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Hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện tại ở cấp xã, ngoài trạm xá do nhà nước điều hành, còn có sự hoạt động
của tư nhân, không chỉ trong phạm vi chẩn trị bệnh, mà cả trong lĩnh vực phân phối thuốc. Sự hoạt động của tư
nhân đã tồn tại từ lâu, nhưng vài năm gần đây mới được sự thừa nhận của nhà nước. Ở các tỉnh phía Nam, hoạt
động của tư nhân trong lĩnh vực này phát triền khá mạnh. Từ một thực tế đó, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân
dân đã đặt ra những vấn đề nhất định.
Xã Điện Hồng (Điện Bàn - Quảng Nam Đà Năng) thành lập trạm xá vào năm 1978. Lúc đầu là 3 trạm xá
nhỏ, sau sát nhập và đặt tại trung tâm thị xã. Từ nơi xa nhất trong xã đỡ trạm khoảng 5 km. Hiện tại trạm có 10
cán bộ, trong đó có 3 y sĩ. Trạm trưởng là y sĩ trong quân đội đã về hưu.
Theo số liệu thống kê của trạm xá, trong hai năm gần đây số bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại trạm
giảm đáng kể, đặc biệt năm 1990: trung bình có 392 bệnh nhân/ tháng so với 638 bệnh nhân/ tháng của năm
1989. Mỗi năm khoảng 300 cháu ra đời nhưng chỉ 1/3 đến sinh tại trạm; còn lại là mời bà đỡ tư sinh tại nhà.
Nguyên nhân nào đã dẫn đến việc giảm số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại trạm xá? Khi tìm
hiểu, chúng tôi thấy một số nguyên nhân sau:
Do nhận thức của người bệnh về tình trạng bệnh tật của mình. Những người mắc bệnh nặng biết rằng đến
trạm xá cũng không giải quyết được, nên đi thẳng lên bệnh viện của huyện. Điều đó bao hàm ý rằng trạm xá
không có bác sĩ, không đầy đủ phương tiện cần thiết.
Những người mắc bệnh thông thường, số này là phổ biến, họ có thể mua thuốc tự điều trị, hoặc đến y tế tư
nhân cũng có thể giải quyết được và gần nhà hơn.
Một số phụ nữ đặt vòng không hợp, thường ra ngoài tháo chui, vì họ cho rằng có đến bệnh xá cũng không
tháo cho họ.
Việc xóa bao cấp đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của trạm xá. Do thiếu kinh phí nên việc nâng cấp
trang thiết bị, bổ sung tủ thuốc gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi bệnh nhân tới khám bệnh nhưng trạm cũng
không có thuốc để điều trị, họ phải ra mua ở các đại lý thuốc tư nhân, giá cả khi cao khi thấp theo biến động
của thị trường. Những yếu tố bất lợi ấy đã giảm sức thu hút của trạm xá xã. Mặt khác với điều kiện làm việc và
chế độ đãi ngộ như hiện nay, các cán bộ của trạm khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ của họ, khi thiếu đi sự
cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi. Với tư cách là người thầy thuốc, họ nắm trong tay sinh mạng của bệnh
nhân, nhưng mặt khác lương quá thấp. Phần lớn cán bộ của trạm phải thêm nhiều nghề khác, như trồng trọt,
chăn nuôi và chữa bệnh tư để tăng thu nhập. Trên thực tế, thu nhập từ làm thêm cao hơn nhiều so với lương mà
họ được hưởng. Như vậy, tại sao họ không bỏ hẳn công việc ở trạm để làm ngoài? Như nhận xét của một y sĩ
trước đây có làm việc ở trạm, nhưng đã bỏ việc và hành nghề từ 3 năm nay, là họ còn có những ràng buộc và
những đặc quyền nào đó.
Sự hoạt động của y tế tư nhân đã có từ lâu. Lúc đầu chỉ là hình thức giúp đỡ lẫn nhau trong quan hệ hàng
ngày của đời sống cộng đồng. Dần dần, nó được phát triển và mang màu sắc kinh tế. Nhưng với những người
bán thuốc thì ngay từ đầu đã vì mục đích kinh tế. Những hoạt động thường xuyên ấy được sự chấp nhận trong
đời sống cộng đồng, nhưng chưa được thừa nhận về mặt pháp luật. Gần đây, với việc xóa bỏ bao cấp, nhà nước
cho phép các thầy thuốc đăng ký hành nghề.
