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1. Đặt vấn đề

ĐD là lực lượng chính cung cấp các dịch vụ CSNB tại cơ sở YT.

Nội dung chính của CSĐD bao gồm:

 Lập kế hoạch.

 Chăm sóc thể chất.

 Tinh thần.

 Dinh dưỡng.

 Theo dõi sử dụng thuốc.

 Phục hồi chức năng.

 GDSK cho NB. ....
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1. Đặt vấn đề (tt)

GDSK giúp NB nâng cao nhận thức để:

Thay đổi hành vi về sức khoẻ và bệnh tật của mình.

Phòng, chống bệnh an toàn, hiệu quả.

 Việc đánh giá nhu cầu GDSK cho NB:

NB được cung cấp KT để thay đổi lối sống tích cực.

Tuân thủ điều trị đối với NB.

Giúp NVYT có những phương án can thiệp phù hợp, kịp thời.

NVYT có chiến lược cho công tác TT – GDSK tại cộng đồng.
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1. Đặt vấn đề (tt)

 Nghiên cứu tại BV: Trung ương Huế, Y học cổ truyền Trung ương, Đa

khoa tỉnh Quảng Trị chỉ cho biết:

 ĐD làm tốt việc CS hỗ trợ tinh thần, thực hiện y lệnh của Bs. Tuy nhiên:

 Việc hỗ trợ NB ăn uống; CS vệ sinh cá nhân chủ yếu NN thực hiện.

 Việc GDSK cho NB còn rất thiếu và yếu.

 Để có căn cứ cho các nhà chính sách và quản lý về việc đưa ra các giải

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GDSK cho người bệnh chúng tôi

tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: Phân tích các yếu tố liên quan

đến kiến thức và thực hành của điều dưỡng trong giáo dục sức khỏe

người bệnh tại Bệnh viện Nhân Ái, năm 2021.
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2. Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Nhân Ái.

Thời gian địa điểm nghiên cứu: Từ tháng 6 đến tháng 10/2021 tại BV Nhân Ái.

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả của WHO:

Z2
(1-α/2) p(1-p)

n =

d2

n: cỡ mẫu nghiên cứu.

Z(1-α/2): độ tin cậy 95%, có Z(1-α/2) = 1,96.

d: sai số cho phép là 5% = 0,05.

p: tỷ lệ kiến thức đúng, p = 0,833 [6].

Áp dụng vào công thức, tính được cỡ mẫu là: n = 213. Tại bệnh viện Nhân Ái trong thời điểm

nghiên cứu bệnh viện hiện có 168 ĐD – KTV do vậy hiệu chỉnh mẫu:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022



2. Phương pháp nghiên cứu (tt)

Nhc: là cỡ mẫu sau khi hiệu chỉnh.

P : là kích thước của dân số đích (P = 168).

N : là cỡ mẫu chưa hiệu chỉnh (N = 213).

Nhc: là cỡ mẫu sau khi hiệu chỉnh.

Thay số vào ta có: Nhc ≈ 93,9 = 94. Do vậy cỡ mẫu cần có là 94 ĐD thực tế khảo sát được 104 ĐD.

Kỹ thuật chọ: Chọn mẫu thuận tiện theo danh sách Điều dưỡng đang làm việc tại BVNA.

Tiêu chí chọn mẫu:

Tiêu chí chọn vào: Tất cả các ĐD làm việc tại BVNA trong thời gian nghiên cứu.

Tiêu chí chí loại ra: Các ĐD làm việc tại BVNA có thời gian công tác < 6 tháng, đi học dài hạn, nghỉ

thai sản, ốm đau hoặc từ chối tham gia với nhóm nghiên cứu.

Kiến thức chung đúng: biến số nhị giá có 2 giá trị: đúng và không đúng

Đúng: khi trả lời đúng ≥ 21/30 câu. Không đúng: khi trả lời < 21/30 câu.

