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Abstract: Injury occurs unpredictably, affecting health and even life of people in all ages. In
Vietnam, injury is one of the leading causes of children mortality. The study of the situation of
children injuries, especially preschool children in the world and in the region shows the necessity
of injury prevention and avoidance for children at preschools. This article presents the experiences
of education on injury prevention and avoidance skills for preschool children of some countries in
the world and points out lessons learnt for Vietnam.
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1. Mở đầu
Hiện nay, tai nạn thương tích (TNTT) nói chung và
TNTT trẻ em nói riêng đang trở thành một vấn đề nổi bật
trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Chính phủ
đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan như: Bộ Y tế, Ủy ban
Dân số - Gia đình và Trẻ em...; đồng thời phối hợp tích
cực với các tổ chức Quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên hiệp
quốc (UNICEF) bắt đầu vào cuộc chiến phòng chống
TNTT, với hoạt động ưu tiên hàng đầu là phòng chống
TNTT trẻ em. Trong vài năm qua, nhiều nghiên cứu,
khảo sát đánh giá đã và đang được triển khai trên phạm
vi toàn quốc để giải quyết vấn đề này. Bởi lẽ, trong hoạt
động phòng chống TNTT trẻ em thì kinh nghiệm trên thế
giới đã cho thấy: “Trong khi còn thiếu các thông tin cơ
bản về tuổi, địa phương, nguyên nhân của TNTT thì khả
năng và cơ hội để thực hiện các can thiệp có hiệu quả sẽ
bị bỏ lỡ và những nỗ lực để ngăn ngừa TNTT sẽ rất
chung chung” [1; tr 57]. Trong bối cảnh đó, việc nhận
diện tình hình TNTT; các chương trình phòng, chống
TNTT ở một số quốc gia có ý nghĩa quan trọng, vì thông
qua đó sẽ giúp xác định rõ những bài học kinh nghiệm
đối với Việt Nam trong vấn đề phòng, tránh TNTT cho
trẻ em.
Bài viết trình bày về giáo dục kĩ năng phòng, tránh
TNTT cho trẻ mầm non của một số nước trên thế giới và
bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tình hình tai nạn thương tích ở trẻ mầm non trên
thế giới và trong khu vực
Thương tích là nguyên nhân chính gây tử vong và tàn
tật ở trẻ em. Hàng năm, trên khắp thế giới có hơn một

triệu trẻ em từ 14 tuổi trở xuống tử vong do chấn thương
không chủ ý. Có đến 98% số ca tử vong này xảy ra ở các
nước có thu nhập thấp, trong đó khu vực Đông Nam Á
và Tây Thái Bình Dương chiếm gần 55% số ca tử vong
do thương tích ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi.
Điều đặc biệt là các nước thu nhập thấp và trung bình
trong khu vực Đông Nam Á chiếm một phần ba thống kê
nói trên. Các nguyên nhân chính gây thương tích ở trẻ em
trong khu vực gồm đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng,
ngã, ngộ độc và thương tích cố ý [2]. Theo điều tra cộng
đồng tại Nam Á và Đông Á cho thấy nguyên nhân chủ
yếu của tử vong do thương tích ở trẻ dưới 1 tuổi là ngạt
thở, ở trẻ dưới 5 tuổi là đuối nước, đối với trẻ 5-9 tuổi là
đuối nước kết hợp với ngã và các tai nạn giao thông
đường bộ, trong khi trẻ em từ 10-17 tuổi, tử vong do tai
nạn giao thông đường bộ là thương tích không chủ ý lớn
nhất [3].
Theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF),
châu Phi chiếm tỉ lệ cao nhất về tử vong do thương tích
không chủ ý. Báo cáo cho thấy, tỉ lệ này ở châu Phi cao
gấp 10 lần so với các quốc gia có thu nhập cao tại châu
Âu và Tây Thái Bình Dương như Úc, Hà Lan, New
Zealand, Thụy Điển và Vương quốc Anh - là những nước
có tỉ lệ thương tích trẻ em thấp nhất. Tuy nhiên, báo cáo
cũng cho thấy, mặc dù các quốc gia có thu nhập cao đã
giảm được 50% số ca tử vong do thương tích ở trẻ em
trong vòng 30 năm qua thì đây vẫn là một vấn đề đối với
họ, vì thương tích không chủ ý vẫn chiếm 40% trong tổng
số các ca tử vong trẻ em tại các nước này [3].
