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Trên cơ sở đồng thuận của BNV – BYT đã thoả thuận

và uỷ quyền cho Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành CĐĐ

nghề nghiệp của ĐDV.

CĐĐ là những nguyên tắc, những giá trị nghề nghiệp

với các mục đích:

1. Giáo dục ĐDV tự rèn luyện theo chuẩn mực nghề nghiệp

được xã hội công nhận.

2. Giúp ĐDV ra quyết định phù hợp khi hành nghề.

3. Đánh giá ĐDV bởi người quản lý, người bệnh và gia đình

người bệnh.

4. Thoả thuận khung với các nước Asian.

ĐẶT VẤN ĐỀ
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BV Nhi đồng TP. Cần Thơ có biên chế 500 giường bệnh:
- Bệnh nội trú có 500 – 700 BN/ngày (Số liệu BC năm 2016)

- Bệnh ngoại trú: trên 2000 BN/ngày.

Với tình hình nhân sự và lượng bệnh nhi như thế, mặt khác

dân trí ngày càng cao họ đòi hỏi các dịch vụ CSSK ngày càng

tốt hơn, mà ĐD là lực lượng chiếm 2/3 tổng số nhân lực của

BV và họ là đội ngũ trực tiếp đón nhận và chăm sóc BN từ khi

mới đến cũng như khi ra viện. Vì thế công việc cũng như thái

độ giao tiếp của ĐDV ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả các

dịch vụ y tế của BV

ĐẶT VẤN ĐỀ
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Đứng trước các thách thức trên ĐDV/KTV của BV áp

dụng CĐD vào việc giao tiếp như thế nào? Vì vậy

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:

“Khảo sát thực trạng giới thiệu tên, chào hỏi

bệnh nhi và người nhà bệnh nhi thân thiện của

điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ năm

2017” với 2 mục tiêu nghiên cứu:



MỤC TIÊU NC 

1. Mô tả thực trạng việc thực hiện Tiêu chí
Giới thiệu tên và chào hỏi người bệnh, người
nhà người bệnh một cách thân thiện theo
Chuẩn đạo đức điều dưỡng viên tại bệnh viện
Nhi đồng Cần Thơ năm 2017

2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan việc
thực hiện Tiêu chí Thứ 10 theo chuẩn đạo đức
nghề nghiệp của điều dưỡng viên.



TỔNG QUAN TÀI LIỆU

TỔNG 
QUAN

1. Vị trí, chức
năng, vai trò

của ĐD 

2. Khái niệm về y 
đức và CĐD nghề
nghiệp của ĐDV

3. Một số đề tài đã 
nghiên cứu



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu

❖ Tiêu chuẩn chọn mẫu

➢ĐDV, KTV đang làm việc tại

các khoa lâm sàng và cận

lâm sàng.

➢Đồng ý tham gia nghiên cứu

❖Tiêu chuẩn loại trừ

➢ ĐDV, KTV đang nghỉ hậu sản, 

đang đi học.

➢ ĐDV, KTV không đồng ý tham

gia nghiên cứu



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu

• Tại tất cả các khoa lâm sàng
và cận lâm sàng

Địa điểm

• Từ 1/3/2017 đến 31/10/2017Thời gian



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp NC NC mô tả
cắt ngang
có phân

tích

Dựa vào
công thức

tính

n = 132

Số thứ tự
chẵn theo

danh
sách



Nội dung NC

Đặc điểm chung

Thực hiện giới thiệu tên, chào hỏi BN và
gia đình BN

Các yếu tố liên quan đến việc thực hiện
Tiêu chí thứ 10

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



12/09/2018 12

Xếp loại mức độ đánh giá

Được đánh giá theo thang điểm:

1. Cho 1 điểm ở mục 1.1; 2.1 và 3.1

2. Cho 2 điểm ở mục 1.2; 2.2 và 3.2

3. Cho điểm 3 vào mục 1.3; 2.3 và 3.3

• Tính điểm bằng cách cộng tất cả các mục từ 1.1 cho
đến 2.3 và cộng thêm điểm hoặc 3.1 hoăc 3.2 hoặc 3.3.

• Điểm thấp nhất là 1 và điểm cao nhất là 15

Đánh giá thực hiện:

- Thực hiện: khi tổng điểm 8 - 15

- Chưa thực hiện: khi tổng điểm 1 - 7
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp thu thập số liệu:

- Công cụ: phiếu quan sát

- Phương pháp: Quan sát trực tiếp

Phương pháp xử lý số liệu:

- Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0

- Sử dụng Test chi bình phương để so sánh các tỉ lệ

- Trình bày kết quả bằng bảng, biểu đồ bằng Excel
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Y đức trong nghiên cứu:

- Nghiên cứu được tiến hành sau khi được Hội đồng khoa
học Bệnh viên thông qua đề cương.

