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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 

Công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất 

nước. Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020 đã đặt ra 

mục tiêu “Đáp ứng đầy đủ nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của nhân dân, duy trì 

mức sinh thấp hợp lý, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chất 

lượng”. Cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ có chất lượng là một trong những giải 

pháp quan trọng của công tác DS-KHHGĐ. Dịch vụ DS-KHHGĐ bao gồm: 

Cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn, tư vấn về dân 

số; cung cấp các dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số và các 

hoạt động khác. Để cung cấp các dịch vụ DS-KHHGĐ có chất lượng thì người 

cung cấp dịch vụ đóng vai trò quan trọng bởi họ chính là cầu nối đưa các dịch 

vụ DS-KHHGĐ đến với người dân. Họ là những người trực tiếp thực hiện tư 

vấn kiến thức cũng như hỗ trợ và hoặc cung cấp các kỹ thuật về DS-KHHGĐ. 

 

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ, Tổng 

cục DS-KHHGĐ biên soạn cuốn “Tài liệu hỏi đáp về DS-KHHGĐdành cho 

người cung cấp dịch vụ”. Mục đích chính của cuốn tài liệu là  cung cấp thông 

tin, nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ tham gia vào cung cấp các 

dịch vụ DS-KHHGĐ ở các cấp. Cuốn tài liệu được biên soạn bao gồm 3 phần: 

Phần 1: Kiến thức cơ bản về chính sách, pháp luật liên quan đến công tác DS-

KHHGĐ; Phần 2: Kiến thức cơ bản về dân số - KHHGĐ và Phần 3: Xử lý một 

số tình huống trong quá trình cung cấp dịch vụ dân số - KHHGĐ. 

 

 

Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi được những hạn chế, thiếu sót. 

Tổng cục Dân số - KHHGĐ rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ 

sung của các cán bộ quản lý, các chuyên gia về DS-KHHGĐ, và đặc biệt là đội 

ngũ những cán bộ đang tham gia vào các hoạt động cung cấp dịch vụ DS-

KHHGĐ ở các cấp. 

 

 

Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

 

Từ viết tắt Nghĩa của từ 

BCS Bao cao su 

BĐG Bình đằng giới 

BPTT Biện pháp tránh thai 

BMI Chỉ số khối hình cơ thể 

CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

CSYT Chăm sóc y tế 

GD Giáo dục 

GDI Chỉ số phát triển giới 

DS – KHHGĐ Dân số kế hoạch hóa gia đình 

ĐB Đồng bằng 

GMD Gái mại dâm 

HDI Chỉ số phát triển con người 

HPI Chỉ số nghèo khổ của con người 

HNCHT Hôn nhân cận huyết thống 

LTQĐTD Lây truyền qua đường tình dục 

MCBGTKS Mất cân bằng giới tính khi sinh 

NKĐSS Nhiễm khuẩn đường sinh sản 

NST Nhiễm sắc thể 

PN Phụ nữ 

QHTD Quan hệ tình dục 

SKSS Sức khỏe sinh sản 

SDD Suy dinh dưỡng 

SKVTN Sức khỏe vị thành niên 

TE Trẻ em 

TCMT Tiêm chích ma túy 

TTL Tuyến tiền liệt 

VTN Vị thành niên 

TT Truyền thông 

VTN/TN Vị thành niên/ thanh niên 

UTCTC Ung thư cổ tử cung 

UXTLT U xơ tiền liệt tuyến 

XH Xã hội 
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PHẦN I 

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN SỐ-KHHGĐ 

 

 

1. Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị đưa ra những 

mục tiêu gì? 

 

Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị đã đưa ra HAI mục 

tiêu quan trọng, bao gồm:  

 

a) Nhanh chóng đạt mức sinh thay thế (trung bình mỗi cặp vợ chồng trong 

độ tuổi sinh đẻ có hai con), tiến tới ổn định quy mô dân số nước ta ở mức 

115-120 triệu người vào giữa thế kỷ XXI.  

b) Nâng cao chất lượng dân số Việt Nam về thể chất, trí tuệ, tinh thần, cơ 

cấu nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước.  

 

2. Công dân có quyền gì đối trong công tác dân số?  

 

Điều 4 của Pháp lệnh dân số ban hành ngày 9/1/2003 quy định rõ Công dân có 

những quyền cơ bản sau đây: 

a) Được cung cấp thông tin về dân số;  

b) Được cung cấp các dịch vụ dân số có chất lượng, thuận tiện, an toàn và 

được giữ bí mật theo quy định của pháp luật; 

c) Lựa chọn các biện pháp CSSKSS, KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân 

số; 

d) Lựa chọn nơi cư trú phù hợp với quy định của pháp luật. 

 

3. Công dân cần có nghĩa vụ gì đối với công tác dân số? 

 

Điều 4 của Pháp lệnh dân số ban hành ngày 9/1/2003 quy định công dân có 

những nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện KHHGĐ; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, 

tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; 

b) Thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần 

của bản thân và các thành viên trong gia đình; 

c) Tôn trọng lợi ích của Nhà nước, xã hội, cộng đồng trong việc điều chỉnh 

quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, nâng cao chất lượng dân 

số;  

d) Thực hiện các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan đến công tác dân số. 
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4. Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong công tác DS- KHHGĐ 

 

Điều 7 của Pháp lệnh dân số ban hành ngày 9/1/2003 quy định các hành vi 

sau đây bị nghiêm cấm: 

a) Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện KHHGĐ; 

b) Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; 

c) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, 

không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng, chưa được phép 

lưu hành; 

d) Di cư và cư trú trái pháp luật; 

e) Tuyên truyền, phổ biến hoặc đưa ra những thông tin có nội dung trái với 

chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có ảnh 

hưởng xấu đến công tác dân số và đời sống xã hội; 

f) Nhân bản vô tính người. 

 

5. Các cặp vợ chồng, cá nhân có những quyền và nghĩa vụ gì trong việc 

thực hiện KHHGĐ? 

 

Điều 10 của Pháp lệnh dân số ban hành ngày 9/1/2003, sau đó được sửa đổi 

tại Điều 1 “ Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội số 15/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 12 năm 2008”. Qui 

định cụ thể như sau: 

 

Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện 

cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản: 

1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; 

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định; 

3. Bảo vệ sức khoẻ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn 

đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện 

các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.” 

 

6. Những trường hợp nào không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con?  

 

Ngày 17/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 18/2011/NĐ-CP về 

“Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP”  hướng dẫn chi tiết 

việc thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Cụ thể như sau: 

“Đối với Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): a) Sinh một con hoặc hai con, 

nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); b) Sinh một con hoặc hai con 

trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy 

định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở 

lên và các con hiện đang còn sống” 

 

Như vậy, sau khi sửa đổi, sẽ có 7 trường hợp được sinh con thứ ba (không vi 

phạm qui định sinh 1 hoặc 2 con) sẽ bao gồm: 
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a) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân 

tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số 

dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. 

c) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. 

d) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con 

đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. 

e) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai 

con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được 

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. 

f) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): 

 Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng 

(con đẻ); 

 Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai 

người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho 

trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện 

đang còn sống.” 

g) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. 

 

7. Những hành vi nào sẽ bị xử phạt hành chính về dân số và trẻ em? 

  

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP quy định trong lĩnh vực về dân số và trẻ em, 

những hành vi sau đây sẽ bị xử phạt hành chính: 

a) Hành vi cản trở, cưỡng bức thực hiện KHHGĐ; 

b) Hành vi lựa chọn giới tính thai nhi; 

c) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và cung cấp phương tiện tránh thai trái với 

quy định của pháp luật 

d) Hành vi tuyên truyền, phổ biến thông tin về dân số trái quy định của pháp 

luật 

e) Hành vi cản trở, không khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em 

f) Hành vi cha, mẹ bỏ rơi con, người giám hộ bỏ rơi trẻ em được mình giám hộ 

g) Hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lang thang; lợi dụng trẻ em lang thang để 

trục lợi 

h) Hành vi kích động tình dục trẻ em 

i) Hành vi lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc trẻ em mua, bán, sử dụng văn hoá phẩm có 

nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sản xuất, kinh doanh đồ chơi, trò chơi 

có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em 

j) Hành vi hành hạ, ngược đãi, làm nhục trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích 

trục lợi 

k) Hành vi xúi giục trẻ em thù ghét cha, mẹ, người giám hộ hoặc xâm phạm tính 

mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác 



7 

 

l) Hành vi lạm dụng sức lao động trẻ em, sử dụng sức lao động trẻ em vào công 

việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại, làm những công 

việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động 

m) Hành vi cản trở việc học tập của trẻ em 

n) Hành vi áp dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân 

phẩm hoặc dùng nhục hình đối với trẻ em vi phạm pháp luật 

o) Hành vi đặt cơ sở sản xuất, kho chứa thuốc trừ sâu, hoá chất độc hại, chất dễ 

gây cháy nổ gần cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, điểm 

vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc ngược lại 

p) Hành vi sử dụng cơ sở vật chất dành cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi, 

giải trí của trẻ em vào mục đích khác làm ảnh hưởng đến lợi ích của trẻ em 

q) Hành vi không thông báo hoặc không ghi tuổi của trẻ em không được sử 

dụng trên xuất bản phẩm, đồ chơi, chương trình phát thanh, truyền hình, nghệ 

thuật, điện ảnh nếu có nội dung không phù hợp với trẻ em 

r) Hành vi vi phạm hành chính của cơ sở trợ giúp trẻ em 
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PHẦN II 

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DÂN SỐ-KHHGĐ 

 

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 

 

A.Khái niệm cơ bản  

 

A1. Dân số và chất lượng dân số 
 

8. Dân số là gì? 
 

Dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh 

tế hoặc một đơn vị hành chính tại thời điểm nhất định. 
 

9. Chất lượng dân số là gì? 
 

Chất lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần 

của toàn bộ dân số. 
 

10.  Những chỉ số nào phản ánh chất lượng dân số? 

 

Có bốn chỉ số quan trọng phản ánh chất lượng dân số; gồm: 

 

 Chỉ số phát triển con người (HDI): là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu 

nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của một quốc gia. HDI 

giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia.  

 

 Chỉ số khối hình cơ thể (BMI) phản ánh chất lượng con người về mặt hình 

thể. Chỉ số này có thể giúp xác định một người bị bệnh béo phì hay bị bệnh 

suy dinh dưỡng. 

 

 Chỉ  số phát triển con người liên quan đến giới (GDI): là một chỉ số tổng 

hợp đo lường phát triển con người trong ba lĩnh vực giống như trong chỉ số 

phát triển con người HDI (tuổi thọ, học vấn và thu nhập) nhưng đã điều chỉnh 

để xem xét sự bất bình đẳng giới trong những lĩnh vực này 

 

 Chỉ số nghèo khổ của con người (HPI): chỉ số HPI đo lường sự  nghèo 

khổ của con người trên hai lĩnh vực chính là giáo dục và y tế phản ánh tuổi 

thọ, kiến thức, mức sống và sự tham gia hoạt động xã hội; 

 
 

A2- Chất lượng dân số ở thời kỳ bào thai 
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11. Sàng lọc trước sinh là gì? 

 

Sàng lọc trước sinh là việc sử dụng các biện pháp thăm dò đơn giản, dễ áp dụng, 

có độ chính xác tương đối cao, được thực hiện trong 3 tháng đầu của thai kỳ để 

phát hiện và chẩn đoán những bệnh hiểm nghèo đối với thai nhi. 
 

Các biện pháp thăm dò đơn giản thường sử dụng trong sàng lọc trước sinh là 

siêu âm tình trạng thai và xét nghiệm phân tích máu mẹ. Kết quả các thăm dò 

này cho phép phát hiện những bất thường về hình thái và đánh giá nguy cơ bị 

mắc các bệnh hiểm nghèo hoặc bất thường về nhiễm sắc thể (NST) của thai nhi. 
 

12. Mục đích của sàng lọc trước sinh là gì? 
 

Mục đích chính của sàng lọc trước sinh là để giúp biết được tình trạng sức khỏe 

của thai nhi. Kết quả của xét nghiệm (XN) có thể giúp cho bố mẹ và các bác sỹ 

lập kế hoạch cho việc theo dõi sự phát triển của thai nhi. 

 

13. Những phụ nữ mang thai nào nên đi sàng lọc trước sinh và khi nào thì 

có thể sàng lọc trước sinh?  

 

Tất cả phụ nữ mang thai đều nên tham gia sàng lọc trước sinh. Sàng lọc trước 

sinh có thể thực hiện từ 3 tháng đầu đến 3 tháng giữa của thai kỳ, trong đó: Thời 

điểm sàng lọc tốt nhất là 3 tháng đầu của thai kỳ, khi tuổi thai từ 11 đến 14 tuần 

tính từ ngày kinh cuối cùng. Bên cạnh đó, khi thai được 16 -18 tuần, phụ nữ nên 

làm thêm xét nghiệm phân tích chất AFP trong máu. Đánh giá nồng độ AFP 

trong máu cho phép sàng lọc đến 98% các trường hợp các dị tật hở của ống thần 

kinh và 60% các dị tật của thành bụng thai nhi. Phụ nữ mang thai cần đi siêu âm 

khi thai được từ 20 tuần cho phép phát hiện nhiều dị tật bẩm sinh của thai nhi.  

 

14. Sàng lọc trước sinh có phải là chẩn đoán giới tính thai nhi không? 

 

Không phải  bởi mục đích của sàng lọc trước sinh là phát hiện sớm các dị tật, dị 

dạng thai nhi cùng với các can thiệp và điều trị sớm các bệnh chuyển hóa di 

truyền thông qua sàng lọc sơ sinh nhằm giúp giảm tỷ lệ tàn tật, giảm tỷ lệ người 

thiểu năng trí tuệ là thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dân số.  

 

15. Mục đích của lấy máu mẹ trong sàng lọc trước sinh là gì? 

 

Việc lấy máu mẹ trong sàng lọc trước sinh ở tuần từ 11 đến 14 của thai nhi là 

nhằm mục đích đo nồng độ hai chất fribeta HCG và PAPP-A trong máu người 

mẹ. Hai chất này được sản xuất trong thời kỳ mang thai. Nếu chất này tăng cao 

là có liên quan tới hội chứng đao và bất thường nhiễm sắc thể (thể tam NST 18 

và 13). Đây là những bất thường do dư thừa một NST trong mỗi tế bào. Sự dư 

thừa NST này có thể gây ra dị tật bẩm sinh ở thai nhi và chậm phát triển tâm 

thần. Tuổi mẹ càng cao nguy cơ sinh con bị rối loạn NST càng lớn. 
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16. Chẩn đoán trước sinh là gì? 

 

Chẩn đoán trước sinh có mục đích để xác định chắc chắn thai nhi có bị bất 

thường về hình thể giải phẫu hay rối loạn tế bào trong quá trình hình thành và 

phát triển hay không.  Chẩn đoán trước sinh được thường được thực hiện dựa 

trên những kết quả khám sàng lọc trước sinh tại 3 tháng đầu và 3 tháng giữa của 

thai kỳ thông qua biện pháp thăm dò đơn giản, dễ áp dụng, có độ chính xác 

tương đối cao như xét nghiệm phân tích mẫu máu mẹ, siêu âm thai... 

