 0,60), tiếp đến là điều dưỡng cao đẳng (3,40 ± 0,63), và thấp nhất điều dưỡng trung học (2,93 ± 0,60). 

Trị số p cho thấy có sự khác nhau giữa năng lực thực hành ở lĩnh vực “Quản lý và phát triển nghề nghiệp”, và 

lĩnh vực “Hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp” với  

p < 0,05. 

Bảng 3.4. Kiểm tra Pos hoc với phương pháp scheffe về sự khác nhau của năng lực thực hành theo trình 

độ 



Lĩnh vực 2: Năng lực quản lý và phát triển nghề 

nghiệp 

Trị số p Đại học Trung học 0,01 

Cao 

đẳng 

Trung học 0,26 

Đại học Cao đẳng 0,03 

Lĩnh vực 3: Năng lực hành nghề theo pháp luật và 

đạo đức nghề nghiệp 

 

Trị số p 

Đại học Trung học 0,01 

Cao 

đẳng 

Trung học 0,24 

Đại học Cao đẳng 0,06 

 

Nhận xét: Kiểm tra Pos hoc cho thấy ở lĩnh vực “Quản lý và phát triển nghề nghiệp” có sự khác nhau về 

năng lực đối với nhóm đại học và nhóm cao đẳng; và nhóm đại học và nhóm trung học. Tuy nhiên, đối với lĩnh 

vực “Hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp” thì chỉ có sự khác nhau về năng lực thực hành ở nhóm 

đại học và nhóm trung học. 

3.3.3. Mối tương quan giữa năng lực được đào tạo và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc 

Bảng 3.5. Mối tương quan giữa năng lực được đào tạo và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc 

Năng lực 

Giá trị 

trung bình 

và độ lệch 

chuẩn 

p 

Chỉ số  

tương 

quan(*) 

(Pearson 

correlation) 

Năng lực đào tạo 3,44 ± 0,67 

0,01 0,39 
Năng lực thực 

hành 
3,06 ± 0,28 

 

(*) Sử dụng Pearson test 

Nhận xét: Có mối liên quan thuận giữa năng lực thực hành chăm sóc và năng lực được đào tạo (p < 0,05) hay 

nói cách khác khi điều dưỡng được đào tạo càng tốt thì năng lực càng cao với hệ số tương quan là 0,39. 

4. BÀN LUẬN 



Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, năng lực được đào tạo và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc 

của điều dưỡng viên trong lĩnh vực “Thực hành chăm sóc” đạt cao nhất. Kết quả này khác với nghiên cứu khác 

của tác giả Trần Thị Xuân Tâm năm 2015: Năng lực điều dưỡng đối với lĩnh vực “Chăm sóc lâm sàng” mặc dù 

xếp ở mức cao nhưng không phải là lĩnh vực điều dưỡng tự tin nhất [8]. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, 

năng lực được đào tạo và đáp ứng yêu cầu công việc của điều dưỡng viên trong lĩnh vực “Hành nghề theo pháp 

luật và đạo đức nghề nghiệp” thấp nhất. Điều này có sự khác biệt so với kết quả nghiên cứu tác giả Trần Thị 

Xuân Tâm năm 2015 “Năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp” là lĩnh vực điều dưỡng trả 

lời cao nhất khi được khảo sát [8]. Điều này cũng trái ngược với kết quả của tác giả Nguyễn Thị Như Tú khi 

khảo sát năng lực được đào tạo của nhân viên y tế tuyến xã năm 2016 khi hầu hết các điều dưỡng tự đánh giá 

năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp ở mức rất phù hợp hoặc cực phù hợp chiếm tỷ lệ cao 

từ 83,0% đến 88,5% [1]. Điều này cho thấy quá trình học tại các trường điều dưỡng cũng như thời gian đầu 

công tác tại đơn vị các bạn điều dưỡng viên mới chú trọng học tập và thực hành nhiều lĩnh vực chăm sóc nhiều 

hơn so với việc quan tâm đến các văn bản luật, thông tư, nghị định, quy định,...Qua đó, cần chú trọng nhiều hơn 

nữa công tác hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo điều dưỡng viên mới trong việc tiếp cận, nắm bắt và thực hành các văn 

bản luật. 

Đối với năng lực đáp ứng yêu cầu công việc: Kết quả cho thấy, có sự khác nhau đối với năng lực của nhóm 

đại học và cao đẳng; đại học và trung học trong với lĩnh vực “Quản lý và phát triển nghề nghiệp”, nhóm đại học 

và trung học trong lĩnh vực “Hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp”. Điều này cũng phù hợp với kết 

quả đánh giá năng lực của điều dưỡng trong các cuộc thi tay nghề điều dưỡng được tổ chức 2 năm/lần tại bệnh 

viện. Kết quả này cũng trùng với kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị Xuân Tâm năm 2015 khi nghiên cứu 

256 điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho rằng điều dưỡng đại học vẫn có năng 

lực thực hành tốt nhất [8]. Tương tự như vậy, nghiên cứu của tác giả Gillespie và cộng sự trên 345 điều dưỡng 

tại hai bệnh viện ở Úc năm 2011 chỉ ra rằng có sự khác biệt đối với năng lực điều dưỡng ở các trình độ khác 

nhau [4]. Tuy nhiên, kết quả này lại không trùng khớp với kết quả nghiên cứu của tác giả Vũ Văn Đẩu khi 

nghiên cứu về năng lực điều dưỡng các bệnh viện phía Bắc năm 2013 cho rằng trình độ của điều dưỡng không 

liên quan đến năng lực thực hành của điều dưỡng [9]. 

Kết cho thấy có mối tương quan giữa năng lực điều dưỡng được đào tạo và năng lực thực hành của điều 

dưỡng với p = 0,01. Chỉ số p = 0,39 chứng tỏ có mối tương quan thuận giữa năng lực được đào tạo và năng lực 

thực hành của điều dưỡng, điều dưỡng được đào tạo càng tốt thì năng lực càng cao. Điều này có ý nghĩa trong 

thực tiễn đối với các nhà quản lý điều dưỡng trong công tác nâng cao năng lực của điều dưỡng viên, vì thế cần 

chú trọng hơn nữa đối với việc đào tạo tăng cường năng lực của điều dưỡng tại ngay tại các trường đào tạo điều 

dưỡng và cả tại đơn vị công tác. 

5. KẾT LUẬN 

Lĩnh vực thực hành chăm sóc là lĩnh vực điều dưỡng được đào tạo tốt nhất và cảm thấy tự tin nhất khi làm 

việc. Điều dưỡng với trình độ càng cao thì năng năng lực đáp ứng yêu cầu công việc càng cao đối với lĩnh vực 

“Quản lý và phát triển nghề nghiệp” và “thực hành theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp”. Có mối tương quan 

thuận giữa năng lực được đào tạo và năng lực thực hành của điều dưỡng. Điều dưỡng với mức độ được đào tạo 

càng tốt thì năng lực càng cao. 

6. KHUYẾN NGHỊ 

Trong phân công công việc cần chú ý đối với từng loại trình độ khác nhau để tận dụng được nguồn nhân lực, 

tránh phân công những công việc quá khó hoặc quá dễ dàng cho nhân viên. Để nâng cao năng lực của điều 

dưỡng viên cần chú trọng hơn trong công tác đào tạo, tập huấn điều dưỡng, đặc biệt đối với năng lực trong lĩnh 

vực quản lý và phát triển nghề nghiệp, và hành nghề theo đạo đức và pháp luật nghề nghiệp. 
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KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ MẮC BỆNH HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT TẠI 

BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2018 

KNOWLEDGE OF RELATIVES OF CHILDREN WITH IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME 

AT HAIPHONG CHILDREN HOSPITAL IN 2018 

LÊ THỊ THU HẰNG1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức của thân nhân trực tiếp chăm sóc bệnh nhi bị hội chứng thận hư tiên phát đang 

điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018. 

Đối tượng: 60 thân nhân bệnh nhi (bố, mẹ, ông, bà) là người trực tiếp chăm sóc trẻ mắc hội chứng thận hư 

tiên phát đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu cắt ngang. 

Kết quả: Chỉ có 23,3% thân nhân bệnh nhi có kiến thức ở mức tốt, 53,3% thân nhân có kiến thức ở mức đạt 

và có tới 23,3% thân nhân có kiến thức kém. Có mối liên quan giữa kiến thức chăm sóc trẻ bị hội chứng thận hư 

tiên phát với mối quan hệ của người chăm sóc với trẻ (là bố mẹ hay ông bà), với tuổi, trình độ học vấn và nghề 

nghiệp của thân nhân bệnh nhi; và với cấu trúc gia đình. 

Kết luận: Kiến thức của thân nhân bệnh nhi mắc hội chứng thận hư tiên phát còn thấp.  

Khuyến nghị: Cần thiết phải có chương trình tuyên truyền giáo dục y tế về hội chứng thận hư tiên phát cho 

tất cả thân nhân bệnh nhi, nhất là cho nhóm người trên 40 tuổi, có trình độ học vấn thấp và gia đình có trên 2 

thế hệ sống chung. Cần thực hiện thêm nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn kiến thức, thái độ, thực hành của những 

thân nhân bệnh nhi mắc hội chứng thận hư tiên phát và hiệu quả can thiệp bằng biện pháp truyền thông giáo dục 

sức khỏe. 

Từ khóa: kiến thức, hội chứng thận hư tiên phát, trẻ em. 

ABSTRACT 

Objective: To examine the knowledge of relatives of children with idiopathic nephrotic syndrome treated at 

Haiphong Children’s Hospital in 2018. 

Subjects: 60 relatives (parents, grandparents) who directly care for children with idiopathic nephrotic 

syndrome are being monitored and treated at Haiphong Children’s Hospital in 2018. 

Method: Descriptive cross-sectional study. 

Results: Only 23.3% of relatives had good knowledge, 53.3% of their relatives had knowledge and 23.3% 

had bad knowledge. There was a correlation between knowledge to care the children of idiopathic nephrotic 

syndrome with the relation between caregiver and child (parents or grandparents), with the age, education and 

occupation of the patient’s relative; and with the structure of family. 

Conclusion: Knowledge of relatives of children with idiopathic nephrotic syndrome remains low. 

Recommendation: It was necessary to have a medical education programs on idiopathic nephrotic syndrome 

for all pediatric patients, especially those over 40 years old, with low education and families with over 2 

generations living together. More researchs were needed to further understand the knowledge, attitudes, practice 

of pediatric patients with idiopathic nephrotic syndrome and the effectiveness of interventions through health 

education communication. 

Keywords: knowledge, idiopathic nephrotic syndrome, children. 



1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hội chứng thận hư tiên phát (HCTHTP) là một bệnh thường gặp ở trẻ em trên thế giới [4], [5], [6], [7], [8], 

[9], [10] cũng như ở nước ta [1], [2], [3]. Điều đáng chú ý là bệnh thường diễn biến kéo dài và hay tái phát, tỷ lệ 

kháng steroid còn cao, từ 10 - 20% [3], [9]. 

Việc điều trị chủ yếu hiện nay là dùng steroid và các thuốc ức chế miễn dịch. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống, 

chăm sóc và theo dõi của gia đình bệnh nhân cũng góp phần rất quan trọng trong điều trị và tiên lượng bệnh. Để 

chăm sóc trẻ bị HCTHTP, đòi hỏi gia đình bệnh nhân cần có những kiến thức thực hành nhất định. 

Kiến thức thực hành của bố mẹ và gia đình bệnh nhân bị HCTHTP như thế nào là những câu hỏi rất cần lời 

giải đáp. 

Theo hiểu biết của chúng tôi, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, còn rất ít đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này. 

Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 

Khảo sát kiến thức và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc của người chăm sóc trẻ 

mắc hội chứng thận hư tiên phát đang điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018. 

Hi vọng kết quả thu được sẽ góp phần nâng cao kiến thức thực hành của thân nhân bệnh nhi trong việc chăm 

sóc trẻ mắc HCTHTP, một bệnh thường gặp ở trẻ em nước ta. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Bao gồm 60 thân nhân bệnh nhi (bố mẹ, ông bà) là người trực tiếp chăm sóc trẻ mắc HCTHTP đang được 

theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Tất cả những trường hợp HCTH thứ phát sau các bệnh như: Lupus ban đỏ hệ thống, 

Schonlein - Henoch, đái tháo đường... và những trường hợp từ chối tham gia nghiên cứu. 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu: 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018. 

2.1.3. Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu cắt ngang. 

- Cỡ mẫu thuận tiện: Tất cả những người chăm sóc trẻ mắc HCTHTP tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 

tháng 01 năm 2018 đến tháng 7 năm 2018 đủ tiêu chuẩn lựa chọn đều được đưa vào nghiên cứu. 

- Phương pháp thu thập số liệu: Bộ công cụ thu thập dữ liệu là một bảng câu hỏi khảo sát bao gồm các câu 

hỏi về thông tin chung của bệnh nhân và hộ gia đình của bệnh nhân; đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khi vào 

viện, 20 câu hỏi liên quan đến kiến thức của người chăm sóc trẻ về HCTHTP, 10 câu hỏi liên quan đến kiến 

thức của người chăm sóc trẻ về thực hành chăm sóc và theo dõi bệnh nhi khi nằm viện và khi ở nhà. 

Độ tin cậy của bộ câu hỏi đã được xác định thông qua chỉ số Cronbach’s alpha và các chuyên gia Thận - Tiết 

niệu của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Trong một nghiên cứu thí điểm ban đầu, bảng câu hỏi được thực hiện 

ngẫu nhiên trên 15 người chăm sóc trẻ mắc HCTHTP cho thấy độ tin cậy phù hợp của bảng câu hỏi đã sử dụng 

với chỉ số Cronbach’s alpha là 0,82. 

Kết quả đánh giá sự hiểu biết của người chăm sóc trẻ mắc HCTHTP về kiến thức thực hành bệnh được phân 

loại làm 3 nhóm: kiến thức tốt nếu thân nhân trả lời chính xác trên 75% số câu hỏi, kiến thức đạt nếu người 



chăm sóc trẻ trả lời chính xác từ 50-75% số câu hỏi, kiến thức không đạt nếu thân nhân trả lời chính xác dưới 

50% số câu hỏi. 

- Xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê Y-xã hội học SPSS 16.0 

- Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được sự cho phép của Hội đồng đạo đức Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

xem xét và thông qua. Đối tượng tham gia nghiên cứu là tình nguyện, bệnh nhân không bị xâm hại về cơ thể, 

thông tin của bệnh nhân được giữ kín và không đòi hỏi thông tin cá nhân của người chăm sóc trẻ. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 1. Thông tin chung về bệnh nhi mắc HCTHTP 

Thông tin chung Số bệnh nhân 

(n) 

Tỷ lệ% 

Tuổi   < 1 tuổi 0 0,0 

1- < 6 tuổi 25 41,7 

6- < 10 tuổi 16 26,7 

 > = 10 tuổi 19 31,7 

Giới  Nam  42 70,0 

Nữ  18 30,0 

Địa dư Thành thị  13 21,7 

Nông thôn 47 78,3 

Trình 

độ học 

vấn 

Nhà trẻ/mẫu 

giáo 

25 41,7 

Tiểu học 18 30,0 

Trung học cơ 

sở 

13 21,7 

Phổ thông 

trung học 

4 6,7 

Số lần 

tái phát 

Lần đầu tiên 23 38,3 

1 lần 11 18,3 

2 lần 8 13,3 

3 lần 6 10,0 



Thông tin chung Số bệnh nhân 

(n) 

Tỷ lệ% 

 > 3 lần 12 20,0 

Tuổi 

phát 

bệnh 

lần đầu 

 < 1 tuổi 2 3,3 

1- < 6 tuổi 42 71,7 

6- < 10 tuổi 7 11,7 

 > = 10 tuổi 8 13,3 

 

Nhận xét: 

HCTHTP hay gặp ở lứa tuổi từ 1-6 tuổi, chiếm 41,7%; ít gặp hơn ở lứa tuổi từ 6-10 tuổi, chiếm 26,7% và lứa 

tuổi > 10 tuổi chiếm tỷ lệ 31,7%. Không gặp trẻ nào < 1 tuổi. Tuổi phát bệnh lần đầu tiên cũng hay gặp nhất ở 

lứa tuổi 1-6 tuổi chiếm tỷ lệ 71,7%, ít gặp hơn ở các lứa tuổi khác. HCTHTP gặp nhiều ở nam chiếm tỷ lệ 70% 

hơn so với nữ chiếm 30%, tỷ lệ nam: nữ là 2,3:1. 

Trong số bệnh nhân được khảo sát, phần lớn khởi phát bệnh lần đầu chiếm 38,3%, 18,3% có tái phát 1 lần, 

13,3% có tái phát 2 lần, 10% có tái phát 3 lần và 20% có tái phát trên 3 lần. 

Bảng 2. Thông tin chung hộ gia đình 

Thông tin chung hộ gia đình n Tỷ lệ% 

Thân nhân 

chăm sóc 

trẻ 

Bố 15 25,0 

Mẹ 33 55,0 

Ông/Bà 12 20,0 

Tuổi thân 

nhân chăm 

sóc trẻ 

 < 40 tuổi 31 51,7 

 ≥ 40 tuổi 29 48,3 

Trình độ 

học vấn 

bố mẹ 

Mù chữ 0 0,0 

Tiểu học 5 8,3 

Trung học cơ sở 28 46,7 

Phổ thông trung 

học 

19 31,7 

Cao đẳng/Đại học 8 13,3 

Nghề 

nghiệp 

Nông dân 16 26,7 

Công nhân 15 25,0 



Thông tin chung hộ gia đình n Tỷ lệ% 

Viên chức 4 6,7 

Hưu trí 2 3,3 

Tự do 23 38,4 

Dân tộc Kinh  60 100,0 

Cấu trúc 

gia đình 

Hai thế hệ 46 76,6 

Trên 2 thế hệ 14 23,3 

 

Nhận xét: 

Người chăm sóc trẻ chủ yếu là mẹ chiếm tỷ lệ 55%, người chăm sóc là bố chỉ chiếm 25%, là ông bà 20%. 

Tuổi người chăm sóc < 40 tuổi chiếm tỷ lệ cao hơn là 51,7%. 

Trình độ học vấn của người chăm sóc trẻ hầu hết là học hết THCS chiếm 46,7%, có 31,7% học hết PTTH, 

13,3% có trình độ cao đẳng/đại học, chỉ có 8,3% người chăm sóc trẻ chỉ học hết tiểu học và không có ai mù 

chữ. 

Người chăm sóc trẻ chủ yếu là nghề tự do chiếm 38,4% và nông dân chiếm 26,7%, công nhân chiếm 25%. 

Chiếm tỷ lệ thấp là viên chức 6,7%, hưu trí 3,3%. 

Tất cả đều là dân tộc Kinh. Cấu trúc gia đình hầu hết là gia đình 2 thế hệ chiếm 76,6%, gia đình trên 2 thế hệ 

chiếm 23,3%. 

3.2. Kiến thức của người chăm sóc trẻ về HCTHTP 

Bảng 3. Phân bố mức độ kiến thức của thân nhân bệnh nhi 

Kiến thức n Tỷ lệ% 

Không đạt 14 23,3 

Đạt 32 53,3 

Tốt 14 23,3 

Tổng 60 100,0 

 

Nhận xét: Có 53,3% người chăm sóc trẻ có kiến thức ở mức đạt, chỉ có 23,3% ở mức tốt và có tới 23,3% 

người chăm sóc có kiến thức không đạt. 

Bảng 4. Liên quan giữa mối quan hệ của người chăm sóc chính với trẻ và kiến thức của họ 

Người Kiến thức Tổng p 



chăm 

sóc trẻ 

Kém  Đạt Tốt  

Bố mẹ 8 

(57,1

%) 

30 

(93,8

%) 

10 

(71,4

%) 

48 

(80%) 

 < 0,05 

Ông/bà 6 

(42,9

%) 

2 

(6,2%) 

4 

(28,6

%) 

12 

(20%) 

Tổng 14 

(23,3

%) 

32 

(53,3

%) 

14 

(23,3

%) 

60 

(100%

) 

 

 

Nhận xét: Người chăm sóc chính là bố mẹ có kiến thức ở mức đạt (93,8%) và tốt (71,4%) chiếm tỷ lệ cao 

hơn so với người chăm sóc chính là ông bà (tỷ lệ tương ứng là 6,2% và 28,6%) (p < 0,05). 

Bảng 5. Liên quan giữa tuổi của người chăm sóc với kiến thức của họ 

Tuổi 

người 

chăm sóc 

trẻ 

Kiến thức Tổng p 

Kém  Đạt Tốt  

 < 40 tuổi 3 

(21,4

%) 

21 

(65,6

%) 

7  

(50%) 

31 

(51,7

%) 

 < 

0,05 

 ≥ 40 tuổi 11 

(78,6

%) 

11 

(34,4

%) 

7  

(50%) 

29 

(48,3

%) 

Tổng 14 

(23,3

%) 

32 

(53,3

%) 

14 

(23,3

%) 

60 

(100%

) 

 

Nhận xét: Những người có kiến thức kém gặp hầu hết ở lứa tuổi ≥ 40 tuổi (chiếm tỷ lệ 78,6%), những người 

có kiến thức ở mức đạt gặp chủ yếu ở lứa tuổi < 40 tuổi (chiếm tỷ lệ 65,6%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05. 

Bảng 6. Liên quan giữa trình độ học vấn và kiến thức của người chăm sóc trẻ 



Trình độ 

học vấn 

Kiến thức 

Tổng p  Chưa 

đạt 
Đạt Tốt  

Tiểu học 5 

(100%

) 

0  

(0%) 

0 (0%) 5 

(100%

) 

 < 0,01 

THCS 6 

(21,4

%) 

20 

(71,4

%) 

2 

(7,1%) 

28 

(46,7

%) 

PTTH 3 

(15,8

%) 

12 

(63,2

%) 

4 

(21,1

%) 

19 

(31,7

%) 

Cao 

đẳng/đại 

học 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

8 

(100%

) 

8 

(13,3

%) 

Tổng 14 

(23,3

%) 

32 

(53,3

%) 

14 

(23,3

%) 

60 

(100%

) 

 

Nhận xét: 100% người chăm sóc có trình độ học vấn cao đẳng/đại học có kiến thức tốt về bệnh, ngược lại 

100% người chăm sóc có trình độ học vấn tiểu học có kiến thức chưa đạt về bệnh. Phần lớn người có kiến thức 

ở mức đạt có trình độ học vấn từ THCS trở lên. Sự khác biệt này có ý nghĩa với p < 0,01. 

Bảng 7. Mối liên quan giữa nghề nghiệp và kiến thức của người chăm sóc trẻ 

Nghề 

nghiệp 

Kiến thức 

Tổng p 
Chưa 

đạt 
Đạt Tốt  

Nông dân 3 

(21,4

%) 

11 

(34,4

%) 

2 

(14,3

%) 

16 

(26,7

%) 

 < 

0,01 

Công 

nhân 

1 

(7,1%) 

12 

(37,5

%) 

2 

(14,3

%) 

15 

(25,0

%) 

Viên chức 0 (0%) 0 (0%) 4 

(28,6

%) 

4 

(6,7%) 



Hưu trí 0  

(0%) 

0  

(0%) 

2 

(14,3

%) 

2 

(3,3%) 

Tự do 10 

(71,4

%) 

9 

(28,1

%) 

4 

(28,6

%) 

23 

(38,3

%) 

Tổng 14 

(23,3

%) 

32 

(53,3

%) 

14 

(23,3

%) 

60 

(100%

) 

 

Nhận xét: Hầu hết người chăm sóc trẻ có kiến thức chưa đạt làm nghề tự do (71,4%) và nông dân (21,4%). 

Tất cả những người chăm sóc là viên chức, hưu trí đều có kiến thức tốt về bệnh (p < 0,01). 

Bảng 8. Mối liên quan giữa cấu trúc gia đình và kiến thức của người chăm sóc trẻ 

Cấu trúc 

gia đình 

Kiến thức 

Tổng p 
Chưa 

đạt 
Đạt Tốt  

Hai thế 

hệ 

6 

(42,9

%) 

31 

(96,9

%) 

9 

(64,3

%) 

46 

(76,7

%) 

 < 

0,001 

Trên 2 

thế hệ 

8 

(57,1

%) 

1 

(3,1%) 

5 

(35,7

%) 

14 

(23,3

%) 

Tổng 14 

(23,3

%) 

32 

(53,3

%) 

14 

(23,3

%) 

60 

(100%

) 

 

Nhận xét: Kiến thức ở mức chưa đạt phần lớn gặp ở những gia đình có trên 2 thế hệ sống chung, chiếm 

57,1%. Kiến thức ở mức đạt và tốt gặp chủ yếu ở những gia đình chỉ có 2 thế hệ, chiếm tỷ lệ tương ứng là 

96,9% và 64,3%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Về đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

4.1.1. Đặc điểm chung của trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát 

Tuổi hay gặp HCTHTP là lứa tuổi từ 1-6 tuổi chiếm tỷ lệ 41,7%, 6-10 tuổi chiếm 26,7% và lứa tuổi > 10 tuổi 

chiếm tỷ lệ 31,7%. Không gặp trẻ nào < 1 tuổi. Theo Lê Ngọc Dung và cộng sự (2004) [1] tuổi mắc bệnh trung 

bình là 8,2 ± 3,7, theo Lê Nam Trà [3] là 8,7 ± 3,5; theo Hockenberry (2011) [7] HCTHTP hay gặp ở lứa tuổi từ 



1-8 tuổi. Tuổi phát bệnh lần đầu tiên cũng hay gặp nhất ở lứa tuổi 1-6 tuổi, chiếm tỷ lệ 71,7%, ít gặp hơn ở các 

lứa tuổi khác. 

HCTHTP gặp nhiều hơn ở nam, chiếm tỷ lệ 70% so với nữ, chiếm 30%, tỷ lệ nam: nữ là 2,3:1. So với các tác 

giả khác: Lê Nam Trà: 4:1 [3]. 

HCTHTP ở trẻ em nông thôn chiếm tỷ lệ 78,3%. Trong số bệnh nhân được khảo sát, phần lớn khởi phát bệnh 

lần đầu chiếm 38,3%, 18,3% có tái phát 1 lần, 13,3% có tái phát 2 lần, 10% có tái phát 3 lần và 20% có tái phát 

trên 3 lần. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu khác [1], [2], [3], [7], [8], [9], [10]. 

4.1.2. Đặc điểm chung của người chăm sóc trẻ 

Người chăm sóc trẻ chủ yếu là mẹ chiếm tỷ lệ 55%, bố chỉ chiếm 25% và ông bà 20%. Kết quả nghiên cứu 

của Ashrafalsadat Hakim và cs (2013) cũng cho thấy người chăm sóc trẻ hầu hết là mẹ chiếm tỷ lệ 62,1% [5]. 

Tuổi người chăm sóc < 40 tuổi, chiếm tỷ lệ cao hơn là 51,7%. Lê Thị Ngọc Dung và cộng sự (2004) 95% 

người chăm sóc trẻ < 50 tuổi [1]. Ashrafalsadat Hakim và cộng sự (2013) tuổi trung bình người chăm sóc trẻ là 

39,16 ± 5 [5]. 

Trình độ học vấn của người chăm sóc trẻ hầu hết là học hết THCS chiếm 46,7%, có 31,7% học hết PTTH, 

13,3% có trình độ cao đẳng/đại học, chỉ có 8,3% người chăm sóc trẻ chỉ học hết tiểu học và không có ai mù 

chữ. Lê Thị Ngọc Dung và cộng sự (2004) học vấn người chăm sóc trẻ hầu hết là học trên cấp 2 (79,2%), mù 

chữ và học hết cấp 1 chỉ chiếm 20,8% [1]. Ashrafalsadat Hakim và cộng sự (2013) học vấn người chăm sóc trẻ 

hầu hết cũng là trên THCS, mù chữ và tiểu học chỉ chiếm 18,2% [5]. 

Người chăm sóc trẻ hay gặp nhất là làm nghề tự do chiếm 38,4%, nông dân chiếm 26,7%, công nhân chiếm 

25%. Chiếm tỷ lệ thấp là viên chức 6,7%, hưu trí 3,3%. Lê Thị Ngọc Dung và cộng sự (2004) nghề nghiệp 

người chăm sóc hầu hết làm nghề tự do chiếm 76,9% [1]. 

Tất cả đều là dân tộc Kinh. Cấu trúc gia đình hầu hết là gia đình 2 thế hệ chiếm 76,6%, gia đình trên 2 thế hệ 

chiếm 23,3%. 

4.2. Về kiến thức của người chăm sóc trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: Chỉ có 23,3% thân nhân bệnh nhi có kiến thức ở mức tốt, 53,3% 

thân nhân có kiến thức ở mức đạt và có tới 23,3% thân nhân có kiến thức kém. Theo Ashrafalsadat Hakim và 

cộng sự (2013) chỉ có 18,2% người chăm sóc trẻ HCTHTP có kiến thức tốt [5]. 

Người chăm sóc chính là bố mẹ có kiến thức tốt hơn, 93,8% người có kiến thức ở mức đạt và 71,4% người 

có kiến thức ở mức tốt. Người chăm sóc trẻ là ông bà có kiến thức kém hơn, chỉ có 6,2% ông/bà có kiến thức 

đạt và 28,6% ông/bà có kiến thức tốt (p < 0,05). Những người có kiến thức kém gặp hầu hết ở lứa tuổi lớn ≥ 40 

tuổi chiếm tỷ lệ 78,6% (p < 0,05). Điều này có thể lý giải rằng ông/bà là những người nhiều tuổi, sức khỏe yếu, 

quan điểm cổ hủ, khả năng tìm kiếm và thu nhận thông tin kém hơn bố mẹ là những người trẻ tuổi. Theo Lê Thị 

Ngọc Dung, những người chăm sóc lớn tuổi (> 50 tuổi) thường có kiến thức sai lầm về bệnh [1]. 

100% người chăm sóc có trình độ học vấn cao đẳng/đại học có kiến thức tốt về bệnh, ngược lại 100% người 

chăm sóc có trình độ học vấn tiểu học có kiến thức kém. Phần lớn người có kiến thức ở mức đạt có trình độ học 

vấn từ THCS trở lên. Sự khác biệt này có ý nghĩa với p < 0,001. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với 

các nghiên cứu trong và ngoài nước [1], [5]. Điều này minh chứng rằng học vấn càng cao thì nhận thức càng dễ 

và có kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc trẻ HCTHTP tốt hơn. 

Hầu hết người chăm sóc trẻ có kiến thức kém làm nghề tự do (71,4%). Tất cả những người chăm sóc là viên 

chức, hưu trí đều có kiến thức tốt về bệnh (p < 0,001). Kiến thức ở mức kém gặp phần lớn ở những gia đình có 

trên 2 thế hệ sống chung chiếm 57,1%. Kiến thức ở mức đạt và tốt gặp chủ yếu ở những gia đình có 2 thế hệ 

chiếm tỷ lệ tương ứng là 96,9% và 64,3% với  

p < 0,001. Kết quả nghiên cứu của Lê Thị Ngọc Dung (2004), cũng cho thấy những người làm nghề tự do [1]. 

Cuộc sống bận rộn với bao lo toan và điều kiện kinh tế không đầy đủ khiến cho người chăm sóc trẻ rất dễ quên 



đi những điều cần thiết phải làm để theo dõi bệnh cho trẻ, đó là lý do khiến những người làm nghề tự do, gia 

đình nhiều hơn 2 thế hệ thường có kiến thức kém về thực hành chăm sóc trẻ HCTHTP. 

5. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu và bàn luận nói trên cho phép chúng tôi có thể rút ra những kết luận sau: 

- Chỉ có 23,3% thân nhân bệnh nhi có kiến thức ở mức tốt, 53,3% thân nhân có kiến thức ở mức đạt và có tới 

23,3% thân nhân có kiến thức kém. 

- Có mối liên quan giữa kiến thức thực hành chăm sóc trẻ của người chăm sóc chính với mối quan hệ của 

người đó với trẻ (là bố mẹ hay ông bà), với tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp; và với cấu trúc gia đình. 

6. KHUYẾN NGHỊ 

- Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, sự cần thiết phải có chương trình tuyên truyền giáo dục y tế về HCTHTP 

cho tất cả thân nhân bệnh nhi, nhất là cho nhóm người trên 40 tuổi, có trình độ học vấn thấp và gia đình có trên 

2 thế hệ sống chung. 

- Cần thực hiện thêm nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn kiến thức, thái độ thực hành của những thân nhân bệnh 

nhi mắc HCTHTP và hiệu quả can thiệp bằng biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe. 
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ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG VÙNG DA XUNG QUANH  
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ASSESSMENT OF THE COMPLICATIONS OF PERISTOMAL SKIN IN CHILDREN WITH STOMA BY 

DETSCORE/OSTOMY SKIN TOOL 
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TÓM TẮT 

Lỗ mở thông ra da (LMTRD) đóng vai trò quan trọng trong quản lý tình trạng đường tiêu hoá - tiết niệu, với 

các bệnh lý bẩm sinh hoặc mắc phải ở trẻ. Thời gian mang LMTRD ở trẻ phần lớn là tạm thời nhưng nhiều biến 

chứng có thể xảy ra, trong đó biến chứng vùng da xung quanh lỗ mở là phổ biến nhất, tỷ lệ dao động từ 18 - 

60%. 

Mục đích: Khảo sát biến chứng vùng da xung quanh LMTRD ở trẻ dưới 12 tuổi bằng thang đo chuyên biệt 

DETscore. 

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả trẻ dưới 12 tuổi mang LMTRD điều trị tại 

các khoa Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng thành phố, thành phố Hồ Chi 

Minh trong 6 tháng đầu năm 2020. Tất cả trẻ được quan sát ghi nhận thông tin lâm sàng - chăm sóc và chụp 

hình vùng da xung quanh LMTRD để chuyên gia đánh giá độc lập bằng thang đo DETscore. 

Kết quả: 97 trẻ đủ tiêu chí chọn vào tham gia nghiên cứu có điểm DET dao động 0 - 10 điểm và trung bình 

là 3,8 3 điểm, có biến chứng vùng da xung quanh LMTRD mức độ trung bình - nhẹ theo thang đo DETscore. 

Trẻ có biến chứng đổi màu vùng da xung quanh LMTRD thường gặp hơn so với loét và mô hạt tăng sinh theo 

phân loại thang đo DETscore. 

Kết luận: Sử dụng công cụ DETscore giúp điều dưỡng nhận định và phát hiện sớm bất thường vùng da xung 

quanh LMTRD để kịp thời can thiệp. 

Từ khoá: biến chứng vùng da xung quanh, lỗ mở thông ra da, DETscore. 

ABSTRACT 

Stoma plays a vital role in managing the condition of the gastrointestinal - urinary tract, with congenital and 

acquired pathologies in paediatric. In general, stoma is temporary but many complications can occur, in which 

peristomal skin complication is the most common with the rate from 18 - 60%. 

Objective: Investigation of peristomal skin complication of stoma in children under 12 years old. 

Research methodology: Descriptive cross - sectional study, children under 12 years old were hospitalized 

children’s hospital No.1, children’s hospital No.2, city children’s hospital in Ho Chi Minh city from February 3, 

2020 to June 31, 2020. All children were recorded clinical - care information and took photographs of 

peristomal skin and then they were independently asessed by 03 experts used DETscore scale 

Results: 97 children whom meet the criteria for with DETscore flutuated 0 - 10 scores and the average of 

DET was 3.8 3 (scores) that its severity ranged from mild to moderate, based on DETscore scale. Children with 

stoma had complication of discolouration is higher than that of erosion and tisue overgrowth according 

DETscore scale. 



Conclude: It is necessary to encourage the use of DETscore in nursing care in order to create a qualified 

platform for identifying and caring peristomal skin. 

