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Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học 

PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HÀNH 

 PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga
*
 

 Trưởng Ban tổ chức Hội thảo 

Hội thảo "Công tác xã hội trong bệnh viện - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn thực hành" là hội thảo cấp trường Đại học Khoa 

học Xã hội & Nhân văn. Nội dung hội thảo được tập trung vào 

một trong những vấn đề nóng hiện nay của ngành công tác xã 

hội, đó là công tác xã hội trong ngành y tế. Chúng ta đều biết, 

năm 2010 được đánh dấu là năm ra đời của ngành công tác xã hội 

nước ta khi "Đề án phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam, 

giai đoạn 2010-2020" (gọi tắt là Đề án 32) được phê duyệt. Đề án 

tập trung vào việc phát triển nghề công tác xã hội thông qua việc 

ban hành các văn bản pháp lý mở đường cho sự hình thành và 

phát triển ngành công tác xã hội ở Việt Nam. Đề án 32 cũng tập 

trung vào việc phát triển nguồn nhân lực công tác xã hội với mục 

tiêu đến năm 2020 đất nước chúng ta sẽ có 60.000 người làm việc 

trong lĩnh vực công tác xã hội. Đến nay đã có 55 trường đại học, 

cao đẳng đào tạo cử nhân ngành công tác xã hội. Tuy nhiên, một 

thực tế có thể thấy, công tác xã hội rất thiếu nguồn nhân lực có 

chất lượng cao. Ở một số trường đào tạo công tác xã hội, hầu như 

không có giảng viên chuyên ngành về công tác xã hội. Những 

vấn đề xã hội ngày càng nhiều, nhu cầu xã hội ngày càng đòi hỏi 

phải có đội ngũ nhân viên xã hội hỗ trợ, nhưng số lượng không 

đủ đáp ứng cũng như chất lượng chưa đảm bảo. Một số lĩnh vực 

như chăm sóc sức khỏe, y tế, bệnh viện hầu như không có các 
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phòng tham vấn, phòng công tác xã hội và nhân viên xã hội làm 

việc trong lĩnh vực bệnh viện. Trong khi đó, tại các nước phát 

triển, công tác xã hội trong bệnh viện được đánh giá rất quan 

trọng và có một đội ngũ nhân viên lớn. Vì tại bệnh viện, nhân 

viên xã hội là một thành phần trong ê kíp trị liệu. Nhân viên xã 

hội có nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, phương pháp 

chữa trị thích hợp trên cơ sở thu thập thông tin về điều kiện sống, 

thói quen, cá tính, đặc điểm tâm lý của bệnh nhân. Nhân viên xã 

hội còn thực hiện các trợ giúp về tâm lý đối với người bệnh như: 

trấn an, giảm áp lực, tránh xấu hổ, tư vấn về điều trị,… Nhân 

viên xã hội cũng có thể tham mưu về kế hoạch xuất viện của 

bệnh nhân và theo dõi bệnh nhân sau khi ra viện. Chăm sóc sức 

khoẻ tại gia đình và cộng đồng cũng rất cần có sự tham gia của 

nhân viên xã hội. Họ có thể tham dự vào các hoạt động chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu tại cộng đồng như: truyền thông, giáo dục sức 

khoẻ, giúp các nhóm đặc thù phục hồi, phát triển thể chất và tinh 

thần,… Sự xuất hiện của nhân viên xã hội trong chăm sóc sức 

khỏe tại cộng đồng là phương thức để mở rộng mạng lưới chăm 

sóc sức khỏe đến với người dân ở mọi nơi, mọi lúc, nhằm khuyến 

khích họ tích cực tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ 

bằng chính khả năng của mình và với các phương pháp thích hợp. 

Đồng thời, công tác xã hội còn cần thiết phải được ứng dụng ở 

cấp hoạch định chính sách về chăm sóc sức khỏe.  

Những năm gần đây, tại một số bệnh viện tuyến Trung ương 

cũng đã triển khai hoạt động công tác xã hội với sự tham gia 

của  đội ngũ nhân viên y tế kiêm nhiệm và tình nguyện viên 

nhằm hỗ trợ thầy thuốc trong phân loại bệnh nhân, tư vấn, giới 

thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh,… 

góp phần làm giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận và sử 

dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Một số mô hình tổ chức của hoạt 

động công tác xã hội trong bệnh viện và tại cộng đồng cũng đã 

được hình thành trong thực tiễn như: phòng công tác xã hội, 
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phòng Chăm sóc khách hàng, tổ Từ thiện xã hội,… thuộc bệnh 

viện hay nhóm công tác xã hội tham gia hỗ trợ người có 

HIV/AIDS, bệnh nhân tâm thần, giúp phục hồi chức năng tại 

xã/phường,… Tuy nhiên, các hoạt động mới chỉ mang tính tự 

phát, chưa được điều chỉnh bởi các văn bản mang tính pháp lý. 

Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động chủ yếu mới chỉ có nhiệt 

huyết và kinh nghiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kiến 

thức, kỹ năng nên thường thiếu tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt 

động chưa được như mong đợi. Cùng với đề án phát triển nghề 

công tác xã hội trong bệnh viện của Bộ y tế trong giai đoạn 2011 - 

2020, có thể thấy Nhà nước đang rất quan tâm đến mảng này. Tuy 

nhiên, hiện tại vẫn chưa có những nghiên cứu chính thức nào để 

đánh giá thực trạng, nguyên nhân, nhu cầu xã hội cũng như hiệu quả 

hoạt động của các phòng công tác xã hội tại các bệnh viện. Hội thảo 

với chủ đề “Công tác xã hội trong bệnh viện, những vấn đề lý luận 

và thực tiễn thực hành” mong muốn sẽ đưa ra một hệ thống lý 

thuyết, cơ sở lý luận về công tác xã hội bệnh viện; việc áp dụng và 

phát triển công tác xã hội bệnh viện tại một số nước phát triển; tình 

hình thực tế tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh về nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân, đội ngũ y bác 

sỹ về việc cần thiết phải có nhân viên xã hội và phòng công tác xã 

hội; vai trò của nhân viên xã hội tại bệnh viện; đánh giá hiệu quả 

hoạt động của các mô hình công tác xã hội bệnh viện hiện đang 

được triển khai và thực hiện tại các bệnh viện, phòng khám cụ thể - 

ưu khuyết điểm, những mặt tồn tại và hạn chế; dựa trên tất cả những 

tham luận về lý thuyết và thực tế, hội thảo sẽ cố gắng đưa ra một 

mô hình công tác xã hội bệnh viện có thể ứng dụng tại các bệnh 

viện, phòng khám có thể đem lại hiệu quả cụ thể và thiết thực. 

Đã có 20 bài viết của tác giả khắp nơi trong cả nước gửi bài 

tham gia hội thảo. Đó là những bài viết được tập trung vào bốn 

chủ đề: 
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- Hệ thống chính sách, khung pháp lý liên quan đến quá trình 

hình thành và phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế. 

- Lịch sử hình thành ngành công tác xã hội và cơ sở lý luận 

cho sự hình thành và phát triển nghề công tác xã hội trong bệnh 

viện: Lịch sử hình thành ngành CTXH, cơ sở lý luận của sự phát 

triển ngành CTXH trong bệnh viện, các mô hình dịch vụ xã hội 

cơ bản và mô hình sáng kiến chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, 

người nhà bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ, cộng đồng.  

- Những bài học kinh nghiệm từ phát triển nghề công tác xã 

hội trên thế giới.  

- Thực trạng và nhu cầu phát triển ngành công tác xã hội 

trong bệnh viện ở Việt Nam: Các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, 

nhu cầu của bệnh viện đối với nghề CTXH, thực trạng áp dụng 

CTXH trong bệnh viện tại các phòng khám, bệnh viện (đánh giá 

hiệu quả, ưu khuyết điểm, tồn tại và hạn chế,...).  

- Công tác đào tạo liên quan đến chuyên ngành công tác xã 

hội trong bệnh viện: Chương trình đào tạo, công tác thực hành 

thực tập của sinh viên ngành công tác xã hội và việc nâng cao 

năng lực của đội ngũ giáo viên 

Phần trình bày dưới đây sẽ điểm qua một số nội dung chính 

của các bài báo được trình bày trong Kỷ yếu của hội thảo:  

Phần nội dung thứ nhất của Kỷ yếu tập chung vào những vấn 

đề chung của công tác xã hội trong bệnh viện. Nói về hệ thống 

chính sách, khung pháp lý liên quan đến quá trình hình thành và 

phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế, tác giả Đỗ Hạnh 

Nga, trong bài: "Hệ thống khung pháp lý - Cơ sở phát triển nghề 

công tác xã hội trong ngành y tế" cho biết: Từ năm 2010, đã có 7 

văn bản pháp lý được các cơ quan quản lý ban hành. Trong đó có 

3 văn bản đóng vai trò quyết định cho sự hình thành và phát triển 
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nghề công tác xã hội trong ngành Y tế. Đó là: (1) Quyết định số 

32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 

nhằm phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam. (2) 

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ vào 

thực tiễn của ngành Y tế Đề án phát triển nghề Công tác xã hội 

trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2010 đã được Bộ trưởng Bộ Y 

tế ký quyết định ban hành vào ngày 15/07/2011 theo Quyết  định 

số 2514 /QĐ-BYT . Và (3) Thông tư số 43/2015/TT-BYT do Bộ 

Y tế ban hành ngày 26/11/2015 quy định nhiệm vụ và hình thức 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện. 

Những cơ sở pháp lý này sẽ tạo điều kiện cho nghề công tác xã 

hội phát triển mạnh mẽ trong ngành y tế trong thời gian tới.  

Nói về lịch sử hình thành và phát triển nghề công tác xã hội 

trong bệnh viện trên thế giới, tác giả Bùi Thị Thanh Tuyền và 

Trần Thị Trân Châu đã biết công tác xã hội trong bệnh viện lần 

đầu tiên xuất hiện ở Anh vào cuối thế kỷ 19, năm 1895 và sau đó 

xuất hiện ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20, năm 1905. Lúc đầu nhân viên 

xã hội trong bệnh viện chỉ có vai trò là "nhân viên phát chẩn", 

sau đó là phòng dịch vụ xã hội với nhiệm vụ cung cấp các dịch 

vụ trợ giúp cho người bệnh (vào năm 1905-1913). Dần dần, nhân 

viên xã hội trong bệnh viện đã được chuyên nghiệp hóa và được 

gọi là nhân viên xã hội y tế. Nhân viên xã hội y tế có 6 hoạt động 

chủ yếu: Quản lý trường hợp về mảng y-xã hội, ghi chép dữ liệu, 

giảng dạy về sức khỏe, theo dõi bệnh nhân, điều chỉnh mức phí 

và mở rộng dịch vụ y tế bằng cách chuyển người bệnh đến các 

nhà dưỡng bệnh, cơ quan phúc lợi xã hội hay các cơ sở y tế khác. 

Tác giả Bùi Thị Thanh Tuyền cho rằng xem lại lịch sử phát triển 

nghề công tác xã hội trong bệnh viện cho thấy có sự tương đồng 

với quá trình hình thành và phát triển nghề công tác xã hội trong 

bệnh viện ở Việt Nam về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của nhân viên 

xã hội trong bệnh viện. 
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Đề cập đến mô hình công tác xã hội trong bệnh viện tại Mỹ, 

tác giả Trương Nguyễn Xuân Quỳnh và Phạm Thị Thu cho biết, 

các bệnh viện ở Mỹ thường có hai mô hình công tác xã hội 

(CTXH). Mô hình CTXH theo chiều dọc thì có một phòng CTXH 

chuyên nghiệp điều phối hoạt động CTXH chung và có đội ngũ 

nhân viên xã hội có thể thực hiện được nhiều vai trò và có thể 

luân chuyển vị trí cho nhau. Mô hình CTXH trong bệnh viện thứ 

hai là được tổ chức theo chiều ngang, trong đó, ở mỗi khoa chức 

năng sẽ có một nhân viên y xã hội riêng và  thực hiện các công 

việc chuyên môn đặc thù mà từng chuyên khoa và với những kiến 

thức sâu hơn về bệnh lý của bệnh nhân. Mỗi một mô hình CTXH 

như thế này đều có những ưu điểm và nhược điểm, do đó đòi hỏi 

nhà quản lý bệnh viện cân nhắc khi áp dụng ở Việt Nam.  

Nói về ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về công 

tác xã hội trong bệnh viện và ứng dụng kết quả đó thì phải kể đến 

nghiên cứu của hai tác giả Nguyễn Thị Kim ngọc và Phạm Ngọc 

Thanh với bài viết: "Dự án cuộc sống sau khi xuất viện - Một 

nghiên cứu về công tác xã hội bệnh viện". Đây là nghiên cứu 

được thực hiện với sự hỗ trợ của trường Đại học Oxford ở bệnh 

viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh với mục đích hỗ trợ bệnh 

nhân/thân nhân nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương và nhân 

viên y tế qua việc điều phối, tư vấn và sự kết nối với các dịch vụ 

y tế, các nhà nghiên cứu để cải thiện các nghiên cứu y sinh và kết 

quả chăm sóc sức khỏe. Kết quả dự án “Cuộc sống sau khi xuất 

viện” cung cấp các nhà nghiên cứu, nhân viên công tác xã hội cái 

nhìn thực tế về những khó khăn của bệnh nhân sau khi xuất viện 

và trở về nhà. Khó khăn đó có thể đến với bệnh nhân, người thân, 

từ chăm sóc bệnh nhân lúc nhập viện, điều trị bệnh, sau khi xuất 

viện hay việc tiếp cận các thông tin, dịch vụ cần thiết của bệnh 

nhân. Từ những khó khăn mà trên thực tế bệnh nhân phải đối 

diện, nhân viên công tác xã hội bệnh viện biết được rõ mình sẽ 

lên kế hoạch hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân như thế nào, 
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để việc chăm sóc sức khỏe được cải thiện tốt hơn và mang tính 

toàn diện. Dự án này cũng cung cấp thông tin hoạt động cho đơn 

vị đào tạo có định hướng đào tạo công tác xã hội bệnh viện có thể 

bồi dưỡng, hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu cho các cử nhân công 

tác xã hội định hình công việc trong tương lai. 

Một nghiên cứu khác được thực hiện tại các bệnh viện ở tỉnh 

Bến Tre của các tác giả Huỳnh Văn Chẩn và Nguyễn Thị Hồng 

với mục đích tìm hiểu nhu cầu phát triển nghề công tác xã hội 

trong bệnh viện. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài 

viết: "Công tác xã hội trong bệnh viện - Nhu cầu của các bệnh 

viên tại tỉnh Bến Tre" đã cho thấy các bệnh viện đều có nhu cầu 

rất cao trong việc tuyển dụng nhân viên xã hội vào làm việc.  

Tiếp theo là những bài viết của các tác giả: Cao Liên Hương, 

Nguyễn Thị Thanh Tùng, Phạm Thị Tâm, Tạ Thị Thanh Thủy, 

Phan Thành Phúc Phạm Thị Oanh, Đỗ Thị Thu Phương. Những 

bài báo được viết dành cho các nhóm bệnh nhân khác nhau trong 

bệnh viện (bệnh nhân nghiện chất, bệnh nhân là người cao tuổi bị 

Alzheimer, bệnh nhân nhiễm HIV) nhằm chỉ ra những đặc điểm 

tâm lý xã hội của các nhóm bệnh nhân và những yêu cầu về kiến 

thức, kỹ năng mà nhân viên xã hội cần phải có khi làm việc với 

những nhóm bệnh nhân khác nhau.  

Phần thứ hai của Kỷ yếu hội thảo là các bài viết phân tích 

thực trạng công tác xã hội trong bệnh viện và công tác đào tạo cử 

nhân ngành công tác xã hội trong bệnh viện.  

Các bài viết được gửi đến hội thảo từ đại diện của các bệnh 

viện với mục đích trình bày thực trạng các hoạt động công tác xã 

hội đang diễn ra ở các bệnh viện. Tác giả Lê Minh Hiển và 

Nguyễn Thị Thùy Dương với bài viết: "Kết quả các hoạt động 

công tác xã hội tại bệnh viện Chợ Rẫy" đã cho thấy Tổ Y xã hội 

được thành lập ở bệnh viện Chợ Rẫy cách đây trên 10 năm (năm 
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2004) và có nhiều đóng góp cho việc hỗ trợ bệnh nhân nghèo và 

hoạt động của Tổ Y xã hội chủ yếu mang tính chất từ thiện. Đơn 

vị Y xã hội chỉ mới được kiện toàn lại tổ chức và thành lập phòng 

Công tác xã hội từ 8/2015. 

Tương tự như Bệnh viện Chợ Rẫy, tác giả Đoàn Thị Thùy 

Loan với bài viết: "Thực trạng triển khai họat động công tác xã 

hội tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa" và tác giả Huỳnh Thị 

Kim Tuyến và Nguyễn Thị Kim Long với bài viết: "Thực trạng 

và giải pháp phát triển nghề công tác xã hội bệnh viện lao và 

bệnh phổi tỉnh Bến Tre" đã cho thấy thực trạng hoạt động CTXH 

trong các bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi tỉnh Bến Tre.  

Nhóm các bài viết trình bày về chương trình đào tạo cử nhân 

CTXH và việc kết nối với các bệnh viện để đưa sinh viên đi thực 

tập. Tác giả Nguyễn Ly Lai và Nguyễn Thị Phương Linh trong 

bài viết: "Công tác xã hội trong bệnh viện - Chương trình đào tạo 

dưới góc nhìn tuyển dụng" đã bằng phương pháp nghiên cứu định 

tính thông qua việc phân tích 11 bảng thông tin tuyển dụng nhân 

viên công tác xã hội trong bệnh viện từ các nước Hoa Kỳ, Anh 

Quốc và Canada. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra những luận bàn và 

khuyến nghị khi xây dựng đề cương học phần công tác xã hội 

trong bệnh viện tại Việt Nam. 

Tác giả Lê Thị Hoàng Liễu với bài viết: "Chương trình đào 

tạo cử nhân công tác xã hội  và định hướng chuyên ngành công 

tác xã hội trong bệnh viện – Thách thức và cơ hội" cho biết 

những bất cập trong chương trình đào tạo cần được giải quyết để 

kịp thời có kế hoạch đào tạo cử nhân CTXH trong lĩnh vực y tế 

một cách chuyên nghiệp hơn.  

Tiếp theo là nhóm các bài viết của các tác giả là những giảng 

viên đại học, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong 
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việc đưa sinh viên thực tập tại bệnh viện. Tác giả Phạm Thị Tâm 

và Tạ Thị Thanh Thủy với bài viết: "Thực hành công tác xã hội 

trong bệnh viện - Một số khó khăn và đề xuất" và tác giả Chu 

Dũng với bài viết: "Mô hình công tác xã hội bệnh viện do nhóm 

Happier thực hiện" và bài viết của nhóm tác giả Đinh Văn Mãi 

và Nguyễn Đức Tài với bài viết: "Chân dung nhân viên công tác 

xã hội lâm sàng trong môi trường bệnh viện" đã cho chúng ta biết 

những thuận lợi và khó khăn khi đưa sinh viên đi thực tập ở bệnh 

viện và những giải pháp được các tác giả đề xuất để cải tiến công 

tác thực tập trong bệnh viện của sinh viên được tốt hơn.   

Ban tổ chức Hội thảo đã cố gắng hết sức để tuyển chọn một 

cách đầy đủ nhất những công trình của các tác giả gửi về tham 

dự. Ban tổ chức chân thành cám ơn các tác giả đã quan tâm gửi 

bài, đến tham dự và báo cáo tại Hội thảo. Những đóng góp tâm 

huyết của quý tác giả đã làm nên thành công của Hội thảo này.  

Xin kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, may mắn và 

thành công! 

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp! 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2016 
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HỆ THỐNG KHUNG PHÁP LÝ - CƠ SỞ CHO SỰ PHÁT 

TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG NGÀNH Y TẾ 

LEGAL FRAMEWORK SYSTEM  

- THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK  

IN THE HEALTH SECTOR 

PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga
*
 

TÓM TẮT 

Bài viết trình bày một hệ thống khung pháp lý với bảy văn bản được các 

cấp quản lý ban hành để tạo tiền đề cho sự phát triển nghề công tác xã hội trong 

ngành y tế. Trong đó có ba văn bản quan trọng nhất, đó là Đề án phát triển nghề 

công tác xã hội ở Việt Nam, giai đoạn 2010-2020 (gọi là Đề án 32) định hướng 

xây dựng nguồn nhân lực công tác xã hội ở Việt Nam. Trên cơ sở của Đề án 32, 

Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020 đã 

ra đời với những mục tiêu và hoạt động phát triển nghề công tác xã hội trong 

ngành y tế. Thông tư số 43 của Bộ Y tế quy định nhiệm vụ và hình thức tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện. Trên cơ sở của các văn bản 

pháp lý này, nghề công tác xã hội đã và đang được triển khai nhanh chóng ở các 

bệnh viện.  

Từ khóa: khung pháp lý, phát triển, nghề công tác xã hội, ngành y tế 

ABSTRACT 

The paper presents a legal framework system with seven legal documents 

what establish legal basis for the development of social work in the health sector. 

There are three most important documents, such as the Project of developing 

social work in Vietnam, 2010-2020 (known as the Scheme 32) oriented building 

human resources in social work in Vietnam. On the basis of the Scheme 32, the 

Project of social work development in the health sector for 2011-2020 was 

launched with the goal of developing and operating social work in the health 

sector. Circular No.43 of the Ministry of Health defines tasks and forms of 

                                                 
*
   Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học 

Quốc gia TP HCM 



PHẦN 1: 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 

 

- 14 - 

organization to perform the tasks of social work in the hospital. On the basis of 

this legal documents, social work has been rapidly deployed in hospitals. 

Keywords: legal framework system, development, social work, health sector 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (Social 

work in health care), công tác xã hội trong các cơ sở y tế (Social 

work in health care settings), công tác xã hội trong bệnh viện 

(Social work in hospitals),... là những cách gọi thường được dùng 

để chỉ công việc của người nhân viên xã hội trong bệnh viện 

(Hospital social worker) (theo NASW, 2011).  

Công tác xã hội trong bệnh viện có một lịch sử phát triển lâu 

đời trên thế giới, từ cuối thế kỷ 19, từ những năm 1880 ở Anh 

(Gehlert, 2012) khi có một nhóm tình nguyện viên làm việc tại 

một nhà thương điên của Anh đã có những cuộc thăm viếng thân 

thiện nhằm tìm hiểu và giúp đỡ bệnh nhân sau khi xuất viện trở 

lại trạng thái cân bằng trong điều kiện nhà ở hiện tại của họ. Sau 

đó, công tác xã hội trong bệnh viện được hình thành ở Mỹ vào 

đầu thế kỷ 20, năm 1900 khi những người y tá đã đến thăm bệnh 

nhân sau khi xuất viện và họ đã cho thấy được tầm quan trọng 

của việc hiểu rõ các vấn đề xã hội của bệnh nhân (Gehlert, 2012). 

Từ những ngày đầu tiên của lịch sử ra đời ngành công tác xã hội 

trong bệnh viện đến nay đã trải qua hơn một thế kỷ, công tác xã 

hội trong bệnh viện đã càng ngày càng chứng tỏ là một nghề 

không thể thiếu được trong bệnh viện ở các nước phát triển, ở 

châu Âu, châu Mỹ, châu Úc,... Nhân viên công tác xã hội tham 

gia vào các hoạt động trong bệnh viện như là một lực lượng, một 

đội ngũ không thể thiếu được, bên cạnh đội ngũ y bác sĩ và điều 

dưỡng của bệnh viện. Thậm chí, theo kết quả của một cuộc khảo 

sát quốc gia về chứng chỉ hành nghề của nhân viên xã hội tại Mỹ 

thì bệnh viện là môi trường làm việc thông dụng nhất của người 
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làm nghề công tác xã hội (Whitaker, Weismiller, Clark & 

Wilson, 2006). Nghiên cứu cũng cho thấy các bệnh viện trên thế 

giới hiện nay đều phải giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của 

bệnh nhân, khối lượng công việc của bệnh viên gia tăng, những 

công việc liên quan đến những thủ tục giấy tờ, danh sách bệnh 

nhân chờ đợi được cung cấp dịch vụ ngày càng tăng (Whitaker, et 

al, 2006).  

Ở Việt Nam, một số bệnh viện, đặc biệt là ở các tỉnh phía 

Nam có duy trì hoạt động xã hội mang tính từ thiện để trợ giúp 

bệnh nhân song vẫn chỉ là những việc làm tự phát do một số cá 

nhân hoặc tổ chức tự nguyện tham gia. Các hoạt động này còn 

thiếu tính chuyên nghiệp, mang nặng tính ban phát, chỉ giúp bệnh 

nhân giải quyết được một số nhu cầu cần thiết như: bếp ăn từ 

thiện, gây quỹ từ thiện,… Trong khi đó tại hầu hết các bệnh viện 

của cả nước, nhất là các bệnh viện tuyến trên thường xuyên ở 

trong tình trạng quá tải. Nhân viên y tế không có đủ thời gian và 

khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc của bệnh nhân 

như: khai thác thông tin về đặc điểm nhân khẩu xã hội của người 

bệnh, cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng, địa điểm của các 

loại dịch vụ, tư vấn về phác đồ điều trị, tư vấn cách phòng ngừa, 

trấn an tinh thần cho người bệnh,… Do vậy, hiện đang có nhiều 

vấn đề nảy sinh tại các bệnh viện như: “cò bệnh viện”, sự thiếu 

hụt thông tin khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, sự 

không hài lòng của bệnh nhân đối với các cơ sở y tế, sự căng 

thẳng trong mối quan hệ giữa người bệnh và thầy thuốc,… (Bộ Y 

tế, 2011). Những vụ việc thường xuyên xảy ra gần đây ở các 

bệnh viện như việc người nhà bệnh nhân ngang nhiên vào bệnh 

viện đánh bác sĩ (Nam Phương, 2014; Khương Quỳnh, 2015). Có 

nhiều lý do khiến cho người nhà của bệnh nhân cảm thấy búc xúc 

vì người thân của họ có thể không được chữa trị kịp thời, có thể 

bị chết mà không rõ lý do,.... Đây là vấn đề mà không phải ai 

trong bệnh viện có thể làm được và do đó rất cần người có 
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chuyên môn và trình độ nhất định, người có thể làm những dịch 

vụ hỗ trợ, tham vấn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả nhân 

viên trong bệnh viện. Nội dung dưới đây trình bày các văn bản 

pháp lý là cơ sở cho việc hình thành và phát triển nghề công tác 

xã hội trong ngành y tế. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Những văn bản pháp lý là cơ sở cho sự hình thành và 

phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế 

Ngày 25/3/2010 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 

32/2010/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển nghề công tác xã 

hội ở Việt Nam, giai đoạn 2010-2020". Đây là dấu mốc quan 

trọng và được đánh giá là mốc thời gian khởi điểm cho sự phát 

triển nghề công tác xã hội ở nước ta. Kể từ thời gian này, hàng 

loạt những văn bản pháp lý đã được xây dựng và ban hành bởi 

nhiều Bộ khác nhau nhằm đưa nghề công tác xã hội thực sự đi 

vào đời sống xã hội. Dưới đây là thống kê những văn bản pháp lý 

là nền tảng cho sự hình thành và phát triển nghề công tác xã hội 

trong ngành Y tế:   

(1)  Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ban hành ngày 25/3/2010 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển 

nghề CTXH ở Việt Nam, giai đoạn 2010-2020”. 

(2)  Thông tư số 08/2010/TT-BNV ban hành ngày 25/8/2010 

của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên 

chức công tác xã hội. 

(3) Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 

8/11/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã 

hội.  
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(4)  Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ban 

hành ngày 26/01/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án 

phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 

2011-2020”. 

(5)  Quyết định số 2514/QĐ-BYT ban hành ngày 15/7/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Phát triển nghề 

công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020". 

(6)  Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXHBHV ban 

hành ngày 19/08/2015 của Bộ Lao động - Thương binh - 

Xã hội và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH. 

(7)  Thông tư số 43/2015/TT-BYT ban hành ngày 26/11/2015 

của Bộ Y tế quy định nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện. 

2.2. Tóm tắt một số nội dung chính của các văn bản pháp quy 

đóng vai trò quyết định cho sự hình thành và phát triển nghề 

công tác xã hội trong ngành y tế 

Trong 07 văn bản pháp quy được liệt kê ở trên, có 03 văn bản 

đóng vai trò quyết định cho sự hình thành và phát triển nghề công 

tác xã hội trong ngành Y tế. Đó là Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Ch nh phủ phê duyệt Đề án Phát 

triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 (gọi tắt là Đề án 

32) như là một điểm nhấn quan trọng cho sự phát triển ngành Công 

tác xã hội tại Việt Nam. Mục tiêu của Đề án phát triển nghề Công 

tác xã hội giai đoạn 2010-2020 là: "Phát triển công tác xã hội trở 

thành một nghề ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội 

về nghề công tác xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, 
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nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt 

yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp 

dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống 

an sinh xã hội tiên tiến". Đây là một đề án hoàn toàn nhằm mục 

đ ch xây dựng nguồn nhân lực công tác xã hội chuyên nghiệp tại 

nước ta.   

Đề án 32 đã xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động nhằm 

phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam bao 

hàm hệ thống các chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ, các ngạch 

viên chức và nhân viên công tác xã hội, đồng thời đưa ra phương 

pháp, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực nhân viên công tác xã hội 

từ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ trong các lĩnh vực 

khác nhau. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành 

và phát triển nghề công tác xã hội trong các lĩnh vực của đời sống 

xã hội nói chung cũng như trong lĩnh vực y tế ở nước ta. 

Trong ngành Y tế, những năm gần đây, tại một số bệnh viện 

tuyến trung ương cũng đã triển khai hoạt động công tác xã hội 

với sự tham gia của đội ngũ nhân viên y tế kiêm nhiệm và tình 

nguyện viên nhằm hỗ trợ thầy thuốc trong phân loại bệnh nhân, 

tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc người 

bệnh,… góp phần làm giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận 

và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Một số mô hình tổ chức 

hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện và tại cộng đồng cũng 

đã được hình thành trong thực tiễn như: phòng Công tác xã hội, 

phòng Chăm sóc khách hàng, tổ Từ thiện xã hội,… thuộc bệnh 

viện hay nhóm công tác xã hội tham gia hỗ trợ người có 

HIV/AIDS, bệnh nhân tâm thần, giúp phục hồi chức năng tại 

xã/phường,…Tuy nhiên, hoạt động công tác xã hội trong Ngành 

hiện mới chỉ mang tính tự phát, chưa được điều chỉnh bởi các văn 

bản mang t nh pháp lý. Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động chủ 

yếu mới chỉ có nhiệt huyết và kinh nghiệm, chưa được đào tạo, 
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bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng nên thường thiếu tính chuyên 

nghiệp, hiệu quả hoạt động chưa được như mong đợi. Nhằm cụ 

thể hóa Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ vào thực tiễn 

của ngành Y tế góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết 

trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ 

cũng như làm gia tăng sự hài lòng của người dân khi sử dụng 

dịch vụ Y tế, Đề án phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành 

Y tế giai đoạn 2011-2010 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết 

định ban hành vào ngày 15/07/2011 theo Quyết  định số 2514 

/QĐ-BYT (Bộ Y tế, 2011). Đây được xem như là mốc lịch sử 

quan trọng trong việc chính thức hóa đưa công tác xã hội vào 

trong bệnh viện ở Việt Nam. 

Từ mục tiêu chung là hình thành và phát triển nghề công tác 

xã hội trong ngành Y tế, góp phần tăng cường chất lượng, hiệu 

quả của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân Đề án phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành Y tế đã 

đưa ra 5 mục tiêu cụ thể như sau:  

Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức và cam kết thực hiện của 

các cấp lãnh đạo, các cơ sở Y tế, công chức, viên chức Y 

tế trong toàn ngành y tế về vị trí, vai trò và việc hình 

thành, phát triển nghề CTXH trong CSSK. 

Mục tiêu 2: Xây dựng th  điểm và nhân rộng mô hình tổ 

chức của hoạt động CTXH trong một số bệnh viện tuyến 

trung ương, tuyến tỉnh. 

Mục tiêu 3: Ban hành văn bản hướng dẫn, hoàn thiện 

hành lang pháp lý nhằm duy trì và phát triển nghề CTXH 

trong ngành Y tế. 

Mục tiêu 4: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, tài 

liệu tham khảo nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 
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và nội dung CTXH trong CSSK cho các nhóm đối tượng 

có liên quan trong toàn ngành. 

Mục tiêu 5: Đào tạo và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ kiến thức, kỹ năng CTXH cho đội ngũ công chức, viên 

chức và nhân viên y tế, dân số ở các cấp.  

Mặc dù Đề án phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành Y 

tế giai đoạn 2011-2010 đã được ra đời cách đây 4 năm với những 

mục tiêu và hoạt động khá cụ thể nhưng, trên thực tế, hầu hết các 

bệnh viện vẫn chưa triển khai được Đề án này. Do đó, phải đến 

ngày 26/11/2015, khi Bộ Y tế ban hành Thông tư số 43/2015/TT-

BYT quy định nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

công tác xã hội trong bệnh viện thì mới có nhiều bệnh viện triển 

khai hoạt động này. Ưu điểm của Thông tư 43 là đã chỉ ra được 7 

nhóm nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện (Điều 2) và Hình 

thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện 

(Điều 3); Cơ cấu tổ chức của phòng Công tác xã hội (Điều 4); và 

Mối quan hệ phối hợp trong thực hiện công tác xã hội của bệnh 

viện (Điều 5). 

Điều 2. Nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện (1). Hỗ trợ, 

tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh 

và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; 

(2). Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; (3). 

Vận động tiếp nhận tài trợ; (4). Hỗ trợ nhân viên y tế; (5). Đào 

tạo, bồi dưỡng; (6). Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác 

xã hội của bệnh viện; (7). Tổ chức các hoạt động từ thiện, công 

tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).  

Điều 3. Hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội 

của bệnh viện: (1). Phòng Công tác xã hội thuộc bệnh viện; (2). 

Tổ Công tác xã hội thuộc Khoa khám bệnh hoặc Phòng điều 

dưỡng hoặc Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện. 
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Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác xã hội: (1). 

Phòng Công tác xã hội là đơn vị thuộc bệnh viện, có Trưởng 

phòng, các Phó Trưởng phòng và các nhân viên; (2). Phòng Công 

tác xã hội có Tổ hỗ trợ người bệnh (do Trưởng phòng hoặc Phó 

Trưởng phòng trực tiếp phụ trách) đặt ở khoa Khám bệnh của 

bệnh viện. Ngoài Tổ Hỗ trợ người bệnh, phòng Công tác xã hội 

còn có các bộ phận nghiệp vụ cần thiết khác; (3). Nhân lực của 

phòng Công tác xã hội bao gồm các viên chức, nhân viên chuyên 

ngành công tác xã hội; chuyên ngành truyền thông, y tế hoặc 

ngành khoa học xã hội khác được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

về công tác xã hội. 

Điều 5. Mối quan hệ phối hợp trong thực hiện công tác xã 

hội của bệnh viện: (1). Phòng, Tổ Công tác xã hội có trách nhiệm 

phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện thực hiện 

nhiệm vụ được giao; (2). Mỗi khoa, phòng của bệnh viện phân 

công một nhân viên y tế tham gia làm cộng tác viên công tác xã 

hội trong bệnh viện; (3). Các khoa, phòng, đơn vị khác có trách 

nhiệm giới thiệu người bệnh đến phòng Công tác xã hội hoặc đề 

nghị phòng Công tác xã hội cử nhân viên đến để trợ giúp, tư vấn 

cho người bệnh, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về 

sức khỏe của người bệnh để Phòng, Tổ công tác xã hội hỗ trợ, tư 

vấn cho người bệnh. 

Ngoài ra còn có: Quy định về cơ sở vật chất (Điều 6), Hiệu 

lực thi hành (Điều 7), Trách nhiệm thi hành (Điều 8), trong đó 

quy định rõ trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện trong việc thực 

hiện Thông tư.  

3. KẾT LUẬN 

Trên đây là những văn bản pháp lý quan trọng làm nền tảng 

cho sự hình thành và phát triển nghề công tác xã hội trong mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội của đất nước chúng ta. Đặc biệt 
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trong ngành Y tế, nơi luôn có nhu cầu rất cao về nhân sự chuyên 

ngành công tác xã hội. Thông tư số 43 ra đời sẽ thúc đẩy việc 

phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế một cách nhanh 

chóng. Đây là khung pháp lý để các bệnh viện tuyển dụng nhân 

sự làm việc với những nhiệm vụ được quy định rõ ràng; Có quy 

định hình thức tổ chức thực hiện nhiêm vụ công tác xã hội trong 

bệnh viện (căn cứ trên quy mô giường bệnh) mà thành lập phòng 

Công tác xã hội thuộc bệnh viện hoặc Tổ Công tác xã hội trực 

thuộc khoa Khám bệnh; Có cơ cấu tổ chức của phòng Công tác 

xã hội với các vị tr  Trưởng phòng, Phó phòng và các nhân viên; 

Có quy định mối quan hệ phối hợp trong thực hiện công tác xã 

hội cua bệnh viện; Có quy định cơ sở vật chất và trang thiết bị 

với việc bố tr  địa điểm của phòng làm việc,... Hy vọng là trong 

thời gian tới, với hệ thống pháp lý khá hoàn chỉnh, nghề công tác 

hội sẽ thực sự phát triển ở các bệnh viện và trong ngành y tế.  
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LỊCH SỬ CÔNG TÁC XÃ HỘI  

TRONG BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI 

     ThS. Bùi Thị Thanh Tuyền*  

TÓM TẮT 

Đề án 32/2010/TTg về nghề công tác xã hội và Đề án phát triển   ng     

x  hội   ong ngành y  ế 2011-2020 đ   ạo  ơ sở pháp lý cho sự phát triển 

mạnh mẽ củ    ng     x  hội ở Việ  N m. Đượ     đời muộn hơn  n n   ng 

    x  hội ở Việt Nam sẽ được học hỏi kinh nghiệm từ     nướ  đi   ước, tuy 

nhiên chúng ta cần áp dụng có chọn lọc và linh hoạ  để phù hợp với điều kiện 

kinh tế, chính trị và xã hội củ  đị  phương.   ng     x  hội   ong  ệnh viện 

được cho là xuất hiện đầu tiên ở     nướ  phương Tây. Vào năm 1895  M  y 

Stewart trở  hành nhân vi n x  hội   ệnh viện đầu  i n được trả lương ở Anh 

nhằm sàng lọc những bệnh nhân đủ điền kiện để nhận điều trị miễn phí và hỗ 

trợ bệnh nhân đối phó với những vấn đề xã hội khi điều trị. Ở Mỹ năm 1905  

nhân viên x  hội  ệnh viện đầu  i n được trả lương là  à G  ne  Pel on 

nhằm thực hiện ba chứ  năng: đ nh gi  về mặ  y  ế- xã hội, làm cầu nối giữa 

bệnh nhân và y bác sỹ để đảm bảo  h ng  in được hiểu đúng  và  ung  ấp 

thông tin về xã hội- tâm thần.  

Từ khóa: công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội y tế, chứ  năng  y  ế x  

hội, yếu tố xã hội tâm thần   

ABSTRACT  

Vie n m’s N  ion l Pl n No.32/2010/TTg on Developmen  of So i l Wo k 

 s   P ofession  nd Minis  y of He l h’s Pl n on Developmen  of So i l Wo k in 

health care 2011-2020 provided legal frameworks for the development of social 

work in Vietnam. Developed recently, social work in Vietnam has a good 

opportunity to learn from predecessors, however, we need to selectively and 

flexibly apply these experiences to meet the local social, political, and 

economical contexts. Social work in the health care is believed to be established 

                                                 
* 
 Giảng viên Khoa Công tác xã hội, trường ĐH Khoa học Xã hội  & Nhân văn - 

Đại học Quốc gia TP HCM 

Nghiên cứu sinh Tiến s  ĐH Illinois, Hoa Kỳ  
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firstly in western countries. In 1895, Mary Stewart became the first paid health 

social worker in the UK to screen eligible patients for receiving free care at the 

hospital, and support patients socially throughout the treatment. In 1905,Garnet 

Peltonwas the first paid health social worker in the US toperform three main 

functions: conducting a socialized medicine assessment; being a translator 

 e ween p  ien s  p  ien ’s f mily   nd do  o s  nd nu ses so  h    he medi  l 

information was understood correctly; and providing information about social 

and mental factors.  

Keywords: Social work, health social workers, functions, socialized 

medicine, social-mental factors 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác xã hội đã hình thành khá lâu ở Việt Nam, tuy nhiên 

nó chỉ chính thức trở thành một nghề chuyên nghiệp sau sự ra đời 

của đề án 32/2010/TTg về việc phát triển nghề c ng tác xã hội ở 

Việt Nam giai đoạn 2010-2020
1
. Đề án 32 đã góp phần dẫn đến 

sự phát triển mạnh mẽ của nghề c ng tác xã hội ở Việt Nam và 

công tác xã hội trong l nh vực y tế cũng nắm bắt được xu hướng 

đó. Do sự quá tải thường xuyên xảy ra ở các bệnh viện tuyến 

Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước, các nhóm tình 

nguyện được thành lập để trợ giúp cho bệnh nhân đã hình thành 

từ những năm đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, đến khi Quyết định 

2514/QĐ-BYT được ban hành năm 2011 phê duyệt Đề án phát 

triển c ng tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020 thì 

mới ch nh thức tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của các đơn vị 

c ng tác xã hội trong bệnh viện
2
. C ng tác xã hội trong bệnh viện 

của Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước nên có thuận lợi 

là được học hỏi từ kinh nghiệm của các nước. Tuy nhiên, nó cũng 

                                                 
1
  Bộ Tư Pháp. (25/03/2010). Phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai 

đoạn 2010-2010 . 
2
  Như Hiển. (11/12/2015). Hiểu để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho người bệnh. 

Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế. 
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gặp kh ng  t khó khăn do hoàn cảnh kinh tế, chính trị ở Việt Nam 

có những khác biệt so với các nước trong khu vực và trên thế 

giới; do đó việc vận dụng kinh nghiệm của c ng tác xã hội các 

nước khác phải hết sức linh hoạt và cẩn thận trong việc chọn lọc. 

Bài viết này nhằm tóm tắt bối cảnh ra đời cũng như những chức 

năng ban đầu của c ng tác xã hội trong l nh vực y tế trên thế giới. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Những tiền đề cho sự ra đời của c n    c         r n  

bệnh viện  

Lịch sử c ng tác xã hội bệnh viện được ghi nhận là xuất phát 

từ các nước phương Tây như Anh, Ai-len và Hoa Kỳ
3
.  Theo Gail 

Auslander, c ng tác xã hội trong l nh vực y tế bắt đầu ở Anh 

cùng với sự ra đời của Hiệp hội các tổ chức từ thiện (Charity 

Organization Society-COS), sau đó đến Hoa Kỳ. Ba tiền đề cho 

sự ra đời của c ng tác xã hội trong bệnh viện ở Hoa Kỳ là sự thay 

đổi về nhân khẩu học của dân số Hoa Kỳ vào thế kỷ 19 và nửa 

đầu thế kỷ 20, quan niệm về việc chăm sóc người bệnh và quan 

niệm về vai trò của các tác nhân xã hội và tâm lý trong l nh vực 

sức khỏe
4
.Từ những năm 1800s đến nửa đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ 

chứng kiến sự di cư hàng loạt từ châu Âu. Trong vòng một thế kỷ 

(1820-1924) có khoảng 35-40 triệu người di cư từ châu Âu
5
. Sự 

di cư hàng loạt đã đặt ra những thách thức lớn trong việc chăm 

sóc sức khỏe, đặc biệt ở những thành phố vùng đ ng bắc Hoa Kỳ 

như New York, Boston, Baltimore. Đa số người di cư sống trong 

các khu nhà tập thể với điều kiện sinh hoạt thấp, vệ sinh kém, tai 

nạn và bệnh tật xảy ra thường xuyên.  

                                                 
3
  Wikipedia.  Medical social work  

4
  Auslander, G. (2001). Social Work in Health Care: what have we achieved? 

5
  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care. 
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2.2. Từ trại tế bần đầu tiên trở thành bệnh viện ở Mỹ  

Về lịch sử bệnh viện ở Hoa Kỳ, theo truyền thống lâu đời thì 

đa số người bệnh được chăm sóc tại nhà. Ngoài ra, ở các thành 

phố lớn, họ cũng dựng lên một vài khu nhà tạm bợ để chăm sóc 

những người bị các bệnh lây truyền khi có dịch bệnh. Khi dân số 

Hoa Kỳ tăng lên nhanh, cộng đồng xây dựng những trại tế bần để 

chăm sóc cho người bệnh, người bị tâm thần, người già, trẻ mồ 

c i, người sống lang thang.  

Trại tế bần đầu tiên được thành lập vào năm 1713 tại thành 

phố Philadelphia, bang Pennsylvania
6
. Sau đó, các trại tế bần lần 

lượt được thành lập ở các thành phố lớn khác. Đến những năm 

1736-1737 một số trại tế bần được gọi là bệnh viện
7
. Tuy là bệnh 

viện nhưng mục đ ch ch nh của các bệnh viện này là chăm sóc 

những người nghèo kh ng nơi nương tựa. Vào giữa thế kỷ 18, 

những người bị bệnh sống trong trại tế bần được cách ly với 

những còn lại bằng cách cho họ ở một tầng khác riêng biệt. Khi 

số người bệnh tăng lên, diện t ch các khu cách ly được mở rộng 

và tách riêng ra khỏi trại tế bần hình thành bệnh viện công. Cuối 

cùng, bệnh viện được những người có điều kiện ưa chuộng vì 

những người này lần đầu tiên muốn được chữa bệnh bên ngoài 

nơi ở của họ, bởi các nhà chuyên môn và họ sẵn sàng trả tiền cho 

dịch vụ. Từ năm 1751 đến 1840 hàng loạt các bệnh viện tình 

nguyện được thành lập với ngân sách c ng, tư và từ viện phí. 

Bệnh viện tình nguyện đầu tiên được thành lập tại Philadelphia 

vào năm 1751. Sau đó, bệnh viện New York tiếp nhận bệnh nhân 

đầu tiên vào năm 1791 và bệnh viện Tổng hợp Massachusetts vào 

năm 1821. Loại hình cơ sở y tế thứ 3 là các phòng cấp phát 

                                                 
6
  Lawrence, C. (1905). History of the Philadelphia Almhouses and Hospitals from 

the beginning of the Eighteenth to the Ending of the Nineteenth Centuries; 

Kaktins, M. (2016). Almshouses (Poorhouses).  
7
  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care. 
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thuốc. Phòng cấp phát thuốc tách biệt với bệnh viện. Mục tiêu 

ban đầu của nó là cấp thuốc cho những người bệnh vẫn còn đi lại 

được không phải nằm tại chỗ. Tuy nhiên, theo thời gian các 

phòng cấp phát thuốc này thuê bác sỹ thăm viếng bệnh nhân tại 

nhà. Phòng cấp phát thuốc đầu tiên được thành lập tại 

Philadelphia vào năm 1786, New York 1795, Boston 1796 và 

Baltimore 1801
8
.  

Vào nửa cuối thế kỷ 19 có sự cải cách bệnh viện và phòng 

cấp phát thuốc, phong trào này được dẫn dắt bởi các nữ bác sỹ. 

Bác sỹ Elizabeth Blackwell kh ng được nhận vào làm việc tại 

bệnh viện vì bà là nữ giới, cho nên bà đã thiết lập một phòng cấp 

phát thuốc cho phụ nữ và trẻ em ở vùng ph a đ ng của New York 

vào năm 1853. Vùng ph a đ ng New York trở nên đ ng đúc vì 

phải gánh chịu làn sóng di cư ồ ạt từ châu Âu. Phòng cấp phát 

thuốc của bác sỹ Blackwell có cả hoạt động thăm viếng tại nhà 

bệnh nhân và vào năm 1857 có một vài giường bệnh cho bệnh 

nhân tại trụ sở. Phòng cấp phát thuốc của bác sỹ Blackwell sau 

đó trở thành bệnh viện phụ nữ và trẻ em New York. Năm tiếp 

theo, bệnh viện đã thuê một nữ bác sỹ người Mỹ gốc Phi để làm 

công việc thăm viếng các gia đình. Khi đi thăm các gia đình, vị 

bác sỹ này trao đổi với gia đình về những vấn đề như vệ sinh, 

dinh dưỡng, cũng như giáo dục và việc làm. Sau đó, với sự tài trợ 

của các mạnh thường quân bệnh viện đã thuê một nhân viên toàn 

thời gian để thăm viếng các gia đình và ghi chép hồ sơ về số 

thành viên trong gia đình, thu nhập và điều kiện sống giống như 

cách của nhân viên xã hội đương thời là Jane Addams, người 

thành lập Hull House ở Chicago năm 1889. Một nữ nhân viên y 

tế từng làm việc tại phòng cấp phát thuốc của bác sỹ Blackwell ở 

New York tên là Maria Zakrzewska đã chuyển tới Boston và trở 

thành giáo sư đầu tiên về sản phụ khoa của trường Cao đẳng y tế 

                                                 
8
  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care. 
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cho nữ sinh vùng New England. Năm 1862 bà đã thành lập thành 

lập một phòng cấp phát thuốc với 10 giường bệnh tại tại Boston. 

Nó là bệnh viện đầu tiên của Boston và thứ hai của Hoa Kỳ sau 

bệnh viện dành cho phụ nữ và trẻ em ở New York được điều 

hành bởi các bác sỹ và phẫu thuật gia là phụ nữ. Bệnh viện này 

cũng có hoạt động thăm khám bệnh tại nhà và chú trọng đến 

những điều kiện xã hội của người bệnh. Nhiều năm sau đó, việc 

thăm viếng gia đình đã trở thành một nội dung trong chương trình 

đào tạo y, bác sỹ
9
.  

Năm 1890 bác sỹ Henry Dwight Chapin, một bác sỹ đồng 

thời cũng giảng dạy tại bệnh viện sau Đại học New York và 

trường Cao đẳng y tế cho nữ sinh của bệnh viện phụ nữ và trẻ em 

New York, đã thiết lập một chương trình gửi các tình nguyện 

viên đến nhà của những trẻ em bị bệnh để để thu thập thông tin 

về điều kiện sinh sống và để đảm bảo những hướng dẫn của bác 

sỹ được hiểu và thực hiện đúng. Năm 1894,  ng cử một bác sỹ nữ 

làm việc này, nhưng sau đó thay thế bằng một y tá. Những nổ lực 

của bác sỹ Chaplin đã dẫn đến việc thành lập một ng i nhà chăm 

sóc thay thế cho những trẻ em bị bệnh và đang hồi sức nhưng cha 

mẹ không thể chăm sóc chu đáo. Ông đã thành lập Hội Speedwell 

vào năm 1902 để thúc đẩy m  hình chăm sóc thay thế. Hội 

Speedwell có liên hệ chặt chẽ với phòng công tác xã hội được 

thành lập sau đó ở bệnh viện New York
10

.  

Sư hợp tác giữa bệnh viện John Hopkins và Hội từ thiện 

Baltimore vào đầu thế kỷ đã làm nảy sinh những ý tưởng về việc 

sát nhập công tác xã hội và y tế. Bốn người tiên phong trong việc 

thảo luận về việc thiết lập những dịch vụ công tác xã hội chính 

thức trong bệnh viện là: Mary Richmond, Mary Wilcox Glenn, 

                                                 
9
  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care. 
10

  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care. 
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Jeffrey Brackett và bác sỹ John Glenn. Bác sỹ John Glenn sau đó 

đã trở thành giám đốc của Hiệp Hội Russell Sage, tổ chức tích 

cực tham gia vào việc đưa ứng dụng của công tác xã hội vào y tế.  

2.3. “N ân v ên p    c ẩn”  r n  bệnh viện đến n ân v ên 

c n    c        bệnh viện ở Luân Đ n 

Nhân viên xã hội đầu tiên được trả lương làm tại bệnh viện 

Miễn phí Hoàng gia ở Luân Đ n vào năm 1895, có tên gọi là 

“nhân viên phát chẩn” bệnh viện. Việc này xuất phát từ ý tưởng 

của Charles Loch, một người từng tham gia Ban quản trị của 

trường y và là Tổng Thư ký của Hiệp hội từ thiện Luân Đ n
11

. 

Ông đặc biệt quan tâm đến mảng xã hội trong y khoa. Ông nhận 

thấy tình trạng bệnh nhân trình bày kh ng đúng hoàn cảnh của họ 

để được chăm sóc y tế miễn ph . Năm 1874, bệnh viện Miễn phí 

Hoàng gia nhờ Hiệp hội từ thiện giúp sàng lọc bệnh nhân để xem 

bao nhiêu người thực sự nghèo. Họ phát hiện chỉ 36% bệnh nhân 

đủ điều kiện để nhận dịch vụ miễn phí. Ông cho rằng những cá 

nhân muốn nhận chăm sóc y tế miễn ph  nên được sàng lọc bởi 

một nhân viên có năng lực được đào tạo bài bản để có thể xem 

xét vị thế và hoàn cảnh của bệnh nhân một cách thấu đáu. Ông 

đấu tranh không mệt mỏi trong nhiều năm để có một nhân viên 

phát chẩn bệnh viện. Năm 1891, Charles Loch đã đề xuất đưa 

nhân viên xã hội được đào tạo vào làm việc ở các bệnh viện để 

ngăn ngừa việc lạm dụng việc chữa bệnh miễn phí của những 

người có khả năng và hỗ trợ bệnh nhân đối phó với những vấn đề 

xã hội trong quá trình chữa trị
12

. Vì vậy mà đến năm 1895, Mary 

Stewart được trả lương để trở thành nhân viên phát chẩn xã hội 

đầu tiên của bệnh viện Miễn phí Hoàng gia. Trước khi đảm nhận 

vị tr  này, Mary Stewart đã có nhiều năm làm việc cho Hiệp hội 

từ thiện Luân Đ n. Nơi làm việc của bà là một quầy ở cổng ra 
                                                 
11

  The Charity Organization Society.  
12

  Auslander, G. (2001). Social Work in Health Care: what have we achieved? 
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vào bệnh viện để nhận hồ sơ, xem xét và xác định những bệnh 

nhân đủ điều kiện vào chăm sóc miễn ph . Bà cũng có nhiệm vụ 

chuyển tuyến bệnh nhân và xác định những bệnh nhân nào nên 

đến phòng cấp phát thuốc. Lương của bà Mary Stewart ban đầu 

được chi trả bởi Hiệp hội từ thiện, nhưng sau đó bệnh viện đã 

đồng ý trả lương cho bà. Lần lượt các bệnh viện khác của Anh 

bắt đầu có nhân viên phát chẩn xã hội. Đến năm 1905 đã có 7 

bệnh viện có nhân viên phát chẩn
13
. Năm 1906, Hội đồng các 

nhân viên phát chẩn bệnh viện (sau đổi tên thành Viện nhân viên 

phát chẩn bệnh viện) đảm nhận việc đào tạo cho nhân viên phát 

chẩn. Viện này cũng đảm trách việc mở rộng chức năng của nhân 

viên phát chẩn bao gồm việc phòng ngừa bệnh tật. Sau một năm 

hoạt động, viện đã xây dựng các lớp học dành cho các ông bố 

tương lai, một nhà tập thể dành cho phụ nữ bị các bệnh xã hội 

truyền nhiễm và các chương trình khác.  

2.4. Phòng dịch vụ xã h   đầu tiên ở Hoa Kỳ 

Mãi 10 năm sau khi Mary Stewart-nhân viên xã hội đầu tiên 

ở Luân Đ n- được trả lương, vào năm 1905 Hoa Kỳ mới có 

NVXH bệnh viện đầu tiên được trả lương là Garnet Pelton, làm 

việc ở bệnh viện Tổng hợp Massachusetts. Garnet Pelton bị bệnh 

lao phổi phải nghỉ hưu sớm chỉ 6 tháng sau khi vào biên chế và 

Ida Cannon thay thế bà đảm nhận vị tr  này trong 40 năm. Ida 

Cannon cho rằng có sự gắn bó đặc biệt giữa nhân viên phát chẩn 

bệnh viện ở Anh và nhân viên xã hội trong bệnh viện ở Hoa Kỳ. 

Bác sỹ Cabot, Garnet Pelton và Ida Cannon là những người có 

công thành lập phòng c ng tác xã hội trong bệnh viện ở Hoa Kỳ. 

Sinh ra trong gia đình có điều kiện, bác sỹ Cabot theo học ngành 

y tại Đại học Harvard. Khi học xong, ông công tác tại Khoa ngoại 

trú bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Khoa ngoại trú chuyên trị 

                                                 
13

  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care. 
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cho những bệnh nhân bị lao phổi, phát ban và tiểu đường vì lúc 

bấy giờ những bệnh này được xem là không chữa được. Bệnh 

nhân thường là những người nghèo và thường được cấp thuốc 

giảm đau. Bác sỹ Cabot thấy rằng những vấn đề về xã hội và sức 

khỏe tâm thần thường ẩn chứa đằng sau những vấn đề về thể 

chất; do đó, rất khó để giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe mà 

kh ng xem xét đến những yếu tố đời sống
14

.  

Bác sỹ Cabot biết đến c ng tác xã hội thông qua mối quan hệ 

với Jane Addams. Thông qua kinh nghiệm khi làm giám đốc của 

Hội cứu giúp trẻ em Boston vào năm 1896,  ng đã làm quen với 

khái niệm Hội chẩn ca. Ông xem xét mối quan hệ giữa y khoa và 

c ng tác xã hội trên quan điểm trung lập. Ông cho rằng mỗi nghề 

đều có những yếu tố bổ trợ cho nghề kia. Y khoa phải dựa trên 

kinh nghiệm thực tiễn có chứng cứ khoa học cho nên nhân viên y 

tế bị giới hạn trong l nh vực chuyên môn, trong khi công tác xã 

hội dựa trên sự hiểu biết rộng về các l nh vực mà nhân viên y tế 

thiếu điều này, nhưng c ng tác xã hội lại dựa quá nhiều vào chủ 

đ ch tốt. C ng tác xã hội cần phải có khoa học và hệ thống để bảo 

đảm phương pháp thực hành có hiệu quả và xây dựng một nền 

tảng lý thuyết vững chắc cho việc thực hành. Từ đó, bác sỹ Cabot 

đã cải cách qui trình điều trị cho phòng khám ngoại trú. Bà 

Garnet Pelton được thuê để đảm đương 3 nhiệm vụ sau: 1) đưa ra 

đánh giá về mặt y tế xã hội bằng cách lưu giữ hồ sơ từng trường 

hợp để giúp đưa ra chỉ dẫn và xác định xu hướng để đưa vào báo 

cáo; 2) làm thông dịch giữa y bác sỹ và bệnh nhân và gia đình 

bệnh nhân qua việc hướng dẫn những thông tin về việc điều trị 

bệnh để gia đình hiểu rõ hơn đồng thời cung cấp thông tin về tâm 

lý xã hội cho bác sỹ; 3) cung cấp thông tin về những yếu tố xã 

hội và tâm thần.  

                                                 
14

  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care 
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Bác sỹ Cabot cho rằng nhân viên xã hội là người có thể thực 

hiện tốt những nhiệm vụ trên so với y tá vì y tá được đào tạo để 

thực hiện những mệnh lệnh của bác sỹ. Trong khi đó,  ng cho 

rằng chuyên môn của nhân viên xã hội được xem như là chẩn 

đoán và điều trị cho những nhân cách gặp khó khăn bao gồm cả 

mặt sức khỏe tâm thần. Ban đầu bệnh viện kh ng đồng ý trả 

lương cho Pelton, bác sỹ Cabot phải dùng quỹ riêng để trả lương 

cho bà ấy. Tuy nhiên, bác sỹ Cabot đã đưa ra tài liệu chứng minh 

rằng nhân viên xã hội bệnh viện đã mang lợi ích kinh tế cho bệnh 

viện rất nhiều bằng cách giúp cho việc chữa trị hiệu quả hơn. 

Ông xem nhân viên xã hội bệnh viện khác với nhân viên phát 

chẩn bệnh viện. Sau khi bà Garnet Pelton nghỉ bệnh, bà Ida 

Cannon thay thế và đã trở thành người đứng đầu công tác xã hội 

bệnh viện vào năm 1914. Bà Ida đã xây dựng những chương trình 

đào tạo cho nhân viên xã hội ở bệnh viện đa khoa Massachusetts 

bao gồm cả đào tạo về y khoa. Bà cũng xây dựng nhiều chương 

trình khác như: quầy thức ăn hỗ trợ với chi phí thấp cho bệnh 

nhân và nhân viên,  y ban điều tra về mối liên hệ giữa các yếu tố 

xã hội và bệnh lao phổi, hội thảo bàn tròn giữa nhân viên y tế đa 

ngành và nhân viên xã hội, lớp học nặn đất sét cho bệnh nhân tâm 

thần. Ngoài ra, cùng với bác sỹ Cabot, bà Ida đã xây dựng hệ 

thống đánh giá hiệu quả những can thiệp của công tác xã hội và 

đ nh kèm th ng tin này trong hồ sơ bệnh nhân. Cả hai đã cùng 

nhau làm việc để làm cho phòng Dịch vụ xã hội trở thành một bộ 

phận cố định của bệnh viện và bệnh viện bắt đầu chi trả toàn bộ 

chi phí hoạt động của bộ phận này. Trong khi trước đó, bác sỹ 

Cabot đã phải dùng ngân sách cá nhân để chi trả cho 13 nhân 

viên xã hội hoạt động tại đây. Sau đó, bác sỹ Cabot rời bệnh viện 

trở thành người đứng đầu bộ phận phụ trách mảng đạo đức xã hội 

của Đại học Harvard. Cũng năm 1919, bà Ida Cannon trở thành 

Giám đốc phòng công tác xã hội của bệnh viện. Đến năm 1945 
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khi bà Ida về hưu, bệnh viện đa khoa Massachusetts có 31 nhân 

viên xã hội.  

2.5. Sự phát triển của phòng Công tác xã h i  

Những năm sau đó, công tác xã hội bệnh viện phát triển 

mạnh mẽ và được mở rộng ra ở nhiều bệnh viện ở Hoa Kỳ. Sự 

thành công của bệnh viện đa khoa Massachusetts đã thu hút sự 

chú ý của Hiệp hội các bệnh viện của Hoa Kỳ và Hiệp hội y khoa 

Hoa Kỳ. Bệnh viện John Hopkins đã thuê Helen B. Pendleton, 

người đã từng làm việc cho Hội từ thiện để trở thành nhân viên 

xã hội đầu tiên của họ vào năm 1907. Đến năm 1931, bệnh viện 

này có đến 31 nhân viên xã hội.  

Mặc dù nghỉ việc ở bệnh viện New York do bị bệnh, nhưng 

Carnet Pelton vẫn tiếp tục cống hiến cho công tác xã hội bệnh 

viện. Năm 1911 bà đã hoàn thành một cuộc khảo sát về dịch vụ 

xã hội trong bệnh viện ở Hoa Kỳ. Bà đã xác định được 44 phòng 

dịch vụ xã hội ở 14 thành phố. Các phòng dịch vụ xã hội này 

cung cấp hàng loạt dịch vụ trợ giúp cho bệnh nhân. Năm 1912, 

lần đầu tiên tại New York đã diễn ra Hội thảo về công tác xã hội 

bệnh viện. Hội thảo này sau đó được tổ chức thường xuyên từ 

năm 1912 đến năm 1933. Báo cáo hàng quý có tên là Dịch vụ xã 

hội bệnh viện (Hospital Social Service) được xuất bản nhằm ghi 

nhận những kết quả của hội thảo và nêu bật những tiến bộ của 

các phòng dịch vụ xã hội bệnh viện. Cho đến năm 1913, 100 

bệnh viện của Hoa Kỳ đã có nhân viên xã hội.  

2.6. Sự chuyên nghiệp hóa nghề nghiệp  

Khóa đào tạo về công tác xã hội bệnh viện đầu tiên được tổ 

chức vào năm 1912. Tuy nhiên, những khóa học như thế diễn ra 

chậm và thiếu sự phối hợp cho đến năm 1918, khi Hiệp hội nhân 
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viên xã hội bệnh viện của Hoa Kỳ ra đời tại thành phố Kansas. 

Nhiệm vụ của hiệp hội là thúc đẩy và phối hợp đào tạo nhân viên 

xã hội bệnh viện, tăng cường trao đổi giữa các trường công tác xã 

hội và những người thực hành công tác xã hội. Trước khi hiệp hội 

này ra đời, NVXH trong l nh vực y tế thường tập hợp theo nhóm 

tại các buổi họp của Hội thảo quốc gia về công tác xã hội. Câu 

hỏi đặt ra cho hội thảo lần này là công tác xã hội bệnh viện nên 

định hướng theo khía cạnh y tế hay công tác xã hội. Đến năm 

1928, Hiệp hội nhân viên xã hội bệnh viện của Hoa Kỳ đã c ng 

bố một nghiên cứu 1000 ca từ 60 phòng công tác xã hội bệnh 

viện. Nghiên cứu này chỉ ra những đóng góp ch nh yếu của nhân 

viên xã hội bệnh viện như: 1) đảm bảo th ng tin để hiểu đầy đủ 

về những vấn đề liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân nói 

chung; 2) giải thích những vấn đề sức khỏe cho bệnh nhân, gia 

đình họ và cộng đồng; 3) vận động nguồn lực để hỗ trợ bệnh 

nhân và gia đình. Nói chung, nhiệm vụ của nhân viên xã hội là 

khám phá những yếu tố xã hội có liên quan đến những vấn đề về 

sức khỏe của bệnh nhân và tác động đến những yếu tố đó để thúc 

đẩy quá trình chữa trị của bệnh nhân. Năm 1929, trong một khảo 

sát về các trường đào tạo công tác xã hội đã đưa ra danh sách 10 

trường có những khóa học chính thức về công tác xã hội y tế và 

18 trường khác đang lập kế hoạch đưa khóa học này vào giảng 

dạy. Một khảo sát khác về những nội dung được đào tạo của 

những nhân viên làm việc ở các phòng dịch vụ xã hội cho thấy, 

đa số đều học ít nhất là một lớp về công tác xã hội và một lớp về 

y tá. Cuộc khảo sát này cũng chỉ ra 6 hoạt động chủ yếu của nhân 

viên xã hội y tế: Quản lý trường hợp về mảng y-xã hội, Đảm bảo 

ghi chép dữ liệu, Giảng dạy về sức khỏe, Theo dõi bệnh nhân, 

Điều chỉnh mức phí và Mở rộng dịch vụ y tế bằng cách chuyển 

người bệnh đến các nhà dưỡng bệnh, cơ quan phúc lợi xã hội hay 

các cơ sở y tế khác. Đến năm 1954, Hiệp hội nhân viên xã hội 

bệnh viện của Hoa Kỳ sát nhập với các hiệp hội công tác xã hội 
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chuyên ngành khác thành Hiệp hội nhân viên xã hội Quốc gia 

Hoa Kỳ.  

2.7. Địn  n   a c n    c           ế  

Định ngh a công tác xã hội y tế được Harriet Barlett đưa ra 

năm 1934 trong một báo cáo “công tác xã hội bệnh viện là một 

hình thức đặc biệt của công tác xã hội cá nhân và nó tập trung 

vào mối liên hệ giữa bệnh tật và sự thích nghi xã hội kém”
15

. 

Định ngh a này nhấn mạnh đến những khía cạnh xã hội của người 

bệnh. Vì vậy, nó bao hàm cả những khái niệm và tâm lý xã hội, 

những vấn đề liên quan đến bệnh tâm thần và những vấn đề về 

nhân cách đòi hỏi nhân viên xã hội phải xem xét con người trong 

sự tương tác với m i trường xã hội
16

. 

