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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

 

Năm 2019, thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của một bệnh viêm phổi 

mới gây ra bởi hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng Coronavirus 2 – 

SARS-CoV-2, được gọi là bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) [44]. 

COVID-19 sau đó đã được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch toàn 

cầu vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 với 118.000 trường hợp được xác nhận và 

4.291 trường hợp tử vong trên 114 quốc gia [71]. Sự gia tăng nhanh chóng từ 

hàng nghìn lên đến hàng triệu trường hợp đã gây chú ý trên toàn thế giới [72]. 

 Để thực hiện công tác phòng chống dịch cho cộng đồng, nhân viên y tế 

đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19, không 

chỉ để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho xã hội, mà còn trực tiếp tham gia điều 

trị các trường hợp được xác nhận giữa các bệnh viện được chỉ định chăm sóc 

COVID-19 trong nước [56]. Nhân viên y tế đã đóng góp vào nhiều hoạt động 

dịch tễ học, bao gồm phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, truy tìm ca bệnh và 

giám sát chặt chẽ ca bệnh nghi ngờ hoặc nhóm tiếp xúc gần [33]. Do đó, nhân 

viên y tế có nhiều khả năng gặp các vấn đề quá tải tâm lý và dễ gặp nguy cơ 

mắc các rối loạn tâm lý tiêu cực hoặc nguy cơ mắc COVID-19 hoặc nguy cơ 

tử vong cao khi làm việc trong môi trường bệnh truyền nhiễm.  

Tình trạng quá tải tâm lý đại diện cho một căng thẳng liên quan đến công 

việc là kết quả của việc tiếp xúc nhiều lần với các yếu tố gây căng thẳng tại 

nơi làm việc, được đặc trưng bởi sự kiệt quệ (tức là sự cạn kiệt các nguồn lực 

về tinh thần và thể chất của một người), sự hoài nghi (tức là, hình thức tách 

rời tiêu cực hoạt động) và giảm hiệu quả (tức là nhận thức về một người thiếu 

năng suất và thành tích) [52]. Trong khi bùng phát COVID-19, tỷ lệ quá tải ở 

nhân viên y tế dao động từ 13% đến 51%, tùy thuộc về đất nước, công việc cụ  
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thể trong bệnh viện và khoảng thời gian dữ liệu được thu thập [19], [73]. 

Tại thành phố Đà Nẵng, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn 

biến phức tạp và gây ra nhiều áp lực công việc cho nhân viên y tế. Tại Bệnh 

viện Tâm thần Đà Nẵng, nhân viên y tế cũng vừa được điều động tham gia 

chống dịch vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn điều trị và chăm sóc 

người bệnh tâm thần. Với sự khó đoán định và phức tạp của COVID-19, việc 

hiểu rõ tác động tâm lý của nó để cung cấp các chính sách và hỗ trợ sức khỏe 

tâm thần kịp thời và lâu dài cho nhân viên y tế là điều cần thiết trong thời kỳ 

mới của đại dịch. Vì tình trạng quá tải của nhân viên y tế có liên quan đến 

việc giảm chất lượng chăm sóc và giảm sự an toàn của bệnh nhân, quản lý 

hiệu quả tình trạng quá tải của nhân viên y tế có ý nghĩa thiết thực đối với cả 

nhân viên trong ngành y tế và bệnh nhân, với những hậu quả lớn đối với cách 

hệ thống y tế ứng phó với các đợt bùng phát hiện tại hoặc trong tương lai. 

Để hiểu được thực trạng này và từ đó có cơ sở để định hướng phương 

pháp giải quyết tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế và hướng đến 

nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân tại thành phố Đà Nẵng, 

chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu tình trạng quá tải tâm lý trong bối 

cảnh mới đại dịch COVID-19 của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần 

Đà Nẵng” với các mục tiêu sau: 

1. Mô tả tình trạng quá tải tâm lý trong bối cảnh mới đại dịch COVID-

19 của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

2. Đánh giá mối liên quan giữa tình trạng quá tải tâm lý với các vấn đề 

trầm cảm, lo âu và stress trong bối cảnh mới đại dịch COVID-19 của nhân 

viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

3. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tình trạng quá tải tâm lý trong bối 

cảnh mới đại dịch COVID-19 của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà 

Nẵng. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

 

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUÁ TẢI TÂM LÝ 

1.1.1. Định nghĩa quá tải tâm lý 

Quá tải tâm lý (QTTL) được đưa vào Bản sửa đổi lần thứ 11 của Bảng 

phân loại bệnh tật quốc tế (ICD-11) như một hiện tượng nghề nghiệp.   

Tình trạng QTTL (Burn-out) được định nghĩa trong ICD-11 như sau: 

“Quá tải là một hội chứng được khái niệm là kết quả của căng thẳng mãn 

tính tại nơi làm việc mà không được quản lý thành công. Nó được đặc trưng 

bởi ba khía cạnh: 

- Cảm giác cạn kiệt năng lượng hoặc quá tải; 

- Gia tăng khoảng cách tinh thần với công việc của một người, hoặc cảm 

giác tiêu cực hoặc hoài nghi liên quan đến công việc của một người; và 

- Giảm hiệu quả chuyên môn.” 

Burn-out đề cập cụ thể đến các hiện tượng trong bối cảnh nghề nghiệp và 

không nên được áp dụng để mô tả trải nghiệm trong các lĩnh vực khác của 

cuộc sống. 

Burn-out cũng được đưa vào ICD-10, cùng loại với ICD-11, nhưng định 

nghĩa bây giờ chi tiết hơn [70]. 

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu về quá tải tâm lý 

Các mô tả về quá tải có thể được tìm thấy trong hồ sơ lịch sử và chúng 

dường như rõ ràng qua các thời kỳ và nền văn hóa khác nhau (các báo cáo về 

cảm giác quá tải có thể được tìm thấy từ Cựu ước đến các tác phẩm của 

Shakespeare) [43]. Tuy nhiên, phải đến giữa những năm 1970, các nhà nghiên 

cứu mới bắt đầu điều tra về cảm giác quá tải. Đặc biệt, hai nhà nghiên cứu 
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độc lập, Herbert Freudenberger, một bác sĩ tâm thần và Christina Maslach, 

một nhà tâm lý học xã hội, là những nhà nghiên cứu đầu tiên bắt đầu kiểm tra 

chứng quá tải. Cụ thể, Freudenberger (1974) [30] là người đầu tiên mô tả khái 

niệm về tình trạng quá tải của nhân viên. Các yếu tố cơ bản trong định nghĩa 

quá tải của ông đã mô tả những trải nghiệm này là thất bại, hao mòn hoặc quá 

tải do đưa ra những yêu cầu quá mức về năng lượng, sức mạnh hoặc nguồn 

lực, và vẫn có thể được nhìn thấy trong các định nghĩa hiện đại về quá tải 

trong công việc. 

 Maslach và cộng sự (1996) đã định nghĩa quá tải là trải nghiệm của sự 

quá tải, trong đó những cá nhân mắc phải nó trở nên hoài nghi về giá trị nghề 

nghiệp của họ và nghi ngờ khả năng thực hiện của họ [51]. Theo Maslach và 

cộng sự (1996) [51] quá tải bao gồm ba khía cạnh tức là quá tải, hoài nghi và 

thiếu hiệu quả chuyên môn. Cụ thể hơn, quá tải đề cập đến cảm giác căng 

thẳng, cụ thể là mệt mỏi mãn tính do nhu cầu công việc quá mức. Chiều 

hướng thứ hai, phi cá nhân hóa hoặc hoài nghi, đề cập đến thái độ thờ ơ hoặc 

tách rời đối với công việc nói chung và những người cùng làm việc với 

họ; dẫn đến mất hứng thú với công việc và cảm thấy công việc mất đi ý 

nghĩa. Cuối cùng, thiếu hiệu quả nghề nghiệp đề cập đến cảm giác giảm hiệu 

quả, đạt được thành công và hoàn thành cả trong công việc của một người và 

tổ chức. 

Như Maslach và Leiter (2016) sau đó đã nhấn mạnh, quá tải là kết quả 

của những căng thẳng giữa các cá nhân kéo dài trong công việc [53]. Nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng quá tải có liên quan đến việc giảm hiệu suất ở nơi làm việc 

(Ruotsalainen và cộng sự, 2015) [63] thường dẫn đến một số hình thức rút lui, 

chẳng hạn như vắng mặt và ý định rời bỏ công việc. Nói cách khác, đó là việc 

người lao động không có khả năng hoặc thiếu nguồn lực để đáp ứng các yêu 

cầu liên quan đến nhiệm vụ công việc [52]. Để trích dẫn câu hỏi của Bühler 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B45
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B77
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B77
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B77
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B79
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B99
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B25
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và Land (2003) [23] “tại sao trong cùng một điều kiện làm việc, một cá nhân 

lại bị quá tải, trong khi một cá nhân khác lại không có triệu chứng gì?”, chúng 

ta cần lưu ý rằng quá tải trên thực tế là một phản ứng với các sự kiện căng 

thẳng và cách mỗi cá nhân phản ứng với những sự kiện đó phụ thuộc vào cách 

họ đánh giá chúng [64]. Do đó, phản ứng của một người đối với tác nhân gây 

căng thẳng trong công việc có thể từ kích thích nhẹ đến kích thích đáng 

kể. Nói cách khác, trong khi có những nhân viên báo cáo rằng họ cảm thấy 

quá tải, thì có những người khác lại không, mặc dù họ đều làm việc trong 

cùng một môi trường làm việc. Một cơ chế có thể phân biệt phản ứng của 

nhân viên đối với môi trường làm việc căng thẳng là đặc điểm tính cách. Tính 

cách có thể là một cơ chế đối phó cho phép các cá nhân có được / bảo tồn các 

nguồn lực và bảo vệ bản thân khỏi các hành vi lệch lạc [32] hoặc nó có thể 

khiến ai đó trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn trước các tác nhân gây 

căng thẳng. Hai hiện tượng tâm lý quan trọng liên quan đến nhân cách, là 

trầm cảm và lo âu. Như Middeldorp và cộng sự (2006) [54] đề cập đến chứng 

loạn thần kinh, tức là cảm xúc không ổn định và dễ bị lo lắng, và hướng ngoại 

thấp có tương quan thuận với cả trầm cảm và lo lắng. Thật vậy, sự ổn định về 

mặt cảm xúc đã được chứng minh là có liên quan tiêu cực đến thành phần cốt 

lõi của quá tải, tức là quá tải về mặt cảm xúc, sự suy giảm cá nhân và liên 

quan tích cực đến thành tích cá nhân [32], trong khi hướng ngoại được phát 

hiện có liên quan tiêu cực đến quá tải về cảm xúc và có liên quan tích cực đến 

thành tích cá nhân [32]. Điều đó có nghĩa là, những người hướng ngoại hơn 

và ổn định hơn về mặt cảm xúc, sẽ ít có nguy cơ bị quá tải hơn và ngược 

lại. Tuy nhiên, câu hỏi về mức độ quá tải được phân biệt với trầm cảm và lo 

lắng, hoặc liệu chúng có bổ sung cho nhau hay không, vẫn chưa được giải 

đáp; và câu hỏi này rất quan trọng vì tình trạng quá tải có thể bị gán ghép sai 

là trầm cảm và / hoặc rối loạn lo âu, dẫn đến các kỹ thuật điều trị không phù 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B25
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00284/full#B86
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hợp. 

Như vậy, có thể thấy quá tải công việc là vấn đề rất dễ xảy ra do nhiều 

yếu tố tác động đến. Do đó, nguy cơ quá tải công việc là vấn đề cần được các 

nhà quản lý quan tâm đến và chủ động phát triển các biện pháp dự phòng hiệu 

quả cho người lao động. 

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa hạng II 

Bệnh viện chuyên khoa hạng II cở sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa trực thuộc sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Ngành, 

có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khư vực bao gồm nhiều 

tỉnh, thành phố. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ chuyên khoa, trang bị thích hợp 

và cơ sở hạ tầng phù hợp [2]. 

Chức năng, nhiệm vụ: 

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh 

a. Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa tâm thần 

của bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoài trú. 

b. Giải quyết hầu hết các bệnh thuộc chuyên khoa tâm thần ở địa 

phương. 

2. Đào tạo cán bộ 

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc 

đại học và trung học, đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc đại học 

và trung học. 

b. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến 

dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.  

3. Nghiên cứu khoa học về y học 

a. Tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa 

học về chuyên khoa ở cấp nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở, chú trọng nghiên 

cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh 
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không dùng thuốc. 

b. Nghiên cứu, triển khai dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên 

khoa để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật 

a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo chuyên khoa thuyến 

dưới và những người hành nghề về chuyên khoa trong địa bàn được Sở Y tế 

phân công để phát triển kĩ thuật chuyên khoa và nâng cao chất lượng cấp cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa. 

b. Kết hợp với cơ sở y tế thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng trong khu vực 

được phân công. 

5. Phòng bệnh 

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác 

phòng bệnh, phòng dịch. 

6. Hợp tác quốc tế 

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo dúng quy định 

của Nhà nước. 

7. Quản lý kinh tế 

a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà nước cấp. 

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi ngân 

sách của bệnh viện. từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh. 

c. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, 

đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.  
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1.2. THỰC TRẠNG QUÁ TẢI TÂM LÝ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ  TRÊN 

THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 

1.2.1. Trên thế giới 

Trên Thế giới hiện nay, QTTL trong môi trường y tế ngày càng trở thành 

một vấn đề quan tâm với các nhà quản lý vì nhân viên y tế (NVYT) là những 

người thường xuyên phải làm việc trong môi trường áp lực cao.  

Một nghiên cứu thuần tập quan sát ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ chỉ ra 

rằng NVYT tuyến đầu có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn 11 lần so với cộng 

đồng nói chung [58]. Tác động tâm lý như vậy không chỉ gây gánh nặng cho 

sức khỏe của NVYT mà còn có thể cản trở khả năng quản lý COVID-19 một 

cách hiệu quả [41]. Hơn nữa, một đánh giá có hệ thống về các vấn đề sức 

khỏe tâm thần mà NVYT gặp phải trong đại dịch COVID-19 đã báo cáo rằng 

căn bệnh này có thể là một yếu tố nguy cơ độc lập gây căng thẳng cho NVYT 

[66]. Tại Trung Quốc theo báo cáo trong một nghiên cứu được thực hiện bởi 

Lai và cộng sự, nơi hơn 70,0% bị rối loạn căng thẳng trong thời gian bùng 

phát [45] tại Trung Quốc với hơn 80.000 trường hợp dương tính. Ở Hoa Kỳ là 

tỷ lệ NVYT căng thẳng là 60,2% [21]. Mặc dù Hoa Kỳ là quốc gia có thu 

nhập cao với hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến, nhưng NVYT nước này 

vẫn bị căng thẳng vì số ca và tử vong do COVID-19 quá lớn. Nghiên cứu của 

Alshekaili ở Oman, báo cáo rằng NVYT tuyến đầu có nguy cơ bị căng thẳng 

tâm lý cao hơn khoảng 1,5 lần so với NVYT ngoài tuyến [16]. 

Tại Ý, tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2020, khoảng 17.000 NVYT tuyến 

đầu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, và 127 người trong số 

họ đã chống chọi với căn bệnh này [27]. Điều này cho thấy NVYT đang phải 

đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng rất lớn do cuộc khủng hoảng COVID-

19, do đó có thể dẫn đến QTTL cao hơn. 

Nghiên cứu của Chizumi Yamada và cộng sự (2021) với mục tiêu đánh 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.628341/full#B17
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giá tỷ lệ quá tải ở cả NVYT và không phải NVYT tại một bệnh viện chuyên 

biệt do coronavirus 2019 (COVID-19) cấp và tìm ra các yếu tố liên quan đáng 

kể đến tình trạng quá tải. Phương pháp: Một trăm bảy mươi chín người trả lời 

(81,4% tổng số nhân viên) đã trả lời một bảng câu hỏi đã được bao gồm. 16 

trong số 50 câu hỏi là các mục của Khảo sát tổng quát về kiểm kê của 

Maslach Burnout (MBI-GS); 34 câu hỏi còn lại hỏi về số giờ làm việc trung 

bình khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bệnh nhân COVID-19, ý định bỏ 

học, các loại lo lắng liên quan đến bản thân và gia đình, các loại lo lắng liên 

quan đến công việc ở bệnh viện, những thay đổi trong lối sống so với những 

người trong giai đoạn trước COVID-19 và các loại hỗ trợ cần thiết. Tình trạng 

quá tải được đánh giá bằng cách sử dụng phiên bản MBI-GS. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy tỷ lệ quá tải chung là 8,9%. Các yếu tố liên quan đáng kể đến 

tình trạng kiệt sức là lo lắng liên quan đến nhiễm COVID-19, hành vi tự cách 

ly và căng thẳng của bệnh nhân, thiếu ngủ so với giai đoạn trước COVID-19 

và mong muốn có nhiều ngày nghỉ hơn, tăng số lượng nhân viên, trả tiền cho 

rủi ro và nguồn lực để đối phó với căng thẳng [25]. 

Nghiên cứu của Elham Bazmi và cộng sự (2019) trên 1807 người tham 

gia từ giai đoạn đầu tiên của đoàn hệ sức khỏe nhân viên trong năm 2017-

2018. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng như một công cụ tự quản lý 

sử dụng Maslach Burnout Inventory (MBI). Điểm của bảng câu hỏi dao động 

từ không bao giờ đến hàng ngày, với 3 mức độ quá tải cũng như quá tải bản 

thân; sau đó, điểm số được phân loại là thấp, trung bình hoặc cao. Mô hình 

hồi quy logistic thứ tự được sử dụng để điều chỉnh các biến phụ thuộc thứ tự. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Điểm trung bình của tổng số lần quá tải là 16,5 

± 7,77 và có liên quan đến kinh nghiệm làm việc và nhóm tuổi (p 

<0,001). Các thành phần của quá tải bao gồm suy kiệt cảm xúc (8,9 ± 9,0), 

giải thể nhân cách (23 ± 2,9) và hoàn thành nhiệm vụ (34 ± 8,6). Tình trạng 



10 

 

quá tải về cảm xúc có liên quan đến giới tính (ít hơn ở nam, OR = 0,48) và 

loại công việc (ở viên chức ít hơn so với NVYT, OR = 0,488). Tình trạng quá 

tải tổng hợp phổ biến hơn ở những nhân viên trẻ tuổi (OR = 3,85). Cá nhân 

hóa có liên quan đến những người làm ca trực (OR = 2,42) [28]. 

Nghiên cứu với dữ liệu được thu thập từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020, 

trong Đại dịch COVID-19, từ nhân viên của hai bệnh viện Romania. Mục tiêu 

của nghiên cứu là xác định các yếu tố dự báo tình trạng quá tải ở NVYT trong 

đại dịch COVID-19. Năm trăm hai mươi ba NVYT đã hoàn thành một loạt 

bảng câu hỏi đo lường mức độ quá tải, nhu cầu công việc, công việc tài 

nguyên và tài nguyên cá nhân. Trong số những người được hỏi, 14,5% có 

mức độ kiệt quệ về mặt lâm sàng (thành phần trung tâm của quá tải). Ba nhu 

cầu công việc (xung đột công việc - gia đình, thiếu sự chuẩn bị / phạm vi hành 

nghề, nhu cầu về tình cảm), ba nguồn lực công việc (đào tạo, phát triển 

chuyên môn, và giáo dục thường xuyên; giám sát, ghi nhận và phản hồi; 

quyền tự chủ và kiểm soát), và một nguồn lực cá nhân (hiệu quả của bản thân) 

là những yếu tố dự báo đáng kể cho tình trạng quá tải, cùng giải thích 37% sự 

khác biệt về mức độ quá tải của NVYT. Dựa trên kết quả của chúng tôi, các 

can thiệp tâm lý trong đại dịch COVID-19 đối với NVYT nên tập trung chủ 

yếu vào những nhu cầu này và tài nguyên [14]. 

Mihai C. T. Dimitriu và cộng sự tiến hành nghiên cứu về tình trạng quá 

tải của NVYT Romania trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Theo đó, 

quá tải được coi là đáp ứng một trong ba tiêu chí: mức độ kiệt quệ về mặt tinh 

thần (≥27), và / hoặc điểm cao về tính cá nhân hóa (≥10) và / hoặc điểm thành 

tích cá nhân thấp (≤33). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ quá tải trung bình 

đối với cư dân y tế là 76%, khoảng hai tháng sau khi đại dịch bùng phát, cao 

hơn so với các nghiên cứu được thực hiện trong thời kỳ bình thường. Tỷ lệ 

toàn cầu của hội chứng quá tải ở những người dân y tế đang ở mức cao, 
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chứng tỏ rằng mối đe dọa do SARS-CoV-2 gây ra là một yếu tố gây căng 

thẳng lớn cho NVYT [55]. 