Khả năng thể chất và nhận thức, mức độ phụ thuộc,
các hoạt động và các hành vi nguy cơ, tất cả đều thay đổi
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về cơ bản khi trẻ lớn lên [4]. Khi trẻ em phát triển, tính
tò mò và mong ước được thử nghiệm của chúng không
phải lúc nào cũng tương xứng với khả năng hiểu biết và
ứng phó với nguy hiểm. Khoảng 3 tháng tuổi, trẻ sẽ biết
lẫy và lăn; khoảng 6 tháng tuổi, trẻ sẽ biết ngồi dậy và
khi được khoảng 9 tháng tuổi, trẻ bắt đầu biết bò, trẻ có
khả năng với lấy các vật dụng xung quanh và cho vào
mồm; tới 18 tháng tuổi trẻ có thể đi lại và khám phá thế
giới xung quanh. Mỗi một giai đoạn phát triển khác nhau
của trẻ sẽ có hình thức thương tật khác nhau. Một nghiên
cứu đã cho thấy ngã là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến
thương tích ở trẻ em dưới 3 tuổi, thương tích do ngộ độc
cũng bắt đầu tăng lên từ 9 tháng tuổi, tiếp tục tăng đến
21-23 tháng tuổi, và sau đó giảm dần. Bỏng do chất lỏng
nóng thường gặp ở trẻ em từ 12-18 tháng tuổi.
Tỉ lệ TNTT ở trẻ em của nước ta rất cao so với các
nước Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển.
TNTT cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên khuyết tật
cho trẻ em và khuyết tật này có thể kéo dài hết cuộc đời.
Ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014, theo số liệu
thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi ngày nước ta có
khoảng 580 trẻ em bị TNTT các loại như: tai nạn giao thông,
đuối nước, ngã, điện giật, bỏng và mỗi ngày có hàng chục
gia đình chịu mất mát, đau thương vì sự ra đi của con em họ
vì TNTT. TNTT cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên
khuyết tật cho trẻ em và có thể kéo dài hết cuộc đời.
Nguyên nhân chính gây tử vong do TNTT ở trẻ em
là do tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông đường bộ.
Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong thứ 2 sau đuối
nước với trung bình 1867 trường hợp một năm, chiếm tỉ
lệ khoảng 24-26% tổng số trẻ tử vong do TNTT. Tử vong
do tai nạn giao thông trong nhóm tuổi từ 15-19 tuổi
chiếm tỉ lệ cao nhất với trên 70%.
Ngộ độc từ lâu là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử
vong trong số các nguyên nhân gây TNTT và để lại hậu
quả cũng như di chứng lâu dài với con người. Tại Việt
Nam, thống kê từ 2005-2010 cho thấy, trung bình mỗi
năm cả nước có khoảng 1.496 trường hợp ngộ độc, trong
đó có khoảng 10% số trường hợp xảy ra ở nhóm trẻ em
và vị thành niên dưới 19 tuổi.
Ngã là một việc bình thường trong sự phát triển của
một con người, đặc biệt đối với một đứa trẻ - học cách
tập đi, chạy, nhảy, leo trèo và khám phá môi trường xung
quanh. Ngã là nguyên nhân gây TNTT không tử vong
lớn nhất ở trẻ em và là loại thương tích thường gặp tại
trường học, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi tiểu học.
TNTT do ngã ở nhóm tuổi trẻ em (đặc biệt là nhóm dưới
10 tuổi) là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc các

em phải nghỉ học và điều trị ngắn ngày tại các cơ sở y tế.
Mặc dù không gây ra những tổn thất lớn về người, nhưng
ảnh hưởng do việc phải nghỉ học và điều trị y tế cho các
trường hợp chấn thương cũng rất đáng chú ý.
