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TƯ VẤN HIẾM MUỘN:
BƯỚC QUAN TRỌNG ĐỂ
ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG

GIỚI THIỆU
Điều trị hiếm muộn là một hành trình, đòi hỏi 

nhiều đầu tư về công sức, thời gian, tâm lý và tiền bạc. 
Số cặp vợ chồng may mắn thành công ngay từ những 
lần đầu tiên thường ít hơn so với những cặp vợ chồng 
thất bại. Vì vậy, bác sĩ tư vấn hiếm muộn không chỉ 
cần tư vấn chuyên môn cho bệnh nhân (nguyên nhân, 
phương pháp điều trị và tỉ lệ thành công), mà còn phải 
giúp bệnh nhân nắm rõ được các quy trình liên quan và 
các tình huống có thể xảy ra, từ đó giúp cho bệnh nhân 
có sự chuẩn bị đầy đủ về thể chất, tinh thần lẫn chi phí, 
thời gian điều trị, tránh căng thẳng hoặc hi vọng quá 
mức dẫn đến bất ổn tâm lý trong quá trình điều trị. 
Tâm lý và sự chuẩn bị của bệnh nhân càng vững vàng, 
khả năng tuân thủ, kiên trì theo đuổi điều trị và thành 
công sẽ càng cao.

So với ngày trước bệnh nhân thường phó thác hoàn 
toàn cho bác sĩ về việc lựa chọn phương pháp điều trị, 
hầu hết bệnh nhân ngày nay có nhiều kiến thức hơn, 
có nhu cầu được cung cấp thông tin nhiều hơn để cùng 
tham gia lựa chọn điều trị. Vì vậy, trong mọi chuyên 
ngành, bác sĩ điều trị hiện nay cần là chuyên viên tư 
vấn, bạn đồng hành, chia sẻ, động viên, để giúp bệnh 
nhân thông hiểu và kiên trì điều trị.

Trong lĩnh vực hiếm muộn, có thể nói giai đoạn tư 
vấn chiếm thời gian nhiều hơn cả: tư vấn trước, trong 
và sau khi điều trị, đặc biệt là nếu điều trị thất bại. 
Thuyết phục những bệnh nhân có tiên lượng thành 
công kém nhưng kinh tế khó khăn để được điều trị sớm 
không đơn giản, làm thế nào để những bệnh nhân thất 
bại quay lại tiếp tục điều trị thì càng cần nhiều kỹ năng 
và sự nhẫn nại trong tư vấn.

Hiện nay, chưa thấy một hướng dẫn cụ thể nào về 
vấn đề tư vấn hiếm muộn. Bài này chủ yếu xin chia sẻ 

một số kinh nghiệm cá nhân của tác giả sau hơn mười 
năm hoạt động trong chuyên ngành tư vấn và điều trị 
hiếm muộn.

KỸ NĂNG TƯ VẤN
Cho đến nay, chưa có một hướng dẫn cụ thể nào về 

các kỹ năng cần thiết trong tư vấn cho một bác sĩ điều 
trị hiếm muộn. Các bác sĩ điều trị hiếm muộn trải qua 
quá trình đào tạo cũng chỉ tập trung vào chuyên môn, 
chứ không cần có chứng chỉ về tư vấn. Kỹ năng tư vấn 
của bác sĩ chủ yếu là quá trình tự tích lũy qua nhiều 
năm tiếp xúc với bệnh nhân. Kỹ năng tư vấn phát triển 
nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào tính cách của mỗi 
người, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự cảm thụ học hỏi 
và nhận diện tầm quan trọng của việc tư vấn. Cá nhân 
tác giả thiết nghĩ rằng nếu được trải qua khóa học về 
giao tiếp và tư vấn, khả năng truyền đạt, cung cấp thông 
tin và thông hiểu bệnh nhân của bác sĩ chắc chắn sẽ tốt 
và phát triển nhanh hơn. Sự nối kết giữa bác sĩ và bệnh 
nhân tốt hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho bệnh 
nhân trong điều trị.