3. KẾT LUẬN  

Đề án 32 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển nghề công 

tác xã hội ở Việt Nam và Đề án Phát triển công tác xã hội trong 

bệnh viện của Bộ Y tế đã tạo khung pháp lý cho việc chính thức 

hoạt động của công tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam. Việc 

tìm hiểu lịch sử ra đời và sự phát triển của công tác xã hội tại các 

bệnh viện trên thế giới sẽ giúp chúng ta rút kinh nghiệm từ những 

người đi trước và vận dụng một cách thích hợp vào hoàn cảnh 

của Việt Nam. Bài viết đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về lịch 

sử hình thành công tác xã hội tại các bệnh viện trên thế giới, bắt 

đầu từ nhu cầu sàng lọc bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chữa trị miễn 

ph  đến việc chú trọng đến những yếu tố tâm lý-xã hội ảnh hưởng 

đến kết quả điều trị. Như vậy, bài viết cho thấy có sự tương đồng 

với công tác xã hội bệnh viện ở Việt Nam và công tác xã hội 

bệnh viện trên thế giới ở sự ra đời: đều xuất phát từ mục đ ch hỗ 

                                                 
15

  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care 
16

  Gehlert, S. (2006). Chapter 1: The conceptual underpinnings of social work in 

health care 
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trợ quá trình điều trị bệnh của bệnh nhân đồng thời chú ý đến các 

yếu tố tâm lý-xã hội. Ngoài ra, chúng ta có thể học tập sự chuyên 

nghiệp hóa từ lý luận đến thực tiễn trong việc đưa c ng tác đào 

tạo công tác xã hội trong bệnh viện vào các trường y nhằm tăng 

cường chất lượng đội ngũ nhân viên công tác xã hội cho các bệnh 

viện Việt Nam.  
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI  

TRONG BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

ThS. Trần Thị Trân Châu
*
 

TÓM TẮT 

 Với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá và tăng trưởng kinh tế gắn 

liền với tiến bộ và công bằng xã hội, việc tăng trưởng kinh tế phải tập trung cho 

giảm nghèo, trợ giúp các đối tượng yếu thế. Do đó, hệ thống luật pháp, chính 

sách về an sinh xã hội đã được hình thành và từng bước hoàn thiện, bao trùm 

các nhu cầu cơ bản của đối tượng về nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, 

phục hồi chức năng, hướng nghiệp, dạy nghề và hòa nhập cộng đồng. Công tác 

xã hội trong bệnh viện có nhiệm vụ bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe của 

bệnh nhân thông qua việc tư vấn các vấn đề xã hội có liên quan cho bệnh nhân 

và gia đình của họ trong quá trình điều trị và sau khi điều trị, đặc biệt sau khi 

xuất viện để hồi phục và tái hòa nhập đời sống bình thường của gia đình và cộng 

đồng. Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập đến sự phát triển công tác xã hội 

trong bệnh viện trên thế giới và Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

phát triển nghề công tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam trong thời gian tới.  

Từ khóa: công tác xã hội, công tác xã hội trong bệnh viện, bệnh nhân 

ABSTRACT 

 With the process of industrialization - modernization and economic growth 

linked to progress and social justice, economic growth must focus on poverty 

reduction and help the vulnerable. Therefore, the legal system and policies on 

social security has been established and gradually perfected, covering the basic 

needs of the audience on nutrition, education, health care, rehabilitation energy, 

vocational guidance, vocational training and community integration. Social 

work in the hospital is responsible for protecting the right to health care of 

patients through counseling and social issues relevant to patients and their 

families during and after treatment treatment, especially after discharge to 

recovery and reintegration into normal life of the family and community. In this 

                                                 
*
  Giảng viên Khoa Khoa học Quản lý - Giáo dục, Trường Đại học Khánh Hòa 
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article, the author would like to mention the development of social work in 

hospitals in the world and Vietnam, which proposed a number of measures to 

develop the social work profession in the hospital in Vietnam next time. 

Keywords: social work, social work in the hospital, patient 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người 

bệnh, người nhà người bệnh và các nhân viên y tế trong bệnh viện 

nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh tật 

và quá trình khám chữa bệnh. Mục đích là hỗ trợ các nhóm đối 

tượng khắc phục những khó khăn về xã hội để đạt được hiệu quả 

chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Nhân viên công tác xã hội trong bệnh 

viện là cầu nối để giải quyết các mâu thuẫn giữa bệnh nhân và nhân 

viên y tế, giữa bệnh nhân và bệnh nhân, bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân,…Do đó, công tác xã hội trong bệnh viện thực sự có vai 

trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

công tác xã hội không đơn thuần chỉ là công tác từ thiện trong bệnh 

viện, như các bữa ăn, nồi cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo, tặng 

quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn,… Ngoài ra, công 

tác xã hội trong bệnh viện là một nội dung hoạt động rất quan trọng 

trong quá trình chuyên nghiệp hoá lĩnh vực công tác xã hội, góp 

phần không nhỏ vào công cuộc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân.  

Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập đến lịch sử phát triển 

công tác xã hội trong bệnh viện trên thế giới và Việt Nam, từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm phát triển nghề công tác xã hội trong 

bệnh viện ở Việt Nam trong thời gian tới, góp phần giải quyết 

những nhu cầu bức thiết trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nâng cao 

chất lượng dịch vụ cũng như làm gia tăng sự hài lòng của người dân 

khi sử dụng dịch vụ y tế. 
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2. NỘI DUNG 

2.1. Tình hình phát triển công tác xã hội trong bệnh viện trên 

thế giới 

Ngay từ cuối thế kỷ XVII, với cuộc cách mạng công nghiệp; xã 

hội phương Tây đã bắt đầu phải chứng kiến nhiều vấn đề phức tạp 

mới với quy mô rộng lớn. Trước những vấn đề này, đã có nhiều 

hoạt động từ thiện của các cá nhân, các tổ chức được thực hiện 

nhằm hỗ trợ nạn nhân vượt qua khó khăn. Song, không những 

không thay đổi được tình hình mà còn tạo ra thói quen ỷ lại trong 

các nhóm đối tượng yếu thế. Các hoạt động từ thiện chỉ có tác dụng 

xoa dịu nỗi đau nhất thời, không tìm ra căn nguyên của vấn đề mà 

đối tượng đang gặp phải cũng như không giúp đối tượng tìm ra cách 

tháo gỡ. Vào giữa những năm 20 của thế kỷ trước, những nhà hoạt 

động xã hội ở Anh, Mỹ từ chỗ thấu hiểu sâu sắc những tác hại của 

cách làm từ thiện theo kiểu ban phát đã bắt đầu mở các khóa đào tạo 

ngắn hạn đầu tiên về công tác xã hội và vận dụng các môn Tâm lý, 

Xã hội học, Kinh tế học,… vào chương trình đào tạo. Cho đến giữa 

thế kỷ XX, công tác xã hội đã trở thành một ngành học được đào 

tạo chính quy ở hầu hết các nước trên thế giới, có cả ở châu Âu, 

châu Á, châu Phi, châu Mỹ,… cả ở các nước tư bản cũng như ở các 

nước xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, trên thế giới đã hình thành mạng 

lưới quốc tế về công tác xã hội với nhiều tổ chức như: Hiệp hội các 

trường CTXH, Liên đoàn chuyên nghiệp xã hội, Các tổ chức và bảo 

vệ an sinh nhi đồng, dịch vụ gia đình,… Nhiều tổ chức Liên hiệp 

quốc như UNDP, UNICEP, ESCAP,… đã đặc biệt đề cao công tác 

xã hội như một cách tiếp cận khoa học và thích hợp nhằm thúc đẩy 

quá trình phát triển xã hội ở những nước chậm phát triển. công tác 

xã hội vì vậy mà đã trở thành một ngành nghề được xã hội trọng 

dụng tại nhiều nước trên thế giới. 

Đầu thế kỷ XIX, dạng công tác xã hội sơ khai được thực hiện 

bởi các nhà truyền giáo và các tình nguyện viên (ở Mỹ). Những tình 
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nguyện viên thường xuyên được tuyển chọn và được phân công 

giúp đỡ những người nghèo đói, ốm yếu, bệnh tật, trẻ em mồ côi, 

người già không nơi nương tựa,… Họ được gọi là “những vị khách 

thân thiện”. Các nhà tình nguyện còn thông qua các “Ủy ban cải 

thiện hình thức vệ sinh” và “Vụ giải phóng nô lệ” giúp đỡ chăm sóc 

những nô lệ vừa được giải phóng nhanh chóng hòa nhập vào cộng 

đồng xã hội. 

Năm 1877, “Tổ chức từ thiện xã hội” được thành lập ở Mỹ đã 

chú ý tới việc tổ chức các tình nguyện viên. Cũng từ đó “các tình 

nguyện viên” của những năm 1880-1890 đã trở thành những nhân 

viên công tác xã hội 

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội với mục 

đích thực hiện sự điều chỉnh xã hội giúp thân chủ vượt qua hoàn 

cảnh để hòa nhập và phát triển. Do vậy, công tác xã hội có một vai 

trò quan trọng trong việc tạo nên sức khỏe cho mỗi người. Các yếu 

tố ảnh hưởng đến sức khỏe bao gồm: hoàn cảnh và điều kiện sống 

(mức sống, vệ sinh, môi trường,…); trình độ học vấn và văn hóa; 

bùng nổ dân số - gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe; trình độ phát 

triển khoa học, kỹ thuật,… Các giải pháp nhằm tăng cường chăm 

sóc sức khỏe gồm có: nâng cao nhận thức của người dân về chăm 

sóc sức khỏe; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào những 

hoạt động chăm sóc sức khỏe; tôn trọng sự tự quyết và tự lực của 

cộng đồng đối với các hoạt động chăm sóc sức khỏe; phổ cập các 

kỹ thuật thích hợp, thích ứng với khả năng chi trả của người dân để 

tăng khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người. Cả bốn giải pháp này 

đều cần có sự ứng dụng của công tác xã hội. Song, công tác xã hội 

có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài 

hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với 

người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh, giữa 

người bệnh với cơ sở y tế,… Để làm được điều này, người làm công 

tác xã hội phải tìm hiểu đặc điểm tâm lý, xã hội của bệnh nhân, 

hoàn cảnh thực tế mà họ đang phải đối mặt cùng những mong muốn 
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của họ. Từ đó tìm ra sự hỗ trợ thích hợp dành cho thân chủ. Vì lẽ 

đó, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bệnh viện là nơi cần có sự 

xuất hiện của công tác xã hội nhất. Ở Mỹ, công tác xã hội lần đầu 

tiên được đưa vào bệnh viện năm 1905 tại Boston và đến nay hầu 

hết các bệnh viện đều có phòng công tác xã hội và đây là một trong 

những điều kiện để các bệnh viện được công nhận là hội viên của 

Hội các bệnh viện Mỹ.  

Tại châu Á, hoạt động xã hội được công nhận đầu tiên tại Trung 

Quốc là hoạt động xã hội về y tế tại khoa công tác xã hội bệnh viện 

tại Bắc Kinh, thành lập năm 1921 bởi một nhân viên làm công tác 

xã hội Hoa Kỳ, Ida Pruitt. Bộ phận này cung cấp các dịch vụ nghiên 

cứu xã hội, công tác thích ứng, tái định cư; bên cạnh đó, đào tạo 

dịch vụ được tổ chức cho các nhân viên xã hội - có thể đây là công 

việc đào tạo đầu tiên tại Trung Quốc. 

Tại bệnh viện, nhân viên xã hội là một thành phần trong ê kíp 

trị liệu. Nhân viên xã hội có nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân gây 

bệnh, phương pháp chữa trị thích hợp trên cơ sở thu thập thông tin 

về điều kiện sống, thói quen, cá tính, đặc điểm tâm lý của bệnh 

nhân. Nhân viên xã hội còn thực hiện các trợ giúp về tâm lý đối với 

người bệnh như: trấn an, giảm áp lực, tránh xấu hổ, tư vấn về điều 

trị,… Nhân viên xã hội cũng có thể tham mưu về kế hoạch xuất 

viện của bệnh nhân và theo dõi bệnh nhân sau khi ra viện. Chăm 

sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng cũng rất cần có sự tham gia 

của nhân viên xã hội. Họ có thể tham dự vào các hoạt động chăm 

sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng như: truyền thông, giáo dục sức 

khỏe, giúp các nhóm đặc thù phục hồi, phát triển thể chất và tinh 

thần,… Ngoài ra, sau khi điều trị bệnh, nhân viên công tác xã hội 

còn giúp bệnh nhân hồi phục và tái hòa nhập đời sống bình thường 

của gia đình và cộng đồng. 

Sự xuất hiện của nhân viên xã hội trong chăm sóc sức khỏe tại 

cộng đồng là phương thức để mở rộng mạng lưới chăm sóc sức 
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khỏe đến với người dân ở mọi nơi, mọi lúc, nhằm khuyến khích 

họ tích cực tham gia giải quyết những vấn đề sức khỏe bằng 

chính khả năng của mình và với các phương pháp thích hợp. 

Đồng thời, công tác xã hội còn cần thiết phải được ứng dụng ở 

cấp hoạch định chính sách về chăm sóc sức khỏe. Ở nhiều nước, 

đặc biệt là các nước đang phát triển, chăm sóc sức khỏe được xác 

định là một trong những lĩnh vực của an ninh xã hội. Do đó, khi 

hoạch định những chính sách về chăm sóc sức khỏe, cần phải ứng 

dụng những tri thức của công tác xã hội sao cho mọi người dân 

đều có cơ hội được hưởng lợi,… 

2.2. Tình hình phát triển công tác xã hội trong bệnh viện ở 

Việt Nam 

Nghề công tác xã hội ở Việt Nam có thể được coi là chính thức 

được công nhận từ năm 2010 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010.  Công tác xã 

hội trong ngành y tế cũng đã được hình thành ngay sau đó khi mà 

Bộ Y tế ban hành Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong 

ngành Y tế giai đoạn 2011-2020”.Trong những năm gần đây, tại 

một số bệnh viện tuyến Trung ương cũng đã triển khai hoạt động 

công tác xã hội với sự tham gia của đội ngũ nhân viên y tế kiêm 

nhiệm và tình nguyện viên nhằm hỗ trợ thầy thuốc trong phân loại 

bệnh nhân, tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc 

người bệnh,… góp phần làm giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp 

cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Một số mô hình tổ chức 

hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện và tại cộng đồng cũng đã 

được hình thành trong thực tiễn như: phòng công tác xã hội, phòng 

Chăm sóc khách hàng, tổ Từ thiện xã hội,… thuộc bệnh viện hay 

nhóm công tác xã hội tham gia hỗ trợ người có HIV/AIDS, bệnh 

nhân tâm thần, giúp phục hồi chức năng tại xã/phường,… 

Tuy nhiên, hoạt động công tác xã hội trong ngành hiện mới chỉ 

mang tính tự phát, chưa được điều chỉnh bởi các văn bản mang tính 
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pháp lý. Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động chủ yếu mới chỉ có 

nhiệt huyết và kinh nghiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kiến 

thức, kỹ năng nên thường thiếu tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt 

động chưa được như mong đợi. 

Hiện nay, ở cả 3 cấp độ hoạt động của ngành Y tế đều chưa có 

sự tham gia của công tác xã hội. Trước hết, tại các bệnh viện ở tất cả 

các tuyến của khu vực công lập cũng như ngoài công lập, hoạt động 

khám chữa bệnh mới chỉ được thực hiện bởi các nhân viên có trình 

độ chuyên môn về y, dược. Các biện pháp trị liệu về xã hội chưa 

được quan tâm. Do vậy, chưa có văn bản quy định về chức danh 

chuyên môn về công tác xã hội trong cơ cấu nhân sự cũng như chưa 

có phòng công tác xã hội trong tổ chức bộ máy của bệnh viện. Hiện 

một số bệnh viện, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam có duy trì hoạt 

động xã hội mang tính từ thiện để trợ giúp bệnh nhân song vẫn chỉ 

là những việc làm tự phát do một số cá nhân hoặc tổ chức tự nguyện 

tham gia. Các hoạt động này còn thiếu tính chuyên nghiệp, mang 

nặng tính ban phát, chỉ giúp bệnh nhân giải quyết được một số nhu 

cầu bức thiết như: bếp ăn từ thiện, gây quỹ từ thiện,… Trong khi đó 

tại hầu hết các bệnh viện của cả nước, nhất là các bệnh viện tuyến 

trên thường xuyên ở trong tình trạng quá tải. Nhân viên y tế không 

có đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc 

của bệnh nhân như: khai thác thông tin về đặc điểm nhân khẩu xã 

hội của người bệnh, cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng, địa 

điểm của các loại dịch vụ, tư vấn về phác đồ điều trị, tư vấn cách 

phòng ngừa, trấn an tinh thần cho người bệnh,… Do vậy, hiện đang 

có nhiều vấn đề nảy sinh tại các bệnh viện như: “cò bệnh viện”, sự 

thiếu hụt thông tin khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, 

sự không hài lòng của bệnh nhân đối với các cơ sở y tế, sự căng 

thẳng trong mối quan hệ giữa người bệnh và thầy thuốc,… 

Theo niên giám thống kê năm 2013, cả nước có khoảng 1.125 

bệnh viện với 215.640 giường bệnh. Trong số này có 46 bệnh viện 
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Trung ương với 26.756 giường bệnh, 447 bệnh viện tuyến tỉnh với 

110.549 giường bệnh, 1.214 bệnh viện huyện với 77.134 giường 

bệnh và 155 bệnh viện ngoài công lập với 9.501 giường bệnh
1
. Nếu 

hình thành một mạng lưới hoạt động công tác xã hội tại hàng trăm 

bệnh viện nêu trên thì cũng có nghĩa là sẽ cần đến hàng nghìn nhân 

viên xã hội. Hoạt động công tác xã hội ở bệnh viện sẽ không chỉ có 

vai trò trong hỗ trợ bệnh nhân mà còn có tác dụng lớn trong việc hỗ 

trợ thầy thuốc giảm bớt áp lực công việc cũng như nâng cao hiệu 

quả điều trị. 

Tại cộng đồng, nhiều chương trình mục tiêu y tế quốc gia đang 

triển khai và rất cần có sự tham dự của nhân viên công tác xã hội, 

đặc biệt là các chương trình liên quan đến những nhóm xã hội đặc 

thù như: quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nhiễm HIV tại cộng 

đồng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, phòng chống lao, 

chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng, quản lý sức khỏe 

hộ gia đình, sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng 

chống tai nạn thương tích,…Tại tuyến xã/phường, các chương trình 

này từ trước đến nay thường do nhân viên y tế thôn bản và các cán 

bộ đoàn thể đảm nhận theo tinh thần tự nguyện, chưa được đào tạo 

một cách chuyên nghiệp. Nếu hình thành mạng lưới công tác xã hội 

trong chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng thì cũng có nghĩa là cần phải 

có đến hàng nghìn nhân viên được đào tạo qua trường lớp về lĩnh 

vực này. 

Tại cấp hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe hiện nay 

cũng còn bỏ ngỏ chưa quan tâm đến sự tham gia của công tác 

xã hội.  

Từ đó, có thể thấy nhu cầu sử dụng đội ngũ nhân viên công tác 

xã hội của ngành y tế hiện nay là rất lớn và rất cần thiết ở mọi cấp 

độ song cần phải căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng 

                                                 
1
  Nguồn: Niên giám thống kê y tế 2013 
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về nguồn lực để xác định lĩnh vực ưu tiên, lộ trình phát triển sao cho 

phù hợp. 

2.3. Giải pháp phát triền ngành công tác xã hội trong bệnh 

viện ở Việt Nam trong thời gian tới 

Để ngành công tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam trong 

thời gian tới phát triển và đạt hiệu quả, tác giả xin đề xuất một số 

giải pháp như sau: 

Thứ nhất, các bệnh viện căn cứ vào Thông tư và dựa trên tình 

hình thực tế của bệnh viện để thành lập phòng công tác xã hội trực 

thuộc bệnh viện hoặc tổ công tác xã hội trực thuộc phòng điều 

dưỡng hoặc phòng kế hoạch tổng hợp. Việc phát triển nghề công tác 

xã hội trong bệnh viện sẽ góp phần đổi mới toàn diện phong cách, 

thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng yêu 

cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Ngoài ra, việc 

thành lập các phòng, tổ công tác xã hội trong bệnh viện phải bao 

gồm nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã 

hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp 

luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; tổ chức các 

hoạt động từ thiện,… 

Thứ hai, các trường đại học trong ngành y tế và một số trường 

cần tham gia đào tạo ngành công tác xã hội để đảm bảo nguồn nhân 

lực có đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu đặc thù của ngành và xã hội. 

Cho đến nay mặc dù đã có 22 trường đại học tham gia đào tạo cử 

nhân công tác xã hội (như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

(Đại học Quốc Gia Hà Nội), Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Lao 

động và Xã hội,…). Nhưng hiện nay lại chưa có trường nào đào tạo 

nhân viên công tác xã hội định hướng chuyên biệt lĩnh vực y tế. 

Thứ ba, chương trình đào tạo của các trường cần được thiết kế 

nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác xã hội 
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và chăm sóc sức khỏe. Chương trình đào tạo này sẽ cung cấp nguồn 

nhân lực ở trình độ đại học có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ 

sở, dịch tễ học; có kỹ năng nghề công tác xã hội định hướng về hỗ 

trợ, tư vấn, chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho nhóm người yếu thế, dễ 

bị tổn thương như: người cao tuổi, người khuyết tật; có kỹ năng 

phục hồi chức năng cơ bản tại cộng đồng; có khả năng làm việc độc 

lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân nhân, trong đó trọng tâm 

vào nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương với những nhu cầu chăm 

sóc đặc thù. Sinh viên sẽ được trang bị các cách tiếp cận khác nhau 

để làm việc tốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ các 

cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu đến các bệnh viện và các dịch vụ 

tư vấn, chăm sóc sức khỏe ngoại trú cũng như phục hồi chức năng 

tại cộng đồng. 

Thứ tư, đào tạo nâng cao trình độ của nhân viên làm công tác 

xã hội để có đủ năng lực thực hiện và hội nhập với quốc tế. Hiện 

nay, trình độ của nhân viên làm công tác xã hội còn thiếu và chưa 

có đủ trình độ theo yêu cầu. Do đó, cần phải đào tạo nhân viên công 

tác xã hội chuyên nghiệp có trình độ từ trung cấp đến đại học, thạc 

sỹ, tiến sỹ và xây dựng chương trình đào tạo cho từng cấp học 

tương ứng. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của tiến trình 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như quá trình hội nhập 

quốc tế. 

Thứ năm, cần kiện toàn đội ngũ nhân viên, mạng lưới cung cấp 

dịch vụ công tác xã hội ở tất cả các cấp, từ trung ương đến các địa 

phương, cơ sở. 

3. KẾT LUẬN 

Công tác xã hội trong bệnh viện có vai trò rất quan trọng trong 

việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. công tác xã hội không 

đơn thuần chỉ là công tác từ thiện trong bệnh viện như các bữa ăn, 
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nồi cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo, tặng quà cho các bệnh 

nhân có hoàn cảnh khó khăn mà công tác xã hội trong bệnh viện 

là một nội dung hoạt động rất quan trọng trong quá trình chuyên 

nghiệp hóa lĩnh vực công tác xã hội, góp phần không nhỏ vào 

công cuộc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ người dân. Để 

phát triển ngành công tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam 

trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp 

trên một cách hiệu quả. 
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TÓM TẮT 

Tại Mỹ, Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viên đã được hình thành và 

phát triển hơn 100 năm, với nhiều mô hình ứng dụng CTXH khác nhau. Một số 

bệnh viện ứng dụng phát triển mô hình CTXH theo chiều dọc với một phòng 

CTXH chuyên nghiệp điều phối hoạt động CTXH chung trong bệnh viện với đội 

ngũ nhân viên xã hội có thể thực hiện được nhiều vai trò và có thể luân chuyển vị 

trí cho nhau. Bên cạnh đó có một mô hình khác là mô hình tổ chức theo chiều 

ngang, trong đó, ở mỗi khoa chức năng sẽ có một nhân viên y xã hội riêng, thực 

hiện các công việc chuyên môn đặc thù mà từng chuyên khoa yêu cầu, với những 

kiến thức sâu hơn về bệnh lý của bệnh nhân. Thực tiễn điều kiện ở Việt Nam đòi 

hỏi cần có những mô hình được đưa vào áp dụng, tuy nhiên, việc áp dụng mô 

hình CTXH nào tại các bệnh viện ở Việt Nam còn tùy vào nhu cầu, cơ cấu và 

mục tiêu của từng bệnh viện. Bài viết này sẽ phân tích đặc điểm, ưu điểm và 

nhược điểm của từng mô hình đối với từng hệ thống bệnh viện tại Việt Nam.  

Từ khoá: Công tác xã hội y tế, mô hình, mô hình theo chiều dọc, mô hình 

theo chiều ngang, hệ thống bệnh viện.  

ABSTRACT 

Over the past 100 years, medical social work in America has developed 

strongly with many models in medical settings. Some hospitals have used vertical 

structure to organize and manage the medical social work team while other 

choosed horizontal structure. Each structure model has the different advantages 

and disadvantages. In Vietnam, it is required applying these models into the 

hospital to promote the development of medical social work. But, the selecting a 

suitable model depends on the need, organizational form and goals of each 

hospital. This article will focus on analyzing the characteristics of each model to 

each hospital system in Vietnam.  

                                                 
*
   Khoa CTXH – Trường ĐHKHXH&NV TP HCM 
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MỞ ĐẦU 

Chăm sóc sức khỏe luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu 

của mọi quốc gia, xã hội càng phát triển, nhu cầu về chăm sóc sức 

khỏe của người dân ngày càng cao đòi hỏi cần có chất lượng của 

các dịch vụ chăm sóc y tế. Tại các nước phát triển trên thế giới, sự 

có mặt của công tác xã hội (CTXH) chuyên nghiệp trong chăm sóc 

sức khỏe tại các bệnh viện đã có từ lâu và trở thành một hoạt 

động chuyên nghiệp, các nhân viên CTXH trong bệnh viện đã đóng 

góp những vai trò nhất định trong việc giảm bớt gánh nặng áp lực 

công việc cho đội ngũ nhân viên y tế cũng như hỗ trợ, tư vấn cho 

các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, làm việc với các nhóm xã 

hội yếu thế trong bệnh viện như trẻ em, vị  thành niên, phụ nữ và 

người cao tuổi… 

Hiện nay, công tác xã hội trong bệnh viện (Social work in 

hospital) ngày càng nhận được quan tâm của Đảng, Nhà nước, của 

các cấp chính quyền. Nhận thức được vai trò quan trọng của ngành 

CTXH năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quyết định 

số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai 

đoạn 2010-2020”.  Tiếp đó, năm 2011 Bộ Y tế phê duyệt “Đề án 

phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực y tế” với mục tiêu 

mang lại môi trường khám chữa bệnh thân thiện và hiệu quả. Bộ 

trưởng Bộ y tế ban hành Thông tư 43/2015/TT-BYT  “quy định về 

nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội 

của bệnh viện”. Trong những năm gần đây, tại một số bệnh viện 

tuyến trung ương và tuyến tỉnh cũng đã triển khai một số hoạt 

động CTXH với sự tham gia của đội ngũ nhân viên y tế kiêm 

nhiệm và các tình nguyện viên, nhằm hỗ trợ nhân viên y tế trong 
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phân loại bệnh nhân, tư vấn và giới thiệu dịch vụ  hỗ trợ và chăm 

sóc người bệnh, người nhà bệnh nhân… Các hoạt động này đã góp 

phần làm giảm bớt khó khăn cho các bệnh nhân và gia đình bệnh 

nhân trong quá trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa 

bệnh…tiêu biểu là các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội 

cũng đã xây dựng và phát triển phòng công tác xã hội theo thông 

tư hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, vì đây là một lĩnh vực còn khá mới không chỉ đối 

với ngành CTXH tại Việt Nam mà còn mới đối với hệ thống chăm 

sóc y tế tại Việt Nam nên việc triển khai và xây dựng mô hình 

CTXH trong bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn và lúng túng . 

Mỗi bệnh viện có một cách thiết lập mô hình CTXH riêng dựa trên 

nhu cầu, đặc điểm và nhân lực mà mỗi bệnh viện có và vẫn còn ở 

mức thử nghiệm chứ chưa có một mô hình rõ ràng.  

Bài viết này, sẽ trình bày vai trò của nhân viên CXTH trong 

bệnh viện tại Mỹ, hai mô hình CTXH trong bệnh viện tại Mỹ. Việc 

đi vào phân tích hai mô hình này có thể giúp tìm ra mô hình ứng 

dụng phù hợp với các bệnh viện tại Việt Nam, phần nào giúp tiết 

kiệm thời gian thử nghiệm và hoàn thiện các mô hình CTXH đang 

có phù hợp với điều kiện, thực tiễn của Việt Nam hiện nay. 
1
  

NỘI DUNG 

1. Vai trò của CTXH trong bệnh viện tại Mỹ 

Ở Mỹ, CTXH trong bệnh viện đã được hình thành từ năm 

những năm đầu thế kỉ XX, trải qua hơn 100 năm, CTXH trong bệnh 

viện tại Mỹ đã thực sự phát triển. Hầu hết các bệnh viện lớn tại Mỹ 

đều có nhân viên y xã hội làm việc….Tại Mỹ, năm 1905, Garnet 

Pelton và Ida Cannon được xem là hai nhân viên y xã hội trong 

                                                 
1
  Bài viết có sự hỗ trợ và hướng dẫn của Giáo sư Peggy McFarland - Đại học 

Elizabeth Town, Pennsylvania, Mỹ - về công tác xã hội y khoa tại Mỹ. 
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bệnh viện đầu tiên tại Mỹ. Cùng với bác sĩ Richard Cabot, họ đã 

thành lập nên khoa công tác xã hội đầu tiên tại bệnh viện công 

Massachusetts (Massachusetts General Hospital). [ 1 ] 

Trong suốt nhiều năm làm việc, họ đã không ngừng biện hộ cho 

vai trò của nhân viên y xã hội trong bệnh viện. 

Thời gian đầu, vai trò của nhân viên y xã hội trong bệnh viện 

khá đơn giản. Bao gồm những công việc chính sau: 

 "Hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân lao" 

 "Giáo dục bệnh nhân giữ vệ sinh" 

 "Chăm sóc đặc biệt cho trẻ em" 

 "Làm việc tại nhà an dưỡng 

 "Chăm sóc những phụ nữ mang thai, bệnh nhân nữ, những 

người có tâm lý yếu" 

 "Giúp bệnh nhân tìm kiếm hoặc thay đổi công việc" 

 "Cung cấp lương thực cho các bệnh nhân bị bỏ lại  tại các 

bệnh viện" 

 "Hỗ trợ bệnh nhân cần điều trị sau khi xuất viện" [ 2 ] 

Sau hơn 100 năm, vai trò của đội ngũ nhân viên y xã hội trong 

bệnh viện đã phát triển hơn nhiều, chuyên nghiệp hơn. Theo giáo sư 

Peggy McFarland (Elizabeth Town College, Pennsylavia), tại Mỹ, 

nhân viên y xã hội là một phần trong nhóm chăm sóc sức khỏe 

(health care team). Công việc cụ thể của các nhân viên y xã hội 

trong y tế có thể khác biệt đôi chút, tuy nhiên, họ đều có chung một 

số vai trò chính trong hệ thống y tế như: [ 6 ] 

 Sàng lọc ban đầu và đánh giá vấn đề của bệnh nhân và gia 

đình; 

 Đánh giá toàn diện tâm lý của bệnh nhân;  
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 Giúp đỡ bệnh nhân và gia đình hiểu hơn về tình trạng bệnh, hệ  

quả của từng phương pháp nhằm lựa chọn phương pháp điều 

trị hoặc từ chối điều trị;  

 Giúp bệnh nhân/gia đình thích nghi với việc nằm viện.  

 Hướng dẫn cho bệnh nhân hiểu được vai trò của các thành 

viên của nhóm chăm sóc sức khỏe (bác sĩ, điều dưỡng, nhân 

viên xã hội, hộ lý, chuyên viên vật lý trị liệu…),  hỗ trợ bệnh 

nhân và gia đình giao tiếp với nhau và với đội ngũ chăm sóc 

sức khỏe; giải thích các thông tin cần thiết 

 Giúp bệnh nhân nắm được các mức chăm sóc y tế (ví dụ, cấp 

tính, bán cấp tính, chăm sóc tại nhà); quyền lợi; nguồn lực 

cộng đồng; và các chỉ thị ban đầu 

 Tạo thuận lợi cho việc ra quyết định thay mặt cho bệnh nhân 

và gia đình; 

 Can thiệp khủng hoảng; 

 Chẩn đoán bệnh tâm thần tiềm ẩn; cung cấp các tư vấn, giới 

thiệu dịch vụ cho các cá nhân, gia đình và nhóm tâm lý trị 

liệu; 

 Giáo dục cho nhân viên y tế về các vấn đề sức khỏe tâm thần 

 Thúc đẩy sự giao tiếp hiệu quả giữa bệnh nhân và nhân viên y 

tế 

 Điều phối việc xuất viện của bệnh nhân và lập kế hoạch chăm 

sóc tiếp theo 

 Thúc đẩy các dịch vụ điều chuyển bệnh nhân. 

 Sắp xếp các nguồn tài nguyên / quỹ để tài trợ thuốc men, thiết 

bị y tế lâu bền, và các dịch vụ cần thiết khác; 

 Đảm bảo việc giữ liên lạc giữa bệnh nhân, thân nhân và đội 

ngũ y tế sau khi xuất viện 
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 Biện hộ quyền lợi cho bệnh nhân trong những hệ thống chăm 

sóc khác nhau như: nội trú, ngoại trú, chăm sóc tại nhà hay tại 

cộng đồng 

 Đấu tranh cho quyền được chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân 

thông qua việc vận động biện hộ ở cấp độ chính sách. 

2. Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện tại Mỹ  

Dù là ở quốc gia nào thì nhân viên y xã hội trong bệnh viện 

được đòi hỏi phải có bằng cấp hành nghề chuyên nghiệp, đồng thời 

phải có hiểu biết về các kiến thức y khoa cơ bản cũng như cách vận 

hành, các quy định của bệnh viện.Để nhân viên y xã hội thực sự thể 

hiện được hết các vai trò của mình, họ cần được tạo điều kiện và 

làm việc trong một hệ thống y tế cởi mở đối với công tác xã hội. Do 

đó, việc thiết lập mô hình CTXH phù hợp với từng bệnh viện sẽ 

quyết định nhiều đến hiệu quả cũng như yêu cầu công việc của nhân 

viên y xã hội ở bệnh viện đó. Mỗi bệnh viện tại Mỹ, có cách tổ chức 

mô hình CTXH khác nhau, nhưng nhìn chung chủ yếu có 2 mô hình 

2.1. Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện theo chiều dọc  

Mô hình CTXH trong bệnh viện tổ chức theo chiều dọc là mô 

hình mà trong đó, có riêng biệt một khoa/phòng CTXH. Các nhân 

viên y xã hội (medical social worker) sẽ thực hiện các vai trò của 

mình dưới sự quản lý và giám sát của trưởng phòng CTXH.  

Đặc điểm của mô hình này là các nhân viên y xã hội đều có thể 

thực hiện được nhiều vai trò hoặc công việc khác nhau cũng như có 

đầy đủ các kiến thức và kỹ năng chính như: có kiến thức về các 

thuật ngữ y khoa, hiểu biết về vai trò của nhóm chăm sóc sức khỏe, 

hiểu biết tâm sinh lý của người bệnh, có kỹ năng can thiệp khủng 

hoảng, có kỹ năng tham vấn ngắn hạn, có kiến thức về việc lập kế 

hoạch xuất viện và cùng gia đình lên kế hoạch chăm sóc bệnh nhân 
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khi ở nhà… Họ cũng có thể thay phiên luân chuyển công việc tại 

từng khoa, phòng bệnh. Quản lý sẽ là người phân phối công việc và 

khu vực làm việc cho các nhân nhiên xã hội. 

 
 
 

 

 

 

 

Ưu điểm: 

- Ưu điểm đầu tiên của mô hình này là nhân viên y xã hội có thể 

làm việc cùng nhau trong một khoa phòng, họ có thể trao đổi và 

chia sẻ kinh nghiệm, cũng như hỗ trợ nhau khi số lượng thân chủ 

quá tải.  

- Ưu điểm thứ hai là về mặt quản lý, mô hình này giúp cho 

người quản lý - có chuyên môn về CTXH có thể theo dõi, đánh giá 

và hướng dẫn các nhân viên y xã hội của mình sát hơn.  

- Ưu điểm thứ 3 là mô hình này có thể hoạt động linh động ở 

nhiều bệnh viện với quy mô khác nhau và là giải pháp tạm thời cho 

những bệnh viện có số lượng nhân viên xã hội ít.  

Hệ thống bệnh viện 

Chuyên khoa y tế 

Chuyên khoa y tế 

Chuyên khoa y tế 

Phòng CTXH 

Nhân viên y 
xã hội cấp 
bậc quản 

lý/giám sát 

Nhân 
viên y xã 

hội 

Nhân 
viên y 
xã hội 

Nhân 
viên y xã 

hội 
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- Một ưu điểm đáng chú ý nữa của mô hình này là nhân viên y 

xã hội mới vào nghề có thể được thực hành nhiều việc, thể hiện 

nhiều vai trò khác nhau để tìm ra thế mạnh của mình, đồng thời học 

hỏi được khả năng linh động trong công việc.   

Nhược điểm: 

Bên cạnh những ưu điểm đã nhắc đến thì mô hình tổ chức và 

quản trị này cũng có một số nhược điểm như: 

- Mô hình này chỉ giải quyết được tức thời việc thiếu nhân viên 

xã hội tại các bệnh viện, nhưng nếu số lượng bệnh nhân đông và 

phát sinh nhiều vấn đề thì cần phải có một đội ngũ nhân viên xã hội 

đông hơn, từ đó, việc quản lý cũng sẽ phức tạp hơn.  

- Nhân viên xã hội làm việc trong mô hình này mặc dù có 

tính linh động cao, có thể hỗ trợ bệnh nhân nhiều khoa phòng 

nhưng sẽ khó đi vào chuyên sâu. Ví dụ như một nhân viên xã hội 

vừa làm việc với thân chủ nằm ở khoa phỏng, vừa làm việc với 

thân chủ mắc bệnh thận mãn tính hay thân chủ là bệnh nhi… phải 

cùng lúc am hiểu về bệnh thận, vừa nắm quy trình điều trị phỏng, 

vừa phải học các kỹ năng làm việc với trẻ em. Nghĩa là nếu có 

bệnh nhân mắc bệnh gì thì họ phải tự bổ sung kiến thức về bệnh 

đó để làm việc với thân chủ. Đây là một thách thức không hề họ 

đối với nhân viên xã hội.  

Các bệnh viện đa khoa có lượng bệnh nhân không quá lớn và có 

lượng nhân viên y xã hội ít thì có thể ứng dụng mô hình này.Vì khi 

số lượng nhân viên xã hột ít, rất khó có thể triển khai từng nhân viên 

công tác xã hội tại mỗi chuyên khoa y tế.Các bệnh viện đa khoa mới 

bắt đầu thành lập mô hình CTXH cũng có thể ứng dụng mô hình 

này và từng bước phát triển lên mô hình phù hợp với bệnh viện của 

mình. Tại Việt Nam hiện nay, từ sau khi có Thông tư 43 của Bộ Y 

tế, nhiều bệnh viện đã tổ chức phòng CTXH theo yêu cầu của bộ, 

tuy nhiên, do lực lượng nhân viên phòng CTXH còn ít so với số 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN - 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HÀNH 
ISBN: 978-604-73-4701-8 

 

- 57 - 

giường bệnh nên có nhiều bệnh viện lựa chọn mô hình tổ chức theo 

chiều dọc. Ví dụ như bệnh viện 115, bệnh viện Đa khoa Long An, 

bệnh viện Nhi Trung Ương, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai… đang 

tổ chức CTXH trong bệnh viện theo mô hình tương tự như thế này.  

Bên cạnh đó, mô hình này cũng rất phù hợp với các bệnh viện 

chuyên khoa chỉ phục vụ một số nhóm bệnh nhân chuyên biệt như 

bệnh viện ung bứu, bệnh viện nhi, bệnh viện phụ sản, bệnh viện tâm 

thần…. 

2.2. Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện theo chiều ngang 

Mô hình tổ chức CTXH trong bệnh viện  theo chiều ngang là 

mô hình CTXH mà trong đó ở mỗi khoa chức năng sẽ có một nhân 

viên y xã hội làm việc tại đây. Vai trò và công việc cụ thể của mỗi 

nhân viên y xã hội sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của khu vực họ làm 

việc, ví dụ như nhân viên y xã hội ở khoa cấp cứu, nhân viên y xã 

hội khoa ung bứu, nhân viên y xã hội nhi khoa, nhân viên y xã hội 

lão khoa, nhân viên y xã hội sản khoa…. 

 

Nhân viên xã hội làm việc trong mô hình này thường sẽ trực 

thuộc khoa phòng mà mình làm việc và chịu sự quản lý của trưởng 

Hệ thống  
bệnh viện 

Chuyên khoa y tế 

Nhân viên y xã hội 

Chuyên khoa y tế 

Nhân viên y xã hội 

Chuyên khoa y tế 

Nhân viên y xã hội 

Phòng CTXH 

Quản lý, giám sát 
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khoa đó. Họ cũng đồng thời nhận sự giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ 

chuyên môn từ người nhân viên xã hội ở cấp bậc quản lý. Ở mô 

hình này, phòng CTXH có thể có với rất ít nhân viên hoặc chỉ có 

quản lý. 

Đặc điểm của mô hình này là nhân viên xã hội thường được 

trang bị các kiến thức chuyên biệt phục vụ cho công việc. Họ có các 

kiến thức y khoa sâu hơn về đối tượng thân chủ mà họ làm việc 

cùng. Ví dụ như người nhân viên y xã hội làm việc ở khoa nhi sẽ 

được yêu cầu có các kiến thức và kỹ năng riêng để làm việc với trẻ 

em, người nhân viên y xã hội làm việc ở khoa thận nội tiết sẽ có am 

hiểu rõ về một số bệnh suy thận, các ảnh hưởng của nó, phác đồ 

điều trị bệnh nhân suy thận và những điều bệnh nhân cần lưu ý…. 

Việc này sẽ giúp nhân viên xã hội nhiều khi họ làm việc trong nhóm 

chăm sóc sức khỏe, khi giải thích với bệnh nhân hoặc khi cùng 

người nhà bệnh nhân lên kế hoạch lựa chọn phương thức điều trì. 

Ngoài ra, nhân viên xã hội làm việc trong bệnh viện có cách tổ 

chức CTXH như thế này mặc dù có chung một số vai trò và nhiệm 

vụ chính, nhưng họ cũng sẽ thực hiện một số công việc riêng biệt 

khác tùy vào yêu cầu. Ví dụ như nhân viên xã hội ở khoa cấp cứu 

tại Mỹ có một số vai trò khác biệt như: điều tra và báo cáo về bạo 

hành và xâm hại tình dục trẻ em, hỗ trợ người gia dễ bị tổn thương, 

trẻ em có nguy cơ, hỗ trợ tâm lý cho những người trở thành khuyết 

tật sau tại nạn hoặc chấn thương, thân nhân của bệnh nhân bị tử 

vong do tai nạn, những bệnh nhân tự sát, những bệnh nhân có biểu 

hiện rối loạn chức năng xã hội…; Nhân viên y xã hội ở khoa ung 

bứu khi làm việc với bệnh nhân ung thư sẽ vừa hỗ trợ về mặt tinh 

thần, giúp bệnh nhân đối mặt với bệnh tật, vừa làm việc với gia đình 

và cộng đồng để tìm nguồn lực hỗ trợ cho bệnh nhân, hỗ trợ các 

nhóm bệnh nhân ung thư, giúp bệnh nhân lên kế hoạch tài chính dài 

hạn cho việc điều trị cũng như cùng gia đình lựa chọn phương thức 

điều trị phù hợp với gia đình, tham vấn tâm lý cho bệnh nhân; Nhân 
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viên xã hội làm việc tại những khoa phòng chẩn đoán thì có thể có 

các công việc và vai trò khác hơn. Trong một số trường hợp họ là 

người cùng bác sĩ thông báo tình trạng bệnh cho bệnh nhân nhằm 

giúp bệnh nhân và gia đình đối mặt. Họ cũng có thể là người tư vấn, 

cung cấp can thiệp ngắn, tham vấn ngắn cho những bệnh nhân có 

nguy cơ rối loạn sử dụng chất như cồn, chất kích thích … đặc biệt là 

trong các mô hình như SBIRT [ 4 ] 

Ưu điểm: 

- Ưu điểm của mô hình này là nhân viên xã hội có chuyên môn 

sâu hơn trong các lĩnh vực chuyên biệt của họ và tập trung phát 

triển chuyên môn đó nhiều hơn. Nhờ vào việc nhân viên xã hội có 

kiến thức sâu về bệnh lý hoặc các yếu tố tác động đến bệnh nhân, 

họ sẽ có thể hỗ trợ bệnh nhân tốt hơn. Ví dụ như nhân viên xã hội 

chuyên phụ trách bệnh nhân ung thư có thể hiểu rõ được các dạng 

ung thư, các giai đoạn bệnh, nhu cầu và đặc điểm tâm lý của bệnh 

nhân trong từng giai đoạn, những phương pháp điều trị ung thư hiện 

có, những nhóm đồng đẳng cho bệnh nhân ung thư, những nguồn 

lực hỗ trợ dành riêng cho bệnh này để tư vấn cho bệnh nhân. Hay 

một nhân viên xã hội chuyên làm việc với bệnh nhân cao tuổi sẽ 

tích lũy nhiều kiến thức chuyên sâu về lão khoa, nhu cầu cũng như 

đặc điểm tâm lý và xã hội của người cao tuổi, các phương pháp kỹ 

năng làm việc với người cao tuổi cũng như phương pháp chăm sóc 

tâm lý cuối đời…. 

- Làm việc trong mô hình này, nhân viên xã hội nắm được khá 

rõ quy trình hoạt động, hệ thống vận hàng của từng khoa phòng 

- Bên cạnh đó, sự gắn kết của nhân viên xã hội và các nhân viên 

thuộc đội ngũ y tế cũng có thể chặt chẽ hơn vì họ cùng làm việc 

trong một khoa/ phòng và đồng thời vai trò của nhân viên y xã hội 

trong nhóm chăm sóc sức khỏe cũng có thể được thể hiện rõ hơn.  
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Nhược điểm: 

 Mô hình này cũng có thể có một số nhược điểm như sau: 

- Vì một hoặc một số nhân viên phụ trách chuyên biệt cho một 

khoa phòng hay một dạng bệnh, nên nếu như có một nhân viên nghỉ 

công tác hoặc nghỉ ốm thì sẽ khó có người thay thế. Khả năng phát 

triển kinh nghiệm đa dạng của NVXH cũng sẽ bị hạn chế. 

- Vì không cùng làm việc chung trong một phòng nên sự hợp 

tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân viên xã hội ở khác khoa khác 

nhau có thể bị hạn chế phần nào. Bên cạnh đó các nhân viên xã hội 

cũng sẽ ít có cơ hội để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cho nhau 

hơn là ở mô hình chiều dọc. 

- Việc quản lý sẽ tương đối phức tạp hơn mô hình chiều dọc vì 

nhân viên xã hội tại các khoa phòng sẽ vừa chịu sự quản lý của 

trưởng khoa phòng về mặt hành chính vừa chịu sự quản lý của 

trưởng phòng CTXH về mặt chuyên môn. Việc theo dõi, giám sát 

và trao đổi về chuyên môn giữa phòng CTXH và nhân viên CTXH 

tại các khoa phòng cũng sẽ có hạn chế và ít sát sao hơn khi các nhân 

viên xã hội làm việc tại cùng một phòng.  

Để ứng dụng mô hình này đòi hỏi bệnh viện phải có đội ngũ 

nhân viên y xã hội đông để đáp ứng nhu cầu nhân viên y xã hội ở 

từng khoa chức năng. Việc phân bổ nhân viên y xã hội cũng cần 

được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo các nhân viên y xã hội có thể 

phát huy được thế mạnh và chuyên môn của mình ở mức cao 

nhất.Tùy vào nhu cầu và số lượng bệnh nhân mà số lượng nhân viên 

xã hội ở từng khoa có thể được điều chỉnh khác nhau. 

Mô hình này nếu ứng dụng tại Việt Nam có thể ứng dụng cho 

các bệnh viện chuyên khoa hoặc đa khoa lớn từ tuyến tỉnh, thành 

phố đến trung ương. Hiện nay bệnh viện Nhi đồng 1 đang áp ụng 

mô hình này cho hai khoa Bỏng và khoa Hô hấp. Trong tương lai có 

thể áp dụng sang nhiều khoa khác.  
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3. Vai trò của CTXH trong bệnh viện tại Việt Nam và hướng 

ứng dụng 

CTXH trong bệnh viện tại Việt Nam vẫn còn là một lĩnh vực 

khá mới nhưng đã được Đảng và nhà nước quan tâm. Trong những 

năm gần đây, Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã thúc 

đẩy sự phát triển của CTXH trong bệnh viện nói riêng và trong lĩnh 

vực y tế nói chung. Theo thông tư số 43 của bộ Y Tế ban hành năm 

2015 , nhiệm vụ của công tác xã hội trong bệnh viện đã  được quy 

định rõ ràng như sau:  

 Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho 

người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám 

bệnh, chữa bệnh. 

 Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 Vận động tiếp nhận tài trợ: 

 Hỗ trợ nhân viên y tế: 

 Đào tạo, bồi dưỡng: 

 Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh 

viện. 

 Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện 

tại cộng đồng (nếu có). [ 5 ] 

Tuy nhiên, việc triển khai thông tư vào thực tế còn gặp nhiều 

khó khăn, hiện nay một số mô hình phòng CTXH, phòng chăm sóc 

khách hàng cũng đã được hình thành trong thực tiễn ở các bệnh viện 

như: bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Đại học Y Dược 

TP.HCM, bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 

Ung Bướu…. Các mô hình tổ chức của bộ phận hoạt động CTXH 

rất khác nhau - có thể là một bộ phận thuộc phòng hành chính hoặc 

gắn với hoạt động của các tổ Công đoàn thuộc tất cả các 
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khoa/phòng ban. Những hình thức tổ chức này chỉ mới mang tính 

chất tạm thời và chưa đạt được hiệu quả cao. Hầu hết các bác sĩ 

chưa hiểu được hết vai trò của nhân viên xã hội, đội ngũ cán bộ 

phòng CTXH chưa được đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ để thực 

hành CTXH và đại đa số bệnh nhân vẫn chưa tiếp cận được với 

những dịch vụ chuyên nghiệp này. Chính vì thế, nhóm tác giả nhận 

thấy rằng việc học tập và cải tiến hai mô hình tổ chức CTXH tại Mỹ 

đã nêu trên có thể giúp phát triển phòng CTXH và đưa hoạt động 

CTXH bệnh viện tại Việt Nam  ngày càng chuyên nghiệp và đạt 

được hiệu quả cao hơn.  

KẾT LUẬN 

Hai mô hình công tác xã hội trong bệnh viện nói trên đều có 

những đặc điểm và cách tổ chức khác nhau.Việc lựa chọn ứng dụng 

mô hình nào phụ thuộc vào quy mô, mục tiêu, thời điểm phát triển 

của từng bệnh viện. Các bệnh viện cũng có thể thay đổi uyển 

chuyển giữa các mô hình để phù hợp với từng thời điểm và nhu 

cầu.Tuy nhiên khi ứng dụng các mô hình này, cũng cần xem xét và 

điều chỉnh cho phù hợp với Việt Nam. 

Việc lựa chọn học hỏi các mô hình ở Mỹ và điều chỉnh cho phù 

hợp với môi trường và hệ thống y tế tại Việt Nam sẽ giúp tiết kiệm 

thời gian cho việc tìm kiếm mô hình CTXH trong bệnh viện Việt 

Nam, đồng thời góp phần đẩy nhanh sự phát triển của ngành CTXH 

trong y tế. 
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DỰ ÁN CUỘC SỐNG SAU KHI XUẤT VIỆN 

MỘT NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI BỆNH VIỆN 
(Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện  

Bệnh Nhiệt Đới – TP Hồ Chí Minh) 

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
*
  

                   Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh
**

 

TÓM TẮT 

Cuộc sống sau xuất viện là dự án kết nối cộng đồng. Mục đích của dự án là 

hỗ trợ bệnh nhân/thân nhân nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương và nhân viên y 

tế qua việc điều phối, tư vấn và sự kết nối với các dịch vụ y tế, các nhà nghiên 

cứu để cải thiện các nghiên cứu y sinh và kết quả chăm sóc sức khỏe. 

Nghiên cứu này nhằm giúp hiểu được những kinh nghiệm của thân 

nhân/bệnh nhân nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương suốt quá trình điều trị và 

sau xuất viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (BVBNĐ); xác định những khó khăn 

mà nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu về sức khỏe trong việc hỗ trợ và điều trị 

sức khỏe cho những bệnh nhân nhiễm trùng hệ não, cụ thể là sau xuất viện; cải 

thiện kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế với bệnh nhân, thân nhân để giúp bệnh 

nhân có thể hiểu hơn về bệnh cũng như chủ động trong việc điều trị và phục hồi 

chức năng và nhân viên y tế hiểu hơn những nhu cầu của bệnh nhân nhiễm trùng 

não. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với những câu hỏi 

bán cấu trúc, thảo luận nhóm. Phỏng vấn 30 bênh nhân và 24 nhân viên y tế. 

Kết quả dự án “Cuộc sống sau khi xuất viện” cung cấp các nhà nghiên cứu, 

nhân viên công tác xã hội cái nhìn thực tế về những khó khăn của bệnh nhân sau 

khi xuất viện và trở về nhà. Khó khăn đó có thể đến với bệnh nhân, người thân, 

từ chăm sóc bệnh nhân lúc nhập viện, điều trị bệnh, sau khi xuất viện hay việc 

tiếp cận các thông tin, dịch vụ cần thiết của bệnh nhân. Từ những khó khăn mà 

trên thực tế bệnh nhân phải đối diện, nhân viên công tác xã hội bệnh viện biết 

được rõ mình sẽ lên kế hoạch hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân như thế 

nào, để việc chăm sóc sức khỏe được cải thiện tốt hơn và mang tính toàn diện. 

                                                 
*  Điều phối viên dự án. Email: ngocntk@oucru.org 
**

  Bác sĩ. Email: thanhpt@oucru.org 
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Dự án này cũng cung cấp thông tin hoạt động cho đơn vị đào tạo có định hướng 

đào tạo công tác xã hội bệnh viện có thể bồi dưỡng, hướng dẫn, đào tạo chuyên 

sâu cho các cử nhân công tác xã hội định hình công việc trong tương lai. 

Đơn vị nghiên cứu Lâm Sàng Đại học Oxford (OUCRU-VN) là đơn vị dẫn 

đầu ứng dụng nghiên cứu lâm sàng tại Châu Á hiện nay. OUCRU-VN dựa vào 

sự phát triển của khoa học, công nghệ, đồng thời với nhu cầu cấp thiết về sự hiểu 

biết cũng như công tác truyền thông sức khỏe trong bối cảnh văn hóa, xã hội 

cũng như lịch sử của người dân tại các nước như Việt Nam, Nepal tại Châu Á 

đang ngày càng trở nên quan trọng. Phòng Kết nối khoa học với công chúng đã 

và đang đẩy mạnh việc nghiên cứu phục vụ cộng đồng. Đội ngũ các nhà khoa 

học của OUCRU-VN hiện đang thực hiện công việc nghiên cứu kết hợp với 

chuyển giao kỹ thuật. Các dự án, chương trình phòng Kết nối cộng đồng được sự 

hỗ trợ trực tiếp từ tổ chức Wellcome Trust - Anh Quốc. Một số chương trình 

hoặc dự án đã và đang được thực hiện như: Chương trình Nhà hát khoa học; 

Café Khoa học; Chương trình Khoa học trường học và chương trình Xây dựng 

năng lực; hoặc các dự án liên quan đến sức khỏe như Sân vườn nhà bạn, Cuộc 

sống bệnh nhân sau khi xuất viện. 

ABSTRACT: 

Beyond the Hospital (BTH) is a public engagement project. The project 

aims to empower patients with central nervous system infections (CNSIs), their 

carers and health staff, by facilitating consultation and engagement between 

health service users, researchers and health service providers in order to 

improve biomedical research and health outcomes.  

Objectives: This study aims to (1) understand the experiences of carers/ 

patients with CNSIs during and post- treatment at HTD; (2) identify the issues 

faced by HCWs and health researchers in managing the health of patients with 

disabilities due to CNSIs, particularly at the point of hospital discharge; (3) 

improve communication between patients/carers and health care workers 

(HCWs), so that patients have better understanding and can play a more active 

role in their treatment and rehabilitation, and so that HCWs better understand 

the needs of CNSI survivors. 

Keywords: medical social work, discharge planning, pre-discharge, post-

discharge 
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1. BỐI CẢNH DỰ ÁN “CUỘC SỐNG SAU KHI XUẤT VIỆN” 

Mục tiêu nghiên cứu:  

Dự án “Cuộc sống sau khi xuất viện” với những mục tiêu 

sau:  

 Tìm hiểu những khó khăn và nhu cầu về thông tin cần thiết 

của bệnh nhân có khiếm khuyết từ bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh 

trung ương để giúp họ hồi phục tại nhà. 

 Xác định nhu cầu giao tiếp và tập huấn cho nhân viên y tế 

nhắm hỗ trợ bệnh nhân trước khi xuất viện 

 Kết nối mạng lưới chuyên gia để phát triển gói thông tin 

dành cho bệnh nhân/thân nhân và tập huấn cho nhân viên y tế. 

- Đối tượng tham gia nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là 

các bệnh nhân, tham gia vào các cuộc phỏng vấn (16 bệnh nhân) 

trước khi xuất viện và (14 bệnh nhân) đã xuất viện ít nhất 6 tháng 

trở lên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Ngoài ra để tìm hiểu thêm 

các thông tin khác, chúng tôi cũng phỏng vấn thêm 30 bệnh nhân 

và 24 nhân viên y tế. 

- Tiêu chí  chọn bệnh nhân: dựa vào thang đánh giá Rankin: 

4-6 (Khiếm khuyết cơ thể từ mức trung bình đến nặng sau một 

nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương). Thang đánh giá này dựa 

theo đánh giá nghiên cứu y khoa; độ tuổi từ 18  tuổi trở lên; đã 

tham gia nghiên cứu thử nghiệm nhiễm trùng thần kinh trung 

ương (do OUCRU-VN thực hiện; xuất viện từ 6 tháng trở lên). 

- Kết quả nghiên cứu của dự án "Cuộc sống sau khi xuất 

viện” cụ thể như sau: 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu được thể hiện ở biểu đồ 1 

(sau khi xuất viện) theo độ tuổi và giới
1
 

                                                 
1
  Annabelle Audier, Báo cáo khoa học dự án “Cuộc sống sau xuất viện”, OUCRU-VN 
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Biểu đồ  1: Số lượng bệnh nhân sau xuất viện tham gia nghiên cứu  

theo độ tuổi và giới 

 

     Biểu đồ 2: Số lượng bệnh nhân trước xuất viện tham gia nghiên cứu  

theo độ tuổi và giới
2
 

 

- Với đối tượng là Nhân viên y tế, chúng tôi đã tuyển chọn 24 

nhân viên y tế, chủ yếu từ các khoa có bệnh nhân bệnh nhiễm trùng 

hệ thần kinh trung ương như khoa nhiễm Việt-Anh, nhiễm C và 

nhiễm E tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, chiếm 54% trong tổng số 

bác sĩ và 46% điều dưỡng tham gia nghiên cứu (biểu đồ 3). 
3
 

                                                 
2
  Annabelle Audier, Báo cáo khoa học dự án “Cuộc sống sau xuất viện”, OUCRU-VN 

3  Annabelle Audier, Báo cáo khoa học dự án “Cuộc sống sau xuất viện”, OUCRU-

VN 

0

1

2

3

4

5

6

18-25 26-40 41-60 >60

Nữ 
Nam

Độ tuổi 

0

1

2

3

4

5

6

18-25 26-40 41-60 >60

Nữ  

Nam

Độ tuổi 



PHẦN 1: 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 

 

- 68 - 

Biểu đồ 3: Tỷ lệ phần trăm bác sĩ và điều dưỡng tham gia nghiên cứu 

 

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu này được thực hiện 

bằng phương pháp định tính (phỏng vấn sâu, quan sát, thảo luận 

nhóm tập trung) đối với các bệnh nhân và các nhân viên y tế để thu 

thập thông tin. Từ đó, dựa trên các kết quả thu thập được chúng tôi 

tiến hành phân tích thông tin để xác định được những thách thức 

của bệnh nhân và nhân viên y tế cũng như những thông tin cần thiết 

dành cho bệnh nhân sau khi xuất viện. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1 Những khó khăn của bệnh nhân 

- Lúc nhập viện: Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy bệnh 

nhân còn gặp rất nhiều khó khăn khi nhập viện (Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt Đới) do việc chẩn đoán bệnh từ các tuyến huyện hoặc tỉnh 

chưa đủ kinh nghiệm cũng như các thiết bị máy móc để chẩn đoán 

đúng bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương. Bệnh nhân còn 

phải trải qua rất nhiều bệnh viện  trước khi đến Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt Đới vì chưa có sự chẩn đoán bệnh chính tác tại các tuyến 

huyện hay các tỉnh. Điều này cũng gây ra nhiều ảnh hưởng đến điều 

trị sức khỏe cũng như sự hồi phục sức khỏe của bệnh nhân sau khi 

xuất viện sau này. 

- Điều trị bệnh: Trong việc điều trị bệnh, nguyên nhân gây khó 

khăn lớn nhất chính là tài chính. Tài chính cho việc điều trị bệnh 
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nhiễm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương trong khoảng thời gian 

dài (từ 20 ngày đến 2 tháng) với chi phí rất cao (có thể từ 100 triệu 

trở lên) tùy theo mức độ bệnh của bệnh nhân. Gia đình bệnh nhân 

gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả viện phí và họ có thể bán nhà, 

vay mượn. Dù cho những người mắc bệnh này đã nhận được các 

khoản hỗ trợ một phần chi phí điều trị.
4
 Ngoài ra điều kiện di 

chuyển và ở tại bệnh viện của thân nhân từ các địa phương lên Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt Đới tại TP. Hồ Chí Minh cũng gặp rất nhiều khó 

khăn do nơi ở của bệnh viện chưa đáp ứng được số lượng thân nhân 

cũng như bảo vệ tài sản cho họ. 

Tâm lý hoang man và lo lắng của thân nhân cũng là một trong 

những khó khăn cho quá trình điều trị bệnh. Những lo lắng chủ yếu 

là sự hồi phục sức khỏe của bệnh nhân sau. Những câu hỏi về quá 

trình điều trị có hồi phục sức khỏe không?; có thể đi lại bình thường 

hay để lại những di chứng (như không cử động, đi lại hoặc không 

nghe) hay ai sẽ là người chăm sóc.  

 - Xuất viện và trở về nhà: Với yếu tố này, chúng tôi tìm ra 

được những khó khăn chính của bệnh nhân chính là thách thức sau 

khi xuất viện, đó là quảng đường hồi phục bệnh. Các nguyên nhân 

chính cụ thể như sau mà bệnh nhân và người phải đối diện:  

 Di chứng về mặt thể chất: Những bệnh nhân bị nhiễm 

trùng hệ thần kinh trung ương để lại những di chứng như đau 

đầu, chóng mặt, tay chân tê cứng, mệt mỏi, loét tì đè, không đi lại 

được hoặc có thể không thấy, không nghe. Di chứng này làm hạn 

chế việc sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân như đi lại, vệ sinh cơ 

thể hoặc tự ăn uống. Vì vậy, người thân phải dành thời gian chăm 

sóc bệnh nhân, điều này ảnh hưởng đến việc sinh hoạt cũng như 

kinh tế của gia đình. 

 Kế hoạch xuất viện: Nghiên cứu này cũng cho thấy hiện tại 

bệnh viện BNĐ kế hoạch xuất viện cho những bệnh nhân có những 

                                                 
4
  Hỗ trợ tiền thuốc và chi phí điều trị 
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di chứng nặng còn hạn chế. Điểm hạn chế thứ nhất là chưa có một 

kế hoạch xuất viện hoàn chỉnh. Điểm hạn chế thứ hai là các thông 

tin giáo dục sức khỏe như dinh dưỡng chỉ dừng lại ở việc chia sẻ 

qua lời nói vì chưa có thông tin in ấn để bệnh nhân có thể mang về 

nhà sử dụng. Ngoài ra, do áp lực quá tải của bệnh viện, Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt Đới chỉ có thể dừng lại ở việc điều trị bệnh, còn hồi 

phục sức khỏe,bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Phục hồi 

chức năng và Điều trị bệnh Nghề nghiệp quận 8 hoặc về nhà  

 Tâm lý: Người bệnh có những hoang mang, lo sợ, đôi khi 

trầm cảm vì chính bệnh nhân cảm thấy mặc cảm, cảm nhận mình là 

gánh nặng của gia đình và mất đi vai trò là cha hoặc mẹ của các con 

khi không thể chăm sóc các con. Một số bệnh nhân không ra khỏi 

nhà  trong một thời gian dài vì mặc cảm, không tự tin hoặc vì không 

có người thân để hỗ trợ đi lại và người bệnh gặp khó khăn trong 

việc giao tiếp, chia sẻ ý kiến của mình. 

 Còn tâm lý người nhà lo âu, gánh vác trách nhiệm gia đình, lo 

lắng cho sức khỏe của người bệnh và tâm trạng mong muốn người 

bệnh nhanh chóng hồi phục sức khỏe là điều đáng lưu ý. Ngoài ra, 

còn có những thân nhân ngại cho người bệnh giao tiếp với người 

ngoài, sợ người hàng xóm hay bạn bè kỳ thị vì có người bệnh lao 

hay nhiễm HIV. 

 Kinh tế: Số liệu cho thấy độ tuổi người bệnh thường rơi vào 

từ 30-45, đây là độ tuổi lao động và thường là trụ cột kinh tế của gia 

đình. Khi bệnh nhân gặp phải bệnh này, họ thường khó có thể lao 

động lại hoặc mất một khoảng thời gian dài để có thể lao động 

được. Điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng cũng như cuộc sống 

hằng ngày của gia đình bệnh nhân cũng như tâm lý của họ. 

 Tìm kiếm các thông tin cần thiết – tập vật lý trị liệu: Đây 

là khó khăn của bệnh nhân nói chung, đặc biệt là những bệnh nhân 

bị khiếm khuyết cơ thể nặng và mất sức lao động, họ chưa được 

cung cấp thông tin đầy đủ về dinh dưỡng, về tập vật lý trị liệu tại 
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nhà như thế nào trước khi xuất viện. Vì thế, họ gặp khó khăn trong 

việc tìm kiếm các thông tin cần thiết như dinh dưỡng, tập vật lý trị 

liệu, hỗ trợ người khiếm khuyết cơ thể tiếp cận các dịch vụ xã hội 

hoặc các phúc lợi xã hội do nhà nước ban hành. Ngoài ra, các tờ rơi 

các bệnh nhiễm trùng chưa đầy đủ  giúp người xung quanh chưa 

hiểu được bệnh này, có sự kỳ thị. 

2.2 Những khó khăn của nhân viên y tế 

Nghiên cứu này đã tìm ra được những khó khăn của nhân 

viên y tế, trên thực tế thì công việc của nhân viên y tế không chỉ 

giới hạn ở việc chăm sóc bệnh nặng nhưng cần chuẩn bị tinh thần 

cho họ sau khi xuất viện. Dưới đây là những khó khăn chính của 

nhân viên y tế: 

 Kỹ năng giao tiếp: nhân viên y tế xác nhận họ gặp khó khăn 

trong việc giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân/thân nhân; trả lời cho 

bệnh nhân nhiều lần nhưng bệnh nhân không hiểu mặc dù đã giải 

thích nhiều lần; phải trả lời cho bệnh nhân khi công việc bận rộn; 

ứng phó với những bệnh nhân nóng giận hay bạo lực; giải thích và 

chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện và trở về nhà. 

 Quản lý cảm xúc bản thân: Công việc thường bị áp lực và 

công việc hành chính quá nhiều dẫn đến sự căng thẳng trong công 

việc; trầm cảm hoặc buồn khi bệnh nhân trở nặng; giữ bình tĩnh 

hoặc kiềm chế cảm xúc bản thân trước những cơn nóng giận; cảm 

thấy mệt mỏi; thiếu thời gian. 

