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CÔNG TÁC CHĂM SÓC
CỦA ĐIỀU DƯỠNG
TRONG ĐIỀU TRỊ
HIẾM MUỘN NAM

Điều trị hiếm muộn ngày càng phát triển và nhận 
được sự quan tâm tại Việt Nam cũng như trên thế giới. 
Số chu kỳ điều trị càng tăng và số trung tâm thụ tinh 
ống nghiệm mở ra càng nhiều trong những năm qua 
làm cho nhu cầu chăm sóc điều dưỡng trở nên bức 
thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, lực lượng điều dưỡng 
thực hành trong lĩnh vực hiếm muộn tại Việt Nam 
được đào tạo từ hai chuyên ngành khác nhau: y tá, nữ 
hộ sinh và gần như cần phải đào tạo lại khi tham gia 
công tác trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, kiến thức và 
kỹ năng chăm sóc bệnh nhân hiếm muộn nam (chiếm 
50% nguyên nhân hiếm muộn) lại càng ít được quan 
tâm hơn. Các chương trình đào tạo liên tục hiện nay về 
hiếm muộn không có các nội dung hướng dẫn về chăm 
sóc bệnh nhân hiếm muộn nam. Hệ quả là những khó 
khăn và căng thẳng trong quá trình điều trị của bệnh 
nhân thường bị nhân viên y tế phớt lờ hoặc hiểu sai về 
công tác chăm sóc những đối tượng đặc biệt này. Bài 
viết không tập trung vào kỹ năng chăm sóc của một 
điều dưỡng/nữ hộ sinh (chích thuốc, truyền dịch đo, 
huyết áp…) mà bàn luận các vấn đề dưới góc nhìn của 
nhà quản lý với hi vọng hệ thống chăm sóc bệnh nhân 
hiếm muộn nam tại Việt Nam trong tương lai sẽ hoàn 
thiện và hiệu quả hơn.

Theo Roper và cộng sự (1996) thì điều dưỡng phải 
đảm đương ba vai trò chính: truyền thông - giáo dục 
sức khỏe, giúp ngăn ngừa bệnh và đảm bảo sự thoải mái 
(thể chất, tinh thần) cho bệnh nhân. Một khi các vai 
trò này không được nhận thức đầy đủ với sự cảm thông 
sâu sắc, sẽ để lại hậu quả đáng tiếc.

HẬU QUẢ NHÌN THẤY ĐƯỢC
 – Không lấy được tinh trùng để phục vụ công tác 

chẩn đoán và điều trị, ví dụ như tinh dịch đồ, tiêm tinh 

trùng vào bào tương noãn (ICSI: Intra-cytoplasmic 
sperm injection)….

 – Chẩn đoán - điều trị không phù hợp dẫn đến can 
thiệp quá mức. Ví dụ như bệnh nhân được chẩn đoán 
vô tinh và được chỉ định lấy tinh trùng từ tinh hoàn 
bằng phẫu thuật xẻ tinh hoàn (TESE: Testicular sperm 
extraction) nhưng thực chất là bệnh nhân bị xuất tinh 
ngược dòng, có thể thu nhận tinh trùng bằng biện 
pháp kiềm hóa nước tiểu.

 – Bị động trong công tác điều trị: Phải thực hiện 
TESE sát giờ ICSI mà không được báo trước hoặc 
không đủ tinh trùng ICSI vào ngày chọc hút trứng.

 – Biến chứng sau điều trị (ví dụ: Nhiễm trùng vết 
thương sau làm thủ thuật nam khoa, tụ máu bìu…).

HẬU QUẢ KHÔNG NHÌN THẤY ĐƯỢC
 – Rối loạn tâm lý (trầm cảm), tổn thương lòng tự 

trọng dẫn đến bỏ điều trị.
 – Giảm hiệu quả điều trị (ví dụ: Tỷ lệ có thai giảm, 

tăng tỉ lệ sẩy thai trên bệnh nhân tổn thương DNA do 
không tuân thủ cai/bỏ thuốc lá). 

ĐỂ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ KHÔNG 
MONG MUỐN NÀY MỘT CÁCH BỀN 
VỮNG, CÁC NHÀ QUẢN LÝ CẦN
QUAN TÂM TỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ
Nâng cao tri thức

 – Theo nghiên cứu của Anne và cộng sự (2005) trên 
336 điều dưỡng hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ sinh 
sản trên toàn nước Mỹ cho thấy các chương trình nâng 
cao năng lực chuyên môn (tham dự hội thảo, đào tạo 
liên tục và chương trình giáo dục chính thức) đóng 
vai trò quan trọng. Chính vì vậy, quá trình nâng cao 
kiến thức của điều dưỡng/nữ hộ sinh thông qua các 
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chương trình huấn luyện nội bộ, tập huấn hoặc thông 
qua các tạp chí/tài liệu chuyên ngành tập trung vào chủ 
đề hiếm muộn nam như Practice Nursing, The Nurse 
Practitioner… cần được kiên trì thực hiện liên tục.