Có thể phân loại các yêu cầu của một cuộc tư vấn 
thành hai nhóm, từ đó xây dựng các kỹ năng phù hợp 
để đảm bảo các yêu cầu của cuộc tư vấn. Bệnh nhân 
thường có hai nhu cầu chính là được cung cấp thông 
tin và được hỗ trợ tâm lý. Về thông tin cần cung cấp, 
mỗi trung tâm có thể xây dựng một quy trình và bảng 
kiểm tư vấn chuyên môn, liệt kê các vấn đề cần cung 
cấp để tránh bỏ sót. Về hỗ trợ tâm lý, có thể xây dựng 
bộ câu hỏi nhằm đảm bảo bệnh nhân luôn cảm nhận 
được sự quan tâm, thông hiểu và sẵn sàng hỗ trợ từ phía 
nhân viên y tế và cơ sở điều trị (bảng 1).

RTAC (Reproductive Technology Accreditation 
Committee) là chứng nhận quốc tế của Hội Sinh sản 
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Úc chứng nhận cho các trung tâm thụ tinh trong ống 
nghiệm đạt các yêu cầu quan trọng về chất lượng và 
kiểm soát chất lượng, nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị 
và an toàn cho bệnh nhân. Một số yêu cầu trong bộ tiêu 
chuẩn RTAC liên quan đến quy trình tư vấn và đảm 
bảo nhu cầu của bệnh nhân, chẳng hạn như phải có quy 
trình tư vấn và điều trị hiếm muộn, quy trình cung cấp 
thông tin cho bệnh nhân, đồng thời bệnh nhân phải 
nắm được các khoa phòng, số điện thoại cần liên hệ 
khi có sự cố hoặc biến chứng trong điều trị. Hiệu quả 
tư vấn của các bác sĩ mới được đào tạo cần có công cụ 
đo lường cụ thể như tỉ lệ bệnh nhân quay lại điều trị và 
tỉ lệ bệnh nhân than phiền.

THỜI GIAN TƯ VẤN
Thời gian cho một cuộc tư vấn thay đổi tùy theo 

nội dung tư vấn. Nếu tư vấn lần đầu và chỉ định các xét 
nghiệm để chẩn đoán nguyên nhân hiếm muộn, cuộc 
tư vấn có thể ngắn khoảng 5-10 phút. Tuy nhiên, nếu 
tư vấn nguyên nhân hiếm muộn và phương pháp điều 
trị, cuộc tư vấn cần thời gian dài hơn, khoảng 20-30 
phút để có thể trao đổi đầy đủ thông tin với bệnh nhân, 
giúp bệnh nhân cảm giác thoải mái đặt câu hỏi để nắm 
rõ quy trình điều trị và các vấn đề liên quan. Cuộc tư 
vấn này khá quan trọng nhằm giúp bệnh nhân chuẩn bị 
đầy đủ, nắm rõ quy trình, tái khám đúng hẹn, thực hiện 
đúng y lệnh, từ đó an tâm điều trị, giảm sai sót và tăng 
tỉ lệ thành công. Cuộc tư vấn này nếu thực sự hiệu quả 
sẽ giúp cho các lần tái khám sau của bệnh nhân được 
nhanh chóng và hiệu quả khi bệnh nhân đã đi vào quy 
trình điều trị.

CÁC NỘI DUNG CẦN TƯ VẤN
Tỷ lệ thành công
Tỷ lệ thành công là yếu tố được bệnh nhân quan 

tâm hàng đầu. Bệnh nhân cần được tư vấn kỹ lưỡng về 
tỷ lệ thành công đối với trường hợp cụ thể của mình, 
tùy theo tuổi, nguyên nhân vô sinh, dự trữ buồng 
trứng, phương pháp điều trị, các bệnh lý đi kèm, chứ 
không phải là tỷ lệ thành công trung bình của trung 
tâm. Cũng cần giải thích rõ lý do nếu tiên lượng bệnh 
nhân có khả năng thành công thấp hơn những người 
cùng độ tuổi. Nên giải thích tỷ lệ thành công của một 
chu kỳ điều trị và tỷ lệ cộng dồn của nhiều chu kỳ điều 
trị. Nắm rõ bệnh lý của mình cùng với khả năng thành 
công cộng dồn sẽ giúp bệnh nhân quyết định phương 
pháp điều trị, số chu kỳ thực hiện với phương pháp đó, 
bao lâu thì nên đổi phương pháp, có nên kiên trì theo 
đuổi hay không, và cuối cùng là có thể chuẩn bị tốt hơn 
về thời gian và chi phí điều trị có thể phát sinh.