 Kiến thức và kỹ năng: những khó khăn liên quan đến kiến 

thức và kỹ năng như kỹ năng chuyên môn để chẩn đoán và điều trị 

chính xác cho bệnh nhân, kỹ năng Anh ngữ để cập nhật thông tin, 

sách bằng tiếng Anh từ internet, các tài liệu khác; kỹ năng tư vấn 

tâm lý cho bệnh nhân, chia sẻ và thấu cảm cùng bệnh nhân; kỹ năng 

lập kế hoạch xuất viện cho bệnh nhân trở về nhà; kiến thức và sự 

hiểu biết về việc tập vật lý trị liệu để hỗ trợ bệnh nhân.  
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 Ngoài ra, nhân viên y tế còn có những khó khăn khác như việc 

tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ công việc, hạn chế về các kinh phí; 

tiếp cận các nguồn lực ngoài bệnh viện để hỗ trợ cho việc điều trị 

bệnh nhân nghèo; các trang thiết bị và các cơ sở vật chất cũng chưa 

đủ và đảm bảo cho việc điều trị và nghiên cứu bệnh. 

2.3 Cách ứng phó với những khó khăn của bệnh nhân 

Kết quả của nghiên cứu này còn cho thấy bệnh nhân, người nhà 

đã tìm ra những cách để ứng phó với những khó khăn mà bệnh nhân 

gặp phải sau khi xuất viện như:  

 Sự hỗ trợ của gia đình là một trong những yếu tố quan trọng 

nhất trong việc chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Điều này đóng 

góp về mặt tinh thần và chế độ dinh dưỡng tốt cho người bệnh. 

Ngoài ra, sự quan tâm của bạn bè và gia đình cũng giúp ích cho việc 

hồi phục sức khỏe của bệnh nhân. 

 Tập thể dục và vật lý trị liệu: nghiên cứu này đã cho thấy rõ 

những bệnh nhân nào được gia đình hỗ trợ trong việc thường xuyên 

tập luyện thể dục và vật lý trị liệu, họ có khả năng hồi phục sức 

khỏe nhanh hơn, có thể đi lại được hoặc vận động được các cơ 

khớp. Có những bệnh nhân ở xa, điều kiện tiếp cận các trung tâm 

vật lý trị liệu còn khó khăn, gia đình đã tự thiết kế vật dụng để hỗ 

trợ việc tập luyện, đi lại, đứng lên đứng xuống để cải thiện cơ khớp, 

hồi phục sức khỏe 

 Tôn giáo cũng là một trong những yếu tố quan trọng của 

việc hồi phục sức khỏe. Có nhiều bệnh nhân đặt niềm tin của 

mình vào đời sống tâm linh với hi vọng họ sẽ hồi phục sức khỏe 

nhanh chóng hơn. 

 Tìm kiếm các trung tâm Vật lý trị liệu tại địa phương rất khó 

khăn do khoảng cách xa hoặc người thân không có thời gian để 

chuyên chở họ đến trung tâm VLTL để tập thường xuyên. Vì vậy, 
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về địa phương thì họ thường tìm đến những địa điểm xoa bóp  

các cơ khớp tay chân và lưu thông mạch máu hỗ trợ việc hồi 

phục sức khỏe. 

 Ngoài ra còn có những yếu tố khác như chính bản thân người 

bệnh có những thái độ và suy nghĩ tích cực vì mong muốn của họ 

nhanh hồi phục sức khỏe để không phải là gánh nặng của gia đình 

hoặc họ muốn được chăm sóc con cái. Đó chính là động lực để họ 

suy nghĩ tích cực và tác động đến việc hồi phục sức khỏe. 

2.4. Những hoạt động đã được thực hiện trong dự án “cuộc sống 

sau khi xuất viện” 

Trong quá trình thực hiện dự án này, chúng tôi thực hiện một số 

hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân cũng như nhân 

viên y tế để cải thiện điều trị và chăm sóc bệnh cho bệnh nhân 

Đối với nhân viên y tế 

 Tổ chức 1 lớp tập huấn với sự tham gia của 19 bác sĩ trẻ với 

chủ đề “Thấu cảm nỗi đau của bệnh nhân”. 

 Tổ chức 1 sân khấu diễn đàn với sự tham dự của 151 nhân 

viên y tế. Mô hình sân khấu diễn đàn với chủ đề “kỹ năng giao tiếp” 

dựa trên kịch bản về 1 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, 

từ lúc nhập viện đến khi xuất viện. Kịch bản này dựa vào nghiên 

cứu trường hợp (case study). Các diễn viên cố gắng tạo ra những 

tình huống có thật trong thực tế và kêu gọi nhân viên y tế tham gia 

diễn lại lời nói, cử chỉ và thái độ. Từ đó, tác động đến họ để thay đổi 

kỹ năng, thái độ với bệnh nhân 

 Tổ chức hai cuộc họp Ban cố vấn nhằm kết nối các chuyên gia 

từ lĩnh vực khoa học xã hội và y tế thảo luận những khó khăn của 

bệnh nhân, nhân viên y tế và định hướng việc phát triển gói thông 

tin cần thiết cho bệnh nhân 
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 Tổ chức 1 khóa tập huấn về vật lý trị liệu dành cho 92 nhân 

viên y tế hiểu tầm quan trọng của việc tập vật lý trị liệu và một số 

phương pháp chống loét tì đè do hai chuyên gia vật lý trị liệu và 

hoạt động trị liệu đến từ Vương Quốc Anh. 

 Thực hiện 1 phim hướng dẫn phòng ngừa co cơ trong bệnh 

viện dành cho nhân viên y tế có thể áp dụng trong công việc hoặc 

tập huấn cho tập huấn viên. 

Đối với bệnh nhân 

 Triển lãm hình ảnh “Tiếng nói bệnh nhân” giúp bệnh nhân, 

người nhà và nhân viên y tế có thể nhìn thấy được cuộc sống thực 

tế của người bệnh sau khi xuất viện và trở về nhà, họ có những 

khó khăn gì nhằm giúp nhân viên y tế có thể thấu cảm hơn với 

bệnh nhân và đồng thời tác động đến những bệnh nhân khác học 

thêm những kinh nghiệm trong việc chăm sóc và hồi phục sức 

khỏe tại nhà. 

 Thiết kế và in ấn các tài liệu khác như:  

 Truyện minh họa về một bệnh nhân hồi phục sức khỏe 

nhanh nhờ sự hỗ trợ của gia đình và một bệnh nhân sức 

khỏe yếu vì gia đình không chăm sóc kỹ. 

 Danh mục hướng dẫn bệnh nhân tìm đến những trung tâm 

tập vật lý trị liệu tại huyện hoặc tỉnh ở Tp. Hồ Chí Minh 

hoặc khu vực phía Nam Việt Nam. 

 Danh mục hướng dẫn nhận trợ cấp của nhà nước nếu họ 

không thể hồi phục sức khỏe và bị khiếm khuyết về cơ thể 

cũng như một số trung tâm, dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật 

 Quyển sách nhỏ hướng dẫn về “ứng phó cảm xúc của bệnh 

nhân sau khi bị  bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương” 

 Các tờ rơi thông tin về bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung 

ương 
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2.5. Tác động của nghiên cứu “cuộc sống sau khi xuất viện” 

Sau khi thực hiện dự án này trong khoảng thời gian 22 tháng, 

những tác động  đã được thể hiện rõ từ nhiều góc độ khác nhau và 

cụ thể như sau: 

 Ban giám đốc bệnh viện BNĐ: Thứ nhất, họ đã quan tâm và 

tích cực trong việc thành lập phòng Công tác xã hội trong bệnh 

viện và về kế hoạch xuất viện của bệnh nhân. Thứ hai, họ muốn 

hợp tác cùng OUCRU-VN trong việc đào tạo và bồi dưỡng kỹ 

năng cho nhân viên y tế, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và kỹ năng 

giảm căng thẳng.  

 Nhân viên y tế: Một số bác sĩ và điều dưỡng tham gia trong 

quá trình thực hiện dự án này có những thay đổi về  việc tập vật lý 

trị liệu cho bệnh nhân rất quan trọng, họ bắt đầu liên kết với bệnh 

viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp quận 8 để 

chuyển bệnh nhân và hỗ trợ bệnh nhân việc tập vật lý trị liệu và hồi 

phục sức khỏe. Dự án này giúp nhân viên y tế xây dựng sự thấu cảm 

với những khó khăn của bệnh nhân, thân nhân. Đây cũng là dự án 

tác động đến suy nghĩ của nhân viên y tế về các hoạt động xã hội để 

hiểu hơn cuộc sống của bệnh nhân.  

 Bệnh nhân/người nhà: Đối với những bệnh nhân nhiễm trùng 

hệ thần kinh trung ương trong tương lai sẽ được cung cấp một gói 

thông tin cần thiết để đáp ứng nhu cầu của họ đồng thời với sự thay 

đổi của nhân viên y tế về VLTL thì họ có cơ hội được hướng dẫn, 

tập luyện vật lý trị liệu nhiều hơn. Điều này sẽ cải thiện việc hồi 

phục sức khỏe của họ.  

3 . KẾT LUẬN 

Từ nghiên cứu, chúng ta thấy rõ được một số khó khăn của 

bệnh nhân về tài chính, sự hiểu biết về bệnh tật; những rào cản từ 

khi nhập viện đến khi xuất viện;thiếu kế hoạch xuất viện rõ ràng; 
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các thông tin về giáo dục sức khỏe; tiếp cận các trung tâm và dịch 

vụ xã hội để hỗ trợ bệnh nhân khi cần thiết và khó khăn lớn khác đó 

là chưa có người đảm nhận vai trò chia sẻ hoặc tư vấn cho bệnh 

nhân, thân nhân để giảm nỗi lo lắng và hoảng sợ.  

Đối với nhân viên y tế thì khó khăn chính là kỹ năng giao tiếp 

và thấu cảm được cuộc sống của bệnh nhân.  

Từ nghiên cứu cho thấy vai trò của nhân viên công tác xã hội 

trong bệnh viện rất là quan trọng trong việc can thiệp hoặc hỗ trợ 

bệnh nhân, thân nhân trong tiến trình hồi phục sức khỏe để giúp 

bệnh nhận có được kết quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất. công tác xã 

hội bệnh viện cần quan tâm nhiều và sâu sắc hơn đối với cuộc sống 

của bệnh nhân sau xuất viện tuân thủ đúng những quy định về điều 

trị và luyện tập để hồi phục sức khỏe tốt hơn để đánh giá được chất 

lượng hồi phục sức khỏe cũng như góp phần vào công tác an sinh 

xã hội tốt hơn 

Vì thế, công tác xã hội có thể trọng tâm và phát triển theo đề 

xuất như sau: 

 Cải thiện kế hoạch xuất viện và có nhân viên y tế hoặc nhân 

viên công tác xã hội giải thích các thông tin cụ thể cho bệnh nhân, 

người nhà khi xuất viện 

 Liên kết với các nguồn lực khác để có những thông tin cần 

thiết hỗ trợ bệnh nhân hay vận động gây quỹ để hỗ trợ bệnh nhân 

điều trị bệnh nặng khi họ có hoàn cảnh khó khăn 

 Có những thông tin cần thiết dành cho bệnh nhân như việc 

dinh dưỡng cho người bệnh, chăm sóc sức khỏe tại nhà như thế nào, 

đi lại hay gia đình hỗ trợ như thế nào trong việc hồi phục sức khỏe 

của bệnh nhân. 

 Tư vấn tâm lý: đây là một trong hoạt động quan trọng trong 

công tác xã hội bệnh viện để giúp người nhà và bệnh nhân giảm 

được hoang mang, lo sợ, căng thẳng hay trầm cảm. 
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 Trong thời gian sắp tới, một số bệnh viện sẽ hướng đến thành 

lập và phát triển phòng công tác xã hội trong bệnh viện, vì vậy các 

bệnh viện có thể cụ thể hóa các đề xuất trên để đưa vào vai trò và 

nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện cũng như 

xây dựng và phát triển mô hình công tác xã hội bệnh viện. Do đó, 

đòi hỏi phải cần có đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên 

nghiệp, đủ kiến thức, kỹ năng để có thể hội nhập và làm việc trong 

môi trường bệnh viện. Hơn nữa công tác xã hội trong bệnh viện bao 

gồm cả các dịch vụ hỗ trợ điều trị bệnh nhân trong bệnh viện và 

ngoài động đồng.     
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TÓM TẮT 

Quá trình thực hiện dự án nghiên cứu “Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều luật về bảo hiểm y tế thông qua nghiên cứu tác động 

của giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở tỉnh Bến Tre” (gọi tắt 

là dự án PARAFF.C1-082, Nghiên cứu Luật Bảo hiểm y tế trong trường học ở 

Bến Tre) do Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình – 

PARAFF (Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) tài 

trợ; chúng tôi có cơ hội làm việc với nhiều thầy cô giáo và sinh viên tâm huyết, 

thể hiện một nhu cầu có thực, sự cần thiết phải học tập, nghiên cứu lĩnh vực công 

tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam. 

Với mong muốn giới thiệu mô hình có tiềm năng thúc đẩy tuyên truyền, vận 

động chính sách cho công tác đào tạo, xây dựng và phát triển công tác xã hội 

trong bệnh viện, chúng tôi gửi đến Hội thảo khoa học Công tác xã hội trong 

bệnh viện – những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành thông điệp kêu gọi 

những giải pháp thiết thực phát triển công tác xã hội trong trường học và bệnh 

viện một cách hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. 

Từ khóa: Dự án PARAFF.C1-082, Trường học – Bệnh viện Bến Tre, công 

tác xã hội. 
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about the impact of education, law dissemination in Ben Tre schools” (Project 

PARAFF.C1-082- Research about Health Insurance Law in schools in Ben Tre 

for short) supported by the Public Participation and Accountability Facilitation 

Fund (PARAFF for short), we had opportunities to work with many enthusiastic 

teachers and students, demonstrating a real demand, the need to study and 

research in the field of welfare work in hospitals of Vietnam. 

We would like to deliver the message calling for development of practical 

solutions in the hospital welfare work that work effectively in this present context 

and with that idea, we believe that the conference will be ended with great 

success for people who have the same concerns. 

Keywords: Project PARAFF.C1-082, Ben Tre Schools- Hospitals, welfare 

Work. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dự án nghiên cứu “Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều luật về bảo hiểm y tế thông qua nghiên cứu tác 

động của giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở tỉnh 

Bến Tre” được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2014 tại Bến Tre có 

ba mục tiêu chính: 

+ Tổ chức cuộc nghiên cứu qui mô lớn, có tính tương tác cao 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre với sự tham gia của gần 6000 học sinh 

sinh viên , người dân. Qua nghiên cứu giúp HSSV, người dân tiếp 

cận pháp luật, tạo cơ hội cho họ đưa ra ý kiến đóng góp sửa đổi một 

số điều luật về bảo hiểm y tế (BHYT) còn bất cập. 

+ Tổ chức diễn đàn toàn dân với BHYT, đỉnh cao là hội thảo 

khoa học qui mô lớn, lần đầu tiên diễn ra ở Bến Tre vào dịp hưởng 

ứng Ngày sức khỏe Thế giới 7 tháng 4 năm 2014 thu thập ý kiến, 

tiếp nhận ý tưởng, hiến kế sáng tạo trong học sinh sinh viên, giáo 

viên, bác sĩ, nhân viên y té, người dân, các chuyên gia, nhà quản lý, 

nhà chuyên môn, phóng viên tham gia thẩm định kết quả nghiên 

cứu và rút ra những ý kiến đóng góp xác đáng vào dự thảo bổ sung, 
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sửa đổi một số điều luật của Luật BHYT, đưa ra Khuyến nghị trình 

lên Quốc hội. 

+ Xây dựng bộ tài liệu là kết quả cuộc nghiên cứu, các hội thảo, 

diễn đàn và hội thi hướng đến nâng cao năng lực giám sát và tham 

vấn ý kiến người dân có tên gọi sổ tay cẩm nang “Dự án tham vấn 

pháp luật về BHYT”. 

Với ba mục tiêu trên, dự án đã thực hiện một cuộc nghiên cứu 

pháp luật nói chung và Luật BHYT nói riêng cùng tác động của nó 

trong nhà trường có tính đến tác động của bệnh viện với tính tương 

tác cao; thông qua đó người dân tiếp cận pháp luật, tạo cơ hội cho 

họ đưa ra ý kiến thúc đẩy tham vấn sửa đổi một số điều luật về 

BHYT còn bất cập, giúp người dân, học sinh sinh viên đi đến nhận 

thức khi tham gia BHYT một cách tự giác, vững chắc. Tài liệu cuộc 

nghiên cứu và 3 hội thảo, 8 diễn đàn, hội thi… góp phần nâng cao 

năng lực giám sát và tham vấn ý kiến người dân dưới dạng sổ tay 

cẩm nang “Dự án tham vấn pháp luật về BHYT” đã được ấn hành. 

Một diễn đàn toàn dân với BHYT được thực hiện với kết quả đã 

cho ra đời một mạng lưới trên dưới 20 tổ chức, trường học, cá nhân 

có cùng mối quan tâm “Thúc đẩy sự tham gia của người dân và 

trách nhiệm giải trình của cơ quan chức năng”; quá trình hình thành 

mạng lưới này đã chỉ ra những gợi mở rất cần quan tâm khi bàn về 

công tác xã hội trong bệnh viện, góc nhìn từ trường học- một trong 

những trụ cột của sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

NỘI DUNG 

1- Dự án “Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều luật về bảo hiểm y tế thông qua nghiên cứu tác động của 

giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở tỉnh Bến 

Tre” (dự án PARAFF.C1-082) và mối liên hệ với Công tác xã hội 

trong bệnh viện 
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Dự án PARAFF.C1-082 có hoạt động chính là điều tra, đánh 

giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, cụ thể 

là luật BHYT với sự tham gia trực tiếp của 761 HSSV, thầy cô giáo, 

bác sĩ, nhân viên y tế và người dân; Dự án đã tạo ra nhiều mối liên 

hệ tích cực có tiền năng huy động sự tham gia của cộng đồng và 

nhóm thực hiện nên đã nhận được một số lượng khá lớn giải pháp, 

mô hình, ý tưởng sáng tạo, kết nối mạng lưới các đơn vị có cùng 

mối quan tâm giúp học sinh sinh viên có cơ hội và môi trường tiếp 

cận, tham vấn ý kiến thúc đẩy tuyên truyền và vận động chính sách 

chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện, từ đó góp phần thúc đẩy đáp 

ứng nhu cầu bố trí nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện – một 

trong những biểu hiện sinh động khi chuyên ngành công tác xã hội 

đi vào đời sống trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Có một điểm chung qua những hoạt động chính của dự án: - 

những người thực hiện dự án thường xuyên được làm việc trong 

môi trường hướng tới thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng 

đồng, theo đó các hoạt động có liên quan đến công tác xã hội trong 

bệnh viện giữ một vai trò quan trọng giúp dự án triển khai thành 

công và tạo ra sức lan toả rộng lớn. Có thể khẳng định với dự án 

PARAFF, việc thúc đẩy sự tham gia của người dân, các hoạt động 

có liên quan đến công tác xã hội và bệnh viện đã tạo ra môi trường 

tốt giúp dự án từ khâu thiết kế ý tưởng đến hoàn thiện dự án, bảo vệ 

và giữ mối liên hệ với các trường học, bệnh viện trong quá trình 

triển khai hoạt động; chính cách tiếp cận theo mô hình công tác xã 

hội trong bệnh viện là cầu nối giúp những người thực hiện dự án 

tiếp cận cộng đồng, trước hết là học sinh sinh viên, thanh thiếu niên, 

bệnh viện một cách sáng tạo; từ đó huy động được sự tham gia của 

chính quyền, nhà trường, bệnh viện, các tổ chức đoàn thể xã hội và 

doanh nghiệp qua các dự án có nhiều ý nghĩa xã hội và nhân văn mà 

các đối tác Việt Nam, các nhà tài trợ quốc tế mong muốn. Tuy 

không trực tiếp nghiên cứu về công tác xã hội và nhân viên công tác 

xã hội trong bệnh viện; song điều làm cho chúng tôi khá bất ngờ và 
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cảm nhận được sự liên quan “họ hàng” giữa các dự án “huy động sự 

tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình” theo mô hình 

PARAFF với công tác xã hội trong bệnh viện.  

Đánh giá bước đầu của dự án cho thấy việc khai thác, sử dụng 

thành tựu của công tác xã hội trong trường học, bệnh viện ở Bến 

Tre “số” thì có, nhưng “lượng” còn nhiều hạn chế. công tác xã hội 

được khơi dòng từ các chương trình, dự án tiềm năng ở trường học, 

bệnh viện nhưng thực tế cho thấy công tác xã hội vẫn chưa thực sự 

là “người nhà” của bệnh viện hay trường học ở Bến Tre! Có thể 

khẳng định, để công tác xã hội được tiếp cận, nhìn nhận, khai thác, 

sử dụng và phát triển đáp ứng nhu cầu xã hội thời hội nhập; đã đến 

lúc cần có một tư duy mạnh mẽ hơn mới tạo ra những “cú huých” 

thúc đẩy thực thi những biện pháp cụ thể kích thích phong trào học 

tập, nghiên cứu và xây dựng mô hình công tác xã hội trong bệnh 

viện, nhà trường, có như vậy công tác xã hội mới được khẳng định 

là tác nhân làm nên diện mạo cuộc sống đương đại.  

Khi hoạt động trong lĩnh vực dự án nhỏ của Chương trình 

PARAFF tại Việt Nam, nhiều người có cùng mối quan tâm cho 

rằng chúng tôi chỉ làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, truyền 

thông, huy động sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng 

luật, phản biện, chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham vấn pháp luật, phát 

triển cộng đồng thông qua kênh chăm sóc sức khỏe nhân dân… ít 

hoặc không liên quan gì đến công tác xã hội. Thực tế chứng minh 

rằng, với định hướng phát triển và phát triển bền vững theo mục tiêu 

Thiên niên kỷ, các hoạt động từ chương trình PARAFF ở địa 

phương đã hướng tới khai thác tiện tích và hiệu quả không thể thay 

thế của công tác xã hội làm nên sức lan toả, kết nối và sáng tạo 

trong huy động sự tham gia của người dân. Ví dụ, khi chúng tôi 

thực hiện hoạt động phỏng vấn online và trực tiếp HSSV, bệnh 

nhân, bác sĩ, nhân viên y tế, tiêu chí đặt ra là phải tạo không khí 

thoải mái, tự nhiên, nhẹ nhàng khi tiếp cận, với yêu cầu đó chúng 

tôi phải đọc và nghiên cứu khá nhiều tài liệu các loại có liên quan 
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đến chuyên ngành công tác xã hội, như “tham vấn tâm lý học 

đường”, từ đó thiết kế và xây dựng bộ công cụ nghiên cứu lần đầu 

tiên xuất hiện ở Bến Tre dành riêng cho công tác nghiên cứu tham 

vấn cộng đồng của dự án và cách tiếp cận theo kênh “tham vấn 

trong công tác xã hội” được xem là kênh chính khi chúng tôi đến 

với cộng đồng. Từ thực tiễn sinh động này, chúng tôi tìm hiểu và 

nhận thấy một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng “chưa 

tương thích” khi huy động sự tham gia của người dân trong công tác 

BHYT xuất phát từ việc trong bệnh viện thiếu vắng nhân viên công 

tác xã hội. Chính nhu cầu thực tế về nhân viên công tác xã hội trong 

bệnh viện là động lực giúp chúng tôi mạnh dạn triển khai các hợp 

phần hoạt động của dự án từ việc mở lớp tập huấn cho 36 cộng tác 

viên, tình nguyện viên dự án được trang bị kiến thức, kỹ năng tham 

vấn tâm lý học đường với sự tương tác của bệnh viện… đây là sự 

kiện tâm lý học đường được thực hiện đầu tiên ở Bến Tre. 

2- Một số kết quả nghiên cứu của Dự án “Thúc đẩy tham vấn ý 

kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về bảo hiểm y tế 

thông qua nghiên cứu tác động của giáo dục, phổ biến pháp luật 

trong các trường học ở tỉnh Bến Tre” và những gợi mở cho 

Công tác xã hội trong bệnh viện  

Xuất phát điểm nghiên cứu của dự án có giới hạn nhưng không 

chỉ tập trung vào tham vấn tâm lý học đường, công tác xã hội trong 

bệnh viện, tuy nhiên do cách tiếp cận của dự án theo hướng hiệu 

quả, sáng tạo, tận dụng tối đa các nguồn lực vật chất và tinh thần để 

huy động sự tham gia của người dân nên chúng tôi đã dùng kênh 

tham vấn tâm lý học đường thực hiện các cuộc khảo sát thực địa ở 

bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tác 

động của giáo dục pháp luật trong nhà trường. Theo kết quả ghi 

nhận được, bước đầu chúng tôi rút ra một số kết quả có thể nghiên 

cứu, khai thác, lồng ghép phục vụ yêu cầu phát triển công tác xã hội 

trong bệnh viện: 
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2.1. Về các tổ chức đoàn thể trong trường học có tiềm năng kết 

nối, khai thác thành mạng lưới hỗ trợ công tác xã hội trong bệnh 

viện khi cần thiết; kết quả khảo sát 35 trường học, bệnh viện: 

- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ 48 %, kế 

đến là 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ 25 % 

- Các tổ chức, mô hình khác chiếm tỷ lệ 20 % 

- Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ… 

chiếm tỷ lệ 7 % 

Chúng tôi muốn nói đến các tổ chức, mô hình khác, bởi trong 

số này có nhiều ý kiến cho rằng cần có Tổ hay đơn vị công tác xã 

hội học đường ở mỗi nhà trường,  mô hình đó nên gắn với phòng y 

tế và do nhân viên y tế của các trường đảm trách. 

2.2. Tình hình học sinh sinh viên tham gia các hoạt động giáo 

dục, phổ biến pháp luật và mối liên hệ đến công tác xã hội trong 

nhà trường, kết quả khảo sát 393 học sinh sinh viên như sau: 

 

Có 351   = 89% 

Không   39   = 10% 

Khác     3   = 1% 
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2.3. Các hình thức giáo dục, phổ biến, tư vấn, tham vấn tâm lý 

học đường liên quan đến công tác xã hội 

Sinh hoạt tập trung đầu năm học 247  = 30% 

 Diễn đàn (trên website…) 38  = 5% 

Xem phim 43  = 5% 

Qua môn GDCD 264  = 32% 

Tham gia các cuộc thi 93  = 11% 

Chương trình phát thanh học đường 117  = 14% 

Khác 25  = 3% 

2.4.  Hình thức giáo dục, phổ biến, tư vấn, tham vấn tâm lý học 

đường được HSSV thích nhất 

Sinh hoạt tập trung đầu năm học 57 = 15% 

Diễn đàn (trên website…) 17 = 4% 

Xem phim 38 = 10% 

Qua môn GDCD 74 =19% 

Tham gia các cuộc thi 55 = 14% 

Chương trình phát thanh học đường 45 = 11% 

Khác (có các hoạt động công tác xã hội) 107 = 27% 

2.5. Về năng lực nhân viên, phòng y tế các trường 

- Bác sĩ chiếm tỷ lệ 6 % 

- Y sĩ chiếm tỷ lệ 56 % 
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- Điều dưỡng chiếm tỷ lệ 28 % 

- Trình độ khác chiếm tỷ lệ 9 % 

Tỷ lệ trường  đã có phòng y tế trường học để có thể hình thành 

phòng tham vấn tâm lý học đường và công tác xã hội 

Có 30 = 94% 

Không 1 = 3% 

Khác 1                                                                                                                                                            = 3% 

Trong đó, trường có phòng y tế, trang thiết bị tài sản y tế theo 

qui định chiếm 65 %. 

Có thể nói, với 5 tham số khảo sát từ thực tế nêu trên, nhu cầu 

tham vấn tâm lý học đường, tham vấn trong công tác xã hội ở bệnh 

viện, gắn kết công tác xã hội trong bệnh viện được nhận diện là một 

thực tế của đời sống học đường ở Bến Tre. Tuy nhiên cách tiếp cận 

và sự tham gia của các trường, bệnh viện trong các chương trình có 

liên quan chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định, ngay cả những ý 

kiến tân huyết đề xuất sử dụng phòng y tế trường học để hình thành 

phòng tham vấn tâm lý học đường - công tác xã hội cũng chỉ là đề 

xuất mang tính ước vọng, chưa thể bao quát hết tầm nhiệm vụ, yêu 

cầu của công tác xã hội ở Bến Tre. Theo chúng tôi cần có những đề 

tài, công trình nghiên cứu chính thức và qui mô hơn nữa để phản 

ánh được sự cần thiết của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện 

hiện nay.  

Xuất phát từ những vấn đề cấp bách do thực tiễn đặt ra, các 

trường đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề “tham vấn tâm 

lý học đường”, động thái tích cực thể hiện là Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã có chỉ đạo và triển khai một số chương trình, dự án thí điểm 

như ở Bến Tre, giáo viên các trường được tập huấn chuyên môn về 

hoạt động tham vấn tâm lý học đường để triển khai tại trường 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN - 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HÀNH 
ISBN: 978-604-73-4701-8 

 

- 87 - 

mình… Đây là những động thái rất hợp thời nhằm giải quyết từng 

bước những bất cập trong quá trình tạo ra môi trường tinh thần và 

sự chuẩn bị tốt nhất về tâm thế cho học sinh sinh viên ở các trường 

nói chung và hỗ trợ học sinh sinh viên “có vấn đề” về sang chấn 

tâm lý, cần tác động nói riêng.  

Tuy nhiên, trong các giải pháp hiện có, chúng tôi nhận thấy vẫn 

chưa có giải pháp nào đi vào khâu đột phá, gắn kết xây dựng & phát 

triển, nâng cao chất lượng đào tạo bằng kênh tham vấn trong công 

tác xã hội và hỗ trợ học sinh sinh viên được tham vấn trong công tác 

xã hội hiệu quả với các chương trình hành động có hiệu ứng thực sự 

về mặt chuyên môn của nhà trường và bệnh viện trong chăm sóc 

sức khỏe nhân dân nhằm đáp ứng “nhu cầu xã hội”. Có thể nói, các 

trường học, bệnh viện ở Bến Tre đang lúng túng trong vấn đề này… 

biểu hiện cụ thể là trong quá trình khảo sát 35 trường học, bệnh viện 

ở Bến Tre nhóm nghiên cứu nhận thấy các trường còn khoán trắng 

vấn đề tham vấn tâm lý học học đường, công tác xã hội cho một vài 

giáo viên và nhân viên đã được tập huấn về tham vấn tâm lý học 

học đường, công tác xã hội để triển khai các hoạt động này học sinh 

sinh viên, bệnh nhân khi có vấn đề, trong khi họ có nhiệm vụ chính 

là giảng dạy, khám, chữa bệnh và không được đào tạo bài bản, chỉ 

bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày, nhà trường, bệnh viện gần như “thả 

nổi” cho GV, nhân viên y tế, học sinh sinh viên tự lo…bởi nhà 

trường, bệnh viện đang phải đối mặt trước những bài toán nan giải 

về kinh phí, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ cần 

thiết cho công việc chuyên môn chính. Do đó, quan tâm, đầu tư xây 

dựng phòng tham vấn tâm lý học đường – công tác xã hội và nhất là 

xây dựng đội ngũ, chương trình đào tạo nhân viên tâm lý học 

đường, nhân viên công tác xã hội cho bệnh viện là những việc nằm 

ngoài tầm tay nhà trường, bệnh viện !  

Mặt khác, do áp lực cân đối thu chi, nguồn ngân sách cho nhân 

lực hạn chế, việc bố trí nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện ở 



PHẦN 1: 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 

 

- 88 - 

Bến Tre là câu chuyện xa vời, hầu hết hoạt động công tác xã hội 

trong bệnh viện nếu có chỉ là những hoạt động ngắn ngày, cao điểm 

gắn với các sự kiện và chương trình của Đoàn Thanh Niên, hoạt 

động từ thiện xã hội của tổ chức, cá nhân…nên không bền vững và 

thiếu tính chuyên nghiệp, chưa tạo hiệu ứng tích cực cho công tác 

chăm sóc sức khỏe. 

Do đó, theo chúng tôi không chỉ riêng các trường, các bệnh 

viện cần sớm tiếp cận, đưa mô hình nhân viên công tác xã hội 

vào hoạt động; cần mạnh dạn có cơ chế giúp các bệnh viện tích 

cực vận động để nhân viên công tác xã hội được bố trí một cách 

chính thức và hợp lý; ngoài cách làm truyền thống hiện nay tại 

các trường như: tham vấn tâm lý học đường bằng các hình thức 

lồng ghép, tập trung qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa…các 

trường cần quan tâm, hỗ trợ giảng viên và sinh viên tiếp cận và 

tham gia ứng dụng, khai thác thành tựu của công tác xã hội thông 

qua các dự án nhỏ từ chương trình PARAFF, tạo môi trường 

khuyến khích, tăng cường xây dựng và thực hành các phương 

pháp học tập, nghiên cứu mới giúp thầy cô giáo và học sinh sinh 

viên khai thác, sử dụng hiệu quả tham vấn tâm lý học đường thực 

hiện chủ trương khuyến khích các trường có nhiều hình thức sáng 

tạo, hấp dẫn, thực sự lôi cuốn học sinh sinh viên đến với công tác 

xã hội để khai thác tính năng tiện ích của chúng phục vụ học tập, 

nghiên cứu và sáng tạo vì sự trưởng thành của bản thân học sinh 

sinh viên và sự phát triển bền vững của cộng đồng. 

Thực tế cho thấy, hiện nay nhu cầu tham vấn tâm lý học đường 

đang và sẽ tăng vọt trước làn sóng bùng nổ thông tin, hội nhập và 

toàn cầu hóa trên thế giới, nhu cầu này đòi hỏi không chỉ các trường 

mà cả các bệnh viện có sự đáp ứng tương xứng và còn đặt công tác 

xã hội trước một thách thức lớn. Đáp ứng nhu cầu đó, cần thiết phải 

xác lập cơ chế giúp học sinh sinh viên khai thác, sử dụng hiệu quả 

tham vấn tâm lý học đường, giúp các bệnh viện có nhân viên công 
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tác xã hội, đây là sự khẳng định thuyết phục vai trò công tác xã hội 

trong quá trình thực thi sứ mệnh giáo dục & đào tạo, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân trong xu thế hội nhập và biến đổi khí hậu, dịch bệnh 

hiện nay.  

Có một thực trạng chung là một bộ phận học sinh sinh viên hiện 

nay không tập trung học tập, rèn luyện, đi học chỉ để đối phó cho 

có, không có chí tiến thủ, chây lười, thụ động và dễ rơi vào nguy cơ 

chậm tiến, tiêu cực… đây là gánh nặng trực tiếp của nhà trường và 

để lại hậu quả tiềm tàng trong xã hội. Giảm thiểu gánh nặng đó và 

tạo lập môi trường tốt nhất cho HSSV học tập, rèn luyện và nghiên 

cứu, sáng tạo, không có giải pháp nào hữu hiệu hơn mô hình tâm lý 

học đường, tiến tới triển khai công tác xã hội trong nhà trường. 

Để sớm có thể đưa tham vấn tâm lý học đường, đưa công tác xã 

hội vào nhà trường, xác lập ví trí việc làm của nhân viên công tác xã 

hội trong bệnh viện và đảm đương sứ mệnh được giao, theo chúng 

tôi cần xác lập cơ chế chung tay, hợp tác khai thác, sử dụng hiệu 

quả tâm lý học đường, chuyên ngành công tác xã hội (cách gọi của 

chúng tôi); ở đây không chỉ là chủ trương huy động mọi nguồn lực 

cùng tham gia phát triển tâm lý học đường, công tác xã hội ở các 

trường học, bệnh viện thông qua xây dựng và thực hành một cơ chế 

mới. Cái gốc của vấn đề là tạo ra hành lang pháp lý, tạo môi trường 

để trường Đại học – Cao đẳng, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh 

và cộng đồng, trước hết là ngành chức năng gặp nhau theo nguyên 

tắc đôi bên cùng có lợi khi tiếp cận, khai thác, ứng dụng thành tựu 

của tâm lý học đường, công tác xã hội. Môi trường đó, hành lang đó 

theo chúng tôi chính là việc trường Đại học – Cao đẳng, các bệnh 

viện và ngành chức năng, các tổ chức, cá nhân đã thực hiện các dự 

án PARAFF, các đối tác cùng bàn thảo việc thiết kế, xây dựng 

chương trình đào tạo liên kết với các tổ chức, chương trình, dự án 

tiềm năng để xây dựng và phát triển tâm lý học đường, công tác xã 

hội, thúc đẩy tiếp cận và sử dụng tham vấn tâm lý học đường, nhân 
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viên công tác xã hội hiệu quả, xem đây chính là việc “ký kết thoả 

thuận” căn cơ và thấu tình đạt lý nhất. Sự thủy chung, gắn bó có 

trước, có sau giữa trường học, bệnh viện và các dự án PARAFF 

phục vụ cộng đồng, huy động sự tham gia của người dân khởi đầu 

từ các chương trình đào tạo liên kết xây dựng và phát triển tâm lý 

học đường, công tác xã hội thông qua các cơ sở thực hành, đào tạo 

nhân viên công tác xã hội đáp ứng nhu cầu xã hội. 

KẾT LUẬN  

Để định hướng cho một cơ chế phối hợp khai thác, sử dụng 

hiệu quả tham vấn tâm lý học đường và đưa nhân viên công tác 

xã hội vào bệnh viện, theo chúng tôi cần quan tâm mấy vấn đề sau 

Thứ nhất, cần quán triệt quan điểm chỉ đạo một cách nhất quán 

về vấn đề gắn kết giữa hoạt động chuyên môn của nhà trường, bệnh 

viện với công tác xã hội dựa trên nguyên lý giáo dục “Học đi đôi 

với hành, nhà trường gắn liền với xã hội”, “thầy thuốc như mẹ 

hiền”; bởi hiện nay không phải chúng ta đã có sự đồng thuận cao 

khi bàn cãi về chuyện “thương mại hoá nhà trường, bệnh viện”. Nếu 

chưa dứt khoát được quan điểm “đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân 

dân đáp ứng nhu cầu xã hội” thì rất khó nói đến chuyện gắn kết giữa 

nhà trường, bệnh viện và các ngành chức năng thực hiện công tác 

xã hội; càng khó vươn tới thực hiện xã hội học tập và xây dựng nền 

kinh tế tri thức dựa trên nền tảng chất lượng đào tạo và năng lực 

nghiên cứu và thực hành công tác xã hội. 

Thứ hai, về nguyên tắc trường Đại học – Cao đẳng, bệnh viện 

nào cũng cần có chủ trương khuyến khích tham vấn tâm lý học 

đường, phát triển công tác xã hội cần thiết kế xây dựng và thực 

hành vận hành mô hình tham vấn tâm lý học đường, nhân viên công 

tác xã hội. Từ hiệu ứng của những chương trình, dự án PARAFF, 

nhà trường, bệnh viện cần xác định HSSV, bệnh nhân và nhu cầu 

tham vấn tâm lý học đường, nhân viên công tác xã hội là đối tượng, 
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là lĩnh vực quan trọng trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

sáng tạo phục vụ cộng đồng; từ đó tập trung tăng cường xây dựng 

các chương trình đào tạo chuyên gia tham vấn tâm lý học đường, 

nhân viên công tác xã hội, tạo tiền đề gia tăng năng lực tham vấn 

tâm lý học đường cho thầy cô giáo, anh chị phụ trách, nhân viên y tế 

theo định hướng chất lượng cao, liên kết với các trường uy tín cả 

trong và ngoài nước nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành 

công tác xã hội, tạo tiền để khai thác sử dụng tốt thành tựu nghiên 

cứu công tác xã hội. Như vậy, qui hoạch ngành, nghề, loại hình đào 

tạo chuyên ngành công tác xã hội theo định hướng ứng dụng phải 

rất linh hoạt và tương thích với xu thế, qui mô phát triển của xã hội, 

gắn kết với các chương trình, dự án PARAFF. Theo đó vai trò tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường sẽ được nâng lên ngang tầm 

sứ mệnh được giao. Muốn thực hiện nguyên tắc này, cần có một qui 

hoạch chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo tham vấn tâm lý học 

đường, chuyên ngành công tác xã hội từ tầm quốc tế - quốc gia đến 

khu vực, vùng và tỉnh, thành…. Không thể để tình trạng “mạnh ai 

nấy chạy” như hiện nay. 

Thứ ba, việc hướng hoạt động của trường Đại học – Cao đẳng 

ra cộng đồng qua kênh tiếp cận tham vấn tâm lý học đường, công 

tác xã hội xác lập đây là kênh thông tin, là môi trường hữu hiệu nhất 

để xây dựng và thực hành văn hóa học đường và duy trì sự gắn kết 

giữa nhà trường và cộng đồng. Nhà trường nào có năng lực nghiên 

cứu, ứng dụng tham vấn tâm lý học đường, công tác xã hội tốt, biết 

hướng về cộng đồng, qui tụ sức mạnh của cộng đồng tham gia giáo 

dục, xây dựng lối sống mới nhân bản, nhân văn, hòa bình, hữu nghị 

và hợp tác phát triển bền vững, thì nhà trường đó có bản lĩnh, tiềm 

năng đồng hành với cộng đồng; từ đó có thể huy động nguồn lực 

tham gia thiết kế, xây dựng chương trình, tham gia giảng dạy, đào 

tạo, hướng dẫn thực hành, nghiên cứu tham vấn tâm lý học đường, 

công tác xã hội, hỗ trợ trường học, bệnh viện sử dụng thành tựu 

trong tham vấn tâm lý học đường, công tác xã hội hiệu quả… Với 
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sự góp ý, tham gia xây dựng chương trình đào tạo nhân viên và hoạt 

động tham vấn tâm lý học đường, công tác xã hội từ cộng đồng, nhà 

trường sẽ đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo một cách chính 

xác hơn.  

Thứ tư, trên cơ sở ba định hướng nêu trên, nhà nước cần có chủ 

trương và khuyến khích mở trường, khoa, lớp đạo tạo chính qui, đào 

tạo lại, hướng đến mô hình nâng cao chất lượng đào tạo tham vấn 

tâm lý học đường, chuyên ngành công tác xã hội, xem đây là lực 

lượng nòng cốt giúp nhà trường đào tạo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu 

xã hội được thực hiện liên thông, liên tục từ bậc mầm non, phổ 

thông đến Đại học... gắn liền nhà trường và xã hội theo đúng 

nguyên lý giáo dục. Có thể khẳng định, đây chính là đỉnh cao của 

mô hình phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua tham vấn 

tâm lý học đường, chuyên ngành công tác xã hội, tạo tiền đề thúc 

đẩy phát triển công tác xã hội trong bệnh viện.  

Cần  nghiên cứu các mô hình phân bổ nguồn vốn đầu tư nước 

ngoài, phân bổ các dự án phát triển cộng đồng theo hướng thực sự 

tạo điều kiện, khuyến khích xây dựng và phát triển chiến lược nâng 

cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tham vấn tâm lý 

học đường, công tác xã hội. Tránh cách làm manh mún, nhỏ lẻ 

trong lĩnh vực tham vấn tâm lý học đường, công tác xã hội ở trường 

học, bệnh viện kiểu hình thức, “thời vụ” như hiện nay. 

Thứ năm, như chúng ta đã biết, theo qui luật cạnh tranh khốc 

liệt của thương trường ngày nay, yêu cầu của xã hội về sản phẩm từ 

các trường đào tạo, bệnh viện và hoạt động tham vấn tâm lý học 

đường, tham vấn trong công tác xã hội sẽ ngày càng khắt khe; do 

đó, hoàn toàn yên tâm khi dựa trên những thông số hài lòng của xã 

hội  đối với nhà trường, bệnh viện khi thực hành tham vấn tâm lý 

học đường, tham vấn trong công tác xã hội bởi một mạng lưới nhân 

viên lành nghề và phòng thực hành công tác xã hội trong bệnh viện 

chuyên nghiệp; có thể xem đây là một phương thức đánh giá, xếp 
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hạng có giá trị thực tiễn đối với cuộc vận động chống bệnh thành 

tích trong ngành Giáo dục & Đào tạo, chống tiêu cực trong ngành Y 

tế hiện nay. 

Vấn đề khai thác, ứng dụng thành tựu tham vấn tâm lý học 

đường, công tác xã hội hiện nay vừa là thời cơ, vừa là một thách 

thức to lớn đối với quá trình nâng cao chất lượng đào tạo tại các 

trường Đại học – Cao đẳng, bởi hơn ai hết các trường hiểu rất rõ chỉ 

có bằng con đường này chất lượng giáo dục & đào tạo mới được cải 

thiện thực chất, nhà trường mới tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, 

cũng không vì chạy đua đáp ứng nhu cầu xã hội một cách “đối 

phó”, thực hiện phong trào tham vấn tâm lý học đường, đưa nhân 

viên công tác xã hội vào bệnh viện một cách máy móc, hình thức, 

thiếu cân nhắc, tính toán, chuẩn bị tốt mô hình, phương thức họat 

động và đặc biệt coi trọng việc tìm ra những cơ chế, giải pháp cần 

thiết cho tham vấn tâm lý học đường, công tác xã hội được đầu tư 

xây dựng và phát triển mạnh mẽ. 

Thiết nghĩ, cơ chế phối hợp giúp nhà trường, bệnh viện đưa 

công tác xã hội vào bệnh viện chính thức chỉ có thể được xác lập 

trên cơ sở ngành Giáo dục & Đào tạo, ngành Y tế và các bộ, ngành 

trung ương, các địa phương có chủ trương mạnh mẽ giúp các trường 

Đại học – Cao đẳng, các bệnh viện xây dựng các chương trình đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế lĩnh vực công tác xã hội 

thông qua các chương trình, dự án cụ thể, thiết thực như chương 

trình PARAFF… thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác phối hợp 

giúp trường học, bệnh viện tiếp cận và hưởng lợi từ tham vấn tâm lý 

học đường, chuyên ngành công tác xã hội. Do đó, các trường Đại 

học – Cao đẳng, các bệnh viện cần được các cơ quan chức năng, 

cộng đồng, các nhà tài trợ cả trong và ngoài nước ủng hộ về mọi 

mặt để tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị bàn thảo sâu hơn chương 

trình phối hợp giúp nhà trường, bệnh viện khai thác, sử dụng hiệu 

quả tham vấn tâm lý học đường và thực hành công tác xã hội, nâng 
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cao chất lượng đào tạo công tác xã hội, đưa nhân viên công tác xã 

hội vào bệnh viện. Đây là những hoạt động thiết thực đem lại niềm 

tin của xã hội đối với giáo dục, y tế, nhà giáo, thầy thuốc, nhà 

trường, bệnh viện trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện 

giáo dục Việt Nam hiện nay. 
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NHU CẦU CỦA CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH BẾN TRE 
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*
 

ThS. Nguyễn Thị Hồng
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TÓM TẮT 

Công tác xã hội ở nước ta là một nghề còn khá mới mẻ. Công tác xã hội 

trong bệnh viện lại là lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Hiện nay một số bệnh 

viện trong nước đã thành lập các phòng công tác xã hội trong bệnh viện, tuy 

nhiên, đa số bệnh viện thì chưa có hoạt động này. Mặc dù nhu cầu cần có nhân 

viên công tác xã hội  trong các bệnh viện là hết sức cấp bách vì họ tham gia hầu 

hết các hoạt động trong  bệnh viện. Bài viết này tác giả  trình bày một cách khái 

quát  kết quả nghiên cứu  nhu cầu của các bệnh viện tại Tỉnh Bến Tre về  hoạt 

động của công tác xã hội, lý giải sự cần thiết của công tác xã hội  trong lĩnh vực 

y tế và chăm sóc sức khỏe,  từ đó cũng xác định các vai trò của một nhân viên 

công tác xã hội  trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Từ khóa: công tác xã hội, công tác xã hội trong bệnh viện, nhân viên công 

tác xã hội.  

ABSTRACT 

In Vietnam, Social Work is a rather new profession and it is quite new in 

hospitals. Recently, some hospitals in Vietnam have established offices of social 

work. This is not common in many hospitals although the need of social work 

staff in the hospitals is really urgent. Establishing social work offices in the 

hospitals is necessary because social work staff can take part in most of the work 

in the hospitals. The purpose of this article is to present the research results on 

the necessity of social work activities in hospitals in Ben Tre province, explain 

the necessity as well as the need of social work in the field of health and health 

care in order to determine the role of social work staff in the field of health and 

health care. 

Keywords:  social work, social work in hospitals, social work staff  

                                                 
*
  Giảng viên khoa Công tác xã hội, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM 

**
  Giảng viên khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM  
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1. Đặt vấn đề 

Công tác xã hội là một ngành nghề mang tính văn hoá đặc 

hiệu cần được thực hiện trong bối cảnh đặc thù xã hội Việt Nam, 

truyền thống hoạt động bệnh viện Việt Nam. Công tác xã hội  

trong bệnh viện có vai trò đặc biệt trong việc tạo dựng mối quan 

hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người 

bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung 

quanh, giữa người bệnh với cơ sở y tế. Từ đó tìm ra sự hỗ trợ 

thích hợp dành cho thân chủ. Vì vậy, trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe, bệnh viện là nơi rất cần sự xuất hiện của hoạt động  Công 

tác xã hội. Nhân viên xã hội sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.  

Trong ngành Y tế, những năm gần đây, tại một số bệnh viện 

Trung ương cũng đã triển khai hoạt động Công tác xã hội với sự 

tham gia của đội ngũ nhân viên y tế kiêm nhiệm và tình nguyện 

viên nhằm hỗ trợ thầy thuốc trong phân loại bệnh nhân, tư vấn, 

giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh 

góp phần làm giảm bớt khó khăn cho quá trình tiếp cận và sử 

dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, ở một số tỉnh thành, 

trong đó có tỉnh Bến Tre hoạt động công tác xã hội trong ngành 

Y hiện nay mới chỉ mang tính tự phát, đội ngũ Nhân viên xã hội 

chưa qua đào tạo, chưa có kiến thức chuyên môn về Công tác xã 

hội  trong lĩnh vực Y tế nên thường thiếu tính chuyên nghiệp, đó 

cũng là một chỉ báo khẳng định  nhu cầu cần thiết phải có nhân viên 

Công tác xã hội  chuyên nghiệp trong các bệnh viện. 

2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu 

Chúng tôi khảo sát 198 người là cán bộ công nhân viên làm 

trong các bệnh viện ở tỉnh Bến Tre. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu này sử dụng bảng hỏi, 

được thiết kế theo thang đo, là công cụ nghiên cứu chính, bên 
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cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng phương pháp phỏng vấn và quan 

sát để làm rõ thêm tính định tính của vấn đề nghiên cứu. 

Nội dung bảng hỏi, đề cập đến sự cần thiết phải có hoạt động 

Công tác xã hội  trong bệnh viện. Mỗi câu hỏi đều có ba phương 

án trả lời, mỗi phương án được quy gán cho một số điểm nhất 

định. Cụ thể là phương án 1: 1 điểm, phương án 2: 2 điểm, 

phương án 3: 3 điểm. Dựa trên điểm trung bình từng câu, chúng 

tôi tính điểm trung bình toàn thang đo và phân chia các mức độ 

đạt được theo nguyên tắc sau:  

Mức thấp: đạt dưới ĐTB - 1 ĐLC;  

Mức trung bình: từ ĐTB - 1 ĐLC đến ĐTB + 1 ĐLC;  

Mức cao: Đạt từ ĐTB + 1 ĐLC trở lên  

3. Kết quả nghiên cứu 

 Nhu cầu cần có Nhân viên công tác xã hội của các bệnh 

viện tại tỉnh Bến Tre  

Bảng 1. Nhu cầu cần có Nhân viên công tác xã hội của các bệnh viện  

tại tỉnh Bến Tre  

TT 

 

Hoạt động của Nhân viên công 

tác xã hội 

Các phương án  

trả lời (%) 

 

 

 

ĐTB 
ĐLC Không 

Cần 

thiết 

(1) 

Cần 

thiết 

(2) 

Rất 

cần 

thiết 

(3) 

1 

Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông 

tin, giới thiệu về dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của bệnh viện 

cho người bệnh ngay từ ban đầu 

0,4 19,01 80.5 2,80 0,41 

2 Hỏi thăm người bệnh và người 

nhà người bệnh để năm bắt thông 

1,8 28,0 70,1 2,68 0,50 
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tin về  người bệnh, xác định mức 

độ và có phương án hỗ trợ cụ thể 

3 

Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động 

công tác xã hội cho người bệnh là 

nạn nhân của bạo hành, bạo lực, 

tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm 

an toàn cho người bệnh 

 

0,2 20,7 79,1 2,79 0,41 

4 

Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về 

quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa 

vụ của người bệnh, các chương 

trình, chính sách xã hội về bảo 

hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

1,0 28,1 70,9 2,70 0,48 

5 

Cung cấp thông tin, tư vấn cho 

người bệnh có chỉ định chuyển cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc 

xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất 

viện và giới thiệu người bệnh đến 

các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng  

0,0 26,4 73,6 2,74 0,44 

6 

Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, 

tình nguyện viên có nhu cầu thực 

hiện, hỗ trợ về công tác xã hội 

của bệnh viện 

1,0 42,1 56,9 2,56 0,51 

7 
Thực hiện công tác phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí 

2.7 42.6 54.7 2,52 0,55 

8 

 Truyền thông giáo dục sức khỏe 

cho người bệnh và tổ chức thực 

hiện  

10,2 31,4 67,4 2,66 0,49 

9 

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, 

các dịch vụ và hoạt động của 

bệnh viện đến người bệnh  

0,6 26,0 73,4 2,73 0,45 

10 

Phổ biến các chính sách, pháp 

luật của Nhà nước có liên quan 

đến công tác khám bệnh, chữa 

bệnh, hoạt động của bệnh viện 

5,7 45,7 48.6 2,43 0,60 
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cho nhân viên y tế, người bệnh và 

người nhà người bệnh 

11 
Tổ chức thực hiện quy tắc ứng 

xử, hòm thư góp ý của bệnh viện 

0,6 45,2 54,2 2,54 0,51 

12 

Thực hiện hoạt động từ thiện và 

vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh 

phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh 

có hoàn cảnh khó khăn 

0,6 26,0 73,4 2,73 0,45 

13 

Cung cấp thông tin về người bệnh 

cho nhân viên y tế trong trường 

hợp cần thiết để hỗ trợ công tác 

điều trị 

50,3 49,0 45,7 2,40 0,59 

14 

Tham gia hướng dẫn thực hành 

nghề công tác xã hội cho học 

sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo 

nghề công tác xã hội 

1,9 40,1 58.0 2,56 0,53 

ĐTB thang đo 2,63 0,23 

Ghi chú: Không cần thiết ứng với 1 điểm; Cần thiết ứng với 2 điểm; Rất 

cần thiết ứng với 3 điểm. ĐTB càng cao thì người trả lời càng nhất trí với nội 

dung items được hỏi. 

Kết quả có được ĐTB của cả thang đo là 2,63 thể hiện cán bộ 

viên chức trong bệnh viện  nhận thức về sự cần thiết phải có hoạt 

động Công tác xã hội  trong bệnh viện là khá cao, đối chiếu với 

thực tiển ta thấy những người làm việc trong bệnh viện có tâm 

niệm  cần có sự hổ trợ của Nhân viên công tác xã hội  như là một 

hoạt động không thể thiếu của bệnh viện. 

Bảng số liệu 1. cho thấy phần lớn cán bộ viên chức trong các 

bệnh viện ở tỉnh Bến Tre có quan niệm về sự cần thiết phải có 

hoạt động  Công tác xã hội  trong bệnh viện,  có ĐTB cao nhất 

thể hiện ở việc: “đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu 

về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh 

ngay từ ban đầu” có ĐTB = 2,80 và số người cho rằng rất cần 
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thiết là 80,5 %, cho thấy sự  cần thiết đón tiếp, chỉ dẫn bệnh nhân 

một cách nhiệt tình là một nhu cầu không riêng gì của bệnh nhân 

mà ngay cả cán bộ viên chức trong bệnh viện cũng nhận thức rõ 

điều này. Có lẽ đây là lỗ hổng lớn trong các bệnh viện xuất phát 

từ nguyên nhân quá tải. Mặt khác, các bệnh viện cũng chưa có 

đội ngũ thực hiện nhiệm vụ này. 

Bên cạnh đó, cán bộ viên chức trong bệnh viện cũng cho 

rằng, phải có sự hỗ trợ kịp thời các trường hợp đặc biệt cũng vô 

cùng cần thiết.  Đó là “hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động Công tác xã 

hội  cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực, tai nạn, 

thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh” có ĐTB = 2,79 

và số người cho rằng rất cần thiết là 79,1 %, “cung cấp thông tin, 

tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh hoặc xuất viện; hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người 

bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng ” có ĐTB = 2,74 và  

số người cho rằng rất cần thiết  là 73,6 %, do đây là vấn đề quan 

trọng của cộng đồng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người 

bệnh. Thậm chí có khả năng nguy kịch đến tính mạng nếu như 

không có sự hỗ trợ kịp thời, nói cách khác đây cũng là nhiệm vụ 

chính yếu của nhân viên công tác xã hội  được quy định trong 

thông tư của Bộ Y tế, nếu thiếu nhân sự này ở vị trí này thì hoạt 

động của bệnh viện sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong việc ứng 

phó với bệnh nhân ban đầu. 

Một hoạt động cần thiết  mà cán bộ viên chức của bệnh viện 

xem như là trách nhiệm lương tâm đối với cộng đồng đó là “thực 

hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, 

vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn” và “giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện 

đến người bệnh” có ĐTB = 2,73 và  số người cho rằng rất cần 

thiết là 73,4 %. Do tính thiện vốn có trong con người, hơn nữa 

môi trường bệnh viện là môi trường khá nhạy cảm về tình nhân 
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loại, tính cộng đồng là nhu cầu cần thiết cho bệnh nhân chia sẻ 

đùm bọc nhau trong mọi khó khăn. Chính vì thế, cán bộ viên 

chức bệnh viện từng trải nghiệm tình thương này và đồng cảm 

với bệnh nhân rất sâu sắc, nên nếu được một hoạt động Công tác 

xã hội  ở lĩnh vực này thì rất hữu ích cho bệnh viện và cộng đồng. 

Mặt khác, hoạt động Công tác xã hội cốt lõi vẫn là gần gũi với 

hoạt động từ thiện hiện nay.  

Ngoài ra, cũng khá nhiều cán bộ viên chức trong bệnh viện 

quan niệm sự cần thiết phải có hoạt động của Nhân viên công tác 

xã hội  còn được biểu hiện cụ thể ở: “hỗ trợ, tư vấn cho người 

bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các 

chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội 

trong khám bệnh, chữa bệnh” có ĐTB = 2,70 và  số người cho 

rằng rất cần thiết là 70,9 %. “hỏi thăm người bệnh và người nhà 

người bệnh để nắm bắt thông tin về người bệnh, xác định mức độ 

và có phương án hỗ trợ cụ thể” có ĐTB = 2,68 và số người cho 

rằng rất cần thiết là 70,1 %, vì  bệnh nhân đa số là thiếu thông tin 

về quyền lợi và nghĩa vụ khi đến bệnh viện, ít người tìm hiểu về 

hoạt động của bệnh viện trừ khị họ đến bệnh viện một cách bất 

đắt dĩ. Mặt khác, khi đến bệnh viện điều trị đa số là người dân 

nghèo sẽ bị hạn chế rất nhiều về hiểu biết pháp lý hoạt động của 

bệnh viện, nếu có được dịch vụ này từ hoạt động của Nhân viên 

công tác xã hội  sẽ giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ hành chánh và 

y bác sĩ rất lớn mà để họ tập trung vào chuyên môn sâu. 

Nhận thức về sự cần thiết của hoạt động Công tác xã hội , 

cán bộ viên chức trong bệnh viện còn cho rằng: “Truyền thông 

giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện” có ĐTB 

= 2,66 và số người cho rằng rất cần thiết là 67,4 %, vì họ thấy 

được giá trị của truyền thông đến sức khỏe con người, đặc biệt là 

bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị, được nhân viên công tác 

xã hội hỗ trợ và tổ chức thực hiện sẽ đem lại lợi ích cho cộng 

đồng nói chung và cá nhân người bệnh nói riêng, điều này nếu 
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được hỗ trợ bệnh nhân sẽ thấy được giá trị sống mang ý nghĩa 

giáo dục. 

Định hướng giá trị sống với hoạt động của cộng đồng cũng 

được cán bộ viên chức trong bệnh viện chia sẻ đó là “tham gia 

hướng dẫn thực hành nghề Công tác xã hội  cho học sinh, sinh 

viên các cơ sở đào tạo nghề Công tác xã hội ” có ĐTB = 2,56 và  

số người cho rằng rất cần thiết là 58,0 %. “Tổ chức thực hiện quy 

tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện”. Có ĐTB = 2,54 và  số 

người cho rằng rất cần thiết  là 54,2 %. Do lĩnh vực này trong 

bệnh viện còn khá mờ nhạt, mặc dù vấn đề này rất cần thiết cho 

hoạt động của Nhân viên công tác xã hội bệnh viện mang tính xã 

hội và chuyên nghiệp cao. 

Số liệu ở bảng 1, cũng cho thấy, trong tất cả các biểu hiện về 

sự cần thiết các hoạt động của Công tác xã hội  trong bệnh viện 

thì mức độ cần thiết ít được cán bộ viên chức bệnh viện quan tâm 

nhất đó là “ Phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có 

liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của 

bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người 

bệnh”, có ĐTB = 2,43 và  số người hoàn toàn đồng ý là 48,6 %. 

“Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong 

trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị” có ĐTB = 2,40 

và  số người hoàn toàn đồng ý là 45,7 %. Có lẽ do ý thức bệnh 

nhân và gia đình bệnh nhân chú trọng nhiều hiệu quả của việc 

chữa bệnh sao cho khỏi hẳn hơn là quan tâm đến vấn đề chính 

sách pháp luật trong thực tại điều trị bệnh hiện tại với tâm lý 

đang không ổn định. 

Cùng với các kết quả khảo sát, chúng tôi còn phỏng vấn một 

số cán bộ chủ chốt trong bệnh viện tỉnh Bến tre, các cán bộ này 

đều nhất trí cao là cần có hoạt động của Nhân viên công tác xã 

hội trong bệnh viện sẽ vừa hỗ trợ cho bệnh nhân về nhiều mặt, 

đồng thời cũng giúp giảm tải cho đội ngũ y bác sỹ không phải là 
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nhỏ. Điều này hoàn toàn phù hợp với quá trình quan sát của 

chúng tôi từ khâu bệnh nhân vừa đến bệnh viên cho đến khâu 

xuất viện, cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hết sức lúng 

túng, mất thời gian, đôi khi gây phiền hà cho đội ngũ y bác sỹ. 

Nếu có được Nhân viên công tác xã hội hỗ trợ sẽ giúp ích cho 

bệnh viện rất nhiều việc và mang tính nhân văn cao. 

4. Kết luận  

Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế là 

vô cùng cần thiết không chỉ có nhu cầu cao về số lượng mà còn 

đặt ra những yêu cầu khá cao về trình độ chuyên môn. Do đó, 

việc đào tạo Công tác xã hội làm việc trong lĩnh vực bệnh viện 

cần phải được kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn Công tác xã hội 

và những tri thức nhất định về y tế, thiếu một trong hai điều kiện 

trên đều không thể trở thành một cán bộ Công tác xã hội chuyên 

nghiệp trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. 

Nhân viên xã hội trong ngành y tế có thể kết nối người bệnh 

với các dịch vụ đa dạng và chương trình chuyên nghiệp tại cộng 

đồng, thực tế đã xác định nhu cầu cần thiết của hoạt động Công 

tác xã hội  và trách nhiệm của cán bộ xã hội trong lĩnh vực y tế. 

Có thể nói, Công tác xã hội thực sự là nhu cầu cấp bách trong 

lĩnh vực y tế. Việc ra đời và ứng dụng chuyên ngành Công tác xã 

hội trong bệnh viện là sự cứu cánh  tất yếu cho các bệnh viện 

hiện nay về hoạt động xã hội và cần được toàn xã hội quan tâm.  

Do đó, để đáp ứng được thực trạng hiện nay trong các bệnh 

viện nói chung và bệnh viện ở tỉnh Bến Tre nói riêng, các trường 

đại học và cơ sở đào tạo nghề Công tác xã hội phải tăng cường và 

chuyên sâu hơn nữa trong việc đào tạo nhân viên công tác xã hội  

trong bệnh viện để đáp ứng về số lượng và chất lượng trong thời 

kỳ hội nhập của đất nước. 
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TÓM TẮT 

Lạm dụng chất gây nghiện là một chứng bệnh ngày càng phổ biến, có ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, gia đình và xã hội. Bệnh nghiện cũng thường 

đi kèm với nhiều rối loạn tâm thần khác. 

Trong thập kỷ qua, một vài loại thuốc mới đã được chứng minh là có hiệu 

quả trong việc điều trị nghiện. Tuy nhiên, nghiện là một tình trạng mãn tính và 

tái phát. Muốn điều trị, khách hàng không chỉ cần thuốc, mà cần có một động 

lực mạnh mẽ để thay đổi hoàn toàn phong cách sống và tránh tái phát. 

Nhân viên công tác xã hội có dịp được đào tạo trong liệu pháp tư vấn 

chuyên ngành như Phỏng vấn tạo động lực (Motivational Interviewing).  Phong 

cách làm viêc này thiết yếu trong việc hướng dẫn khách hàng hiểu được nội lực 

của mình và thông qua thói quen cuộc sống mới để phục hồi một cách lâu bền. 

Vì vậy, nhân viên y tế và nhân viên tư vấn hợp tác thật chặt chẽ là phương 

pháp hiệu quả nhất để điều trị bệnh nghiên, một chứng bệnh rất nghiêm trọng và 

phức tạp.  

Từ khóa: lạm dụng chất gây nghiện, can thiệp tạo động lực, phỏng vấn tạo 

động lực, vai trò nhân viên công tác xã hội trong tạo động lực thay đổi 

ABSTRACT 

Substance abuse is a common disease, with serious impacts on individuals, 

families and society. Addiction is also often diagnosed with other psychiatric 

disorders. 

Over the past decade, several new drugs have been proven to be effective in 

the treatment of addiction. However, addiction is a chronic and relapsable 

status. Clients need not just drugs, but a strong motivation for a complete 

lifestyle change in order to avoid relapse and recover for the long haul. 
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Social workers can be trained in the specialized therapies of addiction 

counseling such as Motivational Interviewing. This modality is a crucial 

requirement since it guides clients in understanding their own inner motivation 

for change, and coaches clients through acquiring new life patterns and 

commonly necessary habits for a sustainable recovery. 

Therefore, a close collaboration between professional medical experts and 

counselors is the most effective method for the treatment of addiction, a very 

serious and complex illness. 

Keywords: motivational intervention, motivational interviewing 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tác động của lạm dụng chất nghiện với các cá nhân, gia đình và 

xã hội 

Ma túy và nghiện rượu có thể hủy hoại cuộc sống. Nghiện gây 

ra hoặc gia tăng mức độ trầm trọng cùa một số vấn đề y tế, tâm lý, 

tâm thần, xã hội, gia đình, tâm linh, học vấn, nghề nghiệp, pháp lý, 

tài chính và mối quan hệ giữa các cá nhân. Bệnh nghiện có tính 

cách mãn tính, thường đưa đến sự thọ giảm nhiều vấn đề y tế khác, 

cũng như tăng nguy cơ chứng bệnh tâm thần như tâm trạng lo âu và 

các rối loạn khác. 

Nghiện cũng có ảnh hưởng xấu đến hệ thống gia đình gồm cả 

trẻ em, có thể đưa đến đổ vỡ gia đình, khó khăn về tình cảm và tài 

chính và đau khổ cá nhân cho các thành viên trong gia đình. Trẻ em 

có cha hoặc mẹ bị nghiện có nguy cơ cao trong tiến trình học vấn, 

hành vi, tâm thần và sử dụng chất.  