Keywords: peristomal skin complication, stoma, DETscore. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biến chứng vùng da xung quanh lỗ mở là biến chứng thường gặp ở trẻ sau tạo LMTRD, với tỷ lệ dao động 

18 - 60% [18]. Biến chứng này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không những gây nhiều khó chịu và đau cho trẻ, 

mà còn làm người nhà căng thẳng về mặt cảm xúc và tài chính [21]. Việc đánh giá vùng da xung quanh lỗ mở 

bằng công cụ hoặc thang đo khách quan là cần thiết để tạo một nền tảng đủ điều kiện trong xác định và điều trị 

biến chứng vùng da xung quanh LMTRD [16]. Hiện nay, có nhiều thang đo phổ biến như Classification of 

peristomal skin (CPS), Scale for the classification of peristomal skin discorder (SACS), The stoma care ostomy 

research index..., trong đó DETscore/Ostomy skin tool có ưu điểm mang tính định lượng cụ thể, đơn giản, hiệu 

quả trong phát hiện biến chứng ban đầu và có tính giá trị tốt hơn [10]. Tại Việt Nam, rất ít bằng chứng cho thấy 

mức độ biến chứng vùng da xung quanh lỗ mở được đánh giá theo một thang đo chuyên biệt. 

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu: 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và chăm sóc vùng da xung quanh LMTRD ở trẻ dưới 12 tuổi. 

2. Xác định trung bình điểm DET theo yếu tố giới hạn và mức độ của biến chứng vùng da xung quanh lỗ mở 

ở trẻ dưới 12 tuổi. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu cắt ngang mô tả, trẻ dưới 12 tuổi mang một hay nhiều LMTRD đường tiêu hoá - tiết niệu, điều 

trị tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng thành phố, thành 

phố Hồ Chí Minh. Tất cả trẻ kèm theo bệnh lý về da như: chàm, lang bang, chốc lở, hắc lào loại ra nghiên cứu. 

2.1. Công cụ thu thập dữ liệu 

Phiếu thu thập dữ liệu lâm sàng và chăm sóc xây dựng dựa trên tổng quan tài liệu từ những nghiên cứu trước. 

Dữ liệu lâm sàng ghi nhận giới tính, tuổi bệnh nhi, cân nặng, bệnh lý, vị trí LMTRD, ngày hậu phẫu, tường 

trình phẫu thuật. Đối với chăm sóc ghi nhận khoảng thời gian thay túi chứa mới, người chăm sóc, loại túi sử 

dụng, dung dịch rửa và kem thoa vùng da xung quanh LMTRD, kích thước đế dán tiếp xúc với da. 

Phiếu đánh giá vùng da xung quanh LMTRD là thang đo DETscore (mục đầu tiên của Ostomy skin tool xây 

dựng bởi Martin năm 2008 [16]). Tiêu chuẩn hoá về ba phần của vùng da xung quanh lỗ mở: đổi màu 

(Discoloration - D), trầy xước/loét (Erosion - E) và mô hạt tăng sinh (Tissue overgrowth - T). Mỗi phần gồm 

hai yếu tố là giới hạn kích thước vùng da bị ảnh hưởng (0 - 3 điểm) và mức độ nghiêm trọng theo tính chất tổn 

thương (0 - 2 điểm). Tổng điểm mỗi phần là 0 - 5 điểm và tổng điểm DET/người bệnh là 0 - 15 điểm. Trường 

hợp không có biểu hiện của phần nào thì tổng điểm phần đó được tính là 0 điểm. Thang đo DETscore tiếng Anh 

được chuyển ngữ theo các bước dịch xuôi, dịch ngược và kiểm tra phiên bản dịch ngược với bản gốc. 

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Ghi nhận hồ sơ các đặc điểm theo phiếu thu thập dữ liệu lâm sàng. Tại thời điểm trẻ được chăm sóc 

LMTRD, quan sát và ghi nhận thông tin theo phiếu thu thập dữ liệu chăm sóc, đồng thời chụp ảnh vùng da xung 

quanh lỗ mở của trẻ. 

Sau khi thu thập, ba chuyên gia đánh giá độc lập các hình ảnh chụp được trên google biểu mẫu được nghiên 

cứu viên thiết kế. Dựa trên thang đo DETscore, chuyên gia đánh giá từng phần nếu phần nào không xuất hiện 

thì điểm phần đó  

là 0. Vì vậy, tuỳ theo tính chất vùng da xung quanh LMTRD của mỗi trẻ mà có điểm DET khác nhau. Điển hình 

trẻ có điểm phần đổi màu và trầy xước lớn nhất là 5 điểm tuy nhiên không xuất hiện mô hạt tăng sinh nên phần 

này 0 điểm và điểm DET là 10 điểm (5 + 5 + 0). 



2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Nhập số liệu bằng phần mềm Epidata 3 và xử lý bằng phần mềm Stata 14 tuỳ theo giá trị của từng biến số mà 

sử dụng phép thống kê thích hợp. 

2.4. Đạo đức trong nghiên cứu 

Nghiên cứu thông qua hội đồng đạo đức của Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, 03 bệnh viện 

tiến hành khảo sát và ba mẹ trẻ. Hình ảnh chụp tập trung phạm vi LMTRD không có bất kỳ dấu hiệu để xác 

định danh tính của trẻ. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng tham gia nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng tham gia nghiên cứu 

Đặc điểm mẫu 
Tần 

suất 

Tỷ lệ 

(%) 

Trung vị 

Khoảng tứ 

phân vị 

Giới tính 

Nam 55 56,7 

- 

Nữ 42 43,4 

Tuổi 

 < 1 tháng 28 28,9 

118 (24 - 

380) 

(ngày) 

1 - 3 tháng 14 14,4 

3 - 6 tháng 11 11,3 

6 - 12 

tháng 
16 16,5 

 > 1 tuổi 28 28,9 

Cân nặng - - 

4,8 (2,6 - 

8,2) 

(kg) 

 

Tỷ lệ nam/nữ là 1,3 và trẻ có độ tuổi < 1 tháng gần 30% với trung vị tuổi là 4 tháng. Cân nặng trẻ có trung vị 

là 4,8 kg, mức biến thiên 2,6 - 8,2 kg. 

3.2. Đặc điểm lâm sàng của trẻ mang LMTRD 

Bảng 2. Vị trí LMTRD và ngày hậu phẫu 

Đặc điểm mẫu Tần suất 
Tỷ lệ 

(%) 

Vị trí Hỗng tràng 6 6,2 



LMTRD Hồi tràng 51 52,6 

Đại tràng 36 37,1 

Tiết niệu 4 4,1 

Ngày hậu 

phẫu 

15 ngày 33 34 

15 ngày 64 66 

 

Nhận xét: Vị trí hồi tràng ra da chiếm tỷ lệ 52,6%. Các đoạn đại tràng, hỗng tràng và tiết niệu ra da với tỷ lệ 

lần lượt là 37,1%, 6,2% và 4,1%. Trong nhóm đối tượng nghiên cứu, trẻ có thời gian hậu phẫu tạo LMTRD 

nhiều hơn 2 tuần chiếm 66%. 

 

Hình 1. Bệnh lý dẫn đến tạo LMTRD 

Nhận xét: Bệnh lý phổ biến dẫn đến tạo LMTRD ở trẻ là dị dạng hậu môn trực tràng 23,2% tiếp đến là 

Hirschsprung 16,8%, viêm ruột hoại tử 11,6% và tắc ruột 9,5%. Các bệnh lý còn lại chiếm tỷ lệ gần như tương 

đồng dao động 1,1 - 3,2% 

3.3. Đặc điểm chăm sóc của trẻ mang LMTRD 

Bảng 3. Đặc điểm chăm sóc vùng da quanh LMTRD 

Đặc điểm 
Tần 

suất 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại túi 

sử dụng 

 

Có sẵn 1 mảnh 24 24,7 

Có sẵn 2 mảnh 8 8,3 

Tự tạo không vòng 42 43,3 

Tự tạo có vòng 19 19,6 

Băng gạc 2 2,1 

Tã 2 2,1 

Dung 

dịch rửa 

Nước sạch 28 28,9 

Nước muối sinh lý 49 50,5 

Khăn giấy ướt 20 20,6 



Đặc điểm 
Tần 

suất 

Tỷ lệ 

(%) 

Kem thoa  

Không sử dụng 59 60,8 

Stearic acid 17 17,5 

Zinc oxide 12 12,4 

Silver sulfadiazine 3 3,1 

Povidine 10% 1 1 

Centella asiatia 

exact 
2 2,1 

Bột bắp 3 3,1 

 

Nhận xét: Trong số 33% trẻ dùng túi có sẵn, tỷ lệ sử dụng túi 1 mảnh và 2 mảnh lần lượt là 24,7% và 8,3%. 

Trong các trẻ dùng phương pháp thay thế có 43,3% là tự tạo không vòng, 19,6% tự tạo có vòng và 2,1% băng 

gạc hay tã. 50,5% trẻ được chăm sóc bằng nước muối sinh lý, 28,9% bằng nước sạch và 20,6% bằng khăn giấy 

ướt. Hơn 60% người chăm sóc không sử dụng kem thoa vùng da xung quanh lỗ mở cho trẻ sau phẫu thuật. Các 

sản phẩm được sử dụng để thoa vùng da xung quanh lỗ mở bao gồm Stearic acid (17,5%), Zinc oxid (12,4%), 

povidine (1%), Centella asiatia exact (2,1%), sử dụng Silver sulfadiazine và bột bắp cùng chiếm tỷ lệ 3,1%. 

Bảng 4. Trung bình điểm DET theo yếu tố giới hạn và mức độ của biến chứng vùng da xung quanh 

LMTRD ở trẻ 

Đặc điểm mẫu 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

(điểm) 

Giá trị  

lớn nhất 

(điểm) 

TB ĐLC/ 

TV 

(KTVP) 

(điểm) 

Đổi màu Giới hạn 0 3 1,3 1,1 

Mức độ 0 2 1 0,7 

Tổng điểm đổi màu 0 5 2,3 1,7 

Trầy 

xước 

Giới hạn 0 3 0,7 0,9 

Mức độ 0 2 0,7 0,8 

Tổng điểm trầy 

xước/loét 

0 5 1,4 1,7 

Mô hạt Giới hạn 0 1 0 (0 - 0) 



Đặc điểm mẫu 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

(điểm) 

Giá trị  

lớn nhất 

(điểm) 

TB ĐLC/ 

TV 

(KTVP) 

(điểm) 

tăng sinh Mức độ 0 1 0 (0 - 0) 

Tổng điểm mô hạt 

tăng sinh 

0 2 0 (0 - 0) 

Điểm DET  0 10 3,8 3 

 

TB: trung bình; ĐLC: Độ lệch chuẩn; TV: Trung vị; KTPV: Khoảng tứ phân vị 

Điểm DET nhỏ nhất là 0 điểm và lớn nhất là 10 điểm, trung bình là 3,8 3 điểm, thuộc phân loại trung bình - 

nhẹ. Trung bình tổng điểm phần đổi màu là cao nhất 2,3 1,7 điểm so với phần trầy xước/loét và phần mô hạt 

tăng sinh. 

4. BÀN LUẬN 

Tỷ lệ nam cao hơn nữ được ghi nhận là 1,3 phù hợp với các nghiên cứu trước báo cáo tỷ lệ nam/nữ dao động 

1,2 - 3,8 [17], [22]. Nghiên cứu trước cho thấy độ tuổi trẻ tạo LMTRD dao động 2 - 18 tuổi và đa số là sơ sinh, 

< 1/2 tuổi hay < 3 tuổi [3], [8], đồng nhất với phân bố độ tuổi trong nghiên cứu hiện tại. Bên cạnh đó, trung vị 

cân nặng của trẻ là 4,8 kg, tương đương với nghiên cứu của Trần Thanh Trí (2009) tìm thấy cân nặng ở trẻ tập 

trung 4,2 kg [3]. Điều này rõ ràng, tỷ lệ tạo LMTRD ở bé trai cao hơn bé gái, với độ tuổi thường gặp là thời kỳ 

sơ sinh và cân nặng tập trung 4,8 kg. 

Trên các trẻ khảo sát, hồi tràng ra da chiếm phần lớn, tiếp theo là đại tràng tương tự Zeeshanuddin (2013) và 

Muhammad (2009) [19], [24]. Tuy nhiên, khác biệt với Massenga (2019) ghi nhận tỷ lệ đại tràng ra da chiếm 

90% [17]. Cơ quan đưa ra ngoài tuỳ thuộc bệnh lý trẻ mắc phải, tính chất phẫu thuật như độ căng chướng ruột, 

số centiment đoạn ruột còn lại, khả năng phán đoán, kinh nghiệm của phẫu thuật viên mà lựa chọn vị trí đưa ra 

thích hợp [19]. Nghiên cứu trước xét biến chứng muộn nên chọn ngày hậu phẫu  

thứ 30 làm mốc, nghiên cứu hiện tại xét ngày  

thứ 15 vì biến chứng vùng da xung quanh lỗ mở là biến chứng sớm, xuất hiện bất cứ lúc nào không thể xác định 

rõ thời gian [7]. Kết quả ghi nhận tỷ lệ trẻ mang LMTRD 15 ngày cao hơn 2 lần so với nhóm dưới 15 ngày. Bên 

cạnh đó, nghiên cứu hiện tại ghi nhận dị dạng hậu môn trực tràng dẫn đến tạo LMTRD chiếm phần lớn, có sự 

nhất quán với Trần Thanh Trí (2009), Massenga (2019) và không nhất quán so với nghiên cứu Askarpour 

(2012) cho rằng Hirschsprung phổ biến nhất trong tạo LMTRD [3], [6], [17]. Điều này được lý giải vì thực 

trạng ở Việt Nam bệnh dị dạng hậu môn trực tràng chiếm tỷ lệ cao hơn và tạo LMTRD không phải là ưu tiên 

hàng đầu trong bệnh Hirschprung [1], [2], [4]. 

4.1. Kết quả đặc điểm chăm sóc của trẻ mang LMTRD 

Nghiên cứu tìm thấy hơn 67% người chăm sóc dùng túi tự tạo cho trẻ, phù hợp với kết quả nghiên cứu 

Ekpemo (2018) và Osifo (2008) [8], [20]. Các nước đang phát triển dùng túi tự tạo thay cho túi có sẵn là phổ 

biến và tuỳ mỗi quốc gia mà cách chế tạo túi khác nhau, nhằm giảm chi phí về tài chính [5]. Ước tính giá 01 túi 

có sẵn từ một trăm ngàn đồng trở lên (tuỳ nhà sản xuất), thời gian thay mới hệ thống trung bình 3 - 4  

lần/tuần và sản phẩm không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế nên người nhà tự chi trả khoảng 1,5 triệu/tháng, 

mức thu nhập bình quân của dân số Việt Nam dưới $1,25/ngày [12]. Vì vậy, trẻ có xu hướng được dùng túi tự 

tạo. Bên cạnh đó, người nhà sử dụng nước muối sinh lý để chăm sóc phổ biến hơn các loại khác, điều này 

ngược với Herlufsen (2006) và Williams (2010) báo cáo trên 90% sử dụng nước sạch và/hoặc khăn khô để rửa 



vùng da xung quanh lỗ mở trên người lớn [11], [23]. Trong lĩnh vực nhi khoa hiện nay, thực hành chăm sóc vết 

thương nói chung và vùng da xung quanh lỗ mở nói riêng chưa chú ý đến các biện pháp phòng ngừa biến 

chứng. Nghiên cứu này trên 60% trẻ không được sử dụng kem thoa lên vùng da xung quanh, và thời điểm sử 

dụng khá muộn không nhất quán với nghiên cứu Anyanwu (2013) [5]. Tổng quan y văn cho thấy, việc sử dụng 

sản phẩm để bảo vệ và chống thấm khi dịch tiết ra là cần thiết để bảo vệ vùng da có nguy cơ tiếp xúc với dịch 

tiết 13], [14], [15]. Tuy nhiên, ghi nhận tại các bệnh viện khảo sát, việc sử dụng kem thoa chưa hoàn toàn được 

áp dụng chăm sóc ngay ban đầu, mà chỉ được sử dụng khi có xuất hiện biến chứng vùng da xung quanh lỗ mở. 

Bên cạnh đó, trong nhóm trẻ được sử dụng kem thoa, có nhiều sản phẩm khác nhau được dùng từ dạng chuyên 

biệt chứa Stearic acid, Zinc oxid ngừa loét và hút ẩm hay chứa Silver sulfadiazine phòng và điều trị nhiễm 

khuẩn, đến bột bắp công nhận giảm hăm ở trẻ trong sáng kiến cải tiến Bệnh viện Nhi đồng 1 năm 2008. 

4.2. Kết quả trung bình điểm DET của biến chứng vùng da xung quanh LMTRD ở trẻ 

Kết quả cho thấy rằng trẻ sau tạo LMTRD có trung bình điểm DET là 3,8 điểm, biến chứng vùng da xung 

quanh lỗ mở dao động từ nhẹ đến nghiêm trọng, theo thang đo DETscore. So với nghiên cứu Hanna (2019) 

đánh giá tại thời điểm trẻ sau tạo LMTRD 1 tuần, có trung bình điểm DET thuộc mức độ nghiêm trọng (7,53 

điểm) [9] và trung bình điểm từng phần đổi màu, trầy xước/loét, mô hạt tăng sinh đều cao hơn kết quả nghiên 

cứu hiện tại. Tuy nhiên, cả 02 nghiên cứu đều có trung bình điểm phần đổi màu cao hơn so với phần trầy 

xước/loét và mô hạt tăng sinh. Giả thuyết đặt ra cho sự khác biệt này do nghiên cứu trước tiến hành ở quốc gia 

Egypt thuộc Bắc Phi, có khí hậu khô và nắng nóng hơn so với khu vực miền Nam Việt Nam. Trẻ mang LMTRD 

ở cả 02 nghiên cứu là trẻ nhỏ vì vậy cấu trúc da trẻ mỏng, xốp, khả năng điều hoà nhiệt chưa hoàn chỉnh và 

miễn dịch tại chỗ còn yếu nên dễ bị tổn thương [15]. Một điểm nổi bật khi sử dụng thang đo DETscore trong 

đánh giá vùng da xung quanh LMTRD là phát hiện sớm biến chứng và nhận biết tình trạng da ở mức độ nào 

theo thời gian [16]. Điểm DET của trẻ mang LMTRD được xét theo từng phần, có những trẻ chỉ xuất hiện mô 

hạt tăng sinh được đánh giá là 2 điểm nhưng không xuất hiện phần đổi màu hay trầy xước/loét. Ngược lại, có 

những trẻ phần đổi màu và trầy xước/loét đánh giá ở mức điểm tối đa của thang đo nhưng không hiện diện mô 

hạt tăng sinh. Chính vì thế, điểm DET tối đa của mỗi dân số nghiên cứu khác nhau không phải là điểm cao nhất 

của mỗi phần cộng lại. Bên cạnh đó, tổng quan y văn thấy biến chứng chứng trầy xước (Excoriations skin) dao 

động 24,3% - 80%, cao ở các nước đang phát triển. Vì vậy, dựa vào tỷ lệ trẻ có trầy xước/loét là 45,4% so với 

năm 2009 tác giả Trần Thanh Trí báo cáo tỷ lệ này trên cùng địa điểm nghiên cứu là 42,86% [3]. Từ kết quả 

trên rõ ràng, trẻ mang LMTRD có biến chứng vùng da xung quanh lỗ mở thay đổi theo thời gian và bên cạnh 

các yếu tố thay đổi được thì mức độ tổn thương khác nhau còn tuỳ vào đặc điểm khí hậu của mỗi quốc gia. 

4.3. Điểm mạnh và điểm yếu trong  

nghiên cứu 

Mẫu dân số được lấy tại ba bệnh viện chuyên khoa nhi hạng I, các yếu tố thực hành chăm sóc được ghi nhận 

một cách đa chiều không bị giới hạn bởi một địa điểm nên kết quả mang tính ứng dụng cao. 

Thời gian tiến hành nghiên cứu, số lượng trẻ mới tạo LMTRD không nhiều và nhận thấy đặc tính trẻ mang 

LMTRD từ vài tháng đến vài năm, khi tái khám tình trạng ổn định lỗ mở được đóng lại. Vì vậy, nghiên cứu đã 

ghi nhận tất cả trường hợp trẻ mang LMTRD mà không theo dõi ngay thời điểm sau phẫu thuật hoặc thời điểm 

cụ thể nên không xác định được tỷ suất mắc mới của biến chứng vùng da xung quanh LMTRD. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Trẻ mang LMTRD phần lớn là trẻ sơ sinh, có tỷ lệ bé trai cao hơn 1,3 lần bé gái, cân nặng tập trung mức 4,8 

kg. Trong đó, trẻ phẫu thuật hồi tràng ra da và ngày hậu phẫu lớn hơn 15 ngày chiếm đa số. Đối với thực hành 

chăm sóc LMTRD, đa số người chăm sóc sử dụng túi tự tạo, làm sạch vùng da xung quanh lỗ mở bằng nước 

muối sinh lý và 60,8% trẻ không được dùng kem thoa lên vùng da xung quanh lỗ mở. 

Điểm DET dao động 0 - 10 điểm, trung bình là 3,8 3 điểm thuộc phân loại trung bình - nhẹ. Phần đổi màu có 

trung bình cao nhất 2,3 1,7 điểm so với phần trầy xước/loét và phần mô hạt tăng sinh. Bên cạnh đó, tỷ lệ trầy 

xước/loét vùng da xung quanh lỗ mở là 45,4% tăng theo thời gian và cao ở các nước đang phát triển. 



Trong quá trình chăm sóc trẻ mang LMTRD cần hướng dẫn để thống nhất giữa các nhân viên y tế, sử dụng 

thang đo chuyên biệt như DETscore theo dõi đánh giá vùng da xung quanh lỗ mở và xác định thời điểm xuất 

hiện biến chứng. Tổng quan và kết quả cho thấy cần khuyến khích sử dụng kem thoa sớm sau tạo LMTRD 

nhằm tạo hàng rào bảo vệ, ngăn ngừa dịch tiếp xúc với da. Từ đó, phòng ngừa sớm nguy cơ xảy ra biến chứng 

vùng da xung quanh. Xây dựng chương trình huấn luyện kỹ năng về sử dụng túi chứa phù hợp với trẻ cho người 

nhà. Đồng thời, mở rộng nghiên cứu đánh giá hiệu quả túi tự tạo đang sử dụng và loại dung dịch trong chăm sóc 

vùng da xung quanh lỗ mở ở trẻ. 
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STRESS NGHỀ NGHIỆP Ở ĐIỀU DƯỠNG  

TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA ĐỒNG HỚI 

OCCUPATIONAL STRESS OF NURSES AT  

VIETNAM CUBA DONG HOI FRIENDSHIP HOSPITAL 

LÊ THỊ XUÂN1, ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN2,  

TRẦN VĂN NGUYỆN2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: (i) Xác định tỷ lệ stress nghề nghiệp ở điều dưỡng và mức độ stress nghề nghiệp ở điều dưỡng ở 

các vị trí công tác; (ii) Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới năm 2019. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 155 điều dưỡng công tác tại bệnh viện, từ tháng 4/2019 đến 

tháng 10/2019. 

Kết quả: Tỷ lệ stress nghề nghiệp ở điều dưỡng là 6,5%. Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa 

thống kê giữa stress nghề nghiệp của điều dưỡng với trình độ chuyên môn (f = 4,89;  

p = 0,009), vị trí công tác (f = 3,702; p = 0,027), vai trò công tác (f = 3,076; p = 0,029) 

Kết luận: Tỷ lệ stress nghề nghiệp của điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới ở 

mức thấp (6,5%), tuy nhiên các nhà quản lý cần quan tâm và có những can thiệp để giảm stress nghề nghiệp, 

tăng sự hài lòng của điều dưỡng, đặc biệt chú ý đến các điều dưỡng thuộc nhóm quản lý, điều dưỡng thuộc hệ 

hồi sức - cấp cứu. 

Từ khóa: stress nghề nghiệp, điều dưỡng, NSS. 

ABSTRACT 

Objective: (i) To identify the rate of occupational stress among nurses and the degree of occupational stress 

of nurses with different workposition; (ii) To explore factors related to occupational stress among nurses at 

Vietnam Cuba Dong Hoi Friendship Hospital in 2019. 

Methodology: A descriptive cross-sectional study was conducted with 155 nurses from April 2019 to 

October 2019. 

Results: The rate of occupational stress among in nurses was 6.5%. The study found statistically significant 

relation between the occupational stress in nusers and the professional qualification (f = 4.89; p = 0.009), 

working position (f = 3.702; p = 0.027), working role (f = 3.076; p = 0.029). 

Conclusions: The rate of occupational stress among nurses was not high (6.5%); however managers should 

pay attention and implement interventions to reduce occupational stress and to increase nurses’ satisfaction, 

especially for nurse managergroup and nurses working at Emergency department and ICU. 

Keywords: occupational stress, nurses, NSS (Nursing Stress Scale). 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO - World Health Organization) đã coi stress nghề nghiệp là một trong những mối 

đe dọa nguy hiểm nhất của thế kỷ XXI [6], [9]. Cũng theo đánh giá của WHO, stress có thể trở thành vấn đề ảnh 

hưởng sức khỏe lớn nhất, vượt qua cả các bệnh hệ tim mạch và HIV/AIDS tính đến năm 2030 [6], [9]. Do đặc 

thù nghề nghiệp, nhân viên y tế nói chung và người điều dưỡng nói riêng luôn phải đối mặt và liên quan đến 

tính mạng của con người, vì vậy, áp lực từ công việc là điều không thể tránh khỏi. Thêm vào đó, nhu cầu chăm 



sóc sức khỏe của người dân ngày càng nâng cao, đòi hỏi ngành Y tế phải nâng cao cả về số lượng, chất lượng 

và cung cấp dịch vụ [3], [6]. Điều này càng làm gia tăng sức ép công việc dẫn đến tỷ lệ stress cao trong nhân 

viên y tế [6], [9]. Việc đánh giá được stress trong công việc và xác định được các yếu tố liên quan có thể giúp 

các nhà quản lý hướng đến các giải pháp hỗ trợ về mặt tâm lý và tinh thần, giúp người điều dưỡng an âm, thoải 

mái hơn trong quá trình tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất công việc cũng như hỗ trợ nâng cao 

chất lượng dịch vụ y tế. Chính vì những lí do trên mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu: 

1. Xác định tỷ lệ stress nghề nghiệp ở điều dưỡng. 

2. Xác định mức độ stress nghề nghiệp ở điều dưỡng giữa các vị trí công tác. 

3. Khảo sát các yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp trên điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam 

Cu Ba Đồng Hới năm 2019. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Tiêu chí lựa chọn: Điều dưỡng lâm sàng có thời gian làm việc tại bệnh viện trên 1 năm, đồng ý tham gia 

nghiên cứu. 

- Tiêu chí loại trừ: Điều dưỡng đang trong thời gian học việc, làm việc dưới 1 năm hoặc đang trong thời kỳ 

nghỉ sinh. 

2.2. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2019 

2.3. Phương pháp nghiên cứu: 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

2.3.2. Cỡ mẫu: sử dụng công thức cỡ mẫu ước đoán cho một tỷ lệ nghiên cứu: 

n = Z2
1-α/2 

p(1-p) 

d2 

 

Trong đó: n: Cỡ mẫu nghiên cứu, độ tin cậy 95%, α = 0,05, trị số Z1-α/2 = 1,96, khoảng sai lệch cho phép d = 

0,05, p: tỷ lệ stress nghề nghiệp của ĐD (p = 10% theo nghiên cứu của Hồ Thị Mỹ Châu và cộng sự). Cỡ mẫu 

nghiên cứu là 155 mẫu. 

2.3.3. Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống với k = 2 (được làm tròn, do k = 357/155 = 

2,3). 

2.3.4. Công cụ thu thập số liệu: Bộ câu hỏi gồm 41 câu, được phân làm 2 phần chính: 

+ Phần A: Gồm 11 câu hỏi về đặc điểm đối tượng nghiên cứu như: tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn, tình 

trạng hôn nhân, những người hiện đang sống cùng, khoa hiện đang công tác, vai trò công tác hiện tại, số giờ làm 

việc trong tuần, tham gia trực đêm, số năm kinh nghiệm công tác, thu nhập trung bình hàng tháng từ nghề điều 

dưỡng. 

+ Phần B: thang đo stress điều dưỡng (ĐD) (Nursing Stress Scale) dựa vào thang đo stress ở điều dưỡng của 

Pamela Gray-Toft và James G. Anderson. Phần này gồm 30 câu hỏi là các tác nhân gây stress thường gặp nhất 

trong công việc của điều dưỡng, người tham gia điều tra đuợc yêu cầu đánh giá tần suất gây ra stress và mức độ 

stress theo thang điểm tần suất: 0 (không bao giờ), 1 (thỉnh thoảng), 2 (thường xuyên); 3 (rất thường xuyên) và 

thang điểm 5 mức độ Likert: 0 (không stress), 1 (stress nhẹ), 2 (stress vừa), 3 (stress nhiều), 4 (stress rất nhiều). 

Độ tin cậy của thang đo tần suất và mức độ stress lần lượt là 0,92 và 0,94. 

Trong phân tích mối liên hệ giữa stress và các yếu tố liên quan, stress được chia làm 2 mức độ: NSS < 60: 

không stress, NSS ≥ 60: có stress [1], [5] 



2.4. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu: Mã hóa toàn bộ thông tin, xử lý và phân tích số liệu bằng phần 

mềm SPSS 20.0. Các mối liên quan được kiểm định bằng phép kiểm T- test và One way Anova (do các biến có 

phân phối chuẩn). Trong tất cả các suy luận phân tích thống kê, sự liên quan giữa hai biến có ý nghĩa thống kê 

khi giá trị p < 0,05. 

2.5. Đạo đức nghiên cứu: Đề cương nghiên cứu được thông qua hội đồng khoa học công nghệ bệnh viện. 

Đối tượng nghiên cứu được giải thích đầy đủ thông tin và tự nguyện tham gia nghiên cứu. Tất cả thông tin đều 

được bảo mật và chỉ phục vụ cho nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Thực trạng stress nghề nghiệp ở điều dưỡng 

Bảng 1. Thực trạng stress nghề nghiệp ở điều dưỡng 

Stress nghề nghiệp N % 

Có  10 6,5 

Không  145 93,5 

GTTB  ± ĐLC (min 

- max) 

31,58 ± 16,82 (3 - 78) 

 

Tỷ lệ stress nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu là 6,5%. Điểm mức độ stress trung bình là 31,58 điểm. 

3.2. Nhóm các tác nhân gây stress 

3.2.1. Chứng kiến cái chết, chịu đựng sự đau đớn của người bệnh 

Bảng 2. Chứng kiến cái chết, chịu đựng sự đau đớn của người bệnh 

Các tác nhân 

Mức độ 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Tần suất 

Stress 

GTTB ± ĐLC 

Chứng kiến NB 

chịu đựng đau đớn 
2,05 ± 1,03 1,45 ± 0,71 

Cảm thấy bất lực 

khi tình trạng NB 

không cải thiện 

1,55 ± 1,08 0,96 ± 0,63 

Thực hiện các thủ 

thuật gây sự đau 

đớn cho NB 

1,41 ± 0,97 1,04 ± 0,62 

Tổng 1,68 ± 0,86 1,14 ± 0,5 

 



Trong các tác nhân gây stress liên quan đến tình trạng người bệnh thì việc chứng kiến người bệnh chịu đựng 

sự đau đớn có mức độ gây căng thẳng cao nhất (2,05) và tần suất diễn ra thường xuyên (1,45). 

3.2.2. Mâu thuẫn với bác sỹ 

Bảng 3. Mâu thuẫn với bác sỹ 

Các tác nhân 

Mức độ 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Tần suất 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Lo sợ gây ra nhầm 

lẫn, sai phạm khi 

chăm sóc NB 

1,47 ± 1,02 1,02 ± 0,65 

Bị sự chỉ trích của 

bác sỹ 
1,32 ± 1,11 0,76 ± 0,53 

Bất đồng với bác sỹ 0,98 ± 0,95 0,63 ± 0,53 

Đưa ra quyết định 

trên NB khi bác sỹ 

không có mặt 

0,95 ± 1,05 0,62 ± 0,61 

Bất đồng liên quan 

đến việc điều trị, 

chăm sóc NB 

0,74 ± 0,89 0,52 ± 0,57 

Tổng 1,09 ± 0,78 0,71 ± 0,41 

 

Các tác nhân liên quan đến mâu thuẫn với bác sỹ gây ra tình trạng stress ở mức nhẹ và tần suất thấp. Trong 

đó gây căng thẳng nhất là lo sợ gây ra nhầm lẫn, sai phạm khi chăm sóc người bệnh với mức độ stress trung 

bình (GTTB = 1,47), và tần suất trung bình (GTTB = 1,02). 

3.2.3. Trang bị để đối phó với nhu cầu tình cảm của người bệnh và gia đình 

Bảng 4. Trang bị để đối phó với nhu cầu tình cảm của người bệnh và gia đình 

Các tác nhân 

Mức độ 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Tần suất 

Stress 

GTTB ± ĐLC 

Gặp phải một câu 

hỏi của NB mà bản 

thân không có câu 

trả lời thỏa đáng 

1,28 ± 0,91 0,85 ± 0,53 

Cảm thấy chưa được 

trang bị đầy đủ để hỗ 
1,25 ± 0,87 0,99 ± 0,60 



trợ nhu cầu tâm lý 

của NB 

Cảm thấy chưa được 

trang bị đầy đủ để hỗ 

trợ nhu cầu tinh thần 

của gia đình NB 

1,15 ± 0,87 0,94 ± 0,69 

Tổng 1,22 ± 0,77 0,92 ± 0,48 

 

Các tác nhân liên quan đến sự thiếu trang bị để đối phó với nhu cầu tình cảm của người bệnh và gia đình gây 

mức độ căng thẳng ở mức nhẹ và tần suất thấp. Trong đó cao điểm nhất là việc gặp phải một câu hỏi của người 

bệnh mà bản thân không có câu trả lời thỏa đáng với mức độ (GTTB = 1,28) và tần suất (GTTB = 0,85) 

3.2.4. Thiếu sự hỗ trợ trong công việc 

Bảng 5. Thiếu sự hỗ trợ trong công việc 

Các tác nhân 

Mức độ 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Tần suất 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Thiếu cơ hội để trò 

chuyện cởi mở với 

đồng nghiệp khác 

khoa về những vấn đề 

trong khoa mình 

0,99 ± 0,79 0,97 ± 0,73 

Thiếu cơ hội để chia 

sẻ kinh nghiệm và 

cảm nhận với những 

đồng nghiệp khác 

trong khoa 

0,89 ± 0,74 0,78 ± 0,65 

Thiếu cơ hội bày tỏ 

với những người khác 

trong khoa về những 

cảm nhận tiêu cực đối 

với NB 

0,89 ± 0,78 0,75 ± 0,58 

Tổng 0,92 ± 0,67 0,83 ± 0,54 

 

Các tác nhân gây stress liên quan đến thiếu sự hỗ trợ trong công việc ở mức độ nhẹ  

(GTTB = 0,92) và tần suất thấp (GTTB = 0,83) 

3.2.5. Mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên 



Bảng 6. Mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên 

Các tác nhân 

Mức độ 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Tần suất 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Sự chỉ trích, phê bình 

của cấp trên 

1,00 ± 0,98 0,65 ± 0,53 

Gặp khó khăn trong 

quan hệ công tác với 

một số ĐD cụ thể ở 

trong khoa 

0,79 ± 0,80 0,62 ± 0,56 

Gặp khó khăn trong 

quan hệ công tác với 

một số ĐD cụ thể 

khác khoa 

0,75 ± 0,79 0,60 ± 0,54 

Tăng cường cho các 

khoa bị thiếu nhân sự 

0,74 ± 0,86 0,59 ± 0,61 

Bất đồng với cấp trên 0,62 ± 0,89 0,43 ± 0,52 

Tổng 0,78 ± 0,65 0,58 ± 0,38 

 

Các tác nhân liên quan đến mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên gây ra căng thẳng ở mức độ nhẹ (GTTB = 

0,78) và tần suất thấp  

(GTTB = 0,58) 

3.2.6. Khối lượng công việc 

Bảng 7. Khối lượng công việc 

Các tác nhân 

Mức độ 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Tần suất 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Không đủ nhân lực 

để đáp ứng đủ công 

viêc tại khoa 

1,58 ± 1,11 1,19 ± 0,77 

Không đủ thời gian 

để hoàn thành tất cả 

nhiệm vụ của chính 

người ĐD 

1,30 ± 1,04 0,97 ± 0,71 



Không có đủ thời 

gian để cung cấp sự 

hỗ trợ về mặt tâm lý 

cho NB 

1,22 ± 0,95 1,00 ± 0,76 

Gặp sự cố khi thao 

tác trên máy tính và 

sử dụng phần mềm 

quản lý NB 

1,17 ± 0,83 0,93 ± 0,57 

Kiêm thêm quá nhiều 

công việc không 

thuộc nhiệm vụ của 

ĐD 

1,08 ± 1,01 0,85 ± 0,77 

Không thể dự đoán 

được phân công nhân 

sự và lịch công tác 

0,78 ± 0,89 0,62 ± 0,66 

Tổng 1,19 ± 0,73 0,93 ± 0,49 

 

Các tác nhân liên quan đến khối lượng công việc phần lớn gây ra căng thẳng ở mức độ nhẹ (GTTB = 1,19) 

và tần suất thấp (GTTB = 0,93). 

