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Sử dụng các biện pháp tránh thai ở Hà Nội
PHẠM XUÂN ĐẠI

Hà Nội đã đạt được kết quả khá quan trong việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình: hạ
thấp tỷ lệ sinh, so với các tỉnh thành phố trong cả nước thì Hà Nội có tỷ lệ sinh thấp và chỉ đứng sau thành phố
Hồ Chí Minh. Có được kết quả đó, một phần là do cơ quan chuyên trách dân số, các cấp các ngành có liên quan
đã tích cực vận động các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai. Căn cứ vào số liệu năm 1991 do ủy
ban dân số - kế hoạch hóa gia đình cung cấp, những kết quả nghiên cứu phối hợp giữa ủy ban và các cơ quan:
Viện Xã hội học, Bệnh viện phụ sản Hà Nội..., bài viết này muốn đề cập đến vấn đề: sử dụng các biện pháp
trámh thai, hiệu quả của nó và vấn đề đặt ra tiếp theo là làm thế nào để nâng cao số người sử dụng cũng như
nâng cao hiệu quả của việc sử dụng này.
Hà Nội có tới 60% dân cư sống tại các huyện ngoại thành, cũng không nằm ngoài quy luật: tỷ lệ gia tăng
dân số ở đô thị thấp hơn so với nông thôn và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai ở đô thị cao hơn. Khi nghiên
cứu vấn sử dụng biện pháp tránh thai ở Hà Nội không thể không đề cập đến sự khác biệt này. Mặt khác sử dụng
biện pháp tránh thai chỉ là một phương pháp để đạt được mục đích hạ thấp tỷ lệ sinh, cho nên cũng có thể từ kết
quả mà đánh giá về phương pháp đang sử dụng.
1 Sự hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình
Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được nhà nước đặt ra và theo đuổi vào khoảng những năm 60,
nhưng nó chỉ thực sự đi vào đời sống xã hội sau năm 1975 và ngày càng được coi trọng từ khi thành lập ủy ban
quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình. Do tác động của lối sống đô thị, từ trước đó, những người dân ở nội
thành do có trình độ học vấn cao, đã tự ý thức được vấn đề phải hạn chế số con trong gia đình, nhất là nhóm cư
dân có nguồn gốc xuất thân ở đô thị. Một số khác khi nhập cư vào đã mang theo mô hình sinh đẻ nông thôn nên
số con trung bình của họ cũng chỉ ít hơn một chút so với nông thôn. Hiện nay, số dân ở nội thành Hà Nội biết về
chính sách dân số lên tới 93,4%, nơi thấp nhất ở ngoại thành cũng là 87,6%. Họ biết rất rõ số con nên có của các
cặp vợ chồng và tại sao lại nên có số con như vậy. Chỉ duy có nhóm phụ nữ ở độ tuổi 40 - 44 và trên 45 tuổi của
các huyện Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn trả lời là nên có 3, 3 con. Nhóm này đã gần hết độ tuổi sinh đẻ và
cũng chiếm tỷ lệ không nhiều trong nhóm những phụ nữ ở độ tuổi 15 - 49 tuổi có chồng.
Với câu hỏi: Làm thế nào để chỉ sinh một hoặc hai con, chỉ có 64,2% người được hỏi ở ngoại thành trả lời là
phải áp dụng biện pháp tránh thai, còn ở nội thành vẫn xấp xỉ con số trên 93,4% như vậy ở ngoại thành giữa
mục tiêu và biện pháp, sự hiểu biết còn khá xa nhau. Thậm chí, có người còn lẫn lộn giữa hai vấn đề này, ngay
cả một số cán bộ làm công tác chuyên trách. Có lúc, mục tiêu đặt cho được số vòng theo yêu cầu được coi là
mục tiêu tối thượng, làm cho một số người đồng nghĩa dân số - kế hoạch hóa gia đình với công tác đặt vòng.
Bảng 1. Mức độ hiểu biết của người phụ nữ về biện pháp tránh thai mà mình dang sứ dụng %
Mức độ
Quận huyện
Hoàn kiếm
Gia Lâm
Đông Anh
Sóc Sơn