 

17. Các kỹ thuật chẩn đoán trước sinh có gây hại cho thai nhi không? 

 

Các kỹ thuật chẩn đoán trước sinh đều an toàn cho thai nhi. Các Bác sỹ sẽ tư vấn 

chi tiết một vài tình huống có thể gặp khi thực hiện các thủ thuật lấy mẫu XN 

cho việc sàng lọc và chẩn đoán trước sinh.  

 

18. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc nâng cao chất lượng DS ở 

thời kỳ bào thai để nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Cung cấp các kiến thức cơ bản về thời kỳ mang thai cho các cặp vợ chồng 

trong độ tuổi sinh đẻ. 

 Tuyên truyền, phổ biến về lợi ích, ý nghĩa của sàng lọc, chẩn đoán trước 

sinh. 

 Tư vấn, hướng dẫn trước khi tiến hành thực hiện các quy trình và thủ thuật 

sàng lọc, chẩn đoán trước sinh. 

 Cung cấp địa điểm thực hiện sàng lọc, chẩn đoán trước sinh. 

 

A3- Chất lượng dân số ở thời kỳ sơ sinh 

 

19. Sàng lọc sơ sinh là gì? Mục đích của sàng lọc sơ sinh là gì? 

 

Sàng lọc sơ sinh là việc thực hiện xét nghiệm máu thường qui (mẫu máu lấy tại 

gót chân trẻ sơ sinh trong vòng 48 giờ đầu sau sinh) cho tất cả các trẻ sơ sinh 

nhằm phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển 

hóa, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh bình thường, giảm tỷ lệ tàn tật và thiểu năng 

trí tuệ,  góp phần nâng cao chất lượng dân số. 

 

20.  Cần sàng lọc những bệnh gì ở trẻ sơ sinh? 
 

Chương trình sàng lọc sơ sinh tại Việt Nam hiện nay cho phép phát hiện trẻ mắc 

các bệnh chủ yếu sau: 
 

 Bệnh thiếu Men G6PD (Gluco 6 phosphat hydrogennase) là bệnh lý di truyền 

lặn trên nhiễm sắc thể thường, do cơ thể trẻ không tự tổng hợp được men 

G6PD như những đứa trẻ bình thường (men G6PD nằm trong tế bào hồng 
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cầu), khi thiếu men, tế bào không biến đổi các sản phẩm có hại thành các sản 

phẩm không hại, do đó các sản phẩm có hại này sẽ tích tụ trong hồng cầu, 

làm giảm độ bền màng hồng cầu dẫn đến vỡ hồng cầu hàng loạt. Ở trẻ sơ 

sinh, thiếu máu gây vàng da, nặng hơn có thể gây vàng da nhân xám để lại di 

chứng nặng nề về vận động, trí tuệ  và có thể dẫn đến tử vong. Việc phát hiện 

sớm và tư vấn cho gia đình, kết hợp với những can thiệp kịp thời có thể giúp 

trẻ tránh được những biến chứng này. 
 

 Bệnh suy giáp trạng bẩm sinh là một bệnh lý nội tiết, do tuyến giáp của trẻ 

không tự sản xuất hoặc sản xuất hoocmon giáp ít hơn bình thường để đáp 

ứng nhu cầu chuyển hóa và sinh trưởng của cơ thể (hoormon giáp là chất cần 

thiết cho não bộ và cơ thể phát triển từ lúc mới sinh đến lúc trưởng thành). 

Nếu hoormon giáp bị thiếu, não và cơ thể sẽ không phát triển hoặc chậm phát 

triển dẫn đến trẻ bị ngu đần, lùn không lớn lên được. Tỷ lệ mắc bệnh này 

thường là 1/3.500 – 4.000 trẻ sơ sinh đẻ ra sống. Việc phát hiện và điều trị bổ 

sung đủ lượng hormon giáp trong vòng 2 tuần đầu sau sinh sẽ giúp trẻ phát 

triển bình thường như những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường khác. 
 

 Bệnh tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh: là một bệnh lý rối loạn nội tiết 

tuyến thượng thận ở trẻ sơ sinh đưa đến biểu hiện các thể bệnh khác nhau 

như mất muối gây tử vong, mơ hồ về giới tính ở bé gái…; Việc phát hiện 

bệnh sớm giúp điều trị kịp thời tránh tình trạng tử vong, giảm thiểu tình trạng 

nam hóa cơ quan sinh dục ngoài gây nhầm lẫn giới tính ở bé gái, giúp bé ít bị 

ảnh về mặt tâm lý và giảm khả năng phải tạo hình lại cơ quan sinh dục khi 

lớn lên. 
 

21. Việc sàng lọc sơ sinh có ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ không? 
 

Sàng lọc trẻ sơ sinh không ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Việc lấy máu ở gót 

chân đúng phương pháp sẽ không gây tổn thương cho trẻ và đảm bảo tính chính 

xác của các kết quả XN sàng lọc.  

 

22.  Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc nâng cao chất lượng DS ở 

thời kỳ sơ sinh để nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Chủ động hỏi thăm và nắm bắt tình hình thai phụ trước khi sinh nở. 

 Cung cấp kiến thức cơ bản về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho TE thời kỳ 

chu sinh. 

 Tuyên truyền, phổ biến thông tin về lợi ích của sàng lọc sơ sinh. 

 Tư vấn, hướng dẫn bà mẹ và gia đình TE về việc sàng lọc sơ sinh. 

 Thực hiện đúng qui trình tư vấn và sàng lọc sơ sinh cho những trẻ mới sinh 

ra trong vòng 48 giờ đầu. 

 Thực hiện nghiêm những can thiệp trong quá trình điều trị đối với những trẻ 

được phát hiện các bệnh bẩm sinh trong quá trình sàng lọc. 
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A4- Tảo hôn 

 

23. Tảo hôn là gì? 

 

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng khi 

một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật (điểm 

4 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000). Những trường hợp kết hôn hoặc 

chung sống với nhau như vợ chồng mà nam chưa đến 20 tuổi, nữ chưa đến 18 

tuổi  là trường hợp tảo hôn. 

 

24. Thực trạng tảo hôn ở nước ta hiện nay diễn ra như thế nào? 

 

Theo số liệu từ Tổng điều tra 2009 và điều tra nhiều năm gần đây cho thấy dân 

số Việt Nam đang ngày càng có xu hướng kết hôn muộn hơn  (ở thành thị là 

khoảng 27,1 tuổi với nam và 24,5 tuổi với nữ, vùng nông thôn là 24,6 tuổi với 

nam và 22 tuổi với nữ). Tuy nhiên tuổi có quan hệ tình dục lần đầu lại có xu 

hướng giảm xuống và và tỷ lệ có thai tiền hôn nhân tăng, có 1,4% nam và 6,2% 

nữ trong độ tuổi từ 15- 19 tuổi hiện đã từng kết hôn (điều tra biến động 

DS/KHHGĐ 1/4/2005); 5,7% phụ nữ trong độ tuổi từ 15- 19 tuổi đã từng mang 

thai và sinh đẻ (điều tra nhân khẩu học và sức khỏe năm 1997, Ủy ban Quốc gia 

DS-KHHGĐ).  Bên cạnh xu hướng biến đổi của cơ cấu hôn nhân thì tình trạng 

tảo hôn hay kết hôn sớm vẫn khá phổ biến ở Việt Nam. Mặc dù người dân đã 

được tuyên truyền sâu rộng về  những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng tảo 

hôn đối với sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em, đến việc phát triển kinh tế gia đình, 

giảm cơ hội học hành, cản trở sự phát triển cá nhân và sự bền vững của gia đình 

nhưng trên thực tế, hiện tượng các cặp vợ chồng vị thành niên vẫn tiếp tục tồn 

tại. Những phản ứng từ phía cộng đồng đối với hiện tượng này còn rất yếu ớt, 

hầu hết đều coi đây là chuyện riêng của từng gia đình. 

 

Xét theo vùng thì các tỉnh phía Tây Bắc có tỷ lệ tảo hôn cao hơn hẳn các vùng 

khác, một số tỉnh ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long cũng có tỷ lệ kết 

hôn trong nhóm tuổi từ 15-19 khá cao (trên 10%). Một số tỉnh có tỷ lệ tảo hôn 

cao nhất cả nước cũng nằm trong những vùng này như là Lai Châu, có khoảng 

gần 1/5 dân số nam và 1/3 dân số nữ 15 – 19 tuổi đã từng kết hôn, tỉnh Điện 

Biên lần lượt là 14,4%, 27,6% và 17,5%. Cả nước có 9 tỉnh có trên 5% dân số 

nam 15-19 tuổi và 14 tỉnh có trên 5% dân số nữ 15-17 tuổi đã từng kết hôn. Tình 

trạng kết hôn của riêng nữ cũng tương tự, 23/63 tỉnh có trên 10% dân số nữ 15-

19 tuổi đang hoặc đã từng có chồng.  

 

Một số tỉnh có tỷ lệ tảo hôn cao nhất cả nước năm 2009 như sau: 

 

TT Tỉnh/thành phố Nam 15-19 Nữ 15-19 Nữ 15-17 

 Cả nước 2,19 8,51 3,12 

1 Hà Giang 17,25 25,52 14,31 
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25. Nguyên nhân nào dẫn đến tảo hôn? 

 

 Các chính sách, pháp luật về vấn đề hôn nhân và gia đình chưa được triển 

khai thực hiện hiệu quả ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.  

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương còn hạn 

chế do nhiều yếu tố: nhiều người dân không biết nói tiếng Kinh, trình độ dân 

trí thấp, gây khó khăn cho việc tuyên truyền.  

 Sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn 

còn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết. 

 Chính sách đầu tư cho miền núi, nông thôn và vùng khó khăn còn nhiều bất 

cập, thiếu đồng bộ và chưa đi vào cuộc sống. 

 Phong tục tập quán: Người dân tộc thiểu số có khả năng tảo hôn hay kết hôn 

sớm cao hơn người Kinh và sự tác động của yếu tố văn hóa dân tộc đến nam 

giới cao hơn nữ giới. Đặc biệt là vùng núi phía bắc, nơi có đông đồng bào 

dân tộc ít người chung sống. 

 Trình độ học vấn thấp: thực tế cho thấy người có học vấn càng cao thì xác 

suất kết hôn sớm càng thấp và ngược lại (nhất là đối với nữ). Sự thiếu hiểu 

biết do trình độ học vấn thấp kết hợp với phong tục tập quán và nhiều yếu tố 

khác đã làm gia tăng tình trạng tảo hôn. 

 Do yếu tố lao động và việc làm: Không có việc làm hoặc cần người để làm 

việc cũng là yếu tố góp phần làm tỷ lệ kết hôn sớm tăng. Đặc biệt đối với 

đồng bào dân tộc miền núi thì kết hôn sớm do nhu cầu về lao động là động 

cơ quan trọng.  

 Những phản ứng từ phía cộng đồng đối với hiện tượng này còn rất yếu ớt, 

hầu hết đều coi đây là chuyện riêng của từng gia đình. Thậm chí cộng đồng 

không những không phản đối mà còn đồng tình/ ủng hộ. Trong khi đó, giá trị 

dòng tộc, cộng đồng đóng vai trò chính trong nhận thức và hành động của 

đồng bào dân tộc. 

 Những khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế cộng với sự hạn chế về trình 

độ văn hoá là các nguyên nhân khách quan tạo cơ hội cho sự tồn tại của cho 

hiện tượng này. 

 

 

2 Cao Bằng 10,70 16,73 8,64 

3 Bắc Cạn 5,49 13,08 5,86 

4 Lào Cai 11,37 23,16 11,83 

5 Điện Biên 14,40 27,60 17,53 

6 Lai Châu 18,65 33,83 21,20 

7 Sơn La 14,03 29,08 17,14 

8 Yên Bái 5,16 16,11 6,15 

9 Kon Tum  4,69 15,75 7,85 

10 Gia Lai 5,46 17,26 7,83 
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26. Những hậu quả của tảo hôn là gì? 

 

 Đối với cá nhân, gia đình: 

 

 Gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả nam và nữ do bộ máy sinh dục vẫn 

chưa hoàn thiện.  

 Ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bình thường của thai nhi do cơ thể người mẹ 

chưa phát triển hoàn thiện, chưa dủ sức khỏe để nuôi dưỡng bào thai. 

 Làm gia tăng tỷ lệ tử vong chu sinh và sơ sinh trẻ, gia tăng tình trạng trẻ đẻ 

ra có cân nặng dưới 2.500 gram, hoặc dị dạng, dị tật.  

 Làm gia tăng nguy cơ mâu thuẫn và đổ vỡ gia đình do cặp vợ chồng quá trẻ, 

chưa phát triển đầy đủ về tâm lý và có đủ điều kiện kinh tế để tổ chức cuộc 

sống gia đình. 

 Làm mất cơ hội học tập và có việc làm. 

 Tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật. Việc kết hôn sẽ không được pháp luật 

không được công nhận. Các quyền lợi vợ chồng sẽ không được tính đến. 

Hành vi tổ chức tảo hôn hoặc tảo hôn là tội phạm được quy định tại Điều 148 

Bộ luật hình sự 1999. Cụ thể người nào tổ chức việc kết hôn cho người chưa 

đến tuổi kết hôn, hoặc cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người 

chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt 

quan hệ đó, mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì 

bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba 

tháng đến hai năm. 

 

 Đối với xã hội: 

 

 Là nguyên nhân làm gia tăng nhanh số lượng dân số. 

 Trẻ em sinh ra tỷ lệ suy dinh dưỡng cao chậm phát triển về thể chất tinh thần 

trí tuệ, dị dạng dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số. 

 Gây mất tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. 

 Ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng 

chế độ gia đình bình đẳng, tiến bộ, no ấm, hạnh phúc. 

 

27. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì để hạn chế tình trạng tảo hôn? 

 

 Tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức về Luật hôn nhân và gia đình, 

đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống. 

 Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của tảo hôn. 

 Truyền truyền cho các gia đình, dòng họ không ủng hộ, khuyến khích hành vi 

tảo hôn. 

 Hỗ trợ chính quyền địa phương giám sát thực hiện Luật Hôn nhân và gia 

đình. 
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A5- Hôn nhân cận huyết thống  

 

28. Hôn nhân cận huyết thống là gì? 

 

HNCHT là tình trạng kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ 

và/hoặc giữa những người có quan hệ huyết thống (bên nội và/hoặc bên ngoại) 

trong phạm vi ba đời.  

 

29. Thực trạng Hôn nhân cận huyết thống ở nước ta hiện nay diễn ra như 

thế nào? 

 

Tình trạng HNCHT tồn tại nhiều ở các nhóm người dân tộc thiểu số đang sinh 

sống tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Theo thống kê của Tổng 

cục DS-KHHGÐ, Bộ Y tế1, tại 13 tỉnh miền núi, trong năm năm trở lại đây, số 

cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống vẫn tăng cao. Ước tính, trung bình mỗi 

năm có thêm 100 cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống.  

 

Tình trạng này đã và đang diễn ra tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Điện Biên, 

Cao Bằng, Bắc Kạn... Đây là một trong những nguyên nhân làm suy thoái chất 

lượng giống nòi, làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số của các tỉnh miền núi. 