Xã hội cũng bị ảnh hưởng nhiều cách như gia tăng tai nạn, nạn 

nghèo đói, hành vi phạm tội, vô gia cư và tỷ lệ lây truyền các bệnh 

truyền nhiễm. Ví dụ, chi phí liên quan đến bệnh nghiện ở Mỹ được 

ước tính hàng trăm tỷ đô la, cho các dịch vụ y tế và xã hội, mất thu 

nhập, chi phí điều trị và nhiều chi phí gián tiếp khác. Nhân viên 
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công tác xã hội hoạt động trong một phạm vi rộng lớn trong nghành 

y tế, sức khỏe tâm thần, nghiện, nhân sinh, tư pháp hình sự, giáo 

dục, và các cơ quan cộng đồng. 

Thêm nữa, lạm dụng chất nghiện hay đưa đến rối loạn tâm thần 

và người có rối loạn tâm thần hay đi tìm chất nghiện. Theo khảo sát 

của dịch vụ điều trị lạm dụng ở Mỹ, (N-SSATS), khoảng 45% 

người Mỹ tìm cách chữa trị rối loạn sử dụng chất đã được chẩn 

đoán là cũng có một loại rối loạn tâm thần.  

Điều trị nghiện bằng thuốc (Medication-assisted treatment) 

Trong thập kỷ qua, chính quyền Mỹ đã thông qua một vài loại 

thuốc mới để điều trị rối loạn lạm dụng chất. Các loại thuốc này có 

thể làm giảm cơn thèm thuốc và các triệu chứng khác liên quan đến 

bỏ chất, ngăn chặn những con đường thần kinh tạo cảm giác gây ra 

bởi chất nghiện, hoặc những cảm xúc tiêu cực khi bỏ chất. 

Các thuốc này có hiệu quả cao ngang với thuốc trị các bệnh 

mãn tính khác như bệnh tiểu đường, hen suyễn và tăng huyết áp. 

Thuốc chữa lạm dụng chất cung cấp một công cụ mới để chống lại 

nghiện bằng cách mở rộng phạm vi lựa chọn điều trị cho bệnh 

nhân . Những loại thuốc này giúp giảm uống rượu và sử dụng ma 

túy, đạt được và duy trì kiểm soát hành vi để tránh tái phát. Thuốc 

an toàn và có hiệu quả cao trong việc giúp đỡ bệnh nhân đạt được 

và duy trì phục hồi. 

Tuy nhiên, hiệu quả thuốc cũng có thể thay đổi theo thời gian, 

vì vậy nhiều người bệnh phải thay đổi hoặc điều chỉnh thuốc sau khi 

hết hiệu quả. Thuốc cũng có những tác dụng phụ đáng kể. Thuốc có 

thể hạp với người này hơn người khác, ngay cả khi hai người có 

triệu chứng rối loạn tương tự. Vì vậy, người dùng thuốc phải liên 

lạc thường xuyên với nhà cung cấp kê đơn để đảm bảo thuốc dùng 

được an toàn và hữu hiệu.  



PHẦN 1: 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 

 

- 108 - 

Quan trọng hơn nữa, nghiện là một bệnh mãn tính, với triệu 

trứng trọng yếu là tái phát. Để chữa bệnh nghiện, bệnh nhân không 

chỉ cần thuốc, mà cần phải thay đổi hoàn toàn lối sống, thay đổi bạn 

bè và các thói quen cũ. Bệnh nhân cần sự hỗ trợ tâm lý thường 

xuyên, ngay cả sau khi đã chấm dứt chữa thuốc.   

Kinh nghiệm ở Hoa Kỳ cho thấy các cơ quan điều trị nghiện 

nào chủ yếu dựa vào dịch vụ của nhân viên y tế như bác sĩ y khoa 

và y tá, mà giảm thiểu vai trò của tư vấn, hoặc sử dụng nhân viên tư 

vấn không đủ kinh nghiệm chuyên ngành, sẽ thấy bệnh nhân tái 

phát và không đạt được phục hồi lâu dài.   

Để tận dụng lợi thế của các loại thuốc mới, nhân viên y tế cần 

phải sẵn sàng làm việc chặt chẽ với nhân viên tư vấn để giám sát 

thuốc và lồng ghép tư vấn trong mọi vấn đề và mọi giai đoạn chữa 

trị để được kết quả điều trị tối ưu. 

NỘI DUNG- 

Vai trò trọng yếu của tư vấn chuyên nghiệp 

"Tiến hai bước, lùi một bước" là thực tế rất thông thường trong 

tiến trình điều trị nghiện chất. Nhân viên công tác xã hội hiểu rằng 

nghiện hóa chất là một tình trạng mãn tính, có nguy cơ cao tái phát 

và thường không có cách chữa nhanh chóng. Người nghiện chất hay 

bị kỳ thị nên thường sống xa lánh. Nhân viên công tác xã hội giúp 

họ tái hòa nhập với cộng đồng để sống ổn định và lành mạnh.  

Nhân viên công tác xã hội cung cấp các dịch vụ như: tiếp cận, 

can thiệp khủng hoảng, phục hồi chức năng xã hội và đào tạo kỹ 

năng sống hàng ngày như tư duy phê phán và kỹ năng giải quyết 

vấn đề. Nhân viên công tác xã hội đóng một vai trò trọng yếu trong 

tiến tình điều trị nghiện, từ tư vấn chuyên sâu với người bệnh, cho 

đến hỗ trợ gia đình cho đến khi người nghiện phục hồi lâu dài. Công 

việc năng nề về tinh thần lẫn tình cảm, thêm vào áp lực từ khối 
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lượng khách hàng lớn và khách hàng có thể đến từ môi trường xã 

hội khó khăn hoặc nguy hiểm. Làm nhân viên công tác xã hội phải 

kiên nhẫn, biết lắng nghe và có kỹ năng giao tiếp tốt. 

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc điều trị nghiện 

Ngoài việc nhận dạng và đánh giá mức nghiện, giáo dục, tiếp 

cận và nghiên cứu về các vấn đề nghiện, vai trò chính của nhân viên 

công tác xã hội là cung cấp các địch vụ tư vấn cho người lạm dụng 

chất nghiện trong các bệnh viện, cơ sở điều trị thuốc và phòng khám 

sức khỏe tâm thần. 

Tư vấn có nhiều hình dạng tùy thuộc vào mô hình điều trị, mục 

tiêu của điều trị và các yếu tố khác trong cuộc sống của người được 

điều trị. T y theo trường hợp đặc th , tư vấn điều trị nghiện có thể 

tiến hành với cá nhân hoặc nhóm, có thể ngắn hoặc kéo dài nhiều 

tháng hoặc thậm chí nhiều năm.  

Động lực thay đổi 

Phản ứng thông thường khi gặp một người nghiện là chỉ bảo, 

mắng mỏ hoăc dạy dỗ. Kinh nghiệm cho thấy tất cả những cách này 

đều không đi đến đâu, nhiều bệnh nhân còn cãi lại hoặc chống lại 

trong lòng. Lý do chính bệnh nhân cần dịch vụ cai nghiện là vì họ 

muốn thay đổi hành vi dùng chất nghiện mà tự họ không thay đổi 

được. Để có thể giúp bệnh nhân nghiện, chúng ta phải hiểu làm sao 

con người thay đổi. 

Các nhà khảo cứu đã phát triển nhiều mô hình khác nhau để tìm 

hiểu cách con người thay đổi hành vi. Một góc nhìn thấy động lực 

bên ngoài là chủ yếu kích thích con người thay đổi, mô hình khác 

xác định động lực nội tại quan trọng hơn cả. Những người khác tin 

rằng động cơ chuyển hoá t y theo mức sẵn sàng thay đổi của khách 

hàng. Dưạ trên mức sẵn sàng thay đổi của khách hàng, họ xác định 

năm giai đoạn trong tiến trình điều trị: khách hàng đến tư vấn có thể 
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ở (1) giai đoạn tiền dự định(precontemplation), (2) giai đoạn dự 

định (contemplation), (3) giai đoạn chuẩn bị (preparation), (4) giai 

đoạn hành động (action), hoặc (5) giai đoạn bảo trì (maintenance). 

Các giai đoạn này được coi như là một chu kỳ (cycle) khách hàng di 

chuyển qua lại. Các giai đoạn không được xem là tuyến tính 

(linear), tức là khách hàng không nhập vào một giai đoạn và sau đó 

tiến thẳng đến giai đoạn tiếp theo. Biết được mỗi khách hàng hiện ở 

giai đoạn nào giúp các nhân viên công tác xã hội hiểu rõ hơn về 

khách hàng và lập kế hoạch điều trị thích ứng. Mô hình này giúp 

nhân viên công tác xã hội quản lý sự tái phát như là chuyện thông 

thường, không phải là ngoại lệ. Sau khi quay trở lại sử dụng chất, 

khách hàng thường trở lại một giai đoạn trước, như giai đoạn tiền 

dự và chiêm nghiệm, chứ không nhất thiết là giai đoạn bảo trì hay 

hành động. Trong mô hình này, sự tái phát không tương đương với 

thất bại và không có nghĩa là khách hàng đã từ bỏ cam kết thay đổi. 

Tái phát không được xem là một giai đoạn mà là một sự kiện có thể 

xảy ra tại bất kỳ điểm nào dọc theo chu kỳ phục hồi. 

Phương pháp tư vấn đã được chứng thực có hiệu quả 

(Evidence-Based Treatment)  

Phương pháp tư vấn gây động lực (Motivational 

intervention) 

Phương pháp tư vấn gây động lực là một chiến lược lâm sàng 

được thiết kế để nâng cao động lực thay đổi hành vi của khách 

hàng. Phương pháp này có thể được d ng khi tư vấn, đánh giá 

khách hàng, dùng trong nhiều phiên, hoặc chỉ môt phiên ngắn 30 

phút. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm yếu tố quan trọng nhất đưa 

khách hàng đến cảm hứng tích cực thay đổi. Nghiên cứu đã chỉ rằng 

một phương pháp gây động lực đơn giản có thể khuyến khích khách 

hàng trở lại phiên tới, trở lại điều trị sau một lỡ hẹn, ở lại tham gia 

vào điều trị và chấp nhận chữa trị theo chương trình. 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN - 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HÀNH 
ISBN: 978-604-73-4701-8 

 

- 111 - 

Bởi vì chiến lược gây động lực nhấn mạnh trách nhiệm của 

khách hàng khi nói lên mục tiêu và giá trị sống cá nhân, cũng như 

sự lựa chọn trong cách thức thay đổi, nhân viên công tác xã hội cần 

phải thấu hiểu từng khách hàng và không phán xét họ. Nhân viên 

công tác xã hội cần xác định các yếu tố giá trị sống nào của một dân 

số đang là rào cản tiềm năng để thay đổi. Nhân viên công tác xã hội 

nên tìm hiểu các nguồn lực cá nhân có sẵn nơi khách hàng và nhạy 

cảm với vấn đề nghèo đói, cô lập xã hội, hoặc tổn thất cá nhân. Đặc 

biệt, cần phải nhận thức rằng quyền truy cập các nguồn lực tài chính 

và xã hội là một phần quan trọng của động lực thay đổi. 

Phỏng vấn tạo động lực (Motivational interviewing)  

Phỏng vấn tạo động lực là một phong cách tư vấn giúp Nhân 

viên công tác xã hội hợp tác với khách hàng để tăng cường động cơ, 

nội lực và cam kết thay đổi hành vi. 

Khách hàng đến dịch vụ cai nghiện vì họ muốn bỏ chất nghiện, 

mà không bỏ được. Nhân viên công tác xã hội nói chuyện với khách 

hàng để giải quyết sự mâu thuẫn giữa ý muốn và hành vi của họ. 

Nhân viên công tác xã hội giúp từng cá nhân tìm hiểu những lý do 

khiến họ muốn cai và những kích thích hoặc lý do khác khiến họ 

tiếp tục dùng. Nhân viên công tác xã hội giúp khách hàng nghiêng 

cán cân mâu thuẫn về những giá trị sống mà khách hàng đã tự chọn 

lựa cho mình. 

Khi tiến hành một cuộc phỏng vấn tạo động lực, nhân viên công 

tác xã hội có lúc cần chỉ bảo nhưng lúc nào cũng lấy khách hàng 

làm trọng tâm và có mục tiêu rõ là gợi ý khách hàng tự tạo động lực 

để thay đổi hành vi. Nhân viên công tác xã hội nhấn mạnh sự khác 

biệt giữa mục tiêu và hành vi của khách hàng, nhằm nâng cao động 

lực thay đổi tích cực.  

Phỏng vấn tạo động lực không phải là một số kỹ thuật hay một 

cách nói, mà là một tinh thần làm viêc, một phong cách để tương tác 
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với khách hàng. Phỏng vấn tạo động lực dựa trên những nguyên tắc 

sau đây: 

(1) Tôn trọng và chấp nhận khách hàng và cảm xúc của họ. 

(2) Thiết lập một mối quan hệ hài hoà, không chỉ trích hoặc 

không phán xét khách hàng. 

(3) Luôn luôn thông cảm và tìm hiểu về khách hàng. 

(4) Khen hơn là chê. 

(5) Nghe nhiều hơn nói. 

(6) Nhẹ nhàng thuyết phục, hiểu rằng thay đổi là hoàn toàn t y 

nơi khách hàng. 

(7) Hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị và phục hồi. 

(8) Luôn luôn nêu lên sự khác biệt giữa mục tiêu và hành vi của 

khách hàng, nhằm giúp họ thấy rõ mâu thuẫn ở đâu và họ cần thay 

đổi thế nào.  

(9) Tránh tranh luận và đối đầu trực tiếp, có thể đưa đến đấu 

tranh quyền lực. 

(10) Khi khách hàng chống kháng, nhân viên công tác xã hội 

điều chỉnh hơn là phản đối. 

(11) Hỗ trợ một cách lạc quan: tập trung vào thế mạnh của 

khách hàng để gợi lên niềm hy vọng và tinh thần tích cực cần thiết 

để thực hiện thay đổi. 

Phỏng vấn tạo động lực cũng phải đươc áp dụng một cách phù 

hợp với giai đoạn điều trị dựa trên mức sẵn sàng thay đổi của khách 

hàng. Muốn chuyên nghiệp về PVTĐL, nhân viên công tác xã hội 

cần môt tiến trình lâu dài với nhiều thực nghiệm và quán chiếu 

thường xuyên về tác động tế nhị của kiểu nói và thái độ của mình 

trên khách hàng. 
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Dịch vụ hỗ trợ (Supportive Services) 

Dịch vụ hỗ trợ rất quan trọng trong hệ thống y tế tâm lý nhằm 

giúp khách hàng đạt được mục tiêu điều trị. Dịch vụ hỗ trợ được 

thực hiện dưới nhiều hình thức.  

Quản lý trường hợp hoặc quản lý chăm sóc có thể phối hợp các 

dịch vụ như giúp tìm chỗ ở, tìm việc làm, giúp về học vấn và các 

dịch vụ hỗ trợ khác. Những người bị rối loạn tâm thần và sử dụng 

chất thường có vấn đề về sức khỏe thể chất nhiều hơn so với dân số 

nói chung, nên việc phối hợp các dịch vụ sức khỏe hành vi và sức 

khoẻ thể chất là điều cốt yếu. Một vấn đề quan trọng đối với những 

người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng là việc làm, vì có việc không 

chỉ giúp họ về phương diện tài chánh, mà còn cho họ cơ hội để 

tương tác với xã hội. Lại có những rào cản điều trị như thiếu 

phương tiện vận chuyển hay cần người chăm sóc con nhỏ, vì vậy 

khả năng cung cấp một số dịch vụ linh động có thể là sự khác biệt 

giữa thành công hoăc thất bại trong tiến trình điều trị. 

Những vấn đề quan trọng này không thể được xử lý riêng từng 

lĩnh vực, mà phải được giải quyết chung. Nhận thức này đòi hỏi có 

khả năng hiểu những gì khách hàng và gia đình phải đối mặt một 

cách thường xuyên và khả năng giải quyết vấn đề liên quan đến 

nhau một cách linh hoạt. Nói cách khác, nhân viên công tác xã hội 

cần phải hiểu các vấn đề y tế và sức khỏe khách hàng đối mặt, và 

nhân viên y tế phải hiểu cách điều trị nghiện trong bối cảnh tâm lý, 

gia đình và xã hội của khách hàng. 

KẾT LUẬN  

Cần sự hợp tác chặt chẽ giữa nhân viên y tế và nhân viên công t

ác xã hội 

Có nhiều đường lối để phục hồi, và các phương pháp điều trị và 

dịch vụ hỗ trợ cho bệnh nhân có rối loạn tâm thần và sử dụng chất 
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phải được thiết kế để phù hợp với nhu cầu từng cá nhân. Phương 

pháp hiệu quả nhất thường đò hỏi sự kết hợp giữa dịch vụ tư vấn và 

dịch vụ dùng thuốc. 

Gần đây, môt bài nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị về hành 

vi và chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân 

điều trị duy trì bằng methadone trong bốn mô hình điều trị khác 

nhau ở Hà Nội và Nam Định đã kết luận như sau: “Chính sách mở 

rộng nhanh chóng chương trình điều trị methadone của Việt Nam 

cần nhấn mạnh đến việc lồng ghép với các dịch vụ chăm sóc toàn 

diện bao gồm hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân.” 

Hiện ở California, Hoa Kỳ, sức khoẻ tâm thần (mental health) 

và dịch vụ điều trị lạm dụng chất (substance abuse treatment) được 

gọi chung là sức khỏe hành vi (behavioral health), nhiều nhà nghiên 

cừu đang tìm hiểu về mô hình hợp tác giữa sức khỏe thể chất và sức 

khỏe hành vi. 

Các mô hình hợp tác (Models of collaboration) 

Doherty, McDaniel, và Baird (1995, 1996) đề xuất phân loại 

các mô hình kết hợp dựa theo mức độ hợp tác và mức độ hội 

nhập (integration). Họ đề xuất năm cấp độ hợp tác giữa y tế thể 

chất và y tế hành vi, dựa trên mức độ hợp tác và khả năng hợp tác 

của các cơ quan.  

Ông Doherty phân loại mô hình mức độ hợp tác và hội nhập 

như sau:  

Cấp độ 1- Hợp tác tối thiểu: Nhân viên y tế hành vi và nhân 

viên y tế thể chất làm việc tại cơ sở riêng biệt, có hệ thống riêng 

biệt, chỉ thỉnh thoảng giao tiếp về trường hợp và khách hàng. 

Cấp độ 2 - Hợp tác cơ bản tuy ở xa: Nhân viên y tế hành vi và 

nhân viên y tế thể chất làm việc tại cơ sở riêng biệt, có hệ thống 

riêng biệt, nhưng truyền thông định kỳ về bệnh nhân, chủ yếu là 
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thông qua điện thoại và chữ. Hai bên xem nhau như tài nguyên để 

cố vấn. 

Cấp độ 3 - Hợp tác ở c ng cơ sở: Nhân viên y tế hành vi và 

nhân viên y tế thể chất có hệ thống riêng biệt nhưng làm việc trong 

c ng cơ sở. Nhân viên hai bên có dịp gặp mặt dễ hơn, truyền thông 

định kỳ về bệnh nhân đều đặn hơn.   

Cấp độ 4 - Hợp tác chặt chẽ trong một phần của dịch vụ y tế: 

Nhân viên y tế hành vi và nhân viên y tế thể chất làm việc trong 

cùng cơ sở và dùng một số hệ thống chung như lên lịch ngày gặp 

bệnh nhân, lập kế hoạch hoặc điền hồ sơ bệnh nhân. Họ gặp măt 

thường xuyên và phối hợp kế hoạch điều trị cho những trường hợp 

khó. Họ có hiểu biết cơ bản về vai trò và nền văn hóa của nhau. 

Cấp độ 5 - Hợp tác chặt chẽ trong toàn bộ dịch vụ y tế: Họ làm 

việc c ng cơ sở, chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh, văn hoá và hệ thống 

y tế. Họ làm việc chung như c ng một đội và phát triển một sự hiểu 

biết sâu xa về vai trò và lĩnh vực chuyên môn của mỗi bên. Họ cùng 

lập chung một kế hoạch điều trị cho tất cả bệnh nhân, kết hợp cả sức 

khỏe thể chất và sức khỏe hành vi, mỗi bên hiểu bối cảnh bên kia. 

Kế hoạch điều trị để khách hàng làm trung tâm, giải quyết các mục 

tiêu do khách hàng quyết định và sử dụng các chiến lược điều trị do 

khách hàng lựa chọn. 

Điều trị tích hợp (Integration treatment) hoặc những phương 

pháp điều trị nào giải quyết các rối loạn hành vi đồng thời với 

sức khoẻ thể chất thường đưa đến chi phí thấp hơn và kết quả 

tốt hơn như: 

• Giảm sử dụng chất 

• Cải thiện các triệu chứng tâm thần và thể chất 

• Giảm nhập viện 

• Tăng tính ổn định chỗ ở 



PHẦN 1: 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 

 

- 116 - 

• Ít bắt giữ 

• Cải thiện chất lượng cuộc sống 

Những nhân viên công tác xã hội dũng cảm và kiên nhẫn, được 

đào tạo kỹ năng chuyên ngành điều trị nghiện, có cơ hội đóng góp 

rất lớn trong đời sống của khách hàng, gia đình và xã hội bị ảnh 

hưởng bởi nghiện chất. 
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NHU CẦU CHĂM SÓC Y TẾ CHO NGƯỜI CAO TUỔI  

BỊ BỆNH ALZHEIMER 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng
*
 

TÓM TẮT 

Già hóa dân số đang trở thành xu hướng chung trên thế giới. Bên cạnh 

những ý nghĩa về mặt xã hội thì già hóa dân số cũng gắn liền với các vấn đề mà 

hầu hết các quốc gia phải đối mặt: an sinh xã hội, chi phí chăm sóc y tế,… Với 

bản thân người cao tuổi, họ gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt họ 

phải đối mặt với các thách thức sức khỏe đặc biệt. Nhiều người cao tuổi đang 

mất đi khả năng sống một cách độc lập vì họ bị hạn chế về vận động, yếu về thể 

chất hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác mà đòi hỏi phải có sự chăm sóc 

lâu dài.   ệnh mất trí nhớ tuổi già  lzheimer là một trong số đó.  ây là căn bệnh 

gần như kh ng có khả năng chữa khỏi.  iện nay, số lư ng người cao tuổi bị mất 

trí nhớ  lzheimer ngày càng nhiều.  ản thân người bệnh và gia đình c a họ rất 

cần sự h  tr  t  phía bệnh viện và nhân vi n c ng tác x  hội để tư vấn sức khỏe, 

tâm lý cũng như chăm sóc y tế.  r n thực tế, số lư ng người bị bệnh  lzheimer 

đư c điều trị ở bệnh viện hiện v n chưa tư ng xứng với số bệnh nhân thực tế 

ngoài cộng đ ng.  o đó, rất cần các giải pháp c a ngành y tế và các c  quan 

ban ngành có li n quan nhằm h  tr  tốt nhất cho nhóm người cao tuổi bị bệnh 

Alzheimer này. 

Từ khóa: người cao tuổi, bệnh  lzheimer, c ng tác x  hội bệnh viện 

ABSTRACT  

Aging population is becoming a general trend in the world. Besides active 

implications, aging population are also associated with the problem that most 

countries face: social security, health care costs,... With the elderly people,  they 

have to face many difficulties in life, especially health challenges. Many elderly 

people are losing the ability to live independently because they are limited in 

movement, physical weakness or problems with other mental health. Alzheimer's 

disease is one of them. This disease is almost incapable of cure. Currently, the 

elderly people have Alzheimer's disease more and more. Patients and their 

                                                 
*
  Giảng viên khoa Công tác xã hội – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

– Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 
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families need the support from the hospital and social workers to health 

counseling, psychological and medical care. In fact, the number of people with 

Alzheimer's disease were treated at the hospital is still not commensurate with 

the actual number of patients in the community. Thus, the elderly people with 

dementia Alzheimer and their family needed to solution medical care of the 

hospital as well as the advice and support of social worker in the hospital, the 

agencies concerned. 

Keywords: elderly people,  lzheimer’s disease, social work in hospital 

I. MỞ ĐẦU 

Già hóa dân số đang là xu hướng chung trên thế giới, đặc biệt ở 

các nước phát triển, khi điều kiện dinh dưỡng và y tế đạt ở mức cao. 

Theo thống kê mới đây của Văn phòng Kinh tế và Xã hội, tổ chức 

Liên Hiệp Quốc, số người cao tuổi hiện đang sống trên hành tinh là 

hơn 700 triệu người, từ độ tuổi 60 trở lên, chiếm 11% trên tổng số 

dân. Năm 2009, tốc độ gia tăng dân số người cao tuổi vượt quá tỷ lệ 

2,6%/ năm, trong khi tốc độ tăng dân số của toàn thế giới là 1,2%. 

Dự kiến số người cao tuổi của thế giới trong vòng 40 năm nữa là 2 

tỉ người, chiếm 22% trên tổng dân số [United Nations, 2009]. Tại 

các nước đang phát triển, mặc dù dân số vẫn là dân số trẻ nhưng với 

các chính sách giảm tỷ lệ sinh, cộng với các điều kiện chăm sóc sức 

khỏe ngày càng tốt, tuổi thọ trung bình của người dân có xu hướng 

tăng, khiến cho người cao tuổi ngày càng đông về số lượng. Nếu 

như đến cuối những năm 1980, người ta vẫn cho rằng dân số già 

chiếm tỷ lệ cao trong dân cư là vấn đề của các nước đã phát triển, 

thậm chí văn kiện Vienna về già hóa dân số mà Đại hội đồng Liên 

hiệp quốc thông qua năm 1982 chưa nhận thấy phần lớn người già 

sẽ sống ở các nước đang phát triển chứ không phải ngược lại, thì 

thống kê mới đây cho thấy, số người cao tuổi ở các nước đang phát 

triển sẽ tăng gấp đôi trong vòng 25 năm, đạt 850 triệu người vào 

năm 2025, chiếm 12% tổng dân số các nước đó và sẽ đạt tới 20% 

vào năm 2050 [Bùi Thế Cương, 2005]. Việt Nam là một quốc gia 
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đang phát triển, vì thế cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Hiện 

nay, nước ta có khoảng hơn 8 triệu người cao tuổi (chiếm gần 10% 

dân số cả nước). Chỉ số già hóa năm 2009 là 35,7 % (so với 24,3% 

năm 1999) [6, tr.15]. Dự báo từ năm 2010, số người cao tuổi sẽ tăng 

đột biến, ước tính xấp xỉ 11 triệu người vào năm 2020 [Thông tấn 

xã Việt Nam, 2008]. 

Người cao tuổi đang phải đối mặt với các thách thức sức khỏe 

đặc biệt. Nhiều người cao tuổi đang mất đi khả năng sống một cách 

độc lập vì họ bị hạn chế về vận động, yếu về thể chất hoặc các vấn 

đề về sức khỏe thể chất và tâm thần khác mà đòi hỏi phải có sự 

chăm sóc lâu dài. Từ giai đoạn đầu của thiên niên kỷ, ở Mỹ có 

khoảng 20% số người từ 55 tuổi trở lên mắc ít nhất một rối loạn tâm 

thần. Sau đó thống kê trên toàn cầu cho thấy đây là vấn đề hết sức 

phổ biến. Các vấn đề sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi thường 

không được xác định bởi các chuyên gia về y tế và bản thân họ bởi 

người cao tuổi thường miễn cưỡng tìm kiếm sự trợ giúp. 

Alzheimer’s disease (AD) là một trong những căn bệnh liên 

quan tới vấn đề sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi. Một khi đã mắc 

bệnh, người cao tuổi rất cần tới sự trợ giúp của người thân, mạng 

lưới hỗ trợ từ y tế, nhân viên xã hội tại bệnh viện vì bản thân họ gặp 

rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày cũng như sụt giảm về 

mặt nhận thức. Vì vậy, một trong những nhu cầu được đặt ra đối với 

người bệnh AD cũng như gia đình của họ đó là nhu cầu được hỗ trợ, 

chăm sóc về mặt y tế. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Bệnh Alzheimer là gì? 

Bệnh Alzheimer’s disease là tình trạng mà các tế bào thần kinh 

trong não bị chết. Bệnh Alzheimer’s disease phát triển dần dần và 

những dấu hiệu đầu tiên của nó có thể bị nhầm lẫn với dấu hiệu tuổi 
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già hay tính hay quên bình thường. Alzheimer’s disease là dạng phổ 

biến nhất của chứng mất trí ở người cao tuổi. Từ “Alzheimer” và 

“mất trí nhớ” thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng thực 

sự hai trường hợp bệnh là khác nhau. “Chứng mất trí” là một thuật 

ngữ có nghĩa là một người không thể hoạt động riêng cho cá nhân vì 

sự suy giảm kéo dài của nhiều khả năng tâm thần ảnh hưởng đến bộ 

nhớ, sự chú ý và lý luận. Sa sút trí tuệ có thể được gây ra bởi nhiều 

điều kiện y tế khác nhau, chẳng hạn như chấn thương sọ não 

nghiêm trọng hoặc đột quỵ nặng. Một số bệnh sa sút trí tuệ khác 

như sa sút trí tuệ do thể Lewy, chứng mất trí Frontotemporal, sa sút 

trí tuệ mạch máu và sa sút trí tuệ bệnh Parkinson. Khi căn bệnh 

Alzheimer’s disease tiến triển, những khả năng nhận thức – kể cả 

khả năng ra quyết định - và thực hiện các công việc thường nhật bị 

suy giảm, tính cách thay đổi và có thể xuất hiện tình trạng khó cử 

động. Trong những giai đoạn sau này, Alzheimer’s disease khiến 

người bệnh mất trí và cuối cùng dẫn đến tử vong. Căn bệnh thoái 

hóa và không thể chữa trị này lần đầu tiên được mô tả vào năm 

1906 bởi Alois Alzheimer - nhà nghiên cứu lão bệnh, chuyên gia 

thần kinh và sau đó được đặt tên theo tên ông. Hiện chưa xác định 

rõ nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer’s disease. Cách duy nhất để 

xác định bệnh Alzheimer là phẫu thuật não bộ (chỉ trong trường hợp 

bệnh nhân đã chết). 

Theo số liệu thống kê, năm 2006, trên toàn thế giới có 26.6 triệu 

người mắc bệnh. Đến năm 2050, người ta dự đoán rằng cứ 85 người 

thì sẽ có 1 người bị ảnh hưởng bởi Alzheimer’s disease. Ở Hoa Kỳ, 

hiện có khoảng 5 triệu người được chuẩn đoán mắc bệnh 

Alzheimer’s disease. Bệnh thường phổ biến với những người từ độ 

tuổi 65 trở lên, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp hiếm có thể biểu 

hiện Alzheimer’s disease ở lứa tuổi sớm hơn. Theo thống kê, 13% 

trong số hơn 5 triệu người Mỹ mắc Alzheimer’s disease ở độ tuổi 

trên 65 và gần 50% là các cá nhân trên 85 tuổi. Alzheimer’s disease 
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là nguyên nhân gây ra tử vong lớn thứ chín cho những người từ độ 

tuổi 65 trở lên. Theo số liệu từ Hiệp hội bệnh Alzheimer, chi phí 

trực tiếp và gián tiếp chăm sóc bệnh nhân Alzheimer’s disease ở 

Hoa Kỳ ước tính khoảng 100 tỷ USD. Chi phí trung bình cho suốt 

cuộc đời của bệnh nhân Alzheimer’s disease là 174.000 USD. 

2.2. Các giai đoạn và triệu chứng của bệnh Alzheimer’s disease 

Bệnh nhân Alzheimer’s disease trung bình chỉ sống được 8 năm 

kể từ khi phát hiện ra bệnh, nhưng vẫn có một số người có thể sống 

tới 20 năm. Căn bệnh Alzheimer’s disease được chia thành 3 giai 

đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Tuy nhiên, sự 

tiến triển của các triệu chứng trên mỗi bệnh nhân là khác nhau và 

các giai đoạn sẽ phát triển dần dần trong thời gian vài năm. Cũng 

không có gì cho là bất thường khi người bệnh Alzheimer’s disease 

có “những ngày tốt” và “những ngày xấu”. Ví dụ người mắc bệnh 

Alzheimer’s disease giai đoạn đầu có thể có ngày không có triệu 

chứng nào nhưng ngày hôm sau lại không thể nhớ được điều gì. 

Dưới đây là các triệu chứng cụ thể cho ba giai đoạn: 

Giai đoạn đầu: 

 Không nhớ những câu chuyện hay sự kiện vừa mới diễn ra 

 Khó nhớ tháng hay ngày trong tuần 

 Mất khả năng quản lý tài chính 

 Rút khỏi những tình huống xã hội và thường có thái độ hờ 

hững 

 Nấu ăn và mua sắm trở nên khó khăn hơn 

 Không sáng suốt – khó đưa ra những quyết định đúng đắn 

 Thường quên các đồ vật 

 Có thể bị mất định hướng trong những môi trường quen thuộc 
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Giai đoạn giữa 

 Khó cử động 

 Tức giận, nghi ngờ, thái quá và hoang tưởng 

 Đi lang thang 

 Nhắc đi nhắc lại câu hỏi hoặc lời nói 

 Triệu chứng buổi tối (bồn chồn hay lo lắng vào buổi tối) 

 Sợ tắm 

 Ảo giác 

 Khó ăn uống 

 Vệ sinh không tự chủ 

 Tích trữ đồ đạc 

 Các hành vi tình dục không thích hợp 

 Có hành vi bạo lực 

 Sẽ chuyển từ cần giúp đỡ chọn quần áo và nhớ thay quần áo 

tới cần giúp đỡ để mặc quần áo 

 Sẽ chuyển từ việc nhắc nhở chăm sóc cá nhân tới cần giúp đỡ 

để tắm, uống thuốc, đánh răng,… 

 Mức độ khó diễn đạt và chậm hiểu tăng lên 

 Có các vấn đề không gian  

 Mất khả năng đọc, viết và tính toán 

 Mất khả năng sắp xếp 

 Sẽ cần được chăm sóc hay giám sát 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày 

mỗi tuần 

 Đôi khi có thể không nhận ra người thân trong gia đình, bạn bè 
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Giai đoạn cuối 

 Mất khả năng giao tiếp 

 Mất khả năng nhận ra mọi người, nơi chỗ và các đồ vật 

 Không thể làm bất cứ hoạt động chăm sóc cá nhân nào 

 Không đi bộ được 

 Không cười được 

 Các cơ có thể bắt đầu bị teo 

 Có thể mất khả năng nuốt 

 Có thể xuất hiện các cơn tai biến 

 Giảm cân 

 Ngủ nhiều 

 Có thể cần bón thức ăn 

 Không thể tự chủ đại, tiểu tiện [Family Caregiver Alliance] 

2.3. Nhu cầu chăm sóc y tế và hỗ trợ của nhân viên công tác xã 

hội bệnh viện đối với bệnh nhân Alzheimer và người nhà của họ 

Khi các triệu chứng của bệnh Alzheimer’s disease tăng lên, sự 

phụ thuộc của người bệnh vào người chăm sóc cũng tăng lên. Chăm 

sóc trở thành nhu cầu thể chất và tốn nhiều thời gian. Tới một mức 

độ nhất định, phần lớn những người chăm sóc đều cần được sự giúp 

đỡ từ bên ngoài. Do đó, người bệnh Alzheimer’s disease và gia đình 

của họ rất cần tới chăm sóc y tế và sự hỗ trợ của nhân viên công tác 

xã hội bệnh viện. 

Liên quan tới nghiên cứu Alzheimer’s disease và chẩn đoán 

sớm Alzheimer’s disease thì hiện tại các bác sĩ nhiều kinh nghiệm 

tại các trung tâm chuyên sâu về Alzheimer’s disease có thể chẩn 

đoán Alzheimer’s disease chính xác đến 90%. Việc chẩn đoán sớm 



PHẦN 1: 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 

 

- 124 - 

có nhiều ưu điểm như: Các bác sĩ loại trừ được các tình trạng khác 

có thể gây ra sa sút trí tuệ; Nếu là Alzheimer’s disease, các gia đình 

có nhiều thời gian hơn để lập kế hoạch cho tương lai; Điều trị có thể 

bắt đầu sớm hơn, khi đó có thể có hiệu quả hơn; Giúp các nhà khoa 

học tìm hiểu thêm về nguyên nhân và sự tiến triển của Alzheimer’s 

disease. 

Bệnh Alzheimer’s disease còn thường được gọi là bệnh gia đình 

bởi tình trạng căng thẳng kéo dài khi phải thấy người thân của mình 

đang dần dần suy giảm sức khỏe, gây ảnh hưởng tới tất cả mọi 

người trong gia đình. Vì vậy, việc điều trị toàn diện cần phải định rõ 

những yêu cầu của gia đình. Những yêu cầu này bao gồm cả 

chương trình giáo dục, tư vấn và hỗ trợ trên phương diện tình cảm 

về bệnh Alzheimer’s disease với các thành viên trong gia đình khi 

họ cố gắng tạo ra một môi trường an toàn và thỏa mái cho người 

bệnh ngay trong nhà mình. Thông qua đào tạo, những người chăm 

sóc có thể học cách làm thế nào để kiểm soát những hành vi không 

mong muốn, tăng cường giao tiếp và giữ an toàn cho người bệnh 

Alzheimer’s disease. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhóm hỗ trợ và 

đào tạo rất hữu ích cho những người chăm sóc và việc tham gia các 

nhóm này cho phép người chăm sóc chăm sóc người thân tại nhà 

lâu hơn.  

Trong các giai đoạn của bệnh Alzheimer’s disease, người bệnh 

cũng như những thành viên trong gia đình của họ đều có nhu cầu 

được chăm sóc y tế. Người bệnh không thể lo được cho bản thân, 

người thân thì áp lực bởi sự cân bằng giữa gánh nặng chăm sóc và 

công việc cũng như các kỹ năng cần có khi phải hỗ trợ cho người 

bệnh. Cụ thể: 

Giai đoạn đầu: sự nhầm lẫn giữa căn bệnh và tính cách của 

người bị Alzheimer’s disease. Người chăm sóc có thể cho rằng 

những hành vi của người bị bệnh Alzheimer’s disease là họ đang cố 

tình trêu tức mình, gây khó dễ cho mình, là biểu hiện của tuổi già. 
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Thật ra, trong trường hợp này, hành vi của bệnh nhân khiến người 

chăm sóc thất vọng thường chỉ là hậu quả của quá trình phát triển 

của căn bệnh, không phải do người bệnh Alzheimer’s disease cố ý 

gây ra để xúc phạm hay khiến người chăm sóc tức giận. Khi căn 

bệnh tiến triển, người bệnh Alzheimer’s disease khó thực hiện 

những vai trò thông thường của họ trong gia đình. Do đó, sự hỗ trợ 

tư vấn từ bác sỹ, nhân viên công tác xã hội bệnh viện là vô cùng cần 

thiết để xác định đúng bệnh, trang bị kỹ năng chăm sóc cũng như 

động viên tinh thần cho người bệnh và gia đình của họ. Bên cạnh, 

Alzheimer’s disease có thể là căn bệnh cực kỳ tốn kém. Người bệnh 

Alzheimer’s disease chỉ có thể sống thêm từ 2 đến 20 năm. Vì vậy 

họ và gia đình rất cần lập ra những chiến lược nhằm đáp ứng nhu 

cầu tài chính ngày càng nhiều khi bệnh tiến triển, trong đó quan 

trọng nhất là bảo hiểm y tế. Trên phương diện pháp lý, người bệnh 

Alzheimer’s disease cũng cần sự hỗ trợ trong thanh toán các hóa 

đơn điều trị y tế và ra các quyết định. 

Giai đoạn giữa: Tình trạng bệnh ngày một nặng và người bệnh 

Alzheimer’s disease cần phải được chăm sóc cả ngày. Người chăm 

sóc người bệnh Alzheimer’s disease thường cảm thấy bị cô lập và 

họ thường chịu đựng những đau khổ, mất mát khi tình trạng sức 

khỏe của người bệnh diễn tiến xấu. Do đó, sự hỗ trợ về mặt tình 

cảm và nghỉ ngơi định kỳ là điều rất quan trọng đối với sức khỏe thể 

chất và tinh thần của người chăm sóc. Tại Hoa Kỳ hiện nay có 

chương trình “chăm sóc nghỉ ngơi”, bao gồm các chương trình 

chăm sóc người trưởng thành ban ngày, hỗ trợ tại nhà và những kỳ 

nghỉ ngắn tại nhà an dưỡng. Những người thân trong gia đình hay 

những người chăm sóc tình nguyện có thể giúp đỡ thực hiện nghỉ 

chăm sóc. Cơ quan người cao tuổi tại địa phương có thể cung cấp 

thông tin về những lựa chọn sẵn có trong cộng đồng địa phương. 

Bên cạnh, người bệnh Alzheimer’s disease sẽ cần điều trị liên tục cả 

cho bệnh Alzheimer’s disease và cả những vấn đề sức khỏe có thể 

nảy sinh. Người chăm sóc trở thành người phát ngôn chính cho 
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người bệnh Alzheimer’s disease. Do vậy, họ rất cần phát triển các 

mối quan hệ với bác sỹ và những chuyên gia y tế khác – những 

người hiểu căn bệnh, hiểu vai trò của người chăm sóc và làm việc 

với người chăm sóc như một thành viên trong nhóm để áp dụng 

phương pháp điều trị thích hợp nhất. Trong giai đoạn này, người 

bệnh cần được sự hỗ trợ từ bệnh viện bên cạnh sự chăm sóc từ 

người thân. 

Giai đoạn cuối: Tình trạng bệnh tiến triển nặng, người bệnh 

Alzheimer’s disease có thể mất nhận thức, không tự sinh hoạt và 

cận kề với cái chết. Vì vậy, họ và gia đình rất cần các dịch vụ bệnh 

viện dành cho người hấp hối được thiết kế để hỗ trợ các cá nhân sắp 

chấm dứt sự sống. Các dịch vụ có thể bao gồm các nhóm hỗ trợ, 

những y tá, quản lý cơn đau và chăm sóc tại nhà. Các dịch vụ dành 

cho người hấp hối thường được thu xếp thông qua bác sỹ điều trị và 

thường không được áp dụng tới khi bác sỹ dự đoán rằng người bệnh 

không thể sống được quá 6 tháng. Người bệnh và gia đình cũng cần 

được giới thiệu các dịch vụ chăm sóc như cơ sở an dưỡng, chăm sóc 

cuối đời [Family Caregiver Resource Center Orange County]. 

Chính vì những khó khăn trong chăm sóc và tình trạng bệnh 

diễn tiến phức tạp, nguy hiểm theo từng giai đoạn của bệnh 

Alzheimer’s disease, trong hội thảo về “Chăm sóc sức khỏe cho 

người cao tuổi” tổ chức vào ngày 1/6/2015, GS.TS Phạm Thắng - 

Giám đốc Bệnh viện  ão khoa Trung ương cho rằng: “Bệnh nhân 

Alzheimer’s disease, sa sút trí tuệ không nên ở nhà mà cần được 

đưa đến bệnh viện, các cơ sở y tế uy tín để được điều trị. Bởi vì, giai 

đoạn đầu của sa sút trí tuệ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe 

của người bệnh cũng như cuộc sống của gia đình nhưng tới giai 

đoạn muộn, nguy cơ tử vong là rất lớn. Khi bệnh nhân không được 

điều trị mà cứ để bệnh tiến triển, bệnh nhân sẽ bị loạn thần, trầm 

cảm nặng, hoang tưởng ảo giác, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. 

Gia đình cũng rất khó để chăm sóc bệnh nhân được ở những giai 
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đoạn muộn. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có nguy cơ suy 

kiệt, lở loét, xuất hiện cục máu đông và cần được hỗ trợ về mặt y tế 

để kéo dài cuộc sống… Chính vì vậy, ở các quốc gia có nền y học 

hiện đại phát triển, các chuyên gia y tế đã phòng tránh căn bệnh này 

từ hơn 100 năm nay, ngoài điều trị bằng thuốc, điều trị hỗ trợ, đặc 

biệt là thực phẩm chức năng c ng với các tổ chức gia đình, cộng 

động đóng một vai trò rất quan trọng” [Tiêu Bắc, 2015]. 

Tại Việt Nam, theo đánh giá của Quỹ dân số  iên hợp quốc, 

nước ta đang ở trong thời điểm dân số vàng nhưng c ng lúc đó, đất 

nước cũng đã bước vào giai đoạn già hóa bắt đầu từ năm 2011. Việt 

Nam cũng là một trong số những quốc gia già hóa dân số nhanh 

nhất trong khu vực. Trong năm 2013 tỷ lệ người cao tuổi đã lên tới 

10,5% tổng dân số. Với tỷ lệ này, Việt Nam được đánh giá là một 

trong 10 nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Các kết 

quả điều tra cho thấy tuổi thọ cả nam lẫn nữ tại Việt Nam đang tăng 

lên (73 tuổi đối với nữ và 69 tuổi đối với nam). Theo ý kiến của các 

chuyên gia, già hóa dân số mang đến những cơ hội cũng như nhiều 

thách thức lớn, đòi hỏi các phương thức tiếp cận mới về y tế, tuổi 

nghỉ hưu và lương hưu, môi trường xã hội và hòa đồng giữa các thế 

hệ. Tuy nhiên, người cao tuổi nếu như được sự hỗ trợ đúng đắn có 

thể tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho gia đình, cộng đồng 

và đất nước. 

Cũng theo đánh giá của Quỹ Dân số  iên Hiệp quốc, tuy tuổi 

thọ trung bình của người dân tăng lên nhưng tuổi thọ khỏe mạnh 

của Việt Nam lại chưa cao, trung bình mỗi người cao tuổi Việt Nam 

phải chịu 15,3 năm bị bệnh tật trong cuộc đời mình. Con số này cao 

hơn hẳn so với nhiều quốc gia đã phát triển. Người cao tuổi Việt 

Nam phải chịu gánh nặng bệnh tật kép, trong đó đã có sự thay đổi từ 

bệnh lây nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm và các bệnh mãn 

tính, thoái hóa, đồng thời các bệnh mới đang xuất hiện ngày càng 

trở nên phổ biến như ung thư, căng thẳng, trầm cảm về tâm thần, 
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bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, đái tháo đường, ung thư các 

loại, COPD, thoái khớp, loãng xương, sa sút trí tuệ,… Đa số các 

bệnh này ít nhiều liên quan đến lối sống và phải điều trị suốt đời. 

Theo nghiên cứu của bệnh viện  ão khoa Trung ương, trung bình 

một người già sống tại cộng đồng mắc 3 bệnh mãn tính. Với các 

bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện  ão khoa Trung ương, một bệnh 

nhân thường mắc 5-6 bệnh. Do mắc nhiều bệnh c ng một lúc nên 

triệu chứng thường không điển hình, chuẩn đoán phức tạp, phải 

d ng nhiều loại thuốc làm tăng nguy cơ tai biến do điều trị do vậy 

cách tiếp cận trong chẩn đoán và điều trị có nhiều điểm khác với các 

nhóm tuổi trẻ. Bên cạnh người cao tuổi, đặc biệt là những người 

trên 80 tuổi thường mắc các hội chứng đặc trưng ở người già như 

hội chứng dễ bị tổn thương (frailty), lú lẫn, rối loạn đi và ngã, suy 

dinh dưỡng, trầm cảm, loét, mất nước…đặc biệt là suy giảm nhận 

thức (bệnh Alzheimer), đòi hỏi phải được chăm sóc một cách đặc 

biệt [Thái Bình, 2014]. 

Tại Hội nghị Quốc tế Lão khoa lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội 

ngày 14/11/2014, PGS.TS  ương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục 

quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, sau 3 năm thực hiện 

Thông tư số 35/2011/TT-BYT về thực hiện chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi, hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi 

đang được hoàn thiện. Hiện cả nước có 4 bệnh viện nòng cốt 

chuyên chăm sóc và phục vụ sức khỏe người cao tuổi; 46/63 tỉnh 

thành đã thành lập được Khoa  ão khoa. Đã có hơn 2 triệu người 

cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; hơn 1,7 triệu người được lập 

sổ theo dõi sức khỏe. Hầu hết các bệnh viện đều có chính sách ưu 

tiên khám và chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi,…Tuy 

nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác chăm sóc sức khỏe cho 

người cao tuổi hiện nay như: Nhiều tỉnh chưa hướng dẫn và triển 

khai chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, chưa bố trí được kinh 

phí thực hiện thông tư cho người cao tuổi tại trạm y tế xã phường; 

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, bác sỹ, điều dưỡng còn thiếu 
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và yếu nên khó khăn trong khám sức khỏe định kỳ, tư vấn, tuyên 

truyền và phổ biến kiến thức phòng và chữa bệnh cho người cao 

tuổi tại cộng đồng; Hệ thống bệnh viện ở Việt Nam về cơ bản là để 

đáp ứng các trường hợp bị bệnh cấp, bệnh nặng, sau đợt cấp thì cho 

về nhà. Với những nhóm tuổi trẻ thì không có vấn đề gì lớn, tuy 

nhiên với người già thì như vậy chưa đủ, dự trữ sức khoẻ của người 

già rất kém, sau giai đoạn cấp cần có giai đoạn điều trị nâng cao sức 

khoẻ, phục hồi chức năng để người già có thể tái hoà nhập cộng 

đồng; Vấn đề chăm sóc giảm nhẹ trước khi mất cũng rất cần đối với 

người cao tuổi. Nhiều bệnh viện tại các thành phố lớn hiện nay đang 

trong tình trạng quá tải; Ngân sách y tế có hạn, trong khi chi phí 

chăm sóc y tế cho người già rất tốn kém [Hoài Nam, 2014]. Ông 

Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, kế hoạch 

hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết: “Chi phí điều trị cho người cao tuổi 

thường cao gấp 8-10 lần người trẻ, mặc d  số người cao tuổi chiếm 

10% dân số nhưng sử dụng tới trên 50% chi phí điều trị mỗi năm. 

Việc kiểm tra định kỳ sức khỏe cho người cao tuổi ở tuyến 

xã/phường cũng chỉ là kết hợp các đợt khám từ thiện của các bệnh 

viện và cũng chỉ bao phủ được khoảng 30-40% người cao tuổi” [Vũ 

Anh, 9/6/2014]. 

Trước thực trạng này, một số giải pháp cũng được đưa ra nhằm 

tăng cường nâng cao chăm sóc y tế cho người cao tuổi – đặc biệt là 

người cao tuổi bị bệnh Alzheimer’s disease như phải tăng cường 

hơn nữa hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ trung ương 

đến địa phương; Nhà nước phải có các hành động cụ thể nhằm tăng 

cường hệ thống y tế, dịch vụ y tế, mở rộng các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe có chất lượng 

cho người cao tuổi; Ngành y tế cần tăng cường dịch vụ y tế và mở 

rộng các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; Xem xét hỗ trợ người 

cao tuổi mắc bệnh hiểm nghèo và 100% chi phí khám chữa bệnh 

cho người cao tuổi bằng thẻ bảo hiểm y tế từ 80 tuổi trở lên; Xây 

dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phòng bệnh, khám 
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bệnh, chữa bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh Alzheimer’s disease và 

các bệnh mạn tính khác; Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khoẻ cho 

người cao tuổi; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi; 

Phát triển các cơ sở chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi, đào tạo kỹ 

năng chăm sóc người cao tuổi cho tình nguyện viên tại cộng 

đồng;… Bên cạnh các giải pháp về chăm sóc sức khỏe y tế thì điều 

cần thiết là phải thành lập các bệnh viện chuyên khoa lão. Theo quy 

hoạch phát triển của bệnh viện  ão khoa Trung ương đã được Bộ Y 

tế phê duyệt thì năm 2015 xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung 

ương cơ sở 2 với quy mô 500 giường bệnh. Tiếp đến sẽ thành lập 

bệnh viện Lão khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

Thành lập khoa Lão khoa tại các bệnh viện (trừ bệnh viện nhi). 

Thông thường, ở các nước, một bệnh viện đa khoa khoảng 2.000 

giường, thì Lão khoa chiếm khoảng 500 giường, bao gồm: Khoa 

điều trị bệnh cấp (ngắn hạn); Khoa điều trị trung hạn (chăm sóc sau 

giai đoạn cấp, PHCN); Khoa điều trị dài hạn (chăm sóc giảm nhẹ); 

Đội lão khoa di động. 

Song song với các hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho 

người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi mắc bệnh Alzheimer’s 

disease thì trong lĩnh vực công tác xã hội bệnh viện cũng đã có 

những tín hiệu đáng mừng. Ngày 23/5/2010, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định phê duyệt “Đề án phát triển nghề công tác xã 

hội giai đoạn 2010-2020”, với mục tiêu phát triển công tác xã hội 

trở thành một nghề ở Việt Nam. Theo đó, Bộ Y tế cũng xây dựng 

“Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực y tế giai đoạn 

2011-2020”. Căn cứ trên thực tiễn để đánh giá và phân tích, Bộ Y tế 

cho rằng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội với mục 

đích thực hiện sự điều chỉnh xã hội giúp thân chủ vượt qua hoàn 

cảnh để hoà nhập và phát triển, do vậy cũng có một vai trò quan 

trọng trong việc tạo nên sức khoẻ cho mỗi người. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sức khoẻ bao gồm: hoàn cảnh và điều kiện sống; trình độ 

học vấn và văn hoá; b ng nổ dân số - gia tăng nhu cầu chăm sóc sức 
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khỏe; trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật… Các giải pháp nhằm 

tăng cường chăm sóc sức khỏe gồm có: nâng cao nhận thức của 

người dân về chăm sóc sức khỏe; khuyến khích sự tham gia của 

cộng đồng vào những hoạt động chăm sóc sức khỏe; tôn trọng sự tự 

quyết và tự lực của cộng đồng đối với các hoạt động chăm sóc sức 

khỏe; phổ cập các kỹ thuật thích hợp, thích ứng với khả năng chi trả 

của người dân để tăng khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người. Cả 4 

giải pháp này đều cần có sự ứng dụng của công tác xã hội. Song 

công tác xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng 

mối quan hệ hài hoà giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa 

người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung 

quanh, giữa người bệnh với cơ sở y tế,… Để làm được điều này, 

người làm công tác xã hội phải tìm hiểu đặc điểm tâm lý, xã hội của 

bệnh nhân, hoàn cảnh thực tế mà họ đang phải đối mặt cùng những 

mong muốn của họ. Từ đó tìm ra sự hỗ trợ thích hợp dành cho thân 

chủ. Nhân viên công tác xã hội tại bệnh viện sẽ là một thành viên 

trong nhóm điều trị người bệnh. Nhân viên công tác xã hội có 

nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, phương pháp chữa trị 

thích hợp trên cơ sở thu thập thông tin về điều kiện sống, thói quen, 

cá tính, đặc điểm tâm lý của bệnh nhân. Nhân viên xã hội còn thực 

hiện các trợ giúp về tâm lý đối với người bệnh như trấn an, giảm áp 

lực, tư vấn về điều trị,… Nhân viên xã hội cũng có thể tham mưu về 

kế hoạch xuất viện của bệnh nhân và theo dõi bệnh nhân sau khi ra 

viện,...Công tác xã hội không đồng nghĩa với hoạt động từ 

thiện. Nếu làm tốt công tác xã hội trong bệnh viện thì sẽ giảm được 

vấn nạn “cò bệnh viện” cũng như sự không hài lòng của người bệnh 

với cơ sở y tế; sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa người bệnh và 

thầy thuốc; hỗ trợ thầy thuốc giảm bớt các áp lực công việc, nâng 

cao hiệu quả điều trị. Như vậy, với người bệnh Alzheimer’s disease 

và các thành viên chăm sóc trong gia đình, dưới sự hỗ trợ, tư vấn 

của mạng lưới y tế và đội ngũ nhân viên xã hội làm trong lĩnh vực 

bệnh viện sẽ giảm bớt những áp lực chăm sóc, áp lực tinh thần cũng 

như tiếp cận được với các chính sách và dịch vụ hỗ trợ cần thiết. 
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III. KẾT LUẬN 

Thực trạng người cao tuổi đang tăng lên không ngừng và già 

hóa dân số đã thực sự bắt đầu ở nước ta đặt ra cho ngành y tế những 

vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống chăm sóc y tế dành cho 

người cao tuổi. Đặc biệt, với những căn bệnh mãn tính liên quan 

đến độ tuổi, trong đó có căn bệnh Alzheimer’s disease thì việc đưa 

ra các chương trình, hoạt động, dịch vụ hỗ trợ cho người bệnh và 

gia đình của họ là hết sức cần thiết. Trước những khó khăn về điều 

kiện cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sỹ, kinh phí điều trị,… việc đáp 

ứng được nhu cầu về chăm sóc y tế cho người cao tuổi bị bệnh 

Alzheimer’s disease là điều không hề dễ dàng. Cùng với những cố 

gắng trong nâng cao chất lượng của ngành y tế - cụ thể là hệ thống 

các bệnh viện công, kết hợp với phát triển nghề công tác xã hội 

trong bệnh viện, hy vọng trong tương lai không xa, những người 

cao tuổi bị bệnh Alzheimer’s disease được hỗ trợ về chăm sóc y tế 

một cách tốt nhất, giảm các tổn thương và đau đớn do căn bệnh gây 

ra cũng như người thân của họ có thể được tiếp cận với các dịch vụ 

công tác xã hội hỗ trợ, giúp họ giảm các áp lực về tinh thần cũng 

như căng thẳng trong quá trình chăm sóc người bệnh Alzheimer’s 

disease. 
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TÓM TẮT 

Người cao tuổi đang phải đối mặt với các thách thức sức khỏe đặc biệt. 

Nhiều người già đang bị mất đi khả năng sống một cách độc lập vì họ bị hạn chế 

về vận động, yếu về thể chất hoặc các vấn đề về sức khỏe thể chất và tâm thần 

khác mà đòi hỏi phải có sự chăm sóc lâu dài. Bài viết tập trung vào những vấn 

đề sức khỏe tâm thần của người cao tuổi cũng như vai trò của công tác xã hội 

trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi hiện nay. Từ đó, 

nâng cao nhận thức của cộng đồng trong chăm sóc, giảm thiểu và phục hồi chức 

năng cho người cao tuổi. 

Từ khóa: người cao tuổi, công tác xã hội, sức khỏe tâm thần, chăm sóc 

điều trị 

ABSTRACT 

The elderly are faced with special health challenges. Many older people are 

losing the ability to live independently because they are limited in movement, 

weak physical or health problems and other mental physical which require long-

term care. The paper focuses on the mental health problems of elderly people as 

well as the role of social work in health care for the elderly mentally present. 

From there, raising awareness of the community in the care, mitigation and 

rehabilitation for the elderly. 

Keywords: elderly, social work, mental health, care and treatment 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thế giới và Việt Nam đang đứng trước xu thế già hóa dân số 

với tỷ lệ người cao tuổi chiếm hơn 10% dân số cả nước. Riêng ở 

Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi tăng đột biến vào năm 2010 và có 

thể đạt tới 16,8% vào năm 2029 (Ủy ban Quốc gia về người cao 

tuổi -Diễn đàn Đông Nam Á, 2011). Đứng trước thực trạng trên 

việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi cần 

được quan tâm sâu sát và đồng thuận của toàn xã hội. Người cao 

tuổi theo quy định của pháp luật là công dân từ 60 tuổi trở lên. Đây 

là giai đoạn mà con người bước vào giai đoạn lão hóa nên không 

tránh khỏi những thay đổi đáng kể về tâm sinh lý. Từ 60 tuổi trở đi, 

các cơ quan nội tạng cũng như hệ thần kinh trung ương đã đi vào 

giai đoạn thoái hóa rõ rệt. Hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, 

hệ hô hấp,... đều giảm sút và trì trệ. Ở tuổi già có những thay đổi 

thường thấy như bắp thịt teo nhỏ, da nhăn nheo, mô mỡ vùng bụng 

phát triển mạnh,...(Luật người cao tuổi, 2000). 

Nghiên cứu đặc điểm tâm lý của người cao tuổi, các tác giả 

cho thấy tuổi già có những biểu hiện tâm lý liên quan đến quá 

trình lão hóa. Do tuổi tác, người cao tuổi cần nhiều thời gian hơn 

để thực hiện các thao tác. Họ cũng gặp khó khăn trong việc tập 

trung chú ý  , ghi nhớ, tái hiện, liên tưởng và suy tư; tốc độ xử l ý 

thông tin cũng suy giảm đáng kể. Nhiều người còn lẫn lộn về 

không gian và thời gian.  

Theo các nghiên cứu khác nhau năm 2004 (Mellisa M, 2000) 

cho thấy có tới 40-50% người già có rối loạn tâm thần phải nhập 

viện điều trị, 70% người già phải nằm trong các nhà điều dưỡng. 

Các rối loạn tâm thần quan trọng nhất ở người già là lo âu (5,5%), 

trầm cảm (10-15%) và sa sút trí tuệ (4%). Những biểu hiện đặc 

trưng của sa sút trí tuệ thường gặp ở người cao tuổi là rối loạn nhiều 

chức năng nhận thức, trong đó rối loạn trí nhớ là cơ bản nhất và rối 

loạn chức năng điều hành. Các rối loạn này gây ảnh hưởng đáng kể 

đến việc thực hiện các chức năng của người cao tuổi.  
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Do đó, người làm công tác chăm sóc người cao tuổi cần có sự 

hiểu biết nhất định về những thay đổi về mặt thể chất, những khó 

khăn trong việc thích nghi với đời sống mới của người cao tuổi để 

có cách tiếp cận và chữa trị các rối loạn tâm – sinh lý người cao tuổi 

nhằm đem lại hiệu quả trong việc đáp ứng những nhu cầu sức khỏe 

thể chất và tinh thần cho người cao tuổi trong cộng đồng.  

II. NỘI DUNG 

1. Những vấn đề sức khỏe tâm thần của người cao tuổi hiện nay 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới trên thế giới có 15% người cao tuổi 

có rối loạn tâm thần. Các rối loạn thường gặp nhất là trầm cảm, mất 

trí nhớ (sa sút trí tuệ), lo âu, lạm dụng chất gây nghiện. Vì vậy, đưa 

chăm sóc sức khỏe tâm thần vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban 

đầu sẽ giúp nhiều người được tiếp cận điều trị, đặc biệt là người cao 

tuổi. Hội chứng sa sút trí tuệ là khái niệm tương đối mới đối với 

Việt Nam nhưng cũng đã bắt đầu được y học và xã hội quan tâm. 

Theo nghiên cứu tổng quan về hội chứng này ở Việt Nam do Hội Y 

tế công cộng Việt Nam tiến hành cho thấy, tỷ lệ mắc hội chứng sa 

sút trí tuệ ở người cao tuổi Việt Nam nằm trong khoảng từ 4 – 8% 

(Phương Vy, 2015). Việc chẩn đoán bệnh này khá phức tạp, chủ 

yếu dựa vào lâm sàng với chi phí tốn kém. Vì vậy, những nghiên 

cứu tổng hợp hay nghiên cứu dịch tễ tiến hành trên qui mô đại diện 

cho người cao tuổi Việt Nam để xác định tỷ lệ mắc bệnh còn quá ít, 

đòi hỏi phải có thời gian và sự đầu tư của nhà nước. Bên cạnh đó, 

các chương trình dịch vụ, can thiệp cho người mắc hội chứng sa sút 

trí tuệ và người chăm sóc đang rất thiếu tại cộng đồng. Việt Nam 

hiện chưa có chương trình phòng chống hội chứng sa sút trí tuệ 

riêng biệt. Hội chứng này hiện được đưa vào trong nội dung nhỏ 

của chương trình phòng chống bệnh tâm thần quốc gia và hầu như 

không có văn bản chính sách nào đề cập đến vấn đề này,... 
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Người cao tuổi đang phải đối mặt với các thách thức sức khỏe 

đặc biệt. Nhiều người già đang bị mất đi khả năng sống một cách 

độc lập vì họ bị hạn chế về vận động, yếu về thể chất hoặc các vấn 

đề về sức khỏe thể chất và tâm thần khác mà đòi hỏi phải có sự 

chăm sóc lâu dài. Các vấn đề sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi 

thường không được xác định bởi các chuyên gia về y tế và bản thân 

họ, người cao tuổi thường miễn cưỡng tìm kiếm sự trợ giúp. Sức 

khỏe tâm thần cho người cao tuổi có thể được cải thiện thông qua 

thúc đẩy sự lão hóa lành mạnh và tích cực và các yếu tố kinh tế xã 

hội, giải quyết các bất bình đẳng về y tế, bất bình đẳng giới. Các 

hình thức chống lại sự lão hóa tích cực được gọi là “chủ nghĩa tuổi 

tác” cần phải được thay đổi. Thái độ của “chủ nghĩa tuổi tác” coi 

người cao tuổi là dễ đổ vỡ, “quá hạn sử dụng”, không thể làm việc, 

yếu về thể lực, chậm về tâm thần, không có khả năng hoặc vô dụng. 

“Chủ nghĩa tuổi tác” đóng vai trò như rào cản phân chia giữa người 

trẻ và người cao tuổi và cản trở sự tham gia của người cao tuổi vào 

các hoạt động xã hội. Sự phân biệt đối xử do vấn đề tuổi tác có tác 

động tiêu cực đến phúc lợi của người cao tuổi. 

Sức khỏe tâm thần có một tác động lớn về sức khỏe thể chất. Ví 

dụ việc vừa bị đái đường, vừa bị trầm cảm có liên quan với việc 

giảm tuân thủ điều trị, giảm kiểm soát trao đổi chất, tỷ lệ biến chứng 

cao hơn, giảm chất lượng cuộc sống, tăng sử dụng dịch vụ y tế và 

các chi phí, gia tăng khiếm khuyết và giảm năng suất lao động, tăng 

nguy cơ tử vong. Người có các bệnh thực thể như bệnh tim mạch, 

đái đường, hen và khớp có tỷ lệ trầm cảm cao hơn ở những người 

khỏe mạnh. 

Các rối loạn tâm thần ở người cao tuổi 

Bệnh mất trí 

Mất trí là một hội chứng bao gồm giảm sút trí nhớ, suy nghĩ, 

hành vi và khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày như ăn, 
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mặc, vệ sinh cá nhân, đi toilet. Nhìn chung, bệnh có ảnh hưởng 

đến người cao tuổi, đây không phải là một phần bình thường của 

sự lão hóa,.. Tổng số người mắc bệnh mất trí được dự tính là gần 

gấp đôi cứ mỗi 20 năm, có nghĩa là có khoảng 65,7 triệu người 

bệnh vào năm 2030 và lên tới 115,4 triệu người bệnh vào năm 

2050 (WHO, 2012) 

Trầm cảm 

Trầm cảm là phổ biến ở người cao tuổi. Theo dữ liệu 2010 của 

Viện đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME), số năm sống điều 

chỉnh theo bệnh tật (DALYs) đối với trầm cảm (rối loạn trầm cảm 

điển hình và loạn khí sắc) ở nhóm hơn 60 tuổi chiếm 1,6% tổng số 

người cao tuổi ở nhóm tuổi này (IHME. Global Burden of Disease 

Study, 2010). Các triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi khác một 

phần với trầm cảm ở lứa tuổi sớm hơn. Họ có thể có nhiều biểu hiện 

thực thể hơn. Điều này, đi kèm với tỷ lệ cao của các bệnh kết hợp, 

có thể gây khó khăn trong việc chẩn đoán. Khi được đào tạo phù 

hợp, người cung cấp dịch vụ y tế không chuyên có thể phát hiện và 

điều trị trầm cảm cho người cao tuổi. Có các biện pháp điều trị hiệu 

quả bằng tâm lý và bằng thuốc đối với trầm cảm 

Các rối loạn tâm thần khác 

Lạm dụng chất thường được coi là vấn đề của giới trẻ, tuy nhiên 

không nên thờ ơ vấn đề này ở người cao tuổi. Các vấn đề lạm dụng 

chất ở người cao tuổi thường bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm 

(IHME. Global Burden of Disease Study, 2010). Tính sẵn có của 

điều trị duy trì và chăm sóc sức khỏe tốt có thể góp phần tăng số 

lượng sống sót ở những người cao tuổi có tiền sử sử dụng chất từ 

giai đoạn sớm. Các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống như nghỉ 

hưu, hôn nhân tan vỡ hoặc người thân chết, cô lập xã hội, khó khăn 

về tài chính, các rối loạn tâm thần và một số bệnh thực thể mãn tính 

là các yếu tố chính góp phần dẫn đến lạm dụng chất. Các thay đổi 
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tâm lý đi kèm với sự lão hóa và gia tăng sử dụng các loại thuốc 

khác, đặc biệt là thuốc giảm đau, an thần có thể khiến uống rượu ở 

liều thấp cũng có hại đối với người cao tuổi vì làm tăng tổn thương 

gan và là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn và chấn thương. 