3.2.7. Công tác điều trị người bệnh 

Bảng 8. Công tác điều trị người bệnh 

Các tác nhân 

Mức độ 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Tần suất 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Thiếu thông tin từ BS 

về tình trạng sức 

khỏe NB 

0,88 ± 0,88 0,68 ± 0,61 

Không biết có nên 

thông báo NB hoặc 

thân nhân NB về tình 

trạng NB và phương 

pháp điều trị 

0,85 ± 0,95 0,63 ± 0,63 

Bác sỹ không có mặt 

kịp thời trong cấp 

cứu y khoa 

0,74 ± 1,14 0,39 ± 0,52 



Các tác nhân 

Mức độ 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Tần suất 

Stress 

GTTB ± 

ĐLC 

Sự không thuần thục 

về việc vận hành và 

sử dụng các chức 

năng của thiết bị 

chuyên dụng 

0,72 ± 0,85 0,52 ± 0,51 

Bác sỹ ra chỉ định 

dường như không 

phù hợp với sự điều 

trị cho NB 

0,44 ± 0,74 0,31 ± 0,46 

Tổng 0,73 ± 0,68 0,51 ± 0,38 

 

Các tác nhân liên quan đến việc điều trị người bệnh gây ra stress ở mức độ nhẹ (GTTB = 0,73) và tần suất 

thấp (GTTB = 0,51). 

3.3. Mối liên quan giữa stress nghề nghiệp và một số yếu tố 

Bảng 9. Mối liên quan giữa stress nghề nghiệp và một số yếu tố 

Nội dung Điểm mức độ 

GTTB ± ĐLC 

t(f), 

p 

Điểm tần suất 

GTTB ± ĐLC 

t(f), 

p 

Giới tính Nam 28,10 ± 14,24 -0,676a 

0,525a 

23,30 ± 10,50 0,015a, 

0,988a 
Nữ 31,82 ± 17,00 23,24 ± 10,19 

Hôn nhân Độc thân 33,26 ± 16,40 0,161b, 

0,852b 

23,18 ± 9,09 0,77b, 

0,466b 
Đã kết hôn 31,21 ± 17,22 23,04 ± 10,52 

Ly thân/ly dị/góa 31,60 ± 9,09 28,8 ± 6,09 

Nhóm tuổi Dưới 30 tuổi 31,60 ± 16,69 0,408b, 

0,747b 

22,84 ± 10,34 0,86b, 

0,456b 
Từ 30 đến 39 tuổi 31,36 ± 17,53 23,24 ± 10,4 

Từ 40 đến 49 tuổi 34,93 ± 15,09 26,93 ± 5,77 

Từ 50 tuổi trở lên 27,11 ± 18,41 20,89 ± 13,14 

Trình độ chuyên 

môn 

Trung cấp 26,95 ± 16,26 4,89b, 

0,009b 

20,95 ± 11,42 2,93b, 

0,056b 
Cao đẳng 29,54 ± 15,95 22,31 ± 10,02 



Đại học và Sau ĐH 37,78 ± 17,34 26,17 ± 9,37 

Vai trò công tác ĐD hành chính 33,62 ± 17,49 3,702b, 

0,027b 

22,92 ± 10,61 1,96b, 

0,144b 
ĐD chăm sóc 28,86 ± 1616 22,38 ± 10,82 

ĐD quản lý 38,34 ± 16,48 26,81 ± 5,89 

Khoa công tác Nhóm hệ nội 28,82 ± 16,34 3,076b, 

0,029b 

21,71 ± 10,44 3,59b, 

0,015b 
Nhóm hệ ngoại 31,66 ± 18,29 22,43 ± 10,30 

Nhóm HS-CC 42,87 ± 14,14 30,81 ± 10,03 

Nhóm CK khác 29,48 ± 13,28 23,31 ± 8,03 

Trực đêm Có 31,93 ± 17,29 0,34a 

0,689a 

23,5 ± 10,03 0,397a, 

0,473a 
Không 30,98 ± 16,13 22,82 ± 10,53 

Thâm niên công 

tác 

Dưới 5 năm 30,57 ± 17,02 0,89b, 

0,472b 

22,16 ± 10,28 1,13b, 

0,344b 
Từ 5 năm đến dưới 10 

năm 

35,15 ± 16,60 25,68 ± 10,07 

Từ 10 năm đến dưới 15 

năm 

33,00 ± 16,36 24,20 ± 9,30 

Từ 15 năm đến dưới 20 

năm 

27,85 ± 17,7 20,65 ± 9,45 

Từ 20 năm trở lên 28,69 ± 16,21 23,23 ± 12,07 

Thu nhập bình 

quân 

≤ 5 triệu/tháng 25,88 ± 14,03 2,621b, 

0,076b 

18,92 ± 8,63 3,01b, 

0,052b 
 > 5 triệu - < 10 

triệu/tháng 

33,35 ± 17,59 24,26 ± 10,39 

 ≥ 10 triệu/tháng 27,23 ± 11,64 22,84 ± 9,45 

 

a: Phép kiểm t-test, b: phép kiểm Anova 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mức độ và tần suất stress với yếu tố khoa công tác (p < 0,05), trình 

độ chuyên môn (p = 0,024) và vai trò công tác (p < 0,027). 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Thực trạng stress nghề nghiệp ở điều dưỡng 

Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ stress nghề nghiệp trên ĐD tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng 

Hới là 6,5%. Kết quả này thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của Khưu Chi Diễm (42,2%) [1], Trần Thị Hồng 



Thắm (42,9%) [4], Vũ Ngọc Trinh (18,1%) [5]. Qua đó cho thấy ĐD tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba 

Đồng Hới thích ứng tốt với công việc và cảm thấy ít căng thẳng hơn so với ĐD tại các bệnh viện khác. 

4.2. Nhóm các tác nhân gây stress 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trong 7 nhóm tác nhân gây nên stress nghề nghiệp của ĐD thì tác 

nhân liên quan đến cái chết và sự chịu đựng của bệnh nhân có điểm số cao nhất (1,68 ± 0,86), tiếp theo là tác 

nhân liên quan đến thiếu sự trang bị để đối phó với nhu cầu tình cảm của NB và gia đình (1,22 ± 0,77) và tác 

nhân liên quan đến khối lượng công việc (1,19 ± 0,73). Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của AbuAlRub 

R.F [6], Milutinovié. D [7] và Samar M.K [9]. 

Trong đó, việc chứng kiến người bệnh chịu đựng sự đau đớn có mức độ gây căng thẳng cao nhất (2,05 ± 

1,03) và tần suất diễn ra thường xuyên (1,45 ± 0,71). Tiếp theo là tác nhân cảm thấy bất lực khi tình trạng người 

bệnh không cải thiện: mức độ stress trung bình (1,55 ± 1,08) và tần suất thấp (0,96 ± 0,63). Kết quả này của 

chúng tôi tương tự với nghiên cứu của Khưu Chi Diễm [1] và Trần Thị Ngọc Mai [3]. Điều này cho thấy sự tiến 

triển của người bệnh có ảnh hưởng lớn đến ĐD vốn là người trực tiếp chăm sóc theo dõi, đặc biệt là khi điều 

xấu xảy ra. Bản chất cái chết, đau đớn là căng thẳng và là nguồn gốc của sự đau khổ, do đó nhân viên ĐD cần 

chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống xảy ra. 

4.3. Mối liên quan giữa stress nghề nghiệp và một số yếu tố 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mức độ và tần suất stress với yếu tố 

khoa công tác (p < 0,05). Trong đó nhóm điều dưỡng công tác tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu (mức độ: 42,87 ± 

14,14, tần suất: 30,81 ± 10,03) có tần suất, mức độ stress cao hơn các nhóm còn lại. 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mức độ stress với yếu tố trình độ chuyên môn (p = 0,024) và vai trò 

công tác (p < 0,027). Trong đó nhóm điều dưỡng có trình độ đại học và sau đại học (mức độ: 37,78 ± 17,34), 

nhóm điều dưỡng giữ vai trò quản lý (mức độ: 38,34 ± 16,48) cao hơn các nhóm còn lại. 

Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trên thế giới và trong nước [1], [8], [9]. ĐD Hồi sức - Cấp cứu 

luôn ở trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với những tình huống bất ngờ về số lượng NB cấp cứu bất kể thời gian, 

sự thay đổi nhanh chóng tình trạng NB, ứng phó với những chấn thương tâm lý hoặc sự cố đau buồn như khi 

NB tử vong. Nói chung, ĐD Khoa Hồi sức - Cấp cứu có mức stress nghề nghiệp cao [1], [8], [9]. 

4.4. Hạn chế của đề tài 

Đề tài chỉ mới xem xét tới một vài yếu tố ảnh hưởng đến stress nghề nghiệp ở điều dưỡng nhưng có thể vẫn 

còn những yếu tố khác tác động mà đề tài chưa khảo sát hết. Do đề tài thực hiện trong thời gian ngắn nên chưa 

phân tích kỹ mối liên quan giữa các yếu tố với giữa các nhóm tác nhân stress nghề nghiệp. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Tỷ lệ stress nghề nghiệp của điều dưỡng trong nghiên cứu của chúng tôi là 6,5%. 

2. Mức độ stress nghề nghiệp của điều dưỡng giữa các vị trí công tác: Điểm số mức độ stress nghề nghiệp 

của nhóm điều dưỡng tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu cao nhất với mức điểm 42,87 ± 14,14, tiếp đến là nhóm 

hệ ngoại 31,66 ± 18,29, hệ nội 28,82 ± 16,34, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 0,029. 

3. Các yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở điều dưỡng: Có 3 yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 

stress nghề nghiệp của điều dưỡng với trình độ chuyên môn, vị trí công tác, vai trò công tác với p lần lượt là 

0,009; 0,027; và 0,029. 

Từ đó nhà quản lý cần quan tâm và có những can thiệp để giảm stress nghề nghiệp, làm tăng sự hài lòng của 

nhân viên ĐD: tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao khả năng thích ứng, giải quyết các tình huống có thể xảy ra 

trên người bệnh, tăng cường sự trao đổi, chia sẻ thông tin giữa bác sỹ và ĐD, giải quyết các vấn đề nhân lực để 

giảm tải khối lượng công việc và cải thiện hệ thống mạng bệnh viện để tạo thuận lợi hơn trong công việc. Chú ý 

các ĐD thuộc nhóm quản lý, ĐD trình độ đại học và sau đại học, ĐD thuộc hệ Hồi sức - Cấp cứu. 
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SLEEP QUALITY AND SLEEP HYGIENE PRACTICE AMONG ELDERLY PEOPLE  

IN HUNG YEN CITY IN 2018 
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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Chất lượng giấc ngủ kém là một trong những thay đổi về thể chất ở người cao tuổi. Thực hành 

vệ sinh giấc ngủ kém có liên quan đến chất lượng giấc ngủ làm giảm chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi. 

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ và thực hành vệ sinh giấc ngủ ở người cao tuổi 

tại thành phố Hưng Yên năm 2018. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Chọn mẫu 

ngẫu nhiên hệ thống được sử dụng để chọn ra 400 người cao tuổi tại 4 phường thuộc thành phố Hưng Yên từ 

tháng 01 đến tháng 4 năm 2018. Bảng câu hỏi có cấu trúc được sử dụng để thu thập dữ liệu, bao gồm thông tin 

cá nhân, thang đo thực hành vệ sinh giấc ngủ SHI, thang đo chất lượng giấc ngủ PSQI. Độ tin cậy Cronbach 

alpha của các thang đo là 0,66 đến 0,91. SPSS 22.0 được sử dụng để phân tích số liệu. 

Kết quả: Tổng số 400 người cao tuổi tham gia nghiên cứu với độ tuổi trung bình 71 ± 7,2; trong đó có 143 

nam và 257 nữ. Kết quả NC cho thấy có 82,3% người cao tuổi có chất lượng giấc ngủ kém. 

Thực hành vệ sinh giấc ngủ có ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Theo đó, người cao tuổi biết cách quản lý 

thời gian ngủ, có tâm trạng tốt khi ngủ, có thói quen sinh hoạt lành mạnh trước khi ngủ và biết tạo một môi 

trường phòng ngủ thoải mái, với hệ số tương quan r tương ứng là 0,384; 0,398; 0,148 và 0,206. 

Kết luận: Hướng dẫn người cao tuổi về thói quen thực hành vệ sinh giấc ngủ sẽ giúp cải thiện chất lượng 

giấc ngủ. 

Từ khóa: Chất lượng giấc ngủ, người cao tuổi, thực hành vệ sinh giấc ngủ. 

ABSTRACT 

Background: Poor sleep quality is one of the physical changes with aging. Poor sleep hygiene practices are 

linked to poor sleep quality that lowers the quality of life in the elderly. 

Objective: To explore the relationship between sleep quality and sleep hygiene practices among the elderly 

in Hung Yen city in 2018 

Method: This cross-sectional study was conducted in 400 elderly people, whom were randomly selected 

from four districts of Hung Yen city from January to April 2018. Structured questionnaires were used to collect 

data, including demographic characteristics, health status, sleep hygiene practice measured by Sleep Hygiene 

Index, and sleep quality measured by PSQI. The Cronbach’s Alpha of scales ranged from 0.66 to 0.91. SPSS 

22.0 was employed for data analysis 

Results: A total of 400 elderly people participated in the study with the average age is 71 ± 7.2. There were 

143 males and 257 females. Research results showed that 82.3% of the elderly in this study had poor sleep 

quality. 

Elderly who had good sleep time managment, good mood before bedtime, healthy habits and well-setting 

sleeping environment had better quality of sleep with correlation coefficient is 0.384; 0.398; 0.148 và 0,206 

respectively. 



Conclusion: A good sleep hygience practice could help to improve the quality of sleep of elderly people. 

Keywords: quality sleep, elderly, sleep hygiene practice. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chất lượng giấc ngủ tốt có thể được định nghĩa là đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, quá trình chuyển đổi dễ 

dàng từ sự tỉnh táo đến ngủ, duy trì giấc ngủ yên tĩnh, giấc ngủ giữa đêm không bị phá vỡ bởi sự thức giấc, sự 

chuyển đổi dễ dàng từ ngủ sang sự tỉnh táo vào buổi sáng [3]. Chất lượng giấc ngủ gồm: tổng thời gian ngủ, độ 

trễ ngủ, rối loạn giấc ngủ, hiệu suất của giấc ngủ, mức độ sử dụng thuốc ngủ, ảnh hưởng hoạt động ban ngày và 

tự đánh giá chất lượng giấc ngủ chủ quan [8]. Chất lượng giấc ngủ giảm theo tuổi, có đến hơn 50% người cao 

tuổi có chất lượng giấc ngủ kém [5]. 

Giấc ngủ là điều cần thiết cho sức khỏe tối ưu, tăng chất lượng cuộc sống và có thể tự quản lý được bởi từng 

cá nhân bằng các thực hành vệ sinh giấc ngủ tích cực [6], [11]. Do đó, nghiên cứu được tiến hành nhằm mục 

tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ và thực hành vệ sinh giấc ngủ ở người cao tuổi tại thành 

phố Hưng Yên năm 2018. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng 

Người cao tuổi (≥ 60 tuổi) ở thành phố Hưng Yên đến khám sức khỏe định kỳ tại các trạm y tế, có đủ sức 

khỏe để tham gia trả lời bộ câu hỏi và đồng ý tự nguyện tham gia vào nghiên cứu. 

2.2. Thời gian: Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 4 năm 2018. 

2.3. Địa điểm: Tại 4 phường Hiến Nam, Minh Khai, Hồng Châu và Bảo Khê thuộc thành phố Hưng Yên. 

2.4. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 

2.5. Phương pháp đo lường và đánh giá 

- Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi thiết kế sẵn để thu thập thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe, tình trạng gia 

đình, vấn đề về hưu, công việc và hoạt động xã hội hàng ngày. 

- Chất lượng giấc ngủ dược đo lường bằng thang đo Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) đã được dịch và 

sử dụng bởi Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai [1]. Chỉ số PSQI là tổng hợp điểm của một bảng 

câu hỏi mà người được hỏi tham gia trả lời gồm 4 câu hỏi có kết thúc mở, 14 câu hỏi khi trả lời cần dựa trên tần 

suất sự kiện và các mức độ tốt xấu khác nhau trên 7 phương diện: Chất lượng giấc ngủ chủ quan, thời gian để đi 

vào giấc ngủ, hiệu quả giấc ngủ theo thói quen (tỷ lệ toàn bộ thời gian ngủ và thời gian nằm trên giường), các 

yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ, việc sử dụng thuốc kích thích giấc ngủ (bao gồm cả thuốc được kê đơn và 

không kê đơn) và những bất thường về thời gian ngủ trong ngày. Nhóm câu hỏi thuộc các lĩnh vực sẽ sắp xếp 

theo thứ tự tăng dần, dao động từ 0 đến 21 điểm. Mức trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 điểm sẽ cho thấy chất 

lượng giấc ngủ kém. Mức điểm càng cao thì chất lượng giấc ngủ càng thấp. 

- Bộ công cụ đánh giá Thực hành vệ sinh giấc ngủ (Sleep Hygiene Index) [13] gồm 13 câu hỏi, đo lường 5 

cấu phần của thực hành vệ sinh giấc ngủ: Quản lý thời gian ngủ (4 câu), thói quen ăn uống trước khi ngủ (2 

câu), thói quen sinh hoạt trước khi ngủ (3), tâm trạng khi ngủ (2 câu) và môi trường ngủ (2 câu). NCT tham gia 

nghiên cứu sẽ chỉ ra mức độ thường xuyên mà họ thực hiện các thói quen trên thang điểm từ 4 tới 0, trong đó  

4 = luôn luôn, 3 = thường xuyên, 2 = thỉnh thoảng, 1 = hiếm khi và 0 = không bao giờ. Theo đó, tổng điểm thực 

hành vệ sinh giấc ngủ sẽ dao động từ 0 đến 52. Điểm số cao hơn cho thấy các thực hành vệ sinh giấc ngủ kém 

hơn [10]. Tính nhất quán nội bộ của SHI đã được chứng minh với hệ số Cronbach α = 0,66) [10] [2]. 

- Phương pháp tiến hành: Phỏng vấn trực tiếp người cao tuổi bằng bộ câu hỏi đã được thiết kế sẵn. 



- Xử lý số liệu: Dữ liệu được xử lý bằng SPSS 23.0 và dữ liệu được phân tích thông qua thống kê mô tả để 

mô tả chất lượng giấc ngủ, thực hành vệ sinh giấc ngủ, tìm hiểu mối liên quan giữa thực hành vệ sinh giấc ngủ 

với chất lượng giấc ngủ. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.1. Đặc điểm nhân khẩu học 

Đặc điểm Số 

NCT 

(N = 

400) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tuổi (năm) Trung 

bình ± độ lệch 

chuẩn: 

 71 ± 7,2 

Giới Nam 143 35,8 

Nữ 257 64,2 

Trình độ 

học vấn 

Tiểu học và trung 

học cơ sở 

257 64,3 

Phổ thông trung học 18 4,5 

Trung cấp/cao đẳng 101 25,3 

Đại học hoặc sau 

đại học 

24 6,0 

Công nông/khác 242 60,5 

CBVC/Kinh doanh 158 39,5 

Tình 

trạng hôn 

nhân 

Đơn thân 175 43,8 

Kết hôn 225 56,2 

Thu nhập  < 3 triệu/tháng 317 79,2 

 > 3 triệu/tháng 83 20,8 

 

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy đối tượng tham gia nghiên cứu có độ tuổi trung bình là 71 (± 7,2) 

tuổi, trong đó có 257 nữ chiếm 64,2%. 64,3% đối tượng nghiên cứu có trình độ học vấn từ trung học trở xuống. 

Nghề nghiệp trước kia chủ yếu là nông dân, công nhân, nội trợ nghề tự do, mùa vụ (60,5%). Kết hôn chiếm tỷ lệ 

cao nhất 56,2%. Thu nhập trung bình chủ yếu là dưới 3 triệu đồng/tháng chiếm 79,2%. 



3.2. Đặc điểm thực hành vệ sinh giấc ngủ của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.2. Đặc điểm thực hành vệ sinh giấc ngủ 

Nhóm Trung bình 

(độ lệch 

chuẩn) 

Trung 

vị 

(Khoản

g) 

Tổng thể thực hành vệ 

sinh giấc ngủ 

12,19 (4,39) 12 (2-

28) 

Quản lý thời gian ngủ 4,42 (2,16) 4 (0-12) 

Thói quen ăn uống trước 

khi ngủ 

1,1 (1,17) 1 (0-6) 

Thói quen sinh hoạt trước 

khi ngủ 

3,67 (1,75) 4 (0-10) 

Tâm trạng khi đi ngủ 2,06 (1,08) 2 (0-6) 

Môi trường ngủ 0,94 (1,08) 1 (0-6) 

 

Trong nghiên cứu này, tổng điểm thực hành vệ sinh giấc ngủ từ 2 đến 28 điểm với trung bình 12,19 ± 4,39. 

Trong đó, điểm trung bình quản lý thời gian ngủ là 4,42 (khoảng điểm từ 0 đến 12), điểm trung bình thấp nhất ở 

nhóm môi trường ngủ (0,94) (điểm dao động từ 0 đến 6). 

3.3. Thực trạng chất lượng giấc ngủ ở NCT 

Bảng 3.3. Chất lượng giấc ngủ ở người cao tuổi 

Chất lượng giấc 

ngủ 

Số lượng 

(n = 400) 

Tỷ lệ 

(%) 

CLGN tốt (≤ 5 

điểm) 

71 17,8 

CLGN kém (> 5 

điểm) 

329 82,3 

Trung bình:  9,46 ± 3,74 

Trung vị (khoảng): 10,0 (1-19) 

 

Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi, 82,3% đối tượng nghiên cứu có chất lượng giấc ngủ kém (tổng 

điểm > 5) với điểm trung bình  

9,46 ± 3,74, điểm dao động từ 1 - 19. 



3.4. Mối liên quan giữa yếu tố thực hành vệ sinh giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ 

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa thực hành vệ sinh giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ 

Nhóm Trung bình 

(độ lệch 

chuẩn) 

Phân tích 

tương 

quan 

Tổng thể thực hành vệ 

sinh giấc ngủ (13 câu) 

12,19 (4,39) 0,398 *** 

(P) 

Quản lý thời gian ngủ (4 

câu) 

4,42 (2,16) 0,384*** 

(P) 

Thói quen ăn uống trước 

khi ngủ (2 câu) 

1,10 (1,17) 0,002 (P) 

Thói quen sinh hoạt trước 

khi ngủ (3 câu) 

3,67 (1,75) 0,148*** 

(P) 

Tâm trạng khi đi ngủ (2 

câu) 

2,06 (1,08) 0,398*** 

(P) 

Môi trường ngủ (2 câu) 0,94 (1,08) 0,206*** 

(P) 

 

(P) Pearson, *** p < 0,01 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối tương quan thuận rất mạnh giữa chất lượng giấc ngủ với yếu tố thực 

hành vệ sinh giấc ngủ có ý nghĩa thống kê với r = 0,398, p < 0,01. Trong đó, người cao tuổi quản lý thời gian 

ngủ ngủ tốt, có tâm trạng khi đi ngủ thoải mái, có thói quen sinh hoạt lành mạnh trước khi ngủ và có môi trường 

ngủ yên tĩnh, ánh sáng nhẹ sẽ có chất lượng giấc ngủ tốt hơn (với r lần lượt là 0,384; 0, 398; 0,148; 0,206). Mối 

tương quan có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Chất lượng giấc ngủ của đối tượng nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy 82,3% người cao tuổi có chất lượng giấc ngủ kém  

(PSQI > 5). Tuy nhiên, tỷ lệ này trong nghiên cứu của Thorpe năm 2016 là 72,4% [13]. Điều này có thể giải 

thích do nghiên cứu của chúng tôi, điểm cắt PSQI là 5 điểm trong khi điểm cắt của Thorpe là 6 điểm. Hơn thế 

nữa, độ tuổi của đối tượng nghiên cứu của chúng tôi từ 60 tuổi trở lên và đa số là nữ giới. Trong khi đối tượng 

nghiên cứu của Thorpe là từ 50 tuổi trở lên. Chất lượng giấc ngủ sẽ kém dần theo độ tuổi và nữ thường có xu 

hướng mất ngủ nhiều hơn nam [12]. 

4.2. Mối liên quan giữa yếu tố thực hành vệ sinh giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, điểm tổng thể thực hành vệ sinh giấc ngủ là 12,19 ± 4,39. Kết quả nghiên cứu 

thấp hơn kết quả nghiên cứu của Vũ Thị Minh Phượng năm 2016 (30,88 ± 3,93, khoảng 21 - 45) do trong thiết 

kế nghiên cứu của Vũ Thị Minh Phượng điểm SHI được đánh giá trên thang điểm từ 1 - 5, tổng điểm thực hành 

vệ sinh giấc ngủ dao động từ 13 đến 65. Trong khi thiết kế nghiên cứu của chúng tôi sử dụng thang điểm từ 0 - 



4, tổng điểm thực hành vệ sinh giấc ngủ dao động từ 0 - 52. Mặt khác, độ tuổi của đối tượng nghiên cứu của 

chúng tôi từ 60 tuổi trở lên, trong khi trong nghiên cứu của Vũ Thị Minh Phượng từ 18 tuổi trở lên [2]. Điều 

này phù hợp với kết luận tuổi càng trẻ thì sự tuân thủ thực hành vệ sinh giấc ngủ càng kém [7]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chất lượng giấc ngủ có mối tương quan vừa với thực hành vệ sinh 

giấc ngủ với r = 0,398, p < 0,01. Kết quả nghiên cứu thấp hơn kết quả nghiên cứu tại Hàn Quốc năm 2013 [4] 

với r = 0,41, p < 0,006. Điều này có thể giải thích là do đối tượng nghiên cứu tại Hàn Quốc 161 người đang điều 

trị đau mạn tính tại trung tâm đau ở Seoul: đau có liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém [9]. Cùng với đó, độ 

tuổi trung bình trong nghiên cứu tại  

Hàn Quốc là 49,5 ± 14 [4], độ tuổi này thấp hơn trong nghiên cứu của chúng tôi (71 ± 7,2). Kết quả này phù 

hợp với kết luận: Tuổi càng cao thực hành vệ sinh giấc ngủ càng tốt hơn [7]. Kết luận này được chứng minh 

trong nghiên cứu của chúng tôi, NCT quản lý thời gian ngủ tương đối tốt (PSQI = 4,42 ± 2,16) cũng như duy trì 

môi trường ngủ hợp lý (PSQI = 0,94 ± 1,08). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn kết quả nghiên cứu của 

Vũ Thị Minh Phượng năm 2016 (r = 0,215; p < 0,01). Sự khác nhau là do đối tượng nghiên cứu của Vũ Thị 

Minh Phượng là đang điều trị tăng huyết ngoại trú có thể do những thay đổi hành vi đã được khuyến khích bởi 

chương trình giáo dục sức khỏe cho tăng huyết áp [2]. 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Tỷ lệ người cao tuổi có chất lượng giấc ngủ kém ở mức cao (82,3%), chất lượng giấc ngủ có mối tương quan 

thuận mức độ vừa với thực hành vệ sinh giấc ngủ (r = 0,398). Vì vậy, cần tuyên truyền, hướng dẫn NCT về các 

phương pháp thực hành vệ sinh giấc ngủ phù hợp: quản lý giấc ngủ tốt, giảm stress, lo lắng, mệt mỏi để có tâm 

trạng trước khi đi ngủ tốt, thoải mái giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho người cao tuổi. 

Tuy nhiên, cũng cần có nghiên cứu tiếp sâu hơn và rộng hơn, cũng như gợi ý cho nghiên cứu can thiệp trong 

tương lai có thể tác động vào các yếu tố có thể thay đổi được để có chất lượng giấc ngủ tốt hơn nhằm nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho NCT. 
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THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ  

ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN 

NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 

TREATMENT ADHERENCE AND RELATED FACTORS AMONG TYPE 2 DIABETES OUTPATIENTS AT NATIONAL 

HOSPITAL OF ENDOCRINOLOGY IN 2019 

PHẠM THỊ TUYẾT1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 400 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tuân thủ điều trị và xác định một số yếu tố 

liên quan đến thực trạng tuân thủ điều trị đó của người bệnh. Số liệu được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp 

bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn và ghi chép kết quả bệnh án của người bệnh. Kết quả cho thấy tỷ lệ người 

bệnh tuân thủ cả 4 chế độ trong nghiên cứu rất thấp 5,5%. Tỷ lệ tuân thủ chế độ thuốc là 91,0%; tuân thủ chế độ 

luyện tập là 17,0%; tuân thủ kiểm soát đường huyết định kỳ là 78,8% và tuân thủ chế độ dinh dưỡng là 41,5%. 

Nghiên cứu tìm được mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nghề nghiệp, tình trạng biến chứng với việc tuân 

thủ chế độ thuốc của người bệnh, giữa giới tính với tuân thủ chế độ dinh dưỡng, giữa tuổi, nơi sống, nghề 

nghiệp, thời mắc bệnh, biến chứng với tuân thủ kiểm soát đường huyết (p < 0,05). Người bệnh cần tự nâng cao 

ý thức tuân thủ điều trị, bên cạnh đó, nhân viên y tế cần trao đổi tìm ra những yếu tố gây cản trở việc tuân thủ 

điều trị của người bệnh và đưa những tư vấn phù hợp. 

Từ khóa: đái tháo đường type 2, tuân thủ điều trị, kiểm soát đường huyết. 

ABSTRACT 

This cross sectional study was conducted on 400 diabetes patients treated at the Outpatient Department of 

National hospital of Endocrinology in 2019 to describe the current situation and some factors related to 

treatment adherence among outpatients with type 2 diabetes. Collectingdata from interview patients by 

questionnaire, and record results from medicalrecords. Results: The general compliance rate (responded to 4 

creteria) was very low (5.5%). The proportion of patients who complied with medicine regyme was 91.0%, with 

physical exercise was 17.0%; with glucose regular checking was 78.8% and with nutrition regyme was 41.5%. 

This study also demonstrated a strong association between the factors as job, complication status and 

medication adherence, between gender and nutrition adherence; between age, job, complication status, habitat 

and glucose regular checking adherence of the patients  

(p < 0.05). Patientsshould improve awareness about treatment adherence, besides, health careworkers should 

discuss with patients to find out the factors that interfere withtreatment adherence, and give them appropriate 

advice. 

Keywords: type 2 diabetes, treatment adhere, glucose control. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hóa, có đặc điểm tăng đường máu do thiếu hụt về tiết insulin, 

về tác động của insulin hoặc cả hai. Đái tháo đường chia làm đái tháo đường type 1, đái tháo đường type 2 và 

tiểu đường thai kỳ. Bệnh ĐTĐ type 2 thường có yếu tố gia đình và là hậu quả của sự tác động đồng thời của yếu 

tố gen (đa gen) và một số yếu tố thuận lợi, trong đó bao gồm cả yếu tố môi trường (tuổi, tăng cân hoặc béo phì, 

ít hoạt động thể lực...). Bệnh thường được chẩn đoán muộn hoặc không được chẩn đoán trong nhiều năm do 

tình trạng tăng đường huyết diễn tiến âm thầm, không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Vì vậy, người bệnh 

thường đã có biến chứng ngay từ khi mới được chẩn đoán. Phần lớn người bệnh mắc đái tháo đường type 2, 

chiếm khoảng 90% [2]. 



Đái tháo đường type 2 là bệnh mãn tính nên cần được theo dõi, điều trị đúng, đủ và thường xuyên, thậm chí 

kéo dài hết cuộc đời với mục tiêu điều trị là giảm được đường huyết trong máu và giảm tối đa các biến chứng 

do bệnh gây ra. Tuân thủ điều trị đóng vai trò quan trọng đối với người bệnh đái tháo đường type 2 để đạt được 

mục tiêu điều trị. Tuân thủ điều trị bao gồm tuân thủ chế độ ăn, chế độ luyện tập, chế độ dùng thuốc và kiểm 

soát đường huyết tốt [2]. 

Bệnh viện Nội tiết Trung ương là bệnh viện đầu ngành, khám và điều trị cho các người bệnh mắc bệnh nội 

tiết và rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là người bệnh đái tháo đường. Năm 2018, bệnh viện đã khám và điều trị 

ngoại trú cho trên 417.236 người bệnh đái tháo đường trong tổng số người bệnh đến khám. Tỷ lệ người mắc 

bệnh đái tháo đường type 2 ngày càng tăng cao. Theo nghiên cứu của Nguyễn Phương Thủy (2013) trên 223 

NB đái tháo đường type 2 cho thấy 30,7% người bệnh tuân thủ chế độ dùng thuốc ĐTĐ [8]. Nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Kim Thoa năm 2015 cho thấy 58,9% người bệnh tuân thủ dùng thuốc điều trị [7]. Câu hỏi nghiên 

cứu được đặt ra là thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh 

viện Nội tiết Trung ương hiện nay như thế nào? Những yếu tố nào liên quan đến tuân thủ điều trị của người 

bệnh? 

Để trả lời các câu hỏi trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 

2019”. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Người bệnh đã được chẩn đoán ĐTĐ type 2 đến khám và điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh Bệnh viện 

Nội tiết Trung ương năm 2019. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: Tại Phòng khám, Khoa khám bệnh - Bệnh viện Nột tiết Trung ương. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2019. 

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích. 