- Được sự đồng thuận của Ban lãnh đạo các khoa phòng
của BV Nhi đồng TP. Cần Thơ.

- Được sự đồng ý tham gia nghiên cứu của ĐDV, KTV.

- Các ĐDV, KTV được giải thích rõ ràng về mục tiêu NC.

- Các số liệu thu thập được đảm bảo giữ bí mật và chỉ sử
dụng cho mục đích nghiên cứu.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



KẾT QUẢ và BÀN LUẬN



3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 
CỦA ĐTNC

Thông tin chung
Số lượng

(N)
Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 28 21,1

Nữ 104

Tuổi

< 25 tuổi 10 7,6

25 – <35 tuổi 81 61,4

35 – 45 tuổi 22 16,7

> 45 tuổi 19 14,4

Trình độ

chuyên

môn

Trung cấp 102

Cao đẳng 25 18,9

Đại học 5 3,8

Tỷ lệ này là phù hợp với thực

tế ngành ĐD hiện nay và cũng

phù hợp với kết quả của Đỗ

Mạnh Hùng là 86%

Tỷ lệ này thấp hơn KQ của Đỗ Mạnh

Hùng là 90%, nếu tính thêm nhóm <25

tuổi chiếm khoảng 70%, tiềm năng

nhân lực trẻ của BV

KQ này cao hơn so với KQ

của Đỗ Mạnh Hùng là 60%,

có kế hoạch đào tạo lên CĐ,

ĐH đến 2021

78,8

77,3



Thông tin chung Số lượng (N) Tỷ lệ (%)

Thâm niên

trong

ngành y tế

< 1 năm 10

1 – 5 năm 46

6 – 10 năm 37 28

11 – 20 năm 18 13,6

> 20 năm 21 15,9

Thời điểm

khảo sát

Sáng 44 33.3

Chiều 55 41.7

Tối 33 25

Về thâm niên công tác nếu
tính thêm nhóm < 1 năm tỉ
lệ này trên 42%, đây là
nguồn lực trẻ, nắm bắt
nhanh các kỹ thuật mới
nhưng sẽ thiếu kinh
nghiệm trong công việc

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 
CỦA ĐTNC

34,8

7,6



3.2. THỰC HIỆN TIÊU CHÍ GIỚI THIỆU TÊN, CHÀO HỎI  
BỆNH NHI VÀ GIA ĐÌNH BỆNH NHI THEO CĐĐ 

NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐDV

KẾT QUẢ và BÀN LUẬN



Biểu đồ phân bố Giới thiệu tên, chức danh

và vị trí công việc của ĐDV/KTV

Điều này nói lên ĐDV/KTV khi

giao tiếp với BN và gia đình

BN chưa nói tên, chức danh

và vị trí công việc cho nên gia

đình BN, họ chưa biết rõ đối

tượng mà họ đang được tiếp

cận là ai, và chuyên môn là

gì?



Biểu đồ phân bố việc thực hiện Chào, hỏi thăm

bệnh nhi của ĐDV/KTV khi tiếp xúc với BN và gia

đình BN

Phù hợp với công tác

ĐD khi chăm sóc

cũng như khi thực

hiện các công việc

khác



Biểu đồ phân bố việc thực hiện Giới thiệu

tên, chào hỏi bệnh nhi và gia đình bệnh

nhi một cách thân thiện khi giao tiếp hoặc

chăm sóc BN của ĐDV/KTV

Đây là KQ chúng tôi không mong

đợi, nhưng gián tiếp cho thấy áp

lực của công việc lên ĐD nhi rất

lớn, khó tiếp cận với BN vì trẻ sợ

bị đau, gia đình BN thì lo lắng

thêm vào đó BN quá đông.