 

Cũng theo nghiên cứu của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình -  Bộ Y tế  

tại một số dân tộc như Lô Lô, Hà Nhì, Phù Lá, Chứt, Ê đê, Chu Ru, Chứt… và 

đặc biệt là các dân tộc Si La (Điện Biên, Lai Châu), Lô Lô, Pu Péo (Hà Giang), 

Mông Xanh (Lào Cai), Rơ Mân, Brâu (Kon Tum) thì cứ 100 trường hợp kết hôn 

có tới 10 trường hợp là hôn nhân cận huyết thống. Đây là những dân tộc ít người 

đang có nguy cơ suy giảm số lượng và chất lượng dân số rõ rệt nhất do tình 

trạng hôn phối cận huyết gây nên, song dường như những thông tin này chưa đủ 

sức cảnh báo để ngăn chặn hiện tượng này, thậm chí có vùng đồng bào dân tộc 

vẫn áp dụng hôn nhân cận huyết thống một cách triệt để đến mức chỉ cho phép 

những người trong cùng họ hàng, huyết thống lấy nhau, nếu vi phạm sẽ bị 

phạt…  

 

Nghiên cứu thống kê từ các tỉnh miền núi phía bắc cũng cho thấy những kết quả 

đáng báo động. Tại một cuộc khảo sát về tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở 

44 xã thuộc 9 huyện, thành phố Lào Cai năm 2007 cho thấy: Có 224 cặp hôn 

nhân cận huyết thống, chủ yếu ở đời thứ 3. Ngoài những trường hợp (221/224) 

là con bá lấy con dì, con chị gái/em gái lấy con anh trai/em trai, cháu lấy 

dì/cô/chú... thì cá biệt có trường hợp con anh trai lấy con em trai ở Bắc Hà và 

Sapa. Khảo sát này cũng cho kết quả báo động: có 24/224 cặp chưa sinh con, số 

còn lại sinh ra 558 trẻ, trong đó có 51 trẻ phát triển không bình thường, mắc các 

bệnh như: Bạch tạng, thiểu năng trí tuệ, liệt, câm, lông mi trắng, mù lòa... và có 

8 trẻ đã chết. 

                                                 
1 Số liệu đăng trên Báo Nhân dân ngày Thứ Ba, ngày 27 tháng 3 năm 2012  
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Hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta chủ yếu bao gồm 

các trường hợp sau:  

 

 Hôn nhân anh chị em họ chéo (tức hôn nhân con cô con cậu trong họ): 

Con cô con cậu lấy nhau, có thể là con gái cô lấy con trai cậu, hoặc con 

gái cậu lấy con trai cô; 

 Hôn nhân anh chị em họ song song tức hôn nhân con gì – con già và (hôn 

nhân con chú – con bác).  

 Hôn nhân giữa con cô con cậu ruột:  là hình thức hôn nhân giữa con của 

anh hoặc em trai với con của chị hoặc em gái trong cùng một nhà. Đây là 

biểu hiện rõ nét của hôn nhân cận huyết thống ở miền núi phía Bắc và Tây 

Nguyên. 

 

30. Nguyên nhân nào dẫn đến Hôn nhân cận huyết thống? 
 

 Phong tục, tập quán lâu đời của một số dân tộc thiểu số, họ quan niệm người 

trong dòng họ lấy nhau càng thêm gắn kết và không bị chia sẻ của cải cho 

người ngoài, đặc biệt là những dân tộc sống riêng rẽ, biệt lập với các dân tộc 

khác, chỉ lấy người trong dòng họ. 

 Người dân thiếu thông tin, kiến thức và nhận thức về hậu quả đối với sức 

khỏe và duy trì nòi giống của HNCHT,  thiếu thông tin, kiến thức về Luật 

Hôn nhân và Gia đình. 

 Ngôn ngữ bất đồng, tài liệu truyền thông ít hoặc không phù hợp, thiếu trọng 

tâm cũng là rào cản lớn trong quá trình truyền thông. Thiếu cán bộ truyền 

thông, tư vấn là người cùng dân tộc. 

 Lối sống du canh dư cư ở nhiều địa phương vùng có đồng bào dân tộc vẫn 

còn khá phổ biến càng làm cho đời sống người dân thêm khó khăn, thiếu ổn 

định và càng làm khó cho việc kiểm soát tình trạng hôn nhân. 

 Sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp hôn 

nhân cận huyết thống còn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết. 

 Thiếu chế tài xử lý tình trạng hôn nhân cận huyết thống: mặc dù đã có luật 

hôn nhân và gia đình qui định tới từng trường hợp vi phạm, đồng thời các 

văn bản dưới luật cũng hướng dẫn chi tiết việc thi hành, song tại nhiều địa 

bàn cơ sở và vùng núi cao vẫn thực hiện theo “lệ làng”, “phong tục” là chủ 

yếu.  

 Chính sách đầu tư cho miền núi, nông thôn và vùng khó khăn còn nhiều bất 

cập, thiếu đồng bộ và chưa đi vào cuộc sống. 

 

31. Những hậu quả của hôn nhân cận huyết thống là gì? 

 

 Đối với gia đình: 

 Trẻ sinh ra từ cặp vợ chồng HNCHT dễ có nguy cơ mắc các bệnh hiểm 

nghèo do sự kết hợp giữa những gen lặn bệnh lý ở những ông bố, bà mẹ 

cùng dòng họ (cho dù bố, mẹ đều khỏe mạnh) hoặc mắc các bệnh di 
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truyền như mù màu (không phân biệt được màu đỏ và màu xanh), bạch 

tạng, da vảy cá,  đặc biệt các bệnh tan máu di truyền (thalassmia), rối loạn 

đông máu di truyền (Hemophilia) 

 Nguy cơ tử vong cao đối với những đứa trẻ mới sinh hoặc phải chịu một 

cuộc sống tàn phế suốt đời… 

 Hôn nhân cận huyết thống đang là nguyên nhân làm suy giảm sức khoẻ, 

tăng tỷ lệ bệnh tật do kết hợp gen mang lại, gây suy thoái chất lượng 

giống nòi. 

 

 Đối với xã hội : 

 Nhiều dân tộc ít người đứng trước nguy cơ dân số suy giảm do hôn nhân 

cận huyết.  

 Làm suy giảm chất lượng dân số, chất lượng nòi giống Việt. 

 Làm băng hoại thuần phong mỹ tục của xã hội.  

 Làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói do con của những gia đình HNCHT thường 

xuyên bị ốm, làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh và cha mẹ không cos 

nhiều thời gian làm kinh tế phát triển gia đình.. 

 Nhiều dân tộc ít người đứng trước nguy cơ dân số suy giảm do HNCHT. 

 

32. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc hạn chế tình trạng Hôn 

nhân cận huyết thống để nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức về Luật hôn nhân và gia đình, 

đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống. 

 Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả xã hội và những 

bệnh tật của trẻ em sinh ra từ HNCHT. 

 Tích cực kêu gọi gia đình, dòng họ không ủng hộ, khuyến khích hành vi kết 

hôn cận huyết thống. 

 Chung tay cùng chính quyền địa phương giám sát thực hiện Luật Hôn nhân 

và gia đình 

 

B- Nâng cao chất lượng dân số ở một số nhóm đặc thù  

 

B1- Chăm sóc phụ nữ mang thai 

 

33. Tại sao nên đi khám thai? 

 

Phụ nữ khi mang thai cần đi khám định kỳ ít nhất 3 lần vào 3 tháng đầu, 3 tháng 

giữa và 3 tháng cuối thời kỳ mang thai. Việc làm này có mục đích là để theo dõi 

sự phát triển thai nhi và sức khỏe của người mẹ có bình thường hay không, qua 

đó phát hiện được những biến đổi có hại cho thai nhi và cho sức khỏe của mẹ để 

được Bác sỹ tư vấn, hướng dẫn và điều trị kịp thời.  
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34. Phụ nữ mang thai cần ăn uống như thế nào?  
 

 PN mang thai cần ăn nhiều hơn so với người không mang thai, ăn uống đủ 

các nhóm thực phẩm: thịt, cá, trứng sữa, rau xanh. Ăn đủ thực phẩm có chứa 

chất béo, đặc biệt là các axit béo không no cần thiết như : omega 3, 6, 9 là 

các tiền chất của DHA và ARA (Docosa Hexaenoic Axit), có nhiều trong các 

loại dầu thực vật, cá và hải sản. 

 Nên sử dụng muối Iot hàng ngày sẽ giảm nguy cơ sảy thai và giảm nguy cơ 

sinh ra những đứa con chậm phát triển trí tuệ. 

 Nên ăn nhạt, nhất là các bà mẹ bị phù để giảm phù và giảm tai biến khi đẻ 
 

35. Tại sao phụ nữ mang thai cần uống các vi chất bổ sung dinh dưỡng?  
 

Khi mang thai, do sự phát triển thai nhi nhanh chóng nên người mẹ có nguy cơ 

bị thiếu một số vi chất dinh dưỡng như sắt, can xi, kẽm, ma giê, v.v.. gây nguy 

cơ thiếu máu và làm gia tăng tỷ lệ sảy thai, đẻ non, trẻ sinh ra nhẹ cân, chảy máu 

và tử vòng cho bà mẹ.  
 

Dùng một số vi chất như acid folic sẽ giúp giảm nguy cơ dị dạng bẩm sinh ở cột 

sống cũng như giúp hệ thần kinh, võng mạc mắt phát triển tốt. Bổ sung Iốt cho 

mẹ trong thời kỳ mang thai giúp giảm nguy cơ sỉnh ra trẻ bị chậm phát triển trí 

tuệ. 
 

36. Nên uống những loại vi chất bổ sung dinh dưỡng nào? Bao nhiêu là đủ? 

 

 Viên sắt: uống 60mg/ngày ngay từ khi bắt đầu mang thai để dự phòng thiếu 

máu, dễ bị băng huyết khi sinh. 

 Acid folic: Uống liều tối thiểu 400mcg/ngày trước khi có thai 3 tháng đến 

hết thời kỳ cho con bú. Acid folic giúp dự phòng dị tật ống thần kinh tủy 

sống, giúp hệ thần kinh, võng mạc mắt phát triển tốt. 

 

37. Tại sao khi mang thai cần tiêm chủng? 

 

Tiêm chủng trước và trong thời gian mang thai sẽ giúp dự phòng một số bệnh 

gây nguy hiểm cho thai nhi cũng như người mẹ. Việc tiêm chủng sẽ giúp giảm 

tỷ lệ tử vong mẹ và tư vong sơ sinh. 

 

38. Cần tiêm phòng những loại bệnh gì? Lịch tiêm chủng cho phụ nữ mang 

thai như thế nào? 

 

 Trước khi mang thai: 

 

Tên bệnh nên tiêm 

phòng 

Thời điểm tiêm phòng 

Rubella Muộn nhất là 3 tháng trước khi mang thai 

Viêm gan B Có thể tiêm trước hoặc trong khi mang bầu đều 
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Tên bệnh nên tiêm 

phòng 

Thời điểm tiêm phòng 

được. 

Thủy đậu Muộn nhất là 2 tháng trước khi mang bầu 

 Cúm  Mọi thời điểm 

 

 Trong khi mang thai: 

 

Tên bệnh nên 

tiêm phòng 
Thời điểm tiêm phòng 

Uốn ván 

 Mũi 1: càng sớm càng tốt, khi có thai lần đầu hoặc nữ từ 15-35 

tuổi. 

 Mũi 2: Ít nhất một tháng sau mũi 1.  

 Mũi 3: Ít nhất 6 tháng sau mũi 2 hoặc trong kỳ có thai sau. 

 Mũi 4: Ít nhất 1 năm sau mũi 3 

 Mũi 5: Ít nhất 1 năm sau mũi 4.  

Cúm 
Tiêm nếu 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ trùng hợp với 

mùa cúm (thường từ tháng 10 cho đến hết tháng 2 của năm sau) 

 
39. Khi mang thai, phụ nữ cần thực hiện chế độ nghỉ ngơi, vệ sinh như thế 

nào? 

 

 Ngủ ít nhất 8 giờ/ngày 

 Nghỉ ngơi hoàn toàn 4 tuần trước khi đẻ và ít nhất 6 tuần sau khi đẻ. 

 Giữ cho tinh thần luôn thoải mái. 

 Tập thể dục nhẹ nhàng giúp cho việc sinh nở được dễ dàng. 

 Lao động vừa sức, không làm những việc nặng vì có thể dẫn đến đẻ non 

và xảy thai. 

 Thực hiện chế độ vệ sinh cá nhân:  

 Tắm rửa, thay giặt quần áo và vệ sinh bộ phận sinh dục; tắm ở nơi kín 

gió. 

 Luôn giữ sạch âm hộ để tránh nhiễm trùng.  

 Trước khi sinh 2 tuần cần luôn rửa đầu vú sạch để sau khi đẻ trẻ có thể 

bú ngay. 

 Không tiếp xúc với chất độc hại trong thời gian có thai. 
 

40. Những dấu hiệu nào là nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai? 
 

Trong quá trình mang thai, cần đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu sau đây: 

o Ra máu âm đạo 

o Đau đầu nhiều 

o Đau bụng 

o Nôn nhiều 

o Sốt cao 
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o Ra nước ối sớm trước khi chuyển dạ 

o Co giật 

 

41.  Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc chăm sóc tốt phụ nữ mang 

thai để nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Tuyên truyền phổ biến các kiến thức về thời kỳ mang thai cho thanh niên, 

các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. 

 Cung cấp thông tin, địa điểm về tiêm phòng trước và trong thời kỳ mang thai. 

 Tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chuẩn bị mang thai, trong thời kỳ 

mang thai, chuẩn bị sinh. 
 

B2- Chăm sóc phụ nữ trong khi sinh 
 

42. Cần chuẩn bị những gì trước khi sinh? 
 

Khi gần đến ngày sinh, cần theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ để kịp thời tới cơ sở 

y tế sinh đẻ, gồm: Đau bụng từng cơn; Ra chất nhầy màu hồng ở âm đạo; Ra 

nước ối trong. 

 

Cần chuẩn bị tiền, sổ bảo hiểm y tế, sổ khám bệnh trước đó (nếu có), phương 

tiện đi lại, các vật dụng cần thiết cho mẹ và bé như quần áo, khăn mũ của hai mẹ 

con, chăn bọc sơ sinh, thìa, cốc, bát, đĩa…. 

43. Những dấu hiệu nào báo hiệu chuyển dạ? 

 

Khi có một trong các dấu hiệu hoặc có cả ba dấu hiệu dưới đây báo hiệu chuyển 

dạ: 

 Bụng sụt 

 Mỏi lưng, có những cơn đau nhẹ,  đi tiểu nhiều lần. Cơn đau lúc đầu thưa, 

ngắn, sau mau dần và đau dài hơn. 

 Âm hộ có chất nhầy màu hồng, chảy ra nước ối 
 

44. Cần làm gì khi có dấu hiệu chuyển dạ? 
 

Người chồng và/hoặc người thân trong gia đình cần đưa ngay người mẹ đến cơ 

sở y tế đã đăng ký đẻ hoặc cơ sở y tế gần nhất để được sự hỗ trợ của các bác sỹ 

và cán bộ y tế.  
 

45. Những dấu hiệu nào là nguy hiểm khi sinh đẻ? 
 

Khi có một trong các dấu hiệu sau, cần theo dõi cẩn thận để có phương án xử lý 

thích hợp, đảm bảo cho cuộc đẻ an toàn cho cả mẹvà bé: 

 Chuyển dạ lâu quá 8 giờ mà chưa đẻ. 

 Đau đẻ nhiều quá mức chịu đựng của bà mẹ. 

 Khi đẻ đầu thai nhi không ra trước mà tay hoặc chân lại ra trước. 