Đối với ngành y tế công cộng, bỏng là một vấn đề
nghiêm trọng, gây nhiều thương tích nặng nề. Tại Việt
Nam, mỗi năm trung bình cả nước có trên 200 trường
hợp bỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Các yếu tố
nguy cơ của bỏng được xác định dựa vào nơi để các vật
chứa nước nóng trong trường học, đặc biệt các trường
mầm non. Tỉ suất tử vong trung bình do bỏng ở trẻ dưới
19 tuổi là 0,27/100.000 trẻ. Bỏng là nguyên nhân gây tử
vong do TNTT thứ 6 ở trẻ em.
Ở Việt Nam, có rất nhiều gia đình nuôi động vật như
chó, mèo,… Đây có thể là những mối nguy cơ tiềm tàng
với chấn thương ở trẻ em, đặc biệt với học sinh ở nông
thôn - nơi mà tỉ lệ tiêm vắc xin cho vật nuôi còn thấp [1].
TNTT gây hậu quả rất nặng nề cho trẻ em và là
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và trẻ vị
thành niên ở hầu hết các nước trên thế giới. TNTT còn
để lại những di chứng rất nặng nề về cả thể xác lẫn tinh
thần cho trẻ em, là gánh nặng cho gia đình và xã hội, gây
thiệt hại rất lớn về người và của, đe dọa tới sự phát triển
bền vững của các quốc gia.
2.2. Một số chương trình phòng, chống tai nạn thương
tích đối với trẻ mầm non tại một số quốc gia
Từ đầu những năm 50 của thế kỉ XX, Thụy Điển đã
có mức giảm đáng kể thương tích trẻ em, phần lớn do sự
lãnh đạo của bác sĩ nhi khoa Ragnar Berfenstam [5]. Mức
giảm đáng kể này có được là nhờ việc áp dụng các biện
pháp khác nhau cùng với sự liên kết đa ngành, trong đó
ngành Y tế đóng một vai trò quan trọng và đi đầu trong
việc khởi động và theo dõi các hành động như: quy hoạch
môi trường, giao thông được điều chỉnh ra ngoài các khu
dân cư và thị trấn để trẻ em có thể đi bộ đến trường, chơi
và về nhà mà không phải đi qua các con phố đông đúc,
Thụy Điển là nước phát minh ra ý tưởng về Cộng đồng
An toàn rất lâu trước khi nhiều nước khác áp dụng mô
hình này; chống đuối nước: phần lớn mức giảm thương
tích ở trẻ em ban đầu là nhờ các biện pháp an toàn đối
với nước; an toàn tại nhà - cán bộ y tế tham vấn tại nhà;
an toàn giao thông - như mũ bảo hiểm, đai an toàn - có
tính đến những hạn chế của trẻ trong việc thực hiện các
biện pháp an toàn khi tham gia giao thông; nâng cao tiêu
chuẩn và an toàn sản phẩm; nâng cao chất lượng dịch vụ
y tế cho trẻ; an toàn tại trường học,….
Các mô hình trường học an toàn đã được áp dụng tại
nhiều nơi trên thế giới. Năm 2001, mạng lưới trường học
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quốc tế đã được Viện Karolinska, Thụy Điển thiết lập và
được WHO công nhận. Đến nay, trên thế giới đã có 72
trường học từ Thái Lan, Hồng Kông, New Zealand, Thụy
Điển, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Serbia được công nhận là thành viên mạng lưới trường
học quốc tế.
Tại Australia, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng
đầu gây tử vong do thương tích không chủ ý ở trẻ em từ
1-3 tuổi [WHO, 2018]. Từ năm 1870 câu lạc bộ bơi lội
đầu tiên được thành lập và năm 1872 bắt buộc học bơi
với mục đích làm giảm sự đuối nước của trẻ em. Năm
1910, một chương trình phối hợp giữa việc hướng dẫn
bơi lội và cứu sinh được thành lập tại các trường học công
lập. Chương trình cung cấp giấy chứng nhận của giáo
viên bơi lội và nâng cao kĩ năng an toàn với nước của trẻ
em. Từ đó đến nay hàng trăm câu lạc bộ bơi được mở
rộng tại các khu đô thị và nông thôn, tạo điều kiện cho
người dân nói chung, trẻ em nói riêng nâng cao kĩ năng
an toàn với nước. Bên cạnh đó, báo chí đóng vai trò quan
trọng trong việc giải quyết các vấn đề đuối nước. Ngay
từ thế kỉ XIX, các ấn phẩm chi tiết về sự cố đuối nước đã
góp phần nâng cao nhận thức của người dân, và chính vì
vậy mà cơ quan giáo dục, cơ quan cứu sinh đã chung tay
thiết lập Chương trình học bơi bắt buộc được Chính phủ
phê duyệt vào năm 1928. Mặc dù mất một thời gian dài
trước khi các chiến lược này hoạt động có hiệu quả,
nhưng cho đến nay nhờ các chương trình kĩ năng chống
đuối nước, chiến lược nâng cao nhận thức cộng đồng và
can thiệp pháp lí, tỉ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em
Australia tiếp tục giảm [6].