Kỹ càng

Sơ qua

Không hiểu gì

Không ý kiến

62, 5
35, 2
37, 9
29, 0

17, 7
53, 6
42, 4
40, 0

5,9
8,0
11,9
30.0

13,9
3,2
7,8
1,0
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Như vậy mức độ hiểu biết của phụ nữ nội thành về biện pháp tránh thai mà mình đang sử dụng là cao hơn
hẳn phụ nữ ở ngoại thành. Đây là chưa nói ở ngoại thành vẫn có những phụ nữ không hiểu biết gì về biện pháp
tránh thai mà mình đang sử dụng. Rõ ràng là công tác vận động, tuyên truyền, giải thích không chỉ đòi hỏi đối
với mục tiêu mà cả phương pháp kế hoạch hóa gia đình.
Một điểm dễ thấy là nếu học vấn của người phụ nữ càng cao thì mức độ hiểu biết về biện pháp tránh thai mà
mình đang sử dụng một cách kỹ càng chiếm tỷ lệ càng lớn . Tại bất kỳ địa bàn nào sự chênh lệch về mức độ
hiểu biết các biện pháp tránh thai mà mình đang áp dụng giữa phụ nữ có học vấn hết lớp 7 và phụ nữ có học vấn
hết lớp 10 trở lên cũng từ 15% đến 30% . Đây là một trong những tiền đề cho việc giảm tỷ lệ sinh ở các nhóm
phụ nữ này.
Về nguồn hiểu biết các biện pháp tránh thai, với số phụ nữ có học vấn cao thì thứ tự là: sách, báo, đài, y tẽ.
người thân, còn với nhóm phụ nữ có học vấn thấp thì nguồn hiểu biết theo thứ tự là: y tế, người thân, sách báo,
đài. Học vấn của phụ nữ càng cao thì họ càng chủ động tiếp cận với các nguồn thông tin phong phú, từ đó có
nhiều phương án lựa chọn để đi đến quyết định những vai trò của y tế địa phương là rất to lớn và thiết thực. Nó
vừa làm công tác tuyên truyền vừa thực thi nhiệm vụ ở địa phương, cho nên đây là cơ quan không thể thiếu
trong việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cấp cơ sở.
2. Thái độ dối với vấn đề kế hoạch hóa gia đình.
Đối với ba mục tiêu của chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, mục tiêu chính là giảm tỷ lệ sinh bằng
cách vận động các cặp vợ chồng thực hiện một quy mô gia đình nhỏ: chỉ có 1 hoặc 2 con. Qua khảo sát, cho
thấy đây là vấn đề mà các cặp vợ chồng ở nội thành tán thành nhiều nhất. Còn ở ngoại thành thì số con mà
người ta trả lời cho rằng "nên có trong điều kiện hiện nay" là như sau, chia theo nhóm tuổi của người trả lời:
Bảng 2. Số con nên có theo ý kiến người trả lời, chia theo nhóm tuổi

Quận, huyện
Quận huyện
20-24
25-29
30-34
35 39
40-44
45+

Hoàn kiếm

Gia Lâm

Đông Anh

Sóc Sơn

1.8
1.96
1.79
1.9
2.05
2.14

1.98
1.88
2.36
2.71
2.97

2.37
2.39
2.74
2.93
3.17

3.21

3.61

2.20
2.38
2.50
2.65
3.0
3.33

Như vậy chi quan niệm về số con, hay là "số con nên có" cũng đã có những khác biệt với mục tiêu mà chính
sách đã đề ra. Quan niệm về số con còn là một cái gì đó xa lạ với khu vực ngoại thành, không phải là nhu cầu tự
thân.
Phụ nữ cả nội và ngoại thành Hà Nội đều có quan niệm về tuổi kết hôn rất tiến bộ. Dù có ở mức thấp nhất
thì câu trả lời cho rằng tuổi người phụ nữ nên kết hôn cũng là 21,5 ở nội thành và 20, 5 ở ngoại thành. Nhưng có
một xu hướng là nếu người trả lời càng trẻ thì tuổi mà người đó cho rằng nên kết hôn càng thấp. Sự chênh lệch
về quan niệm tuổi nên kết hôn của người phụ nữ giữa các nhóm học vấn là không đáng kể. Điều này cho thấy cố
gắng nhằm nâng cao tuổi kết hôn, giảm bớt thời gian người phụ nữ tham gia vào quá trình sinh đẻ là rất khó
khăn và kết quả mang lại cũng rất hạn chế.
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Bảng 3: Quan niệm của phụ nữ về thời điểm nên áp dụng các biện pháp tránh thai. %