Mặc dù chúng ta cần nghiên cứu nhiều hơn về các khía cạnh 

sinh học, tâm lý và xã hội của vấn đề sức khỏe tâm thần người cao 

tuổi nhưng chúng ta có đủ kiến thức cần thiết để thấy rằng cần tạo ra 

sự thay đổi. Chúng ta cần cải thiện cách tiếp cận phúc lợi suốt đời 

nói chung bằng cách thúc đẩy lối sống lành mạnh. Chúng ta cần 

phát hiện và điều trị các rối loạn tâm thần ở nhóm tuổi này càng 

sớm càng tốt. Quan trọng là cải thiện vốn xã hội và huy động sự 

tham gia của cộng đồng và gia đình trong việc hỗ trợ người cao 

tuổi. Chúng ta cần hỗ trợ và lôi kéo các tổ chức phi lợi nhận, phi 

chính phủ và các nhóm đồng đẳng của người cao tuổi. Chúng ta 

cũng cần thiết lập mối quan hệ giữa lĩnh vực công và tư nhân để lấp 

đầy khoảng trống dịch vụ. Nhận thức về điều gì là hiệu quả là cực 

kỳ quan trọng. Chúng ta cần đấu tranh chống lại sự ngược đãi người 

cao tuổi và “chủ nghĩa tuổi tác” bằng cách mời người cao tuổi tham 

gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội hàng ngày. Họ cần được 

khuyến khích và giáo dục để thực hiện hoạt động thể lực nhiều hơn, 

giữ các mối liên hệ xã hội, giữ cho não bộ tích cực, kiểm soát cân 

nặng, không hút thuốc, uống rượu, kiểm soát huyết áp, đường máu 

và nồng độ cholesterol. Hầu hết các yếu tố này là những can thiệp 

đáng tin cậy để cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi 

trên toàn thế giới 

2. Mối quan tâm của công tác xã hội y tế - bệnh viện trong hoạt 

động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi  

Ở Việt Nam trước nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức tâm 

thần của nhân dân, nhằm giảm bớt gánh nặng do rối loạn tâm thần 

gây ra, việc hoàn thiện hành lang chính sách và luật pháp, cũng như 

tăng cường việc chỉ đạo điều hành trong công tác chăm sóc sức 
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khỏe là một trong những giải pháp quan trọng. Việt Nam đã xây 

dựng Chiến lược Quốc Gia về Chăm sóc Sức khỏe tâm thần cho 

giai đoạn 2016-2025 nhằm đưa ra định hướng cho công tác chăm 

sóc sức khỏe tâm thần toàn diện, lồng ghép và dựa vào cộng 

đồng.  Ngoài ra, việc xây dựng Luật Sức khỏe Tâm thần, thành lập 

Ủy ban Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần để điều phối liên ngành 

hiệu quả và thiết lập đơn vị chuyên trách về sức khỏe tâm thần trong 

Bộ Y tế là những vấn đề cần được ưu tiên triển khai thực hiện trong 

giai đoạn tới. 

Là bệnh nhân, ai cũng cần ở người thầy thuốc sự trợ giúp về 

tâm lý, động viên, chia sẻ, tận tình chăm sóc. Tuy nhiên, do quá tải 

về số lượng bệnh nhân, áp lực công việc của người thầy thuốc đã 

khiến những “liều thuốc” tinh thần cho người bệnh bị hạn chế. Tình 

trạng bệnh tật gia tăng, nhu cầu khám chữa bệnh có chất lượng cao 

ngày càng lớn; trong khi đó, các dịch vụ y tế chưa được liên kết, 

bệnh nhân hiểu biết về bệnh tật còn hạn chế, các quy định, chế độ 

chính sách và cách giao tiếp, ứng xử đôi khi chưa đúng mực,… đã 

gây nên những bức xúc, căng thẳng trong mối quan hệ giữa bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân với nhân viên y tế, cơ sở y tế. Đã có 

không ít vụ việc người nhà bệnh nhân không kiềm chế hành động vì 

cho rằng, các y, bác sĩ không tư vấn, điều trị kịp thời cho bệnh 

nhân,… Nhưng thực tế, do hệ thống khám, chữa bệnh, nhất là tuyến 

trên thường trong tình trạng quá tải nên bác sĩ không còn sức để trả 

lời cho bệnh nhân về tình trạng bệnh của họ. Nhân viên y tế không 

có đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc 

của bệnh nhân như: Cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng, địa 

điểm các loại dịch vụ, tư vấn về phác đồ điều trị, cách phòng ngừa, 

trấn an tinh thần cho người bệnh,…Nhân viên công tác xã hội hỗ trợ 

về mặt tâm lý xã hội cho các bệnh nhân và gia đình trong việc đối 

mặt với các tác động của bệnh tật. Nhân viên công tác xã hội cũng 

đóng vai trò là cán bộ quản lý trường hợp để tìm kiếm dịch vụ cho 

người già cô đơn, giám sát những nhu cầu thay đổi của họ để tìm 

kiếm dịch vụ cần đáp ứng, can thiệp về mặt tâm lý xã hội với vai trò 
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là một phần của kế hoạch điều trị bệnh, kể cả việc tiếp tục hỗ trợ về 

mặt xã hội nếu cần các dịch vụ y tế tiếp theo. Trong một số trường 

hợp, nhân viên công tác xã hội có liên quan đến việc thiết lập, quản 

lý dịch vụ hoặc xây dựng chính sách để tạo ra những dịch vụ bảo 

đảm việc chăm sóc về sau cho người bệnh. Bên cạnh đó, nhân viên 

công tác xã hội còn hỗ trợ thầy thuốc giảm bớt áp lực công việc, 

nâng cao hiệu quả điều trị, chất lượng dịch vụ; đảm nhiệm vai trò 

cầu nối giữa người bệnh và bác sĩ, giúp người dân yên tâm, tăng sự 

hài lòng khi sử dụng dịch vụ y tế. 

Các bệnh nhân, đặc biệt là người cao tuổi khi đến bệnh viện 

thường gặp một số khó khăn về tài chính, tâm trạng lo lắng bệnh tật, 

thông tin về chính sách y tế hoặc giao tiếp với cán bộ y tế. Trong 

khi đó, các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa thực sự mở rộng, 

chưa phong phú, tính chuyên nghiệp còn thấp và chưa thuận tiện 

trong tiếp cận. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ có 4 

bệnh viện đảm nhận chăm sóc và điều trị cho người cao tuổi gắn với 

hoạt động công tác xã hội bao gồm: bệnh viện Đại học Y Dược, 

bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện nhân dân Gia Định, bệnh 

viện Bưu Điện. 

Thành lập vào 03/2013, đơn vị Lão khoa – bệnh viện Đại học Y 

dược Thành phố Hồ Chí Minh phát triển với phương châm điều trị 

chuyên sâu về chẩn đoán, tăng cường chăm sóc và hiệu quả điều trị 

cho người cao tuổi.  

Đảm nhiệm chức năng hết sức quan trọng, đó là chăm sóc, điều 

trị cho các cán bộ trung cao, cán bộ lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn 

thông trên phạm vi cả nước, khoa Nội – Lão- bệnh viện Bưu Điện 

được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc tiên tiến nhằm hỗ trợ tối đa 

cho quá trình chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ chuyên 

môn cao, từng làm việc nhiều năm tại các bệnh viện lớn trong cả 

nước sẽ tư vấn tận tình, thăm khám kỹ lưỡng và chăm sóc tận tình 

cho bệnh nhân. 

https://vicare.vn/don-vi-lao-khoa-benh-vien-dai-hoc-y-duoc-thanh-pho-ho-chi-minh-co-so-1-63146/lao-khoa
https://vicare.vn/don-vi-lao-khoa-benh-vien-dai-hoc-y-duoc-thanh-pho-ho-chi-minh-co-so-1-63146/lao-khoa
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Khoa Lão khoa- bệnh viện Nguyễn Tri Phương và bệnh viện 

nhân dân Gia Định hiện đang triển khai hoạt động tư vấn chăm sóc 

điều trị cho người cao tuổi. Đối tượng phục vụ của khoa Lão khoa 

là những bệnh nhân đa bệnh lý, mắc nhiều bệnh mãn tính kéo dài 

gây suy yếu cần được kiểm soát bệnh và chăm sóc giảm nhẹ như 

như ung thư, alhzeimer,… Bệnh nhân cao tuổi sau phẫu thuật cần 

được chăm sóc giảm nhẹ; người cao tuổi có nhu cầu cần kiểm soát 

nhiều bệnh,….. 

Các giải pháp được đưa ra nhằm đẩy mạnh các hoạt động công 

tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi cần 

được triển khai bao gồm 

Trước tình hình người làm công tác xã hội được đào tạo chưa 

thực sự gắn với thực hành và thực tiễn, công tác xã hội trong bệnh 

viện tại Việt Nam cần được triển khai mạnh mẽ nhằm nâng tính hữu 

hiệu của chăm sóc y tế đối với bệnh nhân; giúp bệnh nhân đạt được 

mục đích trong chữa trị y tế; giúp cải thiện mối quan hệ hài hòa giữa 

nhân viên y tế và bệnh nhân; giúp bản thên nhân viên y tế giảm áp 

lực công việc. Ở các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm 

thần còn chưa có nhân viên công tác xã hội. Việc chăm sóc người 

bệnh chủ yếu do bác sỹ đảm nhận mà không có sự giúp đỡ của các 

nhân viên công tác xã hội. 

Cần nhận thức được rằng, công tác xã hội trong chăm sóc sức 

khỏe tâm thần cho người cao tuổi đòi hỏi kiến thức, kỹ năng chuyên 

nghiệp, có môi trường xã hội quan tâm phòng ngừa, giảm thiểu và 

chăm sóc. Người làm công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe tâm thần cho người cao tuổi phải nắm vững các tiến trình 

chăm sóc, từ dự phòng đến can thiệp, phục hồi chức năng,…Họ 

phải là những người công tác xã hội chuyên nghiệp, được đào tạo 

bài bản chuyên ngành về chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tất cả mọi 

người tham gia, tư hoạch định chính sách vĩ mô đến thực hiện ở cấp 

vi mô, cần có được kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe tâm 
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thần.Và do vậy, để có được đội ngũ người có nghề công tác xã hội 

phục vụ tiến trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, đề án công tác xã 

hội cần đưa chăm sóc sức khỏe tâm thần vào làm một mục tiêu 

chính của công tác xã hội trong lĩnh vực y tế.  

III. KẾT LUẬN 

Công tác xã hội y tế bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe tâm 

thần cho người cao tuổi phát huy hiệu quả sẽ góp phần thay đổi 

nhận thức và thúc đẩy hành vi tích cực, ngăn ngừa, giảm thiểu 

những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới các mối quan hệ, tạo điều 

kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả trong hoạt động khám, chữa 

bệnh cho nhân dân. Với những lời thăm hỏi ân cần, những lời 

khuyên hữu ích, nhân viên công tác xã hội sẽ giúp người bệnh giảm 

bớt cảm giác đau đớn, không bị rơi vào cảm giác bị bỏ rơi, xa lánh. 

Đây là một công việc nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa xã hội lớn. Đồng 

thời coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bởi 

người cao tuổi không phải là gánh nặng của xã hội hay của nền kinh 

tế. Cộng đồng hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống 

khỏe, sống có ích.  
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TÓM TẮT:  

Bài viết trình bày những phát hiện chính liên quan đến kết quả việc triển 

khai mô hình phòng ngừa, hỗ trợ trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bao gồm: Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

của người dân, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử của cộng đồng với trẻ nhiễm 

và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; về số lượng và mức độ bao phủ của mô hình và 

một số tồn tại của mô hình. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu này, tác giả 

đưa ra những khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của 

mô hình, từ đó hỗ trợ và tạo môi trường tốt hơn cho trẻ em nhiễm và ảnh hưởng 

bởi HIV/AIDS tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Từ khóa: Trẻ em, mô hình, HIV/AIDS 

ABSTRACT:  

The paper is about main findings related to results of implementing 

prevention, support models for children infected and affected by HIV/AIDS in 

Vinh City, Nghe An Province, including: propagandizing, enhancing people's 

awareness, reducing community's stigma and discrimination against the children 

infected and affected by HIV/AIDS; about the number and coverage of the 

models and some existing problems of the models. Based on these results of this 

research, the writers made recommendations, in order to contribute to improving 

operational quality of the models, thereby supporting and creating a better 

environment for children infected and affected by HIV / AIDS in Vinh city, Nghe 

An province. 

Keywords: Children, model, HIV/AIDS 

                                                 
*
  Giảng viên tổ Công tác xã hội, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh 

Mail: ngocoanh242@gmail.com, sđt: 0986. 529.426 
**

  Giảng viên Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam 

Mail: dothithuphuong@vwa.edu.vn, sđt: 0982.656.586 

mailto:ngocoanh242@gmail.com
mailto:dothithuphuong@vwa.edu.vn


PHẦN 1: 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 

 

- 146 - 

1. Dẫn nhập 

Đại dịch HIV/AIDS được đánh giá là “khủng hoảng toàn cầu”, 

không chỉ dẫn đến hệ lụy cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

của mỗi quốc gia, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống an 

toàn và sự phát triển toàn diện của nhiều đối tượng trong đó có trẻ 

em – nhóm đối tượng phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ đại 

dịch này. Theo thống kê của Chương trình phối hợp của Liên Hợp 

Quốc về HIV/AIDS tại Việt Nam cả nước có 457.691 trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS [ 9]. Nghệ An là một trong những tỉnh có số 

người nhiễm HIV cao trên cả nước, trong đó, tập trung nhiều tại 

thành phố Vinh,  huyện Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu…  

Tính đến ngày 31/12/2015 có 21/21 huyện/thành/thị với 438/480 

xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện người 

nhiễm HIV với tổng số 8.065 trường hợp nhiễm HIV [10]. 

Theo thống kê của sở y tế Nghệ An hiện tại có 233 trẻ em bị lây 

nhiễm HIV đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An, 

chưa kể đến trung bình mỗi năm Nghệ An có khoảng 173 phụ nữ 

mang thai nhiễm HIV. Với tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con 

trung bình 35% thì mỗi năm có 60 trẻ sinh ra bị nhiễm HIV [10]. 

Riêng thành phố Vinh hiện tại có 73 trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi 

HIV trong đó có 23 trẻ dương tính với vi rút HIV, 50 trẻ bị ảnh 

hưởng bởi HIV [5]. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thường phải sống 

trong cảnh thiếu thốn về vật chất, những mối quan hệ bị thu hẹp và 

hơn hết là chịu sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng. 

Trước những khó khăn của trẻ em bị nhiễm HIV đã có rất nhiều 

chương trình, chính sách, mô hình và dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo 

chất lượng cuộc sống cho các em. Một trong những mô hình đang 

được triển khai và mang lại hiệu quả ở Nghệ An đó là Mô hình 

chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được 

thực hiện tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mô hình nằm trong 

chương trình phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Nghệ An nhằm 
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chăm sóc, hỗ trợ và phòng ngừa tốt nhất cho trẻ em nhiễm và ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS dựa vào sự chung tay từ cộng đồng. 

Nhằm góp phần mở rộng sự hiểu biết đối với những nỗ lực thực 

hiện quyền bình đẳng của trẻ em nhiễm HIV, bài viết đang tổng 

quan lại các báo cáo có liên quan đến mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ 

em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 

của mô hình. Bài viết dựa trên các báo cáo liên quan đến chương 

trình phòng chống HIV//AIDS của Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội tỉnh Nghệ An và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

thành phố Vinh, báo cáo của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 

tỉnh Nghệ An phối hợp với kết quả của một cuộc khảo sát được tiến 

hành đối với 50 trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trong đó 

có 15 trẻ bị nhiễm HIV và 35 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS), 31 

cán bộ của mô hình  trên 16 phường của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An từ tháng 2 đến năm 2015 đến tháng 6 năm 2015. Nội dung bài 

viết các tác giả sẽ lần lượt làm rõ hai nội dung: Những kết quả đạt 

được từ việc triển khai mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị 

ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An và 

những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình. 

2. Những kết quả đạt được từ việc triển khai mô hình chăm sóc, 

hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Mô hình phòng ngừa, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS nằm trong khuôn khổ chương trình Bảo vệ trệ trẻ em 

của Nghệ An được thành lập và đưa vào triển khai thí điểm tại 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ tháng 4 năm 2009. Hoạt động với 

mục đích nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho các cấp, các 

ngành, gia đình và cộng động về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường công tác phối 

hợp liên ngành, thông qua đó giúp cho trẻ em nhiễm và bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, tư vấn, được tiếp cận với 
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các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ, góp phần giảm thiểu số trẻ nhiễm 

HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh. Những hoạt động chính tại mô 

hình: Tư vấn và thăm khám sức khỏe, tư vấn/ tham vấn tâm lý, tổ 

chức các hoạt động giải trí, cấp thuốc ARV, hỗ trợ xét nghiệm, tổ 

chức các nhóm đồng đẳng để cùng chia sẻ, động viên và cung cấp 

kiến thức, các biện pháp phòng tránh lây nhiễm, tuyên truyền 

phòng chống kỳ thị, kết nối với các cơ quan/ tổ chức nhằm hỗ trợ 

cho trẻ… Sau một thời gian hoạt động những kết quả mà mô hình 

đã đạt được: 

Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, giảm sự kỳ 

thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng đối với trẻ nhiễm và ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS: Khi mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em 

nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đi vào hoạt động Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh tổ chức phát thanh và phát hình trên kênh truyền hình 

và các phương tiện truyền thông đại chúng như internet, đài, báo, 

truyền thanh của các xã phường... Cùng với đó là các loại pano, 

áp phích, các chương trình sinh hoạt quần chúng… có lồng ghép 

để tuyên truyền về nội dung của mô hình, về việc phòng chống 

HIV/AIDS, về xóa bỏ sự kỳ thị của cộng đồng đối với những 

người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đặc biệt là việc 

phổ biến của đội ngũ cán bộ và các cộng tác viên đưa thông tin 

trực tiếp đến cộng đồng. Quá trình tuyên truyền rộng rãi ấy đã có 

những tác động đã góp phần lớn nâng cao hiểu biết của người dân 

đối với mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng 

bởi HIV/AIDS tại thành phố Vinh nói riêng cũng như chương 

trình phòng chống HIV/AIDS trên toàn tỉnh nói chung. Một số 

trích đoạn phỏng vấn sâu dưới đây cho thấy rõ điều này :  

«Trước đây nghe phát thanh về các cách lây bệnh tôi cũng chưa tin lắm, 

nhưng từ khi lồng ghép sinh hoạt văn nghệ của hội phụ nữ tôi đã hiểu và 

cảm thương các cháu nhiều hơn»    

                        (Nữ, 48 tuổi, công dân phường Bến Thủy) 
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«Sau khi nghe tuyên truyền tôi không còn ác cảm và sợ hãi với căn bệnh 

của các cháu nữa, chúng nó thiệt thòi và đáng thương hơn mình nghĩ» 

                             (Nam, công dân phường Hồng Sơn) 

« Trước đây tôi rất sợ không muốn cho con ngồi gần và chơi với các cháu 

khi đi học, nhưng giờ thì khác rồi tôi động viên con tôi thường xuyên chơi 

và hỗ trợ các cháu trong học tập vì chúng nó  rất khó khăn » 

                            (Nữ, 38 tuổi công dân phường Lê Mao) 

Về số lượng và mức độ bao phủ của mô hình: Mô hình chăm 

sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được triển 

khai ở hầu hết 25/25 phường/xã trên toàn thành phố, với 48 cán bộ 

và cộng tác viên, đã bao phủ hầu hết số trẻ em bị nhiễm và ảnh 

hưởng bởi HIV có mặt trên địa bàn. Trong đó một số địa bàn thực 

hiện và đem lại hiệu quả như: Phường Bến Thủy, Phường Hưng 

Dũng, Phường Trung Đô, Phường Trường Thi… Khi mô hình được 

triển khai đã bao phủ đến các phường với mức độ tham gia của trẻ 

cụ thể: 

Bảng 1.1: Số địa phường và số trẻ em có HIV được khảo sát tham gia  

vào mô hình chăm sóc và hỗ trợ cho trẻ bị nhiễm HIV/AIDS  

tại thành phố Vinh. 

Số địa bàn tham gia 

(phường/ xã) 

Số lượng trẻ có 

HIV tham gia 

Số trẻ bị ảnh hưởng bởi 

HIV tham gia 

16/16 14/15 33/35 

100% 93,3% 94,2% 

(nguồn: Báo cáo tổng kết công tác triển khai mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và 

bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS – 2014 của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ 

An) 

Có thể thấy rằng 100% số xã phường được khảo sát trong toàn 

thành phố triển khai mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị nhiễm và 

ảnh hưởng bởi HIV, Trong tổng số 50 trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng 

bới HIV trên các địa bàn được khảo sát có 14/15 trẻ bị nhiễm HIV 



PHẦN 1: 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN 

 

- 150 - 

tham gia chiếm 93,3% trong tổng số trẻ bị nhiễm HIV trên địa bàn 

khảo sát. Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV đã được tiếp cận với mô hình 

33/35 trẻ chiếm 94,2% . 

Bên cạnh việc bao phủ về số lượng, mô hình còn bao phủ tất cả 

các mặt đời sống của trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.  

Bảng 1.2: Các hoạt động và số lượng trẻ tham gia vào mô hình  

chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 

 tại thành phố Vinh, Nghệ An năm 2015 

Các hoạt động của mô hình 
Số trẻ              

tiếp cận 

Tỷ lệ 

(%) 

Trợ cấp cho trẻ nghèo nhiễm và bị ảnh hưởng 

bởi HIV  
27/50 54 

Hỗ trợ xét nghiệm 50/50 100 

Chăm sóc sức khỏe 28/50 56 

Tư vấn về tâm lý 23/50 48 

Tổ chức câu lạc bộ 32/50 64 

Tuyên truyền phòng chống bệnh và kỳ thị 50/50 100 

Tổ chức các hoạt động giải trí 43/50 86 

Hỗ trợ trong học tập, và phổ biến kiến thức 30/50 72 

Cấp thuốc ARV 14/50 28 

Tư vấn phòng chống lây bệnh 50/50 100 

(nguồn: Báo cáo tổng kết công tác triển khai mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ 

em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS – 2014 của Trung tâm phòng chống 

HIV/AIDS tỉnh Nghệ An) 

Kết quả cho thấy các hoạt động của mô hình đã được trẻ nhiễm 

và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận, trong đó cao nhất là hoạt 

động tuyên truyền phòng chống bệnh và kỳ thị (50/50 trẻ), phòng 

chống lấy bênh (50/50 trẻ), hỗ trợ xét nghiệm (50/50) chiếm 100% 

số trẻ được khảo sát tham gia. Một số hoạt động còn chưa hiệu quả 
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như: tư vấn về tâm lý (48%). Trợ cấp cho trẻ em nghèo bị nhiễm và 

ảnh hưởng bởi HIV (54%), chăm sóc sức khỏe (56%). Riêng hoạt 

động cấp thuốc ARV chỉ (14/50) chiếm 28% số trẻ tham gia trong 

tổng số trẻ được khảo sát là rất thấp, tuy nhiên, hoạt động này đặc 

trưng chỉ dành cho trẻ bị nhiễm HIV (14/15 bị nhiễm HIV được cấp 

thuốc) vì vậy cũng được xem là hiệu quả. 

Những thay đổi tích cực của trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS sau khi tham gia mô hình 

Với các hoạt động thiết thực của mô hình đã đáp ứng phần nào 

nhu cầu của các đối tượng trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS, giúp giải tỏa khó khăn về mặt tinh thần cho trẻ và gia 

đình. Mô hình được triển khai đã tạo cho trẻ em nhiễm và bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS có nhiều sân chơi hơn, giúp cho các em được 

tham gia vào nhiều hoạt động, được tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ tâm 

tư tình cảm và được tư vấn tâm lí giúp các em lấy lại tinh thần, phấn 

chấn, vui vẻ hơn. Đặc biệt, một số trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 

đã được đến trường, các em được học tập, vui chơi cùng các bạn và 

tham gia các hoạt động như những bạn khác. Các em được nhà 

trường và thầy cô quan tâm hơn.  

“Từ khi tham gia câu lạc bộ em còn được tham gia thi vẽ, thi hát 

nữa, em cảm thấy vui hơn rất nhiều.” 

(Nữ, 12 tuổi, nhiễm HIV, phường Bến Thủy) 

“Cháu biết hơn về bệnh và cách phòng lây bệnh rồi, giờ cháu không 

sợ nữa nên cháu thấy tự tin hơn’’ 

(Nữ, 9 tuổi, có mẹ bị nhiễm HIV,phường Trung Đô)            

 « Cháu vui nhất khi tham gia vào mô hình này là cháu đi học được 

thầy cô quan tâm và có các bạn để chơi, trước đây vì biết mẹ cháu bị 

bệnh nên không ai muốn chơi với cháu cả, cháu rất tủi thân » 

( Nữ 13 tuổi, có mẹ bị nhiễm HIV, phường Trường Thi)             
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 « Trước đây mọi người chẳng ai quan tâm cháu cả từ khi tham gia 

vào câu lạc bộ những ngày lễ cháu đều nhận được quà và tổ chức 

các trò chơi với các bạn nên cháu rất vui » 

( Nam 7 tuổi, nhiễm HIV, phường Bến Thủy )       

« Niềm mong ước lớn nhất của cháu là được đi học, các cô chú bên 

câu lạc bộ đã giúp cháu thực hiện ước mơ này, cháu vui lắm » 

( Nam 8 tuổi, bố mẹ đều bị nhiễm HIV, phường Trung Đô)                               

Bảng 1.3: Bảng số liệu chỉ những thay đổi của trẻ  

sau khi tham gia vào mô hình 

Những thay đổi ở trẻ Số lượng Tỷ lệ% 

Sức khỏe tốt hơn 9/50 18 

Tâm lý vui vẻ,tự tin 28/50 56 

Học tập tốt hơn 23/50 46 

Hiểu biết về bệnh 42/50 84 

Tự tin trong giao tiếp  29/50 60 

(Nguồn: Kết quả khảo chương trình khảo sát tại 16 phường trên địa bàn thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2015, tác giả Phạm Thị Oanh) 

Từ những số liệu và phỏng vấn sâu trên cho thấy, khi được hỏi 

những thay đổi của trẻ sau khi tham gia vào các mô hình thì hầu hết 

trẻ cho rằng mình được hiểu hơn về căn bệnh này (84%), tâm lý vui 

vẻ và tự tin (60%) và tự tin trong giao tiếp (56%). Tuy những thay 

đổi ở trẻ là chưa nhiều, chưa nổi bật nhưng những điều đó chính là 

những tín hiệu đáng mừng cho thấy việc đi đúng hướng trong công 

tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, 

đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả 

hơn nữa như tỷ lệ trẻ có sự thay đổi về mặt sức khỏe chưa cao 

18% .Từ đó đưa ra nhiều biện pháp và hoạt động tích cực giúp mô 

hình được nhân rộng và mang lại nhiều hiệu quả hơn. 
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Một số tồn tại của mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị 

ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu thì mô hình chăm sóc, hỗ trợ 

trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành phố Vinh, vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế như: 

Đội ngũ cán bộ chuyên trách chưa đầy đủ về số lượng cũng như 

yếu về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Tại các địa bàn được khảo 

sát chỉ có 8/31 (25,8%) số cán bộ được đạo tạo có liên quan đến vấn 

đề còn lại là các cán bộ đều là kiêm nhiệm, họ chỉ được đào tạo 

thông qua một số buổi tập huấn, họ không thể dành toàn bộ thời 

gian và công sức riêng cho mỗi hoạt động của mô hình. Vì vậy mà 

công việc tiến hành còn gặp nhiều khó khăn, mất thời gian và chưa 

thực sự chất lượng nhất là các hoạt động thiên về hỗ trợ tâm lý cho 

trẻ. Vai trò của người cán bộ ở đây không phải chỉ dừng lại ở vai trò 

tuyên truyền, phổ biến chính sách mà còn kết nối các em với các 

dịch vụ, tư vấn tâm lý tình cảm, hỗ trợ cho các em những vướng 

mắc trong cuộc sống. Mặt khác, số lượng đội ngũ được phân bố 

không đều, tập trung nhiều tại các phường trung tâm như Bến Thủy, 

Trung Đô, Trường Thi, còn các phường mới mở rộng như Hưng 

Hòa, Nghi Ân, Nghi Liên…còn rất ít. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí 

để hỗ trợ cho các hoạt động và đội ngũ cán bộ chưa nhiều, điều này 

ảnh hưởng đến sự tập trung của họ vào các hoạt động chuyên môn. 

Quá trình thống kê, rà soát đối tượng trẻ em nhiễm và bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS còn gặp nhiều khó khăn do cộng đồng còn có 

cái nhìn chưa đúng đối với vấn đề HIV/AIDS và trẻ em bị nhiễm 

HIV/AIDS. Vì chưa hiểu hết về bệnh nên người dân còn kỳ thị, 

phân biệt đối xử với các em họ ít thái độ và các hoạt động tạo điều 

kiện cho trẻ có thể hòa nhập cộng đồng, điều này ảnh hưởng lớn 

tâm lý, tình cảm, quá trình phát triển của các em cũng như cho việc 

các cán bộ, cộng tác viên khi nắm bắt và thông kê thông tin về các 

em và tổ chức cho các em những hoạt động dựa vào cộng đồng. 
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Việc tiếp cận với thông tin về mô hình của các đối tượng rất 

hạn chế chủ yếu thông qua cộng tác viên. Ngoài việc được các cộng 

tác viên cung cấp thông tin, gần như họ không tìm hiểu thông tin ở 

các kênh khác, đặc biệt là internet. Nguyên nhân của tình trạng này 

là do: họ chưa có đủ điều kiện và các phương tiện như máy tính, 

điện thoại thông minh, internet... điều đó đã làm hạn chế việc tiếp 

cận thông tin của đối tượng. Thông tin được cung cấp chủ yếu cho 

người nuôi dưỡng các em là chính, mà họ có nhiều gánh nặng trong 

cuộc sống nên thời gian chủ yếu dành cho việc duy trì cuộc sống, 

trình độ của họ chưa cao, chưa được trang bị đầy đủ các phương 

tiện, và do tâm lí tự ti nên còn lệ thuộc vào cộng tác viên hỗ trợ 

mình, chưa chủ động tìm kiếm thông tin. 

Việc tiếp cận với thông tin về mô hình của đối tượng chủ yếu lệ 

thuộc vào người hỗ trợ, điều này gây nên khó khăn cho các đối 

tượng trong quá trình tiếp cận thông tin, không chỉ thông tin về mô 

hình mà tất cả các thông tin khác. Đây là với những đối tượng đã 

được thống kê, được hỗ trợ, còn đối với các đối tượng chưa được 

thống kê sẽ càng khó khăn hơn.  

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình chăm sóc, 

hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Thứ nhất, cần xây dựng một hệ thống đội ngũ nhân viên công 

tác xã hội đồng bộ ở các cấp để giúp trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng 

bởi HIV/AIDS tiếp cận với mô hình hỗ trợ. Để có thể góp phần hỗ 

trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận với mô 

hình hỗ trợ và hưởng lợi từ nó thì vai trò của nhân viên công tác xã 

hội là đặc biệt quan trọng. Và để nâng cao hiệu quả của mô hình cần 

phải có một đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, làm 

việc tại các cơ quan chuyên trách về thực hiện mô hình cho trẻ em 

nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như: ở  cơ quan chính quyền 
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các cấp, ở bệnh viện và làm việc tại cộng đồng. Đội ngũ nhân viên 

công tác xã hội sẽ thực hiện nhiệm vụ: giúp đỡ các em về mặt tâm 

lí, bổ sung cho họ về mặt nhận thức, kiến thức về căn bệnh các em 

mang, những quyền lợi các em được hưởng để các em có thể bước 

ra và nhận sự bảo vệ từ Nhà nước và chính quyền; là người tư vấn, 

tham vấn về tâm lý, tư vấn về phòng lây nhiễm, chăm sóc dinh 

dưỡng, là nguồn kết nối nhằm huy động cá nhân, gia đình, cơ quan, 

ban – ngành – tổ chức đoàn thể từ các cấp tới cơ sở trong việc 

phòng ngừa, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, là 

sợi dây kết nối giữa đối tượng với nguồn lực và kết nối mọi nguồn 

lực với nhau. Đưa ra được những chính sách phù hợp với mong 

muốn của trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

 Một nhân viên công tác xã hội cần có trình độ, kĩ năng, kiến 

thức, được đào tạo bài bản, chuyên sâu, nắm vững về các chế độ, 

chính sách hỗ trợ, thủ tục hành chính… có thể giúp cho những trẻ 

em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận với mô hình trợ 

giúp một cách thuận lợi nhất. Tất cả các đối tượng khi tiếp cận với 

mô hình hỗ trợ này hay các dịch vụ, chương trình nào đó đều cần có 

sự hỗ trợ trực tiếp từ phía nhân viên công tác xã hội từ khâu nắm bắt 

thông tin, hoàn thành các thủ tục đến tham gia hưởng lợi từ mô 

hình… Đối với trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sự hỗ 

trợ này càng cần thiết.  

Thứ hai, mở rộng mạng lưới cộng tác viên có HIV hoặc đang 

nuôi dưỡng người có HIV. Những người cùng hoàn cảnh bao giờ 

cũng hiểu và tin tưởng nhau nhiều hơn, vì vậy đội ngũ cộng tác viên 

là những người nhiễm HIV hoặc đang nuôi dưỡng người có HIV, 

sống cùng người có HIV sẽ dễ tiếp cận và nắm thông tin về trẻ em 

nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nhất. Họ còn là những người 

hiểu rõ nhất về những nhu cầu của đối tượng. Khi tham gia vào mô 

hình sẽ nhận thấy ngay những hiệu quả công việc do các cộng tác 

viên thực hiện. Đồng thời kết hợp hoạt động giữa cộng tác viên và 
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nhân viên công tác xã hội trong quá trình hoạt động bởi khi có sự 

tham gia của những cộng tác viên này và phối hợp với các nhân 

viên công tác xã hội tại cộng đồng thì công tác thống kê, quản lí các 

đối tượng trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sẽ được 

tăng cao. Chất lượng tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ cũng sẽ hiệu quả 

hơn và sẽ xây dựng được những mô hình hoàn thiện hơn nữa. Tuy 

nhiên, đội ngũ này ở địa phương còn khá mỏng và phân bố chưa 

đồng đều,có những hạn chế về kĩ năng chuyên môn, tình hình sức 

khỏe, kinh tế gia đình... nên hiệu quả hỗ trợ còn hạn chế. Để khắc 

phục nhược điểm trên, chúng ta nên kêu gọi và khuyến khích sự 

tham gia của đội ngũ cộng tác viên ngay tại địa bàn. Thường xuyên 

tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cho các cộng tác viên, và 

có những chính sách trợ cấp, hỗ trợ, động viên tinh thần cho các 

cộng tác viên này để khuyến khích họ tham gia vào mô hình, đưa 

hiệu quả của mô hình tăng cao. Mặt khác, đội ngũ nhân viên xã hội 

cần có sự theo dõi và sẵn sàng hỗ trợ các cộng tác viên trên nhiều 

phương diện khi họ thực hiện công tác của mình. Từng bước hướng 

dẫn để giúp đội ngũ cộng tác viên trở nên chuyện nghiệp hơn trong 

các hoạt động thông qua quá trình cũng nhau trao đổi, chia sẻ những 

kiến thức, kinh nghiệm khi làm việc với trẻ, chia sẻ các kiến thức về 

các kỹ năng và cách phương pháp công tác xã hội trong việc hỗ trợ 

đối tượng, có như vậy thì những hoạt động giúp đỡ của họ sẽ mang 

kết quả bền vững hơn. 

Thứ ba, tích cực huy động nguồn tài chính hỗ trợ triển khai mô 

hình và hoàn thiện cơ chế thực hiện mô hình phòng ngừa, hỗ trợ trẻ 

em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nguồn tài chính và cơ 

chế thực hiện là những yếu tố rất quan trọng và cần thiết trong việc 

nâng cao chất lượng mô hình hỗ trợ cho trẻ em nhiễm và bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS. Mô hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị 

ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong thời gian qua đã hoạt động và đem 

lại hiệu quả là nhờ có được sự trang bị về tài chính. Tuy nhiên 
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nguồn tài chính này không đủ cho số lượng trẻ em tham gia cũng 

như để nâng cao chất lượng của các hoạt, để hỗ trợ cho cán bộ thực 

hiện và các cộng tác viên trong cộng đồng. Kinh tế là điều kiện để 

đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động của mô hình được đầy 

đủ, toàn diện và hiệu quả tối đa. Để làm được điều này, bên cạnh sự 

phối hợp giữa trung tâm phòng chống HIV/AIDS, chính quyền địa 

phương và các cơ quan ban ngành có những chính sách, chương 

trình, hoạt động để kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan tổ chức 

trong và ngoài tỉnh trong việc hỗ trợ trẻ thì đội ngũ nhân viên xã hội 

với vai trò là người kết nối cần kết nối trẻ, mô hình hỗ trợ cho trẻ 

với các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, các tổ chứ chính trị xã hội, trong cộng dân cư đồng đặc biệt là 

các cơ quan doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố 

với chủ trương "tất cả chung tay hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV" 

Thứ tư, mở rộng mức độ bao phủ của mô hình hỗ trợ đối với trẻ 

em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Việc mở rộng mức độ 

bao phủ của mô hình sẽ giúp nhiều đối tượng trẻ em nhiễm và bị 

ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được hưởng lợi hơn. Điều này phụ thuộc 

vào công tác thống kê các đối tượng được hưởng lợi tại địa bàn, nó 

đòi hỏi phải có sự phối hợp làm việc tại cơ sở và tinh thần tích cực 

của đội ngũ nhân viên xã hội hoạt động tại mô hình, các cán bộ địa 

phương để đi sâu vào thực tế thu thập thông tin. Việc thu thập 

những thông tin của những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS là một vấn đề khó khăn bởi nhiều người còn che dấu vì 

vây cần đội ngũ nhân viên xã hội cần sử dụng các kỹ năng chuyên 

sâu của mình trong việc thu thập thông tin và luôn làm việc với tinh 

thần, trách nhiệm cao, thống kê đầy đủ và chính xác. Bên cạnh về 

mặt số lượng thì nội dung của mô hình cũng cần bao phủ toàn diện 

hơn mọi mặt đời sống của đối tượng. Có như vậy thì hiệu quả của 

mô hình mới được phát huy, giúp cho trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng 

bởi HIV/AIDS có cơ hội hòa nhập cộng đồng và nâng cao chất 

lượng cuộc sống. 
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Thứ năm, tăng cường độ ngũ cán bộ, cộng tác viên cho mô hình 

cả về số lượng lẫn chất lượng. Vấn đề thiếu đội ngũ nhân viên xã 

hội với vai trò chuyên trách đã góp phần làm cho cơ hội tiếp cận với 

các dịch vụ hỗ trợ của trẻ càng ít và chất lượng không cao. Vì vậy 

tăng cường đội ngũ nhân viên xã hôi với vai trò chuyên trách tại địa 

phương, bổ sung vào lực lượng đang còn thiếu sót hiện nay để công 

tác thực hiện chính sách có thể được tiến hành kịp thời, hợp lý và có 

hiệu quả. Xây dựng một đội ngũ tuyên truyền viên đông đảo trong 

địa phương trải rộng khắp các tổ dân phố và bao gồm nhiều đối 

tượng khác nhau. Bên cạnh về mặt số lượng cần tăng cường công 

tác đào tạo và tập huấn về chuyên môn, các kỹ năng làm việc với trẻ 

có HIV, nắm rõ các quy trình trong việc chăm sóc và hỗ trọ trẻ để 

mỗi hoạt động của mô hình mang lại hiệu quả cao hơn và tăng 

cường cơ hội tiếp cận và hưởng thụ hơn cho trẻ bị nhiễm và ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS. 

Thứ sáu, có sự liên kết của các cơ quan trong việc nâng cao 

hiệu quả các hoạt động của mô hình. Qua hiệu quả các hoạt động 

của mô hình có thể thấy mảng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục 

cho các em vẫn chưa mang lại hiệu quả cao, trong khi các kiến thức 

về chăm sóc sức khỏe cần có sự hỗ trợ về mặt y tế, hỗ trợ giáo dục 

cần có sự phối hợp với giáo viên và Nhà trường. Để làm được điều 

này nhân viên xã hội với vai trò là những cán bộ chuyên trách cần 

làm tốt vai trò kết nối của mình, kết nối ở đây không chỉ là kết nối 

trẻ với các cơ quan, tổ chức, các dịch vụ mà còn cần kết nối các hệ 

thống cơ quan, tổ chức, dịch vụ lại với nhau cũng chung tay phối 

hợp trong việc hỗ trợ trẻ. Cần để các cơ quan và tổ chức thấy được 

giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói chung và trẻ bị 

nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng không chỉ là trách 

nhiệm của các cán bộ chuyên trách mà còn là trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân. 
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4. Kết luận  

Nội dung của bài viết được trình bày ở trên cho thấy mô hình 

chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã hoạt động và đem lại những kết 

quả ban đầu. Trong quá trình hoạt động mô hình đã đạt được mức 

độ bao phủ rộng khắp địa bàn thành phố. Cùng với những công tác 

tuyên truyền kết hợp với hoạt động của đội ngũ cán bộ của mô hình 

đem đến cho trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn 

thành phố nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng được những mong 

mỏi của trẻ chính vì vậy mà mô hình đã thu hút được sự quan tâm 

và nhận được những thay đổi tích cực của trẻ tham gia vào mô hình 

đã được ghi nhận. Những thay đổi này phần nào giúp cho trẻ em 

nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong địa bàn thành phố, vượt 

qua những khó khăn thử thách và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Tuy nhiên, ngoài những kết quả của mô hình vẫn còn những 

hạn chế cần khắc phục nhằm duy trì và phát triển hơn nữa mô 

hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

Vì vậy, những giải pháp cần triển khai nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của mô hình, cụ thể: Xây dựng một hệ thống nhân viên 

công tác xã hội đồng bộ ở các cấp để hỗ trợ trẻ em nhiễm và bị 

ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận với mô hình hỗ trợ; mở rộng 

mạng lưới cộng tác viên có HIV hoặc đang nuôi dưỡng người có 

HIV; huy động nguồn tài chính hỗ trợ triển khai mô hình và hoàn 

thiện cơ chế thực hiện mô hình; mở rộng mức độ bao phủ của mô 

hình; liên kết của các cơ quan trong việc nâng cao hiệu quả các 

hoạt động của mô hình. 
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KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI   

TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY  

ThS. Lê Minh Hiển
*
   

Nguyễn Thị Thùy Dương
**

 

TÓM TẮT 

 Tiền thân của phòng công tác xã hội tại bệnh viện Chợ Rẫy là Tổ Y xã hội, 

được thành lập từ năm 2004 và trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp. Đến năm 

2008, tổ Y xã hội được tách ra thành đơn vị Y xã hội độc lập và dưới sự quản lý 

trực tiếp của giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy.  Đơn vị Y xã hội đã thực hiện công 

tác y xã hội tại bệnh viện với mục đích hỗ trợ bệnh nhân nghèo thông qua thiết 

lập mối quan hệ với các Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, với các mạnh thường 

quân để nhận tài trợ. Kết quả  à từ năm 2009 đến 2015, Đơn vị Y xã hội đã gi p 

đ   5.286  ượt  ệnh nhân với tổng số tiền vận động là 32,582 tỉ đồng. Tháng 8 

năm 20 5, Đơn vị Y xã hội được kiện toàn lại tổ chức và thành lập phòng Công 

tác xã hội.  

Từ khóa: bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị Y xã hội, phòng công tác xã hội 

ABSTRACT 

 The forerunner of Department of social work in Cho Ray Hospital is Social 

Medical Unit, founded in 2004, and under the Department of General Plan. By 

2008, the Social Medical Unit became independent and under the direct 

management of the director of Cho Ray Hospital. Social Medical Unit has the 

task of social medicine at the hospital for the purpose of supporting poor patients 

through the establishment of relationships with the Sponsoring Association for 

Poor Patients, with the sponsors for funding. The result is from 2009 to 2015, 

Social Medicine Unit helped 15, 286 respectively amounting patient advocacy is 

32.582 billion. August 2015, Social Medicine Unit was organized and the 

Department of Social Work was established. 

Keywords: Cho Ray hospital, medical social unit, department of social 

work  
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1.ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác xã hội là một hoạt động chuyên nghiệp, một nghề, 

một dịch vụ xã hội (Mai Thị Kim Thanh, 2011). Cho đến n m 2009, 

đ     90 qu    ia    th nh vi n   a  iệp hội C n  ộ    hội qu   tế, 

tron  đ     Việt  am  International Federation of Social Workers, 

2013). Tron    nh v     tế, tại n      ,   n đ u ti n   n  t      

hội đ    đ a v o  ệnh viện n m 1905 tại  oston   ộ Y tế, 2011). 

 iện na , h u hết      ệnh viện      đều    ph n    n  t      hội 

v  đ      điều  iện để  ệnh viện đ      n  nh n    hội vi n   a 

 ội      ệnh viện     
 
(Bộ Y tế, 2011). Bệnh viện Ch  Rẫy chịu 

trách nhiệm  h m s   sức khỏe cho nhân dân các tỉnh phía Nam. Là 

một trong b n bệnh viện hạn  đặc biệt, n n n  ời bệnh  ũn  “đặc 

biệt”, nhiều n  ời bệnh quá nghèo và kiệt quệ  hi đến điều trị. Tại 

bệnh viện Ch  Rẫ , t       hội đ    th nh   p từ n m 2004, thuộc 

phòng Kế hoạch t ng h p. Th n  10 n m 2008 tách t  Y xã hội 

th nh Đ n vị      hội, tr c thuộ   i m đ c bệnh viện Ch  Rẫy. 

Đ n vị Y Xã hội ra đời v i nhiệm vụ: “  p  ế hoạ h, t   hứ  th   

hiện   n  t        hội   a  ệnh viện.  h i h p v i hệ th n  đo n 

thể tron   ệnh viện th   hiện     qu  định về      hội nh m đảm 

 ảo s  quan t m   a  ệnh viện đ i v i n  ời  ệnh.       n  m i 

quan hệ v i      ội  ảo tr   ệnh nh n n h o,  ội Từ thiện v      

đ n vị t i tr   h   nh      nh  hảo tâm, các Mạnh th ờng quân 

  TQ),        quan   o  hí, Đ i tru ền h nh, Tạo n u n  inh phí 

h  tr   ho n  ời bệnh đan  điều trị tron   ệnh viện    ho n  ảnh 

 h   h n tr n    s      th  tụ  qu  định   a  ệnh viện”. Từ n m 

2009 đến 2015, phòng tiên công tác xã hội đ   i p đ  15.286    t 

 ệnh nh n v i t ng s  tiền v n động là 32,582 tỉ đ ng (bệnh viện 

Ch  Rẫ , 2015).      26 th n  8 n m 2015,  ệnh viện Ch  Rẫ  đ  

kiện toàn t  chứ  Đ n vị Y xã hội, thành l p phòng Công tác xã hội, 

sáp nh p t     ng dẫn v   i p đ  n  ời bệnh vào phòng. Phòng 

Công tác xã hội bệnh viện Ch  Rẫy hiện na  đan  th c hiện chức 
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n n  v  nhiệm vụ theo Th n  t  43/2015/TT-BYT, ngày 

26/11/2015. 

Các chương trình hoạt động được phòng  công tác xã hội triển 

khai giai đoạn 2009-2015 

Đ  c s  chỉ đạo c a Ban gi m đ c bệnh viện,      h  n  tr nh 

hoạt động m i c a phòng Công tác xã hội đ  c triển khai liên tục 

h n  n m, n m sau nhiều h n n m tr  c, nh m đ p ứng nhu c u 

c n đ     i p đ  c a n  ời bệnh có hoàn cảnh  h   h n n    một 

t n    n. Đ ng thời, v i s  ph i h p nhịp nhàng c a phòng Công 

tác xã hội cùng các khoa lâm sàng, các phòng ban c a bệnh viện đ  

kịp thời phát hiện v   i p đ  nhiều n  ời bệnh có hoàn cảnh khó 

 h n,  i p n  ời bệnh không còn n  viện phí và có thể   n     hi 

phí cho những tái khám về sau.  

  m 2009,  h n  t i đ  tiến h nh  h  n  tr nh  i p đ  chi phí 

điều trị  ho n  ời bệnh khoa H i sức – Phẫu thu t tim; th m v  

tặn  qu  n  ời n  ời bệnh ngày lễ, tết; v n động các nhà hảo tâm 

 ng hộ 1.500 suất  n miễn phí m i ngày  ho th n nh n n  ời bệnh 

và triển khai các hoạt độn  đấu tranh, bảo vệ quyền l i c a n  ời 

bệnh theo đ n  qui định c a pháp lu t, đảm bảo quyền l i về Bảo 

hiểm y tế  ho n  ời bệnh.  

  m 2010,  h n  t i triển  hai th m  h  n  tr nh  i p đ  chi 

phí điều trị  ho n  ời bệnh khoa Huyết học; th c hiện  h  n  tr nh 

“ iờ v n ” nh m kịp thời  i p đ  n  ời bệnh    nh  c n chi phí 

điều trị cấp cứu; triển khai phát 1.000 suất  n s n  miễn phí lúc 5 

giờ s n   ho th n nh n n  ời bệnh;  i p đ  ph  n  tiện v n 

chuyển n  ời bệnh khi xuất viện. 

  m 2011,  h n  t i  ại triển  hai  h  n  tr nh  i p đ  chi phí 

điều trị  ho n  ời bệnh  hoa U  an;  i p đ  thêm 1.000 suất  n 

miễn phí, vào lúc 16 giờ m i n     ho th n nh n n  ời bệnh. 
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  m 2012,  h n  t i triển  hai th m  h  n  tr nh tr  giúp dinh 

   n   ho n  ời bệnh su  m n, n  ời bệnh sau  iai đoạn phẫu 

thu t c n ngu n  inh    n  đặc hiệu; b  sung thêm 400 suất  n 

miễn phí m i n     ho th n nh n n  ời bệnh.  

  m 2013,  hi  hảo sát nhu c u th n nh n n  ời bệnh, nh n 

thấy c n t n  s     ng suất  n,  h n  t i đ     sung thêm 350 suất 

 n miễn phí m i n   ;  i p đ   o quan v  ph  n  tiện v n chuyển 

thi h i n  ời bệnh đ  tử von  đ  c về đến  ia đ nh. 

  m 2014, chúng tôi h  tr  thêm 250 suất  n miễn phí m i 

n     ho th n nh n n  ời bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

 ho  h  n  tr nh hiến tạn  nh n đạo và h  tr   ia đ nh n  ời hiến 

tạn   hi qua đời  hi     h   h n về chi phí v n chuyển hay c n h  

tr  áo quan. 

  m 2015,  h  n  phẫu thu t tim bẩm sinh đ  c triển khai sâu 

h n.  h n  công tác xã hội đ  ph i h p v i khoa H i sức - Phẫu 

thu t tim t  chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh  ho n  ời bệnh 

tại hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. B ng tấm lòng nhân ái cao cả c a 

quý nhà hảo t m,  h n  t i đ  mời họ  ùn  đi đến địa ph  n  để 

xét duyệt hoàn cảnh tiếp nh n n  ời bệnh đ a về bệnh viện Ch  

Rẫy phẫu thu t miễn phí.   

 h  v y, từ n m 2009 đến n m 2015  ph n    n  t      hội 

 tr    đ      Đ n vị Y xã hội) đ  triển  hai v   u  tr  12  h  n  

trình hoạt độn , đ   i p đ  đ    15.286    t n  ời bệnh có hoàn 

cảnh  h   h n.  h n  C n  t      hội hoạt động  n định, đ  

tham m u  ho  an  i m đ c bệnh viện ban hành những quy 

định, qu  tr nh  i p đ  n  ời bệnh một cách khoa học, h p lý và 

đ n  thời điểm.  

Phỏng vấn s u   VS)   nh đạo khoa Huyết học: “Phòng công 

tác xã hội đã tạo lòng tin, sự tin tưởng của Ban  ãnh đạo bệnh viện, 

thân nhân người bệnh vào các hoạt động gi p đ  từ các NHT, các 

tổ chức từ thiện”. 
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Thảo lu n nh m  T  ) Điều    ng: “Phòng công tác xã hội 

đã xây dựng nhiều chương trình gi p đ  người bệnh thiết thực và 

hiệu quả”. 

Các kết quả vận động và giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó 

khăn giai đoạn 2009-2015 

Phòng công tác xã hội đ        n  m i quan hệ  ắn    v i     

 ội  ảo tr   ệnh nh n n h o,  ội Từ thiện v      đ n vị t i tr  

 h   nh      nh  hảo t m,      TQ,        quan   o  hí, Đ i 

truyền hình nh m tạo ngu n kinh phí  n định cho các hoạt động 

 i p đ  n  ời bệnh, v n động các suất  n miễn phí cho thân nhân 

n  ời bệnh,  i p đ  n  ời bệnh  h   h n đ  c các Chi hội từ thiện 

  các tỉnh gi i thiệu đến bệnh viện Ch  Rẫ  điều trị. Ngoài ra, 

chúng tôi còn v n động s   i p đ  từ cộn  đ ng xã hội cho một s  

tr ờng h p n  ời bệnh có hoàn cảnh éo  e qua     ph  n  tiện 

th n  tin đại chúng. 

V i tiêu chí khách quan, công khai, minh bạch trong kêu gọi 

 i p đ ,  i p đ n  n  ời, đ n  thời điểm, Từ n m 2009 đến n m 

2015, phòng Công tác xã hội đ  v n độn  đ    1.778    t nhà hảo 

tâm (bệnh viện Ch   ẫy, 2015). S  tiền mặt đ  v n độn  đ  c 

32,582 tỷ đ n  đ  đ      u  iữ và sử dụng h p lý cho mụ  đí h 

 i p đ  n  ời bệnh có hoàn cảnh  h   h n, thể hiện qua kết quả 

kiểm toán h n  n m tại bệnh viện Ch  Rẫy (bệnh viện Ch  Rẫy, 

2015). TLN nhân viên y tế do Viện Chiến    c và chính sách Y tế 

th c hiện tại bệnh viện Ch  Rẫ : “Mình chỉ cần lập danh sách 

người bệnh cần được gi p đ  chuyển đến phòng công tác xã hội, họ 

sẽ đến tận nơi tìm hiểu hoàn cảnh và gi p đ . Quan điểm của bệnh 

viện là không thể để người bệnh rời bỏ bệnh viện vì không có tiền 

điều trị nên bằng mọi cách phải tìm hiểu gi p đ  những người bệnh 

không có khả năng về tài chính”   ộ Y tế, 2012)
  
. 

  m 2009, ph n  C n  t      hội triển  hai  h  n  tr nh h  

tr  suất  n miễn phí  i p  ho th n nh n n  ời bệnh chỉ v i 1.500 
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suất m i n   , nh n  hiện nay s     ng suất  n đ  t n    n  ấp 3 

l n, từ 4.200 đến 4.500 suất m i ngày (bệnh viện Ch  Rẫy, 

2012). Hoạt động phát suất  n miễn phí kéo dài từ 5 giờ s n  đến 

17 giờ chiều m i ngày, liên tụ  tron  n m   h n  n hỉ tết). Để 

hu  độn  đ  c s     ng suất  n miễn phí đảm bảo vệ sinh an 

toàn th c phẩm đ i hỏi s  ph i h p chặt chẽ c a phòng công tác 

xã hội và b n Chi hội: Bảo   a,  h n   a,  ọ Đạo Ch  L n và 

qu n   m  ạnh Dung. Bà A. (ngụ Tri Tôn, An Giang) là mẹ c a 

một n  ời bệnh đ    điều trị tại khoa Nội Th n kinh cho biết: 

“Hơn nửa tháng nay, ngày ba bữa tôi lại đây  ấy đồ ăn. Ngày 

mới lên viện nuôi con, chưa  iết bếp ăn từ thiện này phải ra 

ngoài ăn, ngày mất gần  00 nghìn đồng. Tiền đi chữa bệnh cho 

con tôi phải đi vay,  ại phải lo tiền ăn,  o  ắng lắm. Nhờ bếp ăn 

này, mẹ con tôi bớt đi thiếu thốn để trị bệnh”. 

Nhân dịp lễ, tết,  i n  sinh,  ph n    n  t      hội v n động 

các nhà hảo t m đến th m v  tặn  qu   ho n  ời bệnh và thân nhân 

n  ời bệnh. Ch n  t i đ  v n động và trao tặng 7.154 ph n quà 

nh m chia sẻ  h   h n v  man   ại những ngày lễ, tết ấm  p n h a 

t nh  ho n  ời bệnh
(1)

. 

C n  t   t  vấn các th  tục khám, chữa bệnh và bảo vệ quyền 

l i n  ời bệnh là hoạt động phát sinh từ nhu c u th c tế khi bắt đ u 

triển khai các hoạt động c a phòng công tác xã hội. Ch n  t i đ  

 i p n  ời bệnh b  sung các h  s , th  tục c n thiết nh m hoàn tất 

    qu  định về Bảo hiểm y tế. Đa s  n  ời bệnh có hoàn cảnh khó 

 h n đến từ các tỉnh, vùng sâu, vùng xa và một s  n  ời bệnh thuộc 

dân tộc thiểu s  nên cả n  ời bệnh v  th n nh n n  ời bệnh đều 

không hiểu đ   đ  về     qui định  khám, chữa bệnh và quyền l i 

để đ    h  ng Bảo hiểm y tế. Đ     80    t n  ời bệnh đ  c giúp 

đ . T   điều    ng: “Từ khi phòng công tác xã hội được thành 

lập, có nhiều người bệnh được hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế hơn”. 

Để làm t t   n  t   n  , đ i hỏi nhân viên công tác xã hội c n có 

kiến thứ  tron        nh vục: y khoa, xã hội và pháp lu t, phải xem 
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 h   h n   a n  ời bệnh     h   h n   a  hính m nh, đấu tranh 

để n  ời bệnh đ    h  n  đ   đ  quyền l i    T    ph  n   n 

để nhân viên công tác xã hội tìm ra ngu n  inh phí điều trị cho 

n  ời bệnh. 

Phòng công tác xã hội đ  h  tr  ph  n  tiện v n chuyển khi 

xuất viện cho một s  n  ời bệnh đ   iệt quệ kinh tế sau một thời 

 ian   i điều trị các bệnh lý nặng, bệnh ác tính và các bệnh lý c n 

có một s  k  thu t cao trong chẩn đo n v  điều trị. C  tr ờng h p 

n  ời bệnh tử von , th n nh n n  ời bệnh t m đến phòng công tác 

xã hội nhờ giúp một chuyến  e để đ a n  ời bệnh về nh  để mai 

táng. Từ 2009 đến 2015 đ     61 n  ời bệnh c n v  đ  c giúp 

ph  n  tiện v n chuyển khi xuất viện (bệnh viện Ch  Rẫy, 2015).  

Ch n  t i đ   i p đ   o quan  ho n  ời bệnh tử vong mà gia 

đ nh n  ời bệnh qu  n h o,  h n  đ  tiền mua  o quan để đ a 

n  ời bệnh đi mai t n .   m 2013 đến 2015, phòng Công tác xã 

hội đ   i p 05  o quan  ho n  ời bệnh tử vong (bệnh viện Ch  

Rẫy, 2015). Chị H.T.B., quê   C n Đ  c, Long An là v  c a n  ời 

bệnh T.V.C. nghẹn n  o n i tron  n  c mắt:“Chồng tôi mất đi để 

lại một mình tôi nuôi 3 đứa con nhỏ đang ăn học, gia đình tôi rất 

khó khăn, xin cho gia đình ch ng tôi hòm để chôn chồng”.  

Ch n  t i đ  ph i h p nhịp nhàng v i      hoa   m s n  để 

 i p đ  ngu n  inh    n  đặc hiệu cho nhữn  n  ời bệnh suy mòn 

do bệnh  ý     ản nặn , n  ời bệnh    iai đoạn h u phẫu c n b  

sung vi chất  inh    ng b n  đ ờng u ng, nhất    n  ời bệnh   các 

khoa Ngoại. Phòng công tác xã hội đ   i p 72    t n  ời bệnh nh n 

đ  c ngu n sữa đặc hiệu, đ p ứn  đ   đ  các thành ph n dinh 

   n  theo đ n  ph t đ  c a  hoa Dinh    ng (bệnh viện Ch  

Rẫy, 2015). 

Ngoài việc duy tr  12  h  n  tr nh hoạt độn   i p đ  n  ời 

bệnh có hoàn cảnh  h   h n, ph n    n  t      hội còn triển khai 

hoạt độn  h  ng dẫn &  i p đ  n  ời bệnh đến khám bệnh ngoại 
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tr . Đ  thiết kế 6 quy trình khám chữa bệnh theo Quyết đinh 

1313/  ; 03 s  đ  khoa Khám bệnh; 55 bảng thông tin, lắp đặt 

trong su t quy trình khám chữa bệnh ngoại tr . Tron  n m 2015, 

nh n vi n h  ng dẫn tham  ia đ   đ  vào hai l p k  n n   iao tiếp 

và tìm hiểu về các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện Ch  Rẫy. 

Th c hiện  h  n  tr nh “Tiếp sứ  n  ời bệnh”.  iện tại có 

40 sinh vi n đến từ tr ờn  Cao Đẳng Kinh tế TP H  Chí Minh, 

Đại họ  S  phạm, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ Tin học. 

C   sinh vi n tham  ia  h  n  tr nh từ thứ hai đến thứ sáu hàng 

tu n v  đ  c bệnh viện h  tr  suất  n tr a,  ửi xe miễn phí, phát 

 o đ ng phục. 

Th n  8/2015, Trun  t m Đ o tạo, b i    ng thuộc T ng cục 

Dân s  - Kế hoạ h h a  ia đ nh,  ộ Y tế t  chức l p t p huấn b i 

   ng kiến thức, k  n n    n  t      hội tron    nh v c y tế tại 

bệnh viện Ch  Rẫy. L p học có 46 học viên tại Thành ph  H  Chí 

 inh, tron  đ     34 học viên c a bệnh viện Ch  Rẫy. Những học 

viên c a bệnh viện Ch  Rẫy là những nhân t  đan    m   n  t      

hội tại phòng công tác xã hội và mạn     i công tác xã hội tại các 

khoa lâm sàng.  

2. KẾT LUẬN 

Phòng Công tác xã hội bệnh viện Ch  Rẫ  đ  đ ng hành v i 

n  ời bệnh, triển khai nhiều  hoạt động nh m chia sẻ  h   h n  hi 

n  ời bệnh đến điều trị tại bệnh viện Ch  Rẫy. B ng nhiều hình 

thứ   h   nhau th n  qua      h  n  tr nh hoạt độn  đa  ạng, 

phòn  đ   i p  ho  15.286    t n  ời bệnh có hoàn cảnh  h   h n 

v i t ng s  tiền 44,7 tỷ đ ng. 

Phòng Công tác xã hội bệnh viện Ch  Rẫ  đ  thu h t đ  c s  

quan tâm c a nhiều đ n vị, t  chức, các nhà hảo tâm, các mạnh 

th ờn  qu n, nh m chung tay làm giảm b t kh   h n  ho n  ời 

bệnh nghèo.  
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T  h  ng dẫn v   i p đ  n  ời bệnh tại khoa Khám bệnh đ  

h nh th nh, đan  triển khai nhiều hoạt độn  theo Th n  t  

43/2015/TT-BYT và Quyết định 2151/QĐ-BYT về việ  “Đ i m i 

phon     h, th i độ phục vụ c a cán bộ y tế h  ng t i s  hài lòng 

c a n  ời bệnh”. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN  
CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ   
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 

ThS Tạ Thị Thanh Thủy
*
 

TÓM TẮT 

 Công tác xã hội trong bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa 

người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và với 

nhân viên y tế. Nhân viên xã hội đóng một vai trò quan trọng trong bệnh viện 

bằng cách giúp bệnh nhân và gia đình giải quyết các tác động của bệnh tật và 

quá trình, hiệu quả điều trị. Bài viết khái quát hóa vai trò cũng như hoạt động 

của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế bệnh viện tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm gia tăng hiệu quả hoạt 

động của công tác xã hội trong lĩnh vực này. 

Từ khóa:  bệnh viện, nhân viên xã hội, hoạt động, vai trò 

ABSTRACT 

Social work in hospitals particularly important role in creating harmonious 

relationship between mental and physical patients, between patients with 

relatives, among patients with those around them and to medical staff. Social 

workers play an important role in hospitals by helping patients and families deal 

with the effects of the disease and the process, the treatment effect. Posts 

generalized role and activities of social workers in the health sector hospitals in 

Ho Chi Minh City, then set out specific measures to increase the operational 

efficiency of the social work in this field. 

Keywords: hospital, social worker, activities, role 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tại Việt Nam, việc hình thành và phát triển nghề công tác xã 

hội có vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội và hội 

                                                 
*
  Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- ĐHQG-

HCM 
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nhập quốc tế. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 32/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề 

công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó đã xác định rõ 

mục tiêu, nội dung hoạt động nhằm phát triển công tác xã hội trở 

thành một nghề ở Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho 

việc hình thành và phát triển nghề công tác xã hội trong các lĩnh 

vực y tế ở nước ta. Công tác xã hội trong ngành Y tế cũng có thể 

đã được hình thành ngay sau đó khi mà Bộ Y tế ban hành Đề án 

“Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011-

2020”. Đề án đưa ra 18 nhóm hoạt động cụ thể từ hội thảo nâng 

cao nhận thức, tập huấn về công tác xã hội y tế, biên soạn tài liệu 

hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm, rút kinh nghiệm, 

nhân rộng mô hình,… đến việc xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật để quy định, hướng dẫn công tác xã hội trong y tế. 

Công tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người 

bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện 

nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh 

tật và quá trình khám chữa bệnh (Bộ Y tế, 2011). Mục đích là hỗ 

trợ các nhóm đối tượng khắc phục những khó khăn về xã hội để 

đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Nhân viên công 

tác xã hội trong bệnh viện là cầu nối để giải quyết các mâu thuẫn 

giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, giữa bệnh nhân và bệnh nhân, 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân,… 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện như Gia Định, 

Nhi Đồng 1, Bình Dân, Chợ Rẫy, 115, Đại học Y Dược, …đã và 

đang triển khai .hoạt động công tác xã hội từ năm 2010. Tuy 

nhiên, những hiệu quả vẫn còn hạn chế: Hầu hết các bệnh trên 

thường xuyên trong tình trạng quá tải. Nhân viên y tế không có 

đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc của 

bệnh nhân như hướng dẫn giải thích về qui trình khám chữa 

bệnh, tư vấn về phác đồ điều trị, cách phòng ngừa bệnh tật cho 

đến hỗ trợ về tâm lý, tinh thần cho người bệnh, khai thác thông 

tin về đặc điểm nhân khẩu xã hội của người bệnh, cung cấp thông 
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tin về giá cả, chất lượng, địa điểm của các loại dịch vụ,…Thực 

trạng này đang dẫn đến không ít những phiền hà cho người bệnh 

tại các bệnh viện như: Sự thiếu hụt thông tin khi tiếp cận và sử 

dụng các dịch vụ khám chữa bệnh, sự không hài lòng của bệnh 

nhân đối với các cơ sở y tế, sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa 

người bệnh và thầy thuốc,… Từ đó, một vấn đề đặt ra là phải xác 

định rõ vai trò cũng như những hoạt động của nhân viên công tác 

xã hội trong bệnh viện, nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ 

người bệnh 

II. NỘI DUNG 

1. Vai trò của nhân viên công tác xã hội  

Việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh được những nhà 

hoạch định chính sách về y tế thường xuyên lưu tâm. Tuy nhiên, 

số lượng bệnh nhân ngày càng gia tăng khiến cho việc chăm sóc 

tại các bệnh viện đặt trọng trách nặng hơn lên vai thầy thuốc. Do 

đó, sức khỏe của con người cần phải đáp ứng nhu cầu ngày càng 

tăng và nhân viên xã hội cần phải cân bằng vai trò hỗ trợ này. 