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Ở Điện Hồng có 10 thầy thuốc tư, không kể các ông lang bốc thuốc chữa bệnh. Trong đó là 1 y sĩ trước đây
đã làm ở trạm xá, 1 người là cán bộ của trạm, sau khi học xong lớp y tá của tỉnh về thì thôi không làm ở trạm
nữa, 1 người là hội trưởng hội phụ nữ xã. Số còn lại là cán bộ trạm xá hoặc đang làm ở bệnh viện huyện. Hoạt
động của y tế tư nhân khác đa dạng linh hoạt vì họ ở sát với dân, vừa khám bệnh, điều trị vừa bán thuốc. Không
kể ngày đêm, bệnh nhân đến hoặc họ mời thầy thuốc đến tận nhà. Giá cả tùy theo quan hệ và có thể chịu đến
mùa trả cũng được. Thái độ với bệnh nhân ân cần, cởi mở hơn so với chính người đó khi làm việc ở trạm. Tất cả
nhưng ưu điểm ấy của y tế tư nhân xuất phát từ vấn đề lợi ích. Việc có nhiều bệnh nhân tới điều trị chẳng những
mang lại uy tín nghề nghiệp cao mà còn tăng nguồn thu nhập của họ.
Trong phạm vi nào đó, y tế tư nhân có vai trò tích cực. Họ đã chia sẻ gánh nặng mà chính trạm xá cũng
không thể đảm nhận nổi nếu toàn bộ bệnh nhân dồn đến trạm, như lời nhận xét của chủ tịch xã và trạm trưởng y
tế. Tuy nhiên hoạt động của các thầy thuốc tư cũng chỉ giới hạn ở những bệnh thông thường.
Có một xu hướng chung là chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Đó là một chỉ báo của việc
nâng cao mức sống. Chăm sóc sức khỏe của bà mẹ, nhất là khi mang thai và nuôi con, chế độ dinh dưỡng cho
trẻ em cao hơn đòi hỏi những chi phí cao hơn. Tuổi thọ nâng lên đặt ra vấn đề chăm sóc sức khỏe người già.
Song tình hình hiện nay không biểu hiện theo ý nghĩa như vậy. Khi trong gia đình có người mắc bệnh thì
thường là người khác đi khai bệnh. Chồng ốm thì vợ đi thay, con cái ốm thì bố mẹ đi thay. Chỉ khi bệnh nặng
mới khám trực tiếp. Việc khai bệnh một cách gián tiếp dẫn đến việc chẩn đoán bệnh thiếu chính xác. Nhiều khi
người dân tự mua thuốc điều trị theo kinh nghiệm. Tâm lý phổ biến là thích dùng các loại thuốc mạnh để chóng
khỏi bệnh. Khả năng tiềm tàng để nhiễm bệnh và thói quen sinh hoạt dẫn đến bệnh tật dễ tái phát. Như một xu
hướng, khả năng lạm dụng thuốc ngày càng tăng.
Một khía cạnh khác là thực trạng hoạt động của dịch vụ y tế. Việc khám bệnh không mất tiền cộng với điều
kiện trang thiết bị nghèo nàn ở trạm xá dẫn đến giảm trách nhiệm và khả năng chẩn đoán bệnh của người thầy
thuốc. Hậu quả là chính người thầy thuốc đưa bệnh nhân đến chỗ lạm dụng thuốc. Đa số các cán bộ của trạm do
đồng lương thấp, họ đã khám bệnh ngoài giờ kiêm việc bán thuốc để tăng thu nhập. Vậy ở đây khía cạnh kinh tế
có làm trầm trọng thêm việc lạm dụng thuốc.
Từ thực tế ở cơ sở, vấn đề chăm sốc sức khỏe không chỉ bao hàm hoạt động của trạm xá của y tế tư nhân,
mà thái độ của người dân đối với sức khỏe của chính họ là yếu tố có ý nghĩa tích cực.