 Nghiên cứu của Yuan Wu và cộng sự (2020) với sử dụng thang đo quá 

tải của Maslach, mục tiêu là để so sánh tần suất quá tải giữa các bác sĩ và y tá 

ở khu tuyến đầu (FL) và những người làm việc ở khu bình thường (UWs). 

Phương pháp Một cuộc khảo sát với tổng số 49 câu hỏi được thực hiện cho 

220 NVYT từ COVID-19 FL và UWs, với tỷ lệ 1: 1. Các kết quả: Nhóm làm 

việc trên FLs có tần suất quá tải thấp hơn (13% so với 39%; P <0,0001) và ít 

lo lắng về việc bị nhiễm bệnh hơn so với nhóm UW. So với NVYT làm việc 

tại UWs của họ cho bệnh nhân không bị nhiễm, NVYT làm việc tại khu 

COVID-19 FL có tần suất quá tải thấp hơn. Những kết quả này cho thấy rằng 

khi đối mặt với cuộc khủng hoảng COVID-19, cần cân nhắc cả nhân viên 

phường FL và UW khi đưa ra các chính sách và thủ tục để hỗ trợ hạnh phúc 

của NVYT [75]. 

1.2.2. Tại Việt Nam 

Nghiên cứu của Nguyễn Trần Ngọc Diễm được thực hiện tại Bệnh viện 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2019. 

Đối tượng nghiên cứu (ĐTNC): Bác sỹ, lãnh đạo bệnh viện, các quy định và 

chính sách hiện hành của bệnh viện. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi đánh giá 

quá tải nghề nghiệp cho NVYT (Maslach Burnout Inventory for Medical 

Personnel) gồm 22 câu hỏi. Kết quả: Có 167 (41,4%) bác sỹ nam và 236 

(58,6%) bác sỹ nữ. Điểm quá tải chung của bác sĩ là 53,0 ± 23,5 (7-127) và 

cảm giác về hiệu quả chuyên môn của bản thân bác sỹ là 14,2 ± 8,1 (0-43). 

Quá tải chung được tìm thấy ở 62,6% bác sỹ. Ở từng khía cạnh quá tải, 73,4% 

bác sỹ bị quá tải về mặt tinh thần, 44,2% bác sỹ có cảm giác hoài nghi về bản 

thân và 64,8% số bác sỹ đối diện với quá tải nghề nghiệp khi cảm nhận về 

thành tích bản thân. Các yếu tố về dịch vụ y tế, nhân lực, tài chính, cơ sở vật 
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chất, điều hành và quản lý đều đang ảnh hưởng theo hướng góp phần làm gia 

tăng quá tải ở các bác sỹ. Kết luận: Quá tải công việc ở bác sỹ của bệnh viện 

quận Thủ Đức là khá cao. Các sức ép về khối lượng công việc/ dịch vụ y tế và 

con người, áp lực tự chủ tài chính, điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp và yếu tố 

quản trị đã và đang làm gia tăng sự quá tải ở bác sỹ [3].  

Nguyễn Bảo Trân và cộng sự tiến hành nghiên cứu cắt ngang mô tả 

nhằm mục đích nghiên cứu tình trạng quá tải và các yếu tố liên quan đến tình 

trạng quá tải của nhân viên chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp, Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhân viên bị quá tải cao là 

20,2%, trung bình là 32,9% và thấp là 46,9%. Mức độ quá tải của ĐTNC ở 

mức độ trung bình (3,09 ± 1,42). Theo đặc điểm cá nhân, yếu tố ảnh hưởng 

nhiều đến tình trạng quá tải của nhân viên là số ngày trực trong tuần (β = 

0,45; p = 0,001). Một số yếu tố ảnh hưởng một phần đến tình trạng quá tải của 

nhân viên như tuổi hay trình độ chuyên môn, thời gian công tác. Yếu tố giới 

không ảnh hưởng đến tình trạng quá tải của nhân viên chẩn đoán hình ảnh 

[11].  

Quá tải ở NVYT là một vấn đề sức khoẻ nghề nghiệp có thể dẫn đến sai 

sót y khoa, có liên quan đến tỉ lệ tử vong cao hơn và làm giảm hài lòng người 

bệnh. Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Bích và cộng sự được tiến hành với mục 

tiêu mô tả thực trạng quá tải nghề nghiệp ở bác sĩ và điều dưỡng tại một bệnh 

viện chuyên khoa hạng 1 ở Việt Nam. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện 

từ tháng 02/2020 đến tháng 09/2020 tại các Khoa lâm sàng của bệnh viện 

bằng bảng hỏi định lượng trên 226 bác sĩ và điều dưỡng. Nghiên cứu sử dụng 

thang đo quá tải Maslach (MBI) phiên bản đã được chuẩn hóa tại Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ cạn kiệt cảm xúc mức cao chiếm ưu thế 

72,12%; tỉ lệ tính tiêu cực mức cao chiếm 78,77%; tỉ lệ hiệu quả cá nhân mức 

cao chiếm 67,26%. Khi đánh giá quá tải chung, kết quả cho thấy tỉ lệ có quá 
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tải chung là 75,22% và tỉ lệ không là 24,78. Nghiên cứu khuyến cáo cần áp 

dụng các biện pháp để phòng ngừa quá tải nghề nghiệp ở bác sĩ và điều 

dưỡng. Khi xét mức độ các khía cạnh của hội chứng quá tải, nghiên cứu ghi 

nhận các khía cạnh cạn kiệt cảm xúc, tính tiêu cực, hiệu quả cá nhân mức độ 

cao điều chiếm ưu thế. Đánh giá các khía cạnh của hội chứng quá tải, nghiên 

cứu chúng tôi ghi nhận: Điểm cạn kiệt cảm xúc trung bình là 31,20 (ĐLC: 

9,76) với điểm nhỏ nhất là 3 và điểm lớn nhất là 52. Điểm tính tiêu cực trung 

bình là 13,17 (ĐLC: 4,51), điểm tính tiêu cực nhỏ nhất là 13,17 và điểm tính 

tiêu cực lớn nhất là 23. Và điểm hiệu quả cá nhân trung bình là 30,60 (ĐLC: 

6,92), với giá trị nhỏ nhất là 18 và giá trị cao nhất là 46 [1]. 

Nghiên cứu của Trần Thị Hải Vân, Lâm Tứ Trung và cộng sự (2020) 

đánh giá tình trạng QTTL NVYT tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và Trung 

tâm Y tế huyện Hòa Vang cho kết quả: Sự quá tải về lãnh vực Suy kiệt cảm 

xúc của cả hai đơn vị phần lớn là ở mức độ thấp (và đều chiếm tỷ lệ 92%) các 

mức độ còn lại đều tương đương. Sự quá tải về lãnh vực Giải thể nhân cách 

của cả hai đơn vị phần lớn là ở mức độ thấp (77,4%- 83,1%) các mức độ còn 

lại TTYT Hòa Vang cao hơn BVTT (13,7%- 10,9%; 8,8% - 5,9%). Sự quá tải 

về lãnh vực Hoàn thành nhiệm vụ của cả hai đơn vị phần lớn là ở mức độ thấp 

(73,5% - 64,4 %) các mức độ còn lại TTYT Hòa Vang thấp hơn BVTT 

(10,08% - 13,9%; 15.7% - 21,8%). Điểm trung bình của các lãnh vực của 

MBI trong nhóm nghiên cứu không có sự khác biệt nhiều giữa TTYT Hòa 

Vang và BVTT Đà nẵng và đều nằm trong mức độ yếu tố nguy cơ thấp [13]. 

1.3. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ CĂNG THẲNG 

CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ 

Đã có một số nghiên cứu về tình trạng quá tải giữa các nhân viên y tế, đã 

chứng minh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần khi đối mặt 

với đại dịch COVID-19 [36], [65], [67], [41], [48]. 



14 

 

1.3.1. Đặc điểm cá nhân, gia đình và xã hội 

Juanjuan Yi và cộng sự trong một nghiên cứu tại Trung Quốc năm 2020 

cho kết quả: Đối với các triệu chứng lo lắng của NVYT, trình độ học vấn (p = 

0,02; OR = 1,77; KTC 95%, 1,1–2,85), và áp lực nghề nghiệp (p <0,01; OR = 

8,08; KTC 95%, 2,96–22,02) là các yếu tố nguy cơ. Giới tính nữ (p= 0,028; 

KTC 95%, 1,09–4,88) và áp lực nghề nghiệp (p <0,01; OR = 10,94; KTC 

95%, 3,88–30,74) là các yếu tố nguy cơ gây lo âu ở NVYT [39]. 

Andrés Fernando Vinueza-Veloz và cộng sự thực hiện nghiên cứu cắt 

ngang quan sát với 224 bác sĩ và điều dưỡng từ các cơ sở của mạng lưới y tế 

toàn diện Ecuador đã tham gia. Những người tham gia đã được quản lý được 

đánh giá dựa trên thang Maslach Burnout. Kết quả: Hơn 90% NVYT và điều 

dưỡng có QTTL trung bình-nặng, có liên quan có ý nghĩa thống kê với chức 

năng (bác sĩ so với điều dưỡng), tuổi và giới tính. NVYT bị ảnh hưởng 

thường xuyên hơn so với nhân viên điều dưỡng, cả trên toàn cầu và về mức 

độ suy kiệt và suy giảm tinh thần về cảm xúc [17].  

Theo nghiên cứu của Ting Zhou và cộng sự (2022), y sĩ, phụ nữ, người 

từ 30 đến 50 tuổi và những người làm việc ở tuyến 2 trong thời kỳ xảy ra đại 

dịch có điểm cao hơn về các triệu chứng tâm lý và kiệt sức trong thời kỳ 

phòng, chống dịch thường xuyên. Các yếu tố gây căng thẳng trong công việc 

liên quan đến dịch bệnh đã dự báo tích cực tình trạng kiệt sức, lo lắng và trầm 

cảm ở các nhân viên y tế. Hỗ trợ xã hội và hỗ trợ tổ chức được nhận thức có 

liên quan đến các triệu chứng kiệt sức, lo lắng và trầm cảm được báo cáo [68]. 

Cụ thể, nhân viên y tế khác nhau ở các nhóm tuổi và nghề nghiệp báo cáo có 

sự khác biệt đáng kể về mức độ kiệt sức (F (3, 3473) = 3,91, p = 0,008 và F 

(3, 3473) = 5,58, p = 0,001, tương ứng). Nhân viên y tế ở các nhóm tuổi 31–

40 và 41–50 báo cáo điểm số kiệt sức cao hơn các nhóm tuổi khác (đối với 

nhóm dưới 30 tuổi, M = 29,59, SD = 14,02; đối với nhóm 31–40, M = 31,21, 
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SD = 14,31; đối với nhóm tuổi 41–50, M = 31,30, SD = 13,91; và đối với 

nhóm trên 51 tuổi, M = 29,13 SD = 15,00). Ngoài ra, nhân viên hành chính 

báo cáo mức độ kiệt sức thấp hơn (M = 27,62, SD = 14,96) so với ba nghề 

còn lại (đối với bác sĩ, M = 31,66, SD = 13,40; đối với điều dưỡng, M = 

30,70, SD = 14,21; đối với y tế kỹ thuật viên, M = 30,65, SD = 14,80) [68].  

Nghiên cứu về mức độ căng thẳng của bác sĩ và các yếu liên quan của 

Rumeysa và cộng sự năm 2020 cho thấy phụ nữ, những người trẻ, độc thân, 

có ít kinh nghiệm làm việc hơn, làm công việc tuyến đầu có điểm số căng 

thẳng cao hơn, trong khi sinh con có điểm số thấp hơn. Những người sống 

một mình có điểm số cao hơn so với những người sống với vợ / chồng và con 

cái của họ [62]. 

Trong một nghiên cứu của Haozheng Cai và cộng sự năm 2019 tại Hồ 

Bắc, Trung Quốc trong thời gian bùng phát dịch bệnh do Coronavirus 

(COVID-19), dân số nghiên cứu được chia thành bốn nhóm tuổi (18-30 tuổi, 

31-40 tuổi, 41-50 tuổi, trên 50 tuổi). Các yếu tố chính liên quan đến căng 

thẳng là lo lắng về an toàn cá nhân (P <0,001), lo lắng cho gia đình của họ (P 

<0,001). NVYT ở nhóm 31-40 tuổi lo lắng hơn về việc lây nhiễm cho gia 

đình họ so với các nhóm khác (2,46 ± 0,72). Lo lắng về sự an toàn của bản 

thân cũng là một yếu tố quan trọng gây ra lo lắng ở NVYT, đặc biệt là ở 

nhóm 41–50 tuổi [35].  

1.3.2. Đặc điểm quá trình tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong 

bối cảnh mới 

Tần suất quá tải ở nhóm các bác sĩ và điều dưỡng ở khu tuyến đầu (FL) 

thấp hơn đáng kể so với nhóm làm việc ở khu bình thường (UW) (13% so với 

39%; P <0,0001). Tần suất của mức thành tích cá nhân (PA) thấp ở nhóm FL 

thấp hơn ở nhóm UW (39% so với 61%; P = 0,002; Nhiều người tham gia 

hơn từ FL (76%) hoàn toàn không đồng ý hoặc không đồng ý rằng anh ấy và / 
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hoặc cô ấy cảm thấy quá tải hơn bây giờ so với trước cuộc khủng hoảng 

COVID-19. Những người tham gia tiếp tục làm việc trong UWs của họ lo 

lắng hơn về việc bản thân hoặc một thành viên trong gia đình bị nhiễm 

bệnh. Cả hai nhóm đều tỏ ra lo lắng tương tự rằng cuộc khủng hoảng COVID 

sẽ tiếp tục trong một thời gian dài [74]. 

Nghiên cứu của Ting Zhou và cộng sự (2022) cho kết quả có sự khác 

biệt giữa các nhóm đối với nhân viên y tế với các nguy cơ phơi nhiễm khác 

nhau về kiệt sức cũng có ý nghĩa và cho thấy các mô hình tương tự (F (3, 

3473) = 7,37, p <0,001) [68]. 

Trong đợt bùng phát dịch, NVYT được cách ly đã trải qua sự sợ hãi, kỳ 

thị và thất vọng. Cách ly và làm việc trong các khoa có nguy cơ cao và tiếp 

xúc với người nhiễm bệnh được coi là nguyên nhân gây tác động nhiều nhất 

[42]. 

Wen Lu và cộng sự trong một nghiên cứu năm 2020 đưa ra một số yếu tố 

góp phần làm tăng quá tải tâm lý bao gồm làm việc trong khu cách ly 

(p<0,001), lo lắng về việc bị nhiễm bệnh (p <0,001), thiếu thiết bị bảo hộ 

(p <0,001) [69]. 

Nghiên cứu của Dương Thành Hiệp tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, 

Bến Tre năm 2014 cũng chỉ ra rằng: các điều dưỡng phải làm việc trong môi 

trường có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao thì có khả năng bị căng thẳng công 

việc cao gấp 1,7 lần so với các điều dưỡng làm việc trong môi trường ít nguy 

cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, khả năng bị căng thẳng công việc cũng cao hơn ở 

những điều dưỡng làm việc với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa tốt 

(OR = 1,8, p=0,05) [4].  

1.3.3. Đặc điểm công việc - môi trường làm việc trong bối cảnh mới dịch 

COVID-19 

Tình trạng quá tải xảy ra thường xuyên hơn đáng kể ở những nhân viên  
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ở khu vực bình thường (tỷ lệ 86%) so với những NVYT làm việc ở những nơi 

mà chúng tôi coi là khoa tuyến đầu: khoa cấp cứu, khoa X quang, bao gồm cả 

khoa CT / MRI và khoa chăm sóc đặc biệt - lô. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ quá 

tải chỉ 66% (p <0,05, từ kiểm định thống kê chi bình phương). Chúng tôi coi 

đơn vị cấp cứu, khoa X quang, bao gồm cả khoa CT / MRI và đơn vị chăm 

sóc đặc biệt là các khoa tuyến đầu vì tất cả các bệnh nhân, tại thời điểm xuất 

trình, hiện được coi là những bệnh nhân có khả năng bị nhiễm bệnh cho đến 

khi bị vô hiệu bởi xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase âm tính theo thời 

gian thực thường thực hiện 24 giờ trong bệnh viện của chúng tôi. Thời gian 

kéo dài là do thử nghiệm này được phân tích trong phòng thí nghiệm bên 

ngoài [55].  

Theo nghiên cứu của Chih-Wei Sung, các yếu tố liên quan đến quá tải 

đang làm việc trong bộ phận ACC (chăm sóc cấp tính và nguy kịch) (tỷ lệ 

chênh lệch đã điều chỉnh (aOR) = 1,84, KTC 95% = 1,20–3,39, p = 0,019) 

gồmm chăm sóc các trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận COVID-19 (aOR = 

3,90, 95% CI = 1,14–13,37, p = 0,031), và rối loạn trầm cảm (aOR = 9,44, 

95% CI = 7,44–11,97, p <0,001) [24]. 

Nghiên cứu của Arda Karagol và cộng sự (2022), trong các khía cạnh 

“suy kiệt cảm xúc” và “giải thể nhân cách”, những người tham gia làm việc 

trong các bộ phận nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao có điểm số quá tải tâm 

lý cao hơn đáng kể so với những người trong các bộ phận nguy cơ thấp [18]. 

Trong một nghiên cứu của Juanjuan Ji về áp lực nghề nghiệp trong đại 

dịch COVID-19 ở NVYT tại Trung Quốc, khi so sánh với nhóm phơi nhiễm 

cao, nhóm không phơi nhiễm cho thấy sự khác biệt đáng kể trong tất cả các 

biến trên (p <0,01), và nhóm tiếp xúc thấp có sự khác biệt đáng kể về các 

triệu chứng lo lắng (p <0,05), căng thẳng (p <0,01), áp lực nghề nghiệp 

(p<0,05). Điểm số các triệu chứng áp lực nghề nghiệp (p <0,05) của nhóm 
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phơi nhiễm thấp cao hơn đáng kể so với nhóm không phơi nhiễm [39].  

Các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng số năm kinh nghiệm, số giờ làm 

việc mỗi tuần, tần suất làm việc vào cuối tuần và số lượng nhân sự trong 

nhóm hoặc thực tiễn của một người có thể liên quan đến tình trạng quá tải 

[15]. 

Tác giả Huỳnh Thị Phương Linh trong nghiên cứu của mình cũng cho 

kết quả đó là điều dưỡng phải trực đêm có khả năng có nguy cơ căng thẳng 

cao gấp 2,14 lần so với nhóm còn lại, với p = 0,013 [8].  

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Tuyên tiến hành trên 483 điều dưỡng viên 

lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định năm 2015 đã chỉ ra rằng: 

nhóm đối tượng phải trực trên 2 buổi/tuần có khả năng có nguy cơ căng thẳng 

công việc cao gấp 1,9 lần hơn so với nhóm đối tượng trực ít hơn 2 buổi/tuần 

và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê [12].  

Nghiên cứu của Arda Karagol và cộng sự (2022), NVYT phàn nàn về 

khối lượng công việc quá nhiều và lương thấp được cho là có điểm số cao hơn 

đáng kể ở cả 3 khía cạnh kiệt sức và tuyệt vọng so với các khía cạnh khác 

[18].  

Các điều kiện làm tăng nguy cơ “suy kiệt cảm xúc” ở NVYT bao gồm 

phụ nữ, là điều dưỡng hoặc bác sĩ chuyên khoa, đang túc trực trong phòng 

khám COVID-19, làm việc tại các bộ phận có nguy cơ cao nhiễm COVID-19, 

có nguy cơ nhiễm COVID-19 do công việc, làm việc với mức lương thấp, làm 

việc dưới sự giám sát không nhạy cảm, tiếp xúc với khối lượng công việc quá 

lớn, không dành đủ thời gian cho bản thân và gia đình, và cảm thấy không 

thoải mái khi đặt những người thân yêu vào nguy cơ nhiễm COVID-19. Các 

yếu tố làm tăng nguy cơ “giải thể nhân cách”, được phát hiện bao gồm việc có 

con, là bác sĩ, trực tại phòng khám COVID-19, làm việc tại các khoa có nguy 

cơ lây nhiễm COVID-19 cao, làm việc với những người giám sát thiếu nhạy 
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cảm, nhận lương thấp, không có đủ thời gian cho bản thân hoặc gia đình, cảm 

thấy không thoải mái khi đưa những người thân yêu có nguy cơ mắc COVID-

19. Các yếu tố làm tăng điểm của lãnh vực “hoàn thành nhiệm vụ” ở NVYT 

được tìm thấy bao gồm đang trực tại phòng khám COVID-19, làm việc với 

những người giám sát thiếu nhạy cảm, phàn nàn về việc không có đủ thời gian 

cho bản thân hoặc gia đình của mình, và việc có con [18]. 