Trong năm 2004, Kế hoạch Hành động An toàn Trẻ
em được phát động tại 18 quốc gia châu Âu dưới sự bảo
trợ của Liên minh An toàn trẻ em của châu Âu [7]. Mục
đích của nó là để điều phối các hành động về TNTT trẻ
em ở các quốc gia tham dự. Một bộ các chỉ số chuẩn đã
được thống nhất để đánh giá gánh nặng TNTT, để hỗ trợ
giữa các quốc gia khác nhau, là cơ sở cho các quốc gia
cam kết thực hiện mạnh mẽ hơn hoạt động phòng chống
TNTT. Liên minh này đã thu thập các ví dụ thực hành tốt
từ các quốc gia đối tác, và chia sẻ chúng với các thành
viên [8]. Với sự giúp đỡ của ban thư kí và các nhóm
chuyên gia đặc biệt, mỗi quốc gia đã được khuyến khích
xây dựng một Kế hoạch An toàn trẻ em Quốc gia đặt ra
các mục đích và ưu tiên cho hành động An toàn trẻ em.
Dựa trên phương pháp được sử dụng trong nghiên
cứu thực nghiệm, Vương quốc Anh đã đưa ra chương
trình “Let's decide walkwise”, chương trình đào tạo đi bộ
cho trẻ em khoảng 5-8 tuổi và đã được phát triển cho các

trường học. Nó có một phần chương trình giảng dạy, đào
tạo bổ sung bằng việc đi đường thực tế. Trẻ em ở các
trường tham gia đã cho thấy sự cải thiện trong hành vi.
Kết quả tương tự cũng được tìm thấy trong một chương
trình của Australia và còn được sử dụng để luyện tập trên
đường thực tế. Tình nguyện viên địa phương được tuyển
chọn để hợp tác thực hiện đào tạo kĩ năng đi bộ an toàn
cho trẻ em. Mặt khác với sự tham gia của người dân địa
phương về vấn đề an toàn đường bộ đã mang lại lợi ích
cho chính địa phương đó khi đề xuất giải pháp riêng để
cải thiện tình hình giao thông tại nơi họ sống hơn là nhờ
vào ý kiến của chuyên gia bên ngoài [9].
“Trẻ em không bay được” là một chương trình được
Sở y tế của thành phố New York xây dựng vào đầu năm
1970 để ứng phó với tỉ lệ tử vong và thương tích cao ở
trẻ em sau khi ngã từ cửa sổ xuống. Chương trình này
bao gồm việc thuyết phục hội đồng y tế thành phố sửa
đổi các bộ luật để cho chủ nhà phải cung cấp các chấn
song cửa sổ các tòa nhà chung cư cao tầng nơi có trẻ em
sinh sống. Đây là bộ luật đầu tiên về loại này ở Mĩ.
Chương trình gồm 3 phần:
+ Hệ thống báo cáo tự nguyện: tất cả các vụ ngã ở trẻ
em dưới 15 tuổi phải được các phòng cấp cứu của bệnh
viện và cảnh sát báo cáo. Các cuộc tham vấn hộ gia đình
có trẻ em bị ngã được thực hiện bởi các điều dưỡng viên
trong hệ thống y tế công cộng.