Khảo sát ảnh hưởng của hệ thống dịch vụ sức khỏe ở Điện Hồng đến vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia
đình, có thể rút ra một số kết luận sau đây:
- Tác dụng của hệ thống dịch vụ sức khỏe ở Điện Hồng đến với vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình còn
hết sức yếu ớt,cần được đẩy mạnh.
- Với tỷ lệ 33,88% phụ nữ trong độ tuốt sinh đẻ ở Điện Hồng có từ 3 đến 5 con, mức sinh của địa phương
này là khá cao. Trong khi đó có tới 44,18% số phụ nữ có chồng và ở độ tuổi này không áp dụng bất kỳ một
phương pháp tránh thai nào.
- Trạm y tế xã là thành tố duy nhất trong hệ thống dịch vụ sức khỏe của Điện Hồng tham gia vào cuộc vận
động dân số và kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.
Số liệu khảo sát cho thấy: Nếu không kể 10 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai do các cơ sở y tế
cấp trên tiến hành, tuyệt đại đa số các trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai thực hiện ở xã là do trạm y tế
xã tiến hành (11/12). Trên thực tế, trạm y tế xã là cơ sở duy nhất tiếp nhận kinh phí và các phương tiện để từ đó
triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động và thực hiện các giải pháp kỹ thuật.
Kết quả qua phỏng vấn sâu 12 người trong xã có tham gia làm dịch vụ y tế tư nhân, bao gồm cả tây y và
đông y, cho thấy không một ai trong số họ tham gia vào các hoạt động nhằm làm giảm tỷ lệ sinh ở địa phương
bằng bất cứ hình thức nào như tuyên truyền, bán dụng cụ tránh thai, thuốc tránh thai...
Rõ ràng trạm y tế xã thực sự giữ vị trí trọng yếu trong hệ thống dịch vụ sức khỏe đối với vấn đề dân số và kế
hoạch hóa gia đình của địa phương.
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Hoạt động của trạm y tế xã đối với vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình còn những hạn chế như: không
hoạt động liên tục, nghèo nàn và còn mang tính chất cưỡng bức. Cụ thể phong trào chỉ rộ lên từng lúc khi có chỉ
đạo, có nhắc nhờ từ trên, khi có các đoàn kiểm tra xuống. Trạm xá cũng chỉ có thể tiến hành cấp phát các
phương tiện và dụng cụ tránh thai khi nào có nhận được từ cấp trên rót xuống.
Các trường hợp đã đặt vòng tránh thai của phụ nữ Điện Hồng do trạm y tế tiến hành thường không phải trên
cơ sở tự nguyện mà là do bị cưỡng bức thực hiện...
Như vậy, vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình ở xã Điện Hồng đang trở nên bức xúc, đang được các cấp
xã và các ngành quan tâm, giải quyết. Điều đáng phấn khởi là bước đầu người dân địa phương đã nhận thức
được tầm quan trọng của vấn đề này cũng đã bắt đầu thấy có nhu cầu tự thân phải quan tâm tới để giải quyết.
Ở địa bàn dân cư phía Bắc qua khảo sát tại xã Van Nhân (Phú Xuyên - Hà Tây), cũng cho thêm một số chỉ
báo quan trọng về vấn đề dịch vụ y tế cơ sở và kế hoạch hóa gia đình. Trong những năm qua, hệ thống y tế bao
cấp ở nông thôn đã được tổ chức thành mạng lưới rộng khắp dưới hình thức các trạm y tế xã là chủ yếu. Đội ngũ
cán bộ y tế ở đây khá đông đảo về số lượng. Họ là lực lượng chính trong việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân, là
những người vừa thực hành các dịch vụ y tế, vừa tuyên truyền những kiến thức y tế cho dân cư.
Hệ thống y tế trong thời kỳ bao cấp đã hoạt động mạnh cả về mặt vệ sinh phòng dịch dưới nhiều hình thức
tổ chức khác nhau, chẳng hạn như các đội y tế lưu động đi kiểm tra sức khỏe cho nhân dân, các phong trào vệ
sinh phòng bệnh được tổ chức và kiểm tra đôn đốc đến từng nhà, từng người... Nhờ những hoạt động tích cực
đó mà người dân nông thôn có những hiểu biết cơ bản về một số vấn đề phòng bệnh, vệ sinh dinh dưỡng, vệ
sinh sinh hoạt.