Thay đổi tư duy
Công tác khám, chấn đoán và điều trị hiếm muộn 

nam hiện nay chỉ chiếm một phần khiêm tốn trong 
qui trình điều trị của các cặp vợ chồng. Vì vậy, vấn đề 
của nam giới thường được xem là “ít quan trọng” hơn 
so với vấn đề của nữ giới và chỉ được nhân viên y tế 
nhận ra trong bối cảnh bị động (ví dụ như không có 
hoặc không đủ tinh trùng cho ICSI, không lấy được 
tinh trùng…) hoặc khi sự cố đã xảy ra và để lại hậu 
quả nghiêm trọng. Cần xem điều trị hiếm muộn nam 
là một “mảnh ghép” trong toàn bộ “bức tranh” hoàn 
chỉnh (điều trị hiếm muộn cho cặp vợ chồng, không 
điều trị cá thể).

Quy trình chuẩn
Đa số các hoạt động chăm sóc điều dưỡng tại Việt 

Nam hiện nay phần lớn được thực hiện theo kinh 
nghiệm và truyền nghề (không có quy trình chuẩn) 
nên ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình huấn luyện 
nhân viên mới, cập nhật tri thức mới, cải tiến và quản 
lý chất lượng (quản lý rủi ro).

Quy trình chuẩn không chỉ giúp duy trì chất lượng 
phục vụ của hệ thống mà còn là một trong những công 
cụ quản lý tri thức, cũng cần được xem xét đầu tư ngay 
từ những ngày đầu xây dựng trung tâm hỗ trợ sinh sản. 

TĂNG CƯỜNG GIAO TIẾP/KẾT NỐI VỚI 
BỆNH NHÂN VÀ ĐỒNG NGHIỆP
(BÁC SĨ HIẾM MUỘN NAM - NỮ,
NHÂN VIÊN IVF LAB) 
Thomas và cộng sự (2003) nghiên cứu cho thấy 

điều dưỡng nhìn chung giao tiếp kém hiệu quả hơn bác 
sĩ. Giao tiếp trong môi trường y tế, đặc biệt là giao tiếp 
giữa điều dưỡng với các đồng nghiệp và bệnh nhân, 
thường được nhắc đến nhiều và ai cũng cho rằng chúng 
quan trọng nhưng không dễ thực hiện. Vì vậy, cần đầu 
tư hơn nữa trong công tác huấn luyện và tăng cường 
thực hành kỹ năng giao tiếp/kết nối với bệnh nhân và 
đồng nghiệp.

Đối với bệnh nhân
Việc nắm rõ thông tin giúp bệnh nhân hợp tác tốt 

hơn (hoàn tất thủ tục hành chính, uống thuốc đúng 
giờ, chăm sóc vết thương đúng cách), tâm lý thoải mái 
hơn, yên tâm hơn về liệu trình điều trị.

Đối với đồng nghiệp
Cần phối hợp nhịp nhàng và chủ động trong điều 

trị giúp tránh bỏ sót thông tin bệnh nhân (bệnh nặng-
nhẹ, tiên lượng tốt - xấu, rối loạn tâm lý…) và giảm rủi 
ro không đáng có.

Khoa học kỹ thuật
Tận dụng mọi tiến bộ của khoa học kỹ thuật giúp 

giảm gánh nặng/quá tải công việc cho điều dưỡng/nữ 
hộ sinh Việt Nam. Đó có thể là chương trình y tế tinh 
gọn (Lean), công nghệ thông tin (phần mềm, chương 
trình quản lý bệnh nhân bằng barcode, dấu vân tay…) 
giúp kết nối các bộ phận (ê-kíp) với nhau một cách 
nhanh chóng, giảm thủ tục hành chánh rườm rà. Bên 
cạnh đó, áp dụng nghiên cứu khoa học, thành tựu y 
khoa mới cũng giúp cho công tác điều trị và chăm sóc 
điều dưỡng trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất 
nhiều. Một ví dụ điển hình là tại Bệnh viện Mỹ Đức, 
nhóm Nam khoa sử dụng keo dán sinh học phủ vết 
thương sau thủ thuật nam khoa, giúp bệnh nhân giảm 
số lần chăm sóc vết thương ngoại viện và giảm tỉ lệ 
nhiễm trùng vết thương hậu phẫu. Nhóm cũng sử dụng 
kết quả AZF trong sàng lọc bệnh nhân “tiềm năng sinh 
tinh” (cơ hội lên tới 70%) để tiến hành thám sát và sinh 
thiết tinh hoàn, tránh tình trạng sinh thiết “mù” trên 
bệnh nhân khả năng tìm thấy tinh trùng rất thấp (0-
5%) khi có hiện tượng vi mất đoạn AZF a hoặc b. 

Tóm lại, để xây dựng mô hình chăm sóc điều dưỡng 
bệnh nhân hiếm muộn nam hoàn thiện, giảm thiểu sai 
sót cần có cái nhìn đa chiều của người quản lý. Trong 
đó, người nhân viên (điều dưỡng hoặc nữ hộ sinh) cần 
tăng cường kỹ năng giao tiếp và được trang bị đầy đủ 
những kiến thức cơ bản về hiếm muộn nam, kết hợp với 
tư duy “cân bằng nam - nữ” trong điều trị hiếm muộn. 
Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật, qui 
trình làm việc chuẩn trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng 
và hiệu quả hơn.
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