Những tiến bộ trong khoa học y tế có cung cấp hy vọng và cải 

thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều người, mặc dù sự tiến bộ 

này đã tạo ra tình huống khó xử về phương diện đạo đức đối với 

các cá nhân và gia đình (Sajjad Majidi Parast and Behrouz Allaii, 

2014). Nhân viên xã hội từ thế kỷ hai mươi đã được tham gia vào 

hệ thống chăm sóc sức khỏe như: cung cấp dịch vụ cho người 

nghèo, làm việc với người già và bệnh nhân lao phổi. Năm 1977, 

Hiệp hội thế giới Công tác xã hội xuất bản tiêu chuẩn cho việc 

cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện và trong 

năm 1980. Tiêu chuẩn cho nhân viên xã hội tại trung tâm y tế 

phát triển đã thay thế cho các tiêu chuẩn trước. Giữa năm 1981 và 

năm 1982, Hiệp hội quốc gia các công tác xã hội của Hội đồng 

quản trị tiêu chuẩn phát triển mới đã được phê duyệt và bổ sung 
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vào tiêu chuẩn trước đó chăm sóc. Các tiêu chuẩn này bao gồm 

các hoạt động của nhân viên xã hội trong lĩnh vực nhận bệnh 

nhân khuyết tật, điều trị và chăm sóc sức khỏe; tiếp theo là nhân 

viên xã hội vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và công chúng c ng 

khu vực tư nhân được tham gia,….  

Vì thế, vai trò một nhân viên xã hội trong lĩnh vực y tế là 

tăng cường mối liên kết xã hội và hoạt động thông qua các biện 

pháp can thiệp có mục tiêu cũng như huy động các dịch vụ hỗ 

trợ. Nhân viên xã hội can thiệp vào các mối quan hệ con người, 

công nhận tác động của kinh tế xã hội, văn hóa, tâm lý và chính 

trị là yếu tố quyết định đến sức khỏe và sự an toàn của con người 

trong bối cảnh của một môi trường xã hội phức tạp. Trong cam 

kết của họ với nhân quyền và công bằng xã hội, nhân viên xã hội 

vận động cho quyền lợi của thân chủ, chống phân biệt đối xử, 

tăng cơ hội và giảm lạm dụng. Với sự tập trung của họ vào chăm 

sóc toàn diện và khả năng để xem xét sự phức tạp liên quan đến 

từ yếu tố đạo đức, pháp lý, quan điểm tâm lý xã hội, công tác xã 

hội đưa ra một đóng góp độc đáo và có giá trị trong việc cung cấp 

các dịch vụ thích hợp để đáp ứng nhu cầu đa chiều của các cá 

nhân, gia đình và các nhóm trong chăm sóc, điều trị cũng như 

hòa nhập cộng đồng (Austraulian association of Social worker, 

2015). 

Các vai trò của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện có 

thể kể đến là 

 Đánh giá tâm lý xã hội của bệnh nhân (cũng chính là thân 

chủ): Những yêu tố gây ra nguy cơ cao; xác định nhu cầu / điều 

kiện cho các dịch vụ; nhận định điểm mạnh / năng lực ứng phó; 

đánh giá mạng lưới không chính thức hỗ trợ cho thân chủ,… 

 Tư vấn / Tâm lý: Đánh giá vai trò của yếu tố tình cảm và xã 

hội / văn hóa về tình trạng sức khỏe và hành vi và cung cấp can 
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thiệp thích hợp; tăng cường đối phó khả năng liên quan đến cảm 

giác mất mát, đau buồn và vai trò thay đổi; đánh giá và can thiệp 

liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần như lo âu, trầm cảm, 

quản lý tức giận,… 

 Giáo dục gia đình và giáo dục bệnh nhân: Giáo dục bệnh 

nhân và gia đình tạo điều kiện cho sự hiểu biết của bệnh viện các 

quy trình; nâng cao hiểu biết của bệnh tật / khuyết tật về các mối 

quan hệ; và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi cuộc sống khi 

điều kiện sức khỏe đòi hỏi một lối sống thay đổi. 

 Tư vấn nguồn lực và xây dựng kế hoạch: Xác định và rào 

cản địa chỉ để xây dựng kế hoạch; định vị tài nguyên; xác định 

các tùy chọn và hỗ trợ có sẵn; tạo điều kiện giới thiệu và ứng 

dụng cơ quan chính phủ / cộng đồng; bênh vực cho quyền tiếp 

cận các nguồn tài nguyên; giúp bệnh nhân và gia đình để cảm xúc 

chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi; ngăn chặn những rào cản do 

thiếu hụt nguồn lực cũng như chưa tiếp cận với các dịch vụ y tế 

 Chăm sóc hỗ trợ cho bệnh nhân ngoại trú: Hỗ trợ bệnh 

nhân ngoại trú để xác định và nhận được các nguồn lực thích hợp 

và hỗ trợ, do đó cho phép tuân thủ tăng với điều trị và ngăn ngừa 

khủng hoảng hay không cần thiết nhập viện. Tư vấn: cung cấp 

chuyên môn / phục vụ như là một nguồn tài nguyên cho các đội 

liên ngành. 

 Biện hộ cho bệnh nhân: Vai trò của nhân viên xã hội y tế là 

một trong những vận động và liên lạc giữa các bệnh nhân, gia 

đình, bệnh viện và cộng đồng. Giúp bệnh nhân hiểu và điều chỉnh 

các thủ tục bệnh viện, giải thích và giải thích kế hoạch y tế, cung 

cấp cơ hội cho bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ y tế, giúp đỡ gia 

đình có kế hoạch tài chính trong chăm sóc sức khỏe. Tạo điều 

kiện thông tin liên lạc giữa các bệnh nhân, gia đình, và các 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe có liên quan là một đầu mối liên 
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tục của kế hoạch điều trị các nhân viên xã hội của. Nhận thức 

được những điểm mạnh đó nằm trong hệ thống gia đình và 

khuyến khích việc sử dụng các tài sản của tất cả các thành viên 

của nhóm chăm sóc sức khỏe là sự đóng góp độc đáo của các 

nhân viên y tế xã hội. 

 Hỗ trợ tài chính: Khi chi phí cho một bệnh cấp tính và mãn 

tính là rất cao, các gia đình có thể không có khả năng cung cấp tài 

chính cho việc chăm sóc một thành viên gia đình bị bệnh Nếu 

người bệnh là một phụ huynh, hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc 

người phụ thuộc cũng phải được xử lý. Lúc này nhân viên xã hội 

sẽ vận động và liên kết các nguồn lực về tài chính để  hỗ trợ cho 

bệnh nhân 

 Đánh giá: Các nhân viên xã hội đưa ra những đánh giá về 

tình trạng bệnh tật cũng như những khủng hoảng tinh thần mà 

tình trạng bệnh ấy mang lại. Sau đó báo cáo lại cho các nhân viên 

bệnh viện và ùng nhân viên bệnh viện hợp tác để tìm cách tiếp 

cận tốt nhất để giúp bệnh tâm thần, tâm thần trong thẩm quyền, 

nghiện hoặc lạm dụng bệnh nhân,….được hưởng các dịch vụ y tế. 

 Trợ giúp pháp lý: Nhân viên công tác xã hội bệnh viện phải 

có hành động pháp lý để bảo vệ bệnh nhân. Trong những trường 

hợp một người bảo vệ, một sức mạnh của luật sư hoặc người 

giám hộ nào có thể cần phải được bổ nhiệm. 

 Huy động nguồn lực: Hỗ trợ tốt từ bạn bè gia đình người 

thân và xã hội. Nhân viên công tác xã hội bệnh viện thực hiện vai 

trò của mình một cách hoàn hảo để quản lý các thay đổi xã hội và 

tình cảm của bệnh nhân. Họ áp dụng các phương pháp cần thiết 

của công tác xã hội và phương pháp điều trị khác nhau để đối phó 

với các khía cạnh xã hội và xúc cảm của bệnh nhân; huy động 

nguồn lực cộng đồng của bệnh nhân,….. 
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2. Những công việc của nhân viên công tác xã hội thực hiện 

trong các bệnh viện 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện như Gia Định, 

Nhi Đồng 1, Bình Dân, Chợ Rẫy, 115, Đại học Y Dược, …đã và 

đang triển khai .hoạt động công tác xã hội từ năm 2010. Cho đến 

nay khái quát lại có thể thấy rằng những công việc mà một nhân 

viên xã hội thực hiện trong một bệnh viện bao gồm (NASW 

Center for Work force Studies & Social Work Practice, 2011)  

 Sàng lọc ban đầu và đánh giá vấn đề các bệnh nhân và gia 

đình. 

 Đánh giá tâm lý xã hội toàn diện của bệnh nhân. 

 Giúp bệnh nhân và gia đình hiểu và tùy chọn phương án 

điều trị theo hồ sơ bệnh án, cũng như hậu quả của nhiều phương 

pháp điều trị hoặc từ chối điều trị. 

 Giúp bệnh nhân / gia đình điều chỉnh để nhập viện; vai trò 

thay đổi có thể; khám phá về khía cạnh tình cảm / xã hội của họ; 

phản ứng với bệnh tật và điều trị. 

 Giáo dục bệnh nhân về vai trò của các thành viên nhóm 

chăm sóc sức khỏe; giúp bệnh nhân và gia đình trong giao tiếp 

với nhau và cho các thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe. 

 Giáo dục bệnh nhân về mức độ chăm sóc sức khỏe (ví dụ 

cấp, phụ cấp, chăm sóc tại nhà); quyền lợi; cộng đồng tài nguyên; 

và chỉ dẫn trước. 

 Tạo điều kiện quyết định thay mặt cho bệnh nhân và gia 

đình. 

 Sử dụng các biện pháp can thiệp khủng hoảng. 

 Chẩn đoán bệnh tâm thần tiềm ẩn; cung cấp hoặc làm cho 

các giới thiệu cho cá nhân, gia đình và nhóm tâm lý trị liệu. 
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 Giáo dục nhân viên bệnh viện về các vấn đề tâm lý xã hội 

của bệnh nhân. 

 Tăng cường thông tin liên lạc và phối hợp giữa các thành 

viên trong nhóm chăm sóc sức khỏe. 

 Phối hợp xây dựng các kế hoạch điều trị cho bệnh nhân và 

liên tục duy trì việc lập kế hoạch chăm sóc. 

 Thúc đẩy các dịch vụ định vị bệnh nhân. 

 Tổ chức cho các nguồn tài nguyên / quỹ để tài trợ thuốc 

men, thiết bị y tế lâu bền, và các dịch vụ cần thiết khác. 

 Bảo đảm thông tin liên lạc và sự hiểu biết về chăm sóc sau 

bệnh viện trong số bệnh nhân, gia đình và nhóm chăm sóc sức 

khỏe các thành viên. 

 Ủng hộ cho bệnh nhân và gia đình cần trong các liệu trình 

khác nhau: điều trị nội trú, ngoại trú, điêu trị tại nhà, và trong 

cộng đồng. 

 Ủng hộ các quyền lựa chọn hình thức chăm sóc sức khỏe 

của bệnh nhân thông qua vận động ở cấp độ chính sách. 

Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hoạt động Công tác xã 

hội với sự tham gia của đội ngũ nhân viên y tế kiêm nhiệm, tình 

nguyện viên nhằm hỗ trợ thầy thuốc trong phân loại bệnh nhân, 

tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc cho người 

bệnh, góp phần làm giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận 

và sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh của người dân. Sở Y tế đã 

phối hợp với mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe tại các 

đơn vị tuyên truyền sâu rộng các văn bản về nghề công tác xã 

hội, nhằm giúp cho lãnh đạo các đơn vị và cộng đồng xã hội nâng 

cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nghề công tác 

xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là các 
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lĩnh vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội như: ung 

bướu, tim mạch, nhi khoa, chấn thương sọ não, HIV/AIDS, tâm 

thần; hướng dẫn bệnh nhân biết cách sử dụng dịch vụ công tác xã 

hội; kiện toàn và củng cố tổ, nhóm công tác xã hội tại Viện Tim, 

bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi 

Đồng 2, bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện Tâm Thần, bệnh viện 

Nhân dân 115,… Bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện 

Nhân dân 115 cho biết: “Mô hình công tác xã hội thí điểm tại 

bệnh viện 115, TP Hồ Chí Minh đã giúp cho người bệnh hiểu rõ 

hơn các vấn đề liên quan đến khám chữa bệnh. Người bệnh hài 

lòng hơn vì được nhân viên công tác xã hội hỗ trợ tốt hơn thủ tục 

quy trình khám, chữa bệnh, các dịch vụ cận lâm sàng; giải thích 

tư vấn tận tình trước khi xuất viện. Các bác sỹ cũng có nhiều thời 

gian dành cho người bệnh”( Lê Hảo, 2014) 

Tuy nhiên, một thực tế là hiện nay cán bộ làm công tác xã hội 

trong các bệnh viện chưa được đào tạo chính quy về nghiệp vụ 

này mà nhiều trong số đó là cán bộ kiêm nhiệm hoặc công tác ở 

lĩnh vực khác sau đó chuyển công tác sang lĩnh vực công tác xã 

hội. Đó còn chưa kể, hiện những hoạt động công tác xã hội tại 

các bệnh viện vẫn chỉ được tiến hành ở những giải pháp có tính 

chất khách quan, bên ngoài nhằm kêu gọi giúp đỡ cho bệnh nhân 

từ các tổ chức xã hội song lại chưa có sự chủ động hợp tác giữa 

cán bộ xã hội và cán bộ y tế trong bệnh viện để cùng nhau nâng 

chất lượng khám chữa bệnh lên cao. Kết quả khảo sát mới nhất 

của ngành y tế tại 26 bệnh viện cho thấy, chỉ có 5/22 đơn vị có 

đầu mối chuyên trách về công tác xã hội, chiếm 22,7%. Mô hình 

tổ chức của đầu mối chuyên trách tại 5 bệnh viện này cũng không 

đồng nhất, nơi trực thuộc Ban giám đốc, nơi thuộc phòng Điều 

dưỡng, nơi thì do Đoàn thanh niên phụ trách. Còn lại phần đông 

các bệnh viện đang lồng ghép hoạt động về công tác xã hội trong 

từng khoa, phòng trực thuộc (Lê Hảo, 2014) 
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3. Một vài đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân 

viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế bệnh viện tại Thành 

phố Hồ Chí Minh hiện nay 

Muốn chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên Công tác xã hội 

trong bệnh viện thì cần làm cho đội ngũ này: thứ nhất phải sống 

được bằng lương; thứ hai phải nắm rõ nguyên tắc đạo đức của 

nghề Công tác xã hội; thứ ba phải được đào tạo chuyên sâu về 

công tác xã hội; thứ tư là phải thực hiện tốt các vai trò của mình. 

Trong đó biện pháp đầu tiên là tăng cường số lượng, chất lượng 

đội ngũ nhân viên công tác xã hội, tiếp đến là nâng cao nhận thức 

của các đối tượng lãnh đạo bệnh viện, nhân viên y tế, người nhà 

bệnh nhân về vai trò của nhân viên công tác xã hội chuyên 

nghiệp trong bệnh viện. Và có hệ thống các chính sách hợp lý, 

khuyến khích, tạo điều kiện về chế độ tiền lương an tâm cho nhân 

viên công tác xã hội. 

III. KẾT LUẬN 

Vai trò của công tác xã hội so với các ngành nghề khác trong 

việc chăm sóc sức khỏe hệ thống và dịch vụ xã hội rất khác nhau. 

Chấp nhận các thân chủ và chuyên nghiệp thái độ là những đặc 

điểm nổi bật của nhân viên xã hội tạo ra cho họ để đánh giá các 

chủ trong ba tình huống: Đánh giá nhu cầu; Các điều kiện của 

thân chủ và tương tác giữa con người và cộng đồng. Trong khi 

các ngành nghề khác tập trung vào một số khía cạnh của cuộc 

sống của một người như nhu cầu sức khỏe, giáo dục, thu nhập 

hoặc nhà ở. Vai trò quan trọng của công tác xã hội trong chăm 

sóc sức khỏe là khi ba lĩnh vực của xã hội, bệnh nhân và hệ thống 

chăm sóc sức khỏe được tích hợp như vậy nó sẽ giúp họ tránh 

phải đối mặt với các vấn đề trong một chiều 

Hiện nay, với sự quá tải ở các bệnh viện, áp lực công việc 

nặng nề đối với người thầy thuốc, ảnh hưởng không nhỏ tới quá 

trình khám, chữa bệnh cho nhân dân, nếu có sự tham gia của 
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nhân viên công tác xã hội hoặc cán bộ y tế được trang bị tốt kỹ 

năng công tác xã hội sẽ làm tăng sự hài lòng của người bệnh, 

khiến họ tuân thủ điều trị và chất lượng khám chữa bệnh sẽ được 

tăng lên. Có thể nói rằng, nếu công tác xã hội tốt thì góp phần 

nâng cao y đức của người thầy thuốc 
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CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2014-2015 

Đoàn Thị Thùy Loan
*
 

TÓM TẮT 

Bài tham luận này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng triển khai 

hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 

2015, như là một nghiên cứu trường hợp cho bước đầu vận dụng công tác xã hội 

chuyên nghiệp vào một bệnh viện đa khoa cấp I ở một tỉnh ven biển miền Trung 

với kết quả đáng nghi nhận. Tuy nhiên, các hạn chế cũng cho thấy cần có những 

nỗ lực để cải thiện hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện,  bằng cách: (i) Bệnh 

viện cần bổ sung nhân lực có chuyên môn về công tác xã hội, về luật hoặc tâm lý 

học; triển khai kết nối người bệnh/người nhà người bệnh với dịch vụ y tế sau khi 

xuất viện và tại cộng đồng; Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn xây dựng đề án vị 

trí việc làm cho nhânviên công tác xã hội hoạt động trong ngành y tế đáp ứng 

theo mã ngạch viên chức công tác xã hội. 

Bài tham luận này sẽ trình bày chi tiết kết quả nghiên cứu, được triển khai 

trong hai năm 2014-2015 vừa nói trên, bằng cách kết  hợp phân tích, tổng hợp 

nguồn số liệu thứ cấp từ các báo cáo của bệnh viện và nghiên cứu định tính sử 

dụng hai phương pháp chính là từ thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. 

Từ khóa: công tác xã hội, công tác xã hội bệnh viện 

ABSTRACT 

The status of implementation in social work activity at Khanh Hoa 

generalhospital in 2014 - 2015 showed that the results were prominent. In order 

to improve the social work in hospital, hospitals need to recruit and provide 

more training courses in order to get more professional  social workers who 

have more background inlegalaid, psychological support and counseling, beside 

social work practices; help patients/ their relativesaccess tohealth services in 

their home communities after discharge; the Ministry of Health should issue 

                                                 
*  Học viên cao học, Trưởng phòng Công tác xã hội – Bệnh viên Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa 
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more detailed guidance of how to apply social work values, skills and ethics  in  

health sector. This paper aims to present main results of a study which applied 

quantitative secondary dataanalysis and  qualitative method with the focus group 

discussion and in-depth interview. 

Keywords: social work,  social work in hospital,  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác xã hội trong bệnh viện  là các hoạt động hỗ trợ người 

bệnh/người nhà người bệnh (NB/NNNB) và các nhân viên y tế 

trong bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên 

quan đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh. Hoạt động công tác 

xã hội trong hệ thống chăm sóc sức khỏe đã bước đầu triển khai từ 

năm 2008. Riêng với bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

(BVĐKKH), hoạt động công tác xã hội được triển khai khá sớm, từ 

cuối năm 2013. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là bệnh viện hạng I, là 

tuyến cuối trong hệ thống khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. Hiện tại có 38 khoa, phòng chức năng và một trung tâm dịch 

vụ y tế. Với quy mô 1.000 giường bệnh nhưng hàng ngày khám và 

điều trị nội trú khoảng 1.300 người bệnh, cấp cứu khoảng 200-250 

người bệnh trong đó có rất nhiều người trong tỉnh và các tỉnh khác 

vào viện điều trị.  

Tháng 12/2013 bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thành lập 

phòng công tác xã hội theo quyết định số 1465/QĐ-BVĐKT với 

chức năng nhiệm vụ theo công văn số 5830/BYT-KCB chỉ đạo. 

Chức năng hoạt động của phòng: Cung cấp các dịch vụ về công tác 

xã hội cho NB/NNNB và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa 

bệnh; làm cầu nối giữa NB/NNNB với nhân viên y tế và các tổ 

chức, cá nhân liên quan. Để tìm hiểu thực trạng triển khai hoạt động 

phòng công tác xã hội và các điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 

các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện, một nghiên cứu đã 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN - 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HÀNH 
ISBN: 978-604-73-4701-8 

 

- 185 - 

được thực hiện tại bệnh viện từ năm 2014-2015. Nghiên cứu này 

góp phần bổ sung thêm bằng chứng khoa học về công tác xã hội 

bệnh viện, làm cơ sở cho các quyết định chính sách nhằm tăng 

cường và nâng cao chất lượng hoạt động công tác xã hội trong chăm 

sóc sức khỏe y tế. 

II. NỘI DUNG  

Bài tham luận này sẽ trình bày kết quả ghi nhận được từ một đề 

tài nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng là NB/NNNB nội trú 

đã điều trị tại bệnh viên từ năm 2014-2015 tại bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Khánh Hòa và các nhà hảo tâm, nhà tài trợ thiện nguyện cùng 

các nhân viên y tế tại bệnh viện. Nghiên cứu kết hợp thu thập số 

liệu định lượng từ các báo cáo về công tác xã hội, và kết hợp 

phương pháp định tính thăm dò với cách tiếp cận nhân học, phỏng 

vấn sâu và thảo luận nhóm với các khách thể được chọn theo 

phương pháp chọn mẫu có chủ đích. Nhóm nghiên cứu đã phỏng 

vấn sâu được bốn cá nhân am hiểu và có ảnh hưởng đối với hoạt 

động công tác xã hội, năm đại diện của NB/NNNB bệnh tại năm 

khoa thường xuyên được giúp đỡ đồng thời tiến hành ba cuộc thảo 

luận nhóm với nhóm đại diện lãnh đạo các phòng chức năng tại 

bệnh viện, nhóm đại diện lãnh đạo các khoa thường xuyên tham gia 

hoạt động công tác xã hội và nhóm đại diện Điều dưỡng trưởng các 

khoa thường xuyên tham gia hoạt động công tác xã hội. 

1. Hoạt động trợ giúp các vấn đề tâm lý, xã hội cho người 

bệnh/người nhà người bệnh về dịch vụ khám, chữa bệnh của 

bệnh viện 

Hiện nay, hoạt động hỗ trợ người bệnh đã được thực hiện theo 

đúng quy trình gồm năm bước: Tiếp cận NB và xác định vấn đề, 

đánh giá và lên kế hoạch giúp đỡ, thực hiện kế hoạch, lượng giá và 

báo cáo định kỳ. Trong hai năm 2014-2015, có 214 lượt NB được 

giúp đỡ. Hoạt động hỗ trợ được triển khai nhiều nhất ở khoa Ngoại 
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(70 lượt), tiếp đến là khoa Ung bướu (44 lượt) và khoa Nội (40 

lượt), tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai hoạt động 

chăm sóc khách hàng, số lượt hỗ trợ năm 2015 là 54.000 lượt góp 

phần đáng kể trong công tác cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa 

bệnh. Một điều dưỡng trưởng khoa chia sẻ:“Tôi thấy nhiều bệnh 

nhân ở khoa cấp cứu và khoa Ung bướu có hoàn cảnh đáng 

thương, họ rất nghèo, may có phòng công tác xã hội kêu gọi hỗ trợ, 

một số bệnh nhi và bệnh nhân nặng đều được hỗ trợ kịp thời. Họ 

kêu gọi mọi người đến quyên góp rất hiệu quả, đúng đối tượng cần 

được hỗ trợ.”  

Ngoài các hoạt động nêu trên, phòng công tác xã hội còn triển 

khai các hoạt động giúp đỡ những người bệnh cơ nhỡ, không nơi 

nương tựa (8 người), các bé sơ sinh bị bỏ rơi (9 trẻ), hỗ trợ một bà 

mẹ đơn thân trong thời gian sinh nở tại bệnh viện. Đây là những đối 

tượng thực sự cần được quan tâm, hỗ trợ trong cộng đồng. Lãnh đạo 

khoa khoa Nhi ghi nhận: “Hành động này thể hiện tính trách nhiệm 

của hoạt động công tác xã hội, hai chiều, là cầu nối giữa những 

người cần hỗ trợ và các mạnh thường quân,…”. 

2. Hoạt động vận động kinh phí hỗ trợ cho người bệnh/người 

nhà người bệnh 

Khi chưa có phòng công tác xã hội hoạt động triển khai các nhà 

hảo tâm khi đến bệnh viện thường hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh 

tại các khoa nên sự hỗ trợ chưa đáp ứng tốt được nhu cầu của người 

bệnh, chưa có sự kết nối giữa NB với các nhà hảo tâm. Nhờ có quy 

trình rõ ràng, thái độ làm việc tích cực của nhân viên công tác xã 

hội, sự phối hợp hoạt động tốt giữa các khoa phòng nên hoạt động 

vận động tài trợ của phòng công tác xã hội ngày một hiệu quả. Năm 

2014, phòng công tác xã hội chỉ vận động 373 triệu đồng, tập trung 

chủ yếu ở các tổ chức từ thiện. Đến năm 2015, số tiền vận động 

được 875 triệu đồng, cao gấp gần 3 lần so với năm 2015, tập trung 

nhiều ở các cá nhân. Trong năm 2014, phòng công tác xã hội phối 
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hợp với khoa Dinh dưỡng hỗ trợ hơn 24 ngàn suất ăn với tổng số 

tiền là 720,030 triệu đồng. Năm 2015, hỗ trợ được 17.077 suất ăn 

với tổng số tiền là 597,695 triệu đồng. Theo chia sẻ của một bệnh 

nhân khoa Ung bướu:“….Tôi được nhận những suất cơm từ thiện, 

cơm khá ngon, có chất lượng, phù hợp với từng đối tượng bệnh, giờ 

giấc lĩnh cơm hợp lý”. 

Bệnh viện đã vận động được 138 trang thiết bị vật tư y tế (xe 

lăn, xe đẩy tập đi,…) với tổng số tiền là 36,630 triệu đồng. Đối với 

hàng hành chính quản trị (giường bệnh, bàn ghế,…), bệnh viện đã 

vận động được 430 trang thiết bị với tổng số tiền 125,379 triệu 

đồng. Năm 2015, số hàng trang thiết bị vật tư y tế được viện trợ là 

47 mặt hàng với tổng số tiền là 15,885 triệu đồng, ít hơn so với năm 

2014. Tuy nhiên,  hàng hành chính quản trị lại cao hơn, năm 2015 

bệnh viện  đã vận động được 3.719 mặt hàng với tổng số tiền là 

245,520 triệu đồng. Các trang thiết bị trên được sử dụng vào hoạt 

động chăm sóc và phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh và cải thiện môi trường làm việc của nhân viên y tế tại 

bệnh viện. Hoạt động này đã được một nhà hảo tâm đánh giá: “Hiện 

giờ chúng tôi đã bước đầu biết được kết quả hỗ trợ của mình như 

thế nào, người bệnh có những tin vui hay hoạt động gì nhiều khi 

chia sẻ với phòng công tác xã hội và chính nhóm hỗ trợ như chúng 

tôi. Hoạt động của chúng tôi không còn là từ thiện đơn thuần, 

dường như chắp cánh, nâng đỡ cho mọi người”. 

3. Các sự kiện đã tổ chức giúp đỡ người bệnh 

Tổng kết hoạt động năm 2014 – 2015 cho thấy: Năm 2014, 

phòng công tác xã hội phối hợp với các khoa/ phòng có liên quan 

trong bệnh viện tổ chức được tám sự kiện, trong đó đã giúp được 

218 người bệnh với số tiền là 71,2 triệu đồng năm 2014; năm 2015 

đã giúp 636 người bệnh với số tiền hơn 258 triệu đồng. Các chương 

trình này là hoạt động văn hóa, văn nghệ mang tính nhân văn cao 

giúp cho người bệnh niềm vui, tiếng cười, là những món quà tinh 
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thần tăng thêm niềm tin, động lực để người bệnh vượt qua bệnh tật. 

Bệnh nhân khoa Nội chia sẻ:“…Tôi rất muốn có những chương 

trình vui chơi giải trí vì khi được tham gia các hoạt động đó, bệnh 

nhân chúng tôi sẽ có tinh thần, bớt suy nghĩ về bệnh tật, vui vẻ, 

thoải mái hơn,…”. 

4. Hoạt động truyền thông 

Để thực hiện hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh, phòng 

công tác xã hội đã xây dựng trang web và facebook của phòng, 

đồng thời cũng triển khai đăng bài trên trang thông tin sức khỏe của 

Bộ Y tế. Trong giai đoạn 2014 – 2015, trang Facebook của phòng 

hiện có 549 số lượt thích và bày tỏ cảm xúc của mọi người đối với 

bài viết trên trang, số lượt thích trang 101 lượt, số người tiếp cận 

2.360 người … Một nhà hảo tâm đã phát biểu: “Thông qua trang 

facebook của phòng công tác xã hội, em thấy hoạt động công tác xã 

hội của bệnh viện đã được triển khai khá bài bản, các hình thức hỗ 

trợ cũng rất đa dạng, như là tặng quà, hỗ trợ kinh phí, khám chữa 

bệnh từ thiện, phát cơm từ thiện,… Em sẽ giới thiệu cho bạn bè 

cùng xem để mọi người biết được những hoàn cảnh khó khăn để hỗ 

trợ và các hoạt động của phòng công tác xã hội để cùng tham gia”. 

5. Hoạt động đào tạo lĩnh vực công tác xã hội 

Mặc dù mới được thành lập, nhân lực thiếu nhưng phòng công 

tác xã hội đã hướng dẫn thực tập cho bốn sinh viên ngành công tác 

xã hội của trường Đại học Khánh Hòa về hoạt động công tác xã hội 

tại bệnh viện và tập huấn chuyên môn cho bốn sơ tình nguyện là 

Điều dưỡng đang hoạt động công tác xã hội tại khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh tại khoa. Tuy nhiên 

hoạt động đào tạo hiện nay chưa bài bản do nhân viên công tác xã 

hội tại bệnh viện chưa được đào tạo, kỹ năng chuyên ngành công 

tác xã hội. Phát biểu của một lãnh đạo bệnh viện: “Phòng công tác 

xã hội mới thành lập, nhân lực hiện ít người, có duy nhất một người 
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được đào tạo cơ bản về công tác xã hội. Bệnh viện đã lên kế hoạch 

sẽ cử cán bộ đi học chuyên ngành  về công tác xã hội, người làm 

thực sự cần phải được học bài bản”. 

Bên cạnh việc đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân 

viên công tác xã hội, việc trang bị các kiến thức, kỹ năng về y tế 

cũng là yếu tố giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên công 

tác xã hội. Một Điều dưỡng trưởng khoa nói “Nhân viên công tác xã 

hội nên được trang bị những kỹ năng về y tế như băng bó, tiêm, 

phục hồi chức năng,…cũng như những kiến thức về hệ thống chăm 

sóc sức khoẻ để hỗ trợ cho bệnh nhân và y, bác sĩ được tốt hơn”. 

Một số kết quả ban đầu 

Trong 2 năm hoạt động, phòng công tác xã hội đã triển khai 

được một số hoạt động trợ giúp người bệnh về các vấn đề tâm lý, xã 

hội. Với nguồn kinh phí vận động được từ các tổ chức từ thiện, các 

nhà hảo tâm, phòng công tác xã hội đã hỗ trợ được 217 lượt NB có 

hoàn cảnh khó khăn. Số lượt NB được hỗ trợ trong giai đoạn này ít 

hơn rất nhiều so với số lượt người bệnh được phòng Y xã hội  của 

bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ trong giai đoạn 2012 – 2013 (1.800 lượt 

người bệnh). Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi lý do: Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Khánh Hòa là một bệnh viện tuyến tỉnh, phòng công tác 

xã hội lại mới chỉ được thành lập nên độ bao phủ của hoạt động 

không thể rộng và đều khắp so với một bệnh viện đầu ngành như 

bệnh viện Chợ Rẫy với phòng Y xã hội [3]. 

Tháng 7/2015, Bộ Y tế phát động thực hiện đề án “Đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 

của người bệnh” và triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, 

phòng công tác xã hội tại bệnh viện phối hợp với phòng Tổ chức 

cán bộ triển khai hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 

bệnh viện. Phòng có Tổ chăm sóc khách hàng bố trí nhân viên tiếp 

đón hướng dẫn cho người bệnh, thường xuyên lắng nghe ý kiến 
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phản hồi của người bệnh, tăng tỷ lệ hài lòng NB tại bệnh viện 6 

tháng cuối năm 2015 đạt 93,15% [2]. Mô hình hoạt động của bệnh 

viện cũng phù hợp với một số mô hình mẫu được Bộ Y tế đề xuất 

hiện nay như tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh viện Nhân 

dân 115 TP Hồ Chí Minh. Vai trò của công tác xã hội góp phần 

quan trọng trong sự hài lòng của khách hàng. Trên thế giới, khảo sát 

chăm sóc xã hội người lớn, về các dịch vụ xã hội cá nhân (ASCS) 

tại Anh năm 2014-2015 cho thấy 65% người sử dụng dịch vụ trả lời 

họ “rất hài lòng” hoặc “cực kỳ hài lòng” với các dịch vụ hỗ trợ nhận 

được, 26% cảm thấy “khá hài lòng”, 92% số người cho rằng dịch vụ 

chăm sóc và hỗ trợ góp phần cải thiện cuộc sống tốt hơn. Đây là tỷ 

lệ đáng mừng và khích lệ cho hoạt động công tác xã hội, góp phần 

cải thiện cuộc sống cho mọi người [1],[5]. 

Phòng công tác xã hội đã phối hợp với phòng Hành chính quản 

trị, phòng Kế hoạch tổng hợp, vận động được 185 mặt hàng vật tư 

thiết bị và 4.149 mặt hàng hành chính quản trị với số tiền là 423,414 

triệu đồng. Kết quả này có được là nhờ Ban giám đốc BV cùng với 

phòng công tác xã hội và các phòng ban khác nỗ lực vận động tích 

cực từ Hội giúp đỡ y tế cho Việt Nam tại Đức, đây cũng  là một 

trong những hoạt động đặc trưng cho công tác xã hội của bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Khánh Hòa mà không phải bệnh viện nào cũng có thể 

triển khai được. Trên thực tế, việc quyên góp tiền ở Việt Nam hơi 

khác so với các mô hình trên thế giới, trên thế giới các tổ chức từ 

thiện đang dần thay đổi phương pháp truyền thống trong việc gây 

quỹ từ thiện. Hoạt động gây quỹ không chỉ đơn thuần là kêu gọi xin 

tiền như trước đây, lồng ghép trong nhiều hoạt động có tính sự kiện 

như hoạt động biểu diễn nghệ thuật do trẻ em biểu diễn tại thế vận 

hội Olympic Anh năm 2012 nhằm kêu gọi từ thiện tại bệnh viện trẻ 

em đường phố Great Ormond. Nhiều người có quan điểm rằng: 

“Cho con cá là từ thiện, cho cần câu là Công tác xã hội, dạy cho 

người ta câu là phát triển cộng đồng”. Tại  nước Anh, các tổ chức từ 

thiện có xu hướng gây quỹ nhỏ ở các bệnh viện nhi định kỳ hàng 
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năm khoảng từ 1 đến 2 triệu bảng Anh cho các hoạt động mua sắm 

trang thiết bị, xây dựng khu vơi chơi cho bệnh nhi và khu sáng tạo 

nghệ thuật, …Nhưng đây cũng là thách thức cho họ trong thời gian 

tới khi để gây dựng thêm quỹ và duy trì hình ảnh của họ trong cộng 

đồng (David [9]). Theo David Vernon-Edwards, Giám đốc của Quỹ 

từ thiện bệnh viện trẻ em chia sẻ: “Tiền của mọi người tài trợ chỉ 

làm tăng cường các hoạt động góp phần cải thiện an sinh xã hội, 

không nhằm trợ cấp đơn thuần cho trẻ”. Tại Việt Nam, có một số 

bệnh viện đã áp dụng phương pháp này như tại bệnh viện Nhiệt đới 

Trung ương, năm 2015, bệnh viện đã phối hợp với Nhà hát Chèo 

Hà Nội, biểu diễn hai vở kịch, quyên góp tiền ủng hộ cho hoạt động 

của Tổ công tác xã hội tại bệnh viện. Tuy nhiên, những hoạt động 

này ở Việt Nam hiện tản mát, không có bài bản và chủ trương thay 

đổi tích cực rõ nét như các nước trên thế giới [7]. 

Trong hai năm 2014 – 2015, phòng công tác xã hội của BVKH 

đã triển khai được một số hoạt động như phát quà cho bệnh nhi 

nhân ngày 1/6, phát sữa cho bệnh nhi nghèo, hoạt động gây quỹ 

phẫu thuật tim cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. So với 

hướng dẫn của Bộ Y tế, hoạt động tổ chức sự kiện của bệnh viện chỉ 

mới triển khai được hoạt động tổ chức các sự kiện, chương trình gây 

quỹ, chưa triển khai được hoạt động văn hóa, văn nghệ để giúp cải 

thiện tinh thần của người bệnh. Vấn đề này bệnh viện Nhi Trung 

ương đã triển khai đầy đủ các hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế, đã mở các lớp dạy kỹ năng sống cho các bệnh nhi điều trị nội trú, 

giúp các em giảm bớt căng thẳng trong quá trình điều trị, gia đình 

các em bớt lo buồn hơn. Bên cạnh đó, bệnh viện Nhi Trung ương 

còn tổ chức các sự kiện văn hoá, văn nghệ như chương trình “Mang 

âm nhạc đến bệnh viện”, giúp bệnh nhân thoải mái hơn, vui vẻ hơn 

trong quá trình điều trị. Đây là mô hình hoạt động rất thiết thực mà 

phòng công tác xã hội của bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cần 

phải học tập và triển khai nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hoá, 

tinh thần cho NB/NNNB [4]. 
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Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phòng công tác xã hội đã thực 

hiện đầy đủ 3/3 hoạt động, đó là: Quảng bá hình ảnh hoạt động của 

bệnh viện với xã hội và cộng đồng, giúp tăng cường mối quan hệ 

của bệnh viện với người dân và các cơ quan báo chí, kết nối những 

trường hợp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn với các cá nhân, tổ 

chức có thể hỗ trợ. Tuy nhiên, hoạt động vận động tài trợ nghiên 

cứu khoa học và đào tạo cho bệnh viện thì phòng công tác xã hội 

chưa thực hiện được. Hoạt động đào tạo lĩnh vực công tác xã hội: 

bệnh viện đã hướng dẫn được 4 sinh viên ngành công tác xã hội của 

trường Đại học Khánh Hòa thực tập tại bệnh viện và tập huấn về 

công tác xã hội cho 2 sơ có trình độ chuyên môn là Điều dưỡng 

đang hỗ trợ tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Các nội dung 

đào tạo được triển khai tại bệnh viện gồm có các nội dung: Thông 

tin cơ bản của bệnh viện, qui trình của phòng công tác xã hội, chức 

năng nhiệm vụ của phòng công tác xã hội, kỹ năng của người làm 

công tác xã hội, cơ chế hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn. Các nội 

dung đào tạo của bẹnh viện tương đồng với nhu cầu về phát triển 

nghề công tác xã hội trong ngành y tế được nêu trong nghiên cứu 

của Vũ Thị Minh Hạnh. Mặc dù vậy, hoạt động đào tạo lĩnh vực 

công tác xã hội của bệnh viện  vẫn chưa được chuyên nghiệp mà 

chủ yếu là mang tính tự phát, chưa ban hành giáo trình đào tạo. Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đồng với nghiên cứu của 

Trần Thị Vân Ngọc tiến hành tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 

2014: Quá trình vận động kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học và đào tạo cũng không triển khai được. Điều này có thể nhận 

thấy nhận thức của các nhà hảo tâm về hoạt động công tác xã hội 

chưa được toàn diện, họ chỉ hiểu một cách đơn giản hoạt động công 

tác xã hội cũng giống như hoạt động từ thiện, chỉ cần tài trợ kinh 

phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn mà không hiểu được 

việc tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo cũng 

là một cách giúp cho người bệnh có được những phương pháp điều 

trị tốt hơn, có được những nhân viên có kiến thức chuyên môn vững 
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vàng hơn để hỗ trợ tốt hơn cho người bệnh. Để giải quyết vấn đề 

này, phòng công tác xã hội cần phải có cách tiếp cận khác, có quy 

trình vận động tốt hơn mới có thể làm thay đổi được nhận thức của 

các nhà hảo tâm [4]. 

Hiện nay Bộ Y tế mới chỉ ban hành nhiệm vụ về công tác xã 

hội trong bệnh viện, tuy nhiên chưa ban hành tài liệu chuẩn về 

“Công tác xã hội trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chăm 

sóc sức khỏe y tế”. Các hoạt động đào tạo đang triển khai ở Việt 

Nam thường tổ chức ngắn hạn, dựa trên bộ tiêu chuẩn NASW về 

hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở chăm sóc y tế. Tuy nhiên, do 

đặc thù ngành Y, Bộ Y tế nên ban hành tài liệu chuẩn về nghề công 

tác xã hội. Trong các BV, nhân viên công tác xã hội chiếm tỷ lệ cao 

là điều dưỡng. Điều này cũng tương đồng với lịch sử nghề công tác 

xã hội bệnh viện trên thế giới. Đào tạo về Công tác xã hội y tế đã 

được tiến hành từ năm 1912, bắt đầu nở rộ những năm 1929 tại các 

trường Đại học Chicago, trường Xã hội New York, trường Trung 

học xã hội và Y tế Pensylavania, …[7] Ở nhiều nơi quy định nhân 

viên công tác xã hội bệnh viện bắt buộc phải được đào tạo. Khi 

được hỏi 596 người công tác tại khoa Công tác xã hội bệnh viện, 

70% yêu cầu nhân viên công tác xã hội phải được đào tạo cơ bản, 

trong đó có 48% yêu cầu phải có văn bằng, chứng chỉ với nhân viên 

công tác xã hội. Khác hẳn Việt Nam, trên thế giới do công tác xã 

hội đã tồn tại từ lâu và sự phát triển rầm rộ của các tổ chức từ thiện 

xã hội, tổ chức phi chính phủ, có rất nhiều hoạt động đào tạo về 

công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe. Số liệu đáng mừng hơn 

khi có 38% nhân viên công tác xã hội được phỏng vấn đã hoàn 

thành ít nhất một khóa học về chăm sóc y tế, 86% trong số họ có 

bằng cấp về điều dưỡng. Tại Mỹ, có nghiên cứu về “nhận thức về 

môi trường đạo đức bệnh viện trong Công tác xã hội bệnh viện” do 

Pugh GL và cộng sự tiến hành. Qua nghiên cứu, nhân viên công tác 

xã hội bệnh viện chỉ thực hành duy nhất tại môi trường bệnh viện, 
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nơi môi trường đạo đức có ảnh hưởng sâu sắc đến các hành vi. 

Nghiên cứu của UNICEF năm 2005 cho thấy tại Việt Nam 60% 

lĩnh vực cần chăm sóc về công tác xã hội về trẻ em và y tế đặc biệt 

là người nhiễm HIV. Có 53% ý kiến cho rằng cần đào tạo về công 

tác xã hội hình thức tại chức, 33% ý kiến muốn được đào tạo công 

tác xã hội chính quy [6].  

III. KẾT LUẬN 

Hoạt động của phòng công tác xã hội đang dần được hình thành 

theo nhu cầu thực tế của NB, gia đình họ cũng như đội ngũ nhân 

viên chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và các cơ sở y tế, thông 

qua con đường chính thức hóa và chuyên nghiệp hóa theo các quy 

định của ngành y tế. Với sự quá tải ở các bệnh viện, áp lực công 

việc nặng nề đối với người thầy thuốc, ảnh hưởng không nhỏ tới 

quá trình khám, chữa bệnh cho nhân dân, nếu có sự tham gia của 

nhân viên công tác xã hội hoặc cán bộ y tế được trang bị tốt kỹ năng 

chuyên môn sẽ làm tăng sự hài lòng của người bệnh, khiến họ tuân 

thủ điều trị và chất lượng khám chữa bệnh sẽ được tăng lên, góp 

phần nâng cao uy tín và thương hiệu của bệnh viện. Nghiên cứu này 

đã bổ sung thêm bằng chứng về tính thực tiễn của việc triển khai mô 

hình công tác xã hội trong bệnh viện. Đây chính là cơ sở để những 

người quản lý y tế và nhà hảo tâm trong cộng đồng có các chính 

sách phù hợp, quyết định hoạt động ưu tiên đảm bảo cho sự phát 

triển của ngành dịch vụ y tế và phát triển xã hội công bằng, hiệu 

quả, duy trì truyền thống đẹp của Việt Nam “lá lành đùm lá rách”. 
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TÓM TẮT 

Nội dung bài viết nhằm phân tích sự cần thiết của những người làm công 
tác xã hội tại bệnh viện Lao và bệnh phổi (BVL-BP) tỉnh Bến Tre và đề xuất 

những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực làm công tác xã hội tại BVL-BP Bến 
Tre nói riêng và cộng đồng địa phương nói chung. 

Từ khóa: công tác xã hội, bệnh viện Lao- bệnh Phổi , bệnh viện chuyên 

khoa, lây nhiễm, bệnh nhân, bệnh lao 

ABSTRACT 

The contents of the article aim to analyze the necessity of social workers at 
the tuberculosis and lung disease hospital and propose the solutions in social 

worker training at the hospital in particular, and the local community in general.  

Keywords: social work, Tuberculosis and Lung Diseases Hospital, specialty 

hospitals, infection, patients, tuberculosis 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh viện Lao và bệnh phổi (BVL-BP) là bệnh viện chuyên 

khoa thứ hai của Bến Tre được ra đời theo Quyết định của UBND 
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tỉnh Bến Tre, nguồn nhân sự chủ yếu được tách ra từ khoa Lao của 

bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. Do đặc thù 

của bệnh viện chuyên khoa có mức độ lây nhiễm cao trong bệnh 

nhân, bệnh viện và cộng đồng nên rất cần thiết có nguồn nhân lực 

về công tác xã hội góp phần tư vấn, hỗ trợ về mặt tinh thần cho các 

đối tượng này. Nhưng đây là công việc tương đối mới mẽ đối với 

nghề công tác xã hội. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 

phát triển nghề công tác xã hội bệnh viện nói chung và BVL-BP nói 

riêng rất cần được quan tâm và thực hiện. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Giới thiệu vài nét về BVL-BP tỉnh Bến Tre
1
 

 BVL-BP Bến Tre chính thức đi vào hoạt động từ tháng 

6/1012. Đây là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, hạng III.  

* Cơ sở vật chất cơ bản như sau: 

Số giường kế hoạch: 130 

Số giường thực k        

Có 5 phòng chức n ng    khoa lâm sàng    khoa  ược và   

khoa cận lâm sàng.  

Tổng số cơ sở vật chất: 80.  

Nhân vi n thường xuy n được đào tạo, tập huấn ngắn hạn với 

nhiều lớp như an toàn sinh học, an toàn phóng xạ, phòng cháy chữa 

cháy, quân sự trong tình hình mới, chống nhiễm khuẩn,…  

* Điểm mạnh của bệnh viện  

- Nguồn lực luôn được ổn định, đảm  ảo cho thực hiện chuy n 

môn. 

- Duy trì,  ảo quản và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế 

vận hành phục vụ người bệnh tốt, giữ gìn vệ sinh nội, ngoại cảnh 

                                                 
1
  Trích Báo cáo tóm tắt n m      của BVL-BP tỉnh Bến Tre 
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được quan tâm thực hiện, đảm bảo bệnh viện luôn khang trang, 

sạch, đẹp. 

- Đảm bảo được công tác cấp cứu người bệnh         h m, 

chữa  ệnh tất cả c c chỉ ti u đều thực hiện đạt và vượt so c ng k . 

- Thực hiện chương trình chống  ao quốc gia và công t c chỉ 

đạo tuyến c  đảm  ảo tốt, công t c triển khai điều trị  ao đa kh ng 

thuốc c  chuẩn  ị và thực hiện đ ng theo quy định của chương trình 

  tế mục ti u. 

- Ngoài ra, tổ chức tốt việc ký kết giao ước thi đua hàng n m 

giữa các khoa, phòng và Ban gi m đốc bệnh viện. Triển khai học 

tập và đ ng k   làm theo tấm gương đạo đức Hồ Ch   inh   

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử; Kiểm soát 

chống nhiễm khuẩn đối với toàn thể cán bộ công chức, người lao 

động bệnh viện theo quy định của ngành. 
   

Hình 1,2,3: Toàn cảnh khuôn viên BVL-BP tỉnh Bến Tre 

* Điểm hạn chế của bệnh viện 

- Trình độ chuyên môn chuyên khoa của một số bác s , điều 

 ư ng c n yếu ở các khoa lâm sàng, thực hiện còn một số thiếu sót 

trên bệnh  n theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm 

y tế (BHYT). 
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- Công suất sử dụng giường bệnh còn thấp và tỷ lệ bệnh tử vong 

tại bệnh viện còn cao, nguy n nhân như đã n u tr n. 

- Công tác triển khai k  thuật mới tại bệnh viên và công tác 

nghiên cứu khoa học, sáng kiến còn chậm trễ so với kế hoạch. Chưa 

triển khai được công t c xã hội ho  về y tế tại BV. 

- Công t c kh m chữa  ệnh  H T v n c n  ất cập trong 

chuyển tuyến, trong thanh, quyết to n chi ph .  

-  Về kiểm soát nhiễm khuẩn còn gặp nhiều kh  kh n trong 

công tác giám sát và quản l   Chi ph  đầu tư cho công tác xử lý 

chất thải còn quá cao trong khi nguồn thu viện phí của bệnh viện 

đạt thấp. 

- Kiểm tra đ nh gi  chất lượng bênh viện v n c n một số hạn 

chế như  chưa c  thang m y l n lầu  ành cho  i chuyển người 

khuyết tật, người  ệnh nặng  khu vực  ành ri ng cho người nhà 

bệnh nhân tại các khoa như khoa Kh m  ệnh, khoa Hồi sức cấp 

cứu,… c n chật hẹp, chưa đủ tiện nghi. 

2.2. Sự cần thiết của nghề công tác xã hội tại bệnh viện 

* Khái niệm về nghề công tác xã hội 

 Công tác xã hội là một nghề chuyên hỗ trợ, gi p đ  những 

người gặp kh  kh n hoặc những người bị đẩy ra ngoài xã hội (người 

nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, 

người già, ...). Sứ mạng của ngành công tác xã hội là nỗ lực hành 

động nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, sự bất công và 

sự bất  ình đẳng. Thực chất của nghề công tác xã hội là cung cấp 

dịch vụ cho người dân, nhân viên xã hội là người phục vụ chứ 

không phải là người chủ. Đối tượng được ch m s c, phục vụ đều là 

những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, là những người cần ch m 

sóc sức khỏe, được bảo vệ, che chở,… Ch nh vì vậy, ngoài kiến 

thức, nhân viên công tác xã hội cần phải được đào tạo nhiều về k  
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n ng mềm. Ví dụ, trường hợp một người có tổn thương tâm l  và c  

  định tự tử, nhân viên xã hội cần tìm hiểu nguyên nhân và mức độ 

tổn thương của người đ  và gi p đ  họ vượt qua khủng hoảng bằng 

cách tham vấn hoặc trị liệu tâm l  để người đ  ổn định lại và không 

có hành vi làm tổn hại đến bản thân nữa. Mặt kh c,  o đối tượng 

được ch m s c, phục vụ là những đối tượng đặc biệt n n cũng rất 

cần các nhân viên làm công tác xã hội c  đạo đức nghề nghiệp. Ví 

dụ, đối tượng bị khủng hoảng tâm lý hoặc không có khả n ng tự vệ, 

nếu như nhân vi n ch m s c không c  đạo đức nghề nghiệp thì 

người được ch m sóc lại có thể bị xâm hại. Một xã hội phát triển 

bền vững là một xã hội tạo được sự cân đối giữa phát triển kinh tế 

và vấn đề an sinh xã hội. Chính vì vậy, theo c c chuy n gia, đã đến 

l c ch ng ta đẩy mạnh phát triển công tác xã hội như một nghề 

chuyên nghiệp. Và việc lựa chọn nghề công tác xã hội chính là lựa 

chọn nghề của l ng nhân  i. 
2
 

* Nghề công tác xã hội BVL-BP 

Theo khái niệm trên, rõ ràng nghề công tác xã hội bệnh viên là 

nghề mới, có tầm quan trọng đặc biệt, được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt  Đề án phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020  theo Quyết định 3       QĐ-TTg và Bộ trưởng 

Bộ Y tế đã  an hành Quyết định số      QĐ-BYT về việc phê 

duyệt  Đề án phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành y tế giai 

đoạn 2011-2020  vào ngày 15/7/2011.
3

  Điều này, thể hiện quyết 

tâm đưa công t c xã hội vào bệnh viện , giúp ngành Y tế mang lại 

hiệu quả cao nhất cho việc ch m s c sức khỏe người bệnh.    

Riêng tại BVL-BP tỉnh Bến Tre hiện tại, xét về biên chế chính 

thức và hợp đồng, gần như không c  ai chuy n tr ch về công tác xã 

                                                 
2
  Trích trang web http://ctxh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=c0c449e7-ea0f-49a1-

84c8-5cf201348dc1, truy cập ngày 7/10/2016 
3
  Trích trang web http://kcb.vn/benh-vien-phai-phong-hoac-to-cong-tac-xa-hoi-de-

ho-tro-nguoi-benh.html, truy cập ngày 17.10.2016. 

http://ctxh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=c0c449e7-ea0f-49a1-84c8-5cf201348dc1
http://ctxh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=c0c449e7-ea0f-49a1-84c8-5cf201348dc1
http://kcb.vn/benh-vien-phai-phong-hoac-to-cong-tac-xa-hoi-de-ho-tro-nguoi-benh.html
http://kcb.vn/benh-vien-phai-phong-hoac-to-cong-tac-xa-hoi-de-ho-tro-nguoi-benh.html
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hội bệnh viện. Đảm nhiệm công việc như nhiệm vụ của người làm 

công tác xã hội trong bệnh viện, phần lớn do hộ lý, y tá, y s , bác 

s ,…thực hiện. Như vậy, bên cạnh nhiệm vụ chuy n môn được 

giao, toàn thể nhân vi n  V đảm nhiệm luôn công việc của người 

làm công tác xã hội. Khi bệnh nhân, thân nhân cần sự gi p đ , tư 

vấn, họ luôn sẵn sàng giải th ch, hướng d n đ ng y u cầu, phòng 

tránh thấp nhất mức độ lây nhiễm khó kiểm soát. Tuy nhiên, với số 

lượng bệnh nhân ít hoặc vừa đủ chuẩn thì việc kiêm nhiệm tạm thời 

v n có thể chấp nhận được. Nhưng khi lượng bệnh t ng đột biến, 

việc này có thể được thực hiện song không thể đ p ứng theo đ ng 

chức n ng và nhiệm vụ của người làm công tác xã hội.  

Ngoài ra, với nhiều bệnh nhân bị bệnh lao nặng, khó chẩn đo n 

như lao thanh quản, lao phế quản, lao da, lao ruột, lao xương khớp, 

lao màng phổi, màng tim, dò hậu môn trực tràng do lao, bệnh lý 

khác phối hợp với bệnh lao như  ạ dày, tiểu đường, suy gan, suy 

thận,.... Các bệnh phổi nặng khó chẩn đo n như: tràn khí màng phổi 

trung thất, bệnh bụi phổi, sarcoidosis, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

ở tất cả các cấp độ,....Bên cạnh việc kh m và điều trị bệnh, người 

bệnh và thân nhân rất cần đến sự hỗ trợ, tư vấn về mặt tinh thần và 

bảo vệ sức khỏe từ đội ngũ những người làm công tác xã hội. 

Bên cạnh đ , việc thực hiện mục tiêu chung của bệnh viện là: 

 Tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt 

động lĩnh vực chuyên khoa Lao và bệnh Phổi của bệnh viện nhằm 

cung ứng các dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại 

sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên 

y tế, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre nói 

riêng của đất nước nói chung 
4
, như vậy, muốn mang lại sự hài lòng 

đ , cũng cần đến sự góp sức của người làm công tác xã hội bệnh 

viện. Ngoài ra, phát triển nghề công tác xã hội bệnh viện sẽ góp 

phần đổi mới toàn diện phong c ch, th i độ phục vụ hướng tới sự 

                                                 
4
  Trích Mục tiêu của Báo cáo tóm tắt n m    5 của BVL-BP tỉnh Bến Tre. 
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hài lòng của người bệnh, đ p ứng yêu cầu ch m s c sức khỏe ngày 

càng cao của nhân dân.  

 Trong phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện hàng 

n m, ti u ch    T ng cường gi o  ục rèn luyện y đức, quy chế giao 

tiếp, ứng xử đối với nhân viên  ệnh viện 
5
 luôn được quan tâm, vì 

thế cơ sở vật chất, người bệnh, thân nhân,… rất cần được tiếp cận 

với người làm công tác xã hội. 

Người làm công tác xã hội trong BVL- P thường sẽ đảm nhận 

các nhiệm vụ sau: 

- Tư vấn người bệnh ổn định tư tưởng, hiểu cơ chế bệnh tật của 

bản thân, khắc phục tâm l   i quan,  ao động về c n  ệnh bản thân 

đang mắc phải, tạo môi trường thân thiện, h a đồng, lạc quan, yêu 

cuộc sống, có khát vọng điều trị khỏi bệnh.  

- Trao đổi, tư vấn tế nhị, khéo léo với người bệnh và thân nhân 

cách thức giữ vệ sinh, bồi bổ sức khỏe, tập luyện, nâng cao thể lực. 

- Đối với c c trường hợp Lao-HIV/AIDs, Lao-tiểu đường, Lao 

kê, Lao phổi tạo hang, Lao thanh quản, đặc biệt là Lao kháng 

thuốc, …c  mức độ lây nhiễm cao, nguy hiểm, cần tư vấn trong 

việc tránh lây lan cho cộng đồng, tránh mặc cảm cá nhân, xa lánh 

cộng đồng, người thân. 

- Phối hợp cùng với nhân viên y tế hướng d n, dặn dò, theo dõi 

việc uống thuốc đ ng giờ, đ ng liều lượng, không tự ý bỏ điều trị 

khi thấy sức khỏe hồi phục sau khi xuất viện về điều trị ngoại trú.  

- Thành lập đội ngũ công t c xã hội bệnh viện thời vụ, thiết lập 

đường  ây n ng tư vấn, hỗ trợ khi cần sự gi p đ . 

Như vậy, đào tạo nghề công tác xã hội bệnh viện cần đ p ứng 

các yêu cầu sau: 

                                                 
5
  Tr ch Phương hướng, nhiệm vụ của Báo cáo tóm tắt n m      của BVL-BP tỉnh 

Bến Tre, 
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- Có trí tuệ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên khoa phục 

vụ tư vấn sức khỏe. 

- Phương ph p đào tạo, thực hành k  n ng nghề đạt hiệu quả. 

- C  đạo đức, phẩm chất tốt theo đ ng nghĩa của nghề công tác 

xã hội, sức khỏe đảm bảo phục vụ lâu dài trong nghề. 

2.3. Giải pháp phát triển nghề công tác xã hội tại bệnh viện nói 

chung và BVL-BP Bến Tre 

* Giải pháp 1: Tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu bổ sung 

nguồn nhân lực công tác xã hội bệnh viện 

Cần tiến hành khảo sát nhu cầu nhằm đào tạo có trọng tâm, 

trọng điểm, đ p ứng yêu cầu tuyển dụng của các BV. Từ đ , đảm 

bảo đ p ứng cân đối nhu cầu cung – cầu giữa cơ sở đào tạo và tuyển 

dụng. 

Thực hiện giải pháp này cần có sự tham gia của các bệnh viện 

và hệ thống giáo dục Đại học – Cao đẳng địa phương, cụ thể là các 

bệnh viện trong tỉnh và trường Cao đẳng Bến Tre, nhằm bám sát 

nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực phục vụ công tác xã hội bệnh viện. 

* Giải pháp 2: Xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn 

giáo trình phù hợp theo yêu cầu của nghề công tác xã hội bệnh 

viện đa khoa và chuyên khoa 

Chương trình khi xây dựng cần chú ý đ p ứng nhu cầu đào tạo, 

đào tạo phù hợp với đơn vị sử dụng lao động, phù hợp kiến thức 

chuy n khoa, như vậy, trong thiết kế cần mạnh dạn t ng thời lượng 

thực hành BV, đặc biệt định hướng việc chọn các chuyên ngành 

chuyên khoa cụ thể cho sinh viên ở các học k  thuộc n m thứ 3, 4.  

Vấn đề đặt ra để giải quyết là đối với  V chuy n khoa, đặc biệt 

là các chuyên khoa có mức độ lây nhiễm cao, ảnh hưởng đến sức 

khỏe và tâm lý cả người làm công tác xã hội cũng như người bệnh, 
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như trường hợp BVL-BP, sẽ rất ít sinh viên ham thích công việc 

này khi mức độ rủi ro cao, vì thế khả n ng lựa chọn chắc chắn sẽ rất 

thấp. Đây là  ài to n kh  cần tìm lời giải tối ưu, đặc biệt là giải 

ph p động viên, khích lệ và phương thức hạn chế thấp nhất mức độ 

lây nhiễm. 

Việc biên soạn gi o trình cũng cần có sự phối hợp giữa đội ngũ 

giảng vi n c c trường Đại học và các nhà nghiên cứu làm việc trong 

ngành y. Tuy nhiên, điều này cũng gặp phải điều kh  kh n trong 

việc vừa trang bị kiến thức ngành, đa khoa và chuy n khoa. 

* Giải pháp 3: Tập huấn, bồi dưỡng nghề công tác xã hội 

bệnh viện từ đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện 

Đội ngũ y,   c sĩ  ệnh việncó nhiều khả n ng tiếp cận kiến 

thức, k  n ng của nghề công tác xã hội, vì chính những người này 

đã được rèn luyện nhiều về y đức trong hành nghề. Do đ , việc tiếp 

cận của họ sẽ rất thuận lợi hơn so với c c đối tượng khác. Giải pháp 

này gắn với đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực của các bệnh 

viện, khi xây dựng kế hoạch hành động hàng n m của BV cần chú ý 

đến giải pháp này. 

Vấn đề đặt ra là thời gian học tập, cấp bằng hoặc giấy chứng 

nhận ngắn, trung và dài hạn, đối tượng cử đi học với những tiêu chí 

và tiêu chuẩn nào?,…  

* Giải pháp 4: Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo nghề 

công tác xã hội bệnh viện 

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy c  li n quan đến chuyên 

ngành như thế nào. Rất cần đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đến từ 

trường Đại học   và c c   c s , gi o sư chuy n khoa để phối hợp 

c ng c c trường Đại học đào tạo chuyên ngành công tác xã hội bệnh 

viện, như vậy khi sinh viên ra trường sẽ được trang bị kiến thức và 

môi trường thực tế nơi tuyển dụng và làm việc của các em sau này. 
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Nếu đào tạo đại trà thì nghề công tác xã hội và công tác xã hội bệnh 

viện có gì khác nhau?  

Giảng viên cần phải thường xuyên cập nhật tri thức, nâng cao 

k  n ng nghiệp vụ và liên hệ thực tế nghề nghiệp phù hợp. Chính 

đội ngũ giảng vi n là người góp phần lớn đến chất lượng đào tạo. 

* Giải pháp 5: Liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và bệnh 

viện  

Thường xuyên phối, kết hợp trong việc tham quan, thực hành, 

cộng tác, tiếp xúc với người bệnh và thân nhân để sinh viên không 

bở ng  và e ngại khi tiếp cận c c đối tượng này.Việc này không nên 

đợi đến khi kiến tập, thực tập mới tiến hành mà nên tổ chức xuyên 

suốt quá trình học tập, để sinh viên chuẩn bị về mặt tâm lý ngay từ 

đầu. Điều này giúp kiểm chứng các kiến thức hàn lâm được ứng 

dụng vào môi trường thực tiễn đạt hiệu quả như thế nào. 

* Giải pháp 6: Vấn đề kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất 

lượng đào tạo 

Việc này liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ  ao động- 

Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế cần thống nhất trong việc xây dựng 

Bộ Tiêu chuẩn k  n ng nghề công tác xã hội bệnh viện với nội dung 

phù hợp yêu cầu thực tiễn của nghề công tác xã hội bệnh viện, so 

sánh về mức độ tương th ch với một số quốc gia trong khu vực và 

trên thế giới. Đây cũng là cơ sở cho các bệnh viện tuyển dụng cán 

bộ chuyên trách công tác xã hội bệnh viện. 

Về việc đánh giá chất lượng đào tạo cần dựa trên các tiêu chí 

như: 

- Qui mô: Nghề công tác xã hội nói chung và công tác xã hội 

bệnh viện nói riêng sẽ ngày càng phát triển đ p ứng xu thế hội nhập 

thế giới, vì thế việc t ng số lượng và đa  ạng loại hình đào tạo mới 

đ p ứng nhu cầu nguồn nhân lực công tác xã hội bệnh viện, đặc biệt 
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trong các BV quốc tế tại Việt Nam. Ri ng đối với BVL-BP trong 

điều kiện chất lượng cuộc sống người  ân được nâng cao, nhu cầu 

được giải th ch, động viên tinh thần từ người làm công tác xã hội sẽ 

ngày càng t ng.  ặc dù trong thời điểm hiện tại, những người mắc 

bệnh  ao đa phần người  ân nghèo, nhưng trong tương lai với 

những thể bệnh biến triển kh  lường như Lao- Tiểu đường ngày 

càng xuất hiện nhiều hơn ở đối tượng có thu nhập cao, nên rất cần 

phát triển lực lượng công tác xã hội bệnh viện.  

- Cơ cấu: công tác xã hội bệnh viện cần phân chia thành các 

nh m chuy n khoa như Nhi, Sản, Mắt, Xương-Khớp, Tâm thần, 

Lây, Lao, Tim mạch, Nội thần kinh, Nội tổng quát, Ngoại khoa, Lão 

khoa, Ung  ướu,…đồng thời đảm bảo tỉ lệ đào tạo tương th ch với 

nhu cầu của các bệnh viện chuyên khoa. Việc này cần có sự điều 

tra, thống kê thực tế và cập nhật nhu cầu trong từng thời điểm nhất 

định. Hiện tại và tương lai, ngày càng xuất hiện nhiều BV chuyên 

khoa sâu, n n cơ cấu đội ngũ công tác xã hội bệnh viện cũng c  sự 

thay đổi theo lộ trình thích hợp. 

- Chất lượng  Đảm bảo theo c c ti u ch  đặt ra về sức khỏe, 

phẩm chất đạo đức, k  n ng thực hành nghề nghiệp đ p ứng nhu 

cầu ngày càng cao của xã hội. Ngoài ra, cần phải n ng động, sáng 

tạo trong mọi hoàn cảnh, môi trường làm việc. Khả n ng ngoại ngữ 

cũng là ti u ch  để đ nh gi . Người nước ngoài sinh sống và làm 

việc tại địa phương rất cần được tư vấn, hỗ trợ về mặt sức khỏe, 

bệnh tật. 

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1. Kết luận 

Theo quy luật từ xưa đến nay, khi mắc bệnh phải uống thuốc, 

song đôi khi liều thuốc tinh thần cũng rất hiệu nghiệm, đặc biệt đối 

với những bệnh nhân phải đối mặt với những c n  ệnh mà sự k  thị 

trong xã hội là rất lớn, điển hình như  ệnh Lao và Lao- HIV/AIDS. 
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Họ có thể đối mặt với cái chết bất k  lúc nào. Những lời động viên, 

ch m s c, an ủi, hướng d n phòng, tránh bệnh,… của người làm 

công tác xã hội góp phần xoa dịu nỗi đau, tạo sự yên tâm, tích cực 

trong điều trị mau lành bệnh hoặc có thể kéo dài thêm sự sống trong 

sự lạc quan, thân ái của người thân.  