Mỗi vị trí công việc có một đặc điểm, khối lượng công việc và yêu cầu 

công việc khác nhau, dẫn đến áp lực công việc và nguy cơ căng thẳng công 

việc cũng sẽ khác nhau. Nghiên cứu của Dương Thành Hiệp tại bệnh viện 

Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre năm 2014 cho kết luận rằng nhóm đối tượng 

làm việc với áp lực công việc lớn có khả năng gặp căng thẳng cao gấp 2,3 lần 

so với nhóm đối tượng làm các công việc ít hoặc không áp lực (p = 0,002) [4]. 

Tác giả Đặng Kim Oanh tiến hành nghiên cứu tại bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội năm 2017 cũng cho thấy: quá tải công việc, làm viêc với mức độ tập 

trung cao, không có thời gian nghỉ ngơi là các yếu tố có liên qua đến căng 

thẳng công việc công việc của điều dưỡng lâm sàng [6]. 

Theo nghiên cứu của Haozheng Cai năm 2019 trên các NVYT tuyến đầu 

ở Hồ Bắc, Trung Quốc, thiếu quần áo bảo hộ (p = 0,0195) và quá tải do tăng 

thời gian làm việc (p = 0,03) cũng tăng đáng kể ở nhân viên lớn tuổi. Căng 

thẳng từ các đồng nghiệp khác ảnh hưởng đến nhân viên> 50 tuổi khi so sánh 

với các nhóm khác (p = 0,0034). Các trang thiết bị bảo hộ được cung cấp đầy 

đủ bởi các bệnh viện được coi là yếu tố động lực quan trọng nhất để khuyến 

khích tiếp tục công việc trong các đợt bùng phát trong tương lai. Sự sẵn có 

của các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, thiết bị chuyên dụng, 

sự công nhận nỗ lực của họ bởi ban giám đốc bệnh viện và chính phủ, và việc 

giảm các trường hợp COVID-19 được báo cáo đã mang lại lợi ích tâm lý [35]. 

Nghiên cứu của Lê Thành Tài năm 2018 đã chỉ ra các yếu tố như: 
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thường xuyên gặp phải phản ứng không tốt của bệnh nhân và người nhà, mâu 

thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên là những yếu tố dự báo nguy cơ căng thẳng 

công việc của điều dưỡng [7]. Theo nghiên cứu của Dương Thành Hiệp tại 

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre năm 2014, khả năng bị căng thẳng 

công việc của điều dưỡng thường xuyên gặp thái độ không tốt của bệnh nhân 

và người nhà cao gấp 2,23 lần (p= 0,022). Tương tự, mối quan hệ không tốt 

với cấp trên có thể làm gia tăng khả năng bị căng thẳng công việc lên gấp 

1,93 lần (p= 0,009) [4]. 

Nghiên cứu của Kaburi BB và cộng sự (2016) tiến hành tại Bệnh viện 

chính phủ Salaga năm 2016 trên 167 điều dưỡng cho thấy các yếu tố như ít 

nhận được hỗ trợ từ cấp trên, thiếu kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ thường 

xuyên, không chắc chắn về vai trò công việc và thiếu cơ hội thăng tiến trong 

sự nghiệp có liên quan tới nguy cơ căng thẳng trong công việc [40]. 

Nghiên cứu về mức độ căng thẳng của bác sĩ và các yếu liên quan của 

Rumeysa và công sự năm 2020 cho thấy các yếu tố được tìm thấy có liên 

quan đến tổng điểm DAS-21 cao hơn ở nhân viên tuyến đầu như sau: tăng giờ 

làm việc hàng tuần, tăng số lượng bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc, mức 

độ hỗ trợ thấp hơn từ đồng nghiệp và giám sát, hỗ trợ hậu cần thấp hơn và 

cảm giác thấp hơn năng lực trong các nhiệm vụ liên quan đến COVID-19. Mô 

hình giờ làm việc cũng được liên kết với tổng điểm DAS. Các phân tích hậu 

kỳ cho thấy những người làm việc cả ban ngày và ban đêm có điểm số cao 

hơn những người chỉ làm việc vào ban ngày hoặc ban đêm. Phân tích hồi quy 

nhiều tuyến tính chỉ ra rằng sự hỗ trợ thấp từ các đồng nghiệp và giám sát 

viên và năng lực nghề nghiệp thấp có liên quan độc lập với tổng điểm DASS-

21 cao hơn [62]. 

Nghiên cứu của Trần Thị Thu Thủy và cộng sự tại Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức (2015) cho thấy các yếu tố liên quan đến mức độ căng thẳng trong 
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công việc là yếu tố quản lý, mối quan hệ đồng nghiệp và mâu thuẫn với cấp 

trên. Cụ thể những điều dưỡng kiêm nhiệm công tác quản lý thì khả năng bị 

căng thẳng công việc cao gấp 5,2 lần nhóm còn lại. Ngoài ra, mối quan hệ với 

đồng nghiệp ở mức bình thường/không tốt làm gia tăng khả năng bị căng 

thẳng công việc lên 2,3 lần so với nhóm có quan hệ với đồng nghiệp tốt [9]. 

1.3.4. Đặc điểm tâm lý cá nhân trong bối cảnh dịch COVID-19 

NVYT không chỉ chịu trách nhiệm về bệnh nhân của mình mà còn lo 

lắng về việc bị nhiễm bệnh và còn truyền bệnh cho các thành viên trong gia 

đình của họ.  

An toàn của gia đình có vai trò cao nhất trong việc giảm căng thẳng cùng 

với hướng dẫn khắc phục, các biện pháp an toàn hiệu quả để phòng bệnh và 

thái độ tích cực từ đồng nghiệp của họ (nhiều hơn ở cán bộ nữ). Kang và cộng 

sự (2020) báo cáo rằng mức độ tiếp xúc với các trường hợp được xác nhận 

hoặc nghi ngờ và tiếp cận các tài liệu / nguồn lực tâm lý có liên quan đến mức 

độ rối loạn sức khỏe tâm thần. Mức độ tiếp xúc có liên quan trực tiếp trong 

khi tiếp cận với trợ giúp tâm lý tỷ lệ nghịch với tỷ lệ rối loạn sức khỏe tâm 

thần [41]. 

Nỗi sợ bị lây nhiễm, không có hệ thống hỗ trợ xã hội hiệu quả và khối 

lượng công việc cao đều làm gia tăng các rối loạn tâm thần [38].  

Nghiên cứu của Zai-Quan Dong và các cộng sự trên các NVYT tại 

Trung Quốc năm 2020 cho thấy các biến tiếp xúc với người thân có mối liên 

quan đến tâm lý NVYT (p<0,001). Tỷ lệ chênh lệch điều chỉnh của kỹ thuật 

viên là 0,719 so với bác sĩ (p= 0,046). Khi “cảm giác về tình trạng sức khỏe” 

được thêm vào phương trình hồi quy, cho thấy rằng biến này có thể làm trung 

gian một phần cho các tác động của việc tiếp xúc trực tiếp với dịch bệnh lên 

tâm lý NVYT [76]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820302306#bib0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820302306#bib0030
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Trong nghiên cứu được thực hiện ở Ấn Độ, R. Mohindra và cộng sự đã 

báo cáo những nỗi sợ hãi và lo lắng cá nhân nhất định liên quan đến một số 

yếu tố. Đó là khả năng trở thành nguồn lây nhiễm, bị cách ly / cách ly, khiến 

các thành viên trong gia đình và nhân viên khác gặp rủi ro, sợ sử dụng 

phương tiện phòng hộ cá nhân không đúng cách, sợ các vấn đề trong gia đình 

do phong tỏa và bảo hiểm y tế. Các giải pháp khả thi được đề xuất là tăng 

nhân lực và nâng cao nhận thức của cộng đồng để giảm kỳ thị [57]. 

Qing Li và cộng sự tiến hành nghiên cứu về sức khỏe tâm lý của NVYT 

trong thời gian bùng phát COVID-19 tại Quảng Đông, Trung Quốc năm 2020 

cho thấy tổng cộng, 67,7% NVYT được hỏi đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh 

nhân COVID-19 hoặc các trường hợp nghi ngờ tại nơi làm việc. Tổng số 

25,88% và 41,08% NVYT được hỏi lo lắng về việc bản thân hoặc người nhà 

của họ bị nhiễm COVID-19, tương ứng. Chỉ có 6 (0,66%) NVYT có cảm giác 

bị xã hội phân biệt đối xử. Các yếu tố tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hoặc 

các trường hợp nghi ngờ (AOR = 0,42), lo lắng về việc bị COVID-19 (AOR = 

1,58), lo lắng về gia đình của họ (AOR = 2,34), và tình trạng sức khỏe giảm 

trong giai đoạn COVID-19 (AOR = 1,88) có liên quan đến lo lắng [60].  

Nghiên cứu của Chizumi, khi phân loại theo nghề nghiệp, bác sĩ cho 

thấy tỷ lệ quá tải cao nhất (20%), tiếp theo là NVYT (16,1%). Tiếp theo, 

nhiều phân tích hồi quy logistic được thực hiện để xác định các yếu tố liên 

quan đáng kể đến tình trạng quá tải, với sự điều chỉnh về tuổi tác, giới tính, 

tình trạng NVYT hoặc không phải là NVYT, có hoặc không có việc liên quan 

đến tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 và sự hiện diện hay vắng mặt 

của công việc không liên quan đến tiếp xúc trực tiếp nhưng có liên quan đến 

bệnh nhân COVID-19. Những phân tích này cho thấy rằng lo lắng liên quan 

đến nhiễm COVID-19 và tự cách ly là những yếu tố có liên quan đáng kể đến 

tình trạng quá tải. Tự cách ly trong bối cảnh này có nghĩa là tránh giao tiếp xã 
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hội (ăn, uống riêng và các cuộc đi chơi không cần thiết khác). Về lo lắng liên 

quan đến công việc ở bệnh viện, hành vi căng thẳng của bệnh nhân được xác 

định là một yếu tố có liên quan đáng kể đến tình trạng quá tải. Tình trạng quá 

tải phổ biến hơn đáng kể ở những nhân viên thiếu ngủ so với giai đoạn trước 

COVID-19. Những người được hỏi có xu hướng cho thấy thời gian thư giãn 

giảm so với giai đoạn trước COVID-19; tuy nhiên, kết quả không đạt được ý 

nghĩa thống kê. Khi các loại hỗ trợ cần thiết được sử dụng như các biến độc 

lập, các loại hỗ trợ sau được lựa chọn: nghỉ nhiều ngày hơn, tăng nhân viên, 

trả lương cho rủi ro và các nguồn lực để đối phó với căng thẳng. Tóm lại, kết 

quả nghiên cứu cho thấy: Các yếu tố liên quan đáng kể đến tình trạng quá tải 

là lo lắng liên quan đến nhiễm COVID-19, hành vi tự cách ly và căng thẳng 

của bệnh nhân, thiếu ngủ so với giai đoạn trước COVID-19 và mong muốn 

được nghỉ nhiều ngày hơn, tăng nhân viên, trả tiền rủi ro, và các nguồn lực để 

đối phó với căng thẳng [25]. 

1.3.5. Đặc điểm tình trạng trầm cảm, lo âu, stress 

Theo nghiên cứu của Trần Thị Hải Vân, Lâm Tứ Trung và cộng sự 

(2020) đánh giá tình trạng quá tải tâm lý NVYT tại Bệnh viện Tâm thần Đà 

Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang: Mức độ hài lòng với các điểm 

GAD, PHQ-9, điểm kiệt sức và điểm giải thể nhân cách có tương quan nghịch. 

Giữa hoàn thành nhiệm vụ và điểm trầm cảm có tương quan nghịch và có ý 

nghĩa thống kê (p=-0,36; p=0,001). Giữa hoàn thành nhiệm vụ và điểm lo âu 

của nhóm nghiên cứu có mối tương quan nghịch và có ý nghĩa thống kê (với 

R= 0,456, p= 0,001) [13]. 

Nghiên cứu của Ting Zhou và cộng sự (2022), điểm số tổng thể của tác 

nhân gây căng thẳng trong công việc liên quan đến dịch bệnh có tương quan 

thuận với bệnh trầm cảm (r = 0,38, p < 0,01), lo lắng (r = 0,36, p <0,01) và 

kiệt sức (r = 0,54, p <0,01) [68]. 
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1.4. GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 

272/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về 

việc thành lập Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng. 

Đến nay, Bệnh viện được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt thành 

bệnh viện chuyên khoa hạng II với 200 giường bệnh. 

Giai đoạn 2018-2022, về chuyên môn, bệnh viện tập trung nâng cao chất 

lượng công tác chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần; Phát triển thêm 

các liệu pháp trị liệu tâm lý và hành vi; Phát triển đề án khám chữa bệnh từ 

xa; Phối hợp cùng ngành giáo dục nghiên cứu những vấn đề tâm lý của học 

sinh các cấp và xây dựng các biện pháp can thiệp,…  

Năm 2020 - 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, tập thể 

cán bộ viên chức của bệnh viện đã khắc phục mọi khó khăn, vừa tổ chức 

khám chữa bệnh, vừa phòng chống dịch, đồng thời chi viện hằng trăm lượt 

nhân viên y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn (quản lý khu cách ly, bệnh viện 

dã chiến, tiêm chủng, điều tra truy vết, xét nghiệm tại cộng đồng,…) góp phần 

đẩy lùi dịch bệnh. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong ngành y tế, trong 

những năm 2020 – 2022 lãnh đạo bệnh viện đã quyết liệt tuyển dụng và đào 

tạo nguồn nhân lực về CNTT, nâng cấp hạ tầng CNTT, đưa vào ứng dụng 

phần mềm FPT-HIS, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa 

bệnh và tư vấn sức khỏe từ xa,… Cải tiến chất lượng bệnh viện được quan 

tâm. Hằng năm, Phòng QLCL bệnh viện xây dựng kế hoạch và đề ra các giải 

pháp để nâng cao chất lượng bệnh viện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ 

sở vật chất và sự bất cập giữa các tiêu chí đánh giá chất lượng với thực tế của 

một bệnh viện chuyên khoa nhưng điểm chất lượng của bệnh viện vẫn tăng 

đều qua các năm. Để định hướng phát triển bệnh viện trong những năm sắp 

tới, Ban giám đốc bệnh viện đã xây dựng chi tiết Kế hoạch phát triển bệnh 
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viện giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó dự kiến đên 

năm 2030 bệnh viện sẽ phấn đấu thành bệnh viện chuyên khoa hạng I với 250 

giường bệnh, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, hoàn thành sứ 

mệnh chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân thành phố. 

Hiện nay, Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng đang được tổ chức 

theo mô hình chuyên khoa hạng II của Bộ Y tế, ngành Tâm thần. 

Bệnh viện cũng sở hữu đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, được đào 

tạo bài bản để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên 

địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. 

Hiện nay, bệnh viện có 211 cán bộ, viên chức, người lao động. Bệnh 

viện có tổng số 16 khoa, phòng. Trong đó chia ra 10 khoa và 06 phòng chức 

năng, gồm: Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Khoa Cấp tính Nam, Khoa Cấp tính 

Nữ, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Cai nghiện chất và Điều trị bắt buộc, 

Khoa Tâm thần Trẻ em, Khoa Dược, Khoa Xét nghiệm - Thăm dò Chẩn đoán 

hình ảnh, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng 

Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng, Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý sức 

khỏe tâm thần cộng đồng, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý chất 

lượng bệnh viện và Phòng Kế toán Tài chính. 

1.5. CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC BỆNH VIỆN THAM GIA THỰC 

HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VỪA 

QUA 

Thực hiện điều động và các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Đà 

Nẵng, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã cử nhân lực tích cực tham gia thực 

hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, cụ thể: 

- Điều trị bệnh nhân dương tính COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Ký 

túc xá phía Tây thành phố và Bệnh viện Lao - Bệnh Phổi Đà Nẵng. 

- Thực hiện theo dõi, chăm sóc đối tượng F1 cách ly tại Ký túc xá phía 
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Tây thành phố. 

- Thực hiện nhiệm vụ tại Khu cách ly người mới nhập cảnh. 

- Tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng. 

- Truy vết dịch tễ ca dịch tại cộng đồng. 

- Tham gia công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Ngoài ra, nhân viên y tế cũng tham gia các công tác phòng, chống dịch 

tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, cụ thể: 

- Theo dõi các đối tượng có nguy cơ tại Khu tiếp nhận và quản lý bệnh 

nhân mới nhập viện. 

- Thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân dương tính COVID-

19 tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19. 

- Thực hiện phân luồng, công tác khai báo y tế, quản lý bệnh nhân khám 

bệnh ngoại trú tại khu sàng lọc tại cổng Bệnh viện. 

- Tư vấn tâm lý khẩn cấp cho người dân có vấn đề tâm lý trong thời gian 

giãn cách xã hội do dịch COVID-19. 

- Vận chuyển mẫu bệnh phẩm và người bệnh nhiễm/ nghi nhiễm 

COVID-19. 

- Lấy mẫu SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế và người bệnh nghi nhiễm/ 

nhiễm tại Bệnh viện. 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

NVYT đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng từ 6 tháng trở lên 

và đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- NVYT không có mặt tại thời điểm khảo sát (đang đi học, đi công tác, 

nghỉ chế độ). 

- NVYT không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

2.3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022.  

Địa điểm nghiên cứu: Tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng. 

2.4. CỠ MẪU VÀ CÁCH CHỌN MẪU 

Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu toàn bộ  

Chúng tôi chọn toàn bộ NVYT đang công tác từ 6 tháng trở lên tại Bệnh 

viện Tâm thần Đà Nẵng. 

Do đó, cỡ mẫu của nghiên cứu là 207 đối tượng. 

2.5. NỘI DUNG VÀ CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 

2.5.1. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu tình trạng QTTL trong bối cảnh mới đại dịch COVID-19 

của NVYT Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 
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- Đánh giá mối liên quan giữa tình trạng QTTL với các vấn đề trầm cảm, 

lo âu và stress trong bối cảnh mới đại dịch COVID-19 của NVYT Bệnh viện 

Tâm thần Đà Nẵng. 

- Đánh giá các yếu tố liên quan đến tình trạng QTTL trong bối cảnh mới 

đại dịch COVID-19 của NVYT Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

2.5.2. Biến số nghiên cứu 

Các biến số nghiên cứu được chia thành các nhóm: 

 Các biến số độc lập 

- Đặc điểm chung của ĐTNC (8 biến): Tuổi, giới tính, tôn giáo, tình 

trạng hôn nhân, thu nhập, trình độ học vấn, tuổi nghề, uống rượu bia, hút 

thuốc lá. 

- Đặc điểm về gia đình, xã hội (6 biến): Số người trong gia đình, trẻ dưới 

5 tuổi, người già trên 60 tuổi, là nguồn thu nhập chính trong gia đình, mối 

quan hệ với các thành viên trong gia đình. 

- Đặc điểm quá trình tham gia chống dịch (7 biến): Đã từng tham gia 

hoặc đang tham gia phòng chống dịch, thời gian tham gia bao lâu, khoa phòng 

có từng bị cách ly do có f0, có tham gia điều trị trực tiếp, làm việc trong khu 

tiếp nhận bệnh nghi ngờ mắc, có được tiêm vắc xin đầy đủ. 

- Đặc điểm công việc (9 biến): gồm các câu hỏi liên quan tới khoa làm 

việc, số đêm trực trong tuần, khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc, 

mức độ ổn định, mức độ phù hợp giữa công việc và trình độ chuyên môn, 

mức độ rõ ràng trong phân công công việc, tham gia công tác quản lý, được 

tạo điều kiện học tập. 