 Dây rốn ra mà thai nhi chưa ra 
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 Ra máu nhiều mà thai nhi chưa ra 

 Sau khi sinh 30 phút mà rau thai không ra 

 Sau khi sinh con rau chưa ra mà bà mẹ chảy máu nhiều 

 Bà mẹ có dấu hiệu đau đầu, mờ mắt hoặc ngất xỉu 

 Bà mẹ bị sốt 

 Nước ối có màu xanh, màu nâu bẩn hoặc màu vàng  

 

46. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc chăm sóc tốt phụ nữ trong 

khi đẻ để nâng cao chất lượng dân số? 
 

 Tuyên truyền phổ biến các kiến thức về chăm sóc sức khỏe và theo dõi các 

dấu hiệu bất thường ở người mẹ trong quá trình chuyển dạ.  

 Cung cấp thông tin, cơ sở sản khoa có uy tín để khách hàng lựa chọn  
 

B3- Chăm sóc phụ nữ sau khi sinh 

 

47. Sau sinh cần theo dõi những dấu hiệu gì? 
 

 Trong 6h đầu tiên cần theo dõi lượng máu ra qua đường âm đạo. Nếu ra máu 

tăng dần hoặc máu cục, kết hợp đau bụng cần báo ngay cho các Bác sỹ. 

 Từ 7- 24h đầu: 

o Theo dõi dấu hiệu xuống sữa  

o Tiếp tục theo dõi dõi lượng máu ra qua đường âm đạo đề phòng băng 

huyết. 

o Đau bụng 

o Sốt 

o Đau đầu nhiều 

o Ngất hoặc co giật 

 

Từ 24h – 7 ngày đầu sau sinh cần theo dõi các dấu hiệu: Đau bụng; Sốt, lượng 

sản dịch ra hàng ngày (với đẻ đường dưới) và mùi của sản dịch (nếu có mùi hôi 

là có triệu trứng nhiễm trùng). 

 Đau bụng âm ỉ kéo dài hoặc dịch chảy ra từ âm đạo có mùi hôi 

 Phù mặt, phù chân tay hoặc nhìn mờ 
 

48. Người mẹ cần ăn uống như thế nào sau khi sinh? 
 

Sau sinh người mẹ cần ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng, thức ăn dễ tiêu, cần uống 

nhiều nước hơn bình thường (ít nhất 2 lít nước mỗi ngày) để đủ sữa cho con và 

phục hồi sức khỏe cho mẹ. 
 

49. Người mẹ cần thực hiện vệ sinh như thế nào sau sinh? 
 

 Sau sinh, cần vệ sinh bộ phận sinh dục để không bị nhiễm trùng. Hàng ngày 

rửa bộ phận sinh dục và hậu môn ít nhất 3 lần, lau khô và dùng băng vệ sinh 

sạch. Dùng nước chín hoặc pha các thuốc vệ sinh phụ nữ để rửa. 
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 Có thể tắm bằng nước ấm, tắm nhanh nơi kín gió từ ngày thứ hai sau đẻ.  

 Vệ sinh bầu vú bằng cách lau rửa hàng ngày bằng khăn riêng và nước sạch. 

Cần đi khám nếu quầng vú bị nứt hoặc vú bị cương, đau. 

 Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát.  

 Bà mẹ cần được nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng để tránh bị sa tử cung sau này. 
 

50. Sau sinh bao lâu thì thì quan hệ tình dục được? 
 

Sau đẻ, người mẹ cần được nghỉ ngơi, thoải mái về tâm lý và cần dành thời gian 

cho đường sinh đẻ (bao gồm tử cung, cổ tử cung và âm đạo) phục hồi, do vậy 

tuyệt đối không sinh hoạt tình dục trong thời gian còn sản dịch (thường là 21 

ngày) và tốt nhất là trong vòng 45 ngày sau khi đẻ không nên có sinh hoạt tình 

dục. 
 

51. Có cách nào để tránh thai trong thời kỳ cho con bú? 

 

Có nhiều cách tránh thai trong thời kỳ cho con bú: thông thường khi cho con bú 

thường xuyên thì được coi là áp dụng BPTT tự nhiên. Tuy nhiên biện pháp này 

đôi khi không chắc chắn nên tốt nhất là dùng BCS hay một BPTT khác để đảm 

bảo chắc chắn người mẹ không có thai trong gia đoạn nuôi con này. 

 

52. Sau khi sinh bao lâu thì có thể đặt được vòng tránh thai? 
 

Sau khi sinh ít nhất 2 tháng và đủ điều kiện đặt vòng thì mới được phép đặt 

vòng.  
 

53. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc chăm sóc tốt phụ nữ sau 

khi đẻ để nâng cao chất lượng dân số? 
 

 Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức và tư vấn CSSKBM sau sinh đẻ. 

 Tư vấn lựa chọn BPTT phù hợp 
 

B4- Chăm sóc sức khỏe cho trẻ  dưới 5 tuổi 
 

54. Tại sao cần nuôi con bằng sữa mẹ? 
 

Nuôi con bằng sữa mẹ vì sữa mẹ, đặc biệt là sữa non là thức ăn hoàn hảo cho trẻ 

mới đẻ vì có nhiều chất dinh dưỡng và chất kháng thể và giúp bảo vệ trẻ không 

bị bệnh. Mặt khác, khi trẻ mút vú sẽ kích thích sữa mẹ tiết nhanh hơn và giúp 

cho tử cung co hồi tốt hơn, làm giảm nguy cơ chảy máu sau đẻ cho người mẹ. 

 

55. Khi nào thì có thể cai sữa cho trẻ? 

 

Không có một chuẩn mực nào về thời gian bắt đầu cai sữa cho trẻ. Thời gian cho 

trẻ bú sữa mẹ càng lâu càng tốt. Tốt nhất là cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 18 

tháng đầu và cai sữa sau 24 tháng tuổi. 
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56. Khi nào cho trẻ ăn dặm? 

 

 Ăn dặm/ăn sam là bước chuyển lớn từ chế độ ăn hoàn toàn bằng sữa sang chế 

độ ăn có thức ăn đặc. Thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn dặm tốt nhất là từ 4-6 

tháng tuổi.  

 Nếu cho ăn sớm (trước 4 tháng), cơ thể trẻ chưa có đủ men amylase để tiêu 

hóa chất bột, gây rối loạn tiêu hóa cho trẻ.  

 Nếu cho trẻ ăn dặm muộn sau 6 tháng tuổi, có nhiều khả năng trẻ sẽ đứng cân 

và tăng trưởng chậm, vì lúc này sữa mẹ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng 

cần thiết cho trẻ. 

 

57. Nên cho ăn dặm như thế nào? 

 

 Cho ăn từ lỏng đến đặc, từ ít đến nhiều và ăn xen kẽ với các sữa với số lượng 

tăng dần thành bữa chính. 

 Cho trẻ ăn đủ 4 nhóm thực phẩm. Đó là nhóm bột đường (gạo, bắp, khoai…); 

nhóm đạm (thịt, cá, trứng, tôm, cua, đậu…); nhóm rau, củ (các loại rau xanh, 

củ quả, như: khoai tây, cà rốt, bí đỏ…) và dầu mỡ để giúp hấp thu các 

vitamin tan trong chất béo, đồng thời làm cho chén bột mềm, dễ nuốt. 

 

58. Chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cho trẻ <5 tuổi 

 

 Giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ hàng ngày, thực hiện ăn chín, uống nước đã được 

đun sôi. Các đồ dùng cho trẻ (dụng cụ pha sữa, thìa, bát, cốc, chén…) cần 

được rửa sạch sẽ và luộc trong nước sôi để đảm bảo vô trùng. 

 Chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần được cung cấp thường xuyên và đầy đủ một 

số chất quan trọng giúp cho sự hoàn thiện và phát triển của cơ thể như sắt, 

can xi, vitamin A, D, C, Folate, v.v..  

 Cho trẻ ăn đầy đủ theo nhu cầu, cho trẻ ăn đủ 4 nhóm thức ăn. Tốt nhất là 

ngày ăn 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ   

 

59. Tại sao trẻ cần được tiêm chủng? 

 

Trong 6 tháng tuổi đầu đời, trẻ có khả năng miễn dịch một số bệnh lây lan do 

trong sữa mẹ có các kháng thể. Sau sáu tháng tuổi, lượng kháng thể không còn 

nữa, trẻ pahir tự chống chọi với môi trường trong khi hệ thống miễn dịch chưa 

hoàn chỉnh nên dễ mắc bệnh. 

 

Việc tiêm chủng cho trẻ ngoài việc giúp phòng bệnh cho chính bản thân đứa trẻ 

thì còn có ý nghĩa bảo vệ sức khỏe chung cho cả cộng đồng trẻ em. 

  

60. Cần tiêm chủng để phòng những bệnh gì? Lịch tiêm chủng cho trẻ như 

thế nào? 
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Trẻ em cần tiêm chủng 6 bệnh cơ bản sau đây: lao, sởi, bạch hầu, ho gà, uốn 

ván, bại liệt. Ngoài ra nên tiêm chủng phòng ngừa thêm một số bệnh khác nữa 

như: viêm gan B, viêm não Nhật bản, v.v… 

 

Ngày 17/03/2010, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 845/QĐ-BYT về lịch tiêm chủng 

các vắc xin phòng trong tiêm chủng rộng cho trẻ em. Cụ thể: 

 

TT Tuổi của trẻ Lịch tiêm chủng 

1.  Sơ sinh 

 BCG (lao) 

 Viêm gan B (VGB) mũi 0 trong vòng 24 

giờ 

2.  02 tháng 
 DPT-VGB-Hib mũi 1 

 OPV lần 1 

3.  03 tháng 
 DPT-VGB-Hib mũi 2 

 OPV lần 2 

4.  04 tháng 
 DPT-VGB-Hib mũi 3 

 OPV lần 3 

5.  09 tháng Sởi mũi 1 

6.  18 tháng 
 DPT mũi 4 

 Sởi mũi 2 

 

61. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc chăm sóc SK TE để nâng 

cao chất lượng dân số? 
 

 Tuyên truyền, phổ biến thông tin cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho TE cho 

các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Nhắc nhở Cha mẹ cho TE đi tiêm chủng đầy 

đủ. 

 Tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe TE, xử lý một số trường hợp bất 

thường trong chăm sóc sức khỏe TE. 

 Cung cấp cơ sở y tế, địa điểm uy tín đảm bảo thăm khám, tiêm chủng cho TE 

 

B5- Chăm sóc sức khỏe cho trẻ vị thành niên 

 

62. Những biểu hiện nào cho thấy trẻ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì? 

 

Tuổi dậy thì là thời kỳ phát triển đặc biệt của mỗi con người, là thời kỳ quá độ 

khi không còn là một trẻ con nhưng vẫn chưa là một người lớn.  

 

Về khía cạnh sinh lý học, tuổi dậy thì là thời kỳ trưởng thành của bộ máy sinh 

dục, nghĩa là có khả năng sinh sản. Trong tuổi này, con người trải qua những 

biến đổi lớn về cấu trúc cơ thể, về các chức năng cũng như các hành vi. 
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So sánh sự thay đổi về thể chất ở tuổi dậy thì giữa trẻ nam và nữ 

 

Nữ Nam 

 Phát triển chiều cao  Phát triển chiều cao 

 Phát triển cân nặng  Phát triển cân nặng 

 Phát triển của vú  Vú ít phát triển chỉ quanh núm vú 

 Phát triển lông mu  Phát triển lông mu 

 Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng  Giọng nói trầm 

 Tăng tiết mồ hôi và chất nhờn  Tăng tiết mồ hôi và chất nhờn 

 Hông phát triển  Ngực và hai vai phát triển 

 Đùi trở nên thon  Cơ cánh tay phát triển hơn 

 Bộ phận sinh dục phát triển  Các cơ của cơ thể rắn chắc 

 Bắt đầu có hành kinh  Lông trên cơ thể và mặt phát triển 

 Ngừng phát triển bộ xương sau 

khi hình thể đã hoàn thiện 

 Dương vật và tinh hoàn phát triển 

 Bắt đầu xuất tinh 

 Ngừng phát triển bộ xương sau 

khi hình thể đã hoàn thiện 

 

63. Bé gái cần thực hiện vệ sinh như thế nào khi bước vào tuổi dậy thì? 

 

 Vệ sinh thân thể: Tắm rửa, gội đầu vệ sinh thân thể hàng ngày, có thể sử 

dụng chất khử mùi hoặc chất chống chảy mồ hôi.  

 Thay quần áo hàng ngày: Thay áo quần thường hàng ngày, nhất là với quần 

áo lót.  

 Ngăn ngừa mụn trứng cá: rửa mặt thường xuyên, ít nhất 2-3 lần/ngày, nhất 

là sau khi đi ra khỏi nhà.  

 Chăm sóc sức khỏe răng miệng: đánh răng đều đặn ngày 3 lần: sáng, trưa, 

tối để tránh sâu răng. 

 Vệ sinh vùng kín: tạo thói quen làm vệ sinh vùng kín hàng ngày, đặc biệt 

trong những kỳ kinh nguyệt, tùy lượng kinh ra nhiều hay ít, trong ngày các 

em phải thay rửa từ  3 đến 5 lần, khi rửa vùng kín tuyệt đối các em không 

được ngồi ngâm bộ phận sinh dục trong chậu nước mà phải dội nước theo 

hướng từ trước ra sau vì nếu làm ngược lại thì vi khuẩn sẽ chuyển từ hậu 

môn đi ngược chiều vào âm đạo gây viêm âm hộ, âm đạo, nếu vi khuẩn vào 

niệu đạo thì sẽ gây nhiễm trùng đường tiết niệu.  Khi rửa, ngoài việc phải 

dùng nước sạch, nên sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ dể khử mùi hôi, ngăn 

ngừa nấm và vi trùng gây bệnh viêm nhiễm phụ khoa. 
 

64. Thế nào là tiết dục (Be abstinence)? Tại sao không nên quan hệ tình dục 

sớm? 
 

Tiết dục được hiểu là việc cố gắng/nỗ lực kiềm chế không có quan hệ tình dục 

với bạn tình. Tiết dục sẽ giúp trẻ vị thành niên và thanh niên trẻ không nên quan 

hệ tình dục sớm, điều này sẽ: 
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 Đảm bảo cho trẻ vị thành niên phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, 

đảm bảo có đầy đủ cơ hội học tập, phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp. 

 Giúp tránh thai ngoài ý muốn. 

 Giúp không mắc các Bệnh LTQĐTD 

  

65. Thế nào là tình dục an toàn? 

 

Tình dục an toàn là tình dục không dẫn đến tình trạng có thai ngoài ý muốn 

và/hoặc không bị nhiễm các Bệnh LTQĐTD. 

 

66. Làm gì để tránh thai ngoài ý muốn khi có QHTD ở tuổi dậy thì? 

 

Cách tốt nhất là hãy thực hành tiết dục (không quan hệ tình dục sớm). Trường 

hợp không thể tiết dục được thì phải sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT): 

dùng thuốc uống tránh thai, sử dụng BCS khi QHTD, dùng liều tránh thai khẩn 

cấp, v.v… 

 

67. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc chăm sóc SK VTN để nâng 

cao chất lượng dân số? 
 

 Tuyên truyền phổ biến thông tin, cung cấp các kiến thức về CSSKSS VTN, 

về đặc điểm tâm sinh lý tuổi dậy thì cho nhóm trẻ và các bậc cha mẹ. 

 Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong việc quan tâm, chăm sóc sức 

khỏe VTN 

 Giới thiệu cơ sở y tế uy tín phù hợp VTN để CSSKSS cho VTN. 