2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu 

Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu ước lượng tỷ lệ cho nghiên cứu mô tả cắt ngang  

 

Trong đó: n - Cỡ mẫu cần nghiên cứu; Hệ số tin cậy, ứng với độ tin cậy 95% (α = 0,05), = 1,96; p là ước 

lượng tỷ lệ người bệnh ĐTĐ ngoại trú tuân thủ điều trị tại thời điểm nghiên cứu. Ước lượng tỷ lệ người bệnh 

ĐTĐ ngoại trú tuân thủ điều trị trong nghiên cứu này được đặt ở mức 0,57 với tỷ lệ người bệnh tuân thủ 4 chế 

độ điều trị là 57,2%, tham chiếu từ nghiên cứu của Nguyễn Thị Hải tại Phòng khám Nội tiết, Bệnh viện Quảng 

Ninh (năm 2015) [3]; d: Sai số mong muốn tuyệt đối so với p, chọn d = 0,05. Thay vào công thức trên tính được 

n = 376, ước tính tỷ lệ mất mẫu là 5%. Như vậy số mẫu cần cho nghiên cứu là 394 người. Trên thực tế, chúng 

tôi đã chọn được 400 người bệnh cho nghiên cứu. 

Chọn mẫu: Chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện, người bệnh đến khám tại Khoa Khám bệnh 

từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2019 đều được mời tham gia nghiên cứu cho tới khi đủ 400 đối tượng. 

2.5. Bộ công cụ nghiên cứu 

Bộ câu hỏi phỏng vấn được thiết kế sẵn với tổng số 29 câu hỏi. Ngoài ra, còn nhằm thu thập thông tin kiến 

thức về bệnh của đối tượng nghiên cứu. Nội dung của bộ câu hỏi được tác giả xây dựng trên cơ sở những câu 

hỏi dạng đóng, đơn giản, dễ hiểu. Bộ câu hỏi được tham khảo tài liệu chuyên khoa và một số nghiên cứu trước 

đây bao gồm phần thông tin chung và các phần liên quan đến các chế độ tuân thủ điều trị như tuân thủ chế độ 

thuốc, dinh dưỡng, luyện tập và tuân thủ kiểm soát đường huyết của đối tượng nghiên cứu. Mỗi câu trả lời đúng 



tính 1 điểm. Đối tượng nghiên cứu được đánh giá là đạt yêu cầu về điểm kiến thức khi đạt ≥ 8 điểm, không đạt 

khi tổng điểm  

< 8 điểm. 

2.6. Kỹ thuật phân tích số liệu 

Sử dụng phần mềm Epidata 3.1 để nhập liệu và phần mềm SPSS 20.0 để xử lý số liệu. Sử dụng test khi bình 

phương để so sánh hai tỷ lệ, tỷ suất chênh OR 95%CI; p để phân tích mối liên quan. Kết quả được trình bày 

dưới dạng số tuyệt đối và tỷ lệ%. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương trước khi bắt đầu triển 

khai. 

3. KẾT QUẢ 

Bảng 1. Mức độ tuân thủ chế độ điều trị của người bệnh 

Nội dung  Số 

lượng 

Tỷ lệ  

Đánh giá tuân thủ điều trị chung 

Có tuân thủ điều trị 22 5,5 

Không tuân thủ 378 94,5 

Tuân thủ chế độ thuốc  

Tuân thủ 364 91,0 

Không tuân thủ 36 9,0 

Chế độ luyện tập 

Tuân thủ 68 17,0 

Không tuân thủ 332 83,0 

Chế độ dinh dưỡng 

Tuân thủ  166 41,5 

Không tuân thủ 234 58,5 

Kiểm soát đường huyết và khám định kỳ 

Tuân thủ  315 78,7 

Không tuân thủ 85 21,3 

Tổng 400 100 



 

Số liệu nêu ở Bảng 1 cho thấy 22 đối tượng nghiên cứu chiếm 5,5% tổng số đối tượng có tuân thủ điều trị. 

94,5% đối tượng không tuân thủ điều trị. Tỷ lệ người bệnh tuân thủ chế độ thuốc chiếm cao nhất (91,0%). 

17,0% đối tượng nghiên cứu tuân thủ chế độ luyện tập, 41,5% đối tượng nghiên cứu tuân thủ chế độ dinh dưỡng 

và 78,7% đối tượng nghiên cứu tuân thủ chế độ kiểm soát đường huyết và khám định kỳ. 

Bảng 2. Mối liên quan giữa một số yếu tố với tuân thủ chế độ thuốc của người bệnh 

Đặc điểm 

Không 

tuân 

thủ 

Tuân 

thủ 
OR 

95%CI 
p 

S

L 
% SL % 

Nghề nghiệp  

Vẫn đi làm 
22 

61,

1 

15

1 
41,5 

2,21 

1,098-

4,471 

0,02

6 
Nghỉ hưu 

14 
38,

9 

21

3 
58,5 

Các biến chứng của bệnh 

Không biến 

chứng 
32 

88,

9 

24

5 
67,3 

3,88 

1,343-

11,24 

0,01

2 
Có biến 

chứng 
4 

11,

1 

11

9 
32,7 

 

Nhóm làm công việc bán thời gian và còn đi làm có khả năng không tuân thủ chế độ thuốc cao gấp 2,21 lần 

so với nhóm nghỉ hưu (p < 0,05). Nhóm không có biến chứng của bệnh có nguy cơ không tuân thủ chế độ thuốc 

cao gấp 3,88 lần so với nhóm có biến chứng (p < 0,05). 

Bảng 3. Mối liên quan giữa một số yếu tố với tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh 

Giới 

Tuân thủ chế độ dinh 

dưỡng 

OR 

(95%CI) 
p Không tuân 

thủ 
Tuân thủ 

SL % SL % 

Nam 131 56,0 75 45,2 1,54 0,03



Nữ 103 44,0 91 54,8 
1,034-

2,302 

4 

 

Nhóm đối tượng là nam giới có khả năng không tuân thủ chế độ dinh dưỡng gấp 1,54 lần so với nhóm đối 

tượng là nữ giới (p < 0,05). 

Bảng 4. Mối liên quan giữa một số yếu tố với tuân thủ chế độ kiểm soát đường huyết và khám định kỳ 

Đặc điểm 

Không 

tuân thủ 

Tuân 

thủ OR 

95%CI 
p 

SL % SL % 

Tuổi  

 < 60 tuổi 46 
54,

1 
131 

41,

6 1,65 

1,023-

2,682 

0,04 

 ≥ 60 tuổi 39 
45,

9 
184 

58,

4 

Kiến thức về bệnh 

Không đạt 44 
51,

8 
204 

64,

8 0,58 

0,359-

0,947 

0,03 

Đạt 41 
48,

2 
111 

35,

2 

Các biến chứng của bệnh 

Không  71 
83,

5 
206 

65,

4 2,68 

1,445-

4,98 

< 

0,01 
Có  14 

16,

5 
109 

34,

6 

Nơi sống 

Nông thôn 61 
71,

8 
140 

44,

4 3,177 

1,885-

5,354 

< 

0,01 
Thành phố 24 

28,

2 
175 

55,

6 

Nghề nghiệp 

Công việc 

bán thời 

gian + 

54 
63,

5 
119 

37,

8 

2,86 

1,745-

4,715 

 < 

0,01 



Đặc điểm 

Không 

tuân thủ 

Tuân 

thủ OR 

95%CI 
p 

SL % SL % 

Còn đi 

làm 

Nghỉ hưu 31 
36,

5 
196 

62,

2 

Thời gian mắc bệnh 

 < 5 năm 37 
43,

5 
79 

25,

1 2,3 

1,398-

3,791 

< 

0,01 
 ≥ 5 năm 48 

56,

5 
236 

74,

9 

 

Nhóm đối tượng dưới 60 tuổi có khả năng không tuân thủ kiểm soát đường huyết (KSĐH) cao hơn 1,65 lần 

so với nhóm từ 60 tuổi trở lên. Nhóm có thời gian mắc bệnh dưới 5 năm có khả năng không tuân thủ cao gấp 

2,3 lần so với nhóm ≥ 5 năm. Nhóm không có biến chứng của bệnh có khả năng không tuân thủ cao gấp 2,68 

lần so với nhóm có biến chứng. Nhóm sống ở nông thôn có khả năng không tuân thủ KSĐH cao gấp 3,18 lần so 

với nhóm sống ở thành phố. Nhóm có công việc bán thời gian và còn đi làm có khả năng không tuân thủ KSĐH 

cao gấp 2,86 lần so với nhóm nghỉ hưu (p < 0,05). Nghiên cứu cũng chỉ ra có mối liên quan giữa kiến thức về 

bệnh và sự tuân thủ kiểm soát đường huyết của đối tượng nghiên cứu (OR = 0,58,  

95%CI: 0,359-0,947, p < 0,05) 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Thực trạng tuân thủ điều trị của đối tượng nghiên cứu 

Kết quả đánh giá mức độ tuân thủ chế độ thuốc của chúng tôi chỉ ra rằng hầu hết đối tượng có tuân thủ 

(91,0%), chỉ có 9,0% đối tượng không tuân thủ. Điều này cho thấy truyền thông về tuân thủ điều trị thuốc cho 

các đối tượng đã đạt hiệu quả nhất định và nên áp dụng với các hình thức tuân thủ khác. Tuy nhiên, tỷ lệ đối 

tượng không tuân thủ chế độ thuốc của trong nghiên cứu này thấp hơn so với nghiên cứu của Đỗ Quang Tuyển 

năm 2012 tại Bệnh viện Lão khoa (28,8%) [9], Nguyễn Thị Kim Thoa năm 2015 (41,1%) [7]. So với kết quả 

nghiên cứu của Chua S. S và cộng sự (2011) thực hiện tại Phòng khám thuộc Bệnh viện của một trường Đại học 

Y tại Malaysia thì tỷ lệ người bệnh không tuân thủ điều trị thuốc trong nghiên cứu của Chandalia là 41,7% cao 

gấp năm lần nghiên cứu của chúng tôi [10]. 

Mặc dù việc luyện tập thể dục giúp người bệnh khoẻ mạnh, góp phần kiểm soát cân nặng và đường huyết 

cho người bệnh ĐTĐ type 2 nhưng tỷ lệ đối tượng có tuân thủ chế độ luyện tập trong nghiên cứu còn rất thấp, 

chưa đến 1/5 số đối tượng (17,0%). Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Hải năm 2015 

(87,3%) [3], tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi lại cao hơn so với nghiên cứu của Đặng Thị Huê (2015) là 

13,3% [5]. Mặc dù, tuân thủ chế độ luyện tập là phương pháp điều trị được nhiều đối tượng trong nghiên cứu 

biết đến (86,5%) và là nội dung được nhân viên y tế tư vấn chủ yếu (80,5%), tuy nhiên tỷ lệ tuân thủ lại rất thấp. 

Điều này cho thấynguyên nhân của việc không tuân thủ có thể xuất phát từ thói quen sinh hoạt chứ không liên 

quan đến kiến thức của đối tượng nghiên cứu. Nhân viên y tế khi tư vấn cho người bệnh cần chú ý đánh giá các 

thói quen có thể ảnh hưởng tới việc tuân thủ điều trị của người bệnh để đưa ra những tư vấn kịp thời, chính xác 

và hiệu quả. 



Tỷ lệ đối tượng được đánh giá tuân thủ chế độ dinh dưỡng trong nghiên cứu là 41,5%. Kết quả này thấp hơn 

so với một vài nghiên cứu trước đây như nghiên cứu của Đặng Văn Bình năm 2016 (54,8%) [1], Lê Thị Ngọc 

Lan năm 2018 (49,8%) [6]. Tuy nhiên, kết quả của chúng tôi cũng cao hơn so với kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Thanh Hoa năm 2017 (19,47%) [4]. Tỷ lệ tuân thủ chế độ dinh dưỡng thấp do nhiều nguyên nhân, 

trong đó thói quen ăn uống đã hình thành từ rất lâu, cần nhiều thời gian để thay đổi. 

Đánh giá tuân thủ kiểm soát đường huyết định kỳ của người bệnh cho thấy 78,7% đối tượng có tuân thủ. Kết 

quả này cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Hải năm 2015 (18,5%) [3] và Lê Thị Ngọc Lan năm 

2018 (71%) [6]. So với nghiên cứu của Senay Uzun và cộng sự (2009) với 63% đối tượng tuân thủ kiểm soát 

đường huyết [11], kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn. Điều này cho thấy người bệnh đã có nhận thức tốt 

hơn về việc kiểm soát đường huyết, tránh các biến chứng do bệnh gây ra. 

Đái tháo đường là bệnh mạn tính. Việc điều trị cần kết hợp tuân thủ nhiều chế độ khác nhau như dinh dưỡng, 

luyện tập, thuốc, kiểm soát đường huyết mới có thể đem lại hiểu quả điều trị cao nhât. Tuy nhiên, kết quả đánh 

giá tuân thủ điều trị chung (tuân thủ cả 4 chế độ) của người bệnh ĐTĐ typ 2 trong nghiên cứu cho thấy chỉ có 

5,5% đối tượng có tuân thủ. Kết quả này thấp hơn rất nhiều so với các kết quả nghiên cứu của nghiên cứu của 

Nguyễn Phương Thuỷ năm 2013 tại Thanh Trì Hà Nội (30,7%) [8], nghiên cứu của Đặng Văn Bình năm 2016 

(61,1%) [1]. Tỷ lệ tuân thủ điều trị chung của nghiên cứu còn thấp, điều này cho thấy cần có các đánh giá về 

nhu cầu và chiến dịch truyền thông nhằm tạo thói quen mới cho người bệnh. 

4.2. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của người bệnh 

Đối với tuân thủ chế độ thuốc, kết quả nghiên cứu chỉ ra có mối liên quan giữa tuân thủ chế độ thuốc và nghề 

nghiệp của đối tượng nghiên cứu. Nhóm vẫn còn đi làm có khả năng không tuân thủ chế độ thuốc cao gấp 2,21 

lần so với nhóm nghỉ hưu (p < 0,05). Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Lê Thị Ngọc Lan năm 

2018 (OR = 2,68, 95%CI: 1,42-5,05,  

p < 0,05) [6]. Kết quả này hợp lý bởi người bệnh đã nghỉ hưu sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn 

do đó họ tập trung cho công việc điều trị bệnh hơn. Điều này có thể thấy bệnh nhân có hiểu biết về bệnh chưa 

đúng, thực hành của bệnh nhân còn chưa tốt. Do vậy cần cung cấp thêm kiến thức cho bệnh nhân về bệnh và 

tuyên truyền cho những người đang đi làm uống thuốc đúng giờ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra nhóm không 

có biến chứng của bệnh có nguy cơ không tuân thủ chế độ thuốc cao gấp 3,88 lần so với nhóm có biến chứng (p 

< 0,05). 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhóm đối tượng là nam giới có khả năng không tuân thủ chế độ dinh dưỡng gấp 

1,54 lần so với nhóm đối tượng là nữ giới (p < 0,05). Điều này có thể lý giải do nữ giới là những người thường 

chuẩn bị bữa ăn gia đình nên họ chủ động hơn trong việc tuân thủ chế độ dinh dưỡng. Cần tập trung truyền 

thông, tổ chức thảo luận nhóm dành riêng cho đối tượng là nam giới về các biến chứng có thể gặp nếu không 

tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý. 

Đối với tuân thủ kiểm soát đường huyết, nghiên cứu cho thấy nhóm đối tượng dưới 60 tuổi có khả năng 

không tuân thủ cao hơn 1,65 lần nhóm từ 60 tuổi trở lên. Kết quả này khác với kết quả nghiên cứu của Đỗ 

Quang Tuyển [9] và nghiên cứu của Lê Thị Ngọc Lan [6]. Hai tác giả trên chưa tìm thấy mối liên quan giữa 

nhóm tuổi với tuân thủ kiểm soát đường huyết. Nghiên cứu cũng chỉ ra nhóm sống ở nông thôn có khả năng 

không tuân thủ gấp 3,177 lần so với nhóm sống ở thành phố. Lý giải cho kết quả trên bởi ở thành phố các dịch 

vụ y tế sẵn có hơn ở nông thôn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhóm có công việc bán thời gian và còn đi 

làm có khả năng không tuân thủ gấp 2,86 lần so với nhóm nghỉ hưu  

(p < 0,05). Điều này hoàn toàn hợp lý bởi nhóm nghỉ hưu có thời gian rảnh nhiều hơn nên họ cũng chủ động 

hơn trong chăm sóc sức khoẻ. 

Nghiên cứu chỉ ra có mối liên quan giữa kiến thức về bệnh và sự tuân thủ kiểm soát đường huyết của đối 

tượng nghiên cứu (OR = 0,58, 95%CI: 0,359-0,947, p < 0,05). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn 

Thị Hải năm 2015 (OR = 3,97, p < 0,05) [3]. 

Nhóm có thời gian mắc bệnh dưới 5 năm có nguy cơ không tuân thủ cao gấp 2,3 lần so với nhóm ≥ 5 năm. Kết 

quả này phù hợp kết quả nghiên cứu của Đỗ Quang Tuyển tại Bệnh viện Lão Khoa (OR = 2,6, p < 0,05) [9]. Lý 



giải kết quả trên có thể do thời gian mắc bệnh càng lâu, người bệnh được tiếp cận nhiều thông tin hơn và dần ý 

thức về tầm quan trọng của việc kiểm soát đường huyết hơn nên họ có thực hành tuân thủ nhiều hơn. 

Nhóm không có biến chứng của bệnh có nguy cơ không tuân thủ cao gấp 2,68 lần so với nhóm có biến 

chứng (p < 0,05). Kết quả này hoàn toàn hợp lý. Những người bệnh đã có biến chứng về bệnh thường chú ý 

quan tâm đến sức khoẻ bản thân hơn vì ngoài điều trị ĐTĐ, họ còn phải điều trị các biến chứng liên quan đến 

ĐTĐ. 

5. KẾT LUẬN 

Như vậy, tỷ lệ đối tượng tuân thủ điều trị cả 4 tiêu chí (tuân thủ chế độ thuốc, tuân thủ chế độ luyện tập, tuân thủ chế 

độ dinh dưỡng, tuân thủ kiểm soát đường huyết) là rất thấp 5,5%. Trong đó, tỷ lệ đối tượng tuân thủ chế độ thuốc chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 91,0%; tuân thủ chế độ luyện tập chiếm tỷ lệ thấp nhất với 17,0%. Nghiên cứu tìm được mối liên quan 

giữa yếu tố nghề nghiệp (95%CI = 1,03-2,3; p < 0,05) và biến chứng bệnh (95%CI = 1,34-11,24; p < 0,05) và việc tuân 

thủ chế độ thuốc. Giới tính có mỗi liên quan đến tuân thủ chế độ dinh dưỡng (95%CI = 1,1-4,47; p < 0,05). Có mối liên 

quan giữa nhóm tuổi và tuân thủ kiểm soát đường huyết (95%CI = 1,02-2,68; p < 0,05); nơi sống và tuân thủ kiểm soát 

đường huyết (95%CI = 1,89-5,35; p < 0,05); nghề nghiệp và kiểm soát đường huyết (95%CI = 1,75-4,72; p < 0,05); thời 

gian mắc bệnh và kiểm soát đường huyết (95%CI = 1,39-3,791; p < 0,05). Người bệnh cần nâng cao ý thức tuân thủ điều 

trị, bên cạnh đó nhân viên y tế cần tư vấn cho hợp lý để nâng cao thực hành tuân thủ điều trị cho người bệnh. 
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HOẠT ĐỘNG CHA MẸ CHĂM SÓC HẰNG NGÀY TẠI GIA ĐÌNH  

CHO TRẺ MẦM NON TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19  

VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN 

DAILY CARE ACTIVITIES OF PARENTS FOR PRESCHOOLERS AT HOME IN COVID-19  

PANDERMIC AND RELATED FACTORS 

TRẦN THỤY KHÁNH LINH1,  

NGUYỄN NGỌC DIỆU PHƯƠNG2, ĐỖ MINH PHƯỢNG2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Khảo sát mức độ thực hiện thường xuyên các hoạt động chăm sóc hằng ngày tại gia đình và các 

yếu tố liên quan. 

Phương pháp: Thiết kế cắt ngang mô tả được tiến hành trên 100 cha mẹ có con trong lứa tuổi mầm non (từ 

3 - 6 tuổi) và đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Kết quả: Cha mẹ thường xuyên thực hiện các hoạt động giúp trẻ duy trì thói quen sinh hoạt  

(TB = 3,6; ĐLC = 0,3), tiếp đó là hoạt động bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong đại dịch COVID-19  

(TB = 3,2; ĐLC = 0,4), trong khi đó hoạt động hỗ trợ trẻ phát triển về thể chất và tinh thần có điểm trung bình khá 

thấp, lần lượt là (TB = 3,0;  

ĐLC = 0,5) và (TB = 2,9; ĐLC = 0,4). Hoạt động chăm sóc của cha mẹ dành cho trẻ có liên quan với trình độ học 

vấn, nghề nghiệp của phụ huynh (p < 0,001). 

Kết luận: Nghiên cứu khảo sát cho thấy các hoạt động của cha mẹ chăm sóc trẻ hằng ngày tại gia đình trong 

đại dịch COVID-19 là khá tốt và có liên quan đến trình độ và nghề nghiệp của cha mẹ. Những thông tin này có 

thể hữu ích để phát triển các hoạt động, chương trình giúp nâng cao ý thức của cha mẹ về các hoạt động chăm 

sóc, hỗ trợ về mặt thể chất và tinh thần phù hợp dành cho trẻ trong lứa tuổi mầm non tại gia đình. 

Từ khóa: COVID-19, trẻ mầm non, hoạt động chăm sóc của cha mẹ. 

ABSTRACT 

Objective: Describing the frequency rates of daily family childcare activities and identifying the factors 

relate to them. 

Method: Across-sectional survey method was conducted on 100 parents have pre-school children (3-6 years 

old) and live in Ho Chi Minh City. 

Results: The group of parents who help children to maintain their own habits had the highest frequency rate 

(mean = 3.6; SD = 0.3), the second frequency rate were healthcare activities for the children in COVID-19 

(mean = 3.2; SD = 0.4), the frequency of supporting activities for the children to develop physical and mental 

health was quite low, (mean = 3.0; SD = 0.5) and (mean = 2,9; SD = 0,4) respectively. There was a relationship 

between taking care activities of parents and educational level, occupation  

(p < 0.001). 

Conclusions: The survey shows that the activities of parents in taking care of children at home everyday 

during the COVID-19 pandemic are quite good and related to parents’ qualifications and occupations. This 

information may be helpful to develop activities and programs that help raising parental awareness about 

appropriate physical and mental caring and supporting activities for pre-school children at home. 

Keywords: pre-school children, COVID-19, parental care activities. 



1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 12/2019 

tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sau đó lan rộng ra toàn Trung Quốc và hầu hết các nước trên 

thế giới. Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều quốc gia đã cho đóng cửa tất 

cả các trường học, các cơ sở giáo dục để phòng ngừa sự lây lan của bệnh về đường hô hấp. Điều đó đã làm xáo 

trộn cuộc sống của các gia đình trên khắp thế giới, gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần và sinh lý của 

trẻ. Trong thời gian đại dịch, trẻ em hầu như được cách ly tại nhà với các hoạt động đa phần là tĩnh, trong khi 

hoạt động chủ đạo ở phần lớn của trẻ mầm non, tiểu học là vận động, các hoạt động vui chơi. Vì vậy, trẻ đối 

diện với nguy cơ thiếu hụt hoạt động thể chất, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất thiếu cân đối, khiến 

năng lực vận động thô lẫn sức khỏe nói chung của trẻ có thể giảm sút. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt hoạt động 

phù hợp với lứa tuổi, hạn chế giao tiếp xã hội với bạn đồng lứa làm nảy sinh các vấn đề cảm xúc mà nếu tiếp 

tục kéo dài, sức khỏe tinh thần của trẻ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng [3], [5]. 

Việc chăm sóc con tại nhà giữa tâm dịch COVID-19 vừa là thách thức lẫn cơ hội. Cha mẹ có cơ hội chăm 

sóc và hỗ trợ trẻ trong các hoạt động hằng ngày trong khi vẫn phải đảm bảo duy trì công việc trong xã hội. Khi 

ở nhà, cha mẹ có nhiều thời gian để theo sát trẻ hơn trong quá trình học tập, vui chơi thay vì giao hoàn toàn cho 

thầy cô ở trường, do công việc bận rộn, không có nhiều thời gian. Tuy nhiên, khó khăn của cha mẹ là phải thực 

hiện hoàn toàn hoặc một phần lớn vai trò của thầy cô là cùng trẻ tham gia đầy đủ các hoạt động phù hợp với thể 

chất và tinh thần dành cho lứa tuổi của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện. 

Như vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định thực trạng thực hiện các hoạt động chăm sóc của 

cha mẹ trong đại dịch COVID-19. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để những người làm công tác giáo dục, các cơ 

quan bộ ngành lưu ý hỗ trợ cho cha mẹ trong công việc chăm sóc trẻ trong lứa tuổi mầm non. 

Mục tiêu nghiên cứu: 

1. Mô tả mức độ thực hiện thường xuyên các hoạt động chăm sóc hằng ngày của cha mẹ cho trẻ mầm non tại 

gia đình. 

2. Mô tả mức độ thực hiện thường xuyên các hoạt động bảo vệ sức khỏe của cha mẹ cho trẻ mầm non trong 

đại dịch COVID-19. 

3. Xác định các yếu tố liên quan (trình độ học vấn, nghề nghiệp, cách thức làm việc, số con trong gia đình) 

đến hoạt động chăm sóc của cha mẹ cho trẻ mầm non. 

2. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các cha mẹ có con trong lứa tuổi mầm non, đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Tiêu chí chọn vào: Các cha mẹ có con từ 3 - 6 tuổi, đang theo học các trường mẫu giáo, cư ngụ tại thành phố 

Hồ Chí Minh, là người trực tiếp chăm sóc cho trẻ và đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chí loại ra: Các cha mẹ tuổi vị thành niên trở xuống (nhỏ hơn hoặc bằng 18 tuổi) và không đồng ý tham 

gia nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

Cỡ mẫu: 100 cha/mẹ trẻ mầm non 

Kỹ thuật chọn mẫu: Phương pháp ném bóng tuyết. 

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 



Thu thập thông tin người tham gia theo bảng câu hỏi soạn sẵn bằng hình thức trực tuyến. Bộ công cụ đánh giá 

hoạt động chăm sóc hằng ngày của cha mẹ tại gia đình được xây dựng dựa trên mục đánh giá hoạt động của cha 

mẹ cho trẻ mầm non trong bộ câu hỏi khảo sát tình hình học tập - học lực toàn quốc năm 2013 do Bộ Giáo dục và 

khoa học Nhật Bản [1]. Bộ công cụ đánh giá các hoạt động bảo vệ sức khỏe của trẻ được xây dựng dựa trên các 

lời khuyên dành cho cha mẹ giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ trong đại dịch COVID-19 của các tổ chức y khoa và trẻ 

em như: Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, 

Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, Bộ Y tế [2], [4], [6], [7]. 

Thang điểm của 2 bộ công cụ trên bao gồm 4 mức độ: Hoàn toàn không = 1, hiếm khi = 2, thỉnh thoảng = 3, 

thường xuyên = 4. Tổng điểm thang cấp độ của bộ công cụ khảo sát các hoạt động chăm sóc hằng ngày dao 

động trong khoảng  

17 - 68 và bộ công cụ khảo sát các hoạt động bảo vệ sức khỏe dao động trong khoảng 11 - 44. Không có một 

mốc nhất định cho thang đo, tổng điểm càng cao càng thể hiện mức độ cha mẹ thường xuyên thực hiện các hoạt 

động chăm sóc trẻ tại gia đình. 

2.2.3. Quản lý và phân tích số liệu 

Nhập và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 22.0. Sử dụng thống kê mô tả về đặc điểm nhân khẩu - xã 

hội học, tỷ lệ thực hiện các hoạt động chăm sóc của cha mẹ trẻ mầm non (tần số, tỷ lệ phần trăm, giá trị trung 

bình). 

Sử dụng kiểm One-Way ANOVA, Kruskal-Wallis để tìm mối liên quan giữa trình độ học vấn, nghề nghiệp, 

cách thức làm việc với hoạt động chăm sóc tại gia đình và sử dụng phép kiểm Independent Sample-T Test để 

mối liên quan giữa số con trong gia đình với hoạt động chăm sóc tại gia đình. 

2.3. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng Đạo đức Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh số 306/HĐĐĐ-

ĐHYD. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc tính mẫu nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc tính mẫu nghiên cứu (n = 100) 

Biến số Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Cha 11 

Mẹ 89 

Trình độ 

học vấn 

Cấp THCS 20 

Cấp THPT 17 

Trung cấp 25 

Đại học/Cao đẳng/Sau đại 

học 
38 

Nghề 

nghiệp 

Cán bộ viên chức 35 

Làm việc cho tổ chức nước 

ngoài 
13 

Công nhân 25 



Nghề tự do (thợ may, thợ 

mộc,...) 
27 

Cách 

thức làm 

việc 

Tại cơ quan 36 

Tại nhà 32 

Linh động hai nơi 32 

Số con 

trong gia 

đình 

1 con 45 

Từ 2 con trở lên 55 

 

Nhận xét: Trong 100 cha mẹ tham gia nghiên cứu có 89% người tham gia là mẹ của trẻ mầm non, tỷ lệ cha mẹ 

có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 38%, là cán bộ viên chức chiếm 35%, làm việc tại cơ quan chiếm 36% và có từ 

2 con trở lên chiếm tỷ lệ là 55%. 

Bảng 2. Hoạt động chăm sóc tại gia đình của cha mẹ dành cho trẻ mầm non 

Nội dung Hoàn toàn 

không 

(%) 

Hiếm 

khi 

(%) 

Thỉnh 

thoảng 

(%) 

Thường 

xuyên 

(%) 

Hoạt động duy trì thói quen sinh hoạt  

Đánh thức trẻ dậy hoặc tạo cho trẻ thói quen dậy 

đúng giờ 

1 5 42 52 

Nhắc trẻ đi ngủ đúng giờ 0 1 21 78 

Nhắc trẻ ăn sáng mỗi ngày 0 1 8 91 

Cùng ăn tối với trẻ 0 3 41 53 

Giới hạn thời gian cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử  0 14 59 27 

Hoạt động hỗ trợ về mặt thể chất 

Đọc sách, kể truyện tranh cho trẻ nghe 15 40 38 7 

Cùng trẻ tham gia các hoạt động vận động  2 30 59 9 

Giao cho trẻ phụ giúp việc nhà, phân công vai trò 

cho trẻ với tư cách là một thành viên trong gia đình 

5 11 52 32 

Cái gì trẻ tự làm được thì bảo trẻ làm 0 1 19 80 

Tạo cho trẻ cơ hội được tiếp xúc với thiên nhiên 0 9 63 28 



Hoạt động hỗ trợ về mặt tinh thần 

Tôn trọng sự riêng tư của trẻ 2 14 65 19 

Khen những điểm mạnh của trẻ  0 2 51 47 

Mắng trẻ khi trẻ làm điều xấu 4 35 50 11 

Dành thời gian trò chuyện, giải đáp thắc mắc của trẻ 1 18 60 21 

Nói chuyện tin tức xã hội với trẻ 22 45 27 6 

Lắng nghe trẻ tâm sự chuyện lo lắng và buồn phiền 1 21 55 23 

Giúp trẻ kết nối với người thân, bạn bè của trẻ 

thông qua phương tiện truyền thông 

0 3 59 38 

 

Bảng 3. Hoạt động bảo vệ sức khỏe của cha mẹ dành cho trẻ trong đại dịch COVID-19 

Hoạt động 

Hoàn 

toàn 

không 

(%) 

Hiếm 

khi 

(%) 

Thỉnh 

thoảng 

(%) 

Thường 

xuyên (%) 

Hướng dẫn và nhắc nhở trẻ rửa tay đúng cách với thời gian tối 

thiểu 20 giây 

11 18 43 28 

Hướng dẫn và nhắc nhở trẻ rửa tay bằng nước sạch và xà phòng 

trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay khi thấy tay bẩn 

0 1 22 77 

Hướng dẫn trẻ cách che miệng, mũi bằng khuỷu tay khi ho, hắt 

hơi 

2 2 51 45 

Hướng dẫn trẻ cách bỏ chất thải vào thùng rác có nắp đậy 2 5 37 56 

Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng 0 0 3 97 

Hướng dẫn trẻ tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng cảm 

cúm 

4 20 49 27 

Hướng dẫn và ví dụ về các triệu chứng khi nhiễm COVID-19 

để giúp trẻ nhận biết và báo cha mẹ khi có triệu chứng 

35 28 27 10 

Cho trẻ sử dụng vật dụng cá nhân riêng 0 1 20 79 

Làm sạch các bề mặt cảm ứng, hay sờ chạm ở khu vực chung 

trong gia đình (bàn ghế, công tắc điện, tay nắm cửa, điều khiển 

1 10 60 29 



từ xa, điện thoại,...) 

Khử trùng đồ chơi của trẻ với dung dịch phù hợp với từng loại 

đồ chơi 

3 48 41 8 

Ôm ấp, hôn trẻ ngay sau khi đi từ nơi công cộng về 41 46 12 1 

 

Bảng 4. Điểm trung bình mức độ thực  

hiện thường xuyên các hoạt động chăm sóc 

Hoạt động Phạm vi TB ± ĐLC 

Duy trì thói quen sinh 

hoạt 
2,2 - 4,0 3,6 ± 0,3 

Ảnh hưởng đến sự phát 

triển thể chất 
1,6 - 4,0 3,0 ± 0,5 

Ảnh hưởng đến sự phát 

triển tinh thần 
2,1 - 4,0 2,9 ± 0,4 

Bảo vệ sức khỏe 2,0 - 4,0 3,2 ± 0,4 

 

Nhận xét: Trong các hoạt động chăm sóc tại gia đình của cha mẹ dành cho trẻ mầm non, hoạt động có mức độ 

thực hiện thường xuyên cao nhất là hoạt động duy trì thói quen cho trẻ (TB = 3,6; ĐLC = 0,3), hoạt động hỗ trợ 

trẻ mầm non về mặt tinh thần là hoạt động có mức độ thực hiện thường xuyên thấp nhất (TB = 2,9; ĐLC = 0,4). 

3.2. Các yếu tố liên quan đến hoạt động chăm sóc tại gia đình của cha mẹ dành cho trẻ mầm non trong 

đại dịch COVID-19 

Bảng 5. Mối liên quan giữa hoạt động chăm sóc hằng ngày với trình độ học vấn và nghề nghiệp 

Nội dung TB ĐLC p 

Trình độ học vấna 

Cấp THCS 49,9* 5,6 

 < 

0,001 

Cấp THPT 50,9* 5,8 

Trung cấp 53,6 4,4 

Đại học/Cao đẳng/ 

Sau đại học 
56,8* 4,6 

Nghề nghiệpb  

Cán bộ viên chức 56,6* 4,3  < 



Làm việc cho tổ chức 

nước ngoài 
55,8* 4,4 

0,001 

Công nhân 51,2* 6,5 

Nghề tự do 50,9* 4,8 

 

Phép kiểm One-Way ANOVAa, Phép kiểm Kruskal-Wallisb, p: ý nghĩa thống kê 

Nhận xét: Trình độ học vấn và nghề nghiệp là yếu tố liên quan đến mức độ thực hiện các hoạt động chăm sóc 

hằng tại gia đình của cha mẹ dành cho trẻ mầm non với p < 0,001. 

Bảng 6. Mối liên quan giữa hoạt động bảo vệ sức khỏe với trình độ học vấn và nghề nghiệp 

Nội dung TB ĐLC p 

Trình độ học vấna 

Cấp 2 33,0* 3,1 

 < 0,001 

Cấp 3 32,5* 5,8 

Trung cấp 35,8 3,4 

Đại học/Cao đẳng/ 

Sau đại học 
37,6* 4,2 

Nghề nghiệpb 

Cán bộ viên chức 37,8* 4,0 

 < 0,001 

Làm việc cho tổ chức 

nước ngoài 
36,4* 4,1 

Công nhân 34,2* 4,4 

Nghề tự do 32,7* 4,1 

 

Phép kiểm Kruskal-Wallisa, Phép kiểm One-Way ANOVAb, p: ý nghĩa thống kê 

Nhận xét: Trình độ học vấn và nghề nghiệp là yếu tố liên quan đến mức độ thực hiện các hoạt động bảo vệ 

sức khỏe của cha mẹ dành cho trẻ mầm non trong đại dịch COVID-19 với p < 0,001. 