Các hoạt động tiêm chủng mở rộng trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện căn bản
tình trạng sức khỏe cử8 trẻ em nông thôn.
Đến nay, trong điều kiện kinh tế xã hội mới, hệ thống y tế nhà nước ở nông thôn đã có nhiều biến đổi khác
trước.
Qua khỏa sát ở trạm y tế xã Văn Nhân (Phú Xuyên - Hà Sơn Bình) cho thấy số lượng người tới khám - chữa
bệnh tại trạm y tế giảm dần, đặc biệt giảm mạnh từ năm 1989. Chúng tôi đã thử tim nguyên nhân của vấn đề này
trước hết từ việc xem xét một số vấn đề của trạm y tế. Trước hết là đội ngũ cán bộ. Trong những năm qua đã
không có gì thay đổi đáng kể trong đội ngũ cán bộ y tế của trạm xá. Ở đây hiện có 5 cán bộ y tế, trong đó có 1 y
sỹ, 3 y tá và 1 trung cấp hộ sinh mới ra trường, chưa thực sự làm việc ở trạm. Với đội ngũ cán bộ như vậy rõ
ràng khả năng bảo đảm nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân là rất hạn chế đặc biệt là trong điều kiện kinh tế - xã
hội có những biến đổi như hiện nay.
Trạm y tế xã được trang bị rất nghèo nàn và hầu như không có gì tăng thêm ngoài những thứ có từ thời bao
cấp. Điều này cũng hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu y tế của dân cư.
Một trong những lý do làm giảm lưu lượng người đến trạm xá là những thủ tục giấy tờ rất phiền phức, mất
thời gian. Khả năng cung cấp thuốc cũng là lý do đáng lưu ý: Thuốc ở trạm xã cũng rất thiếu, giá cả đắt như ở
ngoài thị trường tự do, nên dân cư thích khám chữa bệnh ở các thầy thuốc tư hơn.
Trạm y tế chưa duy trì được chế độ trực 24/24 giờ nên chưa phát huy hết khả năng phục vụ: ngoài giờ và
đặc biệt là vào lúc đêm hôm người ta thường tìm đến thầy thuốc tư chứ không đến trạm y tế xã.
Một điều có ý nghĩa nữa cần xét đến đó là mức lương của cán bộ y tế xã vừa thấp, vừa lệ thuộc vào nguồn
kinh phí rất hạn hẹp của xã. Hầu hết nhân viên y tế xã Văn Nhân phải làm thêm nghề nông hoặc nghề chuyên
môn khác và đó là nguồn thu nhập chính, cho nên họ không thể dành hết sức lực và thời gian để chuyên tâm với
nghề y, trái lại, họ chỉ làm cầm chừng.
Trong điều kiện đổi mới kinh tế - xã hội hiện nay, ở nông thôn đã hình thành và phát triển hệ thống y tế tư
nhân. Ở một chừng mực nào đó, các hoạt động của y tế tư nhân đã đáp ứng một phần nhu cầu bảo vệ sức khỏe
của dân cư địa phương. Tuy nhiên, ở đây cũng cần làm rõ một số vấn đề có thể nhận xét về vai trò xa hội của hệ
thống này.
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Trước hết, về số lượng. Các cơ sở y tế tư nhân ở địa phương đã khá nhiều - riêng ở Văn Nhân đã có 25 thầy
thuốc các loại dang hành nghề. Lực lượng thầy thuốc này trên địa bàn một xã là khá lớn so với nhu cầu chạy
chữa của dân cư. Đây là một trong nhưng lý đo khiến cho các cơ sở y tế tư nhân thu hút được số lượng khách
hàng đáng kể.
Vê uy tín và chất lưng điều trị thì các kết quả phỏng vấn sâu của chúng tôi cho phép phác họa một bức tranh
như sau: trên cái nền tín nhiệm chung cao đối với trạm y tế xã đã nổi lên một vài thầy thuốc có tiếng trong điều
trị một số bệnh. Tuy nhiên, những sự bất tiện, phiền hà đã nêu trên đang hạn chế lưu lượng người bệnh đến
khám - chữa ở trạm y tế. Nói cách khác, trong khi vẫn tín nhiệm chất lượng điều trị chuyên môn của trạm y tế
cao hơn, một số bộ phận dân cư lại sử dụng dịch vụ y tế tư nhân vì sự thuận tiện của nó.