- Môi trường làm việc (3 biến): Nguy cơ lây nhiễm bệnh khi làm việc, 

Chất lượng bảo hộ có đảm bảo khi sử dụng, Thời gian phải mặc đồ bảo hộ để 

làm việc và phòng chống dịch 
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- Mối quan hệ trong công việc (4 biến): bao gồm các mối quan hệ với 

cấp trên, đồng nghiệp, bệnh nhân/người nhà bệnh nhân và cơ hội thăng tiến 

trong công việc. 

- Đặc điểm về tâm lý bản thân (8 biến): Cảm thấy hoảng sợ khi có quá 

nhiều người bệnh đến khám và nhập viện. Cảm thấy lo lắng khi luôn nghi ngờ 

mình có tiếp xúc với F0, F1. Bản thân không có hy vọng gia tăng thêm thu 

nhập. Nghĩ rằng mình không thể làm được việc mà mình có thể làm tốt nhất. 

Lo sợ cho việc lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại nơi làm việc cho chính mình 

và người thân. Lo lắng về việc không được tiếp cận nhanh với xét nghiệm. 

Nghĩ rằng việc làm bản thân không được công nhận đầy đủ. Có tâm thế thích 

ứng với hoàn cảnh mới của đại dịch 

 Biến số phụ thuộc 

- Tình trạng QTTL NVYT theo thang MBI: 

+  Các biến đánh giá Mức độ suy kiệt cảm xúc theo bảng đánh giá QTTL 

MBI thang: 0 điểm: không bao; giờ; 1: vài lần trong năm; 2: mỗi tháng một 

lần; 3: vài lần trong tháng; 4: mỗi tuần một lần; 5: vài lần trong tuần và 6: 

hằng ngày. Gồm 9 câu. 

+ Các biến về tình trạng Giải thể nhân cách theo bảng đánh giá QTTL 

MBI. Thang: 0 điểm: không bao giờ; 1: vài lần trong năm; 2: mỗi tháng một 

lần; 3: vài lần trong tháng; 4: mỗi tuần một lần; 5: vài lần trong tuần và 6: 

hằng ngày. Gồm 5 câu.  

+ Các biến về Kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Theo bảng đánh giá QTTL 

MBI. Thang: 0 điểm: không bao giờ; 1: vài lần trong năm; 2: mỗi tháng một 

lần; 3: vài lần trong tháng; 4: mỗi tuần một lần; 5: vài lần trong tuần và 6: 

hằng ngày. Gồm 8 câu.  

- Biểu hiện Stress, trầm cảm, lo âu theo thang DASS 21 gồm 21 câu hỏi. 

Gồm 4 mức độ đánh giá:  
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0    Điều này hoàn toàn không xảy ra cho tôi 

1    Xảy ra cho tôi một phần nào -  hay thỉnh thoảng 

2    Thường xảy ra cho tôi -  hay nhiều lần 

3    Rất thường xảy ra - hay hầu hết lúc nào cũng có. 

2.6. GIỚI THIỆU VỀ BỘ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU 

 Bảng đánh giá Tình trạng QTTL của NVYT Thang MBI 

Được đánh giá dựa vào thang đánh giá tình trạng QTTL của Maslach 

(Maslach Burnout Inventory: MBI). MBI được thiết kế để đánh giá 3 thành 

phần của QTTL: suy kiệt cảm xúc, giải thể nhân cách và hoàn thành nhiệm vụ 

cá nhân giảm. Có 22 câu được chia thành 3 thang đánh giá. Các câu được viết 

dưới dạng nói lên tâm trạng hoặc cảm xúc của cá nhân. Các câu được trả lời 

dưới dạng tần xuất cá nhân trải nghiệm cảm xúc này theo thang: 0 điểm: 

không bao giờ; 1: vài lần trong năm; 2: mỗi tháng một lần; 3: vài lần trong 

tháng; 4: mỗi tuần một lần; 5: vài lần trong tuần và 6: hằng ngày. Có 9 câu đề 

cập đến tình trạng suy kiệt cảm xúc, 5 câu về giải thể nhân cách và 8 câu về 

hoàn thành nhiệm vụ cá nhân bị giảm. Đối với lãnh vực suy kiệt cảm xúc và 

giải thể nhân cách, điểm càng cao thì mức độ QTTL càng nặng. Ngược lại, 

đối với lãnh vực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân bị giảm, điểm càng thấp thì 

mức độ QTTL càng nặng [26]. Độ nhạy và độ dặc hiệu của MBI là 0,76 - 0,83 

[49]. 

Lãnh vực của MBI Mức độ thấp Mức độ trung bình Mức độ cao 

Suy kiệt cảm xúc < 17 17 - 26 > 26 

Giải thể nhân cách < 7 7 - 12 > 12 

Hoàn thành nhiệm vụ > 38 38 - 32 < 32 

- Bảng DASS 21: Gồm 21 câu hỏi đùng để đánh giá stress trầm cảm và 

lo âu DASS (Depression Anxiety Stress Scale) được xây dựng bởi Lovibond 

và cộng sự người Úc từ năm 1995 [47], được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng 
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và tại cộng đồng ở nhiều nước trên thế giới. Năm 2013, sau khi được Trần 

Đức Thạch và cộng sự cùng nhóm các chuyên gia về sức khỏe tâm thần 

chuyển dịch sang tiếng Việt (DASS-V), thang được đánh giá về độ nhạy, độ 

đặc hiệu với ngưỡng xác định trầm cảm = 10, lo âu = 8 và stress = 14, 

Cronbach’s alpha = 0,88 [26] và được sử dụng khảo sát stress, trầm cảm, lo âu 

cho một số nghiên cứu tại Việt Nam [49]. Ban đầu DASS được xây dựng gồm 

42 câu hỏi, nhưng hiện nay được thu gọn lại còn 21 câu hỏi, trong đó gồm 3 

vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần là: trầm cảm (7 câu hỏi), lo âu (7 câu 

hỏi) và stress (7 câu hỏi), thang điểm cho từ 0 đến 3 cho mỗi câu trả lời với 

tình trạng mà đối tượng cảm thấy trong vòng 1 tuần vừa qua. Đánh giá mức 

độ của các rối loạn bằng cách nhân hai tổng số điểm của từng vấn đề. Tổng 

điểm dao động từ 0 đến 42 điểm tương ứng với mức độ của từng vấn đề, cụ 

thể: 

 - Đánh giá Stress: Là phản ứng của cơ thể trước bất cứ một áp lực hay 

một yếu tố tác động nào đe dọa đến sự tồn tại lành mạnh của con người cả về 

thể chất lẫn tinh thần. 

- Đánh giá lo âu: Là phản ứng tâm lý của con người trước những khó 

khăn, mối đe dọa của môi trường tự nhiên, xã hội. Lo âu thường diễn ra trong 

thời gian ngắn và giảm dần khi con người có đáp ứng thích nghi.  

- Đánh giá trầm cảm: Theo ICD-10, 1 giai đoạn trầm cảm điển hình gồm 

các triệu chứng: Khí sắc trầm, mất mọi quan tâm thích thú, giảm năng lượng 

tăng mệt mỏi, giảm hoạt động, giảm sút sự tập trung chú ý, tính tự trọng và 

lòng tin, ý tưởng bị tội nhìn vào tương lai ảm đạm ý tưởng hành vi tự hủy 

hoại, rối loạn giấc ngủ, ăn ít ngon miệng. 

Kết quả của thang điểm DASS như sau [47]: 

Mức độ Trầm cảm Lo âu Stress 

Bình thường 0-9 0-7 0-14 
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Nhẹ 10-13 8-9 15-18 

Vừa 14-20 10-14 19-25 

Nặng 21-27 15-19 26-33 

Rất nặng ≥ 20 ≥20 ≥34 

2.7. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 

 Chuẩn bị thu thập số liệu 

- Tập huấn cho các Điều tra viên: Điều tra viên được tập huấn trong 01 

ngày cả lý thuyết và thực hành về phương pháp thu thập số liệu. Nghiên cứu 

viên cùng điều tra viên thảo luận để thống nhất các nội dung bộ câu hỏi, kỹ 

thuật và cách tiến hành thu thập số liệu. 

 Tiến trình thu thập số liệu:  

- Sau khi đề cương nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng khoa học 

và Hội đồng y sinh của Sở Y tế Đà Nẵng, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành gặp 

các trưởng khoa, phòng để trao đổi và sắp xếp thời gian để tiếp xúc trực tiếp 

với ĐTNC. 

- Theo kế hoạch đã được sắp xếp, nghiên cứu viên và điều tra viên sẽ đến 

từng khoa phòng để thông báo mục đích của nghiên cứu với NVYT của Bệnh 

viện và giải thích những cách trả lời đúng bộ câu hỏi theo phương pháp tự 

điền và cách trả lời phiếu điều tra theo quy định trong phiếu hướng dẫn.  

- NVYT sau khi đọc, nếu đồng ý tham gia nghiên cứu thì ký vào phiếu 

đồng ý và được phát phiếu điều tra tự điền. 

- Trong quá trình điền phiếu, điều tra viên phải kiểm soát không để 

ĐTNC trao đổi câu trả lời với nhau ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Khi 

các ĐTNC đã trả lời xong, điều tra viên kiểm tra lại các thông tin xem đã đầy 

đủ và đúng cách chưa rồi mới thu phiếu, nếu còn thiếu hay sai sót gì cần 

hướng dẫn ĐTNC bổ sung hay điều chỉnh. 
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2.8. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 

- Xử lý thô số liệu bằng cách đọc và kiểm tra kỹ các mã phiếu, ngày thu 

thập số liệu, người thu thập như thông tin cá nhân, địa danh và thông tin thang 

đo. Sau đó ghi chú lại những thông tin mà đối tượng điền chưa chính xác, 

thông tin còn thiếu, thông tin chưa logic và những thông tin này cần được làm 

rõ bằng cách bổ sung cách hỏi phù hợp thông qua sự giám sát hoặc có thể loại 

bỏ các phiếu này.   

- Tất cả số liệu thông tin thu thập sẽ được nhập, làm sạch và được xử lý 

theo phương pháp thống kê toán học bằng phần mềm SPSS 16.0. 

2.9. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu được sự chấp thuận của Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh 

viện Tâm thần và Hội đồng y sinh Sở Y tế. 

- NVYT đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu và có quyền rút khỏi 

nghiên cứu không cần phải giải thích lý do. 

- Các thông tin do ĐTNC cung cấp được đảm bảo giữ bí mật. 

- Đây là nghiên cứu mô tả, không can thiệp, mọi biện pháp đánh giá đều 

được quyết định theo tình trạng ĐTNC. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Biến số Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 71 38,6 

Nữ 113 61,4 

Nhóm tuổi 
Dưới 30 tuổi 47 25,5 

30 tuổi trở lên 137 74,5 

Tôn giáo 
Có 27 14,7 

Không 157 85,3 

Tình trạng hôn nhân 

Độc thân 45 24,5 

Đã kết hôn 135 73,4 

Góa, ly hôn 4 2,2 

Nhóm tuổi nghề 

6 tháng - 1 năm 25 13,6 

2 - 5 năm 30 16,3 

6 - 10 năm 30 16,3 

>10 năm 99 53,8 

Trình độ học vấn 

THPT 10 5,4 

Trung cấp 15 8,2 

Cao đẳng 39 21,2 

Đại học 98 53,3 

Sau đại học 22 12,0 

Trình độ chuyên môn 

Bác sỹ 30 16,3 

Điều dưỡng 95 51,6 

Kỹ thuật viên 8 4,3 

Hộ lý 10 5,4 
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Tâm lý 7 3,8 

Dược sĩ 13 7,1 

Khác 21 11,4 

Tổng 184 100,0 

Nhận xét:  

- Trong tổng số 184 nhân viên y tế, nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam (61,4% - 

38,6%). Tỷ lệ kết hôn cao, chiếm 73,4%; độc thân chiếm tỷ lệ 24,5%. Đa số 

đối tượng không có tôn giáo (85,3%).  

- Nhóm đối tượng có tuổi nghề trên 10 năm chiếm tỷ lệ cao nhất 

(53,8%). Tỷ lệ đối tượng có trình độ đại học chiếm cao nhất (53,3%), kế đến 

là cao đẳng và sau đại học (lần lượt là 21,2% và 12,0%). Bác sỹ và điều 

dưỡng là 02 nhóm trình độ chuyên môn chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nhóm 

chuyên môn (bác sỹ: 16,3%; điều dưỡng: 51,6%).  

3.2. QUÁ TẢI TÂM LÝ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ 

3.2.1. Tình trạng quá tải tâm lý MBI  

Bảng 3.2. Tỷ lệ mức độ quá tải tâm lý của các lãnh vực MBI 

của nhóm nghiên cứu 

       Nhóm 

 

Lãnh vực 

Mức độ quá tải tâm lý 

Thấp Trung bình Cao 

n % n % n % 

Suy kiệt cảm xúc 161 87,5 18 9,8 5 2,7 

Giải thể nhân cách 172 93,5 9 4,9 3 1,6 

Hoàn thành nhiệm vụ 45 24,5 33 17,9 106 57,6 

Nhận xét:  

- Kết quả bảng 3.2 cho thấy tỷ lệ quá tải tâm lý lãnh vực Suy kiệt cảm 

xúc theo mức độ thấp, trung bình, cao lần lượt là 87,5%, 9,8% và 2,7%. Tỷ lệ 

quá tải tâm lý lãnh vực Giải thể nhân cách theo mức độ thấp, trung bình, cao 

lần lượt là 93,5%, 4,9% và 1,6%. Tỷ lệ quá tải tâm lý lãnh vực Hoàn thành 
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nhiệm vụ theo mức độ thấp, trung bình, cao lần lượt là 24,5%, 17,9% và 

57,6%. 

- Qua kết quả trên, cho chúng ta thấy sự quá tải về lãnh vực Suy kiệt 

cảm xúc và Giải thể nhân cách phần lớn là ở mức độ thấp. Trong khi đó quá 

tải tâm lý mức độ cao lại chiếm tỷ lệ cao nhất ở lãnh vực Hoàn thành nhiệm 

vụ. 

Bảng 3.3. Điểm trung bình của các lãnh vực của MBI nhóm nghiên cứu 

Lãnh vực ĐTB  SD 

Suy kiệt cảm xúc 8,08 7,217 

Giải thể nhân cách 1,77 3,153 

Hoàn thành nhiệm vụ 27,59 12,817 

Nhận xét: Tỷ lệ quá tải tâm lý lãnh vực Hoàn thành nhiệm vụ theo mức 

độ thấp, trung bình, cao lần lượt là 24,5%, 17,9% và 57,6%. 

3.2.2. Đặc điểm suy kiệt cảm xúc của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.4. Đặc điểm suy kiệt cảm xúc 

Tiểu mục Biểu hiện ĐTB SD 

MBI 1 
Tôi cảm thấy cảm xúc bị suy kiệt do công 

việc 
0,90 1,082 

MBI 2 
Vào cuối ngày làm việc, tôi không còn đủ 

kiên nhẫn nữa 
0,66 1,039 

MBI 3 

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi ngủ dậy vào buổi 

sáng và phải đối mặt với một ngày làm việc 

mới 

1,08 1,421 

MBI 6 
Làm việc với người khác cả ngày đòi hỏi phải 

nỗ lực nhiều 
2,27 2,286 

MBI 8 
Tôi cảm thấy kiệt quệ do công việc của 

mình 
0,66 1,060 

MBI 13 
Tôi cảm thấy bất toại với công việc của 

mình 
0,33 0,712 
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MBI 14 Tôi cảm thấy mình làm việc quá vất vả 0,96 1,390 

MBI 16 
Làm việc trực tiếp với người khác tạo cho 

tôi stress quá nhiều 
0,85 1,226 

MBI 20 Tôi cảm thấy mình hết sức chịu đựng rồi 0,37 0,846 

 Tổng điểm suy kiệt cảm xúc 8,08 7,217 

Nhận xét: Điểm trung bình lãnh vực Suy kiệt cảm xúc là 8,08 điểm. 

Trong đó MBI 6 có mức điểm cao nhất (2,27). 

3.2.3. Đặc điểm giải thể nhân cách của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.5. Đặc điểm giải thể nhân cách 

Tiểu mục 
Câu hỏi 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

MBI 5 
Tôi cảm thấy mình đối xử với một bệnh 

nhân như thể không có tình người 
0,19 0,740 

MBI 10 
Tôi trở nên vô cảm với người khác từ khi 

tôi làm công việc này 
0,30 0,889 

MBI 11 
Tôi lo lắng công việc này đang làm cho 

tôi trở nên chai sạn về cảm xúc 
0,44 0,995 

MBI 15 
Tôi thực sự không quan tâm điều gì xảy 

ra với một số bệnh nhân 
0,24 0,923 

MBI 22 
Tôi cảm thấy bệnh nhân chê trách tôi về 

các vấn đề của họ 
0,59 1,137 

 Tổng điểm giải thể nhân cách 1,77 3,153 

Nhận xét: Điểm trung bình lãnh vực Giải thể nhân cách là 1,77 điểm. 

Trong đó MBI 22 có mức điểm cao nhất (0,59). 

3.2.4. Đặc điểm hoàn thành nhiệm vụ của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.6. Đặc điểm hoàn thành nhiệm vụ 

Tiểu mục 
Câu hỏi 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

MBI 4 
Tôi có thể dễ dàng hiểu bệnh nhân của tôi 

có cảm xúc như thế nào về điều gì đó 
3,11 2,448 

MBI 7 Tôi giải quyết rất hiệu quả các vấn đề của 2,84 2,320 
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bệnh nhân tôi 

MBI 9 

Tôi cảm thấy mình đang có ảnh hưởng tích 

cực đến cuộc sống của người khác thông 

qua công việc của mình 

2,61 2,302 

MBI 12 Tôi cảm thấy mình đầy nghị lực 3,15 2,319 

MBI 17 
Tôi có thể dễ dàng tạo ra bầu không khí 

thoải mái với bệnh nhân của tôi 
4,29 1,942 

MBI 18 
Tôi cảm thấy vui vẻ sau khih làm việc một 

cách thân mật với bệnh nhân của tôi 
4,03 2,144 

MBI 19 
Tôi đã hoàn thành được nhiều vấn đề có giá 

trị trong công việc này 
3,86 1,899 

MBI 21 
Trong công việc của tôi, tôi giải quyết các 

vấn đề về cảm xúc một cách êm dịu 
3,69 2,111 

 Tổng điểm hoàn thành nhiệm vụ 27,59 12,817 

Nhận xét: Điểm trung bình lãnh vực Hoàn thành nhiệm vụ là 27,59 

điểm. Trong đó MBI 17 có mức điểm cao nhất (4,29) và MBI 9 có mức điểm 

thấp nhất (2,61). Các câu hỏi nằm trong nhóm Hoàn thành nhiệm vụ có thang 

điểm càng cao thì càng có ý nghĩa tích cực hơn. 

3.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI TÂM LÝ VỚI 

CÁC VẤN ĐỀ TRẦM CẢM VÀ LO ÂU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ 

3.3.1. Điểm trung bình của các lãnh vực DASS 

Bảng 3.7. Tình trạng trầm cảm, lo âu, stress của đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%) 

Trầm cảm (n=184) 

Không Bình thường 162 88,0 

Có 

Nhẹ 14 7,6 

12,0 Vừa 6 3,3 

Nặng 2 1,1 

Lo âu (n=184) 

Không Bình thường 148 80,4 

Có 
Nhẹ 11 6,0 

19,6 
Vừa 19 10,3 
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Nặng 4 2,2 

Rất nặng 2 1,1 

Stress (n=184) 

Không Bình thường 170 92,4 

Có 

Nhẹ 10 5,4 

7,6 Vừa 3 1,6 

Nặng 1 0,5 

Nhận xét:  

- Kết quả bảng trên chỉ ra tỷ lệ xuất hiện biểu hiện trầm cảm là 12,0%. 

Mức độ các dấu hiệu trầm cảm nhẹ, vừa và nặng lần lượt là 7,6%, 3,3% và 

1,1% ở đối tượng nghiên cứu. 

- Tỷ lệ xuất hiện các dấu hiệu lo âu là 19,6%. Trong đó, các mức độ biểu 

hiện lo âu nhẹ, vừa, nặng, và rất nặng lần lượt là 6,0%; 10,3%; 2,2% và 1,1%. 

- Tỷ lệ biểu hiện stress là 7,6%. Trong đó, mức độ biểu hiện stress nhẹ, 

vừa, nặng lần lượt là 5,4%, 1,6% và 0,5%. 