+ Giáo dục: các bậc cha mẹ được tư vấn trên cơ sở
“một đối một” về cách phòng chống ngã. Một chiến dịch
truyền thông đại chúng đã được thực hiện trên đài phát
thanh, truyền hình và báo chí, thông báo cho mọi người
về những nguy cơ trẻ em thường bị ngã từ cửa sổ.
+ Thiết bị: cung cấp miễn phí các chấn song cửa sổ
dễ lắp đặt cho những nơi cần thiết và cho các gia đình có
trẻ em sống ở các khu vực có nguy cơ cao.
Kết quả của chương trình này là số vụ ngã được ghi
nhận là giảm đáng kể, đặc biệt là ở quận Bronx số vụ ngã
được báo cáo giảm 50%. Nhiều thành phố khác đã làm
theo gương của New York. Ngoài việc cứu được tính
mạng nhiều em nhỏ, chương trình này cũng chứng tỏ
việc tiết kiệm chi phí so với chi phí nhập viện, phục hồi
chức năng và các khoản chi phí sinh hoạt khác cho các
em nhỏ bị thương và bị tàn tật vĩnh viễn [3].
2.3. Giáo dục kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích
của trẻ mầm non ở một số quốc gia trên thế giới
Các can thiệp phòng, tránh thương tích không chủ ý xưa
nay vẫn được gọi theo thuật ngữ “ba E”: giáo dục
(Education), thực thi pháp luật (Enforcement) và thiết kế kĩ
thuật (Engineering). Trong góc độ của bài báo chúng tôi chỉ
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đề cập các chiến lược về giáo dục. Giáo dục có thể trang bị
cho các chuyên gia và người dân những công cụ để giảm
thương tích ở trẻ mầm non. Kiến thức là nền tảng để giúp
chuẩn bị và hướng dẫn phụ huynh, người chăm sóc và các
cơ sở có những lựa chọn tốt hơn cho sức khoẻ và an toàn
của trẻ. Ngoài việc nâng cao kiến thức và kĩ năng, giáo dục
về thương tích ở trẻ mầm non có thể giúp người chăm sóc
hay cha mẹ trẻ thực hiện các bước cần thiết để tạo ra môi
trường an toàn hơn ở nhà, nơi vui chơi và trong khi đi trên
đường. Sau đây có thể kể đến một số các tiếp cận đã bước
đầu mang lại hiệu quả ở một số quốc gia:
- Giáo dục về phòng ngừa thương tích ở trẻ mầm non
có thể là cơ sở để cải thiện các thiết bị an toàn; thay đổi
chính sách và thực tiễn trong cộng đồng
+ Kết hợp giữa giáo dục phòng ngừa thương tích với
việc quảng bá rộng rãi hơn về sức khoẻ trẻ em (như
Chương trình thăm viếng nhà tại nhà cho trẻ sơ sinh và
trẻ nhỏ).
+ Tăng cường nhận thức cho các nhà quản lí (ví dụ:
các nhà lập pháp, quản trị viên trường học, lãnh đạo
doanh nghiệp) về gánh nặng thương tích ở trẻ mầm non,
tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, tiềm năng tiết
kiệm chi phí và lợi ích sức khoẻ cộng đồng.
+ Tăng cường chuyển dịch kiến thức sang thực tiễn
bằng cách thiết lập hoặc tăng cường sự hợp tác giữa các
nhà nghiên cứu, những người làm việc trong phòng
chống thương tích và những người làm việc trực tiếp với
trẻ mầm non và gia đình trẻ.
+ Tăng cường nhận thức cho đội ngũ tác giả viết sách
giáo khoa và sách tham khảo, các biên tập viên báo và
các tác giả tự do về tầm quan trọng của việc phòng ngừa
thương tích ở trẻ em và cung cấp cho họ các tài liệu để
phát triển các câu chuyện và các đặc điểm về phòng
chống thương tích ở trẻ mầm non.
- Phát triển và thử nghiệm các tài liệu về giáo dục
phòng tránh thương tích trẻ mầm non dựa trên những
công cụ, tài nguyên cụ thể
+ Những người làm việc về sức khoẻ và an toàn cho
trẻ mầm non như giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế, nhân
viên xã hội,… cần thông tin chính xác và kịp thời, phù
hợp với vai trò của mình trong việc ngăn ngừa thương
tích ở trẻ em.