 Kết hợp với nhà trường lồng ghép các chương trình học với các kiến thức 

giáo dục giới tính, tình dục, tình dục an toàn cho VTN. 

 

B6- Chăm sóc sức khỏe phụ nữ: một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở phụ 

nữ 

 

68. Bệnh ung thư vú có phổ biến không? 

 

Ung thư vú là bệnh thường gặp và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Theo Cơ 

quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới (IARC), ung thư vú chiếm 21% trong tổng 

số các loại ung thư ở phụ nữ trên toàn thế giới. Còn ở Việt nam, theo bệnh viện 

K, tỷ lệ hiện mắc bệnh này là 0,03% (30 người mắc trong 100 nghìn dân) và mỗi 

năm có khoảng 12.000 trường hợp ung thư vú. Khoảng 2/3 số người biết mình 

mắc bệnh khi đã ở giai đoạn 3-4 nên khả năng chữa khỏi hoàn toàn rất thấp. 

 

69. Ung thư vú có chữa khỏi được không? 
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Ung thư vú có thể ngăn chặn được và/hoặc điều trị đạt kết quả cao nếu được 

phát hiện sớm. Nếu phát hiện ở giai đoạn đầu, cơ hội chữa khỏi bệnh lên tới hơn 

80%. Ở giai đoạn 2, tỉ lệ này sẽ là 60%, sang giai đoạn 3 khả năng khỏi hẳn thấp 

và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt 

các triệu chứng đau đớn. 

 

70. Cần làm gì để phát hiện sớm ung thư vú 
 

 Đối với những phụ nữ khỏe mạnh, khám kiểm tra định kỳ vú và phụ khoa 

hàng năm. 

 Tự khám vú: Phụ nữ từ 20 tuổi trở lên nên khám ngực mình từ ngày thứ 8 

của chu kỳ kinh hay sau khi sạch kinh với tần suất mỗi tháng một lần.  
 

71. Tự khám để phát hiện ung thư vú như thế nào? 
 

 Đứng trước gương, quan sát hình dáng kích thước màu sắc, sau đó thứ tự sờ 

nắn từng bên, so sánh và tự chiêm nghiệm. Dùng tay phải khám vú trái, nách 

trái và ngược lại. Sờ trực tiếp vú bằng 4 ngón tay, lần lượt trên dưới trong 

ngoài để phát hiện xem có u, cục gì không? nắn nhẹ đầu vú xem có dịch màu 

vàng lạ chảy không? 
 

 Nếu thấy bất thường, hãy tới ngay bác sĩ chuyên khoa để tham vấn ý kiến.  
 

72. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc giúp phụ nữ sớm phát hiện 

ung thư vú để nâng cao chất lượng dân số? 
 

 Tuyên truyền, phố biến các kiến thức cơ bản về biểu hiện, hậu quả và 

cách điều trị ung thu vú; 

 Tư vấn, hướng dẫn phụ nữ cách tự khám để phát hiện sớm ung thư vú. 

 Cung cấp địa chỉ cơ sở y tế chuyên khoa khám và chữa bệnh ung thư vú. 

 

73. Bệnh ung thư cổ tư cung có phổ biến không? 

 

Ung thư cổ tử cung đặc biệt phổ biến ở phụ nữ Việt Nam, có tỷ lệ đứng hàng 

thứ hai sau ung thư vú tại Hà Nội và đứng đầu tại Thành Phố Hồ Chí Minh.  

Theo ước tính, mỗi năm nước ta có 500.000 ca ung thư cổ tử cung mới được 

phát hiện và gần 300.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này. 
 

74. Ung thư cổ tử cung có chữa khỏi được không? 
 

UTCTC nếu phát hiện sớm thì có thể chữa khỏi. Triệu chứng sớm của UTCTC 

rất khó nhận biết, chủ yếu người bệnh thấy ra máu bất thường ngoài kỳ kinh, rối 

loạn kinh nguyệt và tiền sử kinh nguyệt ra nhiều cả khí hư lẫn máu…Ở giai 

đoạn, cơ hội chưa khỏi bệnh khoảng 70 – 80%. Ở giai đoạn muộn hơn, cơ hội 

giảm xuống còn 40 – 60%. 
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75. Cần làm gì để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung? 

 

Phụ nữ trên 30 tuổi nên đi khám sàng lọc UTCTC đề đặn mỗi năm 2 lần ở 

phòng khám phụ khoa, làm xét nghiệm tế bào âm đạo, tìm tế bào ung thư khi 

còn sớm.  

 

76. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc giúp phụ nữ sớm phát hiện 

ung cổ tư cung để nâng cao chất lượng dân số? 
 

 Tuyên truyền, phố biến các kiến thức cơ bản về biểu hiện, hậu quả của 

UTCTC. 

 Tư vấn, hướng dẫn phát hiện sớm nguy cơ UTCTC.  

 Cung cấp địa chỉ cơ sở y tế chuyên khoa khám và điều trị hiệu quả UTCTC. 

 

B7- Chăm sóc sức khỏe nam giới  

 

77. Ma túy nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe? 

 

Ma túy là các chất hóa học có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo, khi đưa vào cơ 

thể sống sẽ có tác động xấu đến tất cả các cơ quan chức năng của cơ thể như hệ 

tiêu hoá, hô hấp, tim mạch, thần kinh, v.v… làm thay đổi nhận thức, tâm sinh lý, 

nhân cách và thể chất của người sử dụng, gây lệ thuộc và lâu dần suy kiệt cả về 

thể chất lẫn tinh thần.  

 

78. Những hậu quả của nghiện ma túy là gì? 

 

 Ảnh hưởng đến bản thân: huỷ hoại sức khoẻ, làm mất khả năng lao động, 

học tập, suy đồi nhân cách và đặc biệt là nguy cơ rất cao mắc các bệnh lây 

truyền qua đường máu : HIV, viêm gan B, C, giang mai, v.v… 

 Ảnh hưởng đến gia đình, xã hội: làm gia tăng tình trạng nghèo đói và mất 

trật tự an ninh xã hội. 

 

79. Cần làm gì để tránh bị nghiện/lạm dụng ma túy? 

 

 Không dùng thử ma túy 

 Chủ động tìm kiếm các thông tin liên quan tới các loại ma túy, tác hại của ma 

túy, thủ đoạn lừa sử dụng ma túy để biết cách phòng tránh. 

 Khi bị lừa hoặc bị ép buộc sử dụng ma túy cần nhanh chóng thông  báo cho 

người thân trong gia đình, nhà trường, cơ quan công an để có sự hỗ trợ và 

khắc phục. 
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80. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc giúp tránh sử dụng ma túy 

để nâng cao chất lượng dân số? 
 

 Tuyền truyền, phổ biến thông tin, nâng cao ý thức cộng đồng về tác hại của 

ma túy, thủ đoạn lừa đảo sử dụng ma túy để người dân nâng cao cảnh giác. 

 Tư vấn, hỗ trợ đối với các đối tượng sử dụng ma túy 

 Cung cấp, giới thiệu các trung tâm cai nghiện 

 

81. Rượu nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe? 
 

 Rượu là một dạng “ma túy hợp pháp” bởi rượu cũng gây lệ thuộc, gây tăng 

liều và suy giảm nhân cách. 

 Uống nhiều rượu và uống thường xuyên gây suy gan, ảnh hưởng đến hệ thần 

kinh, tim mạch, huyết áp, v.v… 

 Phụ nữ mang thai uống rượu có thể đẻ non, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm 

thần của trẻ sau khi ra đời, thậm chí có thể sinh ra những đứa trẻ bị dị tật.  

 

82. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc giúp tránh sử dụng ma túy 

để nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Tích cực tuyên truyền thông tin về hậu quả, tác hại của nghiện rượu và uống 

rượu. 

 Tư vấn, hướng dẫn cách cai rượu. 

 

B8- Vô sinh 

 

83. Vô sinh là gì? Khi nào thì bị coi là vô sinh? 

 

Vô sinh là khi hai vợ chồng sống bên nhau, quan hệ tình dục đều đặn, không sử 

dụng bất kỳ một BPTT nào, sau một năm không có thai thì được coi là vô sinh.  

 

84. Nguyên nhân nào dẫn tới vô sinh? 

 

Vô sinh thường được xếp thành 2 loại: 

 

 Vô sinh I (Vô sinh nguyên phát): cặp vợ chồng có quan hệ tình dục thường 

xuyên 12 tháng, không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng chưa bao giờ 

có thai. Loại vô sinh này nguyên nhân thường là do người chồng (nam giới) 

bị teo tinh hoàn (mắc bệnh quai bị), tinh hoàn lạc chỗ bẩm sinh, viêm mào 

tinh hoàn, số lượng tinh trùng ít, chất lượng tinh trùng kém (tinh trùng yếu, 

tinh trùng không có đuôi) v.v. Hoặc người vợ (phụ nữ) bị thiểu năng buồng 

trứng, tắc vòi trứng, u nang buồng trứng, K buồng trứng v.v. 
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 Vô sinh II (Vô sinh thứ phát): Cặp vợ chồng đã có thai nhưng sau đó không 

thể có thai tuy có quan hệ tình dục thường xuyên 12 tháng, không sử dụng 

biện pháp tránh thai nào. Nguyên nhân thường do vợ hoặc chồng bị mắc 

BLTQĐTD gây viêm tinh hoàn hoặc dầy dính, tắc vòi trứng, ống dẫn trứng. 

 

85. Cần làm gì để hạn chế khả năng bị vô sinh? 

 

 Trong vòng 18 tháng mà không có thai thì cả vợ và chồng cần đến bác sỹ 

chuyên khoa sản phụ để được khám, phát hiện nguyên nhân và sớm có biện 

pháp chữa trị kịp thời. 

 Thực hành tình dục an toàn để tránh các BLTQĐTD. Trường hợp mắc 

BLTQĐTD phải sớm chữa triệt để nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ biến 

chứng vô sinh. 

 

86. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc giúp các cặp vợ chồng vô 

sinh? 

 Trao đổi thông tin về hiện tượng vô sinh, nguyên nhân và hậu quả. 

 Tư vấn hướng dẫn cả hai vợ chồng vô sinh đến cơ sở y tế để thăm khám và 

điềm trị kịp thời. 

 Tuyên truyền phổ biến các thông tin về tình dục an toàn, các bệnh LTQĐTD 
 

B9- Các bệnh LTQĐTD (bao gồm cả HIV/AIDS) 

 

87. Bệnh LTQĐTD là gì? Những BLTQĐTD thường hay gặp? 

 

Bệnh LTQĐTD là các bệnh lây truyền từ người này sang người khác qua 

QHTD. Những BLTQĐTD thường hay gặp là: trùng roi âm đạo, nấm sinh dục, 

sùi mào gà, lậu, giang mai, loét hạ cam, HIV, viêm gan B, C, v.v… 
 

88. Bệnh LTQĐTD thường có biểu hiện như thế nào? 
 

Các biểu hiện thường gặp là sưng, nóng, đỏ, đau, chảy mủ, có vết loét, ngứa, đái 

buốt, đái rắt, đái ra mủ hoặc ra máu, v.v… ở bộ phận sinh dục. Các triệu chứng 

ở nam giới thường có biểu hiện rầm rộ hơn nữ giới. Nữ giới thường có biểu hiện 

đau vùng bụng dưới do bị viêm vùng tiểu khung. 
 

89. Cần làm gì khi có biểu hiện mắc BLTQĐTD? 
 

Khi có một trong những biểu hiện kể trên phải cùng với bạn tình đến cơ sở y tế 

tin cậy để được khám, chữa bệnh kịp thời. 

 

90. Khi điều trị BLTQĐTD cần tuân thủ những nguyên tắc nào? 

 

Có ba nguyên tắc: i) Khám phát hiện sớm và điều trị sớm, triệt để; ii) Điều trị 

cho cả (các) bạn tình; iii) Tuân thủ theo chỉ định của thầy thuốc: dùng thuốc 

đúng, đủ liều, trong khi điều trị không QHTD, v.v. 
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91. Làm gì để tránh không mắc BLTQĐTD? 

 

 Vệ sinh thân thể, vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ hàng ngày bằng nước 

sạch; Không tắm ở nơi ao tù nước đọng tránh nhiễm nấm và trùng roi âm 

đạo. 

 Sống chung thủy một vợ một chồng 

 Không QHTD với nhiều bạn tình 

 Thực hành tình dục an toàn: sử dụng BCS khi có QHTD với hơn một bạn 

tình. 

 

92. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc giúp hạn chế sự lây lan của 

BLTQĐTD để nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Phổ biến kiến thức, thông tin về các BLTQĐTD: cách nhận biết thông 

thường, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp dự phòng. 

 Tăng cường truyền thông và tư vấn cho người dân nói chung và người nhiễm 

BLTQĐTD để phát hiejen sớm và điều trị kịp thời, triệt để. 
 

B10- HIV/AIDS 
 

93. HIV là gì? AIDS là gì? 
 

 HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người 

 AIDS (còn gọi là SIDA) là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

do vi rút HIV gây ra.  
 

94. Những ai có thể nhiễm HIV? Có cách nào loại trừ HIV ra khỏi cơ thể 

không? 
 

Bất kể ai cũng có thể bị nhiễm HIV. Hiện nay chưa có bất kỳ biện pháp nào để 

loại trừ HIV ra khỏi cơ nếu như bị nhiễm. 
 

95. Có cách nào để biết được một người nhiễm HIV? 
 

Bằng mắt thường không thể biết được một người có bị nhiễm HIV hay không. 

Chỉ có một biện pháp duy nhất là làm xét nghiệm máu mới biết có bị nhiễm HIV 

hay không. 

 

96. HIV lây lan như thế nào? 

 

HIV lây truyền qua 3 con đường: qua đường máu do sử dụng chung các dụng cụ 

xuyên chích qua da, qua QHTD và và mẹ nhiễm HIV  truyền cho con. 

 

97. Có những cách nào để phóng tránh lây nhiễm HIV? 

 

 Phòng, tránh qua đường máu: không sử dụng chung nhưung dụng cụ xuyên 

chích qua da: kim tiêm, dao cạo râu, dụng cụ xăm trổ, v.v.. Không truyền 

máu đã bị nhiễm HIV. 
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 Phòng qua QHTD: thực hành tiết dục, sống chung thủy một vợ một chồng, 

sử dụng BCS khi có QHTD với hơn một bạn tình; khám và phát hiện sớm, 

điều trị kịp thời và triệt để BLTQĐTD. 

 Phòng tránh lây truyền HIV từ mẹ sang con: kiểm tra, xét nghiệm HIV trước 

khi quyết định mang thai. Nếu đã có thai mà biết bị HIV thì cần đến ngay bác 

sỹ để được tư vấn dự phòng lây truyền HIV sang con. 

 

98. Bệnh AIDS có điều trị được không? 

 

Hiện nay, chưa có một biện pháp nào chữa trị một cách phổ cập khỏi được bệnh 

AIDS. Các liệu pháp mới chỉ thành công ở mức độ kéo dài cuộc sống cho người 

bệnh. 

 

99. Cần làm gì khi bị nhiễm HIV/AIDS? 
 

Khi biết mình bị nhiễm HIV/AIDS, bạn hãy: 
 

 Thật bình tĩnh, suy nghĩ và thực hành sống tích cực. 