Tuổi vợ và dự trữ buồng trứng
Tỷ lệ thành công giảm theo tuổi và dự trữ buồng 

trứng. Vì vậy, bác sĩ cần nhấn mạnh cho bệnh nhân rõ 
về khả năng thành công của mình tùy theo độ tuổi và 
dự trữ buồng trứng. Nếu bệnh nhân đã lớn tuổi hoặc 
dự trữ buồng trứng thấp, cần tư vấn bệnh nhân điều trị 
sớm, liên tục và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. 
Điều trị chậm trễ, ngắt quãng hoặc sử dụng phương 
pháp không phù hợp có tỷ lệ thành công thấp sẽ đặt 
bệnh nhân vào nguy cơ phải xin trứng. Chẳng hạn, một 
bệnh nhân trẻ tuổi, dự trữ buồng trứng tốt, muốn thực 
hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung mặc 
dù tinh trùng chồng không phù hợp chỉ định, vẫn có 
thể được điều trị thử vài chu kỳ theo nguyện vọng. Tuy 
nhiên, nếu bệnh nhân trên 40 tuổi, thì nên thực hiện 
phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm càng sớm 
càng tốt.

Phương pháp điều trị
Tư vấn phương pháp điều trị không chỉ dựa vào 

nguyên nhân hiếm muộn, mà còn căn cứ vào tuổi vợ, 

Bảng 1. Bảng kiểm tư vấn.

Chuyên môn Hỗ trợ tâm lý
Nguyên nhân hiếm muộn Anh/chị còn câu hỏi thắc mắc nào nữa không?

Phương pháp điều trị Anh/chị còn lo lắng về vấn đề gì hay không?

Tỉ lệ thành công Anh/chị còn có thêm yêu cầu gì hay không?

Chi phí điều trị Khi cần trao đổi thêm, anh/chị có thể liên lạc đến số điện thoại (...) để được hỗ trợ.

Thời gian điều trị Nếu có vấn đề gì phát sinh, trung tâm sẽ liên lạc anh/chị qua số điện thoại anh/chị cung cấp.

Số lần tái khám

Biến chứng khi điều trị

Chế độ sinh hoạt

Các vấn đề có thể phát sinh

... ...
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thời gian hiếm muộn, dự trữ buồng trứng, các bệnh 
lý đi kèm, khả năng kinh tế, thời gian có thể điều trị 
của bệnh nhân. Chẳng hạn một số bệnh nhân sống ở 
nước ngoài về Việt Nam điều trị, thời gian hạn hẹp thì 
nên làm thụ tinh trong ống nghiệm để đạt thành công 
trong thời gian sớm nhất.

Quy trình điều trị
Cần xây dựng quy trình các bước điều trị một cách 

cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu. In sẵn và phát cho bệnh nhân 
quy trình điều trị tương ứng với phương pháp điều trị 
để bệnh nhân có sự chuẩn bị tốt, đảm bảo thực hiện 
đúng các công đoạn. Trên quy trình điều trị, có thể 
ghi rõ thời điểm dự kiến tái khám và thực hiện các thủ 
thuật. Những việc tưởng như rất đơn giản này thực tế 
rất có ích cho bệnh nhân trong việc sắp xếp cuộc sống 
và điều trị. Nhiều bệnh nhân bỏ điều trị do bị ảnh 
hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày.

Các tờ hướng dẫn trước và sau thủ thuật cũng là các 
công cụ hữu ích giúp bệnh nhân hiểu rõ các vấn đề cần 
thực hiện để đảm bảo điều trị hiệu quả và thành công.

Thời gian điều trị
Cần tư vấn thời gian điều trị của một chu kỳ điều 

trị và thời gian điều trị có thể phát sinh. Thời gian điều 
trị trung bình của mỗi phương pháp là hai tuần, có thể 
phát sinh nếu xuất hiện biến chứng cần điều trị hoặc 
nhập viện, hoặc chưa phù hợp để chuyển phôi tươi mà 
phải trữ phôi toàn bộ. Một số bệnh lý cần thời gian 
điều trị dài hơn như lạc nội mạc tử cung trong cơ, tăng 
sinh nội mạc tử cung, nội mạc tử cung mỏng... cần 
bệnh nhân kiên trì và chuẩn bị nhiều thời gian để điều 
trị hơn.