Hoàn kiếm
Gia Lâm
Đông Anh
Sóc Sơn

Chưa có
con
1.47
1.6
0
1.0

Đã có 1 con

Đã có 2 con

Đã có 3 con

78.3
69.6
58.9

11.3
17.6
19.8
13.0

0.98
4.8
0.6
34.0

51.0

Không trả
lời
7.9
6.4
20.7
1.0

Đa số phụ nữ được hỏi đều cho rằng nên áp dụng biện pháp tránh thai khi đã có một con, số này ở đô thị là
cao nhất, số còn lại rơi vào số phụ nữ cho rằng nên áp dụng biện pháp tránh thai khi đã có hai con. Đây là một
thực tế mà những người làm công tác tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở địa phương nên
lưu tâm. Hiện nay, nhất là các vùng nông thôn đã nảy sinh tâm lý cho rằng sinh hai con "tiêu chuẩn" mà ai cũng
được hưởng, như vậy nên "sinh một lần cho xong". Ngoài việc hướng dẫn nhu cầu về số con, các nhà quản lý
cần kiên quyết vận động, nhất là đối với phụ nữ ở vùng nông thôn ngoại thành áp dụng biện pháp tránh thai
ngay từ khi họ đã có con thứ nhất, không nên để tâm lý nói trên ngự trị, thực ra đó là sự chuẩn bị cho bước tiếp
theo/sinh con thứ ba.
Quan niệm về khoảng cách giữi các lần sinh của người trả lời là thấp so với mục tiêu 5 năm mà chính sách
đề ra. Bất kỳ ở khu vực nào, nhóm tuổi, hay văn hóa nào, thì quan niệm về khoảng cách giữa các lần sinh của
phụ nữ cũng đều dưới 5 năm. Nếu chúng ta vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao tuổi kết hôn, tuổi sinh con
đầu lòng thì khoảng cách giữa các lần sinh của phụ nữ không thể kéo dài như mục tiêu đề ra. Điều này buộc các
nhà quản lý phải lựa chọn, ưu tiên mục tiêu hoặc giảm bớt các tiêu chuẩn đề ra thì mới có thể đạt được kết quả
mong muốn.
3. Thực tiến.
Đây là căn cứ để đánh giá kết quả của công cuộc vận động dân số - kế hoạch hóa gia đình ở thành phố, cũng
là cơ sở để đánh giá hai vấn đề: hiểu biết và thái độ đã đề cập đến trên đây:
Bảng 4: Chi số bảo vệ Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và tỷ lệ sinh ở Hà Nội - 1991 %