Bảng 3.8. Điểm trung bình của các lãnh vực DASS  

Lãnh vực Điểm trung bình Độ lệch chuẩn 

Trầm cảm 3,34 4,751 

Lo âu 3,87 4,743 

Stress 6,80 5,734 

Tổng DASS 14,01 12,994 

Nhận xét: Điểm trung bình trầm cảm, lo âu, stress và tổng DASS lần 

lượt là 3,34; 3,87; 6,80 và 14,01. 

3.3.2. Các biểu hiện triệu chứng trầm cảm của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.9. Điểm trung bình của các triệu chứng trầm cảm  

của đối tượng nghiên cứu 

Triệu chứng 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Tôi không thấy có chút cảm xúc tích cực nào 0,33 0,604 

Tôi thấy khó bắt tay vào công việc 0,24 0,501 
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Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả 0,26 0,520 

Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng 0,30 0,536 

Tôi không thấy hăng hái với bất kỳ việc gì nữa 0,26 0,476 

Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người 0,12 0,372 

Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa 0,15 0,478 

Nhận xét: Các triệu chứng có điểm cao nhất là không có cảm xúc tích 

cực và cảm thấy chán nản, thất vọng (lần lượt là 0,33 và 0,30). Các tiệu chứng 

có điểm thấp nhất là cảm thấy chẳng đáng làm người; thấy cuộc sống vô 

nghĩa (lần lượt là 0,12 và 0,15). 

3.3.3. Các biểu hiện triệu chứng lo âu của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.10. Điểm trung bình của các triệu chứng lo âu  

của đối tượng nghiên cứu 

Triệu chứng 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Tôi bị khô miệng 0,36 0,594 

Tôi bị rối loạn nhịp thở  0,26 0,499 

Tôi bị ra mồ hôi 0,42 0,764 

Tôi lo mình đến những nơi mà tôi có thể bị hốt 

hoảng và tự làm mất mặt 

0,29 0,480 

Tôi thấy mình gần như hoảng loạn 0,17 0,434 

Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim dù chẳng làm việc 

gì cả 

0,24 0,541 

Tôi hay sợ vô cớ 0,18 0,477 

Nhận xét: Các triệu chứng có điểm cao nhất là bị ra mồ hôi và bị khô 

miệng (lần lượt là 0,42 và 0,36). Các triệu chứng có điểm thấp nhất là hoảng 

loạn và sợ vô cớ (lần lượt là 0,17 và 0,18). 
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3.3.4. Các biểu hiện triệu chứng stress của đối tượng nghiên cứu  

Bảng 3.11. Điểm trung bình của các triệu chứng stress  

của đối tượng nghiên cứu 

Triệu chứng 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Tôi nhận thấy khó mà thoải mái được 0,43 0,606 

Tôi đã phản ứng thái quá khi có những sự việc xảy ra 0,49 0,582 

Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều 0,77 0,770 

Tôi thấy bản thân dễ bị kích động 0,44 0,588 

Tôi thấy khó thư giãn được 0,53 0,600 

Tôi không chấp nhận được việc có cái gì đó xen vào 

cản trở việc tôi đang làm 

0,41 0,575 

Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái 0,33 0,575 

Nhận xét: Triệu chứng có điểm cao nhất là suy nghĩ quá nhiều (0,77). 

Triệu chứng có điểm thấp nhất là dễ phật ý, tự ái (0,33). 

3.3.5. Tương quan giữa trầm cảm, lo âu, stress và quá tải tâm lý của nhân 

viên y tế 

Bảng 3.12. Tương quan giữa tổng điểm DASS trầm cảm, lo âu, stress với  

điểm suy kiệt cảm xúc 

Hệ số tương quan (r) 0,389 

P 0,000 

Nhận xét: Có mối tương quan thuận trung bình, có ý nghĩa thống kê 

giữa tổng điểm DASS trầm cảm, lo âu, stress với điểm suy kiệt cảm xúc 

(p<0,05). 

Bảng 3.13. Tương quan giữa tổng điểm DASS trầm cảm, lo âu, stress với  

điểm giải thể nhân cách 

Hệ số tương quan (r) 0,343 

P 0,000 
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Nhận xét: Có mối tương quan thuận trung bình có ý nghĩa thống kê giữa 

tổng điểm DASS trầm cảm, lo âu, stress với điểm giải thể nhân cách (p<0,05). 

Bảng 3.14. Tương quan giữa tổng điểm DASS trầm cảm, lo âu, stress với  

điểm hoàn thành nhiệm vụ 

Hệ số tương quan (r) -0,051 

P  0,492 

Nhận xét: Có mối tương quan nghịch yếu và không có ý nghĩa thống kê 

giữa tổng điểm DASS trầm cảm, lo âu, stress với điểm hoàn thành nhiệm vụ 

(p>0,05). 

3.4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TẢI TÂM LÝ CỦA NHÂN 

VIÊN Y TẾ TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 

3.4.1. Các yếu tố nhân khẩu học 

Bảng 3.15. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và trình độ 

học vấn của đối tượng nghiên cứu 

Trình độ học vấn Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

THPT 5,30 4,244 1,70 3,020 21,40 10,189 

Trung cấp 7,13 6,968 1,20 3,028 20,40 13,866 

Cao đẳng 4,92 5,308 0,74 1,618 24,00 11,823 

Đại học 9,33 7,527 2,30 3,488 30,05 11,936 

Sau đại học 10,00 8,194 1,64 3,485 30,68 15,186 
P*: giá trị p giữa 

nhóm cao đẳng và đại 

học 

P**: giá trị p giữa 

nhóm trung cấp và đại 

học 

P=0,007  

P*=0,010 

 

P=0,028  

P*=0,005 

 

P=0,004  

P**=0,044 

Nhận xét:  

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm các lãnh vực 

Suy kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách, Hoàn thành nhiệm vụ với trình độ học 

vấn của đối tượng nghiên cứu (p<0,05).  
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- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc, Giải thể 

nhân cách giữa nhóm có trình độ học vấn cao đẳng và đại học (p<0,05). Có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Hoàn thành nhiệm vụ giữa nhóm có 

trình độ học vấn trung cấp và đại học (p<0,05). Không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về điểm các lãnh vực quá tải tâm lý giữa các nhóm còn lại 

(p>0,05). 

Bảng 3.16. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và trình độ 

chuyên môn của đối tượng nghiên cứu 

Trình độ chuyên 

môn 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Bác sĩ 8,20 6,200 2,03 2,671 26,50 12,714 

Điều dưỡng 9,00 7,613 1,85 3,358 28,12 12,326 

Kỹ thuật viên 10,25 10,912 3,75 3,919 31,75 9,765 

Hộ lý 5,60 4,402 2,20 3,293 23,40 8,682 

Tâm lý 11,00 10,863 2,57 5,968 39,29 10,935 

Khác 5,00 4,573 0,53 1,107 24,91 15,030 

 P=0,026 P=0,007 P=0,061 

Nhận xét: 

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách với trình độ chuyên môn của đối tượng 

nghiên cứu (p<0,05). Nhìn chung điểm các lãnh vực quá tải tâm lý ở nhóm 

điều dưỡng, kỹ thuật viên và tâm lý cao hơn so với các trình độ chuyên môn 

còn lại. 

- Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc, 

Giải thể nhân cách, Hoàn thành nhiệm vụ giữa các nhóm trình độ chuyên môn 

với nhau (p>0,05).  
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3.4.2. Quá trình tham gia chống dịch 

Bảng 3.17. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và tham 

gia công tác phòng chống dịch COVID-19 của đối tượng nghiên cứu 

Tham gia 

PCD 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không 6,89 6,319 1,43 2,774 25,39 13,038 

Có 8,81 7,652 1,97 3,359 28,94 12,547 

P 0,080 0,256 0,068 

Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm các lãnh 

vực quá tải tâm lý giữa nhóm không tham gia và nhóm có tham gia công tác 

phòng chống dịch COVID-19 (p>0,05). Điểm quá tải tâm lý theo các lãnh vực 

ở nhóm không tham gia phòng chống dịch thấp hơn so với nhóm có tham gia. 

Bảng 3.18. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và 

khoa/phòng từng bị cách ly do có ca bệnh F0 

Khoa/phòng bị 

cách ly do có ca 

bệnh F0 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không 7,24 6,050 1,62 3,250 26,08 11,615 

Có 8,51 7,743 1,84 3,112 28,37 13,380 

P 0,257 0,649 0,251 

Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm các lãnh 

vực quá tải tâm lý và khoa/phòng bị cách ly do có ca bệnh F0 (p>0,05). Điểm 

quá tải tâm lý theo các lãnh vực ở nhóm khoa/phòng không bị cách ly do có 

ca bệnh F0 thấp hơn so với nhóm có khoa/phòng bị cách ly. 

Bảng 3.19. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và tham 

gia điều trị trực tiếp người bệnh mắc COVID-19 

Tham gia 

điều trị 

trực tiếp 

bệnh nhân 

F0 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không 7,47 6,719 1,65 3,221 27,15 12,757 
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Có 9,42 8,122 2,04 3,006 28,56 13,012 

P 0,117 0,440 0,491 

Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm các lãnh 

vực quá tải tâm lý và tham gia điều trị trực tiếp người bệnh mắc COVID-19 

(p>0,05). Điểm quá tải tâm lý theo các lãnh vực ở nhóm không tham gia điều 

trị trực tiếp bệnh nhân F0 thấp hơn so với nhóm có tham gia điều trị. 

3.4.3. Đặc điểm công việc - môi trường làm việc 

Bảng 3.20. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và 

khoa/phòng công tác 

Khoa, phòng 

công tác 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Khoa Khám bệnh 9,60 8,276 1,10 2,132 31,90 8,888 

Khoa lâm sàng 9,15 7,478 2,02 3,301 29,20 12,391 

Khoa KSNK 5,64 4,178 1,73 2,867 23,00 11,027 

Khoa XN-CĐHA 9,15 10,057 3,77 5,525 23,54 14,158 

Khác 5,43 5,105 0,73 1,318 25,07 13,999 
P*: giá trị p giữa 

nhóm Khoa lâm sàng 

với các khoa khác 

P=0,035  

P*=0,031 

 

P=0,018 

P*=0,007 

 

P=0,124 

 

Nhận xét:   

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách với trình độ chuyên môn của đối tượng 

nghiên cứu (p<0,05).  

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc, Giải thể 

nhân cách giữa khoa lâm sàng và các khoa, phòng khác (Dược, Hành chính) 

(p<0,05). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm các lãnh vực 

quá tải tâm lý giữa các nhóm còn lại (p>0,05). 
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Bảng 3.21. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và số đêm 

trực trung bình trong 1 tuần 

Số đêm trực trong 

tuần 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không trực 7,42 7,371 2,09 3,872 26,88 13,584 

1 đêm 7,72 6,677 0,79 1,559 28,69 13,205 

≥2 đêm 9,04 7,337 1,96 2,820 27,76 11,769 
P*: giá trị p giữa 

nhóm trực 1 đêm và 

nhóm trực ≥2 đêm 

P=0,381  

 

P=0,006  

P*=0,020 

P=0,767  

 

Nhận xét:   

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm lãnh vực Giải 

thể nhân cách với số đêm trực trong tuần của đối tượng nghiên cứu (p<0,05).  

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Giải thể nhân cách giữa 

nhóm trực 1 đêm và nhóm trực ≥2 đêm (p<0,05). Không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về điểm các lãnh vực quá tải tâm lý giữa các nhóm còn lại 

(p>0,05). 

Bảng 3.22. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và tần suất 

được giao khối lượng công việc lớn, vượt quá khả năng làm việc  

của bản thân 

Được giao khối 

lượng công việc 

lớn, vượt quá khả 

năng bản thân 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao giờ 6,19 6,568 1,55 2,976 25,14 12,065 

Thỉnh thoảng 9,11 7,404 2,03 3,440 28,92 13,290 

Thường xuyên/ rất 

thường xuyên 11,57 7,165 1,21 1,805 32,14 11,883 

P*: giá trị p giữa 

nhóm không bao giờ 

và thỉnh thoảng 

P**: giá trị p giữa 

nhóm không bao giờ 

và thường xuyên/rất 

P=0,005  

P*=0,022 

P**=0,025 

 

P=0,482  

 

P=0,061  
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thường xuyên 

Nhận xét:   

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc với tần suất được giao khối lượng công việc lớn, vượt quá khả 

năng làm việc của đối tượng nghiên cứu (p<0,05).  

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc giữa 

nhóm không bao giờ và nhóm thỉnh thoảng; giữa nhóm không bao giờ và 

nhóm thường xuyên/rất thường xuyên (p<0,05). Không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về điểm các lãnh vực quá tải tâm lý giữa các nhóm còn lại 

(p>0,05). 

Bảng 3.23. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và tần suất 

phải làm việc với cường độ cao để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian 

được giao 

Làm việc cường 

độ cao để hoàn 

thành nhiệm vụ 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao giờ 4,95 5,757 1,15 2,707 23,61 11,717 

Thỉnh thoảng 8,51 7,300 1,84 3,122 27,85 12,522 

Thường xuyên/ rất 

thường xuyên 11,25 7,379 2,46 3,890 33,08 14,277 

P*: giá trị p giữa 

nhóm không bao giờ 

và thỉnh thoảng 

P**: giá trị p giữa 

nhóm không bao giờ 

và thường xuyên/rất 

thường xuyên 

P=0,001  

P*=0,015 

P**=0,002 

 

P=0,247  

 
P=0,014  

P**=0,011 

 

Nhận xét:   

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Hoàn thành nhiệm vụ với tần suất làm việc cường độ cao để 

hoàn thành nhiệm vụ (p<0,05). Điểm các lãnh vực tăng dần theo tần suất phải 

làm việc với cường độ cao để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc giữa 
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nhóm không bao giờ và nhóm thỉnh thoảng (p<0,05). Có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc, Hoàn thành nhiệm vụ giữa nhóm 

không bao giờ và nhóm thường xuyên/rất thường xuyên (p<0,05). Không có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm các lãnh vực quá tải tâm lý giữa các 

nhóm còn lại (p>0,05). 

Bảng 3.24. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và mức độ 

ổn định trong công việc 

Mức độ ổn định 

trong công việc 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không ổn định 16,17 10,759 2,67 2,658 37,00 5,727 

Tương đối ổn định 9,13 6,995 2,22 3,440 28,83 11,869 

Ổn định 6,32 6,628 1,19 2,757 25,52 13,782 
P*: giá trị p giữa 

nhóm không ổn định 

và nhóm tương đối ổn 

định 

P**: giá trị p giữa 

nhóm không ổn định 

và ổn định 

P***: giá trị p giữa 

nhóm tương đối ổn 

định và ổn định 

P=0,001  

P*=0,046 

P**=0,003 

P***=0,022 

P=0,071  

 
P=0,003  

P*=0,035 

P**=0,005 

Nhận xét:   

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách với mức độ ổn định trong công việc 

(p<0,05). Điểm các lãnh vực giảm dần theo mức độ ổn định. 

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc và Hoàn 

thành nhiệm vụ giữa nhóm không ổn định và nhóm tương đối ổn định 

(p<0,05). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc, 

Hoàn thành nhiệm vụ giữa nhóm không ổn định và nhóm ổn định (p<0,05). 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm giữa nhóm tương 

đối ổn định và nhóm ổn định (p<0,05). Không có sự khác biệt có ý nghĩa 
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thống kê về điểm các lãnh vực quá tải tâm lý giữa các nhóm còn lại (p>0,05). 

Bảng 3.25. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và công 

việc phù hợp với trình độ chuyên môn 

Công việc 

phù hợp 

chuyên 

môn 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Tương đối 

phù hợp 
12,06 7,896 2,67 3,112 28,96 10,498 

Phù hợp 6,63 6,393 1,44 3,114 27,09 13,563 

P 0,000 0,018 0,327 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách giữa nhóm có công việc tương đối phù hợp 

và nhóm phù hợp với chuyên môn (p<0,05).  Điểm quá tải theo các lãnh vực 

ở nhóm phù hợp thấp hơn so với nhóm tương đối phù hợp. 

Bảng 3.26. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và được 

phân công công việc rõ ràng 

Phân công công 

việc rõ ràng 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Chưa rõ ràng 15,25 9,394 1,50 0,577 36,25 11,325 

Tương đối rõ ràng 12,66 8,293 3,12 3,842 29,37 11,736 

Rõ ràng 6,52 6,086 1,37 2,862 26,81 13,093 
P*: giá trị p giữa 

nhóm tương đối rõ 

ràng và nhóm rõ ràng 

P=0,007  

P*=0,000 
P=0,007  

P*=0,005 

P=0,211  

 

Nhận xét: 

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách với phân công công việc rõ ràng (p<0,05).  

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc, Giải thể 

nhân cách giữa nhóm được phân công tương đối rõ ràng và nhóm được phân 

công rõ ràng (p<0,05). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm 

các lãnh vực quá tải tâm lý giữa các nhóm còn lại (p>0,05). 
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Bảng 3.27. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và  

trang phục bảo hộ gây khó chịu 

Trang phục bảo 

hộ gây khó chịu 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân 

cách 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao giờ 6,00 5,662 1,39 2,848 25,92 12,765 

Thỉnh thoảng 8,57 7,330 1,88 3,019 28,05 13,036 

Thường xuyên 13,67 8,714 2,67 4,465 31,81 11,470 
P*: giá trị p giữa 

nhóm không bao giờ 

và nhóm thỉnh thoảng 

P**: giá trị p giữa 

nhóm không bao giờ 

và nhóm thường 

xuyên 

P=0,001  

P*=0,034 

P**=0,002 

 

P=0,232  

 

P=0,158  

 

Nhận xét: 

- Có đủ bằng chứng để nói rằng có sự khác biệt về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc với trang phục bảo hộ gây khó chịu (p<0,05). Điểm các lãnh vực 

tăng dần theo tần suất cảm thấy trang phục bảo hộ gây khó chịu. 

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm Suy kiệt cảm xúc giữa 

nhóm cảm thấy trang phục bảo hộ không bao giờ gây khó chịu và nhóm 

thường xuyên gây khó chịu (p<0,05). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 

điểm Suy kiệt cảm xúc giữa nhóm cảm thấy trang phục bảo hộ không bao giờ 

gây khó chịu và nhóm thỉnh thoảng gây khó chịu (p<0,05). Không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê về điểm các lãnh vực quá tải tâm lý giữa các nhóm 

còn lại (p>0,05). 
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Bảng 3.28. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và tần suất 

nghĩ rằng mình làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 

từ nơi làm việc 

Nghĩ rằng 

làm việc 

trong môi 

trường có 

nguy cơ 

lây nhiễm 

bệnh 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao 

giờ/ Thỉnh 

thoảng 

6,89 6,601 1,67 3,385 25,86 12,881 

Thường 

xuyên/ Rất 

thường 

xuyên 

10,10 7,800 1,93 2,728 30,53 12,247 

P 0,003 0,599 0,017 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Hoàn thành nhiệm vụ giữa nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng và 

nhóm thường xuyên/rất thường xuyên nghĩ rằng mình làm việc trong môi 

trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nơi làm việc (p<0,05). Nhóm 

không bao giờ/thỉnh thoảng có điểm các lãnh vực thấp hơn so với nhóm 

thường xuyên/rất thường xuyên.   

Bảng 3.29. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và tần suất 

bị bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân phản ứng không tốt 

Bị bệnh 

nhân/ 

người nhà 

phản ứng 

không tốt 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao 

giờ/ Thỉnh 

thoảng 

7,44 6,984 1,58 3,043 27,12 12,980 

Thường 13,63 6,986 3,42 3,671 31,63 10,771 
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xuyên/ Rất 

thường 

xuyên 

P 0,000 0,015 0,147 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách giữa nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng và 

nhóm thường xuyên/rất thường xuyên bị bệnh nhân hoặc người nhà phản ứng 

không tốt (p<0,05). Nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng có điểm các lãnh vực 

thấp hơn so với nhóm thường xuyên/rất thường xuyên.  