Qua loa Cùng làm việc 
khác

Một cách thân 
thiện

42.4

29.5
33.3

57.6

70.5
66.7

Giới thiệu tên, chào hỏi BN một cách thân
thiện

Có Không



Thực hiện
60,6%

Chưa thực 
hiện 39,4%

Thực hiện Tiêu chí

Biểu đồ phân bố việc thực hiện Tiêu chí Thứ 10 theo chuẩn đạo

đức nghề nghiệp của ĐDV

Qua kết quả cho

thấy việc thực

hiện Tiêu chí Thứ

10 theo CĐĐ nghề

nghiệp của ĐDV

chiếm tỉ lệ là

60,6% và 39,4%

chưa thực hiện



3.3 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN 
TIÊU CHÍ THỨ 10 THEO CĐĐ CỦA ĐDV

KẾT QUẢ và BÀN LUẬN



3.3.1 Mối liên quan về giới của ĐD đến việc thực hiện Tiêu chí Thứ 10 

theo CĐĐ của ĐDV

Giới

Tiêu chí Thứ 10

pThực hiện 

n (%)

Chưa thực hiện

n (%)

Nam 12 (42,9) 16 (57,1)

0,03
Nữ 68 (65,4) 36 (34,6)

Giải thích sự khác biệt này là

do đặc thù về giới, nhóm ĐT

nữ dễ tiếp cận với trẻ em, dễ

chấp nhận và thực hiện các

nội quy, quy định



3.3.2 Mối liên quan về tuổi của ĐD đến việc thực hiện Tiêu chí Thứ 10 

theo CĐĐ của ĐDV

Tuổi

Tiêu chí Thứ 10

p 
Thực hiện

n (%)

Chưa thực hiện 

n (%)

<25 tuổi
6 (54,5) 5 (45,5)

0,4
25 – < 35     

tuổi

26 (34,5)

35 – 45 

tuổi

1 (7,8)

0,02

> 45 tuổi
10 (52,6) 9 (47,4)

- Nhóm đối tượng này chính

chắn hơn trong cách suy nghỉ,

và công việc, họ đã đi làm

nhiều năm và có đủ thời gian

để tiếp cận với các thông tư,

duy định về giao tiếp.

55 (65,5)

20 (95,2)



Trình độ

Tiêu chí Thứ 10

p 
Thực hiện

n (%)

Chưa thực hiện

n (%)

Trung cấp
68 (66,7) 34 (33,3)

0,03

CĐ - ĐH
26 (86,7) 9 (13,3)

3.3.3 Mối liên quan về trình độ của ĐD đến việc thực hiện

Tiêu chí Thứ 10 theo CĐĐ của ĐDV

Nhóm đối tượng này có

trình độ cao hơn sẽ hiểu

nhiều hơn về các quy định

và họ tiếp nhận cũng như

thực hiện nhanh hơn.



Thâm niên

Tiêu chí Thứ 10

pThực hiện 

n (%)

Chưa thực hiện

n (%)

1 – 5 năm
8 (25,5)

0,02

6 – 10 năm
25 (60,5) 13 (39,5)

11 – 20 năm
1 (21,1)

0,01

>20 năm
12 (45) 8 (55)

3.3.4 Mối liên quan về thâm niên của ĐD đến việc thực hiện

Tiêu chí Thứ 10 theo CĐĐ của ĐDV

KQ này cũng phù hợp

với KQ của yếu tố độ

tuổi

47 (74,5)

18 (78.9)



Ngoại trú

Tiêu chí Thứ 10

p Thực hiện

n (%)

Chưa thực hiện

n (%)

Khoa Khám 1, 

Dinh dưỡng
2 (28,6) 5 (71,4)

0,1

Khoa Khám 2, 

VLTL
5 (71,4) 2 (28,6)

3.3.5. Mối liên quan khi ĐD làm việc tại các khoa

khám ngoại trú đến việc thực hiện Tiêu chí Thứ 10 

theo CĐĐ của ĐDV

Do đặc thù của khoa Khám 2,

VLTL tiếp nhận BN có thẻ

BHYT, số lượng BN đến

khám ít hơn (số liệu giao ban

mỗi ngày) và ĐD làm việc

thời gian ngắn hơn (8 giờ/

ngày)



3.3.6 . Mối liên quan khi ĐD làm việc tại các khoa đang điều trị
BN nặng và các khoa điều trị nội khoa đến việc thực hiện

Tiêu chí Thứ 10 theo CĐĐ của ĐDV

Nội trú

Tiêu chí Thứ 10

p Thực hiện

n (%)

Chưa thực hiện 

n (%)

Khoa HSTC, 

CC, SS
19 (54,3) 16 (45,7)

0,03
Khoa điều trị

nội khoa
7 (26,9)

Do tính chất công việc tại các

khoa thuộc khối cấp cứu,

đứng trước sự sống còn của

BN, áp lực của gia đình BN ít

nhiều cũng ảnh hưởng đến

giao tiếp của ĐD

39 (73,1)



Khối Ngoại

Tiêu chí Thứ 10

p Thực hiện 

n (%)

Chưa thực hiện 

n (%)

Khoa GMHS 4 (33,3) 5 (66,7)

0,9
Khối điều trị bệnh

ngoại khoa
5 (41,7) 7 (58,3)

3.3.7 Mối liên quan khi điều dưỡng làm việc tại khối ngoại đến việc

thực hiện Tiêu chí Thứ 10 theo CĐĐ của ĐDV

Nhóm ĐDV làm việc tại khối

điều trị bệnh ngoại khoa

thực hiện Tiêu chí chiếm tỉ lệ

cao hơn nhóm làm việc tại

khoa Gây mê hồi sức, sự

khác biệt này không có ý

nghĩa thống kê (p = 0,9).