+ Vì giáo dục không thể là chiến lược duy nhất để
giảm thương tích ở trẻ em, nên cần kết hợp với các cách
tiếp cận khác, ví dụ như thực hiện tốt hơn các luật hiện
hành, tạo ra các sản phẩm an toàn, thay đổi cách chăm
sóc chấn thương cho trẻ em,...
+ Trong hệ thống giáo dục chính quy, giáo viên từ

mầm non, tiểu học, trung học cần tích hợp, lồng ghép vào
nhiều khóa học cho học sinh, do đó cần nguồn tài liệu
phong phú.
+ Phát triển tài liệu cụ thể cho các ngành liên quan
như giáo dục, y tế, thực thi pháp luật,….và đưa chúng
vào giảng dạy trong các chuyên môn hiện có.
+ Xây dựng chương trình giáo dục về sức khoẻ và an
toàn cho các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở
và trung học.
+ Phát triển các nguồn lực để giúp đỡ người dân, cha
mẹ, nhân viên trường học, các chuyên gia về sức khoẻ và
an toàn, và những người khác để thúc đẩy phòng chống
TNTT trẻ em trong cộng đồng.
+ Xây dựng các tiêu chí cho các báo cáo của quốc
gia, địa phương về thương tích ở trẻ em.
+ Thiết lập một trung tâm thông tin để cung cấp thông
tin giáo dục chính xác cho các chuyên gia và người dân.
+ Lập danh mục tất cả các chương trình giảng dạy
chuyên nghiệp có liên quan đến phòng chống thương tích
ở trẻ em và tạo ra một khung đánh giá để đánh giá chất
lượng và tính chính xác.
- Thực hiện và phổ biến các chương trình GD-ĐT về
thương tích ở trẻ em trong các ngành liên quan
+ Các tài liệu giáo dục, đào tạo về phòng chống
TNTT ở trẻ em cần phổ biến rộng rãi và sử dụng trong
các môi trường học tập khác nhau (có thể được thực hiện
thông qua hợp tác giữa các cơ sở GD-ĐT hoặc thông qua
việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ
giáo dục).
+ Cung cấp những chương trình giáo dục thường
xuyên về phòng ngừa thương tích ở trẻ em thông qua y
tế, giáo dục.
+ Cung cấp chứng chỉ, giấy phép, chứng nhận về
phòng ngừa thương tích ở trẻ em theo các tiêu chuẩn tối
thiểu về năng lực.
+ Cung cấp các chương trình GD-ĐT liên tục về cách
phản ứng với thảm hoạ và thương tích cho tất cả nhân
viên chăm sóc cũng như cha mẹ trẻ.
+ Phát triển sự hợp tác giữa các dịch vụ GD-ĐT, công
nghệ và các nhà cung cấp.
- Xây dựng nguồn cung cấp các chương trình giáo dục
thương tích ở trẻ em trong các trường học và cộng đồng
+ Tài liệu giáo dục về phòng ngừa thương tích ở trẻ
em cần được chú trọng hơn trong chương trình GD-ĐT.
Phòng chống thương tích có thể được lồng ghép vào
nhiều khóa học, ví dụ, giáo dục phòng ngừa thương tích
ở trẻ em có thể diễn ra ở các cơ sở học tập dành cho người
lớn, dạy nghề, lớp học làm cha mẹ,…
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+ Tổ chức các cơ hội thực tập phòng chống TNTT ở
trẻ em tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.
+ Xây dựng các module đào tạo về thực hiện, đánh
giá chương trình thương tích ở trẻ em.
+ Sử dụng công nghệ như Internet để cải thiện khả
năng tiếp cận với các thông tin về phòng ngừa thương
tích ở trẻ em.
+ Cung cấp kiến thức về phòng chống thương tích ở trẻ
em và cách ứng phó khẩn cấp cho tất cả các bậc cha mẹ.
- Sử dụng các tổ chức dựa vào cộng đồng để giáo dục
người dân về các chiến lược phòng ngừa thương tích ở
trẻ em
+ Các doanh nghiệp, các cơ quan dịch vụ xã hội, các
tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em có ý nghĩa quan
trọng trong việc giáo dục, phòng ngừa TNTT ở trẻ em.
+ Hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận để thúc đẩy giáo
dục phòng ngừa thương tích ở trẻ em từ cấp địa phương
đến cấp trung ương.
+ Tích hợp giáo dục phòng tránh thương tích vào các
chương trình sức khoẻ cộng đồng phục vụ những vùng
dân cư mới và các gia đình có thu nhập thấp.
+ Tích hợp giáo dục an toàn cho trẻ em vào những
chuyến thăm trẻ.
+ Thiết kế và phổ biến các tài liệu giáo dục an toàn
cho trẻ em cho các gia đình thông qua các chương trình
chăm sóc sức khoẻ.
+ Thu hút các tổ chức dựa vào cộng đồng, các nhóm
tự nguyện, các tổ chức phi chính phủ, các thương gia
trong việc tài trợ các sự kiện phòng chống thương tích và
chiến dịch giáo dục [10].
Như vậy, kinh nghiệm từ các quốc gia có thành tích
cao trong việc phòng ngừa TNTT cho thấy chính phủ tích
cực cùng với những nỗ lực rộng khắp, đa ngành để tạo ra
môi trường vật chất và xã hội an toàn hơn và có thể làm
giảm một cách bền vững tỉ lệ tử vong và mắc bệnh do
thương tích.
Thụy Điển là nước đầu tiên công nhận tầm quan trọng
của thương tích như một mối đe dọa đối với sức khỏe trẻ
em và giải quyết vấn đề này bằng một phương pháp điều
phối. Vào những năm 1950, Thụy Điển có tỉ lệ tử vong
do thương tích ở trẻ em cao hơn so với Mĩ. Song, từ cuối
thập kỉ 80, quốc gia này có tỉ lệ tử vong do thương tích ở
trẻ em thấp nhất thế giới. Các yếu tố góp phần vào thành
công của nước này bao gồm:
+ Có các số liệu giám sát tốt.
+ Cam kết nghiên cứu.
+ Các quy định và pháp chế cho môi trường an toàn hơn.
+ Chiến dịch giáo dục an toàn rộng khắp cùng với sự
hợp tác của các cơ quan khác nhau.

+ Chính phủ cam kết về các vấn đề an toàn.
Ngoài ra, Thụy Điển là một trong số ít các quốc gia
đi theo các khuyến nghị của WHO để xây dựng chính
sách an toàn, tổ chức một chương trình quốc gia về tăng
cường an toàn đa ngành và cho phép các cơ sở đào tạo
tham gia vào việc hoạch định chính sách y tế công cộng.
Ý thức trách nhiệm hợp tác ở Thụy Điển đã giúp nhiều
trong việc bảo vệ sự an toàn của trẻ em.
2.4. Một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam về
giáo dục kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho
trẻ mầm non
Tại Việt Nam, trong thời gian qua đã có nhiều văn
bản, chính sách liên quan đến công tác phòng tránh
TNTT, trong đó có tập trung đến đối tượng trẻ em, đặc
biệt là trẻ mầm non: xây dựng trường học an toàn, cộng
đồng an toàn và đánh giá công tác y tế trong trường học
có lồng ghép nội dung phòng, tránh TNTT. Các biện
pháp phòng, tránh TNTT cũng đã được triển khai trong
trường học trên tất cả các lĩnh vực về truyền thông, nâng
cao nhận thức về TNTT, cải thiện môi trường như xây
dựng hàng rào, có nơi tập luyện thể thao an toàn, xây
dựng sân chơi hợp lí; có các phương tiện, thuốc men để
cấp cứu kịp thời khi các cháu bị chấn thương; không để
tình trạng bạo lực trong học đường xảy ra và không có
tai nạn xảy ra trong trường gây chết người hoặc bị thương
nặng phải nằm bệnh viện.
Chương trình phòng, chống TNTT trẻ em giai đoạn
2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với
mục tiêu kiểm soát tình hình TNTT trẻ em, đặc biệt là tai
nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an
toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội [11].