Hoàn kiếm
Gia Lâm
Đông Anh

50.0
42.6
41.7

Tỷ lệ sinh con
thư 3 trở lên
2.89
13.3
17.0

Sóc Sơn

38.7

31.0

Chỉ số bảo vệ

Tỷ lệ sinh
2.02
2.13
2.45
2.87

Do cơ cấu dân số còn trẻ, nhiều người đang ở độ tuổi sinh đẻ nên dù có hạ tỷ lệ sinh con thứ ba xuống ở
mức lý tưởng như quận Hoàn Kiếm thì tỷ lệ sinh cũng còn ở mức độ cao. Cho nên mục tiêu chính là hạ tỷ lệ
sinh con thứ ba xuống ở mức thấp.
Về các biện pháp mà người phụ nữ được hỏi đang sử dụng ta thấy tỷ lệ phụ nữ ở đô thị sử dụng vòng là ít và
khi văn hóa càng cao, thì tỷ lệ sử dụng thuốc càng cao. Trong khi đó, phụ nữ nông thôn sử dụng vòng là chủ
yếu, nhưng nếu văn hóa càng cao thì tỷ lệ áp dụng biện pháp tính lịch và xuất tinh ngoài cũng tăng lên. Có
nghĩa là khi văn hóa của phụ nữ tăng lên thì họ càng sử dụng những biện pháp đòi hỏi tính chủ động cao hơn.
Ta có thể tham khảo thêm số phụ nữ được hỏi không áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào : Hoàn Kiếm:
8,3%, Gia Lâm 15,2%, Đông Anh 15,0%, Sóc Sơn 32,0% và con số hiện có của người trả lời thì thấy: phụ nữ ở
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nội thành khi sắp hết tuổi sinh đẻ vẫn chỉ có hai con. Tại các khu vực ngoại thành, số phụ nữ khi đã bước vào độ
tuổi 35 - 39 thì hầu như là có ít nhất ba con, số có 2 con rơi vào những trường hợp cá biệt, hoàn cảnh gia đình,
sức khoẻ.
Trong năm 1991, Hà Nội có tới hơn 44.000 trường hợp nạo hút thai. Con số này đặt ra vấn đề: hiệu quả của
việc áp dụng các biện pháp tránh thai và đối tượng vận động thực hiện các biện pháp tránh thai. Từ trước tới
nay, chúng ta chỉ tập trung vào số phụ nữ đã lập gia đình hay nói cách khác là phụ nữ ở trong tình trạng hôn
nhân. Số phụ nữ chưa kết hôn chúng ta vẫn coi ngoài đối tượng vận động. Những người đó chúng ta coi như họ
đã áp dụng các "biện pháp tránh thai xã hội": những quy phạm đạo đức, dư luận... điều tiết hành vi quan hệ giới
tính của họ. Nhưng khi điều kiện xã hội thay đổi, những "biện pháp tránh thai xã hội” đã giảm tác dụng buộc
chúng ta phải đổi mới trong quan niệm đối tượng nào phải áp dụng các biện pháp tránh thai. Có nhiều nguồn số
liệu, nhưng theo ước đoán, không thể dưới 15% các trường hợp nạo hút ngoài hôn nhân. Vậy có vận động
những người phụ nữ ngoài hôn nhân áp dụng các biện pháp tránh thai không? Vì như vậy sẽ làm giảm được một
phần các trường hợp nạo hút, góp phần bảo vệ sức khỏe phụ nữ.
Mặt khác cũng cho thấy thức độ thuận tiện của việc áp dụng biện pháp tránh thai là chưa cao: không phải ai
muốn áp dụng vào bất kỳ lúc nào cũng đều có. Điều kiện, mức độ hiểu ít và nhu cầu sử dụng các biện pháp
tránh thai là chưa cao ở mọi đối tượng hiện chỉ mới tập trung vào các đối tượng được xác định đã bước vào hôn
nhân, đã có con... Toàn thành phố Hà Nội kể cả nội thành và ngoại thành số phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng chỉ
chiếm 16,6% so với dân cư và bằng 64% số phụ nữ 15 - 49 tuổi. Như vậy, còn một số lượng không nhỏ phụ nữ
có khả năng sinh đẻ chưa được cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình chú trọng đầy đủ, mà chỉ chú trọng vận
động nâng cao tuổi kết hôn, nâng cao tuổi sinh con đầu lòng. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân đóng
góp cho các trường hợp phải nạo hút thai.
Mô hình gia đình hai con đã là hiện thực ở khu vực thành thị. Ở khu vực nông thôn, để đạt được mô hình
này phải đòi hỏi không chỉ cơ quan chuyên trách dân số - kế hoạch hoá gia đình mà tất cả các cấp chính quyền
đoàn thế... cùng phải quan tâm, góp phần thúc đẩy việc thực hiện.
Bất kỳ một chính sách, một cuộc vận động nào nếu không xuất phát từ thực tế, từ bản thân nhu cầu của cuộc
sống thì nó sẽ bị loại bỏ. Cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu giảm tỷ lệ sinh, nâng cao đời sống
của từng gia đình đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Tuy vậy nó vẫn chưa đạt được kết quả
như mong muốn. Bên cạnh những lực cản từ bên ngoài, những lực cản từ chính bản thân chính sách này cũng đã
dần nảy sinh, đòi hỏi phải khắc phục. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ xét riêng về phương pháp để đạt được
mục tiêu của chính sách này - thực hiện biện pháp tránh thai - cũng gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ để thúc
đẩy chính sách sớm đạt được kết quả hạ thấp tỷ lệ sinh.
TÀI IIỆU THAM KHẢO
- Số liệu cơ bản 1991 - Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội.
- Kết quả nghiên cứu phối hợp giữa Viện Xã hội học với ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố
Hà Nội.
- Kết quả điều tra do sự phối hợp giữa các cơ quan công an, tư pháp, thống kê, kế hoạch, dân số của Hà Nội
tiến hành tháng 3/1992.
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