Thực hành GDSK: Đúng: khi thực hiện đúng ≥ 17/24 bước. Không đúng: khi thực hiện đúng <

17/24 bước.
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N*P
Nhc =

N+P



3. Kết quả và bàn luận

 Đặc điểm chung của đối tượng tham gia nghiên cứu
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3. Kết quả và bàn luận (tt)
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3. Kết quả và bàn luận (tt)
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3. Kết quả và bàn luận (tt)
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3. Kết quả và bàn luận (tt)

Hồi quy logistic đơn biến giữa kiến thức đúng và giới tính, tuổi, hôn nhân, chuyên môn, thâm 

niên, tập huấn GDSK, chức năng ĐD (n=104)

Biến số Các tầng OR KTC95% p

Giới tính Nam 

0,73 0,16-3,83 0,44Nữ

Nhóm tuổi < 30 tuổi

1,09 0,22-7,00 0,60≥ 30 tuổi

Hôn nhân Độc thân

0,22 0,03-2,77 0,13Đã kết hôn

Chuyên môn Trung cấp

0,37 0,07-2,55 0,18CĐ/ĐH

Thâm niên công tác ≤ 5 năm

0,45 0,09-2,43 0,21> 5 năm

Tập huấn TV-GDSK Có

8,2 1,34-44,54 0,01Không

Chức năng ĐD ĐDT/HC

0,51 0,10-3,42 0,29ĐDCS



3. Kết quả và bàn luận (tt)

Mối liên quan giữa thực hành GDSK so với đặc điểm chung của đối tượng

nghiên cứu (n=104). OR KTC95% p

Giới tính Nam 1,0 0,20-6,68 0,64

Nữ

Nhóm tuổi < 30 tuổi 1,69 0,29-17,57 0,41
≥ 30 tuổi

Hôn nhân Độc thân 0,53 0,05-27,86 0,47

Đã kết hôn

Chuyên môn Trung cấp 0,60 0,10-6,58 0,41

CĐ/ĐH

Thâm niêncông tác ≤ 5 năm 0,63 0,12-4,27 0,39

> 5 năm

Tập huấn TV-GDSK Có 2,73 0,23-17,46 0,24

Không

Chức năng điều dưỡng ĐDT/HC 0,81 0,13-8,73 0,54

ĐDCS



3. Kết quả và bàn luận (tt)

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

MLQ giữa KT so với TH về GDSK của ĐD trong nghiên cứu (n = 104)

Thực hành OR KTC 95% p

Không đạt Đạt

Kiến thức Không đạt 5(55,5) *4(44,5) 22,5 3,40-146,4 0,0003

Đạt 5(5,2) 90(94,8)



3. Kết quả và bàn luận (tt)

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

Mối liên quan giữa kiến thức và thức hành về giáo dục sức khỏe so với đặc điểm

chung của đối tượng nghiên cứu.

Mối liên quan không có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức so với giới tính, nhóm tuổi, tình trạng

hôn nhân, thâm niên công tác, trình độ chuyên môn và vị trí công tác hiện tại.

Mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức so với tập huấn về tư vấn – GDSK vì p =

0,01 < 0,05; với OR = 8,2; KTC 95%: 1,34 – 44,54.

Mối liên quan không có ý nghĩa thống kê giữa thực hành so với giới tính, nhóm tuổi, tình

trạng hôn nhân, thâm niên công tác, trình độ chuyên môn, tập huấn về GDSK và vị trí công

tác hiện tại vì p > 0,05.

Mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thức hành về giáo dục sức khỏe của ĐD

trong nghiên cứu vì p = 0,0003 < 0,05; với OR = 22,5; KTC 95%: 3,40 – 146,4.



4. Kết luận
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Kiến thức về giáo dục sức khoẻ của điều dưỡng tại bệnh viện với mức đạt chung

chiếm tỷ lệ 90,4%. Trong đó xuất sắc chiếm 43,3%, giỏi chiếm 33,7%, khá chiếm

13,5%.

Thực hành về giáo dục sức khoẻ của điều dưỡng tại bệnh viên với mức đạt chung

chiếm 91,3%. Trong đó xuất sắc chiếm 54,8%, giỏi chiếm 29,9%, khá chiếm 6,7%.

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức so với thực hành với p < 0,05.
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