Mục tiêu cụ thể của chương trình là giảm tỉ suất trẻ em
bị TNTT xuống còn 600/100.000 trẻ em; giảm tỉ suất trẻ
em bị tử vong do TNTT xuống còn 17/100.000 trẻ em.
Một trong những nội dung của Chương trình là truyền
thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận
thức, kiến thức, kĩ năng về phòng, chống TNTT trẻ em
cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội;
nâng cao năng lực về phòng, chống TNTT trẻ em cho đội
ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên, tình nguyện
viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các
ngành, đoàn thể.
Để tăng cường giáo dục kĩ năng phòng, tránh TNTT
cho trẻ mầm non cần:
- Xây dựng một kế hoạch hành động toàn diện về
phòng chống TNTT trẻ mầm non ở Việt Nam bao gồm
ban hành luật, thi hành luật và thay đổi môi trường để hỗ
trợ các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức của
cộng đồng hiện nay.
- Tăng cường phối hợp các tổ chức trong việc tuyên
truyền, giáo dục phòng chống TNTT trẻ mầm non. Sự
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kết hợp của các ban, ngành trong việc tuyên truyền, tổ
chức các chương trình thực hành cho trẻ mầm non phòng,
tránh TNTT (chương trình tuyên truyền tháng an toàn
giao thông trong các trường mầm non; nhân viên y tế kết
hợp với giáo viên trong việc rèn luyện cho trẻ kĩ năng xử
lí sơ cứu một số tình huống nguy hiểm, mở các lớp dạy
học bơi…) khiến cho chất lượng các chương trình ngày
càng tăng cao, tạo cho các em môi trường sống an toàn,
khỏe mạnh.
- Nâng cao chất lượng và số lượng các số liệu về tình
hình mắc và tử vong do TNTT làm cơ sở, căn cứ để lập kế
hoạch cho các chương trình giáo dục và dịch vụ cần thiết.
- Hỗ trợ, tăng cường các nghiên cứu về phòng chống
TNTT trẻ mầm non để làm căn cứ đề xuất các chương
trình giáo dục cho trẻ mầm non và gia đình.
- Tăng cường, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế,
đặc biệt là sơ cấp cứu và các dịch vụ cứu chữa ban đầu
cho trẻ mầm non.
- Tăng cường giáo dục nhận thức và năng lực cho trẻ,
trẻ được dạy cách không chỉ bảo vệ chính mình mà còn
biết hướng dẫn cho bạn bè và gia đình phòng tránh
TNTT. Thông qua các hoạt động như vẽ tranh, văn nghệ,
đóng kịch, xây dựng tiểu phẩm, các chương trình trên
phát thanh và truyền hình,… về chủ đề TNTT các em
được tìm hiểu về các nguy cơ cũng như cách phòng tránh
TNTT. Các hoạt động này được kết hợp, lồng ghép với
chương trình học ở trường mầm non, rồi sau đó trẻ chia
sẻ với người thân, bạn bè, tạo nên một “hiệu ứng thứ cấp”
trong nâng cao năng lực nhận biết và phòng tránh TNTT.
3. Kết luận
Các bằng chứng trên thế giới chỉ ra tất cả các loại
TNTT ở trẻ em đều có thể phòng chống được và chi phí
cho các chương trình can thiệp là phù hợp so với chi phí
của các trường hợp tử vong hay tàn tật do TNTT. Trên
bình diện quốc tế, các can thiệp phòng chống TNTT không
chủ định ở trẻ em chủ yếu dựa vào giáo dục, thực thi luật
pháp và kĩ thuật (thay đổi sản phẩm và môi trường). Ở Việt
Nam, các chương trình truyền thông, giáo dục sức khoẻ
cộng đồng đã được quan tâm, đây là một chiến lược quan
trọng ở một đất nước mà nhận thức về nguy cơ và gánh
nặng TNTT trẻ em vẫn còn nhiều hạn chế. Việc phòng
chống TNTT trẻ em là một vấn đề xã hội cần được các nhà
lãnh đạo cũng như cộng đồng người dân đặc biệt quan tâm
để xây dựng chiến lược phòng ngừa và kiểm soát một cách
có hiệu quả nhằm góp phần chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thế
hệ tương lai của đất nước.
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