Thứ ba là khả năng cung cấp thuốc men. Về mặt này các cơ sở y tế nhà nước chiếm được tín nhiệm tuyệt
đối, mặc dù giá thuốc đã không còn được bao cấp. Lý do chủ yếu ở đây là ở chỗ thị trường thuốc giả đã tạo nên
tâm lý nghi ngờ đối với các cơ sở bán thuốc tư nhân và một số thầy thuốc tư nhân. Từ đây đã nảy sinh hiện
tượng cơ hội: trong điều kiện khả năng cung cấp có hạn của quầy thuốc trạm xá, thuốc chính phẩm của một số
thầy thuốc tư bị tăng giá. Nhiều ý kiến trả lời phỏng vấn đã khẳng định giá thuốc quá đắt ở một số cơ sở tư
nhân.
Tóm lại, đang tồn tại một số vấn đề trong hệ thống dịch vụ y tế tư nhân, nhưng đại đa số thầy thuốc có bằng
cấp chính thức đang có những đóng góp đáng kể trong việc chăm lo sức khỏe của dân cư. Để phát huy những
khả năng tích cực của hệ thống này, một trong những vấn đề cấp thiết đặt ra có lẽ là tăng cường và hoàn thiện
sự điều chỉnh pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ y tế tư nhân ở nông thôn.
Nếu như trong việc bảo vệ sức khỏe của dân cư nông thôn y tế tư nhân đã bắt đầu chia sẻ vai trò xã hội này
với y tế nhà nước, thì trong lĩnh vực hạn chế sinh đề và kế hoạch hóa gia đình các trạm y tế xã vẫn chiếm vị trí
tuyệt đối. Cho đến nay tất cả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thuyết phục, thực hiện các dịch vụ
tránh thai, theo dõi và quản lý kế hoạch hạn chế sinh đẻ... vẫn do trạm y tế đảm nhận là chủ yếu. Chính trong
lĩnh vực hoạt động này trạm y tế xã đã khẳng định vai trò xã hội đặc biệt của nó trong điều kiện đặc thù ở nước
ta.
Trong khi khẳng định phương hướng giải quyết cơ bản vấn đề dân số là xã hội hóa, chứ không phải y tế hóa
công tác này, chúng ta vẫn phải thừa nhận vai trò không nhỏ của dịch vụ y tế, đặc biệt là hệ thống y tế nhà nước,
trong điều kiện và trình độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay ở nước ta.
Trong cuộc sống thực tế ở nông thôn hiện nay đã xuất hiện những nhu cầu của một bộ phận dân cư (tầng lớp
trẻ là chủ yếu) đối với hệ thống y tế tư nhân trong việc tránh thai. Một loạt yêu cầu của những người miễn
cưỡng phải đặt vòng tránh thai nên họ đến y tế tư nhân để tháo vòng "chui". Loại khác - nạo phá thai do những
điều kiện riêng của cá nhân, không muốn làm công khai ờ cơ sở y tế nhà nước. Dù muốn hay không thì sự tại
những nhu cầu này là hiện thực. Nếu không có tác động điều chỉnh cần thiết thì khó tránh khỏi những điều đáng
tiếc như đã từng xẩy ra ở một số nơi. Có lẽ đây cũng là vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của y tế tư nhân.
Hệ thống y tế nông thôn dưới hình thức một màng lưới rộng khắp các trạm y tế địa phương đã có vai trò to
lớn không chỉ trong việc nâng cao sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, mà cả trong
việc thực hiện các hoạt động dân số và kế hoạch hoá gia đình.
Xét về mọi phương diện, vai trò đặc biệt của hệ thông y tế nhà nước ở địa phương trong quan hệ đối với các
vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình sẽ vẫn giữ vị trí chủ yếu trong những năm tới. Do đó, vấn đề cần đặt ra
trước hết có lẽ là tạo điều kiện bao cấp tới mức có thể đối với những dịch vụ y tế phục vụ công tác dân số và kế
hoạch hóa gia đình. Nếu coi việc đầu tư cho công tác dân số là có hiệu quả xã hội cao, thì chính sự bao cấp ở
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đây là một hình thức đầu tư như vậy
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