4. BÀN LUẬN 

Qua nghiên cứu 100 cha mẹ của trẻ trong lứa tuổi mầm non cho thấy người tham gia điền phiếu khảo sát là 

mẹ của trẻ mầm non chiếm tỷ lệ cao 89%, người cha chiếm 11%. Điều này chứng minh rằng trong gia đình, 

người mẹ thường là người chăm sóc chính cho trẻ. 

4.1. Hoạt động chăm sóc hằng ngày của cha mẹ dành cho trẻ mầm non tại gia đình 



Kết quả phân tích cho thấy các hoạt động giúp trẻ duy trì thói quen sinh hoạt có điểm trung bình mức độ thực 

hiện cao nhất (TB = 3,6; ĐLC = 0,3). Tỷ lệ cha mẹ thực hiện các hoạt động giúp trẻ duy trì thói quen sinh hoạt 

hằng ngày ở mức độ thỉnh thoảng và thường xuyên chiếm trên 80%. Kết quả cho thấy cha mẹ thực hiện khá tốt. 

Qua kết quả về các hoạt động hỗ trợ trẻ mầm non về mặt thể chất cho thấy các bậc phụ huynh cho trẻ tham 

gia vào các hoạt động lao động có tỷ lệ thực hiện ở mức độ thường xuyên cao. Số cha mẹ cho trẻ tự làm những 

việc trong khả năng có tỷ lệ thường xuyên chiếm tới 80% và tỷ lệ cha mẹ cùng trẻ tham gia vào các hoạt động, 

trò chơi vận động như với tần suất thường xuyên và thỉnh thoảng chiếm hơn 60%. 

Kết quả thống kê mô tả về các hoạt động chăm sóc hằng ngày của cha mẹ dành cho trẻ về mặt tinh thần có 

thấy điểm trung bình tần suất thực hiện là thấp nhất (TB = 3,0; ĐLC = 0,4). Ở giai đoạn này trẻ đã phát triển tất 

cả các sắc thái xúc cảm, trẻ phản ứng với những người xung quanh, các sự kiện vui, buồn, hờn giận. Những lo 

lắng của cha mẹ và tâm lý của cha mẹ có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng của trẻ. Thực tế kết quả cho thấy cha 

mẹ vẫn chưa nắm bắt được đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non và chưa dành sự quan tâm đúng mức đến các hoạt 

động hỗ trợ cho trẻ về mặt tinh thần. 

4.2. Hoạt động bảo vệ sức khỏe của cha mẹ dành cho trẻ mầm non 

Các hoạt động của cha mẹ bảo vệ sức khỏe cho trẻ được cha mẹ quan tâm và thực hiện ở mức độ thỉnh 

thoảng và thường xuyên chiếm tỷ lệ tương đối cao. Trong đó, hoạt động nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang khi đến 

nơi công cộng có tỷ lệ thực hiện mức độ thường xuyên chiếm đến 97%, thực hiện ở mức độ thỉnh thoảng chiếm 

3%. Kết quả cho thấy, ý thức và tinh thần trách nhiệm của người dân, đặc biệt cha mẹ có trẻ nhỏ trong việc 

phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Qua đó thể hiện sự thành công của Chính phủ và các ban ngành 

trong công tác giáo dục và tuyên truyền cho người dân về thông tin của dịch bệnh cũng như cách thức để bảo vệ 

sức khỏe, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. 

Bên cạnh đó, hoạt động hướng dẫn trẻ rửa tay đúng chưa được các cha mẹ trẻ mầm non quan tâm đúng mức 

khi tỷ lệ không thực hiện chiếm 11% và hiếm khi thực hiện chiếm 18%. Hoạt động hướng dẫn trẻ cách che mũi, 

miệng bằng khuỷu tay khi ho, hắt hơi với tỷ lệ hoàn toàn không thực hiện là 2% và hiếm khi thực hiện là 2% chỉ 

chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng đây là một trong những nguy cơ tiềm tàng dẫn đến sự lây lan dịch bệnh một cách âm 

thầm khó kiểm soát trong cộng đồng thông qua sự hiểu biết, ý thức của cha mẹ trẻ khi chăm sóc, bảo vệ sức 

khỏe của trẻ. 

Các hoạt động cha mẹ giúp trẻ cách chủ động phòng tránh bệnh thông qua các hoạt động hướng dẫn trẻ cách 

tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng cảm, nhận biết triệu chứng của COVID-19 lại có tỷ lệ thực hiện 

mức độ thường xuyên tương đối thấp. Như vậy, trong quá trình chăm sóc trẻ, các cha mẹ chưa được trang bị tốt 

kiến thức về sự phát triển nhận thức xã hội của trẻ lứa tuổi mầm non. Việc giáo dục sức khỏe cho trẻ về triệu 

chứng do vi rút SARS-CoV-2 gây ra sẽ giúp trẻ có khả năng quan sát, nhận biết về bệnh và cách tự bảo vệ sức 

khỏe bản thân khi trẻ quay trở lại trường học, giúp trẻ sẵn sàng thích nghi với xã hội trong bối cảnh dịch 

COVID-19 đã được kiểm soát tốt. 

Kết quả về các hoạt động bảo vệ môi trường sống xung quanh của trẻ cho thấy hoạt động làm sạch bề mặt 

hay sờ chạm, cho trẻ sử dụng vật dụng cá nhân riêng và tránh ôm hôn trẻ sau khi đi từ nơi công cộng về có tỷ lệ 

thực hiện thường xuyên chiếm hơn 60% nhưng hoạt động làm sạch đồ chơi của trẻ có tỷ lệ hiếm khi thực hiện là 

48% và không thực hiện là 3%. Kết quả cho thấy các cha mẹ rất quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe trong đại 

dịch COVID-19 nhưng chưa biết đủ các hành động cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho trẻ một cách toàn diện. Các 

tổ chức liên quan đến sức khỏe trẻ em cũng đã đưa ra các thông tin cũng như các về lời khuyên dành cho gia 

đình, cha mẹ có trẻ nhỏ về các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em trên các trang thông tin điện tử, 

nhưng chúng chưa được phổ biến đến mọi đối tượng ở tất cả các tầng lớp trong xã hội và truyền thông cũng 

chưa có sự quan tâm đúng mức đến sức khỏe đối tượng trẻ em trong dịch COVID-19. 

4.3. Các yếu tố liên quan đến hoạt động chăm sóc của cha mẹ dành cho trẻ mầm non tại gia đình trong 

đại dịch COVID-19 

Cha mẹ có trình độ học vấn càng cao thì tần suất thực hiện các hoạt động chăm sóc hằng ngày dành cho trẻ 

càng đa dạng và thường xuyên hơn. Cha mẹ có nghề nghiệp là cán bộ viên chức và làm việc trong các tổ chức 



nước ngoài có điểm trung bình mức độ thường xuyên thực hiện các hoạt động chăm sóc hằng ngày cho trẻ cao 

hơn các cha mẹ có nghề nghiệp là công nhân hay làm các ngành nghề tự do. Kết quả này cũng giống kết quả 

của Craig Lyn, Powell Abigail, và Smyth Ciara vào năm 2014 [8], kiến thức và trình độ học vấn của cha mẹ là 

yếu tố quyết định chính trong việc giáo dục con cái, giúp cho trẻ phát triển tốt về mặt học tập, tâm lý và xã hội, 

đặc biệt là ở những trẻ nhỏ. 

Các cha mẹ có nghề nghiệp là cán bộ viên chức, làm việc trong các tổ chức nước ngoài có sự quan tâm và 

dành nhiều thời gian để chăm sóc, trò chuyện, sinh hoạt cùng trẻ hơn các cha mẹ là công nhân, nội trợ hay các 

công việc tự do. Khi tính chất nghề nghiệp có nhiều khả năng và điều kiện tiếp xúc hơn với các nguồn thông tin 

về sự phát triển của trẻ và các hướng dẫn giúp cha mẹ chăm sóc, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện cao hơn các 

ngành khác. Các bậc phụ huynh là công nhân, làm các công việc tự do ít có cơ hội tiếp xúc các kênh thông tin, 

ít có thời gian để tìm hiểu và có cơ hội tham gia các buổi tọa đàm, buổi giao lưu về cách chăm sóc trẻ nên có thể 

chưa có những hoạt động chăm sóc và hỗ trợ trẻ phù hợp với lứa tuổi để giúp trẻ có cơ hội phát triển đầy đủ về 

thể chất lẫn tinh thần trong thời điểm nghỉ học. Như bàn luận ở trên, nghề nghiệp cũng được quyết định một 

phần bởi trình độ học vấn. 

Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa hoạt động chăm sóc hằng ngày của cha mẹ dành cho trẻ mầm 

non tại gia đình, hoạt động bảo vệ sức khỏe với trình độ học vấn, nghề nghiệp của phụ huynh. 

5. KẾT LUẬN 

Cha mẹ thường xuyên thực hiện các hoạt động giúp trẻ duy trì thói quen sinh hoạt  

(TB = 3,6; ĐLC = 0,3), tiếp đó là hoạt động bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong đại dịch COVID-19  

(TB = 3,2; ĐLC = 0,4), trong khi đó hoạt động hỗ trợ trẻ phát triển về thể chất và tinh thần có điểm trung bình 

khá thấp, lần lượt là (TB = 3,0;  

ĐLC = 0,5) và (TB = 2,9; ĐLC = 0,4). Hoạt động chăm sóc của cha mẹ dành cho trẻ có liên quan với trình độ 

học vấn, nghề nghiệp của phụ huynh (p < 0,05). 

Các hoạt động chăm sóc hằng ngày và hoạt động bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong đại dịch COVID-19 liên quan 

đến trình độ học vấn và nghề nghiệp của cha mẹ trẻ mầm non. 

Cách thức làm việc, số con trong gia đình là những yếu tố không có mối liên quan đến các hoạt động chăm 

sóc trẻ hằng ngày tại gia đình và hoạt động bảo vệ sức khỏe cho trẻ mầm non. 

6. KIẾN NGHỊ 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các ban ngành liên quan cần đưa các thông tin cơ bản về đặc điểm tăng trưởng 

và phát triển về thể chất, vận động và tâm lý của trẻ trong lứa tuổi mầm non và vai trò của cha mẹ trong quá 

trình phát triển của trẻ trong chương trình họp phụ huynh. Đặc biệt trong giai đoạn trẻ nghỉ học do sự ảnh 

hưởng của dịch COVID-19, sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, các 

ban ngành truyền thông cần có hướng tiếp cận phù hợp với người dân có trình độ học vấn khác nhau, đảm bảo 

họ có được đủ và đúng thông tin trong chăm sóc con cái và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong gia đình và ngoài 

xã hội trước sự lây lan của dịch COVID-19. Mặc dù số con trong gia đình và cách thức làm việc không có liên 

quan có ý nghĩa thống kê nhưng với số lượng các hoạt động chăm sóc trẻ khá nhiều, sự hỗ trợ tinh thần, vật chất 

và thời gian cho các gia đình có trẻ tuổi mầm non, nhất là trong đại dịch COVID-19 thông qua các kênh là cần 

thiết. 
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NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
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HONG BANG INTERNATIONAL UNIVERSITY NURSING STUDENTS’ PERCEPTION OF EFFECTIVENESS OF 

TEAMWORK AND RELATED FACTORS 

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả mức độ nhận thức của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về hiệu 

quả của học tập nhóm và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đối tượng nghiên cứu là 129 sinh viên cử nhân đại học chính 

quy năm 3 và năm 4 trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Công cụ nghiên cứu là bộ câu hỏi gồm 33 câu hỏi 

đánh giá theo thang điểm Likert 5 điểm, với hệ số độ tin cậy Cronbach Alpha là 0,95. 

Kết quả: Điểm trung bình hiểu biết của sinh viên về kỹ năng học nhóm đạt 4,19 (ĐTB = 4,19); Điểm trung 

bình đánh giá của sinh viên về vai trò học nhóm đạt 3,99; Điểm trung bình mức độ quan tâm của sinh viên đối 

với rèn luyện kỹ năng học nhóm đạt 3,87. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về mặt thống kê giữa yếu tố tin 

tưởng trong quá trình học tập nhóm và các nhóm tuổi. 

Kết luận: Học nhóm là hình thức học tập thiết yếu ở đại học nhằm phát huy tính chủ động của người học. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sinh viên điều dưỡng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã nhận thức tốt về 

hiệu quả của học tập nhóm. Dựa trên kết quả nghiên cứu, từ đó đưa ra những hướng đi phù hợp, đề xuất một số 

yêu cầu nhằm rèn luyện và nâng cao phương pháp học tập nhóm cho sinh viên, đồng thời nâng cao chất lượng 

giáo dục điều dưỡng. 

Từ khóa: học tập nhóm, sinh viên điều dưỡng 

ABSTRACT 

Objective: To describe the level of Hong Bang International University students’ perception of effectiveness 

of teamwork and related factors 

Method: A descriptive cross-sectional study was conducted on 129 students who was in the third-year and 

fourth- year in the Bachelor of Nursing Program from Hong Bang International University. The questionnaire 

included 33 items, rated on a 5-point Likert scale. Reliability of this instrument for this study was 0.95 

Results: Students’ awareness about effectiveness of teamwork and related factors were quite positive. 

Student awareness about teamwork (mean = 4,19), student awareness on the role of teamwork (mean = 3,99), 

student awareness on interest in teamwork skills training (mean = 3,87). There is statistically significant 

difference regarding trust and values within team project of effective teamwork and age group. 

Conclusion: Teamwork is an essential form of learning at the university to promote learner autonomy. The 

nursing students at Hong Bang International University have a good awareness about effectiveness of 

teamwork. This helps the researcher give appropriate directions to improve not only the teamwork method but 

also quality of nursing education. 

Keywords: Teamwork, Nursing Students 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 



Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 đã ghi rõ, triển 

khai đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: “Trang bị cách học, phát huy tính chủ động, sáng tạo và sử 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học” [1]. Do đó, kỹ năng học tập đã đóng một vai trò quan 

trọng trong quá trình đào tạo, góp phần không nhỏ đến kết quả học tập sinh viên [4]. Tổ chức Y tế Thế giới năm 

2011 cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của kỹ năng học nhóm và khuyến khích các chương trình giáo dục trang 

bị cho sinh viên y kỹ năng học tập nhóm một cách hiệu quả [6]. 

Cùng với giáo dục lý thuyết, thực hành cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập của sinh 

viên điều dưỡng. Điều này được thể hiện qua các hoạt động nhóm trong giờ thảo luận, giờ thực hành tại phòng 

tiền lâm sàng, hay cả quá trình khi sinh viên đi thực hành lâm sàng tại các bệnh viện. Do đó, học tập nhóm là 

một yêu cầu tất yếu trong chương trình đào tạo sinh viên điều dưỡng, song hiệu quả của học tập nhóm đôi khi bị 

tác động bởi một số yếu tố. Theo hiệp hội điều dưỡng Ontario đã cho rằng các yếu tố ảnh hưởng đến làm việc 

nhóm trong môi trường chăm sóc sức khỏe đó là tâm lý, sự nhận thức, xã hội, môi trường nghề nghiệp [5]. Để 

tìm hiểu thực tiễn nhu cầu hoạt động học tập nhóm của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Quốc tế Hồng 

Bàng, tôi tiến hành nghiên cứu “Nhận thức của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về 

hiệu quả của học tập nhóm” trong đó có mục tiêu: Mô tả mức độ nhận thức của sinh viên điều dưỡng về hiệu 

quả của học tập nhóm và tìm hiểu mốt số yếu tố liên quan. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Sinh viên điều dưỡng đang học năm thứ ba và năm thứ tư chương trình cử nhân chính quy trường Đại học 

Quốc tế Hồng Bàng. 

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

2.3. Cỡ mẫu: Chọn mẫu toàn bộ (n = 130). 

2.4. Phương pháp thu thập số liệu 

Công cụ nghiên cứu là bộ câu hỏi “Kỹ năng tập học nhóm trường Đại học Sài Gòn” của Lê Ngọc Huyền năm 

2010 gồm 3 mục với 33 câu hỏi với hệ số độ tin cậy Cronbach Alpha là 0.95. Bảng câu hỏi bao gồm phần thông 

tin chung, hiệu quả vai trò học tập nhóm và các yếu tố liên quan. Mỗi câu được đánh giá theo theo thang điểm 

Likert 5 điểm: 1 điểm - Hoàn toàn không đồng ý; 2 điểm - Không đồng ý; 3 điểm - Bình thường; 4 điểm -Rất 

đồng ý; 5 điểm - Hoàn toàn đồng ý. 

2.5. Phân tích số liệu 

Số liệu được làm sạch, nhập liệu và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0, kết quả nghiên cứu được trình bày 

theo tần số, tỷ lệ phần trăm cho biến định tính và trung bình (độ lệch chuẩn) cho biến định lượng. 

Kiểm định các yếu tố liên quan: Kiểm định Indepent-sample T-test và One-way ANOVA. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm dân số học, 

xã hội học 

Tần số 

(N) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

cộng 

Năm học 

lâm sàng 

Năm 3 70 54,3 129 

Năm 4 59 45,7 



Giới Nam 28 21,7 129 

Nữ 101 78,3 

Cư trú Thành thị 60 46,5 129 

Nông thôn 69 53,5 

Độ tuổi 21 tuổi 48 37,1 129 

22 tuổi 57 44,2 

23 tuổi 14 10,9 

 > 23 tuổi 10 7,8 

 

Có 130 sinh viên điều dưỡng năm thứ ba và năm thứ tư học tập tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), 

nhưng chỉ có 129 sinh viên đã đồng ý tham gia khảo sát, tỷ lệ 99,2% trong đó 54,3% là sinh viên năm thứ ba và 

45,7% là sinh viên năm thứ tư. Nữ chiếm 78,3% và nam chiếm 21,7%. Tỷ lệ sinh viên ở tuổi 22 là 44,2%, 21 

tuổi tỷ lệ 37,1%, 23 tuổi tỷ lệ 10,9% và 7,8% sinh viên lớn hơn 23 tuổi. Sinh viên sống ở nông thôn là 53,5% và 

ở thành thị là 46,5%. 

3.2. Hiểu biết của sinh viên về kỹ năng học nhóm 

Bảng 2. Hiểu biết của sinh viên về kỹ năng học nhóm 

Mức độ Tần số Tỷ lệ 

(%) 

Hoàn toàn không biết 1 0,8 

Không biết 2 1,6 

Biết một chút 11 8,5 

Biết nhiều 72 55,8 

Biết rất nhiều 43 33,3 

ĐTB = 4,19   

 

Kết quả khảo sát ở Bảng 2 cho thấy có 89,1% sinh viên chọn mức biết nhiều và biết rất nhiều về kỹ năng học 

tập nhóm. Mức độ biết một chút được 11 sinh viên lựa chọn chiếm 8,5%. Số sinh viên không biết hoặc hoàn toàn 

không biết chiếm rất ít 2,4%. Nhìn chung, đa số sinh viên đã biết đến kỹ năng học tập nhóm. Giá trị trung bình 

(4,19) đạt mức độ tốt, điều này cho thấy sinh viên đã ứng dụng phương pháp học này; đặc biệt là các sinh viên 

điều dưỡng bởi họ thường xuyên hợp tác chia sẻ học tập cùng nhau không chỉ tại trường mà còn khi đi thực hành 

tại các cơ sở lâm sàng. 

3.3. Nhận thức sinh viên về vai trò học tập nhóm 



Bảng 3. Nhận thức sinh viên về vai trò học tập nhóm 

Mức độ Tần Số Tỷ lệ (%) 

Hoàn toàn không quan 

trọng 

0 0 

Không quan trọng 2 1,6 

Bình thường 35 27,1 

Quan trọng 54 41,9 

Rất quan trọng 38 29,4 

ĐTB = 3.99 

 

Có 92 (71,3%) sinh viên chọn mức độ rất quan trọng và quan trọng. Sinh viên chọn mức độ bình thường 

chiếm 27,1% và rất ít sinh viên cho rằng học nhóm không quan trọng chiếm 1,6% và không có sinh viên nào 

chọn câu trả lời vai trò của việc học nhóm là hoàn toàn không quan trọng. Như vậy, hầu hết sinh viên cho rằng 

học nhóm là điều cần thiết trong học tập thông qua câu hỏi khảo sát “Theo bạn, vai trò của kỹ năng học nhóm 

trong học tập đối của sinh viên hiện nay như thế nào”. 

3.4. Nhận thức sinh viên về rèn luyện kỹ năng học tập nhóm 

Bảng 4. Nhận thức sinh viên về rèn luyện kỹ năng học nhóm 

Mức độ Tần Số Tỷ lệ (%) 

Hoàn toàn không quan 

tâm 

2 1,6 

Không quan tâm 3 2,2 

Đôi khi 30 23,3 

Quan tâm 69 53,5 

Rất quan tâm 25 19,4 

ĐTB = 3,87 

 

Để trả lời cho câu hỏi «Bạn quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm ở mức độ nào?”, kết quả 

từ khảo sát ở Bảng 4 đã chứng tỏ được rằng sinh viên đánh giá tích cực về việc rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm là điều cần thiết để học nhóm hiệu quả. Có 72,9% sinh viên đã rất quan tâm và quan tâm, chỉ có 23,3% trả 

lời đôi khi và 3,8% là không quan tâm và hoàn toàn không quan tâm. Điểm trung bình cho câu trả lời cho câu 

hỏi này là 3,87. 

3.5. Nhận thức sinh viên về hiệu quả học tập nhóm 

Bảng 5. Nhận thức sinh viên về hiệu quả học tập nhóm 



Hiệu quả học tập nhóm ĐTB Thứ 

hạng 

Tạo ra sức mạnh giải quyết 

những vấn đề cùng nhau 

4,26 1 

Nhớ được và hiểu sâu hơn 

những gì đã được học 

4,17 2 

Phát triển kỹ năng khám phá, 

xử lý giải quyết vấn đề linh 

động hơn 

4,16 3 

Phát triển tính chủ động trong 

học tập 

4,15 4 

Xây dựng được sự bình đẳng, 

đoàn kết và môi trường thân 

thiện  

4,13 5 

Làm cơ sở để phát triển các kỹ 

năng xã hội 

4,12 6 

Giúp sinh viên đáp ứng được 

nhu cầu nghề nghiệp trong 

lương lai 

4,05 7 

Giúp sinh viên có một phương 

pháp học tập khoa học 

4,0 8 

 

Các câu hỏi mô tả về những hiệu quả về kỹ năng học tập nhóm mang lại. Kết quả Bảng 5 cho thấy sinh viên 

đã hiểu được những lợi ích từ việc học nhóm mang lại. Sinh viên đánh giá mức độ cao nhất với câu hỏi “hiệu 

quả học tập nhóm tạo ra sức mạnh để giải quyết những vấn đề cùng với nhau” với ĐTB 4,26 và thấp nhất với 

câu “Giúp sinh viên có một phương pháp học tập khoa học” với ĐTB 4,0. Thang đo 7 câu hỏi khác đều ở mức 

độ tốt. 

3.6. Các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến hiệu quả học tập nhóm 

Các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến hiệu quả học tập nhóm bao gồm 6 mục thuộc 5 thang đo gồm mục tiêu 

và mục đích nhóm, sự tin tưởng trong quá trình học tập nhóm, giao tiếp, vai trò và trách nhiệm của nhóm, mối 

quan hệ các thành viên nhóm, nhóm trưởng. 

Bảng 6. Các yếu tố liên quan đến hiệu quả học tập nhóm 

Các yếu tố 
Trung 

bình 

Phạm vi 

khoảng 

(Min-

Max) 



Mục tiêu và mục đích 15,87 ± 

1,53 

4-16 

Tin tưởng trong quá trình 

học tập nhóm 

22,23 ± 

1,32 

4-25 

Giao tiếp 11,44 ± 1,3 2-13 

Vai trò và trách nhiệm của 

nhóm 

13,88 ± 

1,48 

3-15 

Mối quan hệ các thành viên 

nhóm 

15,67 ± 

1,17 

3-19 

Nhóm trưởng 11,49 ± 

1,73 

2-15 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tin tưởng trong quá trình học tập nhóm và hướng đến mục tiêu và mục đích 

nhóm được chọn nhiều nhất với ĐTB là 22,23 ± 1,32 và ĐTB là 15,87 ± 1,53. Mối quan hệ các thành viên 

nhóm ĐTB là 15,67 ± 1,17, vai trò và trách nhiệm của nhóm là 13,88 ± 1,48, yếu tố nhóm trưởng và giao tiếp 

được đánh giá thấp nhất ĐTB là 11,49 ± 1,73 và ĐTB là 11,44 ± 1,3 (Bảng 6). 

3.7. Mối tương quan giữa các yếu tố liên quan đến hiệu quả học tập nhóm với các đặc điểm cá nhân 

Bảng 7. Mối tương quan giữa các yếu tố liên quan đến hiệu quả học tập nhóm với các đặc điểm cá nhân 

 
Levene’s 

Test 

Independent 

Sample T- test 

ANOVA 

Test 

Giới 

tính 

F = 

0.037 

Sig. = 

0.847 

Sig. (2-tailed) = 

0.116 

(Equal variances 

assumed) 

 

Cư 

trú 

F = 

0.309 

Sig. = 

0.579 

Sig. (2-tailed) = 

0.378 

(Equal variances 

assumed) 

 

Độ 

tuổi 

F = 

1.558 

Sig. = 

0.203 

 

 

F = 3.643 

Sig. = 

0.015 

 

Để tìm hiểu sự khác biệt về mức độ nhận thức các yếu tố liên quan học tập nhóm với các đặc điểm cá nhân 

của đối tượng nghiên cứu, tôi kiểm định Indepent-sample T-test và One-way ANOVA đã được sử dụng. Kết 

quả kiểm nghiệm ANOVA với mức ý nghĩa (F = 3,643) (p < 0,05), điều này cho thấy có sự khác biệt về mặt 



thống kê giữa yếu tố tin tưởng trong quá trình học tập nhóm và các nhóm tuổi. Đặc điểm chung của học tập 

nhóm đó là sự phối hợp tất cả các thành viên trong nhóm cùng làm việc, tương tác lẫn nhau để đảm bảo đúng 

tiến độ, do đó được công nhận năng lực là điều mà ai cũng mong muốn để cố gắng khẳng định mình trong công 

việc hơn. Đây cũng có thể coi là một lí do khiến yếu tố tin tưởng trong quá trình học tập nhóm được đánh giá 

cao và có sự khác biệt. 

4. BÀN LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên điều dưỡng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã nhận thức tốt về 

hiệu quả của học tập nhóm. Điều này phù hợp với đặc trưng sinh viên điều dưỡng năm ba và năm tư, với thời 

gian phân bổ tăng cường thực hành, tăng cường tự học và thảo luận nhóm. Trong nghiên cứu này, có sự khác 

biệt về mặt thống kê giữa yếu tố tin tưởng trong quá trình học tập nhóm và các nhóm tuổi. 

So sánh với các tác giả khác cũng có kết quả tương đồng, nghiên cứu của Lê Ngọc Huyền (2010) cũng cho 

thấy điểm trung bình khá cao; hiểu biết của sinh viên về kỹ năng học nhóm (ĐTB = 3,44); đánh giá của sinh 

viên về vai trò học nhóm (ĐTB = 4,38); quan tâm của sinh viên đối với rèn luyện kỹ năng học nhóm (ĐTB = 

3,93) [3]. Đây cũng có thể được coi là một lí do khiến cho sinh viên coi trọng vai trò học tập nhóm trong quá 

trình học tập. Có nhiều yếu tố chi phối hoạt động học nhóm trong sinh viên, song theo các bạn sinh viên, yếu tố 

liên quan thuộc về chính bản thân sinh viên về cách học và ý rèn luyện. Nghiên cứu Nguyễn Thị Thuý Hạnh 

năm 2012 cho thấy việc lồng ghép rèn luyện kỹ năng học tập hợp tác trong giảng dạy các môn học có sự tăng 

lên về điểm số và nhìn chung sinh viên cao đẳng sư phạm cho rằng yếu tố liên quan mạnh nhất là phương pháp 

tổ chức các nhóm sinh viên [2]. 

Điểm số khá cao trong khảo sát đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về vai trò học tập nhóm đối với sinh viên. Đặc 

biệt trong môi trường lâm sàng, sinh viên điều dưỡng không chỉ thực hành dưới sự hướng dẫn hỗ trợ của một 

giáo viên lâm sàng hoặc nhân viên điều dưỡng có kinh nghiệm mà còn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè trong 

nhóm. Đây cũng có thể coi là một động lực thúc đẩy quá trình học nhóm cho sinh viên điều dưỡng trường Đại 

học Quốc tế Hồng Bàng. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Học tập nhóm là hình thức học tập thiết yếu ở Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Sinh viên đã có hiểu biết về kỹ năng học tập nhóm và đánh giá cao về tầm quan trọng hiệu quả của học tập 

nhóm. 

- Có nhiều yếu tố gây trở ngại đến hiệu quả của quá trình học tập nhóm, song yếu tố được sinh viên cho là có 

tố liên quan mạnh nhất là sự tin tưởng trong quá trình học tập nhóm. 

- Có sự khác biệt về mặt thống kê giữa yếu tố tin tưởng trong quá trình học tập nhóm và các nhóm tuổi. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, tôi có một số kiến nghị như sau: 

- Khoa Điều dưỡng cần tăng cường phát triển nhận thức sinh viên bằng cách tổ chức cho sinh viên thăm quan 

các cơ sở lâm sàng để giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng hình thức đội nhóm tại các cơ sở thông qua khóa 

học định hướng đầu năm. 

- Trường nên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể như một cầu nối tăng tính đoàn kết, tin 

tưởng giúp sinh viên thân thiết và gần nhau hơn. 

- Giáo viên cần hướng dẫn cách thức hoạt động nhóm, hỗ trợ giám sát thúc đẩy phát triển vai trò của sinh 

viên dựa trên nhiệm vụ được giao và dành thời gian trao đổi, chia sẻ những thắc mắc khó khăn để thay đổi phù 

hợp, cải thiện chương trình giảng dạy. 
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NURSES’ KNOWLEDGE AND PRACTICE ON INFECTION PREVENTION OF OPERATIVE WOUND AT NINH BINH 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng kiến thức và thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc phòng nhiễm khuẩn 

vết mổ và tìm hiểu mối liên quan giữa kiến thức và thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc phòng nhiễm 

khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. 

Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi chuẩn bị trước để 

đánh giá kiến thức và bảng kiểm để quan sát thực hành ở 71 điều dưỡng các khoa: Sản, Phụ và Ngoại - Bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. 

Kết quả: Điều dưỡng có kiến thức chung đạt là 71,8%, thực hành chung đạt 64,8%. Có mối liên quan giữa 

kiến thức với thực hành thay băng vết mổ (OR = 10,909, p < 0,05), thực hành giáo dục sức khỏe (OR = 6,857, p 

< 0,05) và thực hành chung của điều dưỡng (OR = 8,736, p < 0,05). 

Kết luận: Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề nghị bệnh viện cần tăng cường đào tạo và thường xuyên tổ 

chức đánh giá năng lực chuyên môn nói chung và năng lực trong chăm sóc phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ nói 

riêng của điều dưỡng. 

Từ khóa: Điều dưỡng, kiến thức, thực hành, nhiễm khuẩn vết mổ. 

ABSTRACT 

Objective: To assess nurses’ knowledge and practice of infection prevention of operative wounds and to 

explore to the relationship between knowledge and practice of nurses about fection prevention of operative 

wound at Ninh Binh Obstertric and Pediatric Hospital. 

Methodology: Cross-sectional descriptive study was conducted on 71 nurses working at the Obstetric, 

Gynecology and Surgical departmentsself-administeed questionnaires was used to assess knowledge while 

checklists was used to observe practice of studied subjects. 

Results: 71.8% of nurses participated in the study had sufficient in overall knowledge and 64.8% of them 

had sufficient in overall practice. The level of knowledge of nurses related to surgical dressing change practice 

(OR = 10,909, p < 0.05), health education practice (OR = 6,857, p < 0.05) and overall practice (OR = 8.736,  

p < 0.05). 

Conclusions: The hospital should strengthen training and regularly organize assessment of competence in 

general and nursing competence of wound infection prevention in particular for nurses. 

Keywords: Nurse, knowledge, practice, surgery wounds infection. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là hậu quả không mong muốn hay gặp nhất và là một trong những nguyên 

nhân có thể gây tử vong ở người bệnh được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật trên toàn thế giới. Nhiễm 

khuẩn vết mổ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí, ảnh hưởng đến 



tâm lý và chất lượng cuộc sống người bệnh. Trên thế giới NKVM chiếm hơn 20% của tất cả các bệnh nhiễm 

trùng y tế liên quan ở người bệnh phẫu thuật, NKVM là nguyên nhân chủ yếu làm trầm trọng thêm tình trạng 

bệnh tật và tử vong ở các người bệnh phẫu thuật, là gánh nặng cho các cơ sở y tế và bản thân người bệnh [12]. 

Tại Việt Nam, NKVM chiếm 5% - 10% người bệnh được phẫu thuật hằng năm và chiếm tỷ lệ cao nhất trong 

nhiễm khuẩn bệnh viện [2]. Ngày nay, tuy có rất nhiều tiến bộ trong y học về trình độ chuyên môn, máy móc, 

phương tiện phẫu thuật hiện đại và điều kiện chăm sóc tốt, xong NKVM vẫn là vấn đề thời sự luôn được các 

bệnh viện hết sức quan tâm. Phòng tốt giúp hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ NKVM; đặc biệt là trong công tác 

chăm sóc, điều trị thì điều dưỡng là người thường xuyên và trực tiếp chăm sóc cho người bệnh phẫu thuật; vì 

vậy khi điều dưỡng có kiến thức đúng và thực hành đạt sẽ góp phần quan trọng trong việc giúp cho vết mổ mau 

lành, hạn chế tỷ lệ NKVM nói riêng và nhiễm khuẩn bệnh viện nói chung. 

Tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, theo thống kê đến tháng 10 năm 2016 cho thấy tỷ lệ NKBV là 7,17% 

trong đó NKVM chiếm 15,38% [5]; nhưng chưa có nghiên cứu cụ thể nào đánh giá kiến thức và thực hành của 

điều dưỡng có đáp ứng được yêu cầu trong việc phòng NKVM và điều gì có thể ảnh hưởng đến kiến thức và 

thực hành chăm sóc vết mổ của họ. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với 2 mục tiêu: 

1. Đánh giá thực trạng kiến thức và thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc phòng nhiễm khuẩn vết mổ tại 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, năm 2017. 

2. Tìm hiểu mối liên quan giữa kiến thức và thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc phòng nhiễm khuẩn 

vết mổ tại bệnh viện. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Tiêu chuẩn lựa chọn 

+ Tất cả điều dưỡng có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên và đang trực tiếp tham gia chăm sóc vết mổ 

thường xuyên trong thời gian nghiên cứu. 

+ Điều dưỡng đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn loại trừ 

- Điều dưỡng đang trong thời gian thử việc. 

- Những điều dưỡng đang làm việc hành chính ở khoa, điều dưỡng trưởng, điều dưỡng không trực tiếp chăm 

sóc người bệnh phẫu thuật trong thời gian nghiên cứu. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm: Khoa Ngoại, Sản, Phụ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. 

Thời gian: Từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2017. 