Khối Cận lâm

sàng

Tiêu chí Thứ 10

p 
Thực hiện

n (%)

Chưa thực hiện 

n (%)

Khoa Xét

nghiệm
2 (18,2)

0,9

Khoa CĐHA 4 (80) 1 (20)

3.3.8 Mối liên quan giữa các kỹ thuật viên làm việc tại khối cận lâm sàng

đến việc thực hiện Tiêu chí Thứ 10 theo CĐĐ của ĐDV

Nhóm KTV làm việc tại khoa

Xét nghiệm thực hiện Tiêu

chí chiếm tỉ lệ cao hơn nhóm

làm việc tại khoa Chẩn đoán

hình ảnh, sự khác biệt này

không có ý nghĩa thống kê

(p = 0,9). 9 (81,8)
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Về việc mô tả việc thực hiện tiêu chí Giới thiệu tên, chào
hỏi BN và gia đình BN một cách thân thiện

• Đặc điểm chung: đa số là nữ (78,8%), nhóm tuổi tập trung
nhiều nhất là nhóm từ 25 - <35 tuổi (61,4%), trình độ chuyên
môn là trung cấp (77,3%), thâm niên công tác tập trung ở nhóm
1-5 năm (34,8%) và thời điểm khảo sát là buổi chiều (41,7%).

• Giới thiệu tên chiếm tỉ lệ cao nhất là 62,9%

• Hỏi thăm chiếm tỉ lệ cao nhất là 90,2%

• Khi giao tiếp thực hiện Tiêu chí một cách qua loa chiếm tỉ lệ
42,4%

• Việc thực hiện Tiêu chí Thứ 10 theo CĐĐ là 60,6%

KẾT LUẬN
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Các yếu tố liên quan đến việc thực hiện Tiêu chí Thứ 10
theo CĐD của ĐDV

• Về giới tính: nữ thực hiện cao hơn nam (p=0,03)

• Độ tuổi: nhóm có độ tuổi 25 - <35 tuổi, nhóm 35 - 45 tuổi thực hiện cao
hơn các nhóm còn lại (p=0.4 và p=0,02)

• Trình độ: nhóm có trình độ cao đẳng và đại học thực hiện cao hơn nhóm
trung học (p=0.03)

• Thâm niên: nhóm có thâm niên 1-5 năm và nhóm có thâm niên từ 11-20
năm thực hiện cao hơn các nhóm khác (p=0,02 và p=0,01)

• ĐD làm việc tại khoa Khám 2 và VLTL thực hiện cao hơn khoa Khám 1 và
Dinh dưỡng (p=0,1)

• ĐD làm việc tại khối điều trị bệnh nội khoa thực hiện cao hơn khối CC
(p=0,03).

• ĐD làm việc tại khối điều trị bệnh ngoại khoa thực hiện cao hơn khoa
GMHS (p=0,9).

• KTV Xét nghiệm thực hiện cao hơn KTV CĐHA (p=0,9).
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KIẾN NGHỊ

Tỷ lệ chưa thực hiện của ĐDV còn rất cao (39,4%) chiếm hơn 1/3 ĐTNC vì thế

nhóm chúng tôi sẽ xây dựng quy trình chuẩn về “Giới thiệu tên, chào hỏi bệnh

nhi và gia đình BN một cách thân thiện”, trình Ban Giám đốc phê duyệt, ban hành

và tập huấn lại cho tất cả nhân viên bệnh viện.

Qua kết quả nhóm NC của chúng tôi có một số kiến nghị như sau:

Từ kết quả các yếu tố liên quan khi tập huấn chúng tôi lưu ý các ĐTNC có tỉ lệ

thực hiện Tiêu chí còn thấp sau đó lập kế hoạch giám sát việc thực hiện của

ĐDV/KTV đồng thời kiến nghị với BGĐ bệnh viện có các hình thức khen thưởng

trong xét bình chọn A,B,C hàng tháng.

Mong muốn được thực hiện thêm một nghiên cứu ở năm sau với mẫu lớn hơn,

các biến số là định tính và có can thiệp
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