 Hãy giữ gìn để căn bệnh không lây lan cho bạn tình, người thân và cho cộng 

đồng: sử dụng BCS khi có QHTD, không dùng chung các dụng cụ xuyên 

chích qua da với người khác, không hiến máu, cho máu, v.v… 

 Đăng ký ngay với cơ sở y tế nơi bạn đang sinh sống để được tư vấn và được 

tham gia vào chương trình điều trị khi bắt đầu có triệu chứng của bệnh AIDS 

xuất hiện. 

 Trường hợp bạn còn trẻ, muốn có con thì phải đến gặp các bác sỹ ở phòng tư 

vấn để nhận được sự tư vẫn kỹ lưỡng về cách phòng tránh truyền HIV sang 

cho con của bạn. 

 

100. Khi bị nhiễm HIV có thể sinh con không nhiễm HIV không? 
 

Có thể sinh con không bị nhiễm HIV nếu đến gặp bác sỹ tư vấn trước khi bạn 

quyết định sinh con và quá trình mang thai phải đặt dưới sự kiểm soát của các 

bác sỹ chuyên khoa. 
 

Hiện nay, chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con có thể giúp 

giảm tỷ lệ trẻ bị nhiễm HIV xuống chỉ còn <5% với điều kiện tiếp cận sớm với 

các dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 
 

101. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc giúp hạn chế sự lây lan 

của HIV/AIDS để nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Tăng cường tuyên truyền phổ biến thông tin về sự lây truyền và các biejen 

pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho người dân. 

 Tư vấn hỗ trợ các trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS muốn có con. 

 Kêu goị cộng đồng chống phân biệt đối xử với người có H 
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 Giới thiệu các trung tâm, cơ sở y tế tư vấn xét nghiệm tự nguyện, điều trị 

HIV/AIDS 
 

B11- Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ cao tuổi 
 

102. Phụ nữ bắt đầu bước vào thời kỳ tiền mãn kinh thường có biểu hiện 

gì? 
 

 Rối loạn kinh nguyệt: Bắt đầu kinh đến sớm muộn thất thường, lượng kinh ít 

hay nhiều, có khi dừng đột ngột. 

 Rối loạn vận mạch: có những cơn bốc hoả, hoa mắt chóng mặt ù tai, vã mồ 

hôi, nóng bừng ở phần trên cơ thể lan lên cổ, lên mặt làm người nóng, giãn 

mạch nên mặt đỏ bừng. Ra mồ hôi về ban đêm, làm mất ngủ, người lúc nóng 

lúc lạnh, triệu chứng này càng nặng lên khi mãn kinh. 

 Rối loạn về tâm lý: Lo lắng hồi hộp, nhiều khi tim đập nhanh, thay đổi tính 

tình hay cáu gắt, mất bình tĩnh, mất tự tin, dễ buồn nản và có thể lâm vào tình 

trạng trầm cảm. Không tập chung, giảm trí nhớ, hay quên, bắt đầu xuất hiện 

những triệu chứng của bệnh Alzheimer. 

 Thay đổi bề ngoài: Khi lượng nội tiết tố Estrogen sụt giảm thì lớp mỡ dưới 

da mất dần đi, làm da mất khả năng chun giãn, không còn trơn bóng nữa, trở 

nên nhăn nheo, nám da, sạm da, cơ nhão, ngực vì thế cũng lép và chảy sệ. 

Thay vào đó mỡ lại tích tụ ở nội tạng, đùi, eo làm cho bụng to lên, tăng cân, 

cơ thể sồ sề. 

 Các tuyến mồ hôi, tuyến bã giảm hoạt động nên lông tóc móng khô giòn dễ 

gẫy, dễ bạc màu, dễ rụng. 

 Thay đổi về cơ quan sinh sản: Buồng trứng, tử cung, âm đạo teo nhỏ, các 

tuyến giảm thiểu ít chế tiết chất nhày nên làm âm đạo khô, dễ bị viêm nhiễm 

do tạp khuẩn. Giảm khoái cảm và ham muốn tình dục. 
 

103. Phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh thường hay gặp những vấn đề 

gì về sức khỏe?  
 

 Giảm thiểu đường tiết niệu: niệu đạo ngắn, trương lực cơ bàng quang kém, 

cơ thắt cổ bàng quang yếu nên đi tiểu dễ bị són, nươc tiểu lắng đọng bàng 

quang dễ gây viêm nhiễm đường tiết niệu. 

 Giảm đưa canxi vào xương dẫn đến loãng xương rồi mất xương, lún xẹp các 

đốt sống, giảm chiều cao. Dễ bị xốp xương, giòn xương, dễ gãy đầu dưới 

xương quay và cổ xương đùi. 

 Bệnh tim mạch: Do thiếu estrogen nên khả năng mắc bệnh tim tăng 2-4 lần 

so với người chưa mãn kinh, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tăng nguy cơ 

huyết khối. 

 Bệnh ung thư: Dễ bị ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng 
 

104. Phụ nữ cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe như thế nào?  

 

 Thể chất:  thường xuyên vận động, tập thể dục thể thao để duy trì sự dẻo dai 

của hệ xương cơ và giúp máu tuần hoàn khắp cơ thể  
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 Dinh dưỡng: nên ăn ít chất béo, nên tăng cường căn nhiều chất xơ bổ sung 

các nguồn cung cấp canxi, vitamin D và các vitamin, khoáng chất khác. Khẩu 

phần ăn giàu vitamin A, C và E cũng sẽ giúp giảm tỷ lệ ung thư vú, tim 

mạch. Bổ sung các muối khoáng như kẽm, ma giê, silenium, v.v… để tăng 

sức đề kháng của cơ thể. 

 Duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. 

 

105. Có cần uống vi chất bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày không? Uống 

những loại gì? Uống bao nhiêu thì đủ? 

 

Cần phải bổ sung 5 loại vi chất quan trọng. 

 

 Vitamin D: rất quan trọng cho phụ nữ sau mãn kinh để chống bệnh giòn, 

mỏng và loãng xương; nên dùng liêều 800 IU/ngày để dự phòng loãng 

xương. 

 

 Canxi: Canxi là khoáng chất rất cần cho cơ thể để sản xuất các tế bào xương 

mới, nhất là giai đoạn tiền mãn kinh. Nên dùng với mức 600mg/ngày. Có hai 

dạng thuốc bổ canxi cần cung cấp cho cơ thể là calcium carbonate và calcium 

citrate. Calcium carbonate không đắt tiền nhưng để hấp thụ tốt thì nên uống 

trong bữa ăn còn calcium citrate đắt hơn và nên uống khi đói bụng.  

 

 Các loại acid béo omega-3,6,9: có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim 

mạch ở phụ nữ. Ngoài ra, acid béo omega-3 có tác dụng làm tăng cholesterol 

tốt (HDL) nên làm giảm được mỡ máu xấu (LDL), cuối cùng là giảm bệnh 

tim mạch. bổ sung viên dầu cá với mức 1 - 4gam/ngày.  

 

 Vitamin B12: Vitamin B12 được người ta dùng để trị bệnh mất trí nhớ, tăng 

tính tập trung và giảm được nhiều chứng bệnh khác do tuổi tác gây ra. Liều 

dùng vitamin B12 hàng ngày là 2,4 microgram.  

 

 Acid folic: Acid folic hay vitamin B9 hoặc folate là nguồn dưỡng chất rất 

cần cho phụ nữ giai đoạn mang thai và nhóm trung cao tuổi khi về già. Phụ 

nữ trung cao tuổi, nhất là sau mãn kinh nên dùng 400 mrcrogam/ngày.  

 

106. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc CSSK phụ nữ cao tuổi để 

nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Tăng  cường cung cấp thông tin, kiến thức về CSSK, SKSS phụ nữ cao tuổi, 

đặc biệt là ở thời kỳ tiền mãn kinh. 

 Tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn CSSK, SKSS cho phụ nữ cao tuổi 

 Giới thiệu cơ sở  y tế phù hợp PN cao tuổi thăm khám chữa bệnh. 
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B12- Chăm sóc sức khỏe nam giới cao tuổi 

 

107. Nam giới cao tuổi thường hay gặp những vấn đề sức khỏe gì? 

 

 Cao huyết áp: do bị xơ vữa động mạch hoặc hậu quả của viêm thận. 

 Bệnh xơ gan: do uống rượu nhiều hoặc nhiễm độc hóa chất, thứuc ăn, v.v.. 

 Bệnh tiểu đường: thường gây biến chứng về thần kinh, mắt, thận, huyết áp, 

nhiễm trùng máu, v.v... 

 Khả năng tình dục suy giảm: Người cao tuổi khả năng quan hệ tình dục 

không còn thoải mái. Cần thận trọng khi dùng Viagra cho người có tiền sử 

cao huyết áp, tim mạch, nếu không sẽ gây đột tử. 

 Ung thư phổi: Nguyên nhân hàng đầu là do hút thuốc lá.  

 U xơ tiền liệt tuyến: dấu hiệu bệnh gồm tiểu khó, sức rặn yếu.  

 

108. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc CSSK nam giới cao tuổi 

để nâng cao chất lượng dân số? 

 

 Tăng  cường cung cấp thông tin, kiến thức về CSSK, SKSS nam giới cao 

tuổi. 

 Tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn CSSK, SKSS Nam giới cao tuổi. 

 Giới thiệu cơ sở  y tế phù hợp người cao tuổi thăm khám chữa bệnh. 

 Khuyến khích nam giới cao tuổi tham gia tập thể dục thể thao và có chế 

độ nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá …và các chất 

gây nghiện khác. 

 

B13- Bình đẳng giới trong SKSS 

 

109. Giới là gì?  

 

  Giới là phạm trù chỉ sự khác biệt về vai trò và mối quan hệ xã hội giữa nam 

giới và phụ nữ được hình thành trong quá trình sống chứ không phải sinh ra 

đã có.  

 

 Giới tính là sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam giới và phụ nữ, là các đặc 

điểm đồng nhất mà khi sinh ra đã có.  

 

110. Bình đẳng giới  là gì? 

 

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện 

và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia 

đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó (Theo Điều 5 

Luật Bình đẳng giới). 

 

111. Thế nào là bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS? 
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BĐG trong CSSKSS có nghĩa phụ nữ và nam giới đều có cơ hội như nhau, có 

các điều kiện phù hợp để tiếp nhận thông tin, tiếp nhận các dịch vụ CSSKSS, 

đảm bảo cho người phụ nữ trải qua quá trình thai nghén, sinh đẻ an toàn, tạo cho 

các cặp vợ chồng có cơ may tốt nhất để sinh được đứa con khoẻ mạnh. 
 

112. Những lợi ích của BĐG trong CSSKSS là gì? 
 

Thực hiện dầy đủ và có trách nhiệm các nội dung của BĐG trong CSSKSS sẽ 

đem lại lợi ích nhiều mặt cho mỗi cá nhân (bản thân người thực hiện), cho gia 

đình họ và cho cả cộng đồng: 
 

 Gia tăng sự hiểu biết về quyền và vị thế phụ nữ, trong đó có các quyền trong 

chăm sóc SKSS-KHHGĐ. 

 Có hành vi ứng xử đúng dắn để bảo vệ mình, có lợi cho sức khỏe của bản 

thân. 

 Tạo nên tảng cho một gia đình hạnh phúc khi mọi người đều quan tâm chăm 

sóc và bình đẳng với nhau. 

 

113. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc thúc đẩy BĐG trong 

CSSKSS? 
 

 Tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới; xoá bỏ mọi hình thức phân biệt 

đối xử  dựa trên cơ sở giới tính; tạo điều kiện cho nữ giới chủ động thực hiện 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ và được tiếp cận bình đẳng về giáo 

dục, đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt và tham gia các hoạt động xã hội; 

nam giới có trách nhiệm thực hiện KHHGĐ.  

 Loại bỏ mọi sự phân biệt đối xử với trẻ em gái; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của trẻ em gái trong sinh hoạt, khám bệnh, chữa bệnh, học tập, vui chơi 

giải trí và phát triển toàn diện. 

 

II.KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU DÂN SỐ 

 

A.Khái niệm cơ bản 
 

114. Cơ cấu dân số là gì? 
 

Cơ cấu dân số là bộ phận hợp thành dân số của một lãnh thổ được phân chia 

theo những dấu hiệu nhất định. 

 

115. Việc phân chia dân số dựa trên những đặc trưng nào? 

 Giới tính 

 Lứa tuổi 

 Trình độ học vấn 

 Dân tộc 

 Tôn giáo 
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116. Cơ cấu dân số theo giới tính là gì? 
 

Cơ cấu dân số theo giới tính là sự phân chia tổng số dân theo số nam và số nữ, 

được biểu thị bằng tỷ lệ giới tính (bằng số nam trên 100 nữ).  
 

117. Cơ cấu dân số theo độ tuổi là gì? 
 

Cơ cấu dân số theo độ tuổi là sự phân chia tổng số dân theo các độ tuổi hay 

nhóm tuổi. 
 

Tuổi của một người là khoảng thời gian từ thời điểm người đó được sinh ra cho 

đến thời điểm tính tuổi, số tuổi được tính bằng số lần sinh nhật đã qua. 
 

118. Cơ cấu dân số theo tình trạng hôn nhân là gì? 
 

Cơ cấu dân số theo tình trạng hôn nhân là sự phân chia tổng số dân theo tình 

trạng hôn nhân: Chưa bao giờ kết hôn, đang có vợ/chồng; góa; đang ly thân; đã 

ly hôn. 
 

B.Cơ cấu dân số vàng và già hóa dân số 
 

119. Thế nào là thời kỳ cơ cấu dân số vàng 
 

Thời kỳ cơ cấu dân số vàng là thời kỳ mà cứ một người trong độ tuổi phụ thuộc 

(<15 hoặc > 60 tuổi) thì có hai người trở lên trong độ tuổi lao động (từ 15 -  60 

tuổi). Thời kỳ này chỉ xảy ra một lần trong lịch sử phát triển của bất kỳ một 

quốc gia nào. 
 

Từ năm 2007, dân số nước ta bước vào giai đoạn cơ cấu "Dân số vàng" với tỷ lệ 

phụ thuộc đạt dưới 50%, hay nói cách khác, cứ hai người trong độ tuổi lao động 

tham gia hoạt động kinh tế thì chỉ "gánh" một người ngoài tuổi lao động phụ 

thuộc.  
 

120. Lợi thế của cơ cấu dân số vàng là gì? 
 

 Có nguồn lao động dồi dào (tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đạt mức cực 

đại và duy nhất trong lịch sử nhân khẩu học). 

 Lực lượng lao động trẻ, khỏe chiếm tỷ lệ cao.  

 Tăng tỷ lệ quỹ tích lũy tới mức cực đại, vì thu nhập của một người lao động 

chỉ phải nuôi 0,5 người phụ thuộc nên phần chênh lệch được dành để tích lũy 

và tỷ lệ tích lũy để đầu tư tái sản xuất mở rộng sẽ tạo ra sự phát triển nhanh 

và bền vững trong tương lai. 

  

121. Cần làm gì để duy trì cơ cấu dân số vàng? 

 

Để kéo dài giai đoạn cơ cấu "Dân số vàng" trong 10 năm tới, cần tiếp tục duy trì 

mức sinh thấp hợp lý. Sau năm 2020, phấn đấu mục tiêu trung bình một phụ nữ 

sinh 2 con. 



38 

 

122. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc duy trì cơ cấu dân số 

vàng? 
 

 Tuyên truyền cho các cặp vợ chồng về ý nghĩa, lợi ích của cơ cấu “Dân số 

vàng”. 