Người làm công tác xã hội bệnh viện cần làm việc vì tinh thần 

trách nhiệm gi p người bệnh nhẹ lo về bệnh tật, tất cả vì sức khỏe 

bệnh nhân, thể hiện sự hòa hợp các giá trị: giá trị  xã hội, nghề 

nghiệp, bệnh viện và của chính mình.  

3.2. Kiến nghị 

* Liên Bộ gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương 

binh – Xã hội, Bộ Y tế  

- Cần x c định rõ cơ chế quản l , đào tạo nghề công tác xã hội 

bệnh viện trong việc phối hợp liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

 ao động Thương  inh – Xã hội, Bộ Y tế. 

- Hoàn thiện xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho 

người làm CTXH BV, biết chấp nhận những kh  kh n, s ng tạo, 

linh động trong bảo vệ sức khỏe bản thân và thân chủ của mình. 

* Trường Cao đẳng Bến Tre 

- Định hướng trong việc xin chủ trương mở mã ngành đào tạo 

công tác xã hội trong nhà trường, chuyên ngành công tác xã hội 

bệnh viện. 

- Liên kết với c c trường Đại học c  đào tạo ngành công tác xã 

hội bệnh viện để liên thông từ Cao đẳng l n Đại học. 

- Hợp tác, phối hợp mở các lớp đào tạo ngắn hạn công tác xã 

hội bệnh viện phục vụ yêu cầu cấp bách của địa phương. 

* BVL-BP Bến Tre nói riêng và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh 

nói chung 



PHẦN II 

 THỰC  TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN  

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG  BỆNH VIỆN 

 

- 208 - 

- Nên mạnh dạn thành lập tổ, phòng công tác xã hội, thực hiện 

vai trò cầu nối giữa bệnh nhân, thân nhân và BV, tạo niềm tin vào 

hệ thống y tế trong cộng đồng. 

- Tuyển dụng nhân sự ngành công tác xã hội bệnh viện nhằm 

phát huy tốt nhất vai trò, nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ ngày càng 

tốt hơn cho người bệnh, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm Lao trong 

cộng đồng  ân cư.  

Tóm lại, đào tạo người làm công tác xã hội bệnh viện cần có trí 

tuệ, nhân cách, sức khỏe, biết hy sinh và c  trình độ chuyên môn 

nghề nghiệp phù hợp làm việc trong các bệnh viện đa khoa hoặc 

chuyên khoa.   
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TÓM TẮT:  

Hiện nay, công tác xã hội được xem như một cấu phần quan trọng không 

thể thiếu trong hệ thống y tế nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc điều trị cho bệnh 

nhân. Nhiều bệnh viện tuyển dụng nhân viên công tác xã hội để thực hiện vai trò 

trợ giúp bệnh nhân đương đầu với bệnh tật, vượt qua những trở ngại kinh tế và 

xã hội nhằm nâng cao kết quả điều trị. Như vậy việc đào tạo nguồn nhân lực đáp 

ứng được yêu cầu thực tế lại tùy thuộc một phần vào trách nhiệm của nhà trường 

thể hiện qua việc xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp. Trong 

khuôn khổ bài viết này, bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc 

phân tích 11 bảng thông tin tuyển dụng nhân viên công tác xã hội trong bệnh 

viện từ các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc và Canada, nhóm tác giả đưa ra những 

luận bàn và khuyến nghị khi xây dựng đề cương học phần công tác xã hội trong 

bệnh viện tại Việt Nam. 

Từ khóa: khung chương trình, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, 

công tác xã hội 

ABSTRACT: 

Social worker professionals seen to play a significant role in health care 

system in term of effective treatments. It appears that several hospitals seek for 

competent social workers, empowering clients to cope with their physical-mental 

health challenges and other environmental issues related, such as finances. To 

meet the urgent need, the universities of social work are committed to promoting 

high quality social work trainings, so the social work students are fully prepared 

to work in hospital settings. To be able to fulfill the need, the social professionals 

                                                 
*
  ThS , Giảng viên Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á học, Trường 

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 
**

  ThS, Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng 
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ought to develop the appropriate curriculums and methods in universities. In the 

framework of this article, using the qualitative research methodology through the 

analysis of the job descriptions of social worker in hospitals from the United 

States, Britain and Canada, the authors are going to discuss the school 

curriculum in regards to social work in eleven hospital settings. 

Keywords: educational framework, education, health care, hospitals, social 

work 

1. Đặt vấn đề 

Nghề công tác xã hội đã và đang trở thành là một trong những 

nghề đáp ứng nhu cầu cấp thiết của trong mọi khía cạnh đời sống 

con người. Nhân viên công tác xã hội tham gia vào tiến trình giải 

quyết vấn đề xã hội hiện nay nhằm nâng cao chất lượng sống của 

con người. Thực hành công tác xã hội trong bệnh viện là một trong 

những lĩnh vực đang được chú trọng phát triển ở Việt Nam cũng 

như nhiều nước trên thế giới. Điều này thúc đẩy cộng đồng xã hội 

thừa nhận quyền con người thông qua việc chăm sóc toàn diện cả về 

thể chất, tinh thần và xã hội, trong đó công tác xã hội đóng vai trò 

như là một nhà trị liệu khía cạnh tinh thần và gắn kết thân chủ với 

các nguồn lực xã hội. Đứng từ góc độ thực hành trong lĩnh vực y tế 

hướng đến sứ mệnh chung của ngành, một nhóm tác giả người Mỹ 

nhận định rằng “khi chúng ta xét đến sứ mệnh của ngành công tác 

xã hội, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy nó liên quan đến chăm sóc, 

chữa trị các vấn đề tinh thần của con người, vì thế thực hành công 

tác xã hội trong lĩnh vực y tế là một bằng chứng rõ ràng thể hiện 

vai trò này” (Jessica A. Ritter, Halaevalu F. O. Vakalahi, & Mary 

Kiernan - Stern, 2009, p. 89). Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế lại 

trở nên đa dạng khi xét đến các chuyên khoa trong bệnh và thể thức 

hoạt động của hệ thống y tế mà những yêu cầu về vai trò của nhân 

viên cũng sẽ khác nhau như chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ 

đào tạo. Đối với Darell P.Wheeler và các thành viên trong Hiệp hội 

công tác xã hội Hoa Kỳ thì nhấn mạnh đến bằng cấp và chứng chỉ 
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hành nghề như là một thước đo năng lực chuyên môn của nhân viên 

công tác xã hội “nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện phải là 

người đã có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ thuộc những trường được 

công nhận bởi Hiệp hội đào tạo công tác xã hội Hoa Kỳ. Tùy thuộc 

vào luật quy định của từng bang nhưng nhân viên buộc phải được 

cấp chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực họ thực hành” 

(Darrel P. Wheeler, Angelo McClain, Lisa E. Cox, Terrie Fritz, 

Virna Little, Shirley Otis-Green, Anthony Yamomoto, & Stacy 

Collins, 2016, p. 10). Mặt khác Jessica A. Ritter và cộng sự khẳng 

định những vai trò của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế 

“nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện là những người giúp đỡ 

bệnh nhân và gia đình của họ đối phó hữu hiệu với những đau đớn, 

tổn thương về thể chất cũng như tâm lý khi bị chẩn đoán bệnh tật 

đặc biệt là bệnh mãn tính bằng việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ để họ 

thực hiện chức năng xã hội khi trở về gia đình, cộng đồng” (Jessica 

A. Ritter, Halaevalu F. O. Vakalahi, & Mary Kiernan - Stern, 2009, 

p. 91). Nhìn chung tùy thuộc vào bối cảnh của từng quốc gia tại 

những thời điểm khác nhau mà yêu cầu năng lực của nhân viên 

công tác xã hội sẽ thay đổi để phù hợp với thực tiễn. Dù có những 

yêu cầu chuyên biệt trong hệ thống y tế nhưng tất cả người thực cần 

đảm bảo những năng lực cốt lõi của ngành công tác xã hội. Với 

quan điểm về sự đáp ứng cách linh hoạt các lĩnh vực hoạt động đối 

với các vấn đề của thân chủ, Tuula Heinonen và Anna Metteri cho 

rằng: “phương thức tiếp cận và khuôn mẫu về lý thuyết và thực 

hành công tác xã hội cần được làm mới và linh hoạt hơn để đáp 

ứng được sự thay đổi trong bối cảnh của thân chủ” (Tuula 

Heinonen & Anna Metteri, 2005, p. 8). Cùng với những quan điểm 

đa chiều về thực hành công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe, chúng tôi phân tích các yêu cầu thực tiễn thể hiện qua các 

thông tin tuyển dụng nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện ở 

Hoa Kỳ, Anh Quốc và Canada. Dựa vào kết quả này chúng tôi nối 

kết với bối cảnh đào tạo và thực hành nghề công tác xã hội tại Việt 
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Nam trong giai đoạn hình thành và phát triển nhằm đưa ra những 

luận điểm về việc xây dựng đề cương học phần công tác xã hội 

trong bệnh viện hiện nay..  

2. Nghiên cứu về yêu cầu của thị trường lao động đối với nghề 

công tác xã hội trong bệnh viện 

2.1 Phương pháp nghiên cứu 

Trong bài viết này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên 

cứu định tính và kỹ thuật chính là phân tích nội dung của dữ liệu thứ 

cấp. Chúng tôi tập trung phân tích những yêu cầu được mô tả trong 

bảng thông tin tuyển dụng nhân viên công tác xã hội trong hệ thống 

y tế, sau đó tập hợp và diễn giải ý nghĩa chung của chúng. Dựa vào 

bối cảnh Việt Nam, nhà tuyển dụng sẽ đăng thông tin tuyển dụng 

trên các website như: www.vietnamworks.com hoặc 

www.careerlink.vn  hoặc http://careerbuilder.vn, và đa số người lao 

động tri thức trẻ cũng tìm kiếm cơ hội việc làm từ những trang web 

này, nhóm tác giả truy cập google tìm kiếm từ khóa “social work 

jobs in hospital settings”. Chúng tôi lựa chọn 11 bảng tuyển dụng 

này dựa vào thứ tự xuất hiện từ trên xuống khi gõ từ khóa “social 

work jobs in hospital settings”; thời gian đăng tải trong phạm vi bốn 

tháng từ 01/06/2016 đến 30/09/2016; tên vị trí tuyển dụng là nhân 

viên công tác xã hội hoặc quản lý ca; đơn vị tuyển dụng là bệnh 

viện hoặc cơ sở y tế. Vì hạn chế về thời gian, nguồn lực và địa lý 

nên nhóm tác chỉ thực hiện việc thu thập, phân tích dữ liệu và viết 

báo trong hai tháng. Kết quả phân tích chỉ dựa vào những thông tin 

tìm kiếm trên mạng, chưa có trao đổi trực tiếp với đơn vị tuyển 

dụng để hiểu và làm rõ thông tin hơn. Và các thông tin tuyển dụng 

tìm kiếm chỉ chủ yếu ở nước: Hoa Kì, Canada, Anh Quốc. Ba nước 

này mặc dù là các nước có ngành công tác xã hội phát triển trên thế 

giới nhưng chắc chắn có sự khác biệt về hệ thống pháp lý, văn hóa, 

lối sống xã hội. Trong giới hạn nghiên cứu, bài tham luận chưa thể 

http://www.vietnamworks.com/
http://www.careerlink.vn/
http://careerbuilder.vn/
http://chúng/
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phân tích sâu những ảnh hưởng trên trong việc đào tạo nhân viên 

công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

Mô tả nhóm khách thể: Trong số 11 thông tin tuyển dụng nhân 

viên công tác xã hội này thì có bốn thông tin được đăng ở website 

www.simplyhired.com và ba thông tin được đăng ở website 

www.indeed.com, số còn lại được đăng ở trang tuyển dụng của Anh 

Quốc và Canada. Truy cập vào website của những bệnh viện có 

đăng tuyển nhân viên công tác xã hội, chúng tôi ghi nhận sáu bệnh 

viện đa khoa, bao gồm chỉnh hình, tim mạch, ung thư, xương khớp, 

nội tiết, sản và một số khoa khác. Ngoài ra còn có hai bệnh viện 

chuyên khoa nhi đồng, một bệnh viện chuyên tim mạch và một 

bệnh viên chuyên khoa sức khỏe tâm thần. Trong khảo sát chúng tôi 

phát hiện có ba bệnh viện cung cấp dịch vụ chuyên biệt cho phụ nữ 

và trẻ em. Riêng người nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt lại trở 

thành khách hàng chính của một bệnh viện công giáo do các Nữ tu 

Bác Ái
1
 thành lập. Bảng 1 bên dưới sẽ mô tả đặc điểm chung của 

nhóm khách thể nghiên cứu với số mẫu là 11 (n=11).  

Bảng 1. Đặc điểm nhóm khách thể nghiên cứu 

Quốc gia 

(n=11) 
Trang web tuyển dụng (n=11) Chuyên khoa (n=11) 

Hoa Kỳ 9 www.simplyhired.com 4 

Đa khoa (tim 

mạch, chỉnh hình, 

sản, ung thư…) 

6 

Anh 

Quốc 
1 www.indeed.com 3 Tim mạch 1 

Canada 1 www.jobs.communitycare.com 2 Sức khỏe tâm thần 1 

                                                 
1
  Những người nữ đi tu tại dòng Nữ Tử Bác Ái do thánh Vinh Sơn thành lập, dòng 

tu này thuộc Thiên Chúa giáo. 

http://www.simplyhired.com/
http://www.indeed.com/
http://www.simplyhired.com/
http://www.indeed.com/
http://www.jobs.communitycare.com/
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  Khác 2 Nhi đồng 2 

    Khuyết thông tin 1 

Những yêu cầu chung đối với nhân viên công tác xã hội trong 

bệnh viện: Phân tích nội dung đăng tuyển nhân viên công tác xã hội 

trong bệnh viện, chúng tôi ghi nhận có bảy trong số 11 trường hợp 

yêu cầu ứng viên ở trình độ thạc sĩ, chỉ một trường hợp là cử nhân, 

ba trường hợp còn lại bị khuyết thông tin. Tuy nhiên hai trong số ba 

trường hợp khuyết thông tin này yêu cầu giấy phép hành nghề công 

tác xã hội, vậy có thể hiểu người lao động phải có trình độ cử nhân 

trở lên mới được thi xin cấp giấy phép hành nghề.  Chứng chỉ hành 

nghề là điều kiện tuyển dụng của 10 bệnh viện, tất cả 11 thông tin 

tuyển dụng đều yêu cầu người lao động phải có kinh nghiệm làm 

việc liên quan.  Bảng số 2 bên dưới sẽ mô tả những yêu cầu của các 

bệnh viện đối với người ứng tuyển. 

Bảng 2. Yêu cầu đối với nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện 

Trình độ đào tạo Kinh nghiệm 

Cử nhân công tác xã hội 1 ≤ 1 năm 1 

Thạc sĩ công tác xã hội 7 ≥ 2 năm ≤ 4 năm 4 

Khuyết thông tin 3 Đã từng có kinh nghiệm liên quan 6 

Tổng cộng (n) 11 Tổng cộng (n) 11 

Mô tả công việc trong bệnh viện: Những yêu cầu công việc của 

một nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện là nội dung trọng 

tâm của bài tham luận này. So sánh, phân tích và tổng hợp hoạt 

động, công việc và trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội, 

chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt nhiều giữa 11 đơn vị 

tuyển dụng. Ngoại trừ những công việc hành chính như thực hiện 

các báo cáo, các thủ tục giấy tờ, nhóm tác giả dựa vào đặc thù của 
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công việc chuyên môn để phân những hoạt động này thành ba nhóm 

chính: (1) Hoạt động can thiệp. Nghĩa là nhân viên công tác xã hội 

làm việc trực tiếp với bệnh nhân và người nhà để trợ giúp họ đối 

phó với những thách thức trong quá trình điều trị như sự đau đớn về 

thể chất, can thiệp hoặc trị liệu các vấn đề tinh thần, ngoài ra các 

khó khăn về kinh tế. (2) Tìm kiếm và kết nối nguồn lực xã hội. Đối 

với nhóm nhiệm vụ này, nhân viên công tác xã hội chú trọng đến 

việc đáp ứng tối đa nhu cầu của thân chủ nhằm trợ giúp cho quá 

trình phục hồi bệnh tật của họ thông qua việc nối kết bệnh nhân và 

gia đình của họ với các tổ chức phúc lợi xã hội trong và ngoài bệnh 

viện. (3) Hỗ trợ sau điều trị. Sau khi bệnh nhân kết thúc liệu trình 

điều trị trong bệnh viện, nhân viên công tác xã hội vẫn tiếp tục theo 

dõi hỗ trợ họ đương đầu với những thách thức khi trở về môi trường 

sống. Nội dung nhóm công việc được diễn giải như sau: 

1) Hoạt động can thiệp: Nhân viên công tác xã hội tham gia 

vào quá trình trị liệu tâm lý, can thiệp và trợ giúp thân chủ vượt 

qua những vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất, tinh thần, kinh 

tế và xã hội. Để thực hiện được nhóm công việc này, nhân viên 

đó phải có trình độ đào tạo thạc sĩ và có giấy phép hành nghề. 

Điều này cho thấy năng lực chuyên môn và năng lực thực hành 

rất được đề cao đối với hoạt động can thiệp trợ giúp cho thân chủ 

trong hệ thống y tế ở Hoa Kỳ, Anh Quốc hay Canada. Nhân viên 

công tác xã hội phối hợp chặt chẽ với bác sĩ điều trị để đánh giá 

toàn diện vấn đề của thân chủ, cùng đội ngũ nhân viên y tế xây 

dựng kế hoạch trị liệu và theo dõi hỗ trợ tiến trình thực hiện diễn 

tiến quá trình điều trị/can thiệp. Bên cạnh đó vị trí công việc này 

cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như: can thiệp khủng hoảng, 

giáo dục thay đổi hành vi, hướng dẫn tuân thủ điều trị, làm việc 

với thân chủ và gia đình của họ trong việc giải quyết các vấn đề 

ảnh hưởng đến quá trình phục hồi bệnh tật.  

2) Hoạt động nối kết nguồn lực xã hội: Trong nhóm nhiệm 

vụ này, nhân viên công tác xã hội phải tìm thiết lập mối quan hệ 



PHẦN II 

 THỰC  TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN  

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG  BỆNH VIỆN 

 

- 216 - 

với tất cả cơ quan, tổ chức và các nguồn lực xã hội để nối 

kết/chuyển gửi thân chủ và gia đình họ nhằm đáp ứng nhu cầu 

của họ. Nguồn lực xã hội này có thể tồn tại trong bệnh viện hoặc 

ngoài cộng đồng, nơi thân chủ sinh sống. Sự đa dạng về dịch vụ 

hỗ trợ và hình thức hoạt động của các nguồn lực này sẽ tăng 

cường khả năng giải quyết vấn đề của thân chủ một cách toàn 

diện trong quá trình trị liệu và phục hồi. 

3) Hoạt động hỗ trợ sau điều trị: Những hoạt động hỗ trợ sau 

khi bệnh nhân xuất viện được đề cập đến ở hầu hết trong 11 thông 

tin tuyển dụng, tuy nhiên độ sâu của thông tin mô tả thực hiện hoạt 

động này như thế nào chưa được trình bày. Mặc dù tên gọi vị trí 

tuyển dụng nhân viên công tác xã hội trong bệnh viên nhưng phạm 

vi hoạt động công việc để trợ giúp cho bệnh nhân lại vươn đến cả 

cộng đồng sống của bệnh nhân. Chắc chắn quá trình phục hồi bệnh 

tật của bệnh nhân, đặc biệt là những căn bệnh mãn tính như cao 

huyết áp, HIV hay những căn bệnh để lại nhiều di chứng như ung 

thư cần phải tiếp tục được chăm sóc về y tế và tinh thần tại môi 

trường sống của họ. Những hoạt động này chủ yếu bổ trợ cho việc 

tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại nhà như uống thuốc, duy trì hoặc 

rèn luyện các hành vi tích cực trong nếp sống hoặc những thói quen 

mới cần thiết cho nâng cao kết quả điều trị bệnh. Một trong những 

công việc quan trọng của hỗ trợ bệnh nhân sau điều trị là việc nhắc 

nhở bệnh nhân lịch tái khám để được bác sĩ theo dõi diễn tiến bệnh 

trạng. Điều này được mô tả một cách chi tiết hơn ở những bệnh viện 

điều trị cho bệnh nhân liên quan đến tim mạch, ung thư hoặc sức 

khỏe tâm thần.  

Tính đặc thù đối với một số bệnh viện: Các bệnh viện chuyên 

khoa thường sẽ có những đặc thù riêng về bệnh tật và nhóm bệnh 

nhân. Cụ thể như bệnh viện chuyên khoa tâm thần đòi hỏi ứng cử 

viên hiểu và áp dụng thành thạo tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh 

tâm thần của Hoa Kỳ với phiên bản IV (DSM – IV). Hoặc đối với 

nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực HIV, thì việc tham vấn 
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tuân thủ điều trị, một số tác dụng phụ của thuốc điều trị kháng virus 

HIV (ARVs), tham vấn làm các xét nghiệm đếm số lượng tế bào 

kháng thể. 

Yêu cầu về thái độ: Thái độ đã và đang là một trong một yếu tố 

quyết định sự hiệu quả của nhiều loại hình công việc. Tương tự như 

các ngành nghề khác, công tác xã hội trong bệnh viện đề cao thái độ 

tích cực của nhân viên, điều đó thể hiện trong việc xuất hiện lặp đi 

lặp lại cụm từ “quan tâm” và “mong muốn” ở tất cả 11 mẫu kết quả 

khảo sát.  Ngoài ra, hoạt động trợ giúp bệnh nhân trong bệnh viện là 

sự phối kết hợp với nhiều bộ phận chuyên môn khác, đặc biệt là bác 

sĩ điều trị, điều dưỡng và dược khoa, chính vì thế nhân viên công 

tác xã hội cần có một thái độ hợp tác và một kĩ năng giao tiếp hiệu 

quả để nâng cao kết quả điều trị. 

3. Đề xuất xây dựng đề cương học phần công tác xã hội trong 

bệnh viện trong chương trình đào tạo ở trường đại học 

Với những dữ liệu thu thập được thông qua việc phân tích nội 

dung của 11 bảng thông tin tuyển dụng nhân viên công tác xã hội 

trong bệnh viện ở Hoa Kỳ, Anh Quốc và Canada, chúng tôi xin 

phép được bàn luận một vài điểm về xây dựng nội dung học phần 

này trong bối cảnh của Việt Nam như sau: 

Mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra: Với tính đặc trưng của mô 

hình công tác xã hội trong bệnh viện, học phần cần hướng đến việc 

đào tạo những nhân viên có đủ năng lực chuyên môn và có thái độ 

nghề nghiệp nhằm trợ giúp cho thân chủ (bệnh nhân) đương đầu với 

bệnh tật, những đau đớn về thể chất và tinh thần, hỗ trợ giải quyết 

các vấn đề xã hội trong và sau quá trình điều trị. Đồng thời học 

phần cần đảm bảo chuẩn đầu ra sau: số 6
2
 – thu hút sự tham gia của 

cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng vào tiến trình giải quyết vấn 

                                                 
2
  Số thứ tự 6 trong 9 chuẩn đầu ra của đào tạo ngành công tác xã hội tại Mỹ, 2015 
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đề; Số 7b
3
 – áp dụng kiến thức hành vi con người và môi trường, 

các khung lý thuyết trong đánh giá/chẩn đoán dữ liệu của thân chủ; 

Số 7c
4
 – xây dựng mục tiêu can thiệp có sự đồng thuận của thân chủ 

dựa trên đánh giá phản biện các điểm mạnh, các nhu cầu và thách 

thức trong hệ thống thân chủ; Số 8c
5
 – kết hợp với các ngành khác 

theo cách phù hợp để đạt được kết quả hỗ trợ cho thân chủ trong 

quá trình can thiệp. 

Cấu trúc môn học: Hiện nay, số lượng thạc sĩ công tác xã hội 

trong nước vẫn còn rất hạn chế, và Việt Nam chưa có quy chuẩn thi 

cấp giấy phép hành nghề đối với ngành công tác xã hội như Hoa 

Kỳ, Anh Quốc hay một số quốc gia khác, nên nội dung môn học 

khó có thể đạt đến độ sâu chuyên môn để can thiệp hay trị liệu cho 

bệnh nhân trong bệnh viện với thời lượng khoảng 2 – 3 tín chỉ của 

một học phần trong khung chương trình đào tạo cử nhân. Điều này 

như thêm một luận cứ để chúng ta xác định được năng lực hiện tại 

và điều chỉnh những mong muốn cho phù hợp hơn. Chính vì thế, 

học phần này cần tập trung nhiều vào nhóm công việc thứ hai nối 

kết nguồn lực và thứ ba hỗ trợ sau điều trị đã trình bày ở phần kết 

quả. Riêng đối với nhóm công việc thứ nhất chỉ cần hướng đến ba 

hoạt động chính: đánh giá ban đầu (đánh giá nhu cần và vấn đề của 

thân chủ); tham vấn khủng hoảng; và giáo dục hoặc hướng dẫn các 

hành vi bổ trợ cho liệu trình điều trị. Với nội dung đề xuất trên, 

nhóm tác giả đưa ra quan điểm của mình về cấu trúc học phần với 

những phần chính như: a) Tổng quan về công tác xã hội trong bệnh 

                                                 
3
  Số thứ tự 7 trong 9 chuẩn đầu ra của đào tạo ngành công tác xã hội tại Mỹ, 2015. 

Chuẩn thứ 7 có 4 hạng mục nhỏ, chia theo ký tự a, b, c, d. 7b là mục thứ 2 trong 

chuẩn đầu ra số 7 
4
  Số thứ tự 7 trong 9 chuẩn đầu ra của đào tạo ngành công tác xã hội tại Mỹ, 2015. 

Chuẩn thứ 7 có 4 hạng mục nhỏ, chia theo ký tự a, b, c, d. 7c là mục thứ 3 trong 

chuẩn đầu ra số 7 
5
  Số thứ tự 8 trong 9 chuẩn đầu ra của đào tạo ngành công tác xã hội tại Mỹ, 2015. 

Chuẩn thứ 8 có 5 hạng mục nhỏ, chia theo ký tự a, b, c, d, e. 8c là mục thứ 3 

trong chuẩn đầu ra số 8 
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viện. Phần này giới thiệu tổng quan về lịch sử, bối cảnh, mục đích 

và khái niệm công tác xã hội trong bệnh viện. b) Vai trò nhân viên 

công tác xã hội trong bệnh viện. Trong phần này cần chỉ ra được 

những vai trò đặc trưng của một nhân viên công tác xã hội trong 

bệnh viện như quản lý ca (người trung gian/nối kết nguồn lực), vai 

trò một tham vấn viên, vai trò giáo dục viên. Đồng thời mô tả một 

số công việc đi cùng với từng vai trò và cách thức tiến hành. c) Một 

số mô hình công tác xã hội trong bệnh viện. Giới thiệu một số mô 

hình công tác xã hội trong bệnh viện đã và đang được hình thành ở 

Việt Nam như Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện 115, Bệnh viện 

Nhi trung ương, ... Thông qua việc giới thiệu những mô hình này, 

giảng viên tạo cơ hội để sinh viên được kiến tập ít nhất là một buổi 

(5 tiết) mô hình công tác xã hội ở bệnh viện. Sinh viên quan sát 

phương thức hoạt động, quy trình cung cấp dịch vụ để tự mình nối 

kết những lý thuyết đã học với thực tiễn.Với xu hướng phát triển 

công tác xã hội trong bệnh viện như hiện nay, các trường đào tạo 

công tác xã hội tạo điều kiện cho sinh viên được lựa chọn cơ sở 

thực tập trong bệnh viện đối với học phần thực tập môn công tác xã 

hội cá nhân. Điều này đòi hỏi nhà trường có mạng lưới cơ sở thực 

tập bao gồm hệ thống y tế. Tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu thực 

tế vai trò nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện, nhà trường cần 

tổ chức thêm các chuyên đề hoặc các khóa đào tạo ngắn hạn. Điều 

này xin được bàn cụ thể ở mục số (3) bên dưới. 

Tổ chức các chuyên đề và đào tạo những khóa ngắn hạn: Trong 

bối cảnh ngành công tác xã hội vẫn còn non trẻ ở Việt Nam, chúng 

ta chỉ có thể đặt mong đợi chương trình đào tạo đáp ứng được một 

phần cơ bản với những yêu cầu thực tế. Bởi tải lượng môn học khá 

nhiều trong khi thời lượng học chuyên môn chỉ hơn hai năm rưỡi 

(sau 1,5 học chương trình đại cương). Chính vì thế việc tổ chức các 

chuyên đề liên quan đến bệnh lý có nhu cầu cao sự tham gia của 

công tác xã hội như ung thư, sức khỏe tâm thần, người nhiễm HIV, 

người nghiện, hoặc tim mạch nhằm giúp sinh viên có những kiến 
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thức cơ bản về bệnh tật mà họ có thể tham gia thực hành. Ngoài ra, 

những chuyên đề này cũng có thể tập trung vào quy trình hoạt động 

hay hệ thống y tế, chính sách và những vấn đề liên quan đến những 

nhóm bệnh đặc thù. Bên cạnh việc tổ chức các chuyên đề, chúng ta 

có thể bắt đầu xây dựng những khóa đào tạo ngắn hạn như những 

module nối kết nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến 

một môi trường bệnh viện nhất định nào đó. Nội dung các module 

này có thể quan tâm đến các ý chính như: hệ thống và quy trình 

khám chữa bệnh của một bệnh viện/khoa điều trị chuyên môn; vai 

trò của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống và quy trình đó; 

những kiến thức bệnh lý và chăm sóc của bệnh viện; kiến thức tuân 

thủ điều trị và phục hồi lâu dài đối với những bệnh mãn tính cũng 

như những bệnh để lại di chứng; những hoạt động hỗ trợ sau xuất 

viện như chăm sóc tại gia đình, cách đối phó với những yếu tố nguy 

cơ bệnh tái phát, tổ chức sinh hoạt chuyên đề khi bệnh nhân tái 

khám. Đặc biệt trong khóa đào tạo này, cần phải có ít nhất một tín 

chỉ
6
 (15 tiết) thực tập tại một bệnh viện dưới sự hướng dẫn của kiểm 

huấn viên cơ sở và đơn vị cung cấp khóa đào tạo. 

4. Kết luận 

Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả muốn nhấn mạnh 

đến việc xây dựng học phần cần dựa vào yêu cầu thực tiễn, mà yêu 

cầu thực tiễn này lại chủ yếu thể hiện qua những thông tin tuyển 

dụng hay bảng mô tả công việc. Vì vậy, khi bắt tay xây dựng hoặc 

điều chỉnh đề cương môn học, các trường đào tạo ngành công tác xã 

hội tại Việt Nam nên tham khảo nhiều hơn những thông tin tuyển 

dụng trên thị trường lao động. Điều thứ hai chúng tôi mong muốn 

trong bài tham luận này là việc thiết kế có chọn lọc những dữ kiện 

quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, nhưng cần 

hướng đến một lộ trình phát triển tính chuyên nghiệp lâu dài và bền 

vững hơn. Tóm lại, công tác xã hội trong bệnh viện là những yêu 

                                                 
6
  Tín chỉ đơn vị tính số tiết học của sinh viên, một tín chỉ bằng 15 tiết học, một tiết 

học bằng 50 phút 
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cầu cấp thiết của xã hội nên nó đòi hỏi “người làm thầy” cần xây 

dựng nội dung môn học như thế nào để sinh viên yêu thích quan 

tâm hơn khi thực tiễn được đưa vào giảng dạy. Bài viết này như 

thêm một minh chứng về đòi hỏi năng lực làm việc hay có thể nói 

chuẩn đầu ra đối với một nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện 

tại một số nước Châu Âu, Châu Mỹ đang diễn ra như thế nào. Từ đó 

cung cấp cho người làm công tác đào tạo thiết kế học phần phù hợp 

với thực tiễn ở Việt Nam nhưng cũng cần cân nhắc đến một chuẩn 

chung mà xu hướng thế giới đang vận hành. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ 

HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ 

HỘI TRONG BỆNH VIỆN - THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI  

 Lê Thị Hoàng Liễu
*
 

TÓM TẮT 

Công tác xã hội trong bệnh viện là công việc góp phần nâng cao chất lượng 

dịch vụ vụ y tế. Hiện nay, chỉ có một số ít bệnh viện có phòng công tác xã hộ     

người làm công tác xã hội trong bệnh viện      ế  l     n   ức trong bệnh viện  

        l   ơ  ội cho sinh viên ng nh công tác xã hội    thách thứ    o   o tạo 

thực hành công tác xã hội trong bệnh viện   ện n   n ư t ế n o    ong       ết 

n   t   g ả sẽ lần lượt t  n      n  ng  ấn    t  n  ể  ùng  ướng  ến chất 

lượng   o tạo ngành công tác xã hộ ,   p ứng nh   ầ      ội . 

Từ khóa: công tác xã hội, công tác xã hội trong bệnh viện, thách thứ ,  ơ 

hội 

ABSTRACT: 

Social work in hospital is contributing to improving the quality of health 

care services. At present only a few hospitals have the social work department, 

social workers in the hospital is in the hospital officials, the opportunity for 

students of social work, challenge to train social work practice in the hospitals. 

In the article the author will offer challenges and opportunities of training 

towards social work sector meet social needs 

Keywords: social work, social work in hospitals, challenges and 

opportunities. 

I. Đặt vấn đề 

Dân số tăng nhanh cùng với sự phát triển của công nghệ, hiện 

đại hóa, đã làm thay đổi lối sống đại đa số của người dân, từ những 
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thay đổi từ phương cách kiếm sống, ăn uống sinh hoạt, tạo ra những 

sản phẩm để phục vụ con người, nhu cầu ngày càng tăng, công nghệ 

ngày càng đa dạng đã làm cho môi trường sống của con người luôn 

trong tình trạng đe dọa, sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất, dịch vụ 

y tế ngày càng tốt là nhu cầu bức thiết của người dân  Sự tiến bộ về 

y học, nghiên cứu, học tập, thực hiện những kỹ thuật mới đã làm 

cho hầu hết các bệnh viện thuộc lĩnh vực công luôn trong tình trạng 

quá tải, đã làm cho nhiều bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, không 

có cơ hội để tiếp cận dịch vụ y tế trong quá trình khám phát hiện 

chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, sự ra đời của đề án phát triển nghề 

công tác xã hộitrong y tế giai đoạn 2011-2020 của Bộ Y Tế ngày 15 

tháng 07 năm 2011 ; cùng với thông tư liên tịch số 30/2015/ TTLT-

BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 08 năm 2015 của Bộ Lao Động 

Thương Binh Xã Hội và Bộ Nội Vụ ban hành về quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác 

xã hội, quan tâm hơn nữa là thông tư số 43/2015 TT-BYT quy định 

về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã 

hội của bệnh viện , tín hiệu cho sự công nhận ngành công tác xã hội 

cần thiết trong bệnh viện.Với nhiệm vụ được quy định để hòa nhập 

vào công việc thực hiện, đòi hỏi người làm công tác xã hội trong 

bệnh viện phải được đào tạo bài bản chuyên sâu trong lĩnh vực công 

tác xã hội bệnh viện, cơ hội cho sinh viên ngành công tác xã hội 

được thực hiện đúng như tâm nguyện và chuyên môn của mình khi 

tốt nghiệp và cũng là thách thức cho cơ sở đào tạo công tác xã hội 

trong bệnh viện. 

II. Nội dung 

Thách thức cho chuyên ngành công tác xã hội bệnh viện: 

Hiện nay đối với sinh viên ngành công tác xã hội được trang bị kiến 

thức, kỹ năng đáp ứng cho năng lực khi tốt nghiệp tham gia làm 

việc tại bệnh viện được nâng cao, chương trình đào tạo có khoảng 
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từ 120-130 tín chỉ với khoảng 45-50 tín chỉ thuộc khối kiến thức 

giáo dục đại cương và trên 80 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp (bao gồm: kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội, 

kiến thức chung của ngành công tác xã hội và kiến thức chuyên 

ngành), trong đó  công tác xã hội trong bệnh viện 3 tín chỉ, có nơi 

tăng thêm 2 tín chỉ thực hành bệnh viện, sinh viên không đủ kiến 

thức, kỹ năng để đáp ứng công việc khi thực hiện công tác xã hội 

trong bệnh viện với những lý do : 

- Số người biên chế làm việc trong bệnh viện được tính trên 

giường bệnh và công suất sử dụng giường bệnh theo thông tư 

08/2007/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Nội vụ -Bộ Y tế ngày 25 

tháng 06 năm 2007, nhân sự được chia theo phân hạng bệnh viện, 

với tỷ lệ lâm sàng chiếm từ 50-65%, cận lâm sàng và dược từ 22-

15%,  quản lý – hành chính từ 18-20%. Điều 4 trong thông tư 43 

BYT quy định người làm việc  trong phòng Công tác xã hội  bao 

gồm các viên chức, nhân viên chuyên ngành công tác xã hội; 

chuyên ngành truyền thông, y tế hoặc ngành khoa học xã hội khác 

được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác xã hội. Với khung 

chuẩn 80% trong lĩnh vực ngành sức khỏe, 20% cho lĩnh vực hành 

chính, khi có quy định của Bộ Y tế, các bệnh viện hạng đặc biệt như 

bệnh viện Chợ Rẫy, hạng 1 như bệnh viện Nhi Đồng I, Nhi Đồng 2, 

bệnh viện 115,...đều thành lập phòng Công tác xã hội. Bệnh viện 

hạng 2 và 3 đa số là các bệnh viện quận, huyện có tổ công tác xã hội 

và nhân sự được phân bổ từ các khoa phòng. Nhân lực làm công tác 

xã hội đa số không phải là người thực sự được đào tạo từ chính 

chuyên ngành công tác xã hội, mà là những điều dưỡng, nhân viên 

khác được bố trí vào làm công tác xã hội, nên chủ yếu công tác xã 

trong bệnh viện là làm từ thiện, đòi hỏi người làm công tác xã trong 

bệnh viện phải có tư duy, kiến thức, kỹ năng thực hành đúng công 

tác xã hội trong bệnh viện. 



PHẦN II 

 THỰC  TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN  

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG  BỆNH VIỆN 
 

 

- 226 - 

- Công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về công tác xã hội 

trong bệnh viện , với thời lượng 3 tín chỉ cho chuyên ngành công tác 

xã hội,  2 tín chỉ thực hành trong bệnh viện; quả thật kiến thức cung 

cấp còn rất ít. Vì vậy, sinh viên chưa hình dung hết được những gì 

cần thiết phải thực hiện trong bối cảnh bệnh viện, thực hành tại 

bệnh viện đối với sinh viên công tác xã hội lại là điều hạn chế, thời 

gian rất ngắn, so với ngành sức khỏe từ trung cấp đến đại học, sinh 

viên có đến gần 50% thời gian học, thực hành tại bệnh viện. Thiếu 

vắng một số môn liên quan đến chuyên ngành như: Dấu hiệu sinh 

tồn, Truyền thông giáo dục sức khỏe,… Sinh viên sẽ rất khó khăn 

và lúng túng khi thực tập hay được  nhận vào làm tại bệnh viện: 

- Không thể nhận biết những từ y khoa thông dụng  sử dụng 

trong bệnh viện như : lâm sàng, cận lâm sàng, bệnh mãn tính không 

lây, …Không nhận định, quan sát được tình trạng thực thể của bệnh 

nhân khi đối diện tác nghiệp, cũng như thực hiện được hết các tiêu 

chí quy định của người làm công tác xã hội bệnh viện. Vì tất cả 

những hoạt động đều được đánh giá hàng năm trong chất lượng 

bệnh viện theo 84 tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế thực 

hiện cho tất cả bệnh viện, công bố rộng rãi. 

- Hướng dẫn sinh viên đi thực tập tại bệnh viện phải là những 

Thầy, Cô đã từng trải nghiệm công tác xã hội trong bệnh viện để 

hướng dẫn sinh viên bắt tay vào những hoạt động thực tiễn của công 

tác xã hội trong bệnh viện, học từ thực tế, nhận xét rút kinh nghiệm 

để đưa ra được kế hoạch kế tiếp phải thực hiện, thực hành cái gì từ 

bệnh viện, cơ sở nhận thực hành . 

- Sẽ trở thành người làm thiện nguyện cho Bệnh viện theo chiều 

hướng hòa nhập, không mang được tính chất chuyên nghiệp của 

người làm công tác xã hội bệnh viện. 

- Thông tư, nghị định quy định đưa rất rõ về chức năng nhiệm 

vụ, mã ngành, nhưng chưa có quy định, chỉ định cụ thể nhân lực 
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phải là chuyên ngành công tác xã hội bệnh viện trong bệnh viện, 

nên việc sinh viên ra trường còn khó khăn khi được nhận vào bệnh 

viện và bệnh viện không có ngườii chuyên nghiệp được đào tạo từ 

chuyên ngành . 

- Chế độ cho người làm công tác xã hội chưa được quy định 

như nhân viên y tế, xét về mã ngạch thì như những nhân viên hành 

chính bình thường, trong khi đó người làm công tác xã hội trong 

bệnh viện luôn tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân chưa có quy định 

mức độ độc hại. 

Cơ hội cho chuyên ngành công tác xã hội bệnh viện: Xã hội 

phát triển, trong phát triển kèm theo những vấn đề tất yếu của xã hội 

là điều không tránh khỏi, với tình trạng ô nhiễm môi trường hiện 

nay, cùng với lối sống nhanh, tiện lợi, đã làm cho số người bệnh 

ngày càng gia tăng, đặc biệt là các bệnh mãn tính không lây, sức 

khỏe tâm thần,… khiến cho cho dịch vụ y tế quá tải từ điều trị cho 

đến dự phòng, đòi hỏi phải có sự phối hợp liên ngành trong thực 

hiện, trong đó công tác xã hội bệnh viện là một trong những ngành 

góp phần mang lại hiệu quả trong dự phòng và điều trị  

- Cơ hội cho bệnh viện: Giảm nhẹ gánh nặng cho nhóm thực 

hiện chuyên môn sức khỏe, chú trọng đến cải thiện tình trạng điều 

trị, dự phòng, giảm sự xung đột giữa Thầy thuốc và bệnh nhân. Vì 

tư vấn, hướng dẫn, giải thích, hỗ trợ những vấn vấn đề liên quan cá 

nhân, nhóm, quy định an sinh xã hội, môi trường xã hội,.. phần lớn 

đã được nhóm công tác xã hội thực hiện theo nhu cầu của người 

bệnh  

- Cơ hội cho cơ sở đào tạo: Phát triển, đổi mới chương trình đào 

tạo luôn là hướng đi đầu trong công tác đào tạo, cập nhật bổ sung 

chương trình sẽ kiến tạo chương trình đào tạo công tác xã hội luôn 

phù hợp với nhu cầu xã hội, thực tiễn trong đào tạo sát với thực tế 

làm cho ngành học sinh động, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ 
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năng, hỗ trợ cho chính bản thân mình, áp dụng thực tiễn đưa ngành 

công tác xã hội thành công việc chuyên nghiệp; trong đó nghiên cứu 

khoa học giúp cho ngành phát triển bền vững. 

- Cơ hội cho người học: Sẽ có khối lượng kiến thức về khoa 

học xã hội, khoa học sức khỏe áp dụng được cho cá nhân, cho 

người thân. Trong công việc nếu không được làm đúng chuyên 

ngành, chính những kiến thức kỹ năng được đào tạo sẽ làm cho 

người học uyển chuyển trong công việc, linh hoạt trong ứng xử, 

giao tiếp và sẽ làm cầu nối trong tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ những đối 

tượng dễ bị tổn thương trong xã hội . 

III. Kết luận 

Công tác xã hội bệnh viện đối với một số quốc gia phát triển 

trên thế giới là một trong những ngành quan trọng trong bệnh viện. 

Nhưng đối với Việt Nam chúng ta, vai trò của nhân viên công tác xã 

hội vẫn chưa được chú trọng và đào tạo bài bản. Mặc dù trước 

những năm 1975, công tác xã hội đã được thực hiện tại một số ít 

bệnh viện, nhưng vẫn chưa thể hiện được rõ nét vì nó lẫn khuất 

trong công tác chăm sóc của điều dưỡng, trong công tác từ thiện, 

thiện nguyện. Phát triển ngành công tác xã hội trong bệnh viện để 

phần nào đó làm giảm nhẹ những hậu quả, tai biến của bệnh tật, 

nâng chất lượng sống của người bệnh, người dân qua từng công 

việc, nhiệm vụ thực hiện của công tác xã hội trong bệnh viện cùng 

những thông tư, quy định định hướng cho sự phát triển. Để thực sự 

đáp ứng cho nhu cầu xã hội, đào tạo ngành công tác xã hội trong 

bệnh viện cần rất nhiều sự thay đổi bổ sung  để đáp ứng với nhu cầu 

thực tiễn, để nâng cao chất lượng nguồn lực ngành công tác xã hội, 

đặc biệt là công tác xã hội trong bệnh viện. Sinh viên tốt nghiệp có 

được cơ hội làm việc đúng chuyên ngành, nguyện vọng và bệnh 

viện sẽ giảm bớt đi những áp lực trong cung cấp dịch vụ, người dân 

được thụ hưởng dịch vụ y tế chăm sóc toàn diện. 
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MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI BỆNH VIỆN 
DO NHÓM HAPPIER THỰC HIỆN 

Chu Dũng
*
  

TÓM TẮT 

Bài tham luận này được trích từ báo cáo lượng giá dự án “Hỗ trợ bệnh nhi 
bị khủng hoảng tâm lý” thực hiện từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2014. Nội dung 
báo cáo lượng giá mô tả kết quả các hoạt động cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho 
bệnh nhi và cha mẹ bệnh nhi, giúp cho người đọc biết rõ một mô hình công tác 
xã hội bệnh viện được thực hiện ra sao. Báo cáo còn cho hình ảnh của nhóm 
sinh viên làm việc tình nguyện, cũng là người tiên phong trong lĩnh vực công tác 
xã hội bệnh viện với những nỗ lực to lớn để vượt qua. Trong đó, vai trò kiểm 
huấn của khoa công tác xã hội Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh đóng góp 
đáng kể, giúp cho nhóm sinh viên tình nguyện đi đúng hướng. 

Từ khóa: C ng tác    hội bệnh viện, bệnh nhi, khủng hoảng tâm lý 

ABSTRACT 

This paper isa part of a project evaluation report titled "Supporting child 
patient suffering from psychological crisis" conducted from August 2013 to June 
2014. The report describing results of the services providing to patients and 
parents of their parents helps the reader understand how a hospital social work 
model works. The report also provides the pictures of volunteer students, who 
are also pioneers in the field of social work with a massive effort to overcome. 
Playing a very important role as supervisors, social work faculty of DHM 
university help these volunteer students head to the right direction.  

Keywords: hospital social work, child patient, psychological crisis 

I. GIỚI THIỆU  

1. Bối cảnh 

Bệnh viện Nhi Đồng I là bệnh viện chuyên khoa Nhi, được xây 

dựng năm 1954, chính thức hoạt động vào tháng 10 năm 1956 với 
                                                 
*
  ThS. CTXH, Trung tâm Nghiên cứu, Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng  

(SDRC) 

273/51 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, TP HCM. 
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268 giường bệnh nội trú. Hiện nay, khu khám và điều trị trong ngày 

với 47 phòng khám và 6 phòng mổ về trong ngày, có thể phục vụ 

trên 6.000 lượt bệnh nhi mỗi ngày. Khu nội trú có 1.200 giường với 

đầy đủ các chuyên khoa. 

Với mong muốn chăm sóc bệnh nhi một cách toàn diện theo mô 

hình Y khoa - Tâm lý - Xã hội. Tháng 10/2009 khoa Tâm lý bắt đầu 

tiếp nhận sinh viên thực hành công tác xã hội trong bệnh viện tại 

khoa Phỏng. Đến tháng 4/2010 được sự đồng ý của Ban Giám đốc 

Bệnh Viện Nhi Đồng I, khoa Tâm lý đã thành lập nhóm tình nguyện 

viên công tác xã hội trong bệnh viện, với tên gọi “công tác xã hội 

Bệnh viện – Happier”. Thời gian đầu có 9 sinh viên tình nguyện tại 

khoa Phỏng - Chỉnh hình, hiện nay nhóm có 26 thành viên (1 cử 

nhân xã hội học, 2 nhân viên công tác xã hội, 23 sinh viên) đã mở 

rộng thêm tại khoa Tim mạch, Hô hấp phòng chờ mổ. Nhóm đã ứng 

dụng kiến thức công tác xã hội cùng những kiến thức được bồi 

dưỡng từ bệnh viện để triển khai các hoạt động về công tác xã hội 

cá nhân và công tác xã hội nhóm. 

2. Mục tiêu của lượng giá 

Nhằm đánh giá những sự tiến bộ, những thay đổi của đối tượng 

thụ hưởng đã được tạo ra từ những thành tựu của kết quả ở các cấp 

độ đầu ra và kết quả dự án. 

3. Nhóm lượng giá 

- Ông Chu Dũng, Thạc s  Công tác xã hội 

- Bà Trần Thị Hồng Châu, Cử nhân Công tác xã hội 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CỦA NHÓM HAPPIER 

TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I 

 Thăm hỏi/vãng gia các bệnh nhi tại TP Hồ Chí Minh. 
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 Nâng đỡ tâm lý cho bệnh nhi (tổ chức các trò chơi trị liệu 

như tô màu, đọc truyện, vẽ tranh, ghép hình, trò chuyện với bệnh 

nhi). 

 Bổ sung, cập nhật kiến thức văn hóa, k  năng cho bệnh nhi. 

 Tổ chức các sự kiện, tạo sân chơi cho bệnh nhi. 

 Theo dõi, giám sát, cập nhật hồ sơ về quá trình ổn định tâm 

lý của bệnh nhi. 

 Tổ chức sinh hoạt nhóm phụ huynh để nâng đỡ tâm lý. 

 Tham vấn tâm lý cá nhân cho bệnh nhi và thân nhân bệnh 

nhi. 

 Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức theo chủ đề cho thân 

nhân. 

 Thành lập tủ sách hướng dẫn k  năng chăm sóc trẻ. 

 Kết nối và vận động nguồn lực xã hội. 

 Tổ chức lớp tập huấn kiến thức và k  năng cho nhân viên xã 

hội, cộng tác viên. 

 Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm. 

1. Hoạt động sinh hoạt chuyên đề với bệnh nhi  

Theo báo cáo của nhóm Happier, từ tháng 8/2013 đến tháng 

6/2014, nhóm Happier đã thực hiện 36 buổi sinh hoạt với các bệnh 

nhi, mỗi lần trung bình có 10 trẻ tham dự. Nếu tính theo lượt, có 

369 trẻ tham dự. Các nội dung tập huấn cho các em bao gồm: “Lễ 

phép, Lòng can đảm, Đố vui, Em tập hát, Tình bạn, Tôi là ai, Ước 

mơ của em”. Hoạt động “Đố vui” có số lần tổ chức cao nhất (8) với 

82 trẻ tham gia. Hoạt động “Tôi là ai” chỉ tổ chức một lần với 13 em 

tham gia.  
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2. Hoạt động sinh hoạt chuyên đề với phụ huynh bệnh nhi 

Song song với nhóm trẻ, từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2014, 

nhóm Happier cũng đã thực hiện 36 buổi sinh hoạt với các phụ 

huynh, mỗi lần trung bình có 10 phụ huynh tham dự. Nếu tính 

theo lượt có 375 phụ huynh trẻ tham dự. Nội dung sinh hoạt bao 

gồm các chuyên đề: “Giải thích thắc mắc; Quản lý cảm xúc; 

Quản lý thời gian; Tâm lý trẻ theo lứa tuổi; Tâm lý trẻ nằm viện; 

Sức khỏe là vàng”. Hoạt động chuyên đề “Quản lý cảm xúc” có 

số lần tổ chức cao nhất (14 lần) với 132 người tham gia. Hoạt 

động “Sức khỏe là vàng” và “Giải thích thắc mắc” chỉ tổ chức 2 

lần với 40 người tham gia.  

3. Hoạt động thăm hỏi/vãng gia các bệnh nhi tại TP Hồ Chí 

Minh 

Từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2014, nhóm Happier đã đi vãng 

gia 20 trường hợp. Mục đích của vãng gia nhằm tiếp tục theo dõi tái 

hòa nhập sau khi xuất viện, phát hiện trẻ có gặp khó khăn gì sau khi 

xuất viện, nhân viên xã hội có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Vãng gia 

còn có nhiệm vụ thu thập thông tin đầy đủ, chính xác về hoàn cảnh 

kinh tế - xã hội của bệnh nhi để xét trợ cấp, đáp ứng đúng nhu cầu 

cho người nghèo. 

Khi được nhân viên xã hội đến thăm nhà, trẻ và cha mẹ rất vui 

thích, tỏ ra hồ hởi, chào đón thân tình.  

Trường hợp em Thái, 6 tuổi, học lớp Một, bị đoạn chi (cắt cánh tay phải), 

thường bị bạn trêu, Thái không muốn đi học vì không viết được. Nhờ có 

theo dõi trường hợp này ngay từ đầu và duy trì mối quan hệ tốt với mẹ của 

trẻ, nên khi gặp khó khăn trong việc khuyên Thái đi học, mẹ của em đ  gọi 

điện nhờ nhân viên xã hội giúp. Sau khi được nhân viên xã hội nói về khả 

năng tay trái, nhiều người đ  làm được vậy, cùng với khích lệ tinh thần, trẻ 

có thay đổi thái độ, đến nay đi học trở lại. 

Nhân viên xã hội cũng tác động để thay đổi cả thái độ và cách ứng xử của 

mẹ Thái với con, thay vì la mắng và áp đặt, thì mẹ cần trao đổi nhẹ nhàng 

với trẻ để trẻ nghe lời. 
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4. Hoạt động nâng đỡ tâm lý cho bệnh nhi 

Hoạt động được thực hiện mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

dành cho trẻ chờ mổ hoặc đang điều trị mà có thể sinh hoạt 

được.Hoạt động này diễn ra tại khoa Phỏng và khoa Tim mạch, mỗi 

lần cho 4 -5 trẻ. Mỗi buổi các em sinh hoạt 120 phút. Các hoạt động 

có thể thay đổi theo sự hứng thú của các em. Các em thích nhất tô 

màu và đố vui. Có những buổi nói chuyện theo chuyên đề, ví dụ 

như chuyên đề “ Lòng can đảm”.  

Kết quả mang lại cho các em: 

Trẻ được sinh hoạt nên vui, quên đau, quên chán khi ở bệnh 

viện, tâm lý ổn định hơn. Trong số 22 em được phỏng vấn, có 20 

em (90,9%) cho rằng có bớt lo sợ, căng thẳng. Mức độ giảm lo sợ, 

căng thẳng như sau: nhiều là 27,3% (6/22), vừa 59,1% (13/22) và ít 

là 13,6% (3/22). 

Các em cho biết đã giảm sợ hãi khi chờ mổ hay thay băng là do 

được tình nguyện viên kể chuyện, trấn an bằng cử chỉ, lời nói nhẹ 

nhàng:  

“Có c  chơi cùng, con ngoan, con không khóc. Cô kể chuyện cười, 

cho con chơi nên con quên, con bớt sợ. Cô nói nhẹ nhàng nên con 

không sợ ”; “Con thích c  đi thay băng cùng con,  ong thì ra chơi với 

con, con vui lắm”. Các em được khích lệ: “Em thay băng mau, kh ng 

khóc, để ra chơi với c  và các bạn”. Những em chưa hết sợ hay có 

giảm lo sợ nhưng ít là do: “Con còn đau nhiều lắm, con sợ thay băng 

nhất”. 

Trường hợp Hoàng Linh, 4 tuổi, cha em không hề giải thích gì với 

em trước khi đi thay băng, chỉ ra lệnh và thúc hối em. Khi đó tâm 

trạng Linh rất lo sợ, em khóc, giãy giụa, không chịu nằm yên để y tá 

thay băng. Nhân viên xã hội biết thế, mỗi sáng đến sớm, giải thích 

cho Linh tại sao cần thiết thay băng, đi cùng với em vào để em bớt sợ 

h i và căng thẳng. Biết Linh thích hợp màu vẽ, nên nhân viên xã hội 

nói với em“nếu con không khóc, nằm yên để y tá thay băng thì cô sẽ 
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tặng cho con hộp màu”. Linh rất thích nên hợp tác tích cực với y tá 

điều dưỡng. Cha của Linh thấy nhân viên xã hội thuyết phục được 

em, đ i khi ỷ lại, đẩy cả việc cho em ăn cho nhân viên    hội. Lúc 

này nhân viên xã hội cũng phải tác động để thay đổi cả cha mẹ, tập 

cho họ làm quen cách ứng xử nhẹ nhàng, cách chơi với trẻ, gần gũi 

trẻ thay vì chỉ ra lệnh và quát mắng. 

5. Hoạt động bổ sung, cập nhật kiến thức văn hóa, kỹ năng cho 

bệnh nhi 

Những bệnh nhi phải điều trị ở bệnh viện tại khoa Phỏng, khoa 

Tim với thời gian trên một tháng. Trẻ lo sợ bị hụt hẫng kiến thức, 

khi về không theo kịp các bạn cùng lớp. Phụ huynh cũng lo trẻ bị ở 

lại lớp. Để giải quyết lo lắng của trẻ cũng như của phụ huynh, nhân 

viên xã hội tổ chức ôn bài cho các em. Hoạt động này được thực 

hiện mỗi ngày, thời gian cho mỗi lần ôn tập khoảng 60 phút, chủ 

yếu môn Toán với Tiếng Việt. Trẻ tham gia hoạt động này cần có 

sức khỏe và tâm lý ổn định. Có một trường hợp trẻ là người dân tộc, 

không biết tiếng Việt nên nhân viên xã hội dạy cả tiếng Việt cho trẻ 

để có thể giao tiếp với y tá, bác s . 

Kết quả: Về tâm lý, trẻ không còn lo sợ như trước, an tâm 

điều trị. Nhờ có ôn tập, trẻ được củng cố kiến thức đã học, không 

quên bài.  

“Trường hợp Ha Mi, bị phỏng nhẹ, điều trị 2 tuần, bé chuẩn bị thi học kỳ. 

Bé rất lo lắng, nhân viên xã hội tư vấn cho cha mẹ, lấy giấy nằm viện nộp 

cho trường, cho trẻ điện thoại với c  giáo để nghe cô nói trực tiếp, hứa sẽ 

cho trẻ thi riêng sau khi điều trị về. Kết quả em được thi và được lên 

lớp.” 

6. Hoạt động tổ chức các sự kiện tạo sân chơi cho bệnh nhi 

Hàng năm, nhóm Happier tổ chức hai sự kiện vui chơi cho trẻ 

là Tết Trung thu và Tết Thiếu nhi. 
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- Ngày 1-6: tổ chức Tết Thiếu nhi cho 600 trẻ của khoa Phỏng 

và khoa Tim. Bao gồm các tiết mục văn nghệ, múa hát, diễn kịch, 

ghép tranh, tô tượng. Nhân viên y tế cùng chơi với trẻ. Ngoài các 

hoạt động vui chơi trẻ còn được nhận quà như bánh, sữa, tập, dép. 

- Ngày Trung thu: tổ chức cho 500 trẻ. Trẻ được nhận một phần 

quà gồm bánh Trung thu, đèn lồng. Ngoài ra trẻ còn vui chơi, rước 

đèn. Trong các lần tổ chức sự kiện, nhóm Happier mời các anh chị 

điều dưỡng, y tá cùng tham gia. Qua đó tăng cường sự hòa đồng 

giữa trẻ với các nhân viên y tế.  

7. Tổ chức sinh hoạt nhóm nâng đỡ tâm lý phụ huynh 

Những phụ huynh tham gia sinh hoạt nhóm là những phụ 

huynh có nhu cầu sau: có con nằm viện lâu; phụ huynh có thắc mắc, 

vấn đề cần trao đổi; phụ huynh cần được hướng dẫn thủ tục. Hoạt 

động này được tổ chức ở khoa Phỏng và khoa Tim, nhóm Happier 

đã chọn các phụ huynh có cùng nhu cầu vào một nhóm. Thời gian 

sinh hoạt theo giờ phụ huynh rảnh, theo đặc điểm mỗi khoa. Ví dụ 

khoa Phỏng sinh hoạt vào buổi chiều, khoa Tim vào buổi sáng, từ 9 

giờ 30 phút. Mỗi nhóm có từ 10-12 phụ huynh. Các hoạt động được 

tổ chức trong phòng. Nội dung sinh hoạt: cung cấp kiến thức tâm lý 

trẻ nằm viện, quản lý thời gian, quản lý cảm xúc, các thủ tục cần 

thiết. TNV, nhân viên xã hội hướng dẫn, đôi lúc có sự hỗ trợ của 

điều dưỡng, sinh viên thực tập.  

Kết quả: Phụ huynh giảm sự căng thẳng, tăng kiến thức về tâm 

lý trẻ, về k  năng chơi với trẻ, được giải đáp thắc mắc, được hướng 

dẫn các thủ tục về bảo hiểm y tế, thủ tục trợ giúp kinh phí (khoảng 

30% số phụ huynh không biết cách sử dụng bảo hiểm y tế để được 

hưởng lợi ích, không biết nộp cho ai, nếu trái tuyến thì phải làm gì, 

giấy tờ cần kèm theo,…) 

Trường hợp bé Cẩm Trường, 14 tuổi, mẹ không biết sử dụng thẻ bảo 

hiểm y tế, không nộp trước cho bệnh viện. Sau khi được hướng dẫn, 

mẹ bé biết cách sử dụng bảo hiểm y tế theo đúng tuyến. Nếu trái 
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tuyến, bổ sung hồ sơ cần thiết (giấy chuyển viện, thẻ học sinh, thẻ 

bảo hiểm photo), nộp trước cho bệnh viện.  

8. Tham vấn tâm lý cá nhân cho bệnh nhi và thân nhân bệnh 

nhi 

Trẻ có nhu cầu tham vấn là những trẻ có vấn đề tâm lý, xã hội 

như sợ chích thuốc, sợ học tập kém, sợ phẫu thuật, gặp khó khăn 

trong mối quan hệ gia đình hoặc sự hợp tác điều trị bệnh với điều 

dưỡng, bác sĩ. Người tham vấn là nhân viên xã hội, chuyên viên 

khoa Tâm lý. Số trẻ được tham vấn khoảng 30 em. Khi tham vấn có 

làm hồ sơ xã hội đối với trường hợp đặc biệt cần theo dõi. Nhân 

viên xã hội gặp trực tiếp tại phòng (khoa Phỏng), mời vào phòng 

họp hoặc phòng dùng tư vấn tâm lý. 

Kết quả: Trẻ hợp tác trong điều trị.Mối quan hệ của trẻ và phụ 

huynh tốt hơn. Ví dụ khoa Phỏng, cha mẹ trẻ không được thường 

xuyên vào thăm, trẻ có tâm lý bị bỏ rơi. Việc tham vấn giúp các em 

hiểu tại sao bố mẹ không vào thường xuyên được, giúp ổn định tâm 

lý của các em. 

Trường hợp bé trai tên Nhựt, 10 tuổi, nằm viện 7 tháng, do bị phỏng 

cồn, có mẹ chăm. Khả năng chịu đau của Nhựt kh ng được cao, em 

thường la khóc, không hợp tác với mẹ. Khi mẹ mang thức ăn vào, em 

giận không chịu ăn. Do kh ng hiểu tâm lý trẻ về tuổi mới lớn (trẻ cần 

được kín đáo ở bộ phận sinh dục, nhưng do yêu cầu điều trị phỏng 

kh ng được mặc quần),mẹ Nhựt không thông cảm cho sự mắc cỡ của 

em. Sau khi được nhân viên xã hội giải thích, các c  điều dưỡng 

đồng ý cho em mặc quần mỏng, vừa kín đáo, vừa tránh nhiễm khuẩn. 

Khi tập vật lý trị liệu, Nhựt không tập, mẹ giận bỏ ra ngoài, không 

nghe điện thoại, Nhựt càng sợ và có mặc cảm bị bỏ rơi. Nhân viên    

hội động viên mẹ, giải thích cho mẹ hiểu tâm lý trẻ, kèm với hỗ trợ 

của bác sĩ tâm lý trị liệu. Mẹ ở bên em, tập cùng em, có lời nói khích 

lệ, xoa dịu em. Nhựt tập tốt hơn, mẹ không bỏ ra ngoài nữa và hợp 

tác tốt hơn. Mối quan hệ giữa nhân viên vật lý trị liệu và mẹ tốt hơn.  
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9. Thành lập tủ sách hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ 

Tủ sách được đặt ở khoa Tâm lý, khoa Phỏng và khoa Tim 

mạch. Tủ sách được mở vào mỗi ngày, chủ yếu vào buổi sáng từ 8 

giờ đến 11 giờ. Trẻ có nhu cầu đọc sách, đến tủ sách để mượn về 

phòng đọc. Phần lớn là sách mang tính giáo dục như sách k  năng 

sống, sách tâm lý trẻ, sách giáo khoa. 

Kết quả: Trẻ có thêm kiến thức, thay đổi nhận thức qua những 

câu chuyện mang tính định hướng (như truyện ngụ ngôn), ví dụ như 

những truyện về tình bạn và lòng tốt. Trước đây, khi chưa được đọc 

những truyện này, trẻ không biết chia sẻ đồ chơi, chỉ chơi đồ chơi 

của mình và không cho trẻ khác chơi cùng. Sau khi đọc sách 

“Những tâm hồn cao cả” (trẻ đọc cùng nhân viên xã hội, các cô cho 

trẻ thảo luận, đặt câu hỏi về nội dung, ý nghĩa truyện, liên hệ bản 

thân và cuộc sống), trẻ nhận thức được ý nghĩa của tình bạn và biết 

chia sẻ đồ chơi với các bạn trong phòng.  

10. Hoạt động kết nối và vận động nguồn lực xã hội 

Về nhân lực: Nhóm Happier đã huy động sự tham gia của tình 

nguyện viên, sinh viên thực tập từ Đại Học Khoa Học Xã Hội và 

Nhân Văn, Đại Học Mở. Mỗi đợt thực tập có từ 10-12 sinh viên. 

Trong giai đoạn thực hiện dự án, nhóm huy động ba đợt. Sau khi 

thực tập, khoảng 6 bạn tiếp tục ở lại làm việc tình nguyện. Các anh 

chị chuyên viên tâm lý của bệnh viện hỗ trợ tham vấn, làm bài kiểm 

tra lâm sàng. Các anh chị điều dưỡng trong khoa hợp tác hỗ trợ, 

chia sẻ thông tin, giải pháp.  

Về kinh phí: Nhóm đã vận động Qu  Tình thương TP HCM hỗ 

trợ viện phí, chi phí cho một vài ca mổ. Phòng Phát triển xã hội đã 

hỗ trợ được 6 tháng, mỗi tháng 1.500.000đ. Các nguồn bên ngoài 

như Công ty Dược Đức Việt đã hỗ trợ mua thêm các dụng cụ, đồ 

chơi cho các em. Các mạnh thường quân phát quà, sữa cho bệnh nhi 

ở khoa theo từng đợt. 
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11. Tổ chức lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng cho nhân viên xã 

hội, cộng tác viên 

Ngoài những hoạt động hỗ trợ bệnh nhi, nhóm Happier đã thực 

hiện các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho nhóm và cộng 

tác viên để việc cung ứng dịch vụ được tốt hơn. Từ tháng 8/2013 

đến tháng 6/2014, nhóm Happier đã tập huấn ba chủ đề có số người 

tham gia theo từng chủ đề như sau:  

 Tâm lý trẻ nằm viện (30 người, 2 ngày),  

 K  năng quản lý cảm xúc (30 người, 1 ngày),  

 K  năng sinh hoạt nhóm (32 người, 2 ngày).  

Kết quả: Cộng tác viên, nhân viên xã hội nắm rõ kiến thức, k  

năng, từ đó ứng dụng trong công việc. Ví dụ k  năng sinh hoạt 

nhóm, áp dụng trong các buổi sinh hoạt nhóm cho phụ huynh và 

cho trẻ, biết cách lên kế hoạch, lên thời gian sinh hoạt phù hợp, có 

phương pháp, tăng sự tham gia của phụ huynh. Về chủ đề Tâm lý 

trẻ nằm viện, giúp cho tình nguyện viên hiểu được tâm lý trẻ, có sự 

hỗ trợ trẻ tốt hơn, phù hợp với lứa tuổi trẻ, trẻ cảm thấy được chia 

sẻ, được quan tâm qua các buổi chia sẻ, trò chuyện.  