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 

- Cỡ mẫu điều tra kiến thức: Chọn mẫu toàn bộ danh sách gồm 71 ĐD của 3 khoa: Sản, Phụ, Ngoại của 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.  

- Cỡ mẫu đánh giá thực hành: Do điều dưỡng tại các khoa được phân công theo tính chất công việc, theo 

nhóm chăm sóc vì vậy cỡ mẫu thực hành được quan sát trực tiếp không báo trước, ngẫu nhiên mỗi điều dưỡng 

tối thiểu 1 cơ hội thực hiện quy trình chăm sóc vết mổ trên người bệnh. Như vậy, nghiên cứu này chúng tôi thực 

hiện quan sát thực hành với tất cả 71 ĐD đã được đánh giá ở phần kiến thức. Cỡ mẫu quy trình rửa tay/sát 

khuẩn tay là toàn bộ cơ hội mà ĐD thực hiện trong quy trình thay băng vết mổ. 

2.5. Công cụ thu thập số liệu 



- Bộ công cụ đánh giá kiến thức: gồm 27 câu, dựa trên hướng dẫn mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

2016 về dự phòng NKVM [9], tài liệu đào tạo liên tục kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế của Bộ Y tế 

(2012), dựa trên bộ công cụ nghiên cứu của Nguyễn Thanh Loan (2014) đã được dịch sang tiếng Việt từ bộ 

công cụ trong nghiên cứu của Sickder Humaun Kabir (2010) [15], [1], [6]  

- Bộ công cụ quan sát thực hành gồm 3 phiếu quan sát: Quy trình thay băng phòng NKVM, quy trình vệ 

sinh tay (quy trình rửa tay thường quy hoặc sát khuẩn tay bằng cồn). Được xây dựng và đánh giá dựa theo quy 

trình chuẩn về đào tạo liên tục kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế năm 2012 [1]; Điều dưỡng Ngoại khoa; 

Hướng dẫn phòng NKVM của CDC, NICE. 

- Bộ công cụ đánh giá thực hành GDSK của ĐD thông qua phỏng vấn NB/người nhà NB: Gồm 4 nội 

dung cơ bản và cần thiết mà ĐD cần phải giáo dục cho họ sau khi thực hiện các quy trình chăm sóc vết mổ. 

Những nội dung này dựa trên tài liệu đào tạo liên tục kiểm soát nhiễm khuẩn [1]. 

2.6. Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức, thực hành 

* Đánh giá kiến thức chăm sóc phòng NKVM của ĐD qua bộ câu hỏi tự điền, trả lời ý đúng nhất. 

+ Tiêu chuẩn đánh giá có kiến thức: Gồm 27 câu, trả lời đúng 1 câu được tính 1 điểm, sai được 0 điểm. Tổng 

điểm cao nhất là 27 điểm, thấp nhất là 0 điểm. ĐD trả lời đúng ≥ 80% số câu hỏi, được đánh giá là tốt; từ ≥ 70 - 

79% số câu trả lời đúng là khá, từ ≥ 50 - 69% câu trả lời là trung bình và  

 < 50% câu trả lời là kém. Điều dưỡng được đánh giá là kiến thức đạt khi tổng số điểm kiến thức  

 ≥ 70% tổng số điểm. 

* Đánh giá thực hành của ĐD theo các quy trình chăm sóc phòng NKVM 

+ Tiêu chuẩn đánh giá thực hành: 

- Quy trình thay băng: Gồm 10 bước, mỗi bước quy trình đánh giá: “Đạt” (2 điểm) hoặc “chưa đạt” (bỏ 

bước/làm không đạt yêu cầu/không tuân thủ trình tự, 0 điểm). Tổng điểm quy trình này cao nhất là 20 điểm, 

thấp nhất 0 điểm. Trong đó các bước sát khuẩn tay/rửa tay dùng quy trình sát khuẩn tay/rửa tay để quan sát. 

- Quy trình sát khuẩn tay bằng dung dịch chứa cồn gồm 6 bước, mỗi bước của quy trình đánh giá là đạt (2 

điểm) hoặc chưa đạt (bỏ bước/làm không đạt yêu cầu/không tuân thủ trình tự, 0 điểm). Tổng điểm cao nhất là 

12 điểm, thấp nhất là 0 điểm. ĐD được đánh giá là thực hành quy trình sát khuẩn tay “Đạt” khi cả 4 lần thực 

hiện sát khuẩn tay trong quy trình thay băng đều phải đạt. 

- Tiêu chuẩn để đánh giá mỗi quy trình thực hành chăm sóc phòng NKVM như sau: ĐD thực hiện đúng ≥ 

80% tổng số điểm ở mỗi quy trình được đánh giá là tốt; từ ≥ 70 - 79% là khá, từ ≥ 50 - 69% là trung bình và < 

50% là kém. Điều dưỡng được đánh giá thực hành đạt khi tổng số điểm thực hành ≥ 70% tổng số điểm. 

- Đánh giá thực hành GDSK: ĐD được đánh giá thực hành GDSK “Đạt” khi có thực hiện 3/4 nội dung 

GDSK hoặc “Chưa đạt” khi thực hiện dưới 3 nội dung trong bảng khảo sát. 

+ Điều dưỡng được đánh giá là thực hành chung “đạt” khi thực hiện đạt cả 2 quy trình “thực hành quy trình thay 

băng vết thương” và “thực hành GDSK cho người bệnh/người nhà người bệnh”. 

2.7. Phương pháp thu thập và phân tích  

số liệu 

- Phát phiếu cho đối tượng nghiên cứu tự trả lời với điều tra kiến thức và dùng bảng kiểm quan sát trực tiếp 

với điều tra thực hành. 

- Sau khi thu thập xong, các số liệu được mã hóa, nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0. 

- Phân tích Crosstabs: Tìm tỷ số chênh OR, kiểm định χ2, tìm mối liên quan với sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05. 

2.8. Đạo đức trong nghiên cứu 



- Được sự chấp thuận của ban lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. 

- Tất cả các thông tin liên quan đến đối tượng nghiên cứu đều được giữ bí mật. 

- Nghiên cứu này hoàn toàn không có một can thiệp nào gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sự hồi 

phục của người bệnh. 

3. KẾT QUẢ 

Sau khi khảo sát, đánh giá, chúng tôi đã thu được kết quả cụ thể như sau: 

Bảng 1. Xếp loại kiến thức về phòng nhiễm khuẩn vết mổ (n = 71) 

 Kiến thức 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Chung 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Đạt 
Tốt 37 52,1 

51 71,8 
Khá 14 19,7 

Chưa 

đạt 

Trung 

bình 
17 23,9 

20 28,1 

Kém 3 4,2 

Tổng 71 100 71 100 

 

Nhận xét: Tỷ lệ trả lời đạt các câu hỏi về kiến thức liên quan đến phòng NKVM của điều dưỡng là khá cao 

71,8%, chưa đạt là 28,1%. Trong đó mức độ trả lời tốt là 52,1%, mức độ khá 19,7%, trung bình 23,9% và kém 

là 4,2%. 

Bảng 2. Xếp loại thực hành quy trình thay băng chuẩn (n = 71) 

 Thực hành thay 

băng 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Chung 

Số 

lượn

g 

Tỷ lệ 

(%) 

Đạt 
Tốt 12 16,9 

51 71,8 
Khá 39 54,9 

Chưa 

đạt 

Trung 

bình 
15 21,1 

20 28,2 

Kém 5 7,0 

Tổng 71 100 71 100 

 



Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy có 71,8% (51/71) ĐD thực hiện đạt và 28,2% (20/71) ĐD làm chưa 

đạt quy trình kỹ thuật thay băng, trong đó 16,9% (12/71) ĐD làm tốt, 54,9% (39/71) làm khá, 21,1% (15/71) 

làm trung bình và 7,0% (5/71) làm kém. 

Bảng 3. Xếp loại thực hành sát khuẩn tay bằng dung dịch chứa cồn (n = 71) 

Thực hành sát 

khuẩn tay 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Chung 

Số 

lượn

g 

Tỷ lệ 

(%) 

Đạt 
Tốt 8 11,3 

8 11,3 
Khá 0 0,0 

Chưa đạt 

Trung 

bình 
5 7,0 

63 88,7 

Kém 58 81,7 

Tổng 71 100 71 100 

 

Nhận xét: Qua bảng số liệu trên cho thấy: chỉ có 11,3% (8/71) ĐD làm đạt được cả 4 lần quy trình sát khuẩn 

tay trong quá trình thực hiện quy trình thay băng, 88,7% (63/71) ĐD không thực hiện đạt được cả 4 lần. 

 

Biểu đồ 1. Xếp loại thực hành giáo dục sức khỏe cho người bệnh/người nhà người bệnh (n = 71) 

Nhận xét: Qua kết quả của biểu đồ trên cho thấy điều dưỡng thực hành giáo dục sức khỏe cho người 

bệnh/người nhà người bệnh đạt là 76% (54/71) và chưa đạt 24% (17/71). 

Bảng 4. Thực hành chung về phòng nhiễm khuẩn vết mổ (n = 71) 

Thực hành Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Thực hành quy trình 

thay băng vô khuẩn 

Đạt 51 71,8 

Chưa 

đạt 

20 28,2 

Thực hành giáo dục 

sức khỏe cho 

NB/người nhà 

người bệnh 

Đạt 54 76,0 

Chưa 

đạt 

17 24,0 

Thực hành chung Đạt 46 64,8 

Chưa 

đạt 

25 35,2 

 



Nhận xét: Điều dưỡng được đánh giá thực hành chung là đạt khi thực hiện đạt cả 2 nội dung thực hành thay 

băng vô khuẩn và giáo dục sức khỏe. Từ đó, chúng tôi đã đưa ra kết quả trên cho thấy tỷ lệ điều dưỡng thực 

hành chung đạt 64,8% (46/71) và chưa đạt là 35,2% (25/71). 

Bảng 5. Mối liên quan giữa kiến thức với  

thực hành 

Đặc điểm 

Kiến thức 

Mối liên quan 
Đạt  

Chưa 

đạt 

S

L 
% 

S

L 
% 

Thực 

hành sát 

khuẩn 

tay  

Đạt 7 
15,

6 
1 3,8 OR = 4,60 

(95%CI: 0,53 - 

39,74); c2 = 2,26; 

p > 0,05 
Chư

a đạt 
38 

84,

4 
25 96,2 

Thực 

hành 

thay 

băng 

Đạt 40 
88,

2 
11 11,8 OR = 10,91 

(95%CI: 3,24 - 

36,66); c2 = 

17,67; p < 0,05 
Chư

a đạt 
6 

30,

0 
14 70,0 

Thực 

hành 

giáo 

dục sức 

khỏe 

Đạt 40 
88,

9 
14 53,8 OR = 6,85 

(95%CI: 2,04 - 

22,94); c2 = 

11,11; p < 0,05 
Chư

a đạt 
5 

11,

1 
12 46,2 

Thực 

hành 

chung 

Đạt 37 
82,

2 
9 34,6 OR = 8,73 

(95%CI: 2,87 - 

26,56); c2 = 

16,37; p < 0,05 
Chư

a đạt 
8 

17,

8 
17 65,4 

 

Nhận xét: Từ bảng kết quả trên cho thấy, có mối liên quan giữa thực hành thay băng, thực hành GDSK và 

thực hành chung với kiến thức của điều dưỡng với p < 0,05. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa thực hành quy 

trình thay băng với đặc điểm giới tính, khoa phòng công tác với  

p > 0,05. 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Thực trạng kiến thức của điều dưỡng trong chăm sóc phòng nhiễm khuẩn vết mổ 



Kết quả kiến thức đạt trong nghiên cứu này chiếm tỷ lệ cao 71,8%, cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn 

Thanh Loan [6] là 11,8%. Trong nghiên cứu của Qasem M. N năm 2017 của 200 điều dưỡng tại 4 bệnh viện tại 

Jordan, kết quả điểm kiến thức về phòng nhiễm khuẩn vết mổ ở 4 mức độ thấp hơn so với nghiên cứu của chúng 

tôi, cụ thể: kiến thức giỏi là 25%, khá 16%, trung bình 45,5%, kém là 13,5% [14]. Sự khác biệt này có thể là do 

văn hóa, phong tục, tập quán và các quy định, chính sách khác nhau giữa các  

quốc gia. 

4.2. Thực trạng thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc phòng nhiễm khuẩn vết mổ 

Trong nghiên cứu cho thấy có 71,8% (51/71) ĐD thực hiện đạt và 28,2% (20/71) ĐD làm chưa đạt quy trình 

kỹ thuật thay băng, trong đó 16,9% (12/71) ĐD làm tốt, 54,9% (39/71) làm khá, 21,1% (15/71) làm trung bình 

và 7,0% (5/71) làm kém. Kết quả này tương đương với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thanh Loan có kết quả 

là 71,3%, kết quả này cũng tương đương với nghiên cứu can thiệp của Nguyễn Thảo Trúc Chi năm 2016 với 

16% đạt mức độ tốt, 34% đạt mức độ khá, 41% đạt mức độ trung bình [3]. So với kết quả nghiên cứu mô tả cắt 

ngang kết hợp phân tích của Ngô Thị Huyền tại Bệnh viện Việt Đức năm 2012 thì kết quả thực hành đúng quy 

trình thay băng thấp hơn nghiên cứu của chúng tôi là 32,9% [5]. Có thể lý giải điều này do nghiên cứu của 

chúng tôi chú trọng quan sát đến các bước liên quan đến vô khuẩn mà không quan sát hết các bước thực hiện 

quy trình thay băng rửa vết thương. 

Qua quan sát thực hành, chúng tôi còn thấy: 100% điều dưỡng tham gia nghiên cứu không có ai thực hiện 

quy trình rửa tay thường quy, mà thay vào đó là thực hiện sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch chứa cồn. Mặc 

dù vậy, các thao tác sát khuẩn tay mà điều dưỡng thực hiện qua quan sát đối tượng nghiên cứu có đến 88,7% là 

chưa đạt, trong đó loại kém là 81,7%, chỉ có 11,3% là đạt, trong đó không có loại khá. Kết quả này cũng được 

tìm thấy trong nghiên cứu của Nguyễn Anh Tuấn năm 2014 cho kết quả 100% điều dưỡng không rửa tay khi 

thay băng vết thương [7]. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đương với nghiên cứu của 

Nguyễn Thảo Trúc Chi cho thấy đa số là đạt ở mức độ trung bình 73%, mức độ kém 18% và mức độ khá 9% 

[4], không có trường hợp nào đạt mức tốt, tỷ lệ thực hành này thấp hơn nghiên cứu của Mai Ngọc Xuân năm 

2010 có tỷ lệ là 60,4% [8]. Tỷ lệ đạt thấp ở các bước của quy trình là do điều dưỡng thường sát khuẩn tay bỏ 

bước, không đủ 5 lần trong một bước, hoặc các kỹ thuật của từng bước chưa đạt chuẩn như trong hướng dẫn 

quy trình thực hành sát khuẩn tay phòng nhiễm khuẩn của Bộ Y tế. 

Kết quả cũng cho thấy 71 điều dưỡng đã từng chăm sóc vết mổ cho người bệnh thì có 76% là đạt, chỉ có 24% 

là chưa đạt. Tỷ lệ này cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thanh Loan cho kết quả 68,3% điều dưỡng có 

thực hiện giáo dục sức khỏe cho người bệnh/người thân người bệnh [6]. Tuy tỷ lệ chung về giáo dục sức khỏe 

cao nhưng vẫn tồn tại 24% điều dưỡng chưa hướng dẫn cụ thể, hoặc không hướng dẫn cho người bệnh/người 

nhà, cụ thể là 88,7% điều dưỡng không hướng dẫn cách xử trí khi nhận thấy các triệu chứng nhiễm khuẩn vết 

mổ. 

4.3. Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc phòng nhiễm khuẩn 

vết mổ 

Trong nghiên cứu này của chúng tôi, điều dưỡng có kiến thức đạt có tỷ lệ thực hành thay băng vết mổ đạt là 

88,2% cao hơn so với nhóm điều dưỡng có kiến thức chưa đạt là 11,8%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê 

giữa kiến thức với thực hành thay băng, thực hành giáo dục sức khỏe và thực hành chung (p < 0,05). 

Nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả tương đồng với nghiên cứu của Leodoro J. Labrague vì cùng khẳng định 

có mối liên quan rõ ràng giữa kiến thức với thực hành phòng NKVM của điều dưỡng, kiến thức có ảnh hưởng tích 

cực đến mức độ thực hành của điều dưỡng [11]. Nghiên cứu này không tìm hiểu mối tương quan giữa kiến thức 

và thực hành nhưng sự liên quan giữa kiến thức và thực hành từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp 

với kết quả từ nghiên cứu của Oluwakemi Ajike Kolade năm 2017 khi phát hiện mối tương quan thuận ở mức 

tương đối mạnh giữa kiến thức và thực hành phòng nhiễm khuẩn vết mổ  

(r = 0,570, p = 0,000) [13]. Trong khi đó, nghiên cứu của Nguyễn Thanh Loan năm 2014 và nghiên cứu của 

Haleema Sadia năm 2017, chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thực hành của điều 

dưỡng trong chăm sóc phòng NKVM hoặc phát hiện có mối quan hệ tiêu cực giữa kiến thức và thực hành trong 

phòng nhiễm khuẩn vết mổ [6], [10]. 



Phòng chống nhiễm khuẩn vết mổ vẫn đang là mối quan tâm lớn của toàn thế giới, đặc biệt là các nước đang 

phát triển, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, khi điều dưỡng có kiến thức và thực hành tốt, có tác động tích cực làm 

giảm tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ, nâng cao được chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Qua kết quả nghiên cứu về kiến thức, thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc phòng NKVM tại Bệnh viện 

Sản Nhi Ninh Bình, chúng tôi có một số kết luận sau: 

- Phần lớn điều dưỡng đạt kiến thức và thực hành về chăm sóc phòng NKVM, cụ thể: Điều dưỡng có kiến 

thức đạt về chăm sóc phòng NKVM là 71,8%; Điều dưỡng có thực hành chung về chăm sóc phòng NKVM đạt 

64,8%. Trong đó, thực hành thay băng vô khuẩn đạt là 71,8%, thực hành GDSK đạt là 76,0%. 

- Có mối liên quan giữa kiến thức và thực hành phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ: ĐD có kiến thức tốt giúp 

kỹ năng thực hành thay băng vết mổ, thực hành giáo dục sức khỏe và thực hành chung tốt hơn, mối liên quan 

này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

- Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề nghị bệnh viện: 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn khi điều dưỡng chăm sóc người bệnh. 

+ Tăng cường đào tạo và thường xuyên tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn nói chung và năng lực trong 

chăm sóc phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ nói riêng của điều dưỡng. 

+ Tích cực tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh/người nhà người bệnh về các phương pháp tự 

chăm sóc phòng nhiễm khuẩn vết mổ. 
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AWARENESS, WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN HOME HEALTHCARE AND ADDITIONAL TRAINING NEEDS OF 

THE NURSES WORKING AT PHU THO PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL IN 2018 
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TÓM TẮT 

Điều dưỡng đang công tác trong bệnh viện tham gia thêm việc chăm sóc sức khoẻ tại nhà không chỉ giúp 

người bệnh được chăm sóc một cách toàn diện hơn mà còn có thể giúp giảm ngày nằm viện của người bệnh và 

triển khai mô hình “Bệnh viện không tường” mà nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng. Đây cũng là cách tiếp 

cận mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang hướng tới và chúng tôi muốn triển khai nghiên cứu này nhằm mô 

tả nhận thức, mức độ sẵn sàng tham gia các hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại nhà của điều dưỡng đang làm việc 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và nhu cầu đào tạo thêm của các đối tượng này. Cỡ mẫu cho nghiên cứu là 

302 người được tính toán từ một nghiên cứu thử trên 100 điều dưỡng của bệnh viện và được chọn ngẫu nhiên từ 

các điều dưỡng đang trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Các điều dưỡng này được phát 

một bộ câu hỏi tự điền. Kết quả điều tra cho thấy điểm nhận thức về chăm sóc sức khỏe (CSSK) tại nhà của đối 

tượng nghiên cứu đạt mức trung bình là 3,58 điểm (thang 1 - 5), tỷ lệ điều dưỡng tự tin khi tham gia CSSK tại 

nhà chiếm tới 84,1%, tuy nhiên vẫn có tới 90,8% cho rằng điều dưỡng cần phải được đào tạo thêm và 69,9% 

điều dưỡng sẵn sàng tham gia các khoá đào tạo. Khóa học thu hút được nhiều sự quan tâm của điều dưỡng nhất 

là Chăm sóc từng bệnh cụ thể (65,9%), Nâng cao kỹ năng giao tiếp, tư vấn (40,7%) và Kỹ năng ứng dụng hệ 

thống y tế từ xa (telemedicine) trong CSSK tại nhà (36,8%). 

Từ khoá: Điều dưỡng, Chăm sóc sức khoẻ tại nhà, Nhận thức, Nhu cầu đào tạo thêm... 

ABSTRACT   

Working in hospital and part time participating in homecare of nurses, that not only provides comprehensive 

care, but also reduce the length of hospital stay of the patient and implement the model “hospital without walls 

“that many countries around the world have applied. This is also the strategies of Phu Tho Provincial General 

Hospital. The aim of this study is to describe the awareness, willingness to participate in home healthcare and 

additional training needs of the nurses working at Phu Tho Provincial General Hospital to be ready for the home 

healthcare. The sample size for the study is 302 nurses, it was calculated from a pilot study conducted on 100 

hospital nurses. These nurses were randomly selected from nurses who have been directly involved in patient 

care in the Hospital. The nurses were given a self - administration questionnaire. The survey results showed that 

the average home care awareness score of these nurses was 3.58 (a scale of 1 - 5), the rate of confident nurses 

participating in home healthcare accounted for 84, 1%, however 90.8% of them still believe that nurses need 

more training and up to 69.9% ready to participate in additional training courses. The courses that attract the 

nurses are Care for each specific disease (65.9%), Communication and counseling skills improvement (40.7%) 

and Telemedicine application skills in healthcare. at home (36.8%). 

Keywords: nurse, home healthcare, awareness, additional training needs... 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 



Chăm sóc sức khoẻ (CSSK) tại nhà bởi điều dưỡng có sự kết hợp với bác sỹ, điều dưỡng có kinh nghiệm 

thông qua hệ thống y tế từ xa (telemedicine) đã, đang và sẽ là xu hướng của y học gia đình tại nhiều quốc gia, 

nhất là trong bối cảnh lây nhiễm chéo các bệnh nguy hiểm như Covid - 19 tại các bệnh viện. Mô hình này đặc 

biệt thích hợp với các quốc gia có nhiều người cao tuổi bị bệnh mạn tính, có quá tải bệnh viện như tại Việt 

Nam, do người bệnh có thể được thăm khám định kỳ tại nhà bởi bác sỹ gia đình, được chăm sóc tại nhà bởi điều 

dưỡng và khi cần vẫn có thể kết nối từ xa với bác sỹ chuyên khoa để xin tư vấn. 

Thấm nhuần được xu hướng này, từ  

năm 2012 Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ đã thành lập Khoa Tư vấn và CSSK gia đình và đang 

mong muốn triển khai mô hình CSSK tại nhà bởi điều dưỡng có kết nối với bệnh viện thông qua hệ thống 

telemedicine như đã mô tả ở trên. Để giúp Bệnh viện có thêm bằng chứng trong việc sử dụng nguồn nhân lực 

này cho CSSK tại nhà, chúng tôi đã tiến hành đề tài nghiên cứu này với mục tiêu mô tả nhận thức, mức độ sẵn 

sàng tham gia các hoạt động CSSK tại nhà và nhu cầu đào tạo thêm của điều dưỡng đang làm việc tại BVĐK 

tỉnh Phú Thọ. 

Đây là nghiên cứu trong khuôn khổ một dự án hợp tác với Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc của Trường 

Đại học Y Hà Nội thí điểm tại BVĐK tỉnh Phú Thọ với cách tiếp cận được trình bày trong sơ đồ dưới đây: 

 

Sơ đồ 1: Cách tiếp cận của nghiên cứu 

Như vậy, điều dưỡng đang công tác trong bệnh viện không chỉ tham gia trực tiếp cung cấp các dịch vụ CSSK 

tại nhà hoặc gián tiếp thông qua kết nối telemedicine mà còn tham gia đào tạo, theo dõi, giám sát các điều 

dưỡng và người chăm sóc trực tiếp tham gia CSSK tại nhà và phối hợp chặt chẽ với các bác sỹ, các đơn vị khác 

trong bệnh viện để triển khai dịch vụ CSSK tại nhà do bệnh viện tổ chức. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng nghiên cứu và tiêu chuẩn lựa chọn: Là các điều dưỡng đang trực tiếp tham gia chăm sóc 

người bệnh tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đã được ký hợp đồng dài hạn với Bệnh viện, có 

thời gian làm việc cho Bệnh viện tối thiểu 6 tháng. 

Nghiên cứu được triển khai vào tháng 6/2018 tại BVĐK tỉnh Phú Thọ với thiết kế nghiên cứu là mô tả cắt 

ngang. 

2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo công thức ước lượng một tỷ lệ 

trong nghiên cứu cắt ngang: 

 

với α = 0,05; ε = 0,07; p là tỷ lệ điều dưỡng của BVĐK tỉnh Phú Thọ sẵn sàng tham gia các hoạt động CSSK 

tại nhà được triển khai từ một nghiên cứu thử vào tháng 4/2018 trên 100 điều dưỡng được chọn ngẫu nhiên từ 

các khoa, trung tâm của bệnh viện. Tỷ lệ này là 73%. Thay vào công thức, chúng tôi tính được cỡ mẫu là 290 

điều dưỡng. 

Bộ câu hỏi được điều tra viên phát trực tiếp cho điều dưỡng được chọn tại từng khoa, sau khi đã được nghe 

giới thiệu về mục đích nghiên cứu, về bộ câu hỏi, được ký bản đồng ý tham gia nghiên cứu và được giải thích 

các điểm cần lưu ý khi điền bộ câu hỏi. Để dự phòng một số điều dưỡng không thể hoàn thành được bộ câu hỏi, 

phiếu tự điền đã được gửi cho 350 điều dưỡng được chọn ngẫu nhiên từ danh sách 560 điều dưỡng đang trực 

tiếp tham gia chăm sóc người bệnh của toàn bệnh viện, cuối cùng có 302 điều dưỡng đã điền đầy đủ và gửi lại 

phiếu hỏi. Các phiếu khi nộp lại đều được điều tra viên rà soát để tránh bỏ sót hoặc điền sai thông tin. 

2.3. Thiết kế nghiên cứu và bộ công cụ: Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, bộ công cụ thu thập số liệu 

là bộ câu hỏi tự điền với 36 câu gồm 4 phần là phần thông tin chung, phần nhận thức về các dịch vụ mà điều 

dưỡng có thể cung cấp tại nhà, phần các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của điều dưỡng và 

phần mức độ tham gia, nhu cầu đào tạo thêm của điều dưỡng. Đây là bộ công cụ do nhóm nghiên cứu tự phát 



triển và được thử nghiệm, điều chỉnh trong giai đoạn điều tra thử với Hệ số Cronbach Alpha được tính toán là 

0,76. 

2.4. Phân tích số liệu: Các biến số về nhận thức của điều dưỡng liên quan đến CSSK tại nhà được mã hóa 

theo thang đo Likert với 5 mức là: 1: Rất không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Không chắc chắn, 4: Đồng ý, 5: 

Rất đồng ý và được tính điểm như biến định lượng theo từng nhóm. Bộ số liệu được kiểm định phân bố chuẩn 

trước khi tổng hợp và được phân tích bằng phần mềm SPSS. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng  

nghiên cứu 

Đa số đối tượng trong tổng số 302 điều dưỡng được điều tra có tuổi từ 31 - 40 (51,3%) và từ  

20 - 30 (40,4%), chỉ 8,3% trên 40 tuổi, với 81,5% đã kết hôn, 14,9% chưa kết hôn, nữ chiếm hơn ¾ (76,5%), 

dân tộc Kinh chiếm 94,7%, và chỉ 20,9% ở vùng nông thôn. Về trình độ học vấn thì đa số điều dưỡng đã có 

trình độ đại học và sau đại học (45,0%), cao đẳng là 38,4% và chỉ còn 16,6% có trình độ trung cấp với mức thu 

nhập trung bình/tháng khá cao (78,2% từ 5 - 10 triệu đồng, 6,8% trên 10 triệu, chỉ 14,9% dưới 5 triệu). Gần một 

nửa số điều dưỡng này (49,3%) đã từng tham gia các hoạt động CSSK tại nhà, trong đó 67,1% đã tham gia các 

hoạt động do bệnh viện tổ chức, 32,2% là các hoạt động thiện nguyện. 

3.2. Nhận thức của đối tượng nghiên cứu liên quan đến CSSK tại nhà 

Bảng 1 dưới đây trình bày điểm nhận thức của đối tượng nghiên cứu liên quan đến CSSK tại nhà. Phần này 

có 14 câu hỏi thuộc 3 nội dung như trình bày trong bảng. Mỗi câu được tối đa 5 điểm theo thang Likert. Giá trị 

trung bình và độ lệch chuẩn được sử dụng để tổng hợp do số liệu được phân bố chuẩn. 

Bảng 1. Điểm nhận thức của đối tượng nghiên cứu liên quan đến CSSK tại nhà 

Nhóm biến số 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1. Nhận thức về nhu cầu CSSK 

tại nhà của người dân (4 câu) 
3,58 0,51 

2. Nhận thức về việc điều 

dưỡng cần được đào tạo thêm 

trước khi tham gia CSSK tại 

nhà (5 câu) 

3,47 0,46 

3. Nhận thức về các thuận lợi 

và khó khăn của điều dưỡng 

khi tham gia CSSK tại nhà (5 

câu) 

3,65 0,39 

Tổng điểm nhận thức của đối 

tượng (cả 14 câu) 
3,56 0,33 

 

Nhận xét: Bảng trên cho thấy điểm nhận thức chung của điều dưỡng liên quan đến CSSK tại nhà đạt 3,56 

điểm là khá cao so với mức điểm tối đa là 5 điểm, trong đó phần lớn điều dưỡng đều cho rằng nhu cầu CSSK tại 

nhà của người dân ngày càng tăng, điều dưỡng làm tại bệnh viện muốn tham gia CSSK tại nhà cần phải được 



đào tạo thêm và phần lớn điều dưỡng cũng nhận thức đúng được các khó khăn, thuận lợi khi tham gia CSSK tại 

nhà. 

3.3. Mức độ sẵn sàng tham gia hoạt động CSSK tại nhà của đối tượng nghiên cứu 

Hình 1. Mức độ sẵn sàng tham gia hoạt động CSSK tại nhà của đối tượng nghiên cứu 

Hình trên cho thấy hơn 70% điều dưỡng rất sẵn sàng và sẵn sàng tham gia hoạt động CSSK tại nhà, trong khi 

vẫn còn hơn 23% do dự và gần 7% không muốn tham gia. 

3.4. Mức độ tự tin và nhu cầu được đào tạo thêm trước khi tham gia các hoạt động CSSK tại nhà của 

đối tượng nghiên cứu 

Các điều dưỡng đã sẵn sàng hoặc còn do dự tham gia CSSK tại nhà (283 người), sau đó được hỏi thêm về 

mức độ tự tin và nhu cầu cần được đào tạo thêm trước khi tham gia CSSK tại nhà. Kết quả chỉ ra rằng vẫn còn 

15,9% số được hỏi cảm thấy chưa tự tin về kiến thức, kỹ năng của mình khi tham gia CSSK tại nhà và 257/283 

điều dưỡng (90,8%) mong muốn được đào đạo thêm. Các khoá học mà các điều dưỡng này mong muốn được 

học được trình bày trong Bảng 2 dưới đây: 

Bảng 2. Các khóa học mà điều dưỡng mong muốn được học thêm 

Một số khóa học Số lượng 

(N) 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Chăm sóc với từng bệnh 

cụ thể 

170 65,9 

2. Chăm sóc người bệnh 

mắc bệnh mạn tính 

67 25,7 

3. Chăm sóc giảm đau 

người bệnh ung thư 

64 24,8 

4. Chăm sóc người cao tuổi, 

người suy kiệt 

21 8,1 

5. Chăm sóc phục hồi chức 

năng 

81 31,4 

6. Chăm sóc người bệnh sa 

sút trí tuệ/bệnh lý tâm thần 

37 14,3 

7. Nâng cao kỹ năng giao 

tiếp,  

tư vấn 

105 40,7 

8. Kỹ năng làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm 

81 31,4 

9. Kỹ năng ứng dụng 

telemedicine trong CSSK 

tại nhà 

95 36,8 



 

Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy đa số điều dưỡng đều nhận thấy việc CSSK tại nhà đòi hỏi điều dưỡng 

phải tự tin hơn, phải có khả năng tự ra quyết định, làm chủ được tình huống nên họ đã chọn học thêm các khoá 

học nhằm tăng kỹ năng chuyên môn, tăng kỹ năng giao tiếp, tư vấn, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm, phục hồi chức năng và ứng dụng telemedicine khi tham gia CSSK tại nhà. Rất ít điều dưỡng muốn học 

thêm các khoá học chăm sóc người cao tuổi, người suy kiệt (8,1%) và chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ/bệnh 

lý tâm thần (14,3%). 

Về thời lượng đào tạo thêm, phần đông các điều dưỡng mong muốn được học tối đa từ 2 - 4 tuần (45,7%), số 

còn lại muốn được học 1 tuần (23,3%), học từ 5 - 8 tuần (22,9%) và chỉ có 8,1% là mong muốn học thêm từ 2 - 

6 tháng. 

Về thời điểm đào tạo thêm, 35,7% mong muốn học vào một số ngày nhất định nào đó trong tuần, 35,3% 

muốn chỉ học vào cuối tuần, 23,6% muốn học buổi tối và chỉ 5,4% muốn được học tập  

liên tục. 

Bảng 3. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định tham gia CSSK tại nhà của điều dưỡng tham gia 

nghiên cứu 

Các yếu tố 

Mức độ ảnh hưởng 

Rất 

không 

ảnh 

hưởng 

Không 

ảnh 

hưởng 

Ảnh 

hưởn

g ít 

Ảnh 

hưởng 

trung 

bình 

Ảnh 

hưởng 

nhiều 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

1. Kỹ năng 

xử lý tình 

huống 

0 (0) 9 (3,0) 
27 

(8,9) 

87 

(28,8) 

179 

(59,3) 

2. Kỹ năng 

giao tiếp  
1 (0,3) 2 (7,0) 

25 

(8,3) 

92 

(30,5) 

163 

(54,0) 

3. Áp lực 

công việc 
3 (1,0) 

16 

(5,3) 

36 

(11,9) 

87 

(28,8) 

160 

(53,0) 

4. Kỹ năng 

ra quyết 

định 

1 (0,3) 
13 

(4,3) 

39 

(12,9) 

96 

(31,8) 

153 

(50,7) 

5. Kỹ năng 

làm việc 

nhóm 

2 (0,7) 
12 

(4,0) 

46 

(15,2) 

92 

(30,5) 

150 

(49,7) 

6. Lương 

và các phúc 

lợi đi kèm 

1 (0,3) 
10 

(3,3) 

42 

(13,9) 

101 

(33,4) 

148 

(49,0) 



7. Kỹ năng 

xử lý công 

việc 

2 (0,7) 
10 

(3,3) 

34 

(11,3) 

125 

(41,4) 

131 

(43,4) 

 

Nhận xét: Về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định tham gia CSSK tại nhà của điều dưỡng, kết quả tại 

Bảng 3 cho thấy tất cả 7 yếu tố đều có ảnh hưởng trung bình hoặc ảnh hưởng nhiều đến quyết định của họ, trong 

đó ảnh hưởng nhiều nhất chính là kỹ năng xử lý tình huống (59,3%), sau đó đến kỹ năng giao tiếp (54,0%), áp 

lực công việc (53,0%), yếu tố lương, phúc lợi đi kèm và kỹ năng xử lý công việc được xếp cuối cùng (lần lượt 

là 49,0% và 43,4%). Nếu gộp cả mức độ ảnh hưởng trung bình và ảnh hưởng nhiều thì kỹ năng xử lý tình huống 

vẫn được xếp thứ tự cao nhất (88,1%), sau đó đến kỹ năng xử lý công việc (84,8%), kỹ năng giao tiếp (84,5%), 

kỹ năng ra quyết định (82,5%), lương và phúc lợi đi kèm (82,4%), áp lực công việc (81,8%). Kỹ năng làm việc 

nhóm được xếp cuối cùng (80,2%). 