Chi phí điều trị
Chi phí điều trị phụ thuộc vào phương pháp điều 

trị và các đặc điểm nền, nhất là dự trữ buồng trứng của 
bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân lựa chọn phương pháp 
điều trị dựa vào chi phí, do khả năng kinh tế có hạn. Vì 
vậy, tư vấn chi phí cho bệnh nhân cần cố gắng tiên liệu 
các khả năng có thể xảy ra, gồm cả chi phí phát sinh nếu 
cần điều trị lại, trong trường hợp xảy ra biến chứng, 
trong tình huống có nhiều phôi trữ lạnh hoặc cần thực 
hiện một số kỹ thuật khác như phẫu thuật lấy tinh 
trùng, nuôi cấy phôi ngày 5, quan sát phôi liên tục...

Các biến chứng có thể xảy ra
Hai biến chứng thường gặp nhất trong điều trị 

hiếm muộn là quá kích buồng trứng và đa thai. Trong 
tư vấn các biến chứng, ít nhất cũng cần đề cập đến hai 
biến chứng trên và các triệu chứng cần chú ý để phát 
hiện sớm. Trong quá trình kích thích buồng trứng, cần 
xác định những bệnh nhân có nguy cơ cao bị quá kích 
buồng trứng và tư vấn đầy đủ. Tư vấn nguy cơ đa thai 

nếu có nhiều nang phát triển trong kích thích phóng 
noãn hoặc khi bệnh nhân yêu cầu chuyển nhiều phôi. 
Tư vấn hướng điều trị khi xảy ra biến chứng.

Chế độ ăn uống và sinh hoạt
Cần nhấn mạnh rằng việc nằm yên tuyệt đối tại chỗ 

chẳng những không có lợi, mà còn có thể gây ra các biến 
chứng, đặc biệt là bí tiểu, nhiễm trùng tiểu và huyết 
khối. Vì vậy, sau thực hiện các thủ thuật như bơm tinh 
trùng vào buồng tử cung và chuyển phôi, bệnh nhân 
nên sinh hoạt nhẹ nhàng, tuyệt đối không nằm tại chỗ.

Hiện chưa có chế độ ăn uống nào giúp tăng khả 
năng có thai. Quan hệ vợ chồng vẫn nên giữ đều đặn, 
kiêng xuất tinh quá lâu làm giảm khả năng thành công 
(Paul và cs, 2010).

Kết quả phôi
Cho đến nay, phôi được đánh giá chủ yếu qua hình 

thái bên ngoài. Do đó, bác sĩ hoặc chuyên viên phôi 
học cần giải thích rõ với bệnh nhân về tính tương đối 
của kỹ thuật đánh giá phôi và tỉ lệ thành công tương 
ứng tại trung tâm của mình với số phôi và chất lượng 
phôi được chuyển vào buồng tử cung. Tránh gây hiểu 
lầm rằng phôi chất lượng tốt thì chắc chắn phải thành 
công, và nếu không thành công thì nguyên nhân là do 
cơ thể của người vợ. Nhiều gia đình cho rằng phôi tốt 
mà không thành công là do tử cung hoặc cơ thể người 
vợ bất thường nên không mang thai được, và phương 
án tốt hơn là nhờ mang thai hộ. Sự hiểu lầm này cũng 
xảy ra khá phổ biến trong những trường hợp sẩy thai 
hoặc thai lưu sau khi được chuyển phôi chất lượng tốt.

Nguyên nhân thất bại
Tư vấn nguyên nhân thất bại có lẽ là cuộc tư vấn khó 

khăn nhất. Tuy nhiên, nếu trong các cuộc tư vấn trước 
đó, bác sĩ điều trị đã tư vấn kỹ lưỡng về các vấn đề của 
bệnh nhân và tỉ lệ thành công tương đối của phương 
pháp điều trị, bệnh nhân sẽ dễ dàng thấu hiểu và chấp 
nhận, sau đó dễ có khuynh hướng tiếp tục kiên trì điều 
trị. Câu hỏi luôn luôn được đặt ra là bước tiếp theo cần 
phải làm gì. Để trả lời được câu hỏi này, đòi hỏi bác sĩ 
điều trị phải nắm rõ tất cả các vấn đề của bệnh nhân 
và đưa ra hướng xử trí tiếp theo hợp lý. Nếu cảm nhận 
được bác sĩ điều trị nắm rõ bệnh sử và diễn tiến điều trị 
của mình, đồng thời được tư vấn hướng điều trị tiếp 
theo một cách cụ thể, bệnh nhân sẽ dễ dàng an tâm 
hơn để tiếp tục điều trị. 