Những thay đổi từ người học: trước khi tập huấn, các bạn chỉ 

biết ngồi chơi với trẻ. Sau khi tập huấn, các bạn biết cho trẻ sinh 

hoạt, trò chuyện, chia sẻ, tìm hiểu tâm lý, tham vấn cho trẻ. Nhiều 

bạn sợ không dám tiếp xúc với phụ huynh, sau khi tham gia, các 

bạn mạnh dạn hơn, chủ động tiếp xúc với trẻ và phụ huynh.  

12. Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm 

Hoạt động tổ chức giao lưu học hỏi được nhóm Happier tổ chức 

mỗi tháng một lần. Đối tượng tham gia là sinh viên, tình nguyện 

viên. Tùy ở mỗi khoa, số người tham dự dao động 10-15 người/ 

lần. Các bạn tham gia có viết nhật ký. Nội dung ghi lại gồm cảm 
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xúc và những việc họ đã làm. Cách ghi có sự hướng dẫn của nhân 

viên xã hội.  

Kết quả mang lại: Các tình nguyện viên, sinh viên được chia sẻ 

và học hỏi kinh nghiệm, giúp nâng cao năng lực và tay nghề về 

công tác xã hội. Các tham dự viên thảo luận, đánh giá, đưa ra giải 

pháp các trường hợp. Góp ý cho nhau những việc làm với thân chủ.  

13. Hoạt động lập hồ sơ xã hội, theo dõi, giám sát, cập nhật 

thông tin. 

Các trường hợp được lập hồ sơ xã hội là những trẻ điều trị ở 

bệnh viện dài ngày, những trẻ cần có sự trợ giúp tâm lý xã hội, hỗ 

trợ viện phí. Từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2014, nhóm Happier đã 

thực hiện và lưu trữ được 45 hồ sơ. Nhóm lượng giá quan sát thấy 

rằng nội dung các mẫu hồ sơ có đầy đủ những thông tin cần thiết để 

đánh giá, theo dõi một trường hợp. Các thông tin phù hợp với 

trường hợp sự trợ giúp trẻ trong bệnh viện. Trong hồ sơ có ứng 

dụng các công cụ như: đánh giá tâm lý xã hội thân chủ; vẽ sơ đồ 

phả hệ, sơ đồ sinh thái; thang đo cảm xúc.  

Kết quả mang lại từ hồ sơ xã hội: 

Thu thập đầy đủ thông tin của trẻ, giúp nắm được hoàn cảnh 

của trẻ, diễn biến bệnh lý, tình trạng sức khỏe, tâm lý trẻ; đánh giá 

được tâm lý trẻ, giúp cho việc giúp đỡ, theo dõi chuyên nghiệp hơn. 

Dùng hồ sơ xã hội để trình bày hoàn cảnh kinh tế gia đình, giúp cho 

việc xét hỗ trợ kinh phí điều trị cho 20 trẻ. 

Trước đây, bệnh viện Nhi Đồng I chưa có hồ sơ xã hội của 

bệnh nhân. Làm được mẫu hồ sơ xã hội trong bệnh viện là một 

bước tiến quan trọng, mang tính chuyên nghiệp trong việc đưa công 

tác xã hội vào bệnh viện. Đến nay, hồ sơ xã hội được sự chấp thuận 

và ủng hộ của lãnh đạo bệnh viện.  
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III. KẾT LUẬN 

       Các kết quả chính đạt được  

 Bệnh nhi có vấn đề tâm lý tại khoa Phỏng và Tim mạch được 

ổn định tại thời điểm xuất viện. 

 Thân nhân bệnh nhi tại khoa Phỏng và Tim mạch được hỗ trợ  

tâm lý và có kiến thức, k  năng chăm sóc bệnh nhi. 

 Đội ngũ tình nguyện viên được tập huấn nâng cao năng lực, 

chuyên môn về công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe, công 

tác xã hội bệnh viện. 

Tuy nhóm Happier là những sinh viên tình nguyện, nhưng 

nhờ được đào tạo về công tác xã hội và có kiểm huấn viên luôn 

hỗ trợ, định hướng, nên nhóm Happier đã đưa công tác xã hội vào 

bệnh viện thành công, được ban giám đốc bệnh viện đánh giá rất 

tốt. Tuy nhiên, ở thời điểm lượng giá, chưa có chính sách chính 

thức từ Bộ Y tế về công tác xã hội bệnh viện, nên nhóm Happier 

chưa được chính thức công nhận là một đơn vị trong bệnh viện 

(phòng công tác xã hội), chưa có biên chế, mức lương cho nhân 

viên xã hội chính thức.  

Nguồn trích dẫn: Bài tham luận được trích từ báo cáo lượng giá 

dự án “Hỗ trợ bệnh nhi bị khủng hoảng tâm lý” tại Bệnh viện Nhi 

Đồng I, do Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn – Công tác Xã hội và 

Phát triển Cộng đồng thực hiện năm 2014. 
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TÓM TẮT 

 Bài viết giới thiệu về chân dung nhân viên công tác xã hội lâm sàng trong 

môi trường bệnh viện, để làm rõ khi là một nhân viên công tác xã hội lâm sàng, 

họ sẽ khác với những nhân viên công tác xã hội thực hành trong lĩnh vực không 

lâm sàng như thế nào. Qua các mô tả thực chứng, các tác giả muốn nêu rõ các 

thuận lợi và thách thức mà các nhân viên công tác xã hội lâm sàng trong môi 

trường bệnh viện đang gặp phải và cần nỗ lực vượt qua. 

Từ khóa: công tác xã hội lâm sàng, nhân viên công tác xã hội, công tác xã 

hội bệnh viện. 

ABSTRACT 

 The article aims to introduce Clinical Social Worker in hospital. The 

article  includes the sections as follow: (1) The description of  clinical social 

work and differences between a Clinical Social Worker and a Non-clinical 

Social Worker; (2)  Standards and job orientations for Clinical Social Worker in 

social work pratice ; (3) Disscussion about opportunities and challenges of 

Clinical Social Worker in hospital in the factual context of Vietnam. 

Keywords: clinical social work, social worker, social work in hospital 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn 

đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Đề án Phát triển nghề công 

tác xã hội giai đoạn năm 2010 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ 

                                                 
*
  Học viên cao học, Khoa Công tác xã hội – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 

email: vanmaictxh@hcmussh.edu.vn 
**

  Cử nhân Công tác xã hội – Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, email: 

tainguyensws@gmail.com 
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phê duyệt ngày 25/3/2010 đã tạo ra xung lực thúc đẩy quá trình đào 

tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp 

nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên 

tiến.Trước xu thế đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong bệnh viên 

ngày càng được quan tâm và chú trọng. Thông tư 43 của Bộ Y tế về 

việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viên đã 

và đang tạo điều kiện cho các phòng công tác xã hội trong bệnh 

viện ra đời và phát triển các dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh. Môi trường bệnh viện là cơ sở cho sự phát triển 

của công tác xã hội lâm sàng. Nhân viên xã hội lâm sàng bằng kiến 

thức,    năng đại diện cho một nhóm lớn cán bộ thực hành về sức 

khỏe hành vi trong bệnh viên. Họ là người đầu tiên chẩn đoán, điều 

trị những rối nhiễm tâm trí, rối loạn cảm xúc, hành vi của bệnh 

nhân. Họ rất thích hợp để làm việc trong các trung tâm chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, các trung tâm y tế và sức khỏe tâm thần tại bệnh 

viện và tại cộng đồng,…Bài viết nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về 

công tác xã hội lâm sàng, phân biệt sự khác nhau giữa thực hành 

công tác xã hội lâm sàng và không lâm sàng. Bên cạnh đó, sinh viên 

công tác xã hội sẽ nhận ra được những công việc mà một nhân viên 

công tác xã hội lâm sàng làm việc trong bệnh viện dựa trên chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, chúng ta sẽ thấy được những 

thuận lợi và thách thức trong quá trình đạo tạo, xây dựng đội ngũ 

nhân viên công tác xã hội lâm sàng. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Định nghĩa công tác xã hội lâm sàng: một cách tiếp cận 

tổng hợp 

Công tác xã hội lâm sàng là một trong những lĩnh vực đặc thù 

của công tác xã hội. Trên thế giới, có rất nhiều học giả đưa ra các 

định nghĩa  hác nhau với nhiều chiều kích – nhãn quan khác nhau 

để định nghĩa về công tác xã hội lâm sàng. Theo Barker (2013), 
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công tác xã hội lâm sàng là sự áp dụng chuyên nghiệp về các lý 

thuyết và phương pháp công tác xã hội để chẩn đoán, điều trị, 

phòng ngừa rối nhiễu tâm lý, khuyết tật, hay suy giảm chức năng, 

bao gồm rối nhiễu tâm trí, xúc cảm và hành vi (Socialwork.vn, 

2014). Một định nghĩa  hác, dựa trên nhãn quan lịch sử, công tác xã 

hội lâm sàng là phương pháp công tác xã hội cá nhân (Casework) 

của các chuyên gia công tác xã hội (Gozález và Gelman, 2015). 

Cũng theo hai tác giả trên, phương pháp công tác xã hội cá nhân sẽ 

được định nghĩa  hác nhau dựa trên nền tảng lý thuyết mà nhân 

viên công tác xã hội thực hành như lý thuyết của Pearlman, 

Hamilton và Hollis, hay cổ xưa nhất là Mary Ellen Richmond. 

Tosone (2016), công tác xã hội lâm sàng sẽ được định nghĩa trong 

giới hạn của hệ thống lý thuyết và nhiệm vụ khi một nhân viên công 

tác xã hội được giáo dục và thực hành. Đặc biệt, Hiệp hội nghề 

công tác xã hội M  (NASW) đưa ra định nghĩa: 

“Thực hành công tác xã hội lâm sàng là một trong những phương pháp ứng 

dụng lý thuyết và phương pháp công tác xã hội để chẩn đoán và can thiệp 

những trường hợp rối loạn mất chức năng tâm lý-xã hội, khuyết tật, hoặc 

suy giảm bởi sự rối loạn cảm xúc hoặc các sự rối loạn liên quan đến tâm 

thần. Công tác xã hội lâm sàng dựa trên nền tảng của một hoặc nhiều lý 

thuyết về phát triển đời sống con người trong bối cảnh tâm lý-xã hội. Những 

dịch vụ của công tác xã hội lâm sàng bao gồm đánh giá, chẩn đoán, trị liệu 

bao gồm: tâm lý trị liệu và tham vấn; biện hộ (lấy thân chủ làm trọng tâm); 

tư vấn và hoạt động lượng giá. Tiến trình công tác xã hội lâm sàng được 

thực hiện trong khuôn khổ hoạt động công tác xã hội và vẫn chịu ảnh hưởng 

của những quy điều đạo đức của Hiệp hội (công tác xã hội M )” (NASW, 

2005) 

Từ những định nghĩa vừa nêu trên, rất khó đưa ra một định 

nghĩa nhất quán và bao quát khái niệm công tác xã hội lâm sàng. 

Tuy nhiên, công tác xã hội lâm sàng có thể được hiểu như là một sự 

tổng hợp các chiều kích sau: 
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Một là, công tác xã hội lâm sàng là một trong những lĩnh vực 

đặc thù của công tác xã hội. Điều này hàm nghĩa công tác xã hội 

lâm sàng vẫn chịu ảnh hưởng của hệ thống lý thuyết và phương 

pháp thực hành của công tác xã hội cũng như quy điều đạo đức của 

ngành nghề. 

Hai là, công tác xã hội lâm sàng thường là cuộc hỗ trợ chuyên 

nghiệp một – một, giữa nhân viên công tác xã hội lâm sàng – khách 

hàng (khách hàng ở đây có thể hiểu là cá nhân, gia đình, cộng đồng 

đang tìm  iếm sự giúp đỡ). Tuy nhiên, công tác xã hội lâm sàng 

thường hướng đến những cuộc làm việc chuyên nghiệp giữa nhân 

viên công tác xã hội và cá nhân – gia đình hơn là cộng đồng. 

Ba là, công tác xã hội lâm sàng cũng là sự kế thừa và phát triển 

đặc thù của phương pháp công tác xã hội với cá nhân, theo tiến trình 

lịch sử phát triển của ngành này 

2.2. Sự khác biệt giữa nhân viên công tác xã hội lâm sàng 

(Clinical Social worker) và nhân viên công tác xã hội không thực 

hành trong lĩnh vực lâm sàng (Non-clinical Social worker).  

Như đã đề cập ở phần định nghĩa,  hông có nhiều các yếu tố 

khác biệt giữa công tác xã hội lâm sàng với công tác xã hội không 

thực hành trong lĩnh vực lâm sàng. Vậy đâu là những yếu tố làm 

nên sự đặc biệt của nhân viên công tác xã hội lâm sàng so với các 

nhân viên công tác xã hội khác?  

Sự khác biệt trước hết phải kể đến là môi trường làm việc của 

nhân viên công tác xã hội lâm sàng thường nằm trong hệ thống làm 

việc đặc thù nặng về những yếu tố liên quan đến: những bệnh tật 

nguy hiểm, sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất, những mâu thuẫn gia 

đình (bạo lực, lạm dụng,…). Trong  hi những nhân viên công tác xã 

hội không thực hành trong lĩnh vực lâm sàng có thể làm một số 

công việc như giúp đỡ một cá nhân thích nghi với môi trường làm 

việc mới, thiết kế các chương trình phục hồi năng lực xã hội cho 
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một cá nhân hoặc gãy vỡ các chức năng xã hội thông thường mà 

một khách hàng nào đó gặp phải làm giảm năng lực xã hội của 

chính  hách hàng đó  hi tham gia vào đời sống xã hội. Thêm vào 

đó, là sự khác biệt về việc công nhận chứng chỉ hành nghề và cấp 

bậc đào tạo để trở thành một nhân viên xã hội (do đặc thù bối cảnh 

Việt Nam chưa có hệ thống chứng chỉ hành nghề cho nhân viên 

công tác xã hội, bảng so sánh dưới đây là sự so sánh tại M ) 

 ản     So sánh giữa nhân viên công tác xã hội  hông thực hành trong lĩnh vực 

lâm sàng và nhân viên công tác xã hội lâm sàng (tại M ) 

 Nhân viên công tác xã hội không 

thực hành tron  lĩnh vực lâm sàn  

Nhân viên công tác xã 

hội lâm sàng 

Trình độ 

học vấn tối 

thiểu 

Cử nhân Tối thiểu là thạc s  

Hệ thống 

chứng chỉ 

hành nghề 

LSWA (Licensed Social Work 

Associate): chứng chỉ hành nghề 

này dành cho những người tốt 

nghiệp cao đẳng – đại học công tác 

xã hội hoặc những người có chuyên 

ngành gần (tâm lý…) 

LSW (Licensed Social Wor ): điều 

 iện tiên quyết để nhận chứng chỉ 

này là người học phải tốt nghiệp cử 

nhân ngành công tác xã hội. Hoặc 

nếu người muốn nhận chứng chỉ này 

thuộc ngành  hác thì phải có thời 

lượng làm việc dưới sự giám sát của 

một nhân viên xã hội có chứng chỉ 

hành nghề. Với chứng chỉ này, 

người thực hành có thể làm một số 

công việc như quản lý ca, phụ tá cho 

công việc  iểm huấn hoặc những 

dịch vụ xã hội  hác ( hông có tính 

chất lâm sàng) 

LMSW (Licensed Master Social 

Wor er): Đây là bằng cấp cao nhất 

Buộc phải có chứng chỉ 

LMSW. Với chứng chỉ 

này, người thực hành có 

thể bắt đầu làm việc trong 

lĩnh vực lâm sàng tuy 

nhiên  hông thể thực hành 

độc lập. Cần hỗ trợ và 

giám sát bởi những nhân 

viên công tác xã hội lâm 

sàng (có chứng chỉ) 

LCSW (Licensed Clinical 

Social Wor ): Giấy chứng 

chỉ cao nhất của ngành 

công tác xã hội (tại M ). 

Với chứng chỉ này, nhân 

viên công tác xã hội có 

thể làm trong một số môi 

trường làm việc đặc biệt 

như tại bệnh viện, các văn 

phòng trị liệu, hoặc làm 

việc tại văn phòng riêng 

của chính nhân viên công 
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mà một nhân viên công tác xã hội (ở 

M ) có thể nhận được ( hông có 

tính chất lâm sàng). Với chứng chỉ 

này, nhân viên xã hội có thể hoạt 

động độc lập hoặc thực hành độc 

lập.  

tác xã hội. 

Nguồn: socialworkdegree.net 

2.3. Chuẩn mực hành nghề của nhân viên công tác xã hội lâm 

sàng 

Cũng như những nhân viên công tác xã hội khác, nhân viên 

công tác xã hội lâm sàng không chỉ hành nghề trong khuôn khổ tuân 

thủ theo những đặc điểm quy điều đạo đức hành nghề công tác xã 

hội nói chung mà còn có một số chuẩn mực riêng về hành nghề của 

ngành này. Theo NASW (2005), chuẩn mực hành nghề của nhân 

viên công tác xã hội lâm sàng bao gồm 12 tiêu chuẩn về: 

 Đạo đức và giá trị 

 Những k  năng thực hành chuyên sâu và những mô thức can 

thiệp 

 Sự chuyển gửi 

 Khả năng tiếp cận khách hàng 

 Sự riêng tư và bảo mật 

 Kiểm huấn và tư vấn 

 Ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường làm việc và trong 

tiến trình làm việc 

 Ghi chép và bảo lưu những thông tin của khách hàng 

 Năng lực văn hóa 

 Phát triển sự chuyên nghiệp trong thực hành 

 Những vấn đề liên quan đến công nghệ 
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2.4. Công việc của nhân viên công tác xã hội lâm sàng 

Bên cạnh những chuẩn mực thực hành cho một nhân viên công 

tác xã hội lâm sàng, NASW cũng  huyến nghị một nhân viên công 

tác xã hội lâm sàng có thể làm việc với khách hàng của mình trong 

những hoạt động dưới đây: 

 Thiết lập và duy trì mối quan hệ làm việc với khách hàng dựa 

trên 3 yếu tố nền tảng: tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận và tin 

cậy 

 Thu thập và giải thích được những thông tin liên quan đến con 

người, môi trường, xã hội và sức khỏe 

 Lượng giá và can thiệp trong tầm phạm vi hoạt động 

 Thiết lập được những mục tiêu khả dĩ trong can thiệp với 

khách hàng 

 Tạo điều kiện cho sự thay đổi thích hợp trong ba chiều kích: 

nhận thức, cảm xúc và hành vi trong mục tiêu can thiệp 

 Lượng giá được tính hiệu quả của dịch vũ hỗ trợ cung cấp cho 

khách hàng 

 Xác định được nguồn lực của thân chủ và có những công cụ 

đánh giá cần thiết 

 Biện hộ để đảm bảo cho những dịch vụ khách hàng có thể 

nhận 

 Hình thành mô hình làm việc đa ngành để khách hàng có thể 

nhận được dịch vụ khi cần. 

2.5. Thuận lợi của nhân viên công tác xã hội lâm sàng trong môi 

trường bệnh viện 

Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau năm 2010, với quyết 

định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án 32, ngành nghề công 

tác xã hội đã tạo những dấu mốc chuyển biến mạnh mẽ và có những 
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hoạt động góp phần đáng  ể vào công cuộc phát triển xã hội. Tiếp 

nối những thành tựu đó, ngành công tác xã hội tiếp tục ghi dấu ấn 

trong lịch sử phát triển nghề công tác xã hội  tại Việt Nam với đề án 

phát triển công tác xã hội trong lĩnh vực y tế. Đề án cho ta thấy nghề 

công tác xã hội đang dần được chính thức hóa và có vai trò quan 

trọng trong môi trường y tế – lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bệnh 

viện dường như là môi trường cung cấp nhiều cơ hội để hạt giống 

công tác xã hội lâm sàng nảy nở và phát triển. Bởi lẽ, với đề án này, 

nhân viên công tác xã hội lâm sàng là một trong những nguồn nhân 

lực thích hợp để đóng góp tính chuyên nghiệp khi làm việc trong 

môi trường có tính đặc thù như bệnh viện. Nhân viên công tác xã 

hội lâm sàng sẽ có lợi thế vì sự gần gũi về kiến thức và k  năng liên 

quan những yếu tố lâm sàng – bệnh tật sẽ giúp tạo nên sự tương 

đồng với các nguồn nhân lực khác trong bệnh viện như: bác s , y tá, 

điều dưỡng, nhà tâm lý học, tham vấn viên, chuyên gia trị liệu tâm 

lý, v.v. Mặt khác, với định hướng tiếp cận mang tính nền tảng “Con 

người - trong môi trường”, nhân viên công tác xã hội lâm sàng có 

những phạm vi hoạt động mà nhân viên khác trong bệnh viện sẽ 

khó thực hiện trong phạm vi vai trò và chức năng của mình. Điều đó 

có thể được phân biệt rõ thông qua bảng phân tích sau: 

Bảng 2: So sánh những công việc của một nhân viên công tác xã hội  

lâm sàng trong bệnh viện với bác s  và chuyên viên tâm lý trị liệu  

(do các tác giả tổng hợp) 

Lĩnh vực  

hoạt độn  
Nhân viên CTXH 

lâm sàng 
 ác sỹ 

Chuyên viên  

tâm lý trị liệu 

Khám bệnh – chẩn 
đoán bệnh (thể lý – 
thực thể) 

Không, nhưng có thể 
am hiểu  iến thức về 
bệnh để có thể tham gia 
thiết lập chương trình 
hỗ trợ (ngoài việc cho 
thuốc)  

Có. Chẩn đoán và 
ra toa thuốc (đặc 
trưng của y  hoa) 

Không, tương tự nhân 
viên công tác xã hội lâm 
sàng nhưng chủ yếu là 
liên quan đến chương 
trình hỗ trợ liên quan đến 
vấn đề tâm lý 

Khám bệnh – chẩn 
đoán liên quan đến 
tâm thần 

Không (tại Việt Nam) Có. Chẩn đoán và 
ra toa thuốc (đặc 
trưng của y  hoa) 

Không (tại Việt Nam) 
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Tham vấn – trị liệu 
(sử dụng các lý 
thuyết và mô hình 
tham vấn – trị liệu: 
Phân tâm, CBT, 
gia đình,...) 
(Counseling – 
psychotherapy) 

Có (nếu được đào tạo) Có thể Có (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Kết nối – vận động 
tài trợ cho những 
bệnh nhân  hó 
 hăn (Hỗ trợ vật 
chất trong quá 
trình điều trị) 

Có (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Hiếm (đặc trưng 
nghề nghiệp và 
 hung làm việc) 

Hiếm (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Tổ chức hoạt động 
cộng đồng – quan 
hệ cộng động 

Có (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Hiếm (đặc trưng 
nghề nghiệp và 
khung làm việc) 

Hiếm (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Hoạt động vãng 
gia – hỗ trợ bệnh 
nhân tại nhà ( ế 
hoạch ra viện và 
sau  hi xuất viện) 

Có (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Hiếm (đặc trưng 
nghề nghiệp và 
 hung làm việc) 

Khó (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Giúp khách hàng 
(bệnh nhân) 
chuyển gửi đến 
các trung tâm dịch 
vụ cộng đồng 
(ngoài bệnh viện) 

Có (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Không (đặc trưng 
nghề nghiệp và 
 hung làm việc) 

Hiếm (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Biện hộ cho  hách 
hàng nhận được 
những dịch vụ hỗ 
trợ cần thiết 

Có (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Hiếm (đặc trưng 
nghề nghiệp và 
 hung làm việc) 

Hiếm (đặc trưng nghề 
nghiệp và  hung làm 
việc) 

Giáo dục viên – hỗ 
trợ cộng đồng 
trong việc chăm 
sóc bảo vệ sức 
 hỏe về bệnh 
tật/chăm sóc sức 
 hỏe cộng đồng 

Có. Thường xuyên Có. Thường 
xuyên 

Hiếm 
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Như vậy, có thể thấy nhân viên công tác xã hội có thể kết hợp 

với các chuyên gia thuộc chuyên ngành  hác để tạo thành liên minh 

làm việc, song vẫn giữ lại bản sắc,  đặc trưng riêng của chuyên 

ngành mình để tạo nên sự khác biệt  hi tham gia vào lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe. Trong một số trường hợp, nhân viên công tác xã hội 

lâm sàng có thể kiêm nhiệm một số nhiệm vụ, chức năng của các 

chuyên gia khác trong một vài trường hợp (khi không có hoặc thiếu 

nhân sự). 

2.6. Những thách thức của nhân viên công tác xã hội lâm sàng 

Bên cạnh những thuận lợi trong môi trường bệnh viện, nhân 

viên công tác xã hội lâm sàng sẽ gặp phải những thách thức trong 

bối cảnh Việt Nam hiện nay liên quan đến 3 khía cạnh: thực hành, 

đào tạo và chứng chỉ hành nghề. 

2.6.1. Những thách thức liên quan đến thực hành 

Khung pháp lý bảo vệ người làm thực hành công tác xã hội 

lâm sàng chưa được xây dựng. Có thể nói, nhân viên công tác xã 

hội bắt đầu được chính thức hóa trong ngành y tế. Tuy nhiên, với 

đặc trưng nghề nghiệp có tính chuyên sâu như lĩnh vực công tác xã 

hội  lâm sàng thì cần phải có một khung pháp lý vững chắc cũng 

như những chuẩn mực hành nghề công tác xã hội lâm sàng mang 

đặc trưng văn hóa và bối cảnh của Việt Nam.  

Sự hiểu biết về công tác xã hội lâm sàng trong môi trường 

bệnh viện từ cấp lãnh đạo trung ương, giám đốc các sở y tế, giám 

đốc các bệnh viện và những nhân viên y tế. Xét về mặt lịch sử 

hình thành và phát triển ngành nghề công tác xã hội đã có sự đứt 

đoạn trong một thời gian khá dài (từ sau năm 1975 đến những thập 

niên 1990 của thế kỷ XX) và chỉ phát triển mạnh mẽ gần đây (sau 

Đề án 32 năm 2010); chính về thế sự hiểu biết về chức năng, vai trò, 

lợi ích của ngành nghề công tác xã hội còn nhiều hạn chế. Điều này 

cũng làm trở ngại cho việc hiểu về lĩnh vực chuyên môn sâu như 
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công tác xã hội lâm sàng. Do đó, việc tuyển dụng và bổ nhiệm cho 

nhân viên công tác xã hội lâm sàng thuộc sự quản lý và nằm trong 

hệ thống công trong bệnh viện như thế nào cho phù hợp cũng là một 

vấn nạn, thách thức. Thêm vào đó, một số Ban giám đốc bệnh viện 

chưa hiểu hết tầm quan trọng của ngành nghề công tác xã hội trong 

bệnh viện nên chưa thực hiện việc chính thức mở phòng công tác xã 

hội trong bệnh viện. 

Hiểu biết của người bệnh, gia đình và truyền thông đại chúng 

về ngành công tác xã hội  còn chưa đầy đủ. Có thể thấy rõ, người 

bệnh, gia đình và truyền thông đại chúng thường hiểu chưa đầy đủ 

về ngành nghề công tác xã hội. Thông thường, người bệnh, gia đình 

và truyền thông đại chúng thường hiểu công việc công tác xã hội 

chỉ là hoạt động từ thiện. Điều này có thể thấy rõ thông qua việc 

nhân viên công tác xã hội chỉ thực hiện tốt được hai vai trò vận 

động tiếp nhận tài trợ - hỗ trợ người bệnh có  hó  hăn và hoạt động 

từ thiện – kết nối cộng đồng (Trần Công Bình, 2016). Chính vì lẽ 

đó, nhân viên công tác xã hội lâm sàng cần phải tiếp tục chứng 

minh năng lực làm việc để góp phần mở rộng hình ảnh nhân viên 

công tác xã hội nói chung và công việc công tác xã hội lâm sàng nói 

riêng không chỉ là từ thiện. 

2.6.2. Những vấn đề liên quan đến đào tạo 

Hệ thống đào tạo về công tác xã hội của các trường đại học, cao 

đẳng tại Việt Nam thường đào tạo nhân viên công tác xã hội tổng 

quát (General Social Wor er). Như đã đề cập về vấn đề đứt đoạn 

trong lịch sử phát triển ngành nghề, chính vì vậy, tại các trường Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp tại Việt Nam thường chỉ chủ yếu tập 

trung để đào tạo nhân viên công tác xã hội tổng quát để đáp ứng nhu 

cầu xã hội đương đại. Tuy nhiên, công tác xã hội lâm sàng là một 

trong lĩnh vực có tính chuyên sâu cao nên việc đào tạo trở thành 

một nhân viên công tác xã hội lâm sàng còn đang là một thách thức 

lớn. Hiện tại, một số chương trình đào tạo ngành công tác xã hội tại 
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các trường đại học tại Việt Nam chỉ có một số môn liên quan đến 

thực hành lâm sàng như: tham vấn căn bản (3 - 4 tín chỉ – bắt buộc), 

sức khỏe cộng đồng (2 tín chỉ – bắt buộc), công tác xã hội trong lĩnh 

vực sức khỏe tâm thần (2 tín chỉ – tự chọn), tâm thần học (2 tín chỉ - 

tự chọn). Tại Hoa Kỳ, nơi ngành công tác xã hội đạt mức phát triển 

cao, lấy một trường đại học như Boston để minh họa, là nơi có đào 

tạo chuyên ngành công tác xã hội lâm sàng, hệ thống các môn học 

được xây dựng rất chuyên sâu về mảng lâm sàng: bốn môn học bắt 

buộc (Nhập môn công tác xã hội lâm sàng, công tác xã hội lâm sàng 

với cá nhân, công tác xã hội lâm sàng với nhóm, công tác xã hội 

lâm sàng với gia đình) và một số hệ thống môn học tín chỉ tự chọn 

khác mà một sinh viên cần phải học (công tác xã hội lâm sàng với 

trẻ em, Trị liệu gia đình, Trị liệu Nhận thức – hành vi, công tác xã 

hội lâm sàng với cặp đôi, công tác xã hộilâm sàng với người lớn có 

sang chấn tâm lý, lý thuyết và thực hành với cộng đồng LGBT
1
, 

công tác xã hội lâm sàng với người già, công tác xã hội lâm sàng 

với trẻ em có sang chấn,….). 

Chương trình đào tạo công tác xã hội lâm sàng vừa phải rộng 

vừa phải chuyên sâu, để phân biệt rõ với các chuyên ngành khác. 

Như đã đề cập một nhân viên xã hội lâm sàng cần phải có kiến thức 

nền tảng giao thoa ít nhất là ba lĩnh vực: y khoa, tâm lý lâm sàng và 

công tác xã hội để có thể thực hành công tác xã hội lâm sàng một 

cách hiệu quả; mặt khác, vừa phải giữ được tính khác biệt trong 

thực hành. Vì vậy, việc nắm vững nền tảng, vai trò và hệ thống lý 

thuyết công tác xã hội căn bản là điều không thể thiếu. Thêm vào 

đó, trong lúc thực hành, nhân viên công tác xã hội lâm sàng cần 

phải giữ khung và phạm vi làm việc một cách chắn chắn. Đó có thể 

là lý do giải thích tại ở Hoa Kỳ, muốn trở thành nhân viên công tác 

xã hội lâm sàng trình độ tối thiểu phải là thạc s  và phải có hai loại 

giấy chứng chỉ hành nghề cao nhất trong hệ thống hành nghề công 

tác xã hội. 

                                                 
1
  LGBT: nhóm người đồng tính, song giới và chuyển giới 
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2.6.3. Vấn đề liên quan đến chứng chỉ hành nghề 

Tại các nước phát triển nghề công tác xã hội, để có thể thực 

hành công tác xã hội cần phải vượt qua một cuộc kiểm định năng 

lực làm việc để nhận chứng chỉ hành nghề. Tại Việt Nam, việc 

xây dựng hiệp hội và chứng chỉ hành nghề công tác xã hội tổng 

quát còn đang trong tiến trình xây dựng và phát triển thì chứng 

chỉ công tác xã hội lâm sàng càng là thách thức lớn hơn vì tính 

chuyên sâu và đòi hỏi cao, có tính nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn 

của chuyên ngành này. 

3. KẾT LUẬN 

Nhân viên công tác xã hội ngày càng đóng góp vai trò đặc biệt 

trong công cuộc phát triển hệ thống an sinh quốc gia. Các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe nói chung và trong bệnh viên nói riêng ngày 

càng được hoàn thiện và phát triển. Do đó, đòi hỏi đội ngũ nhân sự 

thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp có đủ kiến thức,    năng 

và thái độ để có thể hòa nhập và làm việc trong môi trường bệnh 

viện. Trong đó, nổi lên nhu cầu cấp thiết có nhân viên công tác xã 

hội lâm sàng chuyên nghiệp được đào tạo chuyên sâu để làm việc 

trong môi trường bệnh viện. Với kiến thức,    năng về lâm sàng – 

bệnh tật, nhân viên công tác xã hội lâm sàng làm việc với nhóm liên 

ngành trong bệnh viên để mang đến dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, để xây dựng được 

đội ngũ nhân viên công tác xã hội lâm sàng là một tiến trình đầy 

thách thức, đòi hỏi sự nổ lực rất nhiều của các Bộ ngành liên quan 

như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh và 

Xã hội trong việc hoạch định chính sách,  hung pháp lý để xác định 

vai trò, vị trí, chức năng, phạm vi làm việc, quy điều đạo đức nghề 

nghiệp và kể các biện pháp bảo vệ nhân viên xã hội lâm sàng khi 

gặp tình huống bất trắc, rủi ro. Mặt khác, cần có những biện pháp cụ 

thể hơn như: (i) Bệnh viện tích cực truyền thông nâng cao nhận thức 
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cho cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng hiểu 

đến vai trò của nhân viên công tác xã hội lâm sàng trong bệnh viên, 

(ii) Các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo ngành Công tác xã hội 

cần cải thiện chất lượng đào tạo mang hướng chuyên sâu để tạo ra 

được đội ngũ nhân sự thực hành công tác xã hội lâm sàng có “Tâm 

và Tầm” trong các bệnh viện. 
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TÓM TẮT 

Trong những năm qua, hoạt động thực hành – thực tập tại bệnh viện của 

sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội,  trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn TP Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kinh nghiệm, ý nghĩa thiết thực 

không chỉ cho sinh viên mà ngay cả giảng viên. Việc trải nghiệm vai trò của 

nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện là cần thiết đối với sinh viên chuyên 

ngành công tác xã hội. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và ký thỏa thuận hợp tác với 

bệnh viện để sinh viên có cơ hội được thực hành, thực tập là không hề dễ dàng 

bởi vì hầu hết các bệnh viện chưa được biết đến hoặc nghe rất ít khái niệm nhân 

viên công tác xã hội tại bệnh viện. Tham luận trình bày những khó khăn và thách 

thức của sinh viên tại bệnh viện trong hoạt động thực hành công tác xã hội trong 

lĩnh vực y tế, bệnh viện thông qua điển cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện 

quận Thủ Đức, khoa Lão – bệnh viện Đại học Y dược). Từ thực trạng đó bài viết 

đề xuất góp ý nhằm cải thiện hiệu quả.  

Từ khóa: Công tác xã hội trong bệnh viện, sinh viên, thực hành, khó khăn 

ABSTRACT 

Over the years, at the field of practicum and affiliation in the hospital   for 

social work students at the University of Social Sciences and Humanities, has 

brought a lot of experience, practical significance not only for students but also 

for teachers. Underwent the role of social workers at the hospital is necessary 

for social work student, but in fact, there are a lot difficulties for the faculty of 

social work to seek for the agreement or the contract with the hospital’s 

administration to send  student  to field work in hospital. This paper is presenting 

the challenges and activities at the healthcare sector of the student through (the 
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case study at Children's Hospital I, Thu Duc Hospital, Department of Aging - 

Medical College Hospital. From the insight of case study, this paper   is propose 

some suggestions for the improvement. 

Keywords : Social work in hospitals, students, practice, difficult 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tháng 3/2013 là lần đầu tiên khoa công tác xã hội đưa sinh viên 

thực hành tại bệnh viện. Môn học công tác xã hội trong lĩnh vực y tế 

thì đã được giảng dạy chín năm nay – kể từ ngày khoa công tác xã 

hội được thành lập. Trong khi đó, môi trường để các em thực hành 

với mong muốn trở thành một nhân viên công tác xã hội làm việc 

trong lĩnh vực y tế thì rất ít, nếu không nói là rất khó để sinh viên 

xin vào thực hành. Kết thúc thực hành, sinh viên có thể áp dụng lý 

thuyết công tác xã hội cá nhân vào việc thực hành; tạo được niềm 

tin từ thân chủ và gia đình thân chủ; sử dụng hiệu quả một số công 

cụ trong công tác xã hội cá nhân. Tuy nhiên, qua chia sẻ từ nhật ký 

và kinh nghiệm kiểm huấn sinh viên thực hành, Khoa chúng tôi 

nhận thấy việc thực hành gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế.  

II. NỘI DUNG 

2.1. Những khó khăn Ban chủ nhiệm khoa công tác xã hội gặp 

phải khi triển khai chương trình thực hành công tác xã hội 

trong vực y tế, bệnh viện cho sinh viên 

Với các cơ sở y tế, bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh, không phải 

cơ sở, bệnh viện nào cũng dễ dàng tiếp nhận sinh viên khoa công 

tác xã hội tới thực hành. Sau 9 năm triển khai chương trình này, chỉ 

có 03 bệnh viện thường xuyên tiếp nhận sinh viên tới thực hành: 

bệnh viện Quận Thủ Đức, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Đại học 

Y dược. Mỗi năm, nhu cầu thực hành tại các bệnh viện của sinh 

viên  khoa công tác xã hội dao động từ 30-35 em, trong khi số 

lượng tiếp nhận từ bệnh viện rất có hạn (chỉ khoảng 4-6 em). Điều 
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này hạn chế việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên rất 

nhiều, đặc biệt là với những em thực sự yêu thích lĩnh vực này. 

Với mỗi kỳ thực hành tại cơ sở, Ban chủ nhiệm khoa luôn nhấn 

mạnh vai trò kiểm huấn sinh viên của giảng viên trường và kiểm 

huấn viên cơ sở. Một yêu cầu tối thiểu là kiểm huấn viên cơ sở phải 

có kiến thức về chuyên ngành công tác xã hội hoặc ngành gần với 

công tác xã hội như Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục học,… 

Nhưng thực tế là không phải bệnh viện nào cũng có những kiểm 

huấn viên hội đủ yêu cầu trên. Chúng tôi đành gửi gắm sinh viên 

thực tập qua sự kiểm huấn của Bác sỹ/Y sỹ/Điều dưỡng hoặc một Y 

bác sỹ kiêm nhiệm hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện để kiểm 

huấn cho sinh viên. Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi, đánh 

giá quá trình và kết quả thực hành của sinh viên. Chính họ là những 

người giám sát sinh viên trực tiếp nhưng lại chưa hoặc rất ít kiến 

thức về công tác xã hội nên việc đánh giá/cho điểm sinh viên có 

phần chưa được khách quan. 

Kết thúc mỗi đợt thực tập (khoảng 3,5 tháng), Ban chủ nhiệm 

khoa công tác xã hội đều tiến hành lượng giá, mời các kiểm huấn 

viên tại bệnh viện tới trình bày những khó khăn, thuận lợi, ưu điểm, 

hạn chế từ việc thực hành của sinh viên. Tuy nhiên, qua kết quả 

tổng kết sau 9 năm lượng giá, số lượng kiểm huấn viên tại bệnh 

viện tới tham dự lượng giá rất ít. Do đó, chúng tôi rất khó nắm bắt 

được nhu cầu vai trò của nhân viên công tác xã hội tại từng bệnh 

viện cụ thể là gì? sinh viên còn hạn chế điểm nào? Cần trang bị 

thêm những gì? Hay chương trình đào tạo cần cải tiến ra sao? 

Có thể nói, cứ đến thời điểm bắt đầu chuẩn bị cho thực tập môn 

học là khoa công tác xã hội chúng tôi phải đắn đo, do dự rất nhiều 

khi lựa chọn các cơ sở y tế, bệnh viện để sinh viên được thực hành. 

Thiết nghĩ, sinh viên được học môn công tác xã hội trong lĩnh vực y 

tế, bệnh viện trên giảng đường mà cơ hội thực tập thực tế để trau 

dồi kỹ năng nghề nghiệp lại bị hạn chế như vậy thì rất khó để sau 
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khi tốt nghiệp đại học, sinh viên tự tin khi dự tuyển vào vị trí việc 

làm nhân viên công tác xã hội tại các cơ sở y tế, bệnh viện hiện nay. 

2.2. Những khó khăn của sinh viên khi thực hành công tác xã hội 

trong y tế, bệnh viện 

2.2.1. Khó khăn khi tiếp xúc với bệnh nhân 

Do đặc thù ở 03 bệnh viện mà khoa công tác xã hội gửi sinh 

viên tới thực hành có đối tượng bệnh nhân là bệnh nhi (bệnh 

viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Quận Thủ Đức) và người già 

(Khoa Lão – Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh) nên 

theo chia sẻ từ sinh viên thì các em gặp rất nhiều khó khăn khi 

tiếp xúc với bệnh nhân. 

 Với đối tượng bệnh nhi, đa số là các trẻ từ 7 tháng tuổi đến 2 

tuổi, với độ tuổi đó thì khó có thể khai thác thông tin, tìm hiểu sâu 

vào vấn đề bệnh lý cũng như tâm lý, nên rất khó để viết Hồ sơ xã 

hội cũng như lên kế hoạch can thiệp. Ở độ tuổi này chủ yếu là các 

em chỉ theo bố mẹ ít khi theo người ngoài vì đi cùng bố mẹ các em 

cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Một số em còn chưa biết nói nên 

rất khó khăn cho việc bộc lộ cảm xúc/suy nghĩ. Sinh viên chỉ biết 

được qua cử chỉ, điệu bộ thể hiện trên gương mặt và những hành 

động các em thể hiện bên ngoài. Trẻ em ở tuổi này đã có cảm giác 

và phân biệt được khuôn mặt của mẹ hoặc người thân chăm sóc 

chúng, vậy nên gặp người lạ mặt chúng sẽ quấy khóc, rất khó để 

sinh viên tiếp xúc lần đầu. Với người già tại khoa Lão thì đa số họ 

bị bệnh về thể chất và tâm lý kèm theo một số bệnh tuổi già như 

khó nghe, dễ cáu giận,… làm cho sinh viên lúng túng khi tiếp xúc, 

tạo niềm tin từ thân chủ. 

Theo yêu cầu của môn học, sau 3,5 tháng thực hành, sinh viên 

phải hoàn thành Hồ sơ xã hội và tiến trình can thiệp ca. Điều này 

gây nhiều áp lực cho sinh viên khi thực hành tại bệnh viện vì thân 
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chủ ở đây là các bệnh nhân không lưu trú lâu dài trong bệnh viện 

mà thường chỉ 2, 3 ngày hoặc lâu hơn là 1 tuần, 1 tháng là họ xuất 

viện. Do đó, sinh viên càng nôn nóng thu thập thông tin từ thân chủ 

nên nhiều trường hợp bị thất bại ngay từ giai đoạn đầu tiên – tiếp 

cận thân chủ do chưa tạo được niềm tin từ thân chủ. Nhiều sinh viên 

chia sẻ, các em gặp khó khăn khi thời gian can thiệp, giúp đỡ hỗ trợ 

thân chủ khá là ngắn vì vậy mà có nhiều thông tin về thân chủ còn 

thiếu, dẫn đến việc đánh giá vấn đề của thân chủ còn hạn chế nhiều, 

chưa thực sự có sự hỗ trợ, đi sâu vào vấn đề của thân chủ: “thời 

gian em tiếp xúc với bệnh nhân chỉ có 2 đến 3 ngày, em cảm thấy 

rất khó để thu thập thông tin từ thân chủ” – Sinh viên Trần Hữu 

Đức, khóa 2012-2016, thực hành tại bệnh viện Quận Thủ Đức. 

Mặc dù trước khi thực hành tại bệnh viện, các giảng viên khoa 

công tác xã hội đã chủ động tập huấn trang bị những kiến thức cơ 

bản để sinh viên có khả năng thực hành tại cơ sở hơn 3 tháng. 

Nhưng có một thực tế là kiến thức về y tế, sức khỏe của bản thân 

sinh viên không có nhiều, vì vậy mà khi gặp tình huống của thân 

chủ thì còn lúng túng. Đặc biệt những kiến thức về bệnh tật, cách 

phòng tránh/chữa trị,… sinh viên hầu như rất ít được trang bị nên 

chưa tự tin khi tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như 

chia sẻ trong nhật ký thực hành của sinh viên Trần Thị Huệ, khóa 

2008-2012 khi thực tập tại bệnh viện Nhi Đồng 1 – TP Hồ Chí 

Minh: “Người nhà bệnh nhi thì rất thân thiện, khi tụi em đến truyền 

thông hay nói chuyện thì họ rất vui vẻ, nhưng khó khăn của tụi em 

là không học bên y học nên cũng không biết nhiều về thông tin bệnh 

tật lắm, nên nhiều cái cũng không tư vấn được, chủ yếu là nói 

chuyện với người ta là chính thôi chứ không tư vấn được nhiều”. 

2.2.2. Khó khăn khi tiếp xúc với người nhà bệnh nhân 

 Xuất phát từ đối tượng bệnh nhân tại bệnh viện thường là trẻ 

nhỏ/người già nên việc thu thập thông tin để lập Hồ sơ xã hội rất 

khó khăn. Do đó, sinh viên chủ động tiếp cận người nhà bệnh nhân 
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để bổ sung/xác nhận thông tin. Tuy nhiên quá trình này cũng không 

hề dễ dàng. 

Thứ nhất là không phải ai cũng biết đến ngành công tác xã hội, 

nhiều người còn nhầm lẫn giữa công tác xã hội với từ thiện. Đa số 

người nhà bệnh nhân nghĩ những việc mà sinh viên công tác xã hội 

đang làm như: dỗ dành cho trẻ nín khóc, cho trẻ ăn/uống sữa, kể 

chuyện cho trẻ, cho trẻ vẽ tranh/nghe nhạc/xem hoạt hình hoặc mát 

xa cho các cụ già, nhổ tóc bạc, cắt mong tay/chân cho các cụ,…là 

những việc “từ thiện”. Sinh viên Nguyễn Thị Yến, khóa 2010-2014, 

thực tập tại khoa Lão – bệnh viện Đại học Y dược cho biết: “Người 

nhà của các cụ ở đây cứ nhắn nhủ chúng em là mỗi ngày đến đây kể 

chuyện, mát xa cho các cụ để các cụ đỡ buồn. Ngoài việc đó ra, họ 

không nghĩ là chúng em có thể can thiệp ca để hỗ trợ các cụ những 

điều khác nữa”. Hay như sinh viên Hoàng Thị Trúc Quỳnh, khóa 

2010-2014, thực tập tại bệnh viện Quận Thủ Đức chia sẻ: “Cứ thấy 

con họ khóc là họ lại bảo chúng em ra mở laptop cho con họ xem 

quảng cáo để dụ cho bé ăn. Khi chúng em trò chuyện nhắn nhủ phụ 

huynh nên dành nhiều thời gian chơi với trẻ để trẻ phát triển tư duy 

tốt thì họ nói có vẻ khó chịu, không muốn nghe vì một phần họ nghĩ 

chúng em còn ít tuổi hơn họ, chưa có gia đình nên chưa có nhiều 

kinh nghiệm nuôi con cái như họ, một phần vì họ nghĩ những công 

việc chúng em làm không có nhiều ý nghĩa, không được coi trọng”. 

Một khó khăn khác được sinh viên chia sẻ trong nhật ký là khi 

thực tập tại bệnh viện, so sánh với sinh viên ở các trường Y, Dược, 

sinh viên công tác xã hội bị thiệt thòi rất nhiều. Đặc biệt là trong quá 

trình tiếp xúc với người nhà bệnh nhân. Nếu như sinh viên các 

trường có những lợi thế như: mặc đồng phục (áo blouse), được 

trang bị sẵn kiến thức y học,… thì sinh viên công tác xã hội có đồng 

phục nhưng từ “Công tác xã hội” được viết tắt ở logo in trên áo là 

“công tác xã hội” chưa thực sự chiếm được niềm tin từ họ, thêm 

nữa là sinh viên công tác xã hội chưa tự tin với kiến thức y học chưa 

hoặc ít được trang bị. Như vậy, nếu so sánh về việc tạo thiện cảm 
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cho bệnh nhân/người nhà bệnh nhân từ lần tiếp xúc đầu tiên thì sinh 

viên công tác xã hội ít có lợi thế hơn khi thực hành trong môi 

trường y tế, bệnh viện: “Khi mình mới bắt đầu nói chuyện làm quen 

thường thì người ta không chia sẻ được nhiều vì người ta không biết 

mình là ai, thế nên chưa tin tưởng” – Sinh viên Nguyễn Văn 

Trường, khóa 2012-2016, thực tập tại bệnh viện Quận Thủ Đức. 

Hay như thông tin từ nhật ký của Huỳnh Xuân Thọ, khóa 2012-

2016, thực tập tại bệnh viện quận Thủ Đức chia sẻ: “Nhiều người 

nhà bệnh nhân còn chẳng phân biệt đâu là nhân viên công tác xã 

hội và đâu là người đến khám, điều trị bệnh. Trong bệnh viện đông 

người, thành phần phức tạp nên người ta sợ bị lừa đảo, điều đó là 

đương nhiên. Khi mình vừa vào bệnh viện mà có một người đến bắt 

chuyện hỏi thăm quan tâm đến con mình thì ai mà không nghi ngờ 

nên dù nhân viên công tác xã hội có hỏi nói chuyện thì người ta 

cũng không hài lòng, trả lời một cách gượng ép hoặc họ có nói thì 

cũng không hoàn toàn đúng sự thật”.  

Khi vào viện, thân nhân luôn mong muốn tình trạng bệnh của 

người nhà sẽ được cải thiện, người bệnh mau chóng được trở về với 

cuộc sống bình thường. Do đó, việc giúp đỡ tận tình, hạn chế tốt 

nhất rủi ro trong quá trình sinh hoạt và điều trị bệnh sẽ làm cho họ 

có niềm tin ở các nhân viên công tác xã hội. Từ đó, họ dễ cởi mở, 

thân thiện, sẵn sàng chia sẻ nỗi trăn trở, đau thương và cung cấp 

những thông tin cần thiết để nhân viên đưa ra cách giải quyết một 

cách nhanh chóng và hiệu quả. Những thông tin họ cần ban đầu là 

tư vấn cho họ mức độ nặng/nhẹ của tình trạng bệnh, cách chữa trị, 

phòng ngừa tái phát,… Do vậy, sinh viên cần có kiến thức cơ bản 

về y học để có thể giải quyết được một số tình huống khi không có 

bác sĩ kịp thời. Điều này đa số sinh viên công tác xã hội đều thiếu 

hoặc yếu nên chưa tự tin khi tiếp xúc với người nhà bệnh nhân. 

Một số sinh viên tự nhận thấy kỹ năng giao tiếp còn hạn chế 

nên khi tiếp xúc với bệnh nhân/người nhà bệnh nhân còn lúng túng, 

đặc biệt là khi thực hành trong môi trường có bệnh nhi. Khi thấy 
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một trẻ bị bệnh, quấy khóc, nếu sinh viên không khéo xử sự có thể 

làm cho cha/mẹ/người thân của trẻ thêm lo lắng, bực mình, cáu giận 

hơn. Việc khai thác thông tin nóng vội từ người thân của trẻ dễ gây 

mất thiện cảm đối với sinh viên khi họ đang trong tâm trạng lo âu, 

căng thẳng vì người nhà bị bệnh: “Tâm lý người mẹ để đứa con lành 

bệnh cũng là một vấn đề rất lớn, đối với trường hợp này nhân viên 

công tác xã hội phải hỗ trợ từ cả hai phía, đó là đứa trẻ và người 

mẹ. Tâm lý người mẹ lúc này đang căng thẳng mà đứa con lại khóc 

quấy thì rất khó để có thể mở nút thắt ra được, nhân viên công tác 

xã hội cần có thời gian để tìm hiểu. Theo kinh nghiệm của em là 

không nên hỏi nhiều khi họ đang tâm trạng không vui, nên làm sao 

cho đứa trẻ vui, cười nhiều, ăn nhiều. Khi trẻ vui, mau hết bệnh thì 

cha mẹ cũng vui theo và sau đó họ sẽ hỗ trợ thông tin cho mình” – 

sinh viên Nguyễn Thị Vân, khóa 2010-2014, thực tập tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1. 

2.2.3. Khó khăn khi tiếp xúc với y, bác sỹ, nhân viên y tế 

Là bệnh nhân, ai cũng cần ở người thầy thuốc sự trợ giúp về 

tâm lý, động viên, chia sẻ, tận tình chăm sóc. Tuy nhiên, do quá tải 

về số lượng bệnh nhân, áp lực công việc của người thầy thuốc đã 

khiến những “liều thuốc” tinh thần cho người bệnh bị hạn chế. Thực 

hành trong môi trường bệnh viện, sinh viên chứng kiến thực trạng 

bệnh tật gia tăng, nhu cầu khám chữa bệnh có chất lượng cao ngày 

càng lớn, trong khi đó, các dịch vụ y tế chưa được liên kết, bệnh 

nhân hiểu biết về bệnh tật còn hạn chế, các quy định, chế độ chính 

sách và cách giao tiếp, ứng xử đôi khi chưa đúng mực,… đã gây 

nên những bức xúc, căng thẳng trong mối quan hệ giữa bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân với nhân viên y tế, cơ sở y tế: “Hôm nay em 

chứng kiến vụ việc người nhà bệnh nhân không kiềm chế hành động 

vì cho rằng, các y, bác sĩ không tư vấn, điều trị kịp thời cho con họ. 

Chúng em đã thực hiện đề tài nghiên cứu về Stress của các y, bác sỹ 

tại bệnh viện nhưng hầu như họ không có thời gian để trả lời những 
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câu hỏi phỏng vấn sâu của chúng em nên đề tài không thu thập 

được thông tin gì để viết kết quả nghiên cứu” – sinh viên Trần Thị 

Huệ, khóa 2008-2012, thực tập tại bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Thực tập tại các bệnh viện lớn, sinh viên nhận thấy hệ thống 

khám, chữa bệnh thường trong tình trạng quá tải nên bác sĩ không 

còn sức để trả lời cho bệnh nhân về tình trạng bệnh của họ. Nhân 

viên y tế không có đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu 

cầu bức xúc của bệnh nhân như: cung cấp thông tin về giá cả, chất 

lượng, địa điểm các loại dịch vụ, tư vấn về phác đồ điều trị, cách 

phòng ngừa, trấn an tinh thần cho người bệnh,… Sinh viên công tác 

xã hội muốn hỗ trợ các y, bác sỹ nhưng ngoài việc tạo tiếng cười, xả 

stress qua những câu chuyện vui, trò chơi về liệu pháp tinh thần,… 

thì về chuyên môn y học sinh viên công tác xã hội không thể hỗ trợ, 

làm giúp, làm thay cho họ được. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Qua quá trình hướng dẫn, kiểm huấn sinh viên thực hành, 

chúng tôi nhận thấy môi trường để các em thực hành với mong 

muốn trở thành một nhân viên công tác xã hội làm việc trong lĩnh 

vực y tế, bệnh viện là rất ít, nếu không muốn nói là rất khó để sinh 

viên xin vào thực hành. Qua nhật ký của sinh viên khi thực hành, 

chúng tôi được nghe và thấu cảm những cảm xúc vui buồn, những 

khó khăn của các em khi tập làm một nhân viên công tác xã hội 

trong bệnh viện như thế nào. Điều này càng thôi thúc chúng tôi cần 

cố gắng hơn nữa trong việc trang bị những kiến thức ngành công tác 

xã hội không chỉ ở lý thuyết mà còn trong lĩnh vực thực tế. Chúng 

tôi xin có ý kiến đề xuất đối với việc thực hành của sinh viên trong 

lĩnh vực y tế, bệnh viện được hiệu quả hơn. 

 Với cơ sở thực tập: các bệnh viện, phòng khám, trung tâm 

y tế. 

- Cần tạo điều kiện tốt hơn  cho sinh viên thực hành chuyên 

ngành công tác xã hội tại bệnh viện: truyền thông để hiểu rõ hơn về 
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vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện, hợp tác với sinh viên 

trong việc trợ giúp bệnh nhân/người nhà bệnh nhân. 

- Mỗi bệnh viện, mỗi khoa cần có nhân viên công tác xã hội, từ 

đó giảm áp lực cho các nhân viên y tế. Và sinh viên công tác xã hội 

khi thực hành sẽ có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ những nhân 

viên công tác xã hội này. Chính họ sẽ là kiểm huấn viên đắc lực khi 

sinh viên thực tập tại đây. 

 Với nhà trường có đào tạo chuyên ngành công tác xã hội 

-  Cần đưa môn công tác xã hội trong lĩnh vực y tế (hay còn gọi 

là công tác xã hội trong bệnh viện) thành một môn học được đào tạo 

bàn bản và chuyên sâu hơn. Cung cấp cho sinh viên một lượng kiến 

thức cần thiết trước khi bước vào thực tập và làm việc trong lĩnh 

vực này. 

- Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập về lĩnh vực công tác xã 

hội tại bệnh viện vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới nên còn 

nhiều thử thách. Về điểm này, nhà trường cần có mối quan hệ tốt 

đẹp, lâu dài với các bệnh viện/phòng khám/trung tâm y tế. 

Với sinh viên 

- Theo dõi, lượng giá những thay đổi của bản thân, mặt đạt 

được và chưa đạt được trong kỳ thực hành. 

- Tích cực áp dụng các phương pháp công tác xã hội cá nhân, 

công tác xã hội nhóm,…Và các công cụ, kỹ thuật đã được học vào 

thực tế. 

- Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong suốt quá trình 

thực hành. 

- Tuân thủ nội quy và luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành những 

công việc cơ sở giao. 

- Liên hệ mật thiết với kiểm huấn viên cơ sở, kiểm huấn viên 

trường. 
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- Tích cực học hỏi kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. 

- Tạo lập mối quan hệ tốt với thân chủ và cơ sở thực hành. 

- Xây dựng ế hoạch can thiệp và có kế hoạch theo dõi, giám sát, 

lượng giá khoa học,…  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hoàng Thị Trúc Quỳnh, Nhật ký thực hành tại bệnh viện Quận Thủ Đức – 
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MÔ HÌNH HOAT ĐỘNG PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ThS.BS. Nguyễn Thanh Hải
1
 

Đặt vấn đề 

Bệnh viện NhiĐồng 2 là một trong những bệnh viện chuyên 

khoa nhi hàng đầu khu vực phía nam. Bệnh viện có sứ mệnh chăm 

lo sức khỏe cho các bệnh nhi đến điều trị. Vì khỏe m nh là tr ng 

thái thoải mái toàn diện về: thể chất, tinh thần và xã hội   không 

phải chỉ bao gồm tình tr ng không có bệnh hay thương tật  n n việc 

điều trị toàn diện cần đáp ứng đủ 3 tiêu chí trên. Từ nhiều năm qua 

bệnh viện đã có nhiều ho t động chăm lo về tinh thần và xã hội cho 

bệnh nhân như thành lập Tổ hướng dẫn, thông tin, tổ Trợ giúp bệnh 

nhân nghèo … nhưng tất cả đều mang tính tự phát từ thực tế. 

Từ năm 2010  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển 

nghề Công tác xã hội (CTXH) giai đoạn 2010-2020 và tiếp theo là 

một số Quyết định và Thông tư của các Bộ, Sở, Ban ngành liên 

quan, nghề CTXH đã có cơ sở pháp lý và phòng CTXH trong bệnh 

viện chính thức được thành lập.  

Chức năng nhiệm vụ phòng công  tác xã hội bệnh viện 

Phòng CTXH thuộc khối các phòng chức năng thuộc bệnh viện 

Nhi Đồng 2 (B NĐ2)  chịu sự chỉ đ o, quản lý trực tiếp và toàn 

diện của Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2  

+ Chức năng 

- Tham mưu cho Giám đốc BV tổ chức thực hiện cung cấp 

các dịch vụ về công tác xã hội cho bệnh nhi (BN), thân nhân 
                                                 
1
  Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh  
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bệnh nhi (TNBN) và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa 

bệnh cho trẻ em. 

- Là đầu mối cho việc điều phối mọi ho t động mang tính xã 

hội trong bệnh viện nhằm mang l i lợi ích tốt nhất cho BN trong 

suốt quá tr nh điều trị bệnh, nhất là những ho t động mang tính 

nhân đ o, từ thiện giúp BN và TNBN y n tâm hơn trong thời gian 

nằm viện. 

- Phòng CTXH cũng là bộ phận duy trì và quảng bá hình ảnh 

của B NĐ2 đến với công chúng thông qua ho t động truyền thông 

– giáo dục sức khỏe và ho t động báo/đài tr n cả nước. Từng bước 

mở rộng ph m vi ho t động để trở thành trung tâm huấn luyện và 

thực hành về nghề công tác xã hội trong bệnh viện. 

+ Nhiệm vụ 

- Xây dựng kế ho ch phát triển ho t động CTXH trong bệnh 

viện  tr nh Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Hỗ trợ  tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho 

BN và TNBN trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Vận động tiếp nhận tài trợ và thực hiện ho t động từ thiện hỗ 

trợ BN có hoàn cảnh khó khăn  

- Đào t o, bồi dưỡng: tham gia hướng dẫn thực hành nghề công 

tác xã hội cho học viênngành công tác xã hội.Bồi dưỡng, tập huấn 

kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh 

viện; phối hợp đào t o, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho 

người làm việc về công tác xã hội. 

- Phối hợp và hỗ trợ Đoàn Thanh ni n tổ chức các ho t động từ 

thiện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc. 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Phòng có 5 tổ ho t động với các chức năng ri ng và phối hợp 

với nhau trong nhiệm vụ chung của phòng:  

Tổ Trợ giúp xã hội:  

Hỗ trợ khẩn cấp các ho t động công tác xã hội cho BN là n n 

nhân của b o hành, b o lực gia đ nh  b o lực giới, tai n n, thảm họa 

nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội  tư 

vấn về pháp lý  giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ 

phù hợp khác. 

Phối hợp với Đoàn Thanh ni n, tổ chức Công đoàn tổ chức các 

ho t động  văn hóa  văn nghệ, thể dục, thể thao cùng những giải trí 

lành m nh phù hợp cho nhân viên y tế và BN đang nằm điều trị t i 

bệnh viện. 

Phối hợp và hỗ trợ Đoàn Thanh ni n tổ chức các ho t động từ 

thiện như khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em vùng sâu vùng xa  

trao quà/tặng vật vào những dịp lễ/tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn t i cộng đồng  

Tổ Truyền thông và Giáo dục sức khỏe (T3G): 

Xây dựng kế ho ch truyền thông giáo dục sức khỏe cho BN và 

tổ chức thực hiện kế ho ch sau khi được phê duyệt. 

Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

theo sự chỉ đ o của Ban Giám đốc bệnh viện căn cứ theo quy trình 

tiếp và làm việc với các cơ quan báo/đài  

Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, 

các dịch vụ và ho t động của bệnh viện đến BN và cộng đồng thông 

qua tổ chức các ho t động  chương tr nh  sự kiện, hội nghị, hội thảo. 

Phối hợp  hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu 

thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện. 
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Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học 

sinh  sinh vi n các cơ sở đào t o nghề công tác xã hội. 

Phối hợp với các phòng chức năng li n quan như phòng Tổ 

chức Cán bộ, phòng Kế ho ch tổng hợp  phòng Điều dưỡng  đơn vị 

BHYT của bệnh viện thực hiện cập nhật và tổ chức phổ biến các 

chính sách, pháp luật của Nhà nước có li n quan đến công tác khám 

bệnh, chữa bệnh, ho t động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức 

đang công tác t i bệnh viện; cho BN và TNBN.  

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên 

y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào t o, bồi dưỡng kiến thức 

cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội. 

Tổ Chăm sóc khách hàng: 

Hỗ trợ  tư vấn cho BN về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ 

của BN  các chương tr nh  chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ 

cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh. 

Tổ chức hỏi thăm BN và TNBN để năm bắt thông tin về tình 

hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của BN  xác định mức độ và có 

phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện. 

Phối hợp với các khoa lâm sàng hỗ trợ BN khi có chỉ định 

chuyển cơ sở khám, chữa bệnh khác hoặc xuất viện khi BN thực sự 

cần sự trợ giúp của phòng CTXH. 

Hỗ trợ cán bộ, viên chức của bệnh viện trong những trường hợp 

nhân viên gặp vướng mắc với BN trong quá trình điều trị. 

Phối hợp với phòng TCCB, phòng Quản trị triển khai tổ chức 

thực hiện quy tắc ứng xử  hòm thư góp ý của bệnh viện. 

Tổ Thông tin và hướng dẫn: 

Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho bệnh nhân ngay từ khi 

người bệnh vào bệnh viện. 



PHẦN II 

 THỰC  TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN  

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG  BỆNH VIỆN 
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Hỗ trợ BN trong các thủ tục hành chính, trong thực hiện các qui 

trình khám chữa bệnh khi có yêu cầu. 

Tổ Trợ giúp bệnh nhân nghèo: 

Tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất từ các cá nhân và tổ chức. 

Thực hiện ho t động từ thiện để hỗ trợ BN có hoàn cảnh khó 

khăn  

Mô hình hoạt động phòng công tác xã hội 

 
 

Khi một người dân bước chân vào bệnh viện  tổ Thông tin và 

hướng dẫn là nơi đầu tiên cung cấp các thông tin về quyền lợi, dịch 

vụ … để BN lựa chọn hầu phục vụ BN tốt nhất. 

Khi BN sử dụng dịch vụ của bệnh viện nhưng nảy sinh vấn đề 

không hài lòng, tổ Chăm sóc khách hàng là nơi để BN phản ánh và 

giải quyết vấn đề. 

Trong quá tr nh điều trị t i bệnh viện  BN có hoàn cảnh khó 

khăn về kinh tế sẽ được Tổ Trợ giúp BN nghèo tiếp cận và hỗ trợ: 

cơm từ thiện, viện phí và ngay cả xe đưa về khi xuất viện. 
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Tổ Truyền thông và giáo dục sức khỏe ho t động liên tục rộng 

khắp trong bệnh viện  bằng nhiều k nh  giúp thông tin đến BN và 

TNBN có thêm kiến thức phòng bệnh  chăm sóc sức khỏe … 

Tổ Trợ giúp xã hội  trong môi trường bệnh viện  tổ chức các 

ho t động nhằm mang l i sự thoải mái về tinh thần cho BN  đặc biệt 

là các BN mắc bệnh m n tính  ung thư phải nằm điều trị lâu dài. 

Các ho t động thiện nguyện ngoài bệnh viện như khám chữa bệnh, 

tặng quà cho BN nghèo, BN gặp thiên tai, thảm họa. 

Tất cả các ho t động của các tổ đều nhằm mục đích góp phần 

mang l i sự hài lòng cho BN và TNBN  đây là điều kiện tiên quyết 

để bệnh viện luôn là nơi lựa chọn hàng đầu khi người bệnh cần. 

KẾT LUẬN 

Các ho t động mang tính xã hội đã có từ lâu t i bệnh viện Nhi 

Đồng 2, việc thành lập phòng CTXH bệnh viện là một bước nâng 

cấp và chuẩn hóa giúp các ho t động của nghề CTXH trong bệnh 

viện đi vào quy cũ và phát triển có định hướng rõ ràng  BN được 

chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn Tuy mới được thành lập  nhưng 

phòng CTXH đã làm được nhiều việc giúp đỡ cho BN và bệnh viện, 

cải thiện mối quan hệ thầy thuốc và BN ngày càng tốt hơn  Trong 

tương lai  phòng CTXH cần phát triển thêm không những diện rộng, 

hợp tác mà còn phát triển thêm về chiều sâu  chuy n ngành để 

khẳng định nghề CTXH là một bộ phận không thể thiếu trong môi 

trường bệnh viện./. 

 