 Tuyên truyền thực hiện mỗi phụ nữ chỉ đẻ 2 con, dù trai hay gái. 

 

123. Già hóa dân số là gì? 

 

“Già hóa dân số” là tình trạng dân số của một quốc gia có tỷ lệ người ≥ 65 tuổi 

chiếm từ 7% tổng dân số trở lên; hoặc khi tỷ lệ người ≥ 60 tuổi trở lên chiếm từ 

10% tổng dân số trở lên. 

 

124. Những chỉ số nào cho thấy dân số bị già hóa? 

 

 Tỷ lệ người cao tuổi so với số dân; 

 Tốc độ gia tăng người cao tuổi từng năm; 

 

125. Tình trạng già hóa dân số ở nước ta như thế nào? 

 

Thời điểm 1/4/2010: 

 Tỷ lệ người ≥ 60 tuổi chiếm 9,4%.  

 Tỷ lệ người  ≥ 65 tuổi chiếm 6,8%. 

 Già hóa dân số không phải là một gánh nặng mà sẽ là một thành tựu xã 

hội to lớn, vì ước mong kéo dài tuổi thọ là ước mong lớn của con 

người. 

 Ở nước ta năm 1960 tuổi thọ bình quân chỉ đạt 40 tuổi nhưng tới 2010 

lên đến 73 tuổi. 

 

126. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc tránh tình trạng già hóa 

dân số? 

 

 Tuyên truyền các biện pháp CSSK ban đầu, CSSKSS-KHHGĐ cho các nhóm 

đối tượng khác nhau. 

 Cung cấp dịchv ụ CSSKSS-KHHGĐ có chất lượng 

 

C.Mất cân bằng giới tính khi sinh  

 

127. Tỷ số giới tính khi sinh là gì? 

 

Tỷ số giới tính khi sinh (SBR) là tỷ số giữa số bé trai được sinh ra trên 100 bé 

gái. Thông thường, tỷ số này nằm trong khoảng 103 -107 bé trai trên 100 bé gái 

sinh ra. 
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128. Tại sao cần quan tâm đến tỷ số giới tính khi sinh? 

 

Tỷ số giới tính khi sinh có ý nghĩa quyết định đến tỷ số giới tính chung của dân 

số và qua đó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội. 

 

129. Mất cân bằng giới tính khi sinh là gì? 

 

Mất cân bằng giới tính khi sinh là số bé trai được sinh ra còn sống vượt trên 

ngưỡng bình thường so với 100 bé gái sinh ra còn sống trong một khoảng thời 

gian xác định, thường là 1 năm tại một quốc gia, một vùng hay một tỉnh. Theo 

quy ước nhân khẩu học, khi tỷ lệ giới tính khi sinh của một quốc gia, một vùng, 

hoặc một tỉnh/thành phố từ 110 trở lên thì được coi là mất cân bằng giới tính khi 

sinh. 

 

130. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta như thế nào? 

 

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta tăng nhanh trong thời gian gần đây. Tỷ 

lệ giới tính khi sinh có hiện tượng tăng bất thường. Theo Tổng cục DS-KHHGĐ, 

tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam qua các năm như sau: 

 

 Năm 2006: 110 (trẻ trai/100 trẻ gái) 

 Năm 2007: 111;  

 Năm 2008: 112,1; 

 Năm 2009: 110,5 và  

 Năm 2010: 111,2. 

 

Bình thường, tỷ lệ giới tính khi sinh dao động trong khoảng 103 -107. Tỷ lệ giới 

tính khi sinh nằm trong khoảng 108 -110 thì được là tiệm cận mất cân bằng giới 

tính khi sinh. Như vậy, Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của mất cân bằng giới 

tính khi sinh. 

 

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam có xu hướng tỷ số giới tính khi sinh 

cao ngay từ lần sinh đầu tiên, chứng tỏ đã có sự chọn lọc giới tính ngay từ lần 

sinh đầu.  Vào năm 2009, tỷ số giới tính khi sinh là 110,2 đối với con thứ nhất, 

giảm xuống 109 đối với con thứ hai, song đối với con thứ ba, tỷ số này lại cao 

hơn 115. Con số này cho thấy đã có những cặp vợ chồng đã thực hiện lựa chọn 

giới tính trước khi sinh ngay từ lần mang thai đầu tiên. 

 

131. Những nguyên nhân nào dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh ở 

nước ta? 

 

 Bất bình đẳng giới: “Trọng nam khinh nữ”, tâm lý ưu thích con trai để có 

người nối dõi tông đường và làm chỗ dựa lúc tuổi già.  



40 

 

 Gia tăng tình trạng lạm dụng các kỹ thuật siêu âm, nạo phá thai vì mục đích 

lựa chọn giới tính thai nhi, tác động mạnh mẽ tới tình trạng MCBGTKS. 

 Chế độ an sinh xã hội chưa đảm bảo, đặc biệt là người già không được hưởng 

lương hưu dẫn tới tư tưởng coi con trai là chỗ dựa tốt hơn về mặt tài chính; 

con trai mới là người chăm sóc cha mẹ khi về già, con gái khi lấy chồng sẽ 

không sống trong gia đình nhà mình, không thể thường xuyên đỡ đần cho cha 

mẹ đẻ.  

132. Những hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh là gì? 

 

 Gia tăng tình trạng nam giới trong độ tuổi kết hôn khó khăn trong việc tìm 

kiếm bạn đời. Tình trạng thiếu nữ giới để kết hôn sẽ dẫn đến xu hướng nam 

giới kết hôn muộn hoặc không kết hôn, đặc biệt đối với những trường hợp 

nghèo khó, trình độ học vấn thấp; kéo theo độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu 

của nam giới tăng lên. Vì thế, tỷ trọng dân số chưa kết hôn cũng sẽ tăng lên.  

 

 Nam giới kết hôn muộn hoặc không kết hôn được sẽ có thể phải đối mặt với 

các rắc rối về tâm lý, tinh thần, tăng nguy cơ bệnh tật khi mà các nhu cầu tâm 

lý, tình cảm, sinh lý không được đáp ứng. Điều đó sẽ làm gia tăng các tệ nạn 

xã hội, đặc biệt là mại dâm nữ, nam; các nguy cơ về lây nhiễm Bệnh 

LTQĐTD và HIV/AIDS; tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và ngay cả nạn 

nhân là nam giới vì thế cũng gia tăng.  

 

 Gia tăng tình kết hôn, lấy vợ người nước ngoài. Làm gia tăng sự xung đột và 

đe dọa hạnh phúc gia đình, làm gia tăng các vụ bạo hành giới về thể chất, 

tinh thần, tình dục mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ; từ đó tăng cao nguy cơ số 

vụ ly hôn.  

 

 Việc lựa chọn giới tính sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ như: nạo hút thai; 

đẻ nhiều, chịu sức ép tinh thần; phân biệt đối xử với trẻ em gái khi không đạt 

được mong muốn có con trai;… điều này làm giảm cơ hội phát triển của phụ 

nữ; ảnh hưởng kinh tế của gia đình; tiêu tốn tiền bạc cho nạo thai, siêu âm, 

xét nghiệm; mất lao động do phụ nữ tập trung vào việc sinh đẻ. 
 

133. Có được phép lựa chọn giới tính khi sinh không? 
 

Không được phép lựa chọn giới tính khi sinh vì: 

 

Theo điều 40, khoản 7 Mục b của Luật bình đẳng giới đã có quy định: Lựa chọn 

giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi giục hoặc ép buộc hoặc phá thai vì 

giới tính của thai nhi là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế 

 

134. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc khắc phục tình trạng 

mất cân bằng giới tính trước khi sinh? 

 

 Tuyên truyền  cho khách hàng không lựa chọn giới tính khi sinh.  
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 Tăng cường tuyên truyền BĐG, loại bỏ dần tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, 

đề cao vai trò và vị thế của phụ nữ, xóa bỏ rào cản về bất bình đẳng giới;  

 Quản lý và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dịch vụ y tế liên quan đến 

lựa chọn giới tính trước sinh. Xây dựng các chế tài hợp lý nhằm nghiêm cấm 

mọi hình thức lựa chọn giới tính trước sinh. 

 

III.KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ QUY MÔ DÂN SỐ 

 

A.Thời điểm và khoảng cách sinh con  

 

135. Sinh con ở độ tuổi nào là tốt nhất cho mẹ và bé? 

 

Y học khuyến khích nữ thanh niên và phụ nữ trưởng thành nên mang thai và có 

con ở độ tuổi 20 – 35 tuổi bởi độ tuổi này có sự ổn định về tâm lý, về nội tiết tố, 

hệ sinh sản ổn định về mặt sinh lý, giải phẫu và sẵn sàng đón nhận chức năng 

mang thai và sinh đẻ.  

 

136. Khoảng cách giữa hai lần sinh con tốt nhất là bao nhiêu năm? 

 

Khoảng cách giữa các lần sinh là từ 3 -5 năm: sau mỗi lần mang thai và sinh còn 

phải có thời gian ít nhất là 2 năm để ổn định sức khỏe mới được hồi phục như cũ 

và ít nhất 1 năm tiếp theo để chuẩn bị sức khỏe, tinh thần, điều kiện kinh tế để 

chuẩn bị cho đứa con thứ hai. 

 

137. Có được sinh con thứ 3 không? Hệ quả của sinh con thứ 3 thế nào? 

 

Không được sinh con thứ ba vì pháp luật đã quy định và vì sức khỏe, hạnh phúc 

gia đình cũng như cộng đồng do: 

 Nếu không kiểm soát được mức sinh nên quy mô dân số sẽ tăng cao. 

 Sinh nhiều con thì sức khỏe người phụ nữ và TE khó được cải thiện. 

 Các tai biển sản khoa tăng lên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và 

tính mạng người PN khi mang thai. 

 Gia đình đông con không có điều kiện chăm sóc đầy đủ dễ làm trẻ suy dinh 

dưỡng, thiếu máu. Tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình và hạnh phúc gia 

đình bị giảm sút do gánh nặng con cái. 

 Tăng gánh nặng XH: các dịch vụ XH không đủ đáp ứng cho quy mô dân số 

ngày một tăng cao do sinh con thứ ba. 

 Vị thế người phụ nữ không được cải thiện do gánh nặng con cái. 

 

138. Phòng tránh sinh con ngoài ý muốn như thế nào? 
 

 Mỗi cá nhân và cặp vợ chồng cần chủ động lựa chọn và sử dụng một biện 

pháp tránh thai hiện đại, phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn dẫn đến 

phải phá thai. 
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 Vị thành niên nên tránh QHTD, biết từ chối quan hệ tình dục khi bạn tình đòi 

hỏi; nếu không từ chối được thì thuyết phục bạn tình sử dụng BCS đúng cách 

để tránh có thai ngoài ý muốn và các bệnh LTQĐTD khác, kể cả HIV.  

 Thực hành nạo phá thai an toàn: Nhận biết các dấu hiệu mang thai (tắt kinh, 

nghén) để phát hiện có thai sớm. Trong trường hợp bắt buộc, khi có quyết 

định cần phá thai sớm. Tới bệnh viện hoặc cơ sở y tế được phép hành nghề 

có đầy đủ phương tiện và điều kiện để được cán bộ y tế có chuyên môn tư 

vấn và tiến hành phá thai, đảm bảo phá thai an toàn 
 

139. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì để khắc phục tình trạng sinh con 

thứ 3? 
 

 Tuyên truyền phổ biến thông tin về Pháp lệnh dân số, đặc biệt là khu vực 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

 Tư vấn, hướng dẫn tình dục an toàn, sử dụng BPTT để KHHGĐ cho người 

dân. 

 Giới thiệu tới cơ sở y tế an toàn khi phụ nữ có thai ngoài ý muốn. 

 Kêu gọi sự tham gia của gia đình dòng họ khắc phục tình trạng sinh con thứ 

ba. 
 

B.Kế hoạch hóa giá đình   
 

140. KHHGĐ là gì? 

 

KHHGĐ là việc chủ động sinh con theo ý muốn, chủ động quyết định số con, 

khoảng cách giữa hai lần sinh và thời điểm sinh con bằng cách chủ động  lựa 

chọn biện pháp tránh thai hiện đại, phù hợp. 
 

141. Nội dung KHHGĐ là gì? 
 

 Thực hiện quy mô gia đình từ 1 - 2 con, chủ động sử dụng BPTT hiện đại, 

phù hợp. 

 Thời điểm sinh con thích hợp: sau 20 tuổi hoặc trước tuổi 35 để tránh các 

nguy cơ và rủi ro cho sức khoẻ của cả mẹ và con. 

 Khoảng cách giữa hai lần sinh hợp lý: từ 3 đến 5 năm để đảm bảo sức khoẻ 

cho cả mẹ và con. 

 Trách nhiệm của nam giới: thực hiện KHHGĐ, chủ động bàn bạc với vợ/bạn 

tình để lựa chọn một BPTT hiện đại, phù hợp; Sử dụng BCS đúng cách khi 

QHTD. 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ: cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; 

dịch vụ an toàn, thuận tiện. 
 

142. Thực hiện tốt KHHGĐ sẽ có những lợi ích gì? 

 

 Lợi ích đối với bà mẹ: Tránh được những ốm đau do phải thường xuyên 

mang thai, sinh đẻ. Bảo vệ sự sống, sức khỏe của người mẹ. 
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 Lợi ích đối với trẻ em: Tránh được những ốm đau về thể chất, về tinh thần do 

thiếu sự chăm sóc của cha, mẹ vì có đông con. Trẻ em có cơ hội được nuôi 

dưỡng, đào tạo giáo dục toàn diện và đầy đủ hơn để phát triển mọi mặt. 

 Lợi ích đối với cặp vợ chồng: Có điều kiện để chăm sóc cho nhau nhiều hơn, 

có nhiều thời gian để chia sẻ hạnh phúc vợ chồng; tránh được sinh con quá 

muộn có nguy cơ vừa ảnh hưởng sức khỏe của mẹ vừa ảnh hưởng tới sự phát 

triển trí tuệ của bé; giúp các cặp vợ chồng được điều trị vô sinh để có con. 

 Lợi ích đối với phát triển kinh tế gia đình: Giúp cho gia đình có điều kiện 

phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, có điều kiện mua sắm các trang thiết 

bị, tiện nghi cần thiết trong gia đình, có điều kiện tích lũy tiền của cho những 

kế hoạch tài chính trước mắt và lâu dài của gia đình. 

 Lợi ích đối với quốc gia: Tránh được tình trạng đất chật người đông; giảm 

bớt gánh nặng cho xã hội về nhu cầu giáo dục, chăm sóc y tế, nhà ở, cung 

cấp điện, nước sinh hoạt, xây dựng hệ thống giao thông và hạn chế ô nhiễm 

môi trường  
 

143. Có những loại BPTT nào? Loại BPTT nào đem lại hiệu quả 100%? 
 

Có nhiều BPTT khác nhau. Mỗi biện pháp đều có ưu điểm và hạn chế nhất định 

nên không thể có BPTT nào đem lại hiệu quả tránh thai 100%. Các BPTT bao 

gồm: 
 

 Tránh thai dựa trên chu kỳ kinh nguyệt 

 Tránh thai tự nhiên – cho con bú vô kinh (trong giai đoạn người mẹ nuôi 

con bú) 

 Thuốc viên tránh thai 

 Thuốc tiêm tránh thai 

 Thuốc cấy tránh thai 

 Thuốc đặt tránh thai 

 Đặt dụng cụ tử cung 

 BCS nam và BCS nữ 

 Liều thuốc viên tránh thai khẩn cấp 

 Nạo phá thai 

  Xuất tinh ra ngoài âm đạo 

 Đình sản nam và nữ (BPTT vĩnh viễn) 

 

144. BPTT phù hợp là gì?  

 

BPTT phù hợp đó là biện pháp TT đã được kiểm nghiệm thực tế chứ không phải 

là những BP mang tính thần bí, mơ hồ; là biện pháp mang lại hiệu quả tránh thai 

cao, cách sử dụng đơn giản, dễ thực hiện, không đòi hỏi kỹ thuật rắc rối; không 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các cặp vợ chồng, không làm mất khả năng thụ 

thai sau khi ngừng BPTT, không gây hại tới sức khỏe của em bé sinh ra sau này; 

không vượt quá khả năng kinh tế của người sử dụng. 
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145. Điều kiện để sử dụng BPTT là gì? 