Có thai không phải là xong
Sẩy thai, thai lưu, thai ngoài tử cung, các biến chứng 

thai sớm trong tam cá nguyệt đầu vẫn có thể xảy ra ở 
thai kỳ sau điều trị hiếm muộn với tỉ lệ tương tự, đôi 
khi cao hơn so với thai tự nhiên, do mẹ có khuynh 
hướng lớn tuổi hơn, bệnh lý nền đi kèm như lạc nội 
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mạc tử cung trong cơ, hội chứng buồng trứng đa nang, 
chức năng vòi trứng bất thường...

Các biến chứng trong thai kỳ sau điều trị hiếm 
muộn thường cao hơn so với thai kỳ tự nhiên (SOGC 
Guidelines, 2014). Tỉ lệ sinh non, thai nhẹ cân, đa thai, 
đa ối, đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản 
giật, thường gặp hơn so với thai tự nhiên. Vì vậy, các 
thai kỳ sau điều trị hiếm muộn, đặc biệt là song thai 
hoặc nhiều thai hơn, cần theo dõi thai ở các cơ sở y tế 
chuyên khoa, có đầy đủ phương tiện chẩn đoán điều trị 
và hồi sức tốt cho mẹ lẫn trẻ sơ sinh.

Song thai không phải là mục tiêu của điều trị
Nhiều bệnh nhân đến điều trị hiếm muộn với mục 

đích có 2 thai và sinh 1 lần cho tiện. Những cặp vợ 
chồng này đa phần không bị hiếm muộn và lầm tưởng 
rằng khả năng có 2 thai của họ rất cao, vì họ là người 
dễ thụ thai. Bác sĩ tư vấn cần nhấn mạnh không chỉ 
về nguy cơ của song thai, mà khả năng thành công của 
những trường hợp này cũng không thể đạt 100% dù 
họ không bị hiếm muộn. Song thai là biến chứng chứ 
không phải mục tiêu của điều trị.

 KẾT LUẬN
Tư vấn hiếm muộn thực sự không khó. Tuy nhiên, 

tư vấn đầy đủ và nắm bắt được nhu cầu tâm lý của bệnh 
nhân không hề dễ. Quá trình tư vấn cần sự chuyên 
nghiệp, chuyên tâm và nhạy cảm của người bác sĩ, 
nhằm đáp ứng được mong đợi của bệnh nhân và giúp 
bệnh nhân tin tưởng điều trị. Đào tạo một bác sĩ thực 
hành hiếm muộn tại trung tâm không nên bỏ qua việc 
giám sát quá trình tư vấn và có công cụ đánh giá tư vấn 
hiệu quả. Một khóa học về giao tiếp, tư vấn và bảng 
kiểm khi tư vấn sẽ là các công cụ rất hữu ích cho bác sĩ 
trong quá trình điều trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Fertility Society of Australia. Code of Practice for assisted reproductive 
technology units. Reproductive Technology Accreditation Committee 
2014.

2. Paul B. Marshburn, Mark Alanis, Michelle L. Matthews, Rebecca Usadi, 
Margaret H. Papadakis, Susan Kullstam, Bradley S. Hurst. A short 
period of ejaculatory abstinence before intrauterine insemination is 
associated with higher pregnancy rates. Fertil Steril 2010;93:286–8.

3. SOGC Clinical Practice Guidelines. Pregnancy outcomes after assisted 
human reproduction. J Obstet Gynaecol Can 2014;36(1):64-83.

Để trang bị và nâng cao kỹ năng tư vấn và tham vấn bệnh nhân, HOSREM phối hợp với Bệnh viện Mỹ 
Đức dự kiến tổ chức KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG TƯ VẤN TÂM LÝ DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ. Khóa huấn 
luyện sẽ gồm nhiều cấp độ, từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp cho nhân viên y tế trong ngành tiếp cận 
với chân dung một nhà tư vấn chuyên nghiệp cho đến việc trang bị các kỹ năng cần thiết liên quan.
Các khóa huấn luyện được tổ chức nhóm nhỏ, học trong tuần (2 buổi tối) hoặc trọn ngày cuối tuần, sẽ 
bắt đầu khai giảng vào trung tuần tháng 8/2017. Giảng viên được mời là những chuyên gia trong lĩnh 
vực tư vấn và tham vấn cho khách hàng. Quý đồng nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ HOSREM để được 
cập nhật thông tin mới nhất.

www.hosrem.org.vn         ĐT: (028) 3836.5079 hoặc 0933.456.650         hosrem@hosrem.vn