4. BÀN LUẬN 

Với 302 điều dưỡng được chọn ngẫu nhiên từ 560 điều dưỡng trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh tại 

bệnh viện, tính đại diện và tính ngoại suy của kết quả nghiên cứu là rất cao. Kết quả cho thấy phần lớn điều 

dưỡng có độ tuổi từ 31 - 40 (51,3%), tuy nhiên cũng có tới 40,4% là điều dưỡng trẻ có độ tuổi từ 20 - 30 tuổi và 

có tới 76,5% điều dưỡng là nữ. Mặc dù là bệnh viện thuộc một tỉnh đa dân tộc, nhưng có 94,7% điều dưỡng là 

người Kinh và chỉ 20,9% ở vùng nông thôn. Điểm đặc biệt của bệnh viện là có tới gần ½ điều dưỡng có trình độ 

đại học, sau đại học (45%) và chỉ còn 16,6% có trình độ trung cấp. 

Về nhận thức và mức độ sẵn sàng tham gia các hoạt động CSSK tại nhà, nghiên cứu cho thấy nhận thức 

chung về CSSK tại nhà của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ở mức khá với điểm trung bình của 

các câu trả lời là 3,56 (SD = 0,33) (thang 1 - 5). Kết quả nghiên cứu tương đương với nghiên cứu của tác giả Đỗ 

Thị Thư trên sinh viên điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai năm 2018 (kết quả điểm trung bình của 

nghiên cứu này là 3,72 (SD = 0,32) [1], cao hơn kết quả của Trần Nhật Tuấn nghiên cứu trên đối tượng sinh 

viên điều dưỡng năm cuối tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình năm 2018 [2]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

cũng thấy có sự tương đồng với nghiên cứu của Margriet Van Ierse và các cộng sự năm 2014 tiến hành trên đối 

tượng sinh viên điều dưỡng tại Hà Lan với điểm nhận thức trung bình về CSSK tại nhà 6,47 (thang 1 - 10) [5]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng các điều dưỡng có nhận thức khá tốt về nhu cầu CSSK hiện 

nay của người dân với điểm trung bình nhận thức là 3,58 (SD = 0,51). Phần lớn các điều dưỡng được hỏi đều 

biết đến xu hướng già hóa dân số và gia tăng các bệnh lý mạn tính, đặc biệt ở người cao tuổi.  

Khi được hỏi về dịch vụ CSSK tại nhà, phần lớn các điều dưỡng đồng ý hoặc rất đồng ý với các quan điểm là 

nhiều bệnh có thể khám, điều trị tại nhà và người dân cũng sẵn sàng sử dụng các dịch vụ CSSK tại nhà. Tuy 

nhiên, nhiều người cũng cho rằng do người dân vẫn còn có tâm lý khi ốm muốn được các bác sỹ chuyên khoa giỏi 

khám nên nhiều người vẫn muốn lên bệnh viện tuyến trên hơn là được khám chữa bệnh tại nhà. Do vậy, nếu bệnh 

viện triển khai CSSK tại nhà bởi điều dưỡng và bác sỹ gia đình kết hợp với triển khai kết nối y tế từ xa 

(telemedicine) thì không chỉ người dân mà cả các điều dưỡng cũng hưởng ứng hơn do họ sẽ cảm thấy tự tin hơn 

với sự hỗ trợ từ xa bởi các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm [3]. 

Về mức độ tự tin khi tham gia CSSK tại nhà, 84,1% điều dưỡng cho rằng họ đủ tự tin, trong khi tỷ lệ này 

trong nghiên cứu của tác giả Đỗ Thị Thư [1] chỉ là 53%. Sự khác biệt này có thể được giải thích là do nghiên 

cứu này triển khai trên các điều dưỡng đang công tác trong bệnh viện, đã có nhiều năm kinh nghiệm chuyên 

môn, giao tiếp, xử lý tình huống nên họ cảm thấy tự tin hơn, còn nghiên cứu của Đỗ Thị Thư là trên đối tượng 

điều dưỡng cao đẳng chuẩn bị tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai nên mức độ tự tin không thể 

bằng các điều dưỡng đang công tác. 

Về nhu cầu cần đào tạo thêm các kỹ năng cần thiết trước khi tham gia CSSK tại nhà, phần lớn các đối tượng 

tham gia nghiên cứu cũng đồng ý hoặc rất đồng ý với nhận định này. Do hiện  



Việt Nam chưa có mã đào tạo điều dưỡng cộng đồng nên các trường đào tạo điều dưỡng hiện vẫn đào tạo điều 

dưỡng để cung cấp cho các bệnh viện, phòng khám nên khi các điều dưỡng này muốn làm việc độc lập khi đi 

CSSK tại nhà, họ cần được đào tạo thêm. 

Về các khoá học được đề xuất, phần lớn các đối tượng muốn tham gia vào khóa học chăm sóc từng bệnh cụ 

thể chiếm 65,9%, tiếp đó là các khóa học nâng cao kỹ năng giao tiếp, tư vấn; ứng dụng khoa học công nghệ; 

làm việc nhóm và làm việc độc lập lần lượt là 40,7%; 36,8% và 31,4%. Điều này cũng cho thấy có một khoảng 

nhu cầu lớn trong đào tạo các kỹ năng mềm cho điều dưỡng nếu họ muốn tham gia CSSK tại nhà. Tỷ lệ điều 

dưỡng muốn tham gia khóa học chăm sóc người cao tuổi, người suy kiệt là thấp nhất (8,1%); khoá học chăm 

sóc người bệnh sa sút trí tuệ/bệnh lý tâm thần chỉ chiếm tỷ lệ 14,3%, điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu 

về lựa chọn lĩnh vực lâm sàng các sinh viên mong muốn làm việc khi chuẩn bị tốt nghiệp [4]. 

Về thời gian và thời lượng đào tạo, phần lớn các đối tượng chọn thời gian học một số ngày nhất định trong 

tuần (35,7%) và chọn thời lượng đào tạo kéo dài 5 - 8 tuần (33,1%) là cao nhất. Điều này có thể giải thích được 

vì thời gian này hoàn toàn phù hợp với nhiều đối tượng và giúp các học viên tham gia khóa học có thể chủ động 

sắp xếp thời gian để tham gia. Một nghiên cứu được tiến hành năm 2014 về nhu cầu đào tạo trên đối tượng bác 

sĩ gia đình tại Trung Quốc đã chỉ ra rằng các khóa học có thời gian đào tạo linh hoạt nhận được nhiều sự quan 

tâm hơn từ các học viên [6]. 

Với các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia CSSK tại nhà của điều dưỡng, nghiên cứu của chúng tôi 

chỉ thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa giới với mức độ sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo CSSK 

tại nhà với p = 0,016. Kết quả nghiên cứu cho thấy nữ giới sẵn sàng tham gia đào tạo cao gấp 2,7 lần so với 

nhóm nam giới. Điều này có thể được giải thích là điều dưỡng nữ muốn tham gia CSSK tại nhà hơn nên họ 

muốn được đào tạo thêm hơn để có thể lấp đầy các khoảng trống về kiến thức, kỹ năng giữa CSSK tại nhà và 

chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. 

5. KẾT LUẬN 

Đối tượng nghiên cứu có nhận thức khá tốt về CSSK tại nhà với điểm trung bình là 3,58 điểm (thang 1 - 5). 

Tỷ lệ điều dưỡng tự tin với kiến thức, kỹ năng của mình có thể thực hiện tốt việc CSSK tại nhà chiếm tới 

84,1%, tuy nhiên vẫn có tới 90,8% cho rằng điều dưỡng cần phải được đào tạo thêm trước khi đi CSSK tại nhà 

và có tới 69,9% sẵn sàng tham gia đào tạo. Các khóa học thu hút được nhiều sự quan tâm của điều dưỡng nhất 

là Chăm sóc từng bệnh cụ thể (65,9%), Nâng cao kỹ năng giao tiếp, tư vấn (40,7%) và Kỹ năng ứng dụng 

telemedicine trong CSSK tại nhà (36,8%) và điều dưỡng nữ mong muốn được đào tạo hơn gấp 2,7 lần điều 

dưỡng nam. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng việc huy động lực lượng điều dưỡng đang công tác trong bệnh 

viện tham gia CSSK tại nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là khả thi và Dự án có thể kết hợp với bệnh 

viện tổ chức thí điểm mô hình này để sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng. 
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NĂNG LỰC THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN CỦA SINH VIÊN  

ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH NĂM 2020 

LEVEL OF COMPETENCE IN BASIC NURSING SKILLS PRACTICE AMONG  

NURSING STUDENTS AT PHAM NGOC THACH UNIVERSITY OF MEDICINE IN 2020 

HỒ THỊ NGA1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản và các yếu tố liên quan của sinh viên cử nhân điều 

dưỡng. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 118 sinh viên Cử nhân Điều 

dưỡng năm thứ hai hệ chính quy có tham gia học môn điều dưỡng cơ bản tại Khoa Điều dưỡng- Kỹ thuật Y học, 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Kết quả: Kết quả đánh giá năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản do sinh viên tự đánh giá cho thấy có 

90,7% sinh viên đạt mức thành thạo và 9,3% sinh viên ở mức cần giám sát. Trong khi đó, giảng viên đánh giá 

năng lực thực hành ở mức thấp hơn với 27,97% sinh viên ở mức thành thạo, 70,34% ở mức cần giám sát, và đặc 

biệt có 1,69% sinh viên ở mức cần phát triển. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về năng lực thực hành điều 

dưỡng khi xét mối quan hệ của sinh viên với gia đình (p < 0,05). Bên cạnh đó, việc tham gia các nhóm tự học và 

học lực kỳ gần nhất của sinh viên cũng có ảnh hưởng đến năng lực thực hành điều dưỡng, p < 0,05. 

Kết luận: Năng lực thực hành của sinh viên điều dưỡng năm thứ hai tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch khá tốt, chủ yếu trong mức thành thạo và cần giám sát. Việc đưa ra các tiêu chí đánh giá và hướng dẫn cụ 

thể là cần thiết, nhằm giúp sinh viên và giảng viên có cùng cách nhìn nhận về việc đánh giá năng lực thực hành 

của sinh viên tại trường. Gia đình có ảnh hưởng đến năng lực thực hành của sinh viên, khuyến nghị nhà trường 

nên tạo ra các hoạt động để kết nối gia đình với sinh viên như tổ chức các buổi chia sẻ giữa sinh viên, gia đình 

và nhà trường để gia đình hiểu hơn về sinh viên cũng như việc học của sinh viên tại trường. Bên cạnh đó, nên 

tăng cường các nhóm tự học, giờ tự học, và tạo môi trường, không gian thuận lợi để sinh viên có thể học theo 

nhóm. 

Từ khóa: năng lực thực hành, sinh viên cử nhân điều dưỡng, tự đánh giá của bản thân, đánh giá của giảng 

viên. 

ABSTRACT 

Objective: To describe the level of competence in practice and identify related factors among second-year 

nursing students at Pham Ngoc Thach University of Medicine. 

Methodology: A descriptive cross- sectional study was conducted with a sample size of 118 second-year 

nursing students who had finished nursing care lessons at Pham Ngoc Thach University of Medicine. 

Results: Regarding to the overall competence rating, 90.7% students rated at independent level while 9.3% 

students rated at under-supervision level by self-assessment. Whereas by the teacher’s evaluation, the overall 

scores were 27.97%, 70.34% and 1.29% of students were rated at independent, undersupervision and dependent 

level respectively. The statistically significant differences in the level of competence had found in the 

relationship with family (p < 0.05). Moreover, there were a statistically significant difference in level of 

competence of team- based learning and recent GPA at p < 0.05. 

Conclusion: Overall, the second-year nursing students at Pham Ngoc Thach University of Medicine have 

quite good competences, almost on independent and under-supervision levels. It is necessary to create a list of 

criterias and guidelines to help both teachers and students have same perspectives on nursing competence 



evaluation. Family has effect on students’ competencies, workshops or sharing sections in the university which 

are involved teachers, students and students’ families are recommended to build a connection between students 

and their families. Besides, team- based learning is enrouraged, teachers should provide more seft-study hours 

as well as equip more convinent spaces to help students have good environment for studying. 

Keywords: competence, nursing students, self- assessment, teacher’s evaluation. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện nay, nghề điều dưỡng phát triển và có ảnh hưởng quan trọng tới chất 

lượng cung cấp dịch vụ y tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh gia tăng nhu cầu chăm sóc của điều 

dưỡng tại nhà và cộng đồng [1]. Chính vì thế, nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, giảng dạy là cung cấp đội ngũ 

điều dưỡng viên có trình độ chuyên môn cao, có khả năng phục vụ cho ngành Y tế ngay sau khi ra trường. Và 

việc phát triển năng lực thực hành cho sinh viên điều dưỡng ngay từ khi còn học tại trường và xuyên suốt trong 

quá trình đào tạo là một phần thiết yếu đảm bảo năng lực thực hành của các cử nhân điều dưỡng viên sau khi tốt 

nghiệp thì có đủ kỹ năng để hành nghề. 

Năng lực thực hành điều dưỡng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe của người bệnh và chất lượng 

của hệ thống y tế. Năng lực thực hành điều dưỡng không tốt có thể dẫn đến nhiều sai sót y khoa nghiêm trọng 

như uống nhầm thuốc, tiêm nhầm, tiêm sai vị trí gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho bệnh nhân như phù, liệt hoặc 

thậm chí tử vong. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh (2010) [3] cho thấy trong 60 sự cố y khoa 

không mong muốn thì 30% liên quan đến thực hiện thuốc (trùng tên, gọi sai tên bệnh nhân), 13% liên quan đến 

thực hiện cận lâm sàng chăm sóc. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thực hành điều dưỡng như số năm 

kinh nghiệm, chuyên môn lâm sàng, yếu tố giáo dục, trong đó giáo dục tại trường học được xem là yếu tố ảnh 

hưởng đáng kể đến sự phát triển năng lực thực hành của điều dưỡng [14]. Các yếu tố giáo dục tại trường ảnh 

hưởng đến năng lực điều dưỡng bao gồm việc có tham gia các buổi học đầy đủ [10] hỗ trợ từ giảng viên [9] và 

cơ sở vật chất [10] ảnh hưởng đến năng lực thực hành điều dưỡng. Do đó, việc đánh giá năng lực điều dưỡng ở 

những sinh viên Cử nhân Điều dưỡng là nhu cầu cần thiết để thay đổi, cải thiện chương trình đào tạo phù hợp 

để từ đó xây dựng đội ngũ điều dưỡng đạt năng lực cao theo đúng chuẩn năng lực điều dưỡng của Bộ Y tế [1]. 

Một vài nghiên cứu tại các nước trên thế giới đã khảo sát đánh giá về năng lực thực hành điều dưỡng của 

sinh viên [5], [8], [11]. Tuy nhiên tại Việt Nam, các nghiên cứu tập trung đánh giá năng lực của cử nhân điều 

dưỡng mới ra trường [2] hoặc một mảng năng lực quản lý điều dưỡng [4]. Với những đối tượng này, dù phát 

hiện năng lực thực hành hạn chế thì cơ hội để hướng dẫn, bổ sung các năng lực sẽ khó khăn và mất nhiều thời 

gian để tái đào tạo. Trong khi đó các nghiên cứu đánh giá năng lực thực hành điều dưỡng ở sinh viên còn khá 

hạn chế. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y bắt đầu đào tạo cử nhân 

điều dưỡng hệ chính quy 4 năm nhằm nâng cao chất lượng điều dưỡng và áp dụng chương trình dạy học theo 

Chuẩn năng lực Điều dưỡng Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện để đánh giá năng lực 

thực hành điều dưỡng của sinh viên tại khoa, do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu: 

1. Xác định năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên Cử nhân Điều dưỡng thông qua sinh viên tự 

đánh giá và giảng viên đánh giá. 

2. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên. 

Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần cải thiện chương trình giảng dạy, đưa ra các khuyến nghị cho việc tăng 

thêm các khóa học, kỹ năng mềm để đào tạo cho sinh viên Cử nhân Điều dưỡng khi ra trường có đủ năng lực 

phục vụ sức khỏe người dân. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chuẩn lựa chọn 



Sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm thứ hai hệ chính quy có tham gia môn học điều dưỡng cơ bản tại Khoa 

Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Sinh viên không có mặt trong thời gian thu thập số liệu. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 10/2020 đến 11/2020 tại Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Trường 

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.  

2.3.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 

Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện, khảo sát toàn bộ sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm thứ hai có tham 

gia môn học điều dưỡng cơ bản và đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.4. Công cụ thu thập số liệu 

Bộ công cụ nghiên cứu gồm 3 phần: 

Phần 1: Các câu hỏi về nhân khẩu học. 

Phần 2: Câu hỏi về các yếu tố liên quan đến việc học tập chung (như học lực kỳ gần nhất, tham gia đầy đủ 

các buổi học lý thuyết, mối quan hệ với bạn bè, có nhóm tự học, tham gia khóa học thêm ngoài giờ, tham gia 

hoạt động ngoại khóa). 

Phần 3: Các câu hỏi về đánh giá năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên năm thứ hai được xây 

dựng dựa trên bộ chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam [1] tập trung chủ yếu vào kỹ năng thực hiện 

quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Các câu hỏi này sẽ được sinh viên 

và giảng viên trả lời độc lập, năng lực thực hành được chia làm 3 mức độ: 

1- Cần phát triển: Không thể hoàn thành  

tiến trình mà không có can thiệp của người hướng dẫn. 

2- Cần giám sát: Có thể hoàn thành tiến trình. Tuy nhiên, cần chỉ bảo, nhắc nhở hoặc quá thời gian/hoặc 

không thể giải thích lý do thực hiện các hành động. 

3- Thành thạo: Hoàn thành tiến trình hiệu quả và không cần gợi ý. 

Năng lực thực hành được tính trên tổng số điểm của 14 câu hỏi trong phần 3. Điểm năng lực thực hành sẽ 

nằm trong khoảng từ 14 - 42, điểm càng cao chứng tỏ năng lực thực hành của sinh viên càng tốt. Bên cạnh đó, 

điểm năng lực thực hành được sử dụng để nhận định năng lực thực hành là cần phát triển (điểm trung bình ≤ 

14), cần giám sát (14 < điểm trung bình ≤ 28), và thành thạo (điểm trung bình > 28) [18]. 

2.5. Xử lý và phân tích số liệu 

Phiếu khảo sát được kiểm tra và làm sạch trước khi thực hiện việc nhập liệu. Tiến hành nhập liệu trên Excel 

2016 rồi nhập vào phần mềm Stata 16.1 để phân tích. Quá trình phân tích dữ liệu sử dụng các phương pháp 

thống kê mô tả và thống kê phân tích. Với thống kê phân tích, do kết quả nghiên cứu là điểm số thể hiện năng 

lực của sinh viên có phân bố dữ liệu không chuẩn nên chúng tôi sử dụng kiểm định Wilcoxon - Mann - Whitney 

và kiểm định Kruskal - Wallis với ngưỡng ý nghĩa khi p < 0,05 để tìm mối liên quan giữa năng lực thực hành 

điều dưỡng với các yếu tố liên quan. 

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 



Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức chấp thuận về mặt y đức và cho phép tiến hành của Trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Tổng số có 118 sinh viên tham gia khảo sát. Trong đó, nữ giới chiếm đa số (80,51%), số sinh viên không 

theo tôn giáo chiếm tỷ lệ 57,63%. Có 66,95% sinh viên đến từ các tỉnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh, và 

75,42% hiện đang ở trọ/ký túc. Phần nhiều sinh viên đều không đi làm thêm (chiếm 62,71%), 94 sinh viên cảm 

thấy kinh tế gia đình là đủ sống (chiếm 79,66%) và 61,86% cảm thấy mối quan hệ của mình với gia đình ở mức 

độ tốt. 

Về đặc điểm học tập của sinh viên tham gia nghiên cứu: 25 sinh viên có học lực kỳ gần nhất đạt loại khá 

(chiếm 21,19%), 90 sinh viên xếp loại trung bình khá (76,27%) và 3 sinh viên ở mức học lực trung bình 

(2,54%). Đa phần sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học môn Điều dưỡng cơ bản, có tham gia nhóm tự học, 

tham gia các khóa học thêm về ngoại ngữ/tin học/kỹ năng mềm và tham gia hoạt động ngoại khóa, lần lượt 

chiếm tỷ lệ tham gia là 94,83%, 83,9%, 66,95% và 57,63%. Khi được hỏi về cảm nhận của sinh viên về mối 

quan hệ với bạn bè thì có 89 sinh viên cảm thấy tốt, 29 sinh viên cảm thấy bình thường. 

3.2. Năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên 

Bảng 2. Năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên 

Biến nghiên cứu 

Cần 

phát 

triển 

n (%) 

Cần giám 

sát 

n (%) 

Thành 

thạo 

n (%) 

Năng lực thực 

hành điều dưỡng 

do sinh viên tự 

đánh giá 

0 (0%) 11 (9,3%) 
107 

(90,7%) 

Năng lực thực 

hành điều dưỡng 

do giảng viên 

đánh giá 

2 

(1,69%) 

83 

(70,34%) 

33 

(27,97%) 

 

Nhận xét: Số liệu ở Bảng 2 cho thấy có 90,7% sinh viên nhận định năng lực thực hành của mình ở mức thành 

thạo và 9,3% sinh viên đánh giá ở mức cần giám sát. Trong khi đó, năng lực thực hành của sinh viên do giảng 

viên đánh giá ở mức thấp hơn với 27,97% sinh viên ở mức thành thạo, 70,34% ở mức cần giám sát và đặc biệt 

có 1,69% ở mức cần phát triển. Với điểm tổng năng lực thực hành do sinh viên tự đánh giá và giảng viên đánh 

giá lần lượt là 33,97 + 3,92 và 27,24 + 4,55/42, tương đương với 80,88% và 64,86%. 

3.3. Mối liên quan giữa năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản và một số yếu tố liên quan 

Bảng 3. Mối liên quan giữa năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên và một số yếu tố liên 

quan 

Các yếu tố  

liên quan 

n = 

118 

Năng lực thực 

hành do  

Năng lực 

thực hành 



 sinh viên tự 

đánh giá 

do giảng 

viên đánh 

giá 

Media

n 
p 

Media

n  
p 

Giới 

tính 

Nam 23 33 

0,19* 

28 
0,86

* 
Nữ 95 34 28 

Đi làm 

thêm 

Có 44 34,5 

0,38* 

28 

0,13

* Khôn

g 
74 34 28 

Số anh 

chị em 

trong 

gia đình 

0 14 36 

0,46** 

23 

0,4*

* 

1 51 34 28 

2 26 34 28 

 ≥ 3 27 34 28 

Cảm 

nhận về 

kinh tế 

gia đình 

Khó 

khăn 
19 35 

0,08** 

27 

0,89

** 

Đủ 

sống 
94 34 28 

Khá 

giả 
5 39 24 

Cảm 

nhận về 

mối 

quan hệ 

với gia 

đình 

Khôn

g tốt 
6 34 

0,005*

* 

34 

0,00

** 

Bình 

thườn

g 

39 33 28 

Tốt 73 35 28 

Học lực 

kỳ gần 

nhất 

(n = 

115) 

Khá 25 36 

0,26** 

30 

0,01

** 
Trung 

bình 

khá 

90 34 28 



Tham 

dự các 

buổi học 

môn 

Điều 

dưỡng 

cơ bản  

(n = 

115) 

Đầy 

đủ 
110 34 

0,13** 

28 

0,13

** 
Vắng 

1 buổi 
5 39 28 

Cảm 

nhận 

mối 

quan hệ 

với  

bạn bè 

Bình 

thườn

g 

29 34 

0,65* 

28 

1,68

* 

Tốt 89 34 28 

Tham 

gia 

nhóm tự 

học 

Có 99 34 

0,25* 

28 

0,00

4* Khôn

g 
19 32 28 

Tham 

gia khóa 

học 

thêm 

(ngoại 

ngữ/tin 

học/kỹ 

năng 

mềm) 

Có 79 33 

0,1* 

28 

0,49

* Khôn

g 
39 35 28 

Tham 

gia hoạt 

động 

ngoại 

khóa 

Có 68 34,5 

0,72* 

28 

0,32

* Khôn

g 
50 34 28 

 

p* Kiểm định Wilcoxon- Mann- Whitney 

p** Kiểm định Kruskal - Wallis 

Kết quả tại Bảng 3 cho thấy không có sự khác biệt về điểm đánh giá năng lực thực hành ở tại hai nhóm nam 

và nữ (p > 0,05). Từ kết quả phân tích sâu (post-hoc test) cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm 

đánh giá năng lực điều dưỡng do sinh viên tự đánh giá giữa nhóm có mối quan hệ tốt với gia đình (Md = 35, n = 



73) và nhóm có mối quan hệ bình thường (Md = 33,  

n = 39) với p < 0,05. Tương tự, về phần điểm đánh giá năng lực thực hành của giảng viên nhận xét, kết quả của 

chúng tôi cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm sinh viên có quan hệ tốt (Md = 28, n = 73) 

với nhóm có mối quan hệ không tốt (Md = 34, n = 6), và giữa nhóm có mối quan hệ tốt với nhóm nhận xét mối 

quan hệ với gia đình là bình thường (Md = 28, n = 36), với  

p < 0,05. 

Ngoài ra, dựa vào đánh giá của giảng viên, kết quả của chúng tôi cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê về năng lực thực hành giữa nhóm có học lực trung bình khá (Md = 28, n = 90) và nhóm có học lực khá (Md 

= 30, n = 25), hay giữa nhóm sinh viên có nhóm tự học (Md = 28, n = 99) và sinh viên không tham gia học 

nhóm (Md = 28, n = 19), với p < 0,05. Chúng tôi không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa điểm 

năng lực thực hành điều dưỡng với hai yếu tố này khi dựa trên kết quả của sinh viên tự đánh giá (p > 0,05). 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đa phần sinh viên điều dưỡng đều là nữ giới. Kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu của Satu Kajander - Unkuri (2014) khi khảo sát năng lực thực hành của 154 sinh viên điều dưỡng tại 

Phần Lan cho thấy tỷ lệ nữ giới tham gia nghiên cứu là 90% [13]. Về đặc điểm mối quan hệ của sinh viên với 

gia đình và bạn bè, kết quả này đồng thuận với nghiên cứu của Ya-Chu Hsiao và cộng sự (2010) khi chỉ ra đặc 

điểm tính cách của sinh viên điều dưỡng là có khả năng gắn kết với mọi người bao gồm khả năng xây dựng, duy 

trì những mối quan hệ với bạn bè, gia đình [12]. Các kết quả này cũng phù hợp với đặc điểm, tính chất công 

việc của người điều dưỡng, đó là đòi hỏi sự tỷ mỉ, chu đáo. Tương tự, nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy 

chỉ có 57.63% sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa. Điểm này cũng phù hợp với nghiên cứu của 

Clinton và cộng sự (2005) khi khảo sát sinh viên điều dưỡng năm cuối về tự đánh giá năng lực của bản thân 

mình cho thấy đa phần sinh viên đều tự tin vào khả năng thực hiện công việc chuyên môn của người điều dưỡng 

một cách hiệu quả và chủ động, điểm yếu nhất của họ là khả năng nắm bắt các vấn đề xã hội và tham gia vào 

các hoạt động tập thể [7]. 

4.2. Năng lực thực hành điều dưỡng của sinh viên và các yếu tố liên quan 

Năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên đạt mức khá tốt, chủ yếu đạt mức thành thạo hoặc cần 

giám sát dựa trên điểm đánh giá của giảng viên và sinh viên tự đánh giá. Kết quả này cũng tương tự như trong 

nghiên cứu của Satu Kajander- Unkuri và cộng sự (2014) cho thấy điểm năng lực thực hành của sinh viên điều 

dưỡng là 66 (VAS 0- 100) [13]. Tuy nhiên điểm tự đánh năng lực thực hành này lại cao hơn so với điểm của 

giảng viên đánh giá, hay với nhóm điều dưỡng đã đi làm trong nghiên cứu của Salonen [17]. Lý giải cho sự 

khác biệt này có thể do nhận thức của sinh viên về năng lực thực hành. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ 

bám sát mục tiêu bài học, thực hành theo quy trình chuẩn, có thầy cô hướng dẫn và không phải chịu bất cứ trách 

nhiệm nào khi thực hiện quy trình kỹ thuật. Hơn nữa, các nghiên cứu trước cũng đã chỉ ra rằng sinh viên thường 

có nhận thức về năng lực của bản thân họ cao hơn so với thực tế [15] [16]. 

Ngoài ra, dựa trên kết quả giảng viên đánh giá, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có sự khác biệt về năng 

lực thực hành điều dưỡng giữa nhóm sinh viên có nhóm tự học và không. Nghiên cứu của Ching- Yu Cheng 

(2014) khi tiến hành khảo sát kết quả áp dụng hình thức học theo nhóm cho sinh viên điều dưỡng ở một trường 

đại học tại Đài Loan với kết quả chỉ ra rằng học theo nhóm sẽ cải thiện ý thức và kết quả học tập cho sinh viên, 

cụ thể sinh viên học theo nhóm sẽ có kết quả thi cuối kỳ cao hơn những sinh viên còn lại [6]. Kết quả của chúng 

tôi cũng cho thấy nhóm sinh viên học lực khá có điểm năng lực thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cao hơn 

nhóm sinh viên có học lực trung bình khá. Từ kết quả trên gợi ý rằng các nghiên cứu trong tương lai nên bổ 

sung thêm các đặc điểm khác của sinh viên khi xét mối liên quan giữa học lực và năng lực thực hành của sinh 

viên để có những đánh giá hoàn thiện, phù hợp nhất với đặc điểm sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi 

không tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê của những yếu tố này (nhóm tự học, điểm học lực học kỳ gần 

nhất) với điểm năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản do sinh viên tự đánh giá. Điều khác biệt này được lý giải 

do chưa có sự thống nhất giữa giảng viên và học viên về tiêu chí cho điểm của từng mục dẫn đến kết quả khác 



nhau. Chính vì vậy, nên có bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng kèm hướng dẫn sử dụng cụ thể để sinh viên hiểu được rõ 

các tiêu chí cho điểm và có cùng cách nhìn nhận với giảng viên. Từ đó, sinh viên cũng sẽ xác định được phương 

thức học tập phù hợp nhằm đạt được các tiêu chí đánh giá. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Năng lực thực hành của sinh viên điều dưỡng năm thứ hai tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khá 

tốt, chủ yếu trong mức thành thạo và cần giám sát. Tổng điểm năng lực thực hành do sinh viên tự đánh giá cao 

hơn so với giảng viên đánh, với tổng điểm lượt là 33,97 ± 3,92 và 27,24 ± 4,55/42, tương đương với 80,88% và 

64,86%. 

Có sự khác biệt về năng lực thực hành điều dưỡng khi xét mối quan hệ của sinh viên với gia đình cả hai phần 

tự đánh giá và giảng viên đánh giá với p < 0,05. 

Kết quả của chúng tôi cũng cho thấy học lực kỳ của sinh viên kỳ gần nhất, và có nhóm tự học có mối liên 

quan đến năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản dựa trên phần đánh giá của giảng viên với giá trị p < 0,05. 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi khuyến nghị: 

Việc đưa ra các tiêu chí đánh giá và hướng dẫn cụ thể là cần thiết, nhằm giúp sinh viên và giảng viên có cùng 

cách nhìn nhận về việc đánh giá năng lực thực hành của sinh viên tại trường. 

Gia đình có ảnh hưởng đến năng lực thực hành của sinh viên, từ đó chúng tôi khuyến nghị nhà trường nên 

tạo môi trường thuận lợi để kết nối gia đình với sinh viên hơn như tổ chức các buổi chia sẻ giữa sinh viên, gia 

đình và nhà trường để gia đình hiểu hơn về sinh viên cũng như việc học của sinh viên tại trường. 

Nhà trường nên khuyến khích tăng cường các nhóm tự học, giờ tự học, và tạo môi trường, không gian thuận lợi 

để sinh viên có thể học theo nhóm. 
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KIẾN THỨC VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ 
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KNOWLEDGE OF SOLID MEDICAL WASTE MANAGEMENT OF HEALTH WORKERS  

AT PHU QUOC DISTRICT HEALTH CENTER IN 2019 

PHÙNG THỊ HUYỀN1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế của nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Phú 

Quốc. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện bằng phát vấn 194 nhân viên y tế tại khoa lâm sàng và 

cận lâm sàng trong Trung tâm Y tế Phú quốc.  

Kết quả: Đa số nhân viên y tế ở độ tuổi từ 30-40 tuổi. Tỷ lệ nữ chiếm 71,65%. Nhân viên y tế được đào 

tạo/tập huấn về chất thải rắn y tế ít nhất 01 lần chiếm 100%. Tuy nhiên, kiến thức vẫn còn một số thiếu sót. Về 

mã màu, biểu tượng trên túi/thùng đựng chất thải rắn y tế, phần lớn các câu (6/7) có tỷ lệ trả lời đúng dưới 50%. 

Về phân loại chất thải rắn, 61,85% số người trả lời không biết nơi phân loai chất thải rắn y tế, 67,01% số người 

trả lời trả lời sai nơi bắt đầu thu gom chất thải rắn và trên 50% trả lời sai về những loại chất thải rắn y tế không 

được phép xử lý bằng hình thức đốt và thời gian trong hoạt động vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn y tế. 

Kết luận: Kiến thức của nhân viên y tế về quản lý chất thải rắn y tế vẫn còn những hạn chế nhất định và cần 

được tiếp tục tập huấn, đào tạo. 

Từ khóa: Chất thải rắn y tế, quản lý, kiến thức. 

ABSTRACT 

Objective: To describe knowledge and attitude about management of solid medical waste by health workers 

at Phu Quoc district health center. 

Methodolgy: A cross-sectional study was conducted. The data were collected by self-administered 

questionnairs of 194 health workers in clinical and subclinical departments in Phu Quoc Medical Center. 

Results: The majority of medical staff were in the age group 30-40 years. The number of women contributed 

to 71.65%. 100% medical staff was trained about medical solid waste at least 01 time. Studied participants 

remained incorrect knowledge of solid medical wastes: less than 50% of participants had correct answers about 

color codes and symbols on solid waste bins; 61.85% participants wrongly responded about classification of 

solid wastes; 67.01% chose wrong place to collect solid waste and more than 50% participants answered 

wrongly about type of solid waste that cannot be burnt and duration of transportation, storing and handling solid 

waste. 

Conclusions: health workers remained lack of proper knowledge about solid waste that raised a need of 

further training. 

