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CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH SỨC KHỎE Ở VIỆT NAM. 
 

Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe là gì? 
 
Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe (SDH) là những điều kiện trong đó mọi người được sinh ra, lớn lên, 

sống, làm việc và già đi, bao gồm cả hệ thống y tế. Những điều kiện này được hình thành bởi sự phân bố 

quyền lực, tiền bạc, và các nguồn tài lực ở các cấp độ toàn cầu, quốc gia và địa phương. Các yếu tố xã hội 

quyết định sức khỏe phần lớn là nguyên nhân của vấn đề bất bình đẳng về sức khỏe - sự bất bình đẳng và 

là sự khác biệt có thể tránh được đối với tình trạng sức khỏe giữa các quốc gia cũng như trong mỗi quốc 

gia, giữa nhóm người thuộc các thành phần khác nhau trong xã hội. Bất bình đẳng sức khoẻ khiến cho các 

nhóm người dễ bị tổn thương ở thế bất lợi hơn nữa, do đó làm giảm cơ hội để được khỏe mạnh. (Xem: 

WHO, 2008. Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through Action on the Social Determinants of 

Health, Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health Organization.)  

 

Tại sao tập trung vào các yếu tố xã hội quyết định sức khoẻ? 

 
 Tập trung vào các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe có nghĩa là giải quyết “nguyên nhân của 

những nguyên nhân” của bệnh. Nó cũng có nghĩa là thu hẹp khoảng cách của bất bình đẳng sức 
khoẻ giữa các nhóm khác nhau trong một xã hội. 

 Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe liên quan tới không chỉ ngành y tế mà là mọi lĩnh vực trong 
xã hội. 

 Giải quyết vấn đề các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe là đề cập đến việc làm thế nào để các chính 
sách kinh tế và xã hội có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe. 

 Ở nhiều nước, các chính sách quốc gia nói chung và chính sách y tế quốc gia nói riêng đã không 
dành sự quan tâm thoả đáng đối với vấn đề các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe. Công bằng sức 
khoẻ không được coi là ưu tiên trong chương trình nghị sự ở nhiều quốc gia. Các nỗ lực đã và đang 
được thực hiện trong cải cách y tế nhằm đạt hiệu quả cao đã khiến cho các vấn đề về công bằng 
sức khoẻ nhận được rất ít sự quan tâm.  
 

Các vấn đề bất bình đẳng sức khoẻ chính ở Việt Nam hiện nay là gì? 

 

Báo cáo của 'INTREC’ về SDH tại Việt Nam (xem http://intrec.info/countryreports.html) cho thấy rằng 

vẫn còn có một mức độ cao và dai dẳng trong vấn đề bất bình đẳng ở Việt Nam bao gồm: 

 

 Bất bình đẳng sức khoẻ trong tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em và bệnh tật, trong đó nhóm người 
nghèo, phụ nữ có học vấn thấp và con cái của họ là các đối tượng chịu thiệt thòi.  

 Bất bình đẳng sức khoẻ giữa nam giới và nữ giới. Nữ giới nói chung có thể chất và sức khoẻ tâm 
thần yếu hơn nam giới. 

 Bất bình đẳng trong các nhóm kinh tế xã hội về tỉ lệ tử vong, lối sống, bệnh mãn tính và thương 
tích. Người nghèo dễ bị mắc các bệnh mãn tính cũng như như các yếu tố nguy cơ liên quan. 

 Các yếu tố kinh tế xã hội, giáo dục và các vấn đề địa lý có liên quan đến sự bất bình đẳng, trong đó 

người nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số và người có học vấn thấp là các đối tượng chịu thiệt thòi.  
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Các mối quan ngại chính liên quan đến SDH ở Việt Nam hiện nay là gì? 

 

 Kiến thức và nhận thức về SDH và tầm quan trọng của một cách tiếp cận liên ngành để giải quyết 
các vấn đề y tế còn hạn chế. Quan điểm chung là sức khỏe chỉ là trách nhiệm của ngành y tế. 

 Thiếu thông tin, bằng chứng về SDH. 
 Thiếu chương trình giảng dạy / đào tạo về SDH. 
 Thiếu (hoặc rất hạn chế) sự phối hợp với các tổ chức khác làm việc trong lĩnh vực trên thế giới.  

 

Những gì cần phải được thực hiện để giải quyết vấn đề bất bình đẳng sức khoẻ tại Việt Nam thông 
qua SDH? 
 

 Nguồn lực tài chính cần thiết cho các nghiên cứu cụ thể SDH tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi các nhà 

lãnh đạo cần huy động ngân sách từ các nguồn trong nước và quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi 

cho các nghiên cứu SDH. 

 Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài Việt Nam là cần thiết để tiến hành 

nghiên cứu SDH, tập trung vào, ví dụ, ảnh hưởng của thực phẩm, giao thông và môi trường đối với 

sức khỏe của người dân Việt Nam. 

 Một giáo trình SDH-cụ thể nên được phát triển cho các cơ sở đào tạo y tế công cộng tại Việt Nam 

 Các khóa học SDH đào tạo cần được phát triển và cung cấp cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, thông 

qua sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và các bộ ngành khác nhau. 

 Các chương trình truyền thông về SDH cần được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức cộng đồng về 

SDH thông qua việc phổ biến bằng chứng về SDH, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã 

hội dân sự thực hiện các dự án có liên quan đến SDH trong cộng đồng. 

 

Các hành động cần ưu tiên để giải quyết vấn đề SDH 
 

    

 
 

 

 

Bản tóm tắt này được tài trợ bởi Uỷ ban Châu Âu như là một phần của dự án INTREC (Seventh Framework 

Programme, Dự án tài trợ số 282605). 

 

Địa chỉ liên hệ: phuongtb@healthCD.org and john.kinsman@epiph.umu.se 
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