Bảng 3.30. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và  

cảm thấy có cơ hội thăng tiến trong công việc 

Có cơ hội 

thăng tiến 

trong công 

việc 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không 6,99 7,084 1,15 2,197 25,04 12,547 

Có 8,93 7,239 2,25 3,675 29,59 12,730 

P 0,070 0,012 0,016 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

Giải thể nhân cách, Hoàn thành nhiệm vụ với có cơ hội thăng tiến trong công 

việc (p<0,05). Nhóm cảm thấy không có cơ hội thăng tiến trong công việc có 

điểm các lãnh vực thấp hơn so với nhóm cảm thấy có cơ hội thăng tiến.  
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3.4.4. Nhóm yếu tố tâm lý bản thân 

Bảng 3.31. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và  

cảm thấy hoảng sợ khi có quá nhiều người bệnh đến khám và nhập viện 

Cảm thấy 

hoảng sợ 

khi có quá 

nhiều 

người 

bệnh đến 

khám và 

nhập viện 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao 

giờ/ Thỉnh 

thoảng 

7,58 6,867 1,61 2,873 27,21 12,746 

Thường 

xuyên/ Rất 

thường 

xuyên 

17,67 7,550 4,89 6,030 35,00 12,629 

P 0,000 0,142 0,075 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc giữa nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng và nhóm thường 

xuyên/rất thường xuyên cảm thấy hoảng sợ khi có quá nhiều người bệnh đến 

khám và nhập viện (p<0,05). Nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng có điểm các 

lãnh vực thấp hơn so với nhóm thường xuyên/rất thường xuyên.  

Bảng 3.32. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và  

cảm thấy lo lắng khi luôn nghi ngờ mình có tiếp xúc với F0, F1 

Cảm thấy 

lo lắng khi 

luôn nghi 

ngờ mình 

có tiếp xúc 

với F0, F1 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB 

 

 

 

ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao 

giờ/ Thỉnh 

thoảng 

7,51 6,844 1,61 2,899 27,05 12,603 
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Thường 

xuyên/ Rất 

thường 

xuyên 

16,17 7,872 4,00 5,377 35,33 13,924 

P 0,000 0,155 0,030 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Hoàn thành nhiệm vụ giữa nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng và 

nhóm thường xuyên/rất thường xuyên cảm thấy lo lắng khi luôn cảm thấy 

nghi ngờ mình có tiếp xúc với F0, F1 (p<0,05). Nhóm không bao giờ/thỉnh 

thoảng có điểm các lãnh vực thấp hơn so với nhóm thường xuyên/rất thường 

xuyên.  

Bảng 3.33. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và lo sợ lây 

nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho chính mình và người thân 

Lo sợ lây 

nhiễm 

bệnh tại 

nơi làm 

việc cho 

chính 

mình và 

người thân 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao 

giờ/ Thỉnh 

thoảng 

6,99 6,358 1,48 2,799 26,48 12,727 

Thường 

xuyên/ Rất 

thường 

xuyên 

13,86 8,770 3,28 4,366 33,48 11,840 

P 0,000 0,041 0,007 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách, Hoàn thành nhiệm vụ giữa nhóm không bao 

giờ/thỉnh thoảng và nhóm thường xuyên/rất thường xuyên cảm thấy lo sợ lây 

nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho chính mình và người thân (p<0,05). 

Nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng có điểm các lãnh vực thấp hơn so với 



55 

 

nhóm thường xuyên/rất thường xuyên.  

Bảng 3.34. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và lo lắng 

về việc không được tiếp cận nhanh với xét nghiệm COVID-19 

Lo lắng về 

việc không 

được tiếp 

cận nhanh 

với xét 

nghiệm 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao 

giờ/ Thỉnh 

thoảng 

7,66 6,992 1,59 2,843 27,47 12,795 

Thường 

xuyên/ Rất 

thường 

xuyên 

17,13 6,448 5,63 6,323 30,13 13,943 

P 0,000 0,115 0,568 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc giữa nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng và nhóm thường 

xuyên/rất thường xuyên cảm thấy lo lắng về việc không được tiếp cận nhanh 

với xét nghiệm COVID-19 (p<0,05). Nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng có 

điểm các lãnh vực thấp hơn so với nhóm thường xuyên/rất thường xuyên.  

Bảng 3.35. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và nghĩ 

rằng việc làm bản thân không được công nhận đầy đủ 

Nghĩ rằng 

việc làm 

bản thân 

không 

được công 

nhận đầy 

đủ 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao 

giờ/ Thỉnh 

thoảng 

7,49 6,695 1,58 3,035 27,33 12,679 

Thường 15,85 9,424 4,15 3,805 31,00 14,640 



56 

 

xuyên/ Rất 

thường 

xuyên 

P 0,000 0,004 0,321 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Giải thể nhân cách giữa nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng và 

nhóm thường xuyên/rất thường xuyên nghĩ rằng việc làm bản thân không 

được công nhận đầy đủ (p<0,05). Nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng có điểm 

các lãnh vực thấp hơn so với nhóm thường xuyên/rất thường xuyên.  

Bảng 3.36. Mối liên quan giữa điểm các lãnh vực quá tải tâm lý và có  

tâm thế thích ứng với bối cảnh mới của dịch COVID-19 

Có tâm thế 

thích ứng 

với bối 

cảnh mới 

của dịch 

COVID-19 

Suy kiệt cảm xúc Giải thể nhân cách Hoàn thành nhiệm 

vụ 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Không bao 

giờ/ Thỉnh 

thoảng 

6,37 7,817 1,46 3,155 21,94 12,254 

Thường 

xuyên/ Rất 

thường 

xuyên 

8,78 6,860 1,89 3,156 29,93 12,349 

P 0.038 0.402 0,000 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm lãnh vực Suy 

kiệt cảm xúc, Hoàn thành nhiệm vụ giữa nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng và 

nhóm thường xuyên/rất thường xuyên có tâm thế thích ứng với bối cảnh mới 

của dịch COVID-19 (p<0,05). Nhóm không bao giờ/thỉnh thoảng có điểm các 

lãnh vực thấp hơn so với nhóm thường xuyên/rất thường xuyên.  
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Chương 4 

BÀN LUẬN 

 

 

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu là nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam (61,4% - 38,6%). 

Phân bố này phù hợp với cơ cấu mô hình nhân viên y tế tại Việt Nam nói 

chung. Tỷ lệ kết hôn cao, chiếm 73,4%; độc thân chiếm tỷ lệ 24,5%. Ngành y 

là một ngành khá ổn định về công việc cũng như thu nhập, vì vậy vấn đề gia 

đình ổn định cũng như là một sự tương quan thuận trong đời sống của cán bộ 

nhân viên ngành y.  

Đa số đối tượng nghiên cứu không có tôn giáo (85,3%). Điều này phù 

hợp với mô hình tôn giáo ở Việt Nam theo báo cáo của Tổng cục Thống kê 

Việt Nam về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỷ lệ người dân 

Việt Nam không có tôn giáo là 86,3% [10]. 

Đa số đối tượng thuộc nhóm từ 30 tuổi trở lên. Nhóm đối tượng có tuổi 

nghề trên 10 năm chiếm tỷ lệ cao nhất (53,8%). Điều đó cho thấy lực lượng 

cán bộ nhân viên Bệnh viện ít được thay đổi, điều chuyển. 

Tỷ lệ đối tượng có trình độ đại học chiếm cao nhất (53,3%), kế đến là 

cao đẳng và sau đại học (lần lượt là 21,2% và 12,0%). Bác sỹ và điều dưỡng 

là 02 nhóm trình độ chuyên môn chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nhóm chuyên 

môn (bác sỹ: 16,3%; điều dưỡng: 51,6%). Đây cũng là nét đặc thù của bệnh 

viện với chức năng chính là khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho 

người bệnh. 
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4.2. MÔ TẢ TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI TÂM LÝ TRONG BỐI CẢNH 

MỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN 

TÂM THẦN ĐÀ NẴNG 

Cũng giống như các thành phố khác, người dân toàn thành phố Đà Nẵng 

đã trãi qua 3 năm sống trong sự tấn công của các đợt dịch, người dân bị hạn 

chế rất nhiều trong mọi sinh hoạt hằng ngày, ít tiếp xúc với mọi người, kinh tế 

bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bị giãn cách toàn xã hội, đời sống người dân và 

các doanh nghiệp càng khó khăn nên thành phố đã có chiến lược để chuyển 

sang giai đoạn bình thường mới, sống trong môi trường có COVID-19 và 

chuẩn bị thói quen, tinh thần để ứng phó với môi trường có virus. Ngày 28 

tháng 9 năm 2021 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 08/CT-

UBND về thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện 

nay. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý môi 

trường y tế: “Thích ứng ở đây là ở mức bình thường mới, có nghĩa là chúng ta 

không theo đuổi không có ca mắc COVID-19 mà chấp nhận có số ca mắc 

nhất định trong cộng đồng để tiếp tục các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, 

hoạt động sinh hoạt của người dân”. Yêu cầu mở cửa lại nền kinh tế, nới lỏng 

các điều kiện giãn cách là vấn đề tất yếu đối với thành phố Đà Nẵng khi sức 

chịu đựng của người dân và các doanh nghiệp đã vượt ngưỡng. Vì vậy, 

nghiên cứu này được thực hiện tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối 

cảnh mới của đại dịch COVID-19 nhằm mục đích xác định lại tình trạng quá 

tải tâm lý của NVYT.  

Kết quả cho thấy tỷ lệ quá tải tâm lý mức độ thấp - trung bình - cao của 

nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần trong bối cảnh mới dịch COVID-19 theo 

các lãnh vực lần lượt là: suy kiệt cảm xúc (87,5% - 9,8% - 2,7%), giải thể 

nhân cách (93,5% - 4,9% - 1,6%), hoàn thành nhiệm vụ (24,5% - 17,9% - 
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57,6%). Điểm trung bình theo 3 lãnh vực trên lần lượt là 8,08±7,217; 

1,77±3,153 và 27,59±12,817. 

Tỷ lệ nhân viên y tế quá tải mức độ trung bình và cao và điểm trung bình 

các lãnh vực theo kết quả của chúng tôi thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của 

Serana Barello và cộng sự (2020) [20]. Nghiên cứu này được tiến hành sau 5 

tuần kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 ở Ý: Tỷ lệ quá tải tâm lý mức độ 

thấp - trung bình - cao theo các lãnh vực lần lượt là: suy kiệt cảm xúc (25,5% 

- 22,9% - 37,0%), giải thể nhân cách (33,5% - 27,1% - 24,7%), hoàn thành 

nhiệm vụ (15,3% - 19,1% - 53,2%). Điểm trung bình theo 3 lãnh vực trên lần 

lượt là 22,7±12,1; 6,1±5,7 và 37,5±7,6 [20].  

Ngoài ra, so sánh với nghiên cứu của Trần Thị Hải Vân và cộng sự 

(2020) cũng thực hiện trên đối tượng nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần 

Đà Nẵng, điểm trung bình của cả 3 lãnh vực của nghiên cứu chúng tôi thấp 

hơn đáng kể. Theo đó, theo nghiên cứu của Trần Thị Hải Vân, điểm trung 

bình theo 3 lãnh vực trên lần lượt là 8,20±5,31; 4,02±5,27 và 40,32±30,6 [13]. 

Điều này là hoàn toàn phù hợp. Một trong những lý do có thể kể đến là 

bối cảnh của các cuộc điều tra. Các nghiên cứu trước đó được thực hiện giai 

đoạn đầu khi COVID-19 mới xuất hiện. Giai đoạn này đại dịch COVID-19 

đang làm dấy lên cơn khủng hoảng lớn trên toàn cầu, tốc độ lây nhiễm nhanh, 

số ca mắc và tử vong tăng cao. Đội ngũ nhân viên y tế phải gồng mình lên để 

tiếp tục đương đầu với đại dịch mới với nhiều thách thức, nguy hiểm, điều 

này gây ra áp lực và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của họ.  

Tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, nhân viên y tế được huy động tham 

gia công tác phòng chống dịch như điều trị, chăm sóc bệnh nhân F0, F1 tại 

bệnh viện dã chiến và các khu cách ly, tham gia tiêm chủng vắc-xin ngừa 

COVID-19, thực hiện truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng… Số 

trường hợp bệnh nhân và nhân viên dương tính phát hiện tại bệnh viện tăng 
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cao, các khoa phòng bị cách ly y tế, phong tỏa. Nhân viên y tế là đối tượng có 

nguy cơ cao, họ thường xuyên lo lắng, căng thẳng, sợ hãi việc lây nhiễm dịch 

bệnh cho người thân, cùng với áp lực công việc tăng khi vừa duy trì công việc 

thường quy tại Bệnh viện, vừa tham gia công tác phòng chống dịch. Những 

yếu tố này tác động đến tâm lý nhân viên y tế trong thời gian dài làm gia tăng 

tỷ lệ mắc các rối loạn về sức khỏe tâm thần. 

Trong khi đó, nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành vào tháng 4 năm 

2022 trong bối cảnh mới thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19, gần như 100% nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần đã được tiêm đầy đủ từ 

3 mũi vắc-xin phòng COVID-19 trở lên, và đã có kinh nghiệm trong việc 

chăm sóc, điều trị các bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình. Bên 

cạnh đó, sau hơn hai năm ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại Việt 

Nam, nhân viên y tế đã có tâm thế thích ứng với tình hình mới dịch COVID-

19, dần thích nghi với những thay đổi và có kỹ năng nhất định trong việc vượt 

qua nỗi sợ hãi, lo lắng và kỹ năng đối phó với các vấn đề quá tải tâm lý. 

4.3. ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI 

TÂM LÝ VỚI CÁC VẤN ĐỀ TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ STRESS 

TRONG BỐI CẢNH MỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y 

TẾ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG 

4.3.1. Đặc điểm lâm sàng trầm cảm, lo âu và stress của đối tượng nghiên 

cứu 

Thang DASS-21 là bộ công cụ mang tính sàng lọc, phát hiện sớm nguy 

cơ stress, lo âu, trầm cảm, là bước tiếp cận phù hợp để hỗ trợ cho xác định 

vấn đề sức khỏe tâm lý và định hướng cho việc điều trị.  

Tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress của đối tượng nghiên cứu lần lượt là 

12,0%, 19,6% và 7,6%. Tỷ lệ này thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Nay 

Phi La và cộng sự (2022) tại Đắk Lắk sau 2 năm đại dịch COVID-19 với tỷ lệ 
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NVYT trầm cảm là 30,3%, lo âu là 44,0% và căng thẳng là 23,6%. Nghiên 

cứu của Nay Phi La khảo sát 2582 nhân viên y tế tại các cơ sở y tế thuộc tỉnh 

Đắk Lắk, bao gồm cả y tế công lập (tỉnh, huyện, xã) và y tế tư nhân [5]. Thời 

điểm nghiên cứu tương đồng, nhưng với cỡ mẫu lớn, phương pháp chọn mẫu 

toàn bộ trên phạm vi toàn tỉnh, số lượng lớn nhân viên y tế tham gia tuyến đầu 

chống dịch nên tỷ lệ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần cao hơn so với 

nghiên cứu của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp. Bên cạnh đó, nhân viên y tế 

tham gia nghiên cứu là những người công tác trong ngành Tâm thần, do đó có 

kiến thức và các kỹ năng nhất định giúp bản thân vượt qua các sang chấn và 

vấn đề tâm lý. 

Theo một đánh giá có hệ thống được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu 

điện tử, bao gồm PubMed, EMBASE, Scopus và Web of Science (WoS) từ 

tháng 12 năm 2019 đến ngày 12 tháng 4 năm 2020 về đánh giá sức khỏe tâm 

lý của nhân viên y tế trong đại dịch SARS-CoV-2 cho thấy tỷ lệ trầm cảm, lo 

âu, stress của nhân viên y tế lần lượt là 12,1-55,89%, 24,1-67,55% và 29,8-

62,99% [50]. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. Tại thời 

điểm nghiên cứu năm 2019 và 2020, dịch bệnh COVID-19 vừa được phát 

hiện chưa lâu, tình hình dịch diễn biến phức tạp, điều này đã tác động rất lớn 

đến sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế. Nhân viên làm việc với áp lực công 

việc, áp lực thời gian và bị cách ly khỏi gia đình. Chính các yếu tố này tạo nên 

sự mất cân bằng tâm lý và gây tình trạng trầm cảm. Nguyên nhân của tình 

trạng rối loạn lo âu tăng đó là do nhân viên y tế luôn lo lắng bị lây bệnh, lo 

lắng về kết quả điều trị cho bệnh nhân và lo lắng cho cuộc sống gia đình [8].  

Tỷ lệ trầm cảm, lo âu tại thời điểm tháng 4/2022 theo nghiên cứu của chúng 

tôi thấp hơn do đến nay - sau hơn hai năm ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất 

hiện tại Việt Nam, nhân viên y tế và người nhà của họ đã có tâm thế thích ứng 

với tình hình mới dịch COVID-19, dần thích nghi với những thay đổi và có 
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kỹ năng nhất định trong việc vượt qua nỗi sợ hãi, lo lắng.  

4.3.2. Tương quan giữa điểm trầm cảm, lo âu, stress và và quá tải tâm lý 

của đối tượng nghiên cứu 

Có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa tổng điểm DASS 

trầm cảm, lo âu, stress với điểm lãnh vực suy kiệt cảm xúc và giải thể nhân 

cách nhưng lại tương quan nghịch với điểm lãnh vực hoàn thành nhiệm vụ 

của đối tượng nghiên cứu. Như vậy, tình trạng trầm cảm, lo âu, stress là có 

mối tương quan thuận với tình trạng quá tải tâm lý ở nhân viên y tế trong 

nghiên cứu của chúng tôi. Điều này tương đồng với một số các tài liệu về các 

đại dịch khác, kiệt sức được cho là có liên quan đến căng thẳng, lo lắng, trầm 

cảm ở nhân viên tuyến đầu [46], và một số tác giả phát hiện ra rằng nó có thể 

góp phần làm tăng tỷ lệ căng thẳng và trầm cảm của họ [22].  

4.4. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG QUÁ 

TẢI TÂM LÝ TRONG BỐI CẢNH MỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA 

NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG 

4.4.1. Các yếu tố nhân khẩu học 

Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn có liên quan với tình trạng quá 

tải tâm lý của đối tượng nghiên cứu. Nhìn chung điểm các lãnh vực quá tải 

tâm lý ở nhóm điều dưỡng, kỹ thuật viên và tâm lý cao hơn so với các trình 

độ chuyên môn còn lại. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19, thực tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà 

Nẵng, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tâm lý là các nhóm chuyên môn tiếp xúc 

nhiều nhất với bệnh nhân, trong đó có cả bệnh nhân nguy cơ hoặc đã dương 

tính COVID-19. Cụ thể, các điều dưỡng ngoài việc phải chăm sóc cho cả 

bệnh nhân nội - ngoại trú thường quy, vừa phải chăm sóc cho bệnh nhân tại 

khu cách ly y tế tại khoa và cả khu cách ly - điều trị bệnh nhân COVID-19 

của bệnh viện. Các kỹ thuật viên, đặc biệt là kỹ thuật viên xét nghiệm hằng 
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ngày phải tham gia lấy mẫu cho các đối tượng bệnh nhân nghi ngờ mắc, định 

kỳ lấy mẫu cho nhân viên bệnh viện, do đó khả năng lây nhiễm là rất cao, ảnh 

hưởng đến tâm lý bản thân. Bên cạnh đó, trong thời gian dịch COVID-19 diễn 

biến phức tạp, thành phố thực hiện các biện pháp cách ly y tế, chỉ thị về giãn 

cách xã hội, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã thực hiện tư vấn trực tuyến cho 

người dân có vấn đề tâm lý khẩn cấp, trong đó giữ vai trò chính là các chuyên 

viên tâm lý. Từ đó thấy rằng các đối tượng này có điểm quá tải tâm lý cao hơn 

so với các nhóm chuyên môn khác là điều dễ hiểu. 

Trong nghiên cứu được thực hiện bởi Hacimusalar et al. (2020), điểm lo 

lắng của điều dưỡng cao hơn các nhân viên khác. Điều này có thể do thực tế 

là điều kiện làm việc của điều dưỡng có nhiều thay đổi tiêu cực hơn so với 

các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trong thời kỳ đại dịch. Thực tế là các 

điều dưỡng tiếp xúc cơ thể với bệnh nhân nhiều hơn các bác sĩ ở các khu bệnh 

nhân nội trú có thể là một yếu tố quan trọng [34]. Trong nghiên cứu được 

thực hiện bởi Barello et al. (2020) với 376 chuyên gia chăm sóc sức khỏe, 

mức độ kiệt sức của điều dưỡng cũng được cho là cao hơn các nhân viên 

chăm sóc sức khỏe khác [20].  

Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của Ruchira W Khasne, Y. 