Keywords: medical solid waste, management, knowledge. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong quá trình hoạt động, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế đã thải ra một lượng lớn chất thải bao gồm chất 

thải rắn, chất thải lỏng và chất thải khí. Hiện nay chất thải y tế (CTYT) nói chung, chất thải rắn y tế nói riêng 

đang trở thành vấn đề được xã hội quan tâm và cấp bách ở nước ta [1]. Nhiều bệnh viện đã trở thành nguồn gây 

ô nhiễm cho khu vực dân cư xung quanh và gây lo lắng cho dư luận cho cộng đồng. Một số nghiên cứu cho thấy 



nhân viên y tế có kiến thức đúng nếu được tập huấn/đào tạo về quản lý chất thải rắn y tế. Trong thời gian qua, 

Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc đã tích cực triển khai công tác quản lý CTYT, nhưng lượng chất thải rắn y tế 

thải ra mỗi ngày lên tới hàng trăm kilôgam rác thải các loại. Để quản lý chất thải y tế nói chung, chất thải rắn y 

tế nói riêng đúng với quy định pháp luật [2] nhân viên y tế phải có kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế. Vậy 

thực trạng kiến thức của NVYT Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc về quản lý chất thải rắn y tế như thế nào? 

Những điểm còn hạn chế cần cải thiện là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 

nghiên cứu với mục tiêu: Đánh giá kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế của nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế 

huyện Phú Quốc năm 2019. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Thiết kế: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên y tế trực tiếp phân loại chất thải rắn y tế đang làm việc tại các khoa 

lâm sàng và cận lâm sàng tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc. 

2.3. Cỡ mẫu: 194 nhân viên y tế tại 14 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. 

2.4. Tiêu chuẩn loại trừ: Nhân viên y tế nghỉ hậu sản, đang đi học trong thời gian nghiên cứu. 

2.5. Công cụ thu thập số liệu: Bộ câu hỏi gồm 02 phần: Thông tin chung của nhân viên y tế và kiến thức 

của nhân viên y tế về phân loại rác thải y tế rắn. 

2.6. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Đề tài được thông qua Hội đồng khoa học và Hội đồng đạo đức của Trung tâm Y 

tế huyện Phú Quốc. 

3. KẾT QUẢ 

Bảng 1. Tỷ lệ chung của đối tượng tham gia nghiên cứu (N = 194) 

Đặc điểm chung (N) (%) 

Giới tính Nam 

Nữ 

55 

139 

28,35 

71,65 

Tuổi  < 30 tuổi. 

Từ 30-40 tuổi 

 > 40 tuổi 

64 

104 

26 

32,99 

53,61 

13,40 

 

Nhận xét: Nhóm tuổi từ 30-40 chiếm chủ yếu 53,61%, giới tính nữ chiếm tỷ lệ 71,65%, thâm niên công tác 

trên 10 năm chiếm tỷ lệ 51,03%. 

Bảng 2. Kiến thức đúng về mã màu, biểu tượng in trên túi/thùng đựng chất thải rắn y tế 

Kiến thức 

Đúng Sai 

(N) (%) (N) (%) 

Màu vàng đựng chất thải y tế 

lây nhiễm sắc nhọn, chất thải 
94 48 

10

0 
52 



lây nhiễm không sắc nhọn, 

chất thải có nguy cơ lây 

nhiễm cao và chất thải giải 

phẫu 

Màu đen đựng chất thải y tế 

nguy hại không lây nhiễm 

dạng rắn 

85 44 
10

9 
56 

Màu trắng đựng chất thải y tế 

thông thường phục vụ mục 

đích tái chế 

18

9 
97,4 5 2,6 

Màu xanh đựng chất thải y tế 

thông thường không phục vụ 

mục đích tái chế 

25 
12,8

8 

16

9 

87,1

1 

Thùng/hộp đựng chất thải 

phải có nắp đóng, mở thuận 

tiện trong quá trình sử dụng 

44 
22,6

8 

15

8 

77,3

2 

Bao bì, dụng cụ đựng chất 

thải y tế sử dụng phương 

pháp đốt nhựa PVC 

71 
36,5

9 

12

3 
63,4 

 

Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức đúng về mã màu, biểu tượng in trên túi/thùng đựng chất thải rắn 

y tế còn thấp, phần lớn dưới 50% số người trả lời đúng. 

Bảng 3. Kiến thức đúng về hoạt động phân loại chất thải rắn y tế 

Kiến thức 

Đúng Sai 

(N) (%) 
(N

) 
(%) 

Người làm phát sinh chất 

thải có nhiệm vụ thực hiện 

phân loại chất thải rắn y tế 

86 
44,3

3 

10

8 

55,6

7 

Chất thải rắn y tế được phân 

loại tại nơi phát sinh 
74 

38,1

4 

12

8 

61,8

5 

Chất thải nguy hại lây nhiễm 

cao phát sinh từ phòng thí 

 

 

 

 

 

 

 

 



nghiệm đều được xử lý ban 

đầu trước khi bỏ vào túi, 

thùng màu vàng đựng chất 

thải lây nhiễm tại nơi phát 

sinh  

17

5 

90,2

1 

19 9,79 

Khi chất thải lây nhiễm để 

lẫn với chất thải khác hoặc 

ngược lại thì phân loại chất 

thải lây nhiễm 

 

18

5 

 

95,3

6 

 

9 

 

4,64 

Vị trí đặt bao bì, dụng cụ 

phân loại chất thải rắn y tế 

phải có hướng dẫn cách 

phân loại 

 

19

4 

 

100 

 

0 

 

0 

 

Nhận xét: Kiến thức đúng về hoạt động phân loại chất thải rắn y tế tương đối cao. 

Bảng 4. Kiến thức đúng về hoạt động thu gom chất thải rắn y tế 

Kiến thức 

Đúng Sai 

(N) (%) 
(N

) 
(%) 

Các chất thải phải được thu 

gom từ nơi phát sinh 
64 

32,9

8 

13

0 

67,0

1 

Trong quá trình thu gom 

túi/thùng phải có nắp đậy 

hoặc buộc kín và bảo đảm 

không bị rơi, không rò rỉ 

chất thải trong quá trình thu 

gom  

18

6 

95,8

7 
8 4,12 

Vô tình để lẫn chất thải y tế 

nguy hại vào chất thải thông 

thường thì được thu gom 

chất thải nguy hạ 

 

16

8 

 

86,5

9 

 

26 

 

13,4 

Chất thải lây nhiễm phát 

sinh 05kg/ngày, tần suất thu 

gom chất thải lây nhiễm sắc 

nhọn từ nơi phát sinh về khu 

lưu giữ tạm thời trong khuẩn 

 

18

9 

 

97,4

2 

 

5 

 

2,57 



viên cơ sở y tế hoặc đưa đi 

xử lý tối thiểu 01 lần/tháng 

 

Nhận xét: Nhân viên y tế có kiến đúng về quá trình thu gom túi/thùng chiếm tỷ lệ cao, đều trên 85%, ngoại 

trừ nội dung về địa điểm bắt đầu thu gom chất thải rắn y tế. 

Bảng 5. Kiến thức đúng về hoạt động vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn y tế 

Kiến thức 

Đúng Sai 

(N) (%) (N) (%) 

Chất thải phát sinh tại các 

khoa/phòng được lưu giữ 

tạm thời trước khi được thu 

gom, vận chuyển đến kho 

lưu giữ 

17

0 

87,6

3 
24 

12,3

7 

Nơi lưu giữ tạm thời tại 

khoa/phòng phải cách xa khu 

vực người bệnh. 

18

8 

88,3

6 
6 

11,6

4 

Cơ sở y tế phải quy định 

tuyến đường vận chuyển, 

càng xa nơi tập chung đông 

người càng tốt 

 

17

6 

 

90,7

2 

 

18 

 

9,28 

Dụng cụ, thiết bị lưu chứa 

chất thải y tế nguy hại trên 

phương tiện vận chuyển phải 

đáp ứng các yêu cầu như có 

thành, đáy, nắp kín, kết cấu 

cứng, không bị rách vỡ bởi 

trọng lượng chất thải và có 

biểu tượng về loại chất thải 

lưu chứa 

 

18

5 

 

95,3

6 

 

9 

 

4,64 

Chất thải lây nhiễm trước khi 

vận chuyển phải được đóng 

gói trong thùng/hộp hoặc túi 

kín, bảo đảm không bị bục, 

vỡ hoặc phát tán chất thải 

 

 

18

7 

 

 

96,3

9 

 

 

7 

 

 

3,61 



trên đường vận chuyển 

Các chất thải rắn y tế bao 

gồm chất thải có chứa thủy 

ngân, cadmium và kim loại 

nặng không được phép xử lý 

bằng thiêu đốt 

73 
37,6

3 

12

1 

62,3

7 

Thời gian lưu giữ chất thải 

lây nhiễm không quá 01 

ngày trong điều kiện bình 

thường 

11

8 

60,8

3 
76 

39,1

7 

Không quá 03 ngày trong 

điều kiện thường (chất thải y 

tế có lượng chất thải lây 

nhiễm phát sinh dưới 

05kg/ngày) 

 

87 

 

44,8

5 

 

10

7 

 

55,1

5 

Lưu giữ chất thải lây nhiễm 

trong thiết bị bảo quản lạnh 

dưới 80C, thời gian lưu giữ là 

07 ngày 

12

0 

61,8

6 
74 

38,1

4 

 

Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức đúng về hoạt động vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn y tế 

cao, cụ thể là: Tỷ lệ có kiến thức về “nơi lưu giữ tạm thời tại khoa/phòng” chiếm tỷ lệ 88,36%; về “dụng cụ, 

thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trên phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các yêu cầu” chiếm tỷ lệ 

95,36%; về “Cơ sở y tế phải quy định tuyến đường vận chuyển, càng xa nơi tập chung đông người càng tốt” 

chiếm tỷ lệ 90,72%. 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm chung của đối tượng  

nghiên cứu 

Trong 194 đối tượng tham gia, nữ chiếm tỷ lệ 71,65%, nam chiếm tỷ lệ 28,35%. Tỷ lệ thấp hơn so với 

nghiên cứu của Bùi Thị Thu Thủy và Trần Thị Thanh Tâm tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2012 (82,9% nữ; 

17,1% nam) [3]. Các đối tượng nghiên cứu này ở độ tuổi 30-40 chiếm tỷ lệ 53,61% đây là độ tuổi có sức khỏe, 

có kinh nghiệm nhiều về quản lý chất thải rắn y tế. 

4.2. Kiến thức của nhân viên y tế về chất thải rắn y tế 

Trong 194 đối tượng tham gia phiếu khảo sát kiến thức đúng về quản lý chất thải rắn y tế, liên quan tới nội 

dung mã màu, biểu tượng in trên túi/thùng đựng chất thải rắn y tế, mã màu trắng được trả lời đúng với tỷ lệ cao 

nhất (97,4%) trong khi các tiểu mục khác có tỷ lệ trả lời đúng tương đối thấp (từ 12,88% đến 48%). Kết quả này 

là thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Đặng Thị Kim Loan và Lê Vĩnh Thịnh (73,8%) [5]. Tương tự, khi đối 

chiếu với nghiên cứu của Bùi Thị Thu Thủy và Trần Thị Thanh Tâm tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2012, kết 

quả cũng cho thấy là thấp hơn (57,7%) [3]. Đây là điều rất đáng quan tâm vì kiến thức về nhận biết mã, biểu 



tượng in trên túi/thùng sẽ phân loại rác thải đúng và phòng tránh sự lẫn lộn rác thải. 3/5 tiểu mục kiến thức về 

phân loại chất thải rắn y tế được trả lời đúng với tỷ lệ cao trên 90%. Điều này tương đồng với nghiên cứu của 

Mai Thị Tiết và Nguyễn Thị Thanh An chiếm 79,99% [6]. Do vậy trách nhiệm của nhân viên y tế trong phân 

loại rác thải rắn y tế phải đúng, quan tâm, lưu ý phân loại rác thải rắn y tế, đặc biệt cần nhấn mạnh vai trò của 

người làm phát sinh chất thải và nơi phát sinh chất thải. Ngoại trừ việc trả lời sai nơi thu gom chất thải y tế 

(67,01%) thì tỷ lệ kiến thức đúng hoạt động thu gom chất thải rắn y tế chiếm trên 85%, cao hơn đáng kể so với 

kết quả nghiên cứu của Đặng Ngọc Chánh chiếm 25,23% [4]. Tỷ lệ kiến thức đúng về hoạt động vận chuyển, 

lưu giữ, xử lý chất thải rắn y tế có thể đối chiếu với kết quả nghiên cứu của Mai Thị Tiết chiếm 90,9% [6]. Cụ 

thể trong nghiên cứu này, có thể phần lớn các nhân viên y tế không trực tiếp tham gia vào công đoạn vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nên kiến thức còn chưa đúng tuyệt đối. 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Một tỷ lệ tương đối nhân viên y tế có kiến thức đúng về quản lý rác thải y tế rắn, tuy nhiên một số kiến thức 

còn cần được nắm chắc hơn. 

Căn cứ kết quả nghiên cứu này, Ban giám đốc Trung tâm y tế, các khoa/phòng tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát về quản lý chất thải rắn y tế và đào tạo tập huấn cập nhật những kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế, 

đặc biệt tập huấn về những mảng kiến thức cán bộ y tế còn sai. 
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SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG THEO NĂNG LỰC CỦA VIỆT NAM: NHẬN 

ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA ĐIỀU DƯỠNG 

COMPARISION OF A COMPETENCY BASED NURSING CURRICULUM IN VIETNAM:  

OPINIONS FROM NURSING EXPERTS 

ĐỖ MINH PHƯỢNG1, TRẦN THỤY KHÁNH LINH2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Thăm dò ý kiến các chuyên gia điều dưỡng về kết quả so sánh một khung chương trình đào tạo 

(CTĐT) điều dưỡng tại Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và về bản dự thảo một khung 

CTĐT cử nhân điều dưỡng của Việt Nam. 

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu định tính với kỹ thuật phân tích số liệu theo nội dung từ nguồn số liệu 

thu thâp từ phỏng vấn nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực điều dưỡng dựa trên bảng câu hỏi gợi ý. 

Kết quả: Nhận định của các chuyên gia điều dưỡng được tổng hợp thành 5 chủ đề: (1) Cấu trúc của khung 

chương trình cũ được đối sánh có tính tương đồng về mặt nội dung nhưng cách sắp xếp có một số khác biệt ; (2) 

Khung chương trình cũ cần được bổ sung các học phần liên quan đến khoa học xã hội và kỹ năng mềm; (3) Thời 

lượng thực tập của khung chương trình cũ là phù hợp và cần chú trọng thêm phương pháp giảng dạy lâm sàng dựa 

trên vấn đề, tư duy tích cực, ra quyết định, giải quyết vấn đề và can thiệp điều dưỡng từ cơ bản đến chuyên sâu; 

(4) Chương trình mới thiết kế tích hợp khoa học; và (5) Khả năng hội nhập của sinh viên là sự phối hợp của nhiều 

yếu tố như chương trình thiết kế tốt, năng lực giảng viên, sinh viên, hệ thống preceptor và cơ sở hạ tầng thực tập. 

Kết quả nghiên cứu có thể được xem xét như một tài liệu tham khảo trong quy trình phát triển và hoàn thiện 

chương trình cử nhân điều dưỡng theo năng lực tại Việt Nam. 

ABSTRACT 

Objective: To explore the opinion of nursing experts in terms of similarity and limitation on the results of a 

comparation of a Vietnamese Bachelor of Science in Nursing (BSN) curriculum with those of other Southeast 

Asian countries and on the draft of a new Vietnamese BSN curriculum. 

Method: qualitative research design with content analysis was used to analyze the data collected by focus 

group interview technique with nursing experts based on the interview questionnaire. 

Results: Nursing experts’ comments were summarized into 5 topics: (1) The structure of the old curriculum 

framework has similarity in content but the arrangement has some differences; (2) Old curriculum framework 

needs to include modules related to social sciences and soft skills; (3) The internship duration of the old 

curriculum framework is appropriate and there should be more emphasis on problem-based clinical teaching, 

critical thinking, decision-making, problem solving and basic- to- intensive nursing intervention; (4) New 

curriculum has a logical integrated module design; and (5) The integration is a combination of factors such as 

well-designed curriculum, faculty competency, students, preceptor systems and internship infrastructure. The 

research results can be considered as a reference in the process of developing and modifying a competency-

based nursing program in Vietnam. 

Keywords: nursing expert, BSN curriculum, Vietnam. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hội nhập, toàn cầu hóa, khu vực hóa là xu hướng chung của thế giới hiện đại. Lĩnh vực y tế, đặc biệt là điều 

dưỡng đang đứng trước cơ hội hội nhập với các nước trong khu vực Đông Nam Á từ khi Việt Nam ký kết thỏa 

thuận công nhận lẫn nhau trong khối các nước Đông Nam Á (MRA) năm 2006 [4].Nhằm đáp ứng được các yêu 

cầu của hiệp định công nhận dịch vụ lẫn nhau, chương trình đào tạo (CTĐT) điều dưỡng nhất thiết phải đáp ứng 



tiêu chuẩn khu vực và quốc tế đã quy định. Điều này cho thấy sự cấp thiết của việc phát triển và đổi mới CTĐT 

điều dưỡng. Cơ sở đào tạo Điều dưỡng tại Việt Nam đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động nâng cao chất lượng 

đào tạo và nghiên cứu qua các dự án trong và ngoài nước để xây dựng CTĐT cử nhân điều dưỡng dựa theo 

năng lực. Quy trình xây dựng CTĐT căn cứ theo thông tư 07/2015/TT-BGDĐT chỉ rõ hoạt động khảo sát ý kiến 

của các chuyên gia giáo dục điều dưỡng về CTĐT cần được tiến hành để thực hiện việc đổi mới chương trình 

[1]. Do đó, sau khi đã thực hiện bước 4 đối sánh giữa một khung CTĐT cử nhân điều dưỡng của Việt Nam và 

chương trình cử nhân điều dưỡng của Thái Lan, Philippines để thiết kế dự thảo khung chương trình các học 

phần theo CTĐT đã xác định, nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu ý kiến của các chuyên gia điều 

dưỡng về sự tương đồng và bất cập của CTĐT Việt Nam với một số CTĐT trong khu vực và về bản dự thảo 

khung chương trình mới. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Nghiên cứu phân tích nội dung (content analysis) theo phương pháp định tính sử dụng kỹ thuật phỏng vấn 

nhóm tập trung để lấy thông tin từ các chuyên gia trong lĩnh vực điều dưỡng. Tiêu chuẩn chọn chuyên gia tham 

gia phỏng vấn gồm các thạc sỹ điều dưỡng Việt Nam có kinh nghiệm về đào tạo và lâm sàng ít nhất 10 năm, đã 

từng tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến trong hội đồng thẩm định chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng tại 

Việt Nam.  

Các chuyên gia được gửi trước những tài liệu sau: 

- Bản so sánh khung chương trình điều dưỡng đã áp dụng với chương trình của Đại học Mahidol - Thái Lan 

và Philippines [5]. 

- Bản dự thảo khung chương trình đổi mới được gửi ngay trước khi phỏng vấn về khung này. 

Nghiên cứu viên hẹn nhóm gồm 5 chuyên gia để phỏng vấn nhóm, có ghi âm. Dữ liệu định tính đảm bảo là ý 

kiến của cá nhân các chuyên gia, người phỏng vấn sử dụng bảng hướng dẫn. Phỏng vấn nhóm tập trung sử dụng 

bốn câu hỏi gợi ý như sau: (1) Tỷ lệ khối lượng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và phát triển kỹ 

năng mềm. (2) Thời lượng và sự phân bổ của các học phần, đặc biệt là học phần thực hành. (3) Sự lồng ghép, 

tích hợp trong khung chương trình mới. (4) Khả năng hội nhập của sinh viên  

Việt Nam trong khu vực sau khi hoàn thành chương trình mới. 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019. 

Dữ liệu định tính được xử lí theo phương pháp phân tích nội dung. Dữ liệu ghi âm được gỡ băng dưới dạng 

dữ liệu bằng chữ, mã hóa thành các chủ đề (gán nhãn). Kết quả định tính được phân tích và chọn lọc bởi nhóm 

nghiên cứu viên. Nghiên cứu tuân thủ các quy định về tính tự nguyện, bảo mật thông tin và không có rủi ro cho 

đối tượng tham gia. 

3. KẾT QUẢ 

Ý kiến của năm chuyên gia giáo dục điều dưỡng được chia thành các 5 chủ đề là: Cấu trúc chương trình, các 

học phần cần bổ sung, thời lượng thực hành thực tập và phương pháp giảng dạy lâm sàng, tính tích hợp của 

khung chương trình mới và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hội nhập của khung chương trình mới. 

3.1. Cấu trúc của khung chương trình cũ 

Cấu trúc khung chương trình cũ được các chuyên gia đối sánh và kết luận là có tính tương đồng về mặt nội 

dung nhưng cách sắp xếp có một số khác biệt so với chương trình của nước ngoài:... các học phần của mình và 

Philippines, Thái Lan khá tương đương, mình cũng có đầy đủ các nội dung, chỉ là sắp trước hay sắp sau... 

3.2. Khung chương trình cũ cần được bổ sung các học phần liên quan đến khoa học xã hội và kỹ năng 

mềm 

Theo ý kiến của các chuyên gia, chương trình cũ chưa thể hiện được các nội dung về khoa học xã hội và kỹ 

năng mềm mặc dù những nội dung rất quan trọng và cần thiết đối với năng lực hành nghề của điều dưỡng. Các 



nội dung được khuyến nghị bổ sung trên cơ sở bảng đối sánh là tư duy tích cực, kinh tế y tế, kỹ năng mềm; 

trong khi đó một chuyên gia nêu ý kiến về việc giảm nội dung phần Đường lối cách mạng. 

Học phần tư duy mình cũng thiếu, đây là phần rất quan trọng, cần phải hướng dẫn cho các em để khi ra 

trường các em có cái đầu tư duy tích cực để đưa ra được kế hoạch chăm sóc; hoặc là về kinh tế y tế để các em 

hiểu biết rằng khi chăm sóc bệnh nhân thì sẽ có lợi ích như thế nào khi truyền thông giáo dục cho bệnh nhân, 

lợi ích cho xã hội... 

Phần chính trị có thể giảm phần Đường lối cách mạng không? 

Các chuyên gia đều đồng thuận về tầm quan trọng của các kỹ năng này. Họ còn cho rằng chúng quan trọng 

vì “ảnh hưởng nhiều đến kỹ năng giải quyết vấn đề” và “việc ra quyết định rất quan trọng cho việc chăm sóc 

người bệnh cũng như là thăng tiến”. 

Một chuyên gia cho rằng kỹ năng mềm có ý nghĩa tích cực trong công tác chăm sóc người bệnh: 

Nghệ thuật và phát triển con người giúp cho điều dưỡng hiểu được về tâm lí con người nhiều hơn trong quá 

trình chăm sóc. 

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng cho rằng các học phần như Ngoại ngữ, Chăm sóc cấp cứu và hồi sức tích cực, 

Chăm sóc cấp cứu ban đầu và thảm họa nên được tăng thời lượng. Chuyên gia cho rằng điều này nhằm đáp ứng 

được nhu cầu hành nghề, phát triển nghề nghiệp và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

Về giao tiếp, nó rất quan trọng và liên quan đến giáo dục sức khỏe. Đối tượng cử nhân cần phát triển về 

nghiên cứu, không đọc được sách, tài liệu thì khó làm nghiên cứu. Phải có tiếng Anh thì mới phát triển được. 

Tiếng anh là phương tiện để phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu. 

Xã hội Việt Nam cũng đang xuất hiện những thảm họa do con người tạo ra và các kỹ năng cấp cứu là cần 

thiết. 

Thời lượng quá ít khiến sinh viên ra trường về ICU không còn nhớ các kỹ năng hồi sức cấp cứu. 

3.3. Thời lượng thực tập của khung chương trình cũ 

Thời lượng thực tập là phù hợp và cần chú trọng thêm phương pháp giảng dạy lâm sàng dựa trên vấn đề, tư 

duy tích cực, ra quyết định, giải quyết vấn đề và can thiệp điều dưỡng từ cơ bản đến chuyên sâu. 

Thực tập tại cơ sở y tế và cộng đồng là thiết yếu đối với đào tạo ngành nghề điều dưỡng. Do đó, các chuyên 

gia đề nghị nhiều kỹ năng cần được rèn luyện để đạt được hiệu quả tối ưu. 

Nên huấn luyện cho sinh viên cách giải quyết vấn đề với những can thiệp điều dưỡng cụ thể từ nguyên tắc cơ 

bản cho đến chuyên sâu hơn như trong các bệnh lí khác nhau, kết hợp các bệnh lí việc ra quyết định rất quan 

trọng cho việc chăm sóc người bệnh các em có cái đầu tư duy tích cực để đưa ra được kế hoạch chăm sóc. 

Yếu tố quan trọng khi thực tập còn liên quan đến người giảng viên và hiện trạng cơ sở thực tập: “Giảng viên 

cần theo sát sinh viên trong thời gian thực hành tại lâm sàng. Tôi không nghĩ nên để cho sinh viên theo thực 

hành với điều dưỡng lâm sàng, vì họ không có thời gian để theo sát sinh viên do hệ thống preceptor ở Việt Nam 

chưa tốt và số lượng bệnh nhân quá tải ở các bệnh viện thực hành”. 

3.4. Chương trình mới thiết kế tích hợp khoa học 

Chương trình mới thể hiện tính tích hợp dọc rõ tại các môn học chuyên ngành, đặc biệt là học phần chăm sóc 

người bệnh Nội -Ngoại khoa theo các hệ cơ quan. Tất cả các chuyên gia đều ủng hộ thiết kế này. 

Các học phần chuyên ngành tích hợp cùng với các phần kiến thức chăm sóc chuyên ngành rất hay, vì vừa 

học xong phần sinh lí, giải phẫu thì áp dụng ngay vào chăm sóc. Tôi thấy nó rất khoa học và rất muốn được đi 

học chương trình này. 

3.5. Khả năng hội nhập của sinh viên là sự phối hợp của nhiều yếu tố 



Những yếu tố giúp tạo khả năng hội nhập của sinh viên được để cập bao gồm: chương trình thiết kế tốt, năng 

lực giảng viên, sinh viên, hệ thống preceptor và cơ sở hạ tầng thực tập. Không chỉ dựa trên khung chương trình 

đơn lẻ, các yếu tố về nhân lực và nguồn lực để chương trình hoạt động hiệu quả cần sự đóng góp của nhiều bên 

liên quan. 

Nếu sinh viên được đào tạo đúng như chương trình này (Năm 1: môn định hướng ngành, môn đại cương; 

Năm 2: Nghiên cứu điều dưỡng, chuyên ngành chăm sóc; Năm 3: Chuyên ngành chăm sóc; Năm 4: Chuyên 

khoa tự chọn) và giảng viên có đủ năng lực thì tôi nghĩ khả năng hội nhập là cao. Khung chương trình lồng 

ghép rất hay nhưng còn tùy sinh viên có chịu học hay không... ngoài khung chương trình tốt thì nâng cao năng 

lực của giảng viên, và tìm hiểu thêm nhu cầu của nhà tuyển dụng thì mới đủ để đào tạo sinh viên. 

Giảng viên tận tâm, có năng lực chuyên môn sẽ là nhân tố quan trọng giúp cho chương trình được tiến hành 

trong thực tế đạt thành công. 

4. BÀN LUẬN 

Kết quả phỏng vấn ý kiến của chuyên gia khẳng định sự tương đồng và khác biệt của CTĐT điều dưỡng Việt 

Nam so với các nước trong khu vực. Nghiên cứu định tính bổ trợ cho kết quả định lượng với lời dẫn chi tiết cụ 

thể của chuyên gia giúp cho người xây dựng CTĐT điều dưỡng xem xét để đổi mới phù hợp. Cách thực hiện 

này cũng được sử dụng trong nghiên cứu khảo sát tính hiệu quả của CTĐT điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi của các trường đại học sức khỏe ở Iran [13]. 

Theo ý kiến của chuyên gia, CTĐT điều dưỡng cần bổ sung, trang bị cho sinh viên khả năng tư duy tích cực 

và giải quyết vấn đề là điều tất yếu vì điều dưỡng công tác trong môi trường phức tạp luôn biến động. Các kỹ 

năng này là yêu cầu trong chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam cũng như chuẩn đầu ra của chương trình. Hiện 

nay các kỹ năng này đang được chú trọng đưa vào CTĐT của nhiều ngành chứ không riêng gì cho điều dưỡng. 

Năng lực tư duy tích cực cần trang bị sớm cho sinh viên vì rất khó rèn luyện để đạt được trong thời gian ngắn. 

Kết quả nghiên cứu của Stewart (2005) đã chỉ ra rằng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm tư duy khi 

sinh viên ở giai đoạn trưởng thành [13]. 

Thời lượng học phần chính trị chiếm khá lớn trong giáo dục đại cương nhưng không thể cắt giảm. Đây là nội 

dung giáo dục công dân xã hội chủ nghĩa bắt buộc tại tất cả các trường đại học Việt Nam. Chính vì vậy, nhà 

trường có thể lồng ghép nội dung lý luận chính trị vào triết lý sống, ứng dụng thực tiễn trong thực hành nghề 

nghiệp để sinh viên có ý chí và phát triển bản thân theo định hướng chung của chính phủ nước nhà. CTĐT điều 

dưỡng Việt Nam cần xem xét các nội dung về bản chất con người lồng ghép vào các học phần lý luận chính trị. 

Điểm quan trọng là cần cho người học nhìn nhận sự ảnh hưởng của chính trị đến công tác chăm sóc sức khỏe 

người dân như thế nào như Hội các trường đào tạo điều dưỡng của Hoa Kỳ (AACN) nhấn mạnh trong bài viết Tác 

động của Giáo dục trong Thực hành Điều dưỡng [6]. 

Chuyên gia cho rằng nội dung kinh tế y tế rất cần thiết nhưng chưa thể hiện trong CTĐT của Việt Nam. Tuy 

nhiên, nội dung này có thể lồng ghép vào học phần Quản lý điều dưỡng. Thực hành chăm sóc cấp cứu và hồi 

sức tích cực của CTĐT cũ có thời lượng ít hơn so với các nước. Kết quả này là cơ sở để tăng thời lượng hoặc 

sắp xếp các học phần thực hành nói chung và điều dưỡng hồi sức cấp cứu nói riêng phù hợp với đặc điểm tình 

hình bệnh tật của địa phương và nhu cầu của xã hội [10]. 

Ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh được sử dụng phổ biến trên thế giới trong lĩnh vực chuyên ngành, giao tiếp 

và cơ hội nghề nghiệp. Sinh viên điều dưỡng với yêu cầu phát triển nghề nghiệp thì cần học tiếng Anh nhằm 

tăng cường khả năng đọc hiểu tài liệu để cập nhật các chứng cứ trong thực hành điều dưỡng và giao tiếp với 

khách hàng quốc tế. Như vậy, sinh viên học ngoại ngữ như là phương tiện để có khả năng học tập suốt đời. 

Khi nhắc đến năng lực học tập suốt đời, điều chuyên gia nhấn mạnh là phát triển đội ngũ giảng dạy và các 

nguồn lực khác bên cạnh việc xây dựng chương trình logic. Ý kiến này hoàn toàn hợp lý và được ủng hộ 

trong y văn thể hiện qua bài tổng quan hệ thống của Qalehsari năm 2017 [8]. Nhóm nghiên cứu này đã tìm ra 

rằng kỹ năng học tập suốt đời cải thiện được chất lượng chăm sóc điều dưỡng nhưng rất ít giảng viên chú 

trọng đến kỹ năng học tập này cho sinh viên. Ủy Ban liên kết điều dưỡng các nước Đông Nam Á (ASEAN 

Joint Coordinating Committee on Nursing -AJCCN) đã được thiết lập để tìm ra hướng đi cho điều dưỡng và 



cũng xác định rào cản chính của sự lưu thông lao động của các nước chính là ngôn ngữ, chứng chỉ hành nghề 

quốc gia, và chương trình đào tạo. Trong khi điều dưỡng Singapore, Philipines và Malaysia đã nâng cao việc 

sử dụng Tiếng Anh và sử dụng khá trôi chảy trong khi các nước còn lại thì vấn đề này còn là rào cản lớn khi 

ra nước ngoài làm việc. Philipines là nước có sự cải cách mạnh mẽ về chương trình theo mô hình của Mỹ 

giúp điều dưỡng có thể làm việc tại Mỹ dễ dàng hơn [7]. Điều này cho thấy tầm nhìn của các chuyên gia là 

hoàn toàn có cơ sở và nắm bắt đúng thực trạng của hoạt động nghề nghiệp và đào tạo điều dưỡng Việt Nam 

trong cơ hội hội nhập. 

Các chuyên gia ủng hộ CTĐT mới với sự tích hợp của các nội dung sinh lí, giải phẫu, dược lâm sàng và 

chăm sóc điều dưỡng trong cùng một học phần. Nghị quyết số 29/NQ-TW đã vạch ra “Nội dung giáo dục nghề 

nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành 

năng lực nghề nghiệp cho người học” [3]. Năm 2012, Điều dưỡng đã được ban hành chuẩn năng lực nghề 

nghiệp [2]; do đó, việc CTĐT được thiết kế theo hướng tích hợp để sinh viên điều dưỡng đạt được năng lực 

thực hành nghề nghiệp là tất yếu. Quan điểm tích hợp giúp cho sinh viên nhận ra điểm then chốt và mối liên hệ 

giữa các nội dung kiến thức và kỹ năng từ các lĩnh vực khác nhau trong quá trình chăm sóc những đối tượng 

người bệnh cụ thể. Chương trình của Philippines thể hiện sự tích hợp bằng cách tiếp cận chăm sóc người bệnh 

dựa trên vấn đề [5]. Đây là một hướng tiếp cận hiện đại và thực tế đang áp dụng tại một số trường đào tạo điều 

dưỡng hàng đầu Hoa Kỳ, tuy nhiên cách tích hợp chăm sóc người bệnh theo hệ cơ quan của chương trình đổi 

mới của  

Việt Nam cũng là xu hướng của một số trường đào tạo điều dưỡng tại châu Âu. 

Tóm lại, nghiên cứu định tính đã hỗ trợ việc phân tích so sánh CTĐT các nước và là cơ sở để người thiết kế 

xem xét đổi mới CTĐT Việt Nam tương đồng với các nước trong khu vực và theo xu hướng hội nhập của thế 

giới. Mặc dù vậy, nghiên cứu có hạn chế như sau: (1) bảng đối sánh chưa thể tiếp cận với đề cương chi tiết của 

Thái Lan và Philippines; và (2) phỏng vấn chưa đào sâu hơn về kinh nghiệm cá nhân của các chuyên gia về việc 

xây dựng khung chương trình hay sự Việt hóa khung của nước ngoài áp dụng trong hoàn cảnh của Việt Nam. 

Các hạn chế này cần được khắc phục trong các nghiên cứu sau. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Chương trình đào tạo theo năng lực của Việt Nam khá tương đồng với các CTĐT của Philippines và Thái 

Lan. Bên cạnh các học phần khoa học xã hội, kỹ năng mềm cần được bổ sung thì Ngoại ngữ, Chăm sóc cấp cứu 

và hồi sức tích cực cũng cần được xem xét tăng thời lượng. Ngoài ra, thực tập tại cơ sở y tế và cộng đồng cần 

chú trọng phương pháp dạy và học giúp sinh viên giải quyết vấn đề từ cơ bản đến chuyên sâu. Các chuyên gia 

cũng đồng thuận sự kết hợp của chương trình, giảng viên, sinh viên, preceptor, cơ sở thực tập là yếu tố quan 

trọng giúp sinh viên hội nhập khu vực. 

Nhóm nghiên cứu đề xuất nhà trường xem xét đến nhận định của các chuyên gia điều dưỡng trong việc phát 

triển và hoàn thiện chương trình Cử nhân điều dưỡng theo nhân lực mới. 
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