 

Người sử dụng BPTT phải tự nguyện sử dụng BPTT có hiểu biết và nhận thức 

về BPTT, không có chống chỉ định về y tế. 

 

146. Dựa trên những tiêu chuẩn nào để lựa chọn một BBPTT phù hợp cho 

mình? 

 

Không có BPTT nào là hoàn hảo, mỗi biện pháp tránh thai đều có điểm mạnh và 

điểm yếu riêng. Việc lựa chọn BPTT cần dựa vào tuổi tác, tình trạng sức khỏe, 

mức độ giao hợp nhiều hay ít, hiệu quả của từng biện pháp, tinh thần có thoải 

mái khi thực hiện biện pháp đó hay không. 

 

147. Người cung cấp dịch vụ cần làm gì trong việc giúp thực hiện tốt 

KHHGĐ? 
 

 Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của KHHGĐ, Pháp lệnh dân số, Luật 

Hôn nhân và Gia đình 

 Cung cấp, giới thiệu cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp 

cận với các kiến thức KHHGĐ, BPTT 

 Kêu gọi trách nhiệm của nam giới trong việc thực hiện KHHGĐ 

 Vận động sự tham gia của gia đình, dòng họ trong việc thực hiện KHHGĐ. 
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PHẦN III 

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG 

TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ DÂN SỐ-KHHGĐ 
 

 

I.Xử lý một số tình huống trong quá trình cung cấp dịch vụ liên quan đến 

chất lượng dân số 
 

148. Năm nay tôi 17 tuổi, tôi quyết định lấy vợ. Vợ tôi kém tôi 6 tháng. 

Vậy chúng tôi có phải là tảo hôn không? Chúng tôi có vi phạm pháp luật 

không? 
 

Theo điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình quy định độ tuổi kết hôn: nữ thanh niên 

từ 18 tuổi trở lên và nam thanh niên từ 20 tuổi trở lên. Như vậy, hành vi kết hôn 

của hai bạn được coi là tảo hôn và vi phạm Luật hôn nhân và gia đình. 
 

149. Trường hợp tôi bị coi là tảo hôn thì sẽ bị xử lý theo pháp luật như thế 

nào? 

 

Hành vi tảo hôn là hành vi bị cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2000. Người nào có hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn, tùy theo mức độ vi 

phạm đối với từng trường hợp cụ thể có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 

a) Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính: Theo quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thì phạt cảnh 

cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa 

đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt quan hệ 

đó; Tổ chức việc kết hôn cho người chưa đến tuổi kết hôn. 
 

b) Trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo quy định Điều 148 của Bộ 

luật Hình sự năm 1999 về tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn thỡ “Người nào có 

một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà 

còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 

bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: Tổ chức việc kết hôn cho những người 

chưa đến tuổi kết hôn; Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người 

chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt 

quan hệ đó”. 

150. Tôi năm nay 23 tuổi, tôi có người yêu sống cách nơi tôi ở 20km. 

Người vợ sắp cưới của tôi là con người chú họ bên ngoại nhà tôi, cách 

nhau đã 3 đời. Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. 

Trường hợp của tôi có bị coi là hôn nhân cận huyết thống không? 
 

Theo điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định về những trường 

hợp cấm kết hôn, trong đó có quy định cấm kết hôn giữa những người có họ 
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trong phạm vi 3 đời. Như vậy, trường hợp của bạn là hôn nhân cận huyết thống 

và vi phạm Luật hôn nhân và gia đình. 
 

151. Trường hợp tôi bị coi là hôn nhân cận huyết thống thì sẽ bị xử lý theo 

pháp luật như thế nào? 
 

Tương tự như hành vi tảo hôn, hành vi kết hôn cận huyết thống sẽ bị xử lý hành 

chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.  
 

a) Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính: Theo quy định tại Điều 7 

Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thì 

phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

một trong hành vi sau đây: Kết hôn giữa những người có họ trong phạm 

vi ba đời; 

b) Trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo quy định Điều 150 của 

Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội loạn luân “Người nào giao cấu với người 

cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng 

cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm 

năm” 
 

152. Con tôi mới được 3 tháng tuổi, ở xã có tổ chức tiêm chủng cho trẻ em, 

nhưng chồng tôi nhất định không cho tôi đem con đi tiêm chủng, với lý 

do là sợ nó sốt. Tôi phải làm gì để thuyết phục chồng tôi đồng ý cho con 

đi tiêm chủng? 
 

Bạn cần giải thích cho chồng rằng sốt là một phản ứng tự nhiên của cơ thể trẻ có 

thể xảy ra sau 1 vài giờ hoặc 1 ngày khi đi tiêm chủng. Thông thường là trẻ sốt 

nhẹ <38oC.  
 

Trường hợp trẻ có phản ứng mạnh với vắc xin, có sốt cao ≥38oC thì cần đưa trẻ 

đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được các cán bộ y tế theo dõi và điều trị nếu 

thầy cần thiết. 
 

153. Tôi mang thai tháng thứ hai, một người bạn khuyên tôi nên uống vi 

chất bổ sung. Tôi nói tôi ăn uống vẫn khỏe, tôi ăn nhiều rau, thịt, không 

cần uống vi chất bổ sung. Vậy điều đó đúng hay sai? 

 

Điều đó không hẳn là đúng bởi khi bạn mang thai, nhu cầu chất dinh dưỡng và 

các vi chất bổ sung dinh dưỡng tăng rất cao, gấp nhiều lần so với phụ nữ bình 

thường. Bởi vậy bạn nên uống các loại vi chất bổ sung như: Viên sắt, Acid folic, 

dầu cá có chứa DHA & EPA và các loại vitamin khác. 

 

154. Tôi có nên QHTD khi vợ tôi đang mang thai không? 

 

Trên thực tế, bạn có thể duy trì QHTD khi mang thai. Vì thai nhi được bảo vệ 

chắc chắn trong một cái túi ở tử cung và trong thời gian mang bầu cổ tử cung 

luôn đóng kín nên việc QHTD không chạm và ảnh hưởng tới thai nhi. 
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Tuy nhiên, QHTD thời kỳ này không thoải mái như bình thường được mà phải 

tùy thuộc vào người phụ nữ. Việc vệ sinh sạch sẽ càng trở lên cần thiết hơn cả 

trước khi mang bầu để tránh nhiễm khuẩn và ảnh hưởng tới thai nhi. 

 

Lưu ý là cần nhẹ nhàng khi QHTD bởi có nhiều trường hợp bị xảy thai do 

QHTD.  

 

155. Khi tôi đến khám ở phòng khám và tư vấn SKSS tại BV huyện, tôi có 

hỏi bác sỹ: “Bác sỹ ơi có phải người bị mắc BLTQĐTD thì không đặt 

vòng được đúng không?”, Chị bác sỹ nói: “Chị giỏi rồi đấy, biết rồi còn hỏi 

làm gì, đi hỏi người nào nói với chị điều ấy!”. Xin hỏi cách trả lời của người 

BS đó có sai không? Sai ở chỗ nào? 

 

Những người bị mắc các BLTQĐTD không nên đặt vòng tránh thai vì nếu đặt 

vòng thì đây chính là ổ viêm nhiễm.  

 

Cái sai của người cán bộ y tế ở đây là thái độ và cách chị ta trả lời khách hàng. 

Thay vì việc trả lời như trên, người Bác sỹ cần khẳng định ngay cách hiểu của 

khách hàng là đúng và cần phải vui vẻ, ân cần giải thích thêm và tư vấn tại sao 

cần làm như vậy để khách hàng được rõ hơn và làm hài lòng khách hàng.  

 

156. Tôi có người nhà bị nhiễm HIV, khi tôi đưa người nhà đến khám phụ 

khoa ở trung tâm CSSKSS của tỉnh theo diện dịch vụ trả tiền thì bị từ 

chối khi biết người nhà tôi bị nhiễm HIV. Họ giới thiệu đến BV sản của 

tỉnh, tại đây tôi được họ nói về tuyến huyện nơi tôi ở để khám (mặc dù 

tôi đồng ý trả tiền dịch vụ). Cách làm của họ có đúng hay sai? Tôi phải 

làm gì trong trường hợp này? 

 

Cách làm này của các cơ sở y tế bạn nêu là sai. Theo Luật phòng chống 

HIV/AIDS các cơ sở y tế không được từ chối cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh 

cho người so H. 

 

157. Tôi không đặt vòng và cũng không dùng thuốc tránh thai được, nên 

BPTT tốt nhất với tôi là dùng BCS, nhưng chồng tôi không chịu dùng 

BCS. Chồng tôi nói việc tránh thai là của phụ nữ nên tôi phải chủ động 

tìm BPTT. Tôi phải làm gì? 

 

Bạn nên giải thích cho chồng rõ lợi ích của việc sử dụng các BPTT. Trường hợp 

chồng bạn vẫn không nghe, hãy mời cán bộ y tế hoặc cán bộ dân số, cán bộ phụ 

nữ thôn, xã tư vấn và giải thích. 
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II.Xử lý một số tình huống trong quá trình cung cấp dịch vụ liên quan đến 

cơ cấu dân số 

 

158. Vợ chồng tôi đã có một con gái 5 tuổi. Chồng tôi là con cả của gia 

đình nên muốn có con trai. Tôi hiện mang thai 2 tháng tuổi. Chồng tôi 

yêu cầu tôi phải đi xác định giới tính thai nhi. Nếu thai nhi là gái thì bỏ. 

Tôi có nên làm theo chồng tôi không? 

 

Bạn nên thuyết phục chồng không nên bỏ thai nhi đi khi nó là gái. Theo quy 

định của Pháp lệnh dân số, các hành vi bị cấm trong việc lựa chọn giới tính của 

thai nhi: 

 Tuyên truyền phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi. 

 Chẩn đoán lựa chọn giới tính thai nhi 

 Loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính bằng các biện pháp phá thai, cung 

cấp hóa chất, thuốc và các biện pháp khác. 

 

Như vậy, hành vi của chồng bạn là vi phạm Pháp lệnh dân số vì có hành vi lựa 

chọn giới tính thai nhi trước khi sinh. Ngoài ra, việc phá thai làm suy giảm sức 

khỏe, tổn hại tâm lý, tinh thần của bạn, chưa kể có thể có những tai biến không 

mong muốn (băng huyết, tổn thương cổ tử cung, nhiễm trùng, sót rau…) có thể 

dẫn tới vô sinh cho bà mẹ. 

 

III.Xử lý một số tình huống trong quá trình cung cấp dịch vụ liên quan đến 

quy mô dân số 

 

159. Trường hợp nào thì vi phạm quy định khi sinh một hoặc hai con? 

 

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân 

tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số 

dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. 

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. 

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con 

đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. 

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai 

con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được 

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. 

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): 

 Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con 

đẻ); 

 Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai 

người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường 
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hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn 

sống.” 

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. 

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 nêu trên thì dù bạn có để bố mẹ nhận 1 đứa 

con của bạn làm con nuôi thì bạn vẫn có thể bị kỷ luật nếu bạn sinh thêm con 

thứ ba. 

 

160. Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện KHHGĐ có vi phạm pháp luật 

không? 

 

Theo điều 7 của Pháp lệnh dân số “Nghiêm cấm hành vi cản trở, cưỡng bức thực 

hiện KHHGĐ”. Do vậy, hành vi Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện KHHGĐ là 

vi phạm pháp luật. 

 

161. Những loại phương tiện tránh thai nào bị cấm? 

 

Đó là những Phương tiện tránh thai không đúng tiêu chuẩn chất lượng, phương 

tiện tránh thai kém chất lượng đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định không 

cho phép sử dụng;  

 

Phương tiện tránh thai quá hạn sử dụng ghi trên sản phẩm hoặc đã có thông báo 

không được tiếp tục sử dụng của cơ quan có thẩm quyền;  

 

Phương tiện tránh thai chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép lưu 

hành ở Việt Nam 

 

162. Những hành vi nào bị cấm trong quá trình thực hiện tuyên truyền 

phổ biến TT về DS-KHHGĐ 

 

 Đó là hành vi tuyên truyền, phổ biến thông tin về dân số trái với đường lối, 

chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. 

 Đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến thực hiện công tác dân số, ảnh 

hưởng xấu đến việc thực hiện công tác dân số, ảnh hưởng xấu đến đời sống 

XH và các lĩnh vực khác. 

 

 Lợi dụng tuyên truyền, phổ biến thông tin về dân số và phát tán tài liệu, vật 

phẩm hoặc có các hành vi trái với thuần phong, mỹ tục và đạo đức XH. 

 

163. Tôi cần làm gì khi uống thuốc tránh thai hàng ngày nhưng lại bị 

quên? 

 

Quên thuốc tránh thai sẽ làm giảm hiệu quả tránh thai. Tùy thuộc vào loại thuốc 

tránh thai bạn uống và thời điểm quên thuốc mà có cách xử trí khác nhau. 
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Quên thuốc trong khoảng thời gian từ tuần dầu đến tuần thứ ba (viên thứ nhất tới 

viên thứ 21) thì bạn cần: 

 

 Uống một viên ngay khi nhớ ra, tiếp tục uống 1 viên/ngày như thường lệ 

trong trường hợp sau: 

o Quên 1-2 viên có nồng độ estrogen từ 30 – 35 mg 

o Quên 1 viên có nồng độ estrogen dưới 20 mcg 

o Bắt đầu vỉ thuốc chậm 1-2 ngày 

 

 Uống 1 viên ngay khi nhớ ra, tiếp tục uống mỗi ngày 1 viên như thường lệ, 

sử dụng thêm BPTT hỗ trợ (BCS, thuốc diệt tinh trùng…) trong 7 ngày kế 

tiếp đối với các Trường hợp sau: 

 

o Quên 3 viên thuốc có nồng độ estrogen từ 30-35 mg 

o Quên 2 viên có nồng độ estrogen dưới 20 mcg 

o Bắt đầu vỉ thuốc chậm 3 ngày trở lên 

 

Quên thuốc trong khoảng thời tuần thứ tư  (viên thứ 22 tới viên thứ 28): Bỏ viên 

thuốc quên và uống như thường lệ. 

 

164. Đình sản có ảnh hưởng tới khả năng tình dục không? 

 

Đình sản hoàn toàn không ảnh hưởng tới khả năng tình dục. Sau khi triệt sản 

vẫn có khoái cảm và sinh hoạt tình dục bình thường. Trong nhiều trường hợp 

cảm giác hưng phấn còn tăng lên do không còn phải tránh thai nữa. 
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