Zhou, W Gu và cs (2020) [61]. Trong đại dịch COVID-19, các nhân viên như 

Bác sĩ, nhân viên hỗ trợ chăm sóc người bệnh mắc COVID-19 có khả năng bị 

kiệt sức liên quan đến đại dịch cao hơn 1,64 lần (OR = 1,64, p = 0,04) và 

nhân viên hỗ trợ (OR = 5,02, p <0,01) có nguy cơ kiệt sức liên quan đến đại 

dịch cao hơn 5 lần so với nhân viên hành chính. Phát hiện này cần được điều 

tra trong các nghiên cứu sâu hơn, vì số lượng nhân viên Bệnh viện tâm thần 

Đà Nẵng ít hơn so với các nhân viên y tế trong nghiên cứu tham chiếu. 

4.4.2. Quá trình tham gia chống dịch 
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Trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã có 

những chiến lược để đối phó với dịch, người dân cần phải tạo tâm thế sống 

trong môi trường có COVID-19 và chuẩn bị thói quen, tinh thần để ứng phó 

với môi trường có virus, các yêu cầu mở cửa lại nền kinh tế, nới lỏng các điều 

kiện giãn cách là vấn đề tất yếu trong tình hình hiện tại. Do đó, nhân viên y tế 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng cũng được các cấp quản lý chuẩn bị các 

phương án ứng phó với dịch COVID-19 rất cụ thể và chặt chẽ.  

Đối với các nhóm yếu tố trong quá trình tham gia phòng chống dịch tại 

Bệnh viện cũng như tham gia chống dịch cùng với toàn thành phố tại cộng 

đồng không thể không tránh các áp lực trong công việc. Qua nghiên cứu, tuy 

không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p>0,05) nhưng kết quả cho 

thấy NVYT có tham gia phòng chống dịch có điểm các lãnh vực quá tải tâm 

lý cao hơn so với nhóm không tham gia. Kết quả cũng tương tự đối với nhóm 

tham gia và không tham gia điều trị trực tiếp bệnh nhân COVID-19. Và tương 

tự như vậy, những Khoa, Phòng nào có bị cách ly vì có người mắc COVID-19 

cũng không liên quan đến suy kiệt tâm lý. Kết quả này tương đồng với nghiên 

cứu của Ting Zhou và cộng sự (2022), những người trong nhóm nguy cơ phơi 

nhiễm cao có điểm số kiệt sức cao hơn so với nhân viên y tế trong nhóm nguy 

cơ phơi nhiễm thấp hơn [68]. 

Đối với Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng nghiên cứu này được thực hiện 

trong tình hình mới, cấp quản lý nhận được chỉ thị của Sở Y tế thành phố nên 

luôn có sự động viên thường xuyên và sự hỗ trợ nhất định đối với nhân viên 

tại Bệnh viện và nhất là những NVYT có tham gia vào quá trình điều trị 

người bệnh mắc F0.  

Điều này tương đồng với kết quả từ một đánh giá chung có hệ thống do 

Francesco Chirico và cộng sự tổng hợp các nghiên cứu năm 2021 về quá tải 

tâm lý ở nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19 [29]. Theo đó, NVYT đã 
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trải qua nhiều sự kiện như khối lượng công việc tăng lên và lịch trình nghỉ 

ngơi giảm khiến họ bị căng thẳng ở mức độ cao. Do đó, tình trạng kiệt sức là 

không thể tránh khỏi ở nhiều NVYT, đặc biệt là ở các điều dưỡng [31]. Vô số 

bằng chứng từ các nghiên cứu cắt ngang báo cáo rằng sự gia tăng khối lượng 

công việc và tình trạng kiệt sức đặc biệt rõ rệt ở các NVYT tuyến đầu phòng 

chống dịch COVID-19. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong NVYT ngày càng tăng 

khiến ảnh hưởng đến tâm lý NVYT do sợ tiếp xúc gần đây với các trường hợp 

COVID-19 đã được xác nhận trong số các đồng nghiệp của họ. Do đó, NVYT 

cần được cung cấp bầu không khí an toàn và đảm bảo, thúc đẩy sức khỏe tâm 

lý của họ để tăng cường cung cấp dịch vụ đầy đủ trong thời gian xảy ra đại 

dịch COVID-19 và các sự kiện bùng phát dịch bệnh trong tương lai. 

4.4.3. Đặc điểm công việc - môi trường làm việc 

Có mối liên quan giữa tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế với 

khoa/phòng công tác (với điểm trung bình các lãnh vực cao hơn ở Khoa 

Khám bệnh, Khoa lâm sàng và Khoa Xét nghiệm - Thăm dò Chẩn đoán hình 

ảnh). Đây là những khoa có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiều nhất, có 

nguy cơ cao nhiễm COVID-19 qua công tác tiếp đón, khám bệnh, chăm sóc, 

điều trị và lấy mẫu xét nghiệm vi rút.  

Được giao khối lượng công việc lớn, vượt quá khả năng của bản thân, 

làm việc với cường độ cao để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian được giao, 

mức độ ổn định trong công, công việc phù hợp với chuyên môn, phân công 

công việc rõ ràng là những yếu tố nguy cơ của quá tải tâm lý của nhân viên y 

tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.  

Do sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ, mặc dù nguồn nhân lực không được 

tăng lên, những rất nhiều áp lực đã đặt ra đối với các nhân viên y tế phải tăng 

khối lượng công việc hoặc làm việc tại các khu vực bệnh nhân COVID-19 

ngay cả khi họ không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Vấn đề này và 
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thực tế là các nhân viên y tế đang đi đầu trong cuộc chiến chống lại COVID 

19 và có nguy cơ tiếp xúc với tải lượng vi rút cao và bị nhiễm bệnh cao hơn, 

gây ra rất nhiều áp lực cho họ rằng tình trạng mệt mỏi trong công việc là một 

vấn đề có thể đoán trước được. 

Ngoài tình trạng quá tải công việc và lo lắng về lây nhiễm, những yếu tố 

gây căng thẳng công việc quan trọng trong giai đoạn bùng phát COVID-19, 

các yếu tố gây căng thẳng liên quan đến các biện pháp phòng ngừa và kiểm 

soát lây nhiễm thường xuyên như cảm giác khó chịu do trang bị bảo hộ cá 

nhân, năng lực nhận thức và các yếu tố gây căng thẳng giữa các cá nhân cũng 

góp phần vào kiệt sức, lo lắng và trầm cảm. Điều này phù hợp với những phát 

hiện trước đây rằng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn 

bệnh viện đã dự đoán tình trạng kiệt sức [37] [59]. Vì vậy, điều quan trọng là 

phải nhận thấy những tác động bất lợi tiềm ẩn này và thực hiện các biện pháp 

để giúp nhân viên y tế đối phó với tác nhân gây căng thẳng công việc mới 

này. 

Tỷ lệ NVYT phải làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm, phản 

ứng không tốt từ người nhà người bệnh, trang phục bảo hộ có gây khó chịu 

đều có nguy cơ kiệt sức cá nhân cao hơn so với NVYT khác. Bên cạnh, tâm lý 

luôn lo lắng khi luôn nghi ngờ mình có tiếp xúc với F0, F1 của NVYT cũng 

có nguy cơ kiệt sức cao hơn và mức hoàn thành nhiệm vụ cũng thấp hơn so 

với NVYT ít lo lắng. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Ruchira W 

Khasne là hơn một nửa NVYT ở Ấn Độ thường xuyên lo sợ bị lây nhiễm 

COVID-19 [61].  

Theo kết quả nghiên cứu, nhóm đối tượng cảm thấy không có cơ hội 

thăng tiến trong công việc có điểm các lãnh vực quá tải tâm lý thấp hơn so với 

nhóm cảm thấy có cơ hội thăng tiến. Điều này có thể giải thích là do ở nhóm 

nghĩ rằng mình có cơ hội thăng tiến nên luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm 
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vụ, thể hiện bản thân, tích cực đảm nhận các công việc nhằm khẳng định bản 

thân và đạt mục tiêu về thành tích. Do đó những đối tượng này thường sẽ cảm 

thấy căng thẳng, nhiều áp lực hơn để đạt được những kỳ vọng cao của bản 

thân đặt ra. Ngược lại, đối với nhóm cảm thấy không có cơ hội thăng tiến, họ 

có xu hướng không đặt quá nặng thành tích cá nhân, chỉ tập trung làm việc 

theo nhiệm vụ được giao đúng với vị trí làm việc, do đó tâm lý sẽ thoải mái 

và cảm thấy ít áp lực hơn. 

4.4.4. Nhóm yếu tố tâm lý bản thân 

Cảm thấy hoảng sợ khi có quá nhiều người đến khám và nhập viện, nghi 

ngờ bản thân có tiếp xúc F0, F1, lo sợ lây nhiễm bệnh tại nơi làm việc cho 

chính mình và người thân, lo lắng về việc không được tiếp cận nhanh với xét 

nghiệm, nghĩ rằng việc làm bản thân không được công nhận đầy đủ, có tâm 

thế thích ứng với bối cảnh mới dịch COVID-19 có liên quan đến nguy cơ quá 

tải tâm lý ở nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.  

Điều này tương đồng với một số nghiên cứu chúng tôi tham khảo được. 

Kang và cộng sự (2020) báo cáo rằng mức độ tiếp xúc với các trường hợp 

được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 có liên quan đến mức độ rối 

loạn sức khỏe tâm thần [41]. Nghiên cứu của R. Mohindra và cộng sự đã báo 

cáo những nỗi sợ hãi và lo lắng cá nhân nhất định liên quan đến một số yếu 

tố. Đó là khả năng trở thành nguồn lây nhiễm, khiến các thành viên trong gia 

đình và nhân viên khác gặp rủi ro [57]. 

Nghiên cứu của Qing Li và cộng sự tại Quảng Đông, Trung Quốc năm 

2020 cho thấy các yếu tố tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hoặc các trường 

hợp nghi ngờ (AOR = 0,42), lo lắng về việc bị COVID-19 (AOR = 1,58), lo 

lắng về lây nhiễm cho gia đình của họ (AOR = 2,34) có liên quan đến lo lắng 

[60]. Nghiên cứu của Chizumi, cho thấy rằng lo lắng liên quan đến nhiễm 

COVID-19 có liên quan đáng kể đến tình trạng quá tải [25]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820302306#bib0030
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Điều này có thể phụ thuộc vào mức độ kiểm soát nhận thức của cá nhân 

liên quan đến tình huống của họ. Từ quan điểm ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, 

hỗ trợ, công nhận tại nơi làm việc được cho là động lực chính thúc đẩy sự 

tham gia và quan trọng để tránh kiệt sức. 

 Mối quan tâm chung đó là tâm lý lo sợ bị lây nhiễm cho bản thân và lây 

nhiễm cho các thành viên trong gia đình, có sự áp lực về môi trường làm việc, 

đồ bảo hộ và phản ứng của người nhà người bệnh. Những kết quả nghiên cứu 

này cho thấy rằng, đối với NVYT tại Bệnh viện cần có các biện pháp hỗ trợ 

về tinh thần một cách thường xuyên và thiết thực, nâng cao bộ phận kiểm soát 

nhiễm khuẩn tại bệnh viện, và cần tạo điều kiện nghỉ ngơi thư giãn phù hợp 

cho nhân viên Y tế. 

  



69 

 

KẾT LUẬN 

 

Sau khi nghiên cứu 184 nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng 

chúng tôi nhận thấy: 

1. Tình trạng quá tải tâm lý trong bối cảnh mới đại dịch COVID-19 

của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng 

Tỷ lệ quá tải tâm lý lãnh vực Suy kiệt cảm xúc theo mức độ thấp, trung 

bình, cao lần lượt là 87,5%, 9,8% và 2,7%. Tỷ lệ quá tải tâm lý lãnh vực Giải 

thể nhân cách theo mức độ thấp, trung bình, cao lần lượt là 93,5%, 4,9% và 

1,6%. Tỷ lệ quá tải tâm lý lãnh vực Hoàn thành nhiệm vụ theo mức độ thấp, 

trung bình, cao lần lượt là 24,5%, 17,9% và 57,6%. 

2. Mối liên quan giữa tình trạng quá tải tâm lý với các vấn đề trầm 

cảm, lo âu và stress trong bối cảnh mới đại dịch COVID-19 của nhân 

viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng 

- Có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa tổng điểm DASS 

trầm cảm, lo âu, stress với điểm suy kiệt cảm xúc và điểm giải thể nhân cách. 

- Có mối tương quan nghịch và không có ý nghĩa thống kê giữa tổng 

điểm DASS trầm cảm, lo âu, stress với điểm hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Các yếu tố liên quan đến tình trạng quá tải tâm lý trong bối cảnh 

mới đại dịch COVID-19 của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà 

Nẵng 

Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, khoa phòng công tác, số đêm 

trực trong tuần, được giao khối lượng công việc lớn vượt quá khả năng bản 

thân, làm việc cường độ cao để hoàn nhiệm vụ, mức độ ổn định trong công 

việc, công việc phù hợp chuyên môn, phân công công việc rõ ràng, trang phục 

bảo hộ gây khó chịu, nghĩ rằng làm việc trong môi trường có nguy cơ lây 

nhiễm, bị bệnh nhân/người nhà phản ứng không tốt, có cơ hội thăng tiến trong 
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công việc cảm thấy hoảng sợ khi có quá nhiều người bệnh đến khám và nhập 

viện, cảm thấy lo lắng khi luôn nghi ngờ mình có tiếp xúc F0/F1, lo sợ lây 

nhiễm bệnh tại nơi làm việc cho chính mình và người thân, lo lắng về việc 

không được tiếp cận nhanh với xét nghiệm, nghĩ rằng việc làm bản thân 

không được công nhận đầy đủ, tâm thế thích ứng với bối cảnh mới dịch 

COVID-19 là các yếu tố nguy cơ đối với tình trạng quá tải tâm lý của nhân 

viên y tế. 
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KIẾN NGHỊ 

 

 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi có một số kiến nghị như sau: 

- Cần động viên tinh thần để nhân viên y tế dù làm việc cường độ cao để 

hoàn nhiệm vụ nhưng luôn có tinh thần trách nhiệm cao và thoải mái. 

- Phân công công việc rõ ràng và phù hợp chuyên môn. 

- Luôn trấn an tinh thần và động viên khuyến khích nhân viên y tế khi 

tiếp xúc với người bệnh nhiễm COVID-19 nhằm giúp nhân viên y tế giảm đi 

sự lo lắng hoang mang trong bối cảnh dịch COVID-19. 
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PHIẾU ĐIỀU TRA  

 

 

Mã số phiếu:.............................................. 

Khoa/phòng công tác:......................................................................... 

Ngày điều tra:     /      / 2022 

Tên nghiên cứu: “Nghiên cứu tình trạng quá tải tâm lý trong bối cảnh 

mới đại dịch COVID-19 của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà 

Nẵng”. 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm đánh giá tình trạng quá tải và 

các yếu tố liên quan đến quá tải tâm lý của nhân viên y tế. 

Việc anh/chị chấp thuận tham gia nghiên cứu và trả lời chính xác các câu 

hỏi rất quan trọng đối với kết quả của nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi rất mong 

nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của anh/chị. Toàn bộ thông tin mà anh/chị 

cung cấp sẽ được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 

Anh/chị hãy điền câu trả lời vào dấu…và lựa chọn các ý đúng nhất với 

anh/chị bằng cách khoanh tròn vào các số 1, 2, 3 và 4 ứng với đánh giá mà 

anh/chị cảm thấy đúng. 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG 

TT NỘI DUNG TRẢ LỜI MÃ 

A1 Năm sinh (dương lịch) Năm …….………  

A2 Giới tính 
Nam 1 

Nữ 2 

A3 
Tình trạng hôn nhân của Anh/chị 

(Khoanh 01 câu trả lời) 

Độc thân 1 

Đã kết hôn 2 

Đã ly hôn/góa 3 



 

 

A4 
Anh/chị có theo tôn giáo nào 

không? 

Có 1 

Không 2 

A5 
Trình độ học vấn cao nhất của 

anh/chị ? 

Trung cấp 1 

Cao đẳng 2 

Đại học 3 

Sau đại học 4 

A6 
Tuổi nghề (số năm từ khi bắt đầu 

làm việc tại bệnh viện đến nay) 
………………năm  

A7 
Hiện tại anh/chị có hút thuốc lá 

không? 

Có, hút thuốc thường xuyên 

(>4 lần/tuần) 
1 

Có, thỉnh thoảng hút thuốc 

(1-3 lần/tuần) 
2 

Không 3 

A8 
Hiện tại anh/chị có uống rượu, bia 

không? 

Có, uống thường xuyên (>4 

lần/tuần) 
1 

Có, thỉnh thoảng uống (1-3 

lần/tuần) 
2 

Không 3 

A9 
Trình độ chuyên môn của anh/chị 

hiện nay? (Chỉ 01 lựa chọn) 

Bác sỹ 1 

Điều dưỡng 2 

Kỹ thuật viên 3 

Hộ lý 4 

Chuyên ngành khác (ghi rõ): 

……………......................... 
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PHẦN B. ĐẶC ĐIỂM GIA ĐÌNH, XÃ HỘI 

TT NỘI DUNG TRẢ LỜI MÃ 

B1 
Số người đang sinh sống trong gia đình 

anh/chị là? 
…… người  



 

 

B2 
Số trẻ em dưới 5 tuổi đang sinh sống trong gia 

đình anh/chị là? 
…… trẻ  

B3 
Số người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đang sinh 

sống trong gia đình anh/chị là? 
……người  

B4 
Thu nhập bình quân /tháng của anh/chị năm 

2022 là bao nhiêu? 
…… triệu đồng  

B5 Anh/chị là nguồn thu nhập chính của gia đình? 
Không 1 

Có 2 

B6 
Hiện tại, mối quan hệ với các thành viên trong 

gia đình với anh/chị là? 

Không tốt 1 

Tương đối tốt  2 

Tốt 3 

 

PHẦN C: ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH THAM GIA CHỐNG DỊCH 

TT NỘI DUNG TRẢ LỜI MÃ 

C1 

Anh/chị đã từng hoặc đang tham gia 

các công tác phòng chống dịch 

COVID-19 sau đây ngoài đơn vị theo 

điều động của thành phố/ quận, 

huyện 

Không tham gia 1 

Làm nhiệm vụ tại Khu cách 

ly F1 
2 

Làm nhiệm vụ tại Khu cách 

ly người mới nhập cảnh 
3 

Lấy mẫu xét nghiệm 

COVID-19 tại cộng đồng 
4 

Tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 
5 

Truy vết dịch tễ ca dịch tại 

cộng đồng 
6 

Khác (ghi rõ):……………. 

……………....................... 
7 

C2 
Thời gian anh/chị tham gia chống 

dịch là bao lâu? 

Dưới 2 tuần 1 

Từ 2 đến 4 tuần 2 

Từ 4 đến 8 tuần 3 



 

 

Từ 8 tuần trở lên 4 

C3 
Cơ quan/Khoa phòng anh chị đã từng 

bị cách ly do có ca bệnh F0 

Có 1 

Không (Nếu ‘Không’ 

chuyển qua câu C5) 
2 

C4 

Khoa anh/chị đang làm việc có khu 

vực cách ly các bệnh nhân nội trú 

nghi ngờ nhiễm COVID-19? 

Không 1 

Có 2 

C5 

Anh chị có tham gia điều trị trực tiếp 

người bệnh mắc CoVID-19 tại cơ 

quan không? 

Không 1 

Có 2 

C6 

Anh/chị đã được tiêm đầy đủ tất cả 

các mũi vacxin phòng COVID-19 

chưa? (từ đủ 2 mũi trở lên) 

Không 1 

Có 2 

 

PHẦN D. ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC 

TT NỘI DUNG TRẢ LỜI MÃ 

D1 
Anh/chị đang làm việc tại khoa/phòng 

nào? 
.....................................  

D2 
Số đêm trực trung bình của anh/chị trong 

1 tuần? 
………đêm/tuần  

D3 

Anh/chị có khi nào được giao khối lượng 

công việc lớn, vượt quá khả năng làm việc 

của bản thân không? 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

D4 

Anh/chị có phải làm việc với cường độ 

cao để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời 

gian được giao? 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

D5 Loại hình lao động của anh chị ký  với Hợp đồng có thời hạn 1 



 

 

bệnh viện là: Hợp đồng không thời  

hạn / Biên chế 

 

2 

D6 

Anh/chị đánh giá mức độ ổn định trong 

công việc của mình (ít phải thay đổi/luân 

chuyển vị trí công việc) 

Không ổn định  1 

Tương đối ổn định 2 

 Ổn định 3 

D7 
Công việc hiện tại có phù hợp với trình độ 

chuyên môn của anh/chị không? 

Không phù hợp 1 

Tương đối phù hợp 2 

Phù hợp 3 

D8 
Anh/chị có được phân công công việc rõ 

ràng không? 

