
 

S Ứ C  K H Ỏ E  S I N H  S Ả N  

Tăng cường chất lượng dịch vụ phá thai bằng thuốc 
tại Việt Nam

BỐI CẢNH 

Ở Việt Nam, việc phá thai là hợp pháp và dễ dàng tiếp 
cận. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) công 
lập đã và đang chú trọng cung cấp dịch vụ phá thai toàn 
diện. Tuy nhiên, việc giảm tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn 
và tai biến liên quan đến phá thai ở Việt Nam, bao gồm 
việc cải thiện liên kết giữa dịch vụ phá thai với tư vấn kế 
hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và cải thiện chất lượng 
dịch vụ phá thai tư nhân vẫn còn nhiều thách thức 1,2. 

Trước đây, phần lớn các ca phá thai được thực hiện bằng 
phẫu thuật. Mặc dù được phép áp dụng từ năm 2002 
nhưng phá thai bằng thuốc (PTBT) – một phương pháp sử 
dụng thuốc kích thích sinh non để phá thai - chỉ được sử 
dụng với tỷ lệ tương đối thấp. Năm 2006, nghiên cứu về 
chi phí dịch vụ PTBT do PATH thực hiện cho thấy dịch 
vụ này nếu được cung cấp ở tuyến huyện có thể  làm tăng 
hiệu quả kinh tế so với cung cấp tại các cơ sở y tế tuyến 
trên. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc tiếp cận dịch 
vụ PTBT còn hạn chế do nhiều cơ sở y tế tuyến trung 
ương và tuyến tỉnh được phép cung cấp dịch vụ PTBT và 
tư vấn kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) song đã không 
cung cấp dịch vụ này. Năm 2009, dựa vào một số phát 
hiện và khuyến nghị của nghiên cứu này, Bộ Y tế  đã mở 
rộng hướng dẫn PTBT cho phép tuyến huyện được cung 
cấp dịch vụ này. Mặc dù có những bước thay đổi tích cực 
những hạn chế về nguồn lực đã không giúp tạo cơ hội đào 
tạo  để bổ sung nguồn nhân sự cung cấp dịch vụ, đặc biệt 
là cho tuyến huyện.  

Từ năm 2010, tổ chức PATH phối hợp với Vụ Sức khỏe 
Bà mẹ Trẻ em (SKBMTE), Bộ Y tế trong dự án cải thiện 
khả năng tiếp cận dịch vụ PTBT có chất lượng tại các cơ 
sở y tế nhà nước và tư nhân tuyến huyện . Dịch vụ này 
bao gồm cả tư vấn và dịch vụ KHHGĐ, áp dụng phương 
pháp tiếp cận “lấy khách hàng làm trung tâm”. 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA  NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Năm 2011, tổ chức PATH tiến hành đánh giá nhằm xác 
định năng lực hiện có và nhu cầu của các cơ sở y tế và của 
người cung cấp dịch vụ (NCCDV) trong việc cung cấp 
dịch vụ PTBT, bao gồm đánh giá mức độ và loại hình đào 
tạo cần thiết, năng lực của các cơ sở y tế tuyến huyện và y 
tế tư nhân, và những thủ tục cần thiết để triển khai dịch vụ 
PTBT. Đánh giá được tiến hành tại 10 cơ sở y tế tuyến 

huyện và 6 cơ sở y tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương và thành 
phố Cần Thơ và đã xác định được những vấn đề như sau:  

 

 

 Dịch vụ được cung cấp chưa tuân thủ một cách nhất 
quán theo  Hướng dẫn Quốc gia về PTBT.  

 Dịch vụ tư vấn trước và sau phá thai không được tiến 
hành thường quy; tư vấn về khả năng có thai sau phá 
thai, tác dụng phụ và các dấu hiệu nguy hiểm của phá 
thai không được đề cập phù hợp.  

 Biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại sẵn có ở các 
trung tâm y tế (TTYT) tuyến huyện nhưng không sẵn 
có ở nhiều bệnh viện (BV) huyện và cơ sở y tế tư 
nhân. 

 Cập nhật thông tin chuyên môn kỹ thuật về SKSS và 
các hoạt động giám sát hỗ trợ đối với cơ sở y tế tư 
nhân còn hạn chế.  

Trên cơ sở các phát hiện trên, PATH đã phối hợp với Vụ 
SKBMTE và Trung tâm SKSS tỉnh Hải Dương và thành 
phố Cần Thơ xây dựng một chương trình đào tạo và thực 
hành lâm sàng về cung cấp dịch vụ PTBT cho NCCDV 
tuyến huyện và y tế tư nhân. Các chủ đề tập huấn bao 
gồm: sàng lọc khách hàng phá thai 3 tháng đầu bằng 
thuốc; kê đơn thuốc phá thai và thuốc tránh thai sau 
PTBT;xử trí tác dụng phụ và tai biến;  kỹ năng tư vấn 
trước và sau phá thai.  

Tổ chức PATHvà các đối tác còn tiếp tục hỗ trợ chuyên 
môn sau tập huấn thông qua các chuyến giám sát hỗ trợ. 
Dự án cũng xây dựng và cung cấp tài liệu thông tin giáo 
dục truyền thông về PTBT và KHHGĐ cho NCCDV, các 
cơ sở y tế và khách hàng. 
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Tầng 2, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng , quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

PATH là tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận làm thay đổi sức 
khỏe toàn cầu thông qua các sáng kiến. Thông qua hợp tác với 
các đối tác, PATH hỗ trợ phát triển và đưa ra các giải pháp 
hiệu quả cao với chi phí thấp, từ các loại vắc-xin mang lại sự 
sống tới các thiết bị cho chương trình hợp tác với cộng đồng. 
Thông qua hoạt động của mình ở trên 40 quốc gia, PATH và 
đối tác đã giúp các cộng đồng phát huy tối đa năng lực.  
 

info@path.org 
www.path.org 

TIẾP CẬN DỊCH VỤ PHÁ  THAI BẰNG THUỐC  

Trước khi triển khai dự án, chỉ có một bệnh viện tư nhân 
được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ PTBT. Sau can 
thiệp, có 13/15 cơ sở y tế đã được cấp giấy phép, cho thấy 
năng lực chuyên môn đã được tăng cường để cung cấp 
dịch vụ này.   

Hơn nữa, sử dụng dịch vụ PTBT thay cho dịch vụ hút thai 
bằng bơm hút chân không đối với thai đến 7 tuần tuổi có 
xu hướng tăng dần trong các cơ sở y tế tuyến huyện. Số 
liệu của giai đoạn trước can thiệp 3 tháng từ tháng 1 đến 
tháng 3 năm 2011 cho thấy: 5 TTYT huyện đã  cung cấp 8 
ca PTBT trong số 85 trường hợp phá thai; 5 BV huyện 
tham gia dự án đã không cung cấp ca PTBT nào trong số 
167 trường hợp phá thai. Sau quá trình can thiệp, chúng 
tôi ghi nhận trong thời gian 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 
6/2012, số ca PTBT do TTYT huyện cung cấp là 43 và số 
ca PTBT do BV huyện cung cấp là 25. Xu hướng này cho 
thấy số ca PTBT tăng đáng kể (theo tỷ lệ so với tổng số ca 
phá thai) từ thời điểm trước dự án tới thời điểm đánh giá 
cuối kỳ. Điều này cho thấy sự gia tăng tính sẵn có của 
dịch vụ PTBT ở tuyến huyện, thêm một lựa chọn phá thai 
an toàn hơn và giảm gây tổn thương xâm lấn cho phụ nữ. 