Chưa rõ ràng 1 

Tương đối rõ ràng  2 

Rõ ràng 3 

D9 

Anh/chị có tham gia công tác quản lý 

(làm trưởng bộ phận, điều dưỡng trưởng, 

lãnh đạo khoa/phòng, lãnh đạo bệnh viện) 

không? 

Không 1 

Có 2 

D10 

Trong hai năm gần đây, anh chị có được 

BV tạo điều kiện tham gia các khóa học 

nâng cao trình độ không? 

Không 1 

Có 2 

D11 

Anh/chị có thường xuyên phải làm ngoài 

giờ hành chính không (làm việc >8h 

/ngày)? 

Không 1 

Có 2 

 

PHẦN E. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 

TT NỘI DUNG TRẢ LỜI MÃ 

E1 
Trang phục bảo hộ có gây khó chịu  cho 

anh/ chị không? 

Không bao giờ 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

Rất thường xuyên 3 

E2 Thời gian mặc đồ bảo hộ để làm việc và <4 giờ 1 



 

 

chống dịch là 4 giờ - 8 giờ 2 

> 8 giờ 3 

E3 

Anh/chị có nghĩ rằng mình làm việc trong 

môi trường có nguy cơ lây nhiễm bệnh từ 

nơi làm việc không? 

Không bao giờ 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

Rất thường xuyên 4 

 

 

PHẦN G. MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC 

TT NỘI DUNG TRẢ LỜI MÃ 

G1 
Anh/chị có nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên 

khi làm việc không? 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

G2 
Anh/chị có nhận được sự hỗ trợ từ đồng 

nghiệp khi làm việc không? 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

G3 

Anh /chị có bị bệnh nhân hoặc người nhà 

bệnh nhân phản ứng không tốt: chửi mắng, 

đe dọa, hành hung,… không? 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

G4 
Anh/chị có cơ hội thăng tiến trong công việc 

không? 

Không 1 

Có 2 

 
PHẦN K: YẾU TỐ TÂM LÝ CÁ NHÂN 

TT NỘI DUNG TRẢ LỜI MÃ 

K1 

Cảm thấy hoảng sợ khi có quá nhiều người 

bệnh đến khám và nhập viện (kể  cả người 

bệnh mắc COVID-19 và nghi ngờ mắc) 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 



 

 

Rất thường xuyên 4 

K2 
Cảm thấy lo lắng khi luôn nghi ngờ mình 

có tiếp xúc với F0, F1 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

K3 
Bản thân không có hy vọng gia tăng thêm 

thu nhập 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

K4 
Nghĩ rằng mình không thể làm được việc 

mà mình có thể làm tốt nhất 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thườngxuyên 4 

K5 

Lo sợ cho việc lây nhiễm bệnh truyền 

nhiễm tại nơi làm việc cho chính mình và 

người thân 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên 3 

Rất thường xuyên 4 

K6 
Lo lắng về việc không được tiếp cận nhanh 

với xét nghiệm 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

K7 
Nghĩ rằng việc làm bản thân không được 

công nhận đầy đủ 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

K8 
Có tâm thế thích ứng với hoàn cảnh mới 

của đại dịch 

Không bao giờ  1 

Thỉnh thoảng  2 

Thường xuyên  3 

Rất thường xuyên 4 

 



 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 2  

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TẢI TÂM LÝ CỦA MASLACH (MBI) 

 

 

 
Không 

bao 

giờ 

Vài 

lần 

trong 

năm 

Mỗi 

tháng 

1 lần 

Vài 

lần 

trong 

tháng 

Mỗi 

tuần 

một 

lần 

Vài 

lần 

trong 

tuần 

Hằng 

ngày 

Tôi cảm thấy cảm 

xúc bị suy kiệt do 

công việc 

       

Vào cuối ngày làm 

việc, tôi không còn 

đủ kiên nhẫn nữa 

       

Tôi cảm thấy mệt 

mỏi khi ngủ dậy vào 

buổi sáng và phải 

đối mặt với một 

ngày làm việc mới 

       

Tôi có thể dễ dàng 

hiểu bệnh nhân của 

tôi có cảm xúc như 

thế nào về điều gì đó 

       

Tôi cảm thấy mình 

đối xử với một bệnh 

nhân như thể không 

có tình người 

       

Làm việc với người 

khác cả ngày đòi hỏi 

phải nỗ lực nhiều 

       

Tôi giải quyết rất        



 

 

hiệu quả các vấn đề 

của học sinh tôi 

Tôi cảm thấy kiệt 

quệ do công việc của 

mình 

       

Tôi cảm thấy mình 

đang có ảnh hưởng 

tích cực đến cuộc 

sống của người khác 

thông qua công việc 

của mình 

       

Tôi trở nên vô cảm 

với người khác từ khi 

tôi làm công việc này 

       

Tôi lo lắng công 

việc này đang làm 

cho tôi trở nên chai 

sạn về cảm xúc 

       

Tôi cảm thấy mình 

đầy nghị lực 
       

Tôi cảm thấy bất 

toại với công việc 

của mình 

       

Tôi cảm thấy mình 

làm việc quá vất vả 
       

Tôi thực sự không 

quan tâm điều gì xảy 

ra với một số bệnh 

nhân 

       

Làm việc trực tiếp 

với người khác tạo 
       



 

 

cho tôi stress quá 

nhiều 

Tôi có thể dễ dàng 

tạo ra bầu không khí 

thoải mái với bệnh 

nhân của tôi 

       

Tôi cảm thấy vui vẻ 

sau khi làm việc một 

cách thân mật với 

bệnh nhân của tôi 

       

Tôi đã hoàn thành 

được nhiều vấn đề 

có giá trị trong công 

việc này 

       

Tôi cảm thấy mình 

hết sức chịu đựng 

nữa rồi 

       

Trong công việc của 

tôi, tôi giải quyết các 

vấn đề về cảm xúc 

một cách êm dịu 

       

Tôi cảm thấy bệnh 

nhân chê trách tôi về 

các vấn đề của họ 

       

 



 

 

PHỤ LỤC 3 

BẢNG ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TRẦM BUỒN, LO SỢ,  

CĂNG THẲNG TINH THẦN 

 

DASS 21 

( BẢNG ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TRẦM BUỒN, LO SỢ,  

CĂNG THẲNG TINH THẦN ) 

Tên:…………………………………  Tuổi                Ngày:....../....../......... 

Xin vui lòng đọc từng câu và khoanh tròn số 0, 1, 2, hay 3 để chỉ 

định xem câu nào thích hợp với những gì đã xảy ra cho BẠN trong 

tuần lễ vừa qua. Không có câu trả lời nào đúng hay sai. Không nên 

mất quá nhiều giờ để lựa chọn.  

Cách phân loại như sau : 

0    Điều này hoàn toàn không xảy ra cho tôi 

1    Xảy ra cho tôi một phần nào-  hay thỉnh thoảng 

2    Thường xảy ra cho tôi-  hay nhiều lần 

3    Rất thường xảy ra- hay hầu hết lúc nào cũng có 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

S 

1. Tôi nhận thấy khó mà nghỉ ngơi ......................................................... 0 1  2  3 

2. Tôi thấy mình bị khô miệng ................................................................ 0 1  2  3                           

3. Tôi không thấy có một cảm giác lạc quan nào  cả .............................. 0 1  2  3 

4. Tôi bị khó thở (thở nhanh, khó thở mà không do làm việc mệt) ........ 0 1  2  3  

5. Tôi thấy khó mà bắt tay vào làm công việc ........................................ 0 1  2  3 

6. Tôi đã phản ứng cách quá lố khi có những sự việc xảy ra .................. 0 1  2  3                                   

7. Tay tôi bị run ....................................................................................... 0 1  2  3                                                                  

8. Tôi thấy mình đã dùng quá nhiều năng lực vào việc lo lắng .............. 0 1  2  3                           

9. Tôi lo mình đến những nơi mà tôi có thể bị hốt hoảng và tự làm 

mất mặt .................................................................................................... 0 1  2  3    

10. Tôi thấy tương lai mình chả có gì để mong chờ cả ........................... 0 1  2  3           

 

 

.... 

 

 

 

.... 

 

 

 

 

 

.... 

 

 

.... 

 

 

 

 

.... 

 

..... 

 

 

 

 

 

 

..... 

 

 

..... 



 

 

11. Tôi thấy bồn chồn ............................................................................. 0 1  2  3 

12. Tôi thấy khó mà thư giãn .................................................................. 0 1  2  3 

13. Tôi thấy mình xuống tinh thần và buồn rầu ...................................... 0 1  2  3 

14. Tôi thấy thiếu kiên nhẫn với những điều cản trở việc tôi đang 

làm ........................................................................................................... 0 1  2  3 

15. Tôi thấy mình gần như bị hốt hoảng ................................................. 0 1  2  3                                                       

16. Tôi không thấy hăng hái để làm bất cứ chuyện gì ............................ 0 1  2  3                         

17. Tôi thấy mình là người kém giá trị ................................................... 0 1  2  3                                                          

18. Tôi thấy mình rất dễ nhạy cảm .......................................................... 0 1  2  3                                                               

19. Tôi thấy tim mình đập nhanh, đập hụt nhịp mà không do làm 

việc mệt ................................................................................................... 0 1  2  3 

20. Tôi cảm thấy sợ vô cớ ....................................................................... 0 1  2  3                                                                          

21. Tôi cảm thấy cuộc sống mình không có ý nghĩa .............................. 0 1  2  3 

 

 

.... 

 

 

 

 

.... 

 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

 

 

 

 

 

.... 

 

 

.... 

.... 

 

 

 

 

..... 

 

..... 

 

..... 

 

 

 

..... 

Tổng cộng số điểm    

Tổng cộng số điểm sau khi nhân cho 2    

 

  



 

 

PHỤ LỤC 4 

BẢNG BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 

 

 

STT Tên biến số 
Định nghĩa biến,  

giá trị  của biến 
Loại biến 

Phương 

pháp thu   

thập 

A. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 

 

1 
Tuổi 

Tuổi dương lịch của ĐTNC, 

được tính bằng cách lấy năm 

2022 trừ đi năm sinh 

Liên tục 
 

Phát vấn 

2 Giới tính Nam/Nữ Nhị phân Phát vấn 

3 
Tình trạng hôn 

nhân 

Tình trạng kết hôn của 

NVYT: Độc thân, Đã kết 

hôn, Ly hôn/Góa 

Danh mục 
 

Phát vấn 

4 Tôn giáo Có/ Không Nhị phân Phát vấn 

5 Trình độ học vấn 

Bậc học cao nhất: Trung cấp, 

cao đẳng, Đại học, sau đại 

học 

Thứ hạng Phát vấn 

6 Tuổi nghề 

Số năm làm việc trong ngành 

y tính đến thời điểm nghiên 

cứu 

 

Liên tục 
Phát vấn 

7 Hút thuốc lá 

Mức độ sử dụng thuốc lá ở 

hiện tại: Thường xuyên (>4 

lần/tuần), thỉnh thoảng (1-3 

lần/tuần), Không 

Thứ hạng 

 

 

Phát vấn 

8 Uống rượu, bia 

Mức độ uống rượu, bia ở hiện 

tại: Thường xuyên (>4 

lần/tuần), thỉnh thoảng (1-3 

lần/tuần), không 

Thứ hạng Phát vấn 

9 Trình độ chuyên Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật Định danh Phát vấn 



 

 

môn viên, Hộ lý, Khác 

C. Mục tiêu 2: Một số yếu tố liên quan đến quá tải tâm lý của  

nhân viên y tế 

Đặc điểm gia đình, xã hội (biến độc lập) 

1 

Số người đang 

sinh sống trong 

gia đình 

Tổng số người cùng sống và 

sinh hoạt chung nhà 
Định lượng Phát vấn 

2 

Trẻ dưới 5 tuổi 

đang sinh sống 

trong gia đình 

Tổng số trẻ dưới 5 tuổi trong 

gia đình 
Định lượng Phát vấn 

3 
Chăm sóc người 

cao tuổi 

Tổng số người cao tuổi (≥60 

tuổi)  trong gia đình 
Định lượng Phát vấn 

4 
Thu nhập bình 

quân / tháng 
Thu nhập bình quân / tháng Định lượng Phát vấn 

5 

Là nguồn thu 

nhập chính của 

gia đình 

ĐTNC là người đóng góp lớn 

nhất cho chi tiêu của gia đình 

hàng tháng: Có/Không 

Nhị phân Phát vấn 

6 

Mối quan hệ với  

thành viên trong  

gia đình 

Mối quan hệ với các thành 

viên trong gia đình do bản 

thân tự đánh giá: Không tốt, 

tương đối tốt, tốt 

Thứ hạng Phát vấn 

Đặc điểm quá trình tham gia chống dịch (biến độc lập) 

1 

Có tham gia các 

công tác phòng 

chống dịch 

COVID-19 ngoài 

đơn vị 

Địa điểm nơi DTNC tham gia 

chống dịch 
Danh mục Phát vấn 

2 
Thời gian chống 

dịch 

Thời gian tham gia: Dưới 2 

tuần; Từ 2 đến 4 tuần; Từ 4 

đến 8 tuần; Từ 8 tuần trở lên 

Thứ hạng Phát vấn 



 

 

3 

Nơi Công tác đã 

từng bị cách ly do 

có ca bệnh F0 

Địa điểm công tác của ĐTNC 

có ca bệnh F0 bị cách ly 
Nhị phân Phát vấn 

4 

Khoa làm việc có 

khu vực cách ly 

bệnh nhân nội trú 

nghi ngờ nhiễm 

COVID-19 

Khoa đang làm việc có khu 

vực cách ly bệnh nhân nội trú 

nghi ngờ nhiễm COVID-19: 

Có/ Không 

Nhị phân Phát vấn 

5 

Có tham gia điều 

trị trực tiếp người 

bệnh mắc 

COVID-19 tại cơ 

quan  

Có Tham gia điều trị 

COVID-19: Không/có 
Nhị phân Phát vấn 

12 

Tiêm đầy đủ tất 

cả các mũi vacxin 

phòng COVID-19  

Có tiêm đủ vacxin phòng 

COVID-19 (từ 2 mũi trở lên): 

Không/ có 

Nhị phân Phát vấn 

Đặc điểm công việc (biến độc lập) 

1 
Bộ phận làm việc 

hiện tại 

Khoa/ phòng đang làm 

việc 
Danh mục Phát vấn 

2 
Số đêm trực trung 

bình trong tuần 

Số đêm trực tại bệnh viện 

trong một tuần 
Định lượng Phát vấn 

 

3 

Khối lượng công 

việc vượt quá khả 

năng 

Tần suất được giao nhiều 

việc vượt quá khả năng 

làm việc của bản thân: 

Không bao giờ, thỉnh 

thoảng, thường xuyên, rất 

thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 

4 
Làm việc với cường 

độ cao 

Tần suất phải làm việc với 

cường độ cao: Không bao 

giờ, thỉnh thoảng, thường 

xuyên, rất thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 



 

 

5 
Mức độ ổn định của 

công việc hiện tại 

Đánh giá mức độ ổn định 

của công việc hiện tại, mức 

độ phải thay đổi thường 

xuyên vị trí công tác: 

không ổn định, tương đối 

ổn định, Ổn định. 

Thứ hạng Phát vấn 

6 

Phù hợp giữa công 

việc và trình độ 

chuyên môn 

Mức độ phù hợp giữa công 

việc được giao và trình độ 

chuyên môn của nhân viên 

y tế: Không phù hợp, 

tương đối phù hợp, phù 

hợp 

Thứ hạng Phát vấn 

7 
Phân công công việc 

rõ ràng 

Mức độ rõ ràng khi phân 

công công việc: không rõ 

ràng, tươngđối rõ ràng, rõ 

ràng. 

Thứ hạng Phát vấn 

8 
Tham gia công tác 

quản lý 

Hiện tại tham gia vào công 

tác quản lý tại các bộ phận 

khoa phòng: Có, không 

Nhị phân Phát vấn 

9 
Được tạo điều kiện 

học tập 

Được bệnh viện tạo cơ hội 

để học tập nâng cao trình 

độ học tập: Có, không 

Nhị phân Phát vấn 

10 

Có thường xuyên 

phải làm ngoài giờ 

hành chính không 

Có phải làm việc ngoài giờ 

hành chính không: không / 

có 

Nhị phân Phát vấn 

Môi trường làm việc 

1 

Làm việc trong môi 

trường có nguy cơ 

lây nhiễm bệnh 

Mức độ thường xuyên phơi 

nhiễm với nguy cơ bệnh tật 

từ môi trường làm việc: 

Không bao giờ, thỉnh 

thoảng, thường xuyên, rất 

thường xuyên. 

Thứ hạng Phát vấn 



 

 

2 

Trang phục bảo hộ 

gây khó chịu khi 

dùng 

Trang phục có khó chịu 

cho đối tượng khi dùng 

không: Không bao giờ, 

thỉnh thoảng, thường 

xuyên, rất thường xuyên. 

Thứ hạng Phát vấn 

3 

Thời gian phải mặc 

đồ bảo hộ để làm 

việc và phòng chống 

dịch 

Thời gian mang đồ bảo hộ 

là <4 giờ; 4 giờ - 8 giờ; > 8 

giờ 

Thứ hạng Phát vấn 

Mối quan hệ trong công việc (biến độc lập) 

1 
Nhận được hỗ trợ    

từ cấp trên 

Nhận được hỗ trợ từ cấp 

trên khi làm việc: Không 

bao giờ, thỉnh thoảng, 

thường xuyên, rất thường 

xuyên. 

Thứ hạng Phát vấn 

2 
Nhận được hỗ trợ         

từ đồng nghiệp 

Nhận được hỗ trợ từ đồng 

nghiệp khi làm việc: 

Không bao giờ, thỉnh 

thoảng, thường xuyên, rất 

thường xuyên. 

Thứ hạng Phát vấn 

3 

Gặp phản ứng 

không tốt từ bệnh  

nhân 

Tần suất gặp những phản 

ứng không tốt như chửi 

mắng, đe dọa, hành hung: 

Không bao giờ, thỉnh 

thoảng, thường xuyên, rất 

thường xuyên. 

Thứ hạng Phát vấn 

4 
Có cơ hội thăng  

tiến trong công việc 

Được tạo cơ hội thăng tiến 

trong quá trình làm việc: 

Có, không 

Nhị phân Phát vấn 

Đặc điểm tâm lý bản thân (Biến độc lập) 

1 
Cảm thấy hoảng sợ 

khi có quá nhiều 

Mức độ lo lắng của ĐTNC 

là Không bao giờ/Thỉnh 
Thứ hạng Phát vấn 



 

 

người bệnh đến 

khám và nhập viện 

thoảng/Thường xuyên/Rất 

thường xuyên 

2 

Cảm thấy lo lắng 

khi luôn nghi ngờ 

mình có tiếp xúc với 

F0, F1 

Mức độ lo lắng của ĐTNC 

là Không bao giờ/Thỉnh 

thoảng/Thường xuyên/Rất 

thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 

3 

Bản thân không có 

hy vọng gia tăng 

thêm thu nhập 

Mức độ hy vọng của 

ĐTNC là Không bao 

giờ/Thỉnh thoảng/Thường 

xuyên/ Rất thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 

4 

Nghĩ rằng mình 

không thể làm được 

việc mà mình có thể 

làm tốt nhất 

Mức độ tự tin của ĐTNC 

là Không bao giờ/Thỉnh 

thoảng/Thường xuyên/ Rất 

thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 

5 

Lo sợ cho việc lây 

nhiễm bệnh truyền 

nhiễm tại nơi làm 

việc cho chính mình 

và người thân 

Mức độ lo sợ của ĐTNC là 

Không bao giờ/Thỉnh 

thoảng/Thường xuyên/ Rất 

thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 

6 

Lo lắng về việc 

không được tiếp cận 

nhanh với xét 

nghiệm 

Mức độ lo lắngcủa ĐTNC 

là Không bao giờ/Thỉnh 

thoảng/Thường xuyên/Rất 

thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 

7 

Nghĩ rằng việc làm 

bản thân không 

được công nhận đầy 

đủ 

Mức độ tự tin của ĐTNC 

là Không bao giờ/Thỉnh 

thoảng/Thường xuyên/Rất 

thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 

8 

Có tâm thế thích 

ứng với hoàn cảnh 

mới của đại dịch 

Mức độ thích ứng của 

ĐTNC là Không bao 

giờ/Thỉnh thoảng/Thường 

xuyên/Rất thường xuyên 

Thứ hạng Phát vấn 

 