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG TIẾP CẬN DỊCH VỤ PHÁ 

THAI BẰNG THUỐC   

Thách thức trong tiếp cận dịch vụ PTBT toàn diện bao 
gồm cả KHHGĐ sau phá thai vẫn còn tồn tại mặc dù đã 
có các can thiệp nói trên. Với sự hợp tác của Vụ 
SKBMTE, từ tháng 6 đến tháng 8/2012, tổ chức PATH đã 
tiến hành đánh giá định tính để xác định các rào cản này. 
Đánh giá đã phát hiện những rào cản sau: 

 Các dịch vụ SKSS và KHHGĐ do 2 đơn vị khác nhau 
quản lý là Vụ SKBMTE và Tổng cục Dân số 
KHHGĐ. Tuy đều là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế song 
sự phối hợp chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng nhiều 
BV tuyến huyện và cơ sở y tế tư nhân không cung 
cấp dịch vụ KHHGĐ, không rõ ràng về cơ chế cập 
nhật kiến thức SKSS và giám sát hỗ trợ cho NCCDV 
tại bệnh viện tuyến huyện và cơ sở y tế tư nhân.  

 Những yêu cầu về thủ tục hành chính, tình trạng quá 
tải, thiếu nhân lực và tình hình thuốc lúc có lúc không 
là những nguyên nhân hạn chế năng lực cung cấp 
dịch vụ PTBT của NCCDV tuyến huyện. 

 Thiếu sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật đối với NCCDV tư 
nhân để đảm bảo chất lượng dịch vụ PTBT. 

 Dịch vụ tư vấn toàn diện sau PTBT, đặc biệt là tư vấn 
về nguy cơ có thai ngay sau phá thai và KHHGĐ 
không được thực hiện thường quy.  

 Tư vấn lựa chọn BPTT sau PTBT chưa dựa trên nhu 
cầu của khách hàng, viên uống tránh thai được nhiều 
NCCDV khuyến cáo áp dụng trong phần lớn các 
trường hợp. 

 Việc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ dựa vào các 
chiến dịch KHHGĐ và các kênh truyền thông dựa 
vào cộng đồng như hiện nay chưa  đủ để phòng tránh 
mang thai ngoài ý muốn. Không được tư vấn trực tiếp 
sau phá thai ngoài ý muốn sẽ làm mất cơ hội tiếp cận 
với chương trình KHHGĐ.  

 Nhiều khách hàng phá thai được phỏng vấn coi phá 
thai là bình thường và là lựa chọn an toàn khi mang 
thai ngoài ý muốn.  

 Hiểu biết về BPTT của khách hàng phá thai còn hạn 
chế, chủ yếu tập trung vào tác dụng không mong 
muốn trong khi thiếu hiểu biết về lợi ích cũng như 
hiệu quả tránh thai của các BPTT. 

 

HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO  

Tổ chức PATH và các đối tác tỉnh tiếp tục chia sẻ các 
phát hiện và bài học kinh  nghiệm từ dự án này với các 
nhà hoạch định chính sách cấp quốc gia có trách nhiệm 
cập nhật Hướng dẫn Quốc gia về các Dịch vụ Chăm sóc 
Sức khỏe Sinh sản. Kết quả triển khai dịch vụ BTPT tại 
tỉnh Hải Dương và thành phố Cần Thơ cũng được chia sẻ 
với các bên liên quan tuyến tỉnh và tuyến huyện trên toàn 
quốc. Ngoài ra, dự án hỗ trợ và cung cấp thông tin cho kế 
hoạch 5 năm của Vụ SKBMTE trong đó đưa nội dung tập 
huấn cho bác sĩ tuyến quận huyện và phường xã về các 
dịch vụ phá thai đặc biệt. Thông qua các hoạt động này, 
dự án khuyến khích việc tiếp tục đối thoại về những vấn 
đề liên quan đến cung cấp dịch vụ chăm sóc phá thai toàn 
diện và tư vấn KHHGĐ. 

Dự án do Quỹ William & Flora Hewlett tài trợ. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
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