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Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là nước có tỷ lệ phá thai; 

phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên cao trong khu vực Ðông - Nam Á cũng như 

trên thế giới. Ðặc biệt, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên tiềm ẩn rất nhiều 

rủi ro, đòi hỏi các ngành liên quan và gia đình cần có những biện pháp ngăn chặn 

kịp thời, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

Tại Việt Nam, theo thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), trung 

bình mỗi năm cả nước có khoảng 300 đến 400 ngàn ca phá thai ở độ tuổi 15-19 được 

báo cáo chính thức, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Còn theo Tổng cục Dân 

số-Kế hoạch hóa gia đình, mặc dù tỷ lệ phá thai ở Việt Nam trong 10 năm trở lại đây 

giảm, nhưng tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên lại có dấu hiệu gia tăng 

- chiếm hơn 20% các trường hợp phá thai. 

Theo số liệu ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi năm có khoảng 

900 ca trẻ vị thành niên tới bệnh viện để nạo phá thai. Có những em đã phải trở thành 

bà mẹ "bất đắc dĩ" khi mới 10 tuổi và có những em 15 tuổi đã nạo phá thai 2 lần. Cá 

biệt, có những trường hợp phát hiện có thai thì đã quá to (trên 7 tháng) mới đến xin 

phá thai nhưng lúc đấy đã không thể bỏ thai được nữa... Còn theo báo cáo của Trung 

tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, cứ 100 trường 

hợp trẻ sinh ra sống lại có 73 trường hợp phá thai, trong đó 2,4% là vị thành niên. 

Nhưng đây cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm vì theo ghi nhận, tại các cơ sở 

công lập và các phòng khám tư có đăng ký nạo phá thai, tỷ lệ các ca nạo phá thai 

được ghi nhận trong năm 2017 lên đến gần 30.000 ca. Đây là con số rất đáng báo 

động. 

Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở vị 

thành niên Việt Nam ngày càng sớm. Tuy nhiên, kiến thức của vị thành niên về 

phòng tránh thai, HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác vẫn còn rất 

hạn chế - chỉ có khoảng 20,7% sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình 

dục đầu tiên. 

Theo các chuyên gia y tế - dân số, với con số mang thai vị thành niên và phá 

thai nêu trên đây không chỉ là một gánh nặng, thách thức lớn cho công tác dân số và 

phát triển nước ta, mà đáng lưu tâm hơn là nó để lại những hậu quả nghiêm trọng 

cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. 

Từ thực tế đáng báo động trên, thì việc tổ chức những buổi học kỹ năng sống, 

những buổi giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh là hết sức cần thiết. Bởi lẽ, ở độ 

tuổi này có những điều thầm kín mà các em khó tâm sự với bố mẹ và cũng chính ở 

độ tuổi này các em bắt đầu có những rung động đầu đời, hơn hết ở độ tuổi này các 

em rất dễ sa ngã.  
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Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, nếu không 

được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức 

lối sống, việc học hành, có khả năng ảnh hưởng đến cả tương lai sự nghiệp của các 

em, đến chất lượng dân số của toàn xã hội. 

 Chính bởi vậy, nhà trường luôn có hoạch tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm 

tạo cho các em những hiểu biết cơ bản chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, 

phòng chống tội phạm vị thành niên nhằm trang bị cho các em những kiến thức cơ 

bản cần thiết. 

Bài viết hôm nay tôi sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về: Khái niệm sức khỏe 

tuổi vị thành niên; hậu quả của việc nạo phá thai và các biện pháp tránh thai an toàn. 

Đầu tiên là khái niệm sức khỏe tuổi vị thành niên: Để hiểu được khái niệm 

về sức khỏe sinh sản vị thành niên, cần phải tìm hiểu kỹ về khái  niệm sức khỏe sinh 

sản và 7 vấn đề ưu tiên trong Chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản Việt Nam giai 

đoạn 2001-2010. Sức khỏe sinh sản, theo định nghĩa quốc tế tại Hội nghị Quốc tế về 

Dân số và Phát triển tại Cairo, Ai Cập năm 1994, “là tình trạng thoải mái hoàn toàn 

về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ đơn thuần là không có bệnh hoặc tàn phế 

của hệ thống sinh sản”. 7 vấn đề ưu tiên trong Chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh 

sản Việt Nam giai đoạn 2001-  2010 gồm: 1/Quyền sinh sản; 2/Kế hoạch hóa gia 

đình, giảm phá thai và phá thai an toàn; 3/ Làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh; 

4/Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS và vô sinh; 5/ Phòng và 

chữa ung thư đường sinh sản; 6/ Sức khỏe sinh sản vị thành niên; và 7/Bình đẳng 

giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Sức khỏe sinh sản vị thành niên là 

một trong bảy nội dung ưu tiên của sức khỏe sinh sản. Sức khỏe sinh sản vị thành 

niên không nằm ngoài những nội dung của sức khỏe sinh sản nói trên nhưng được 

ứng dụng phù hợp cho lứa tuổi vị thành niên. 

Tiếp theo là những ảnh hưởng của việc phá thai trong tuổi vị thành niên 

Phá thai sẽ gây ra những hậu quả và biến chứng lâu dài về sau như: 

✓ Viêm nhiễm cơ quan sinh sản: ngứa, chảy máu, đau nhức và mắc các bệnh lây 

nhiễm,...  

✓ Gây thủng tử cung, âm đạo, ống dẫn trứng,... 

✓ Băng huyết và nhiễm trùng do sót nhau, sót thai,... 

✓ Dẫn tới tác ống dẫn trứng gây khó thụ thai sau này. 

✓ Tử cung trở nên mỏng hơn bình thường khiến trứng khó làm tổ sau thụ tinh. 

✓ Dễ gây chửa ngoài dạ con ở các lần mang thai sau. 

✓ Có thể gây vô sinh nếu thực hiện ở những địa điểm không đảm bảo an toàn. 

✓ Tác động xấu đến mối quan hệ với mọi người xung quanh. 

✓ Ảnh hưởng tâm lý khi phá thai ở độ tuổi vị thành niên. 

Phá thai không chỉ gây ra các biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe cũng như khả 

năng sinh sản mà còn tác động không nhỏ đến tâm lý, tạo thành tổn thương chấn 



động lâu dài. Rất nhiều bạn trẻ, sau khi nạo phá thai đã vĩnh viễn không bao giờ 

được làm mẹ nữa. Mặt khác, việc nạo phá thai làm cho tâm trí của trẻ không những 

bị ám ảnh mà còn sợ hãi, trầm cảm, hoang mang. Một số ảnh hưởng về mặt tâm lý 

có thể gặp phải khi nạo phá thai trong độ tuổi vị thành niên: 

✓ Luôn căng thẳng, lo lắng khi tiến hành nạo hút thai. 

Trong tuổi vị thành niên, các bạn trẻ thường chưa có nhiều kiến thức về chăm sóc 

SKSS hay SKTD, vì thế việc phải đi nạo phá thai sẽ còn căng thẳng hơn đối với lứa 

tuổi này 

✓ Tâm lý khép kín, khó khăn trong việc tiếp xúc với những người xung quanh. 

Nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng 

chắc chắn chúng đều để lại những hậu quả lâu dài. Sau khi nạo phá thai thì các bạn 

luôn khép mình lại, một phần do cơ thể mệt mỏi, một phần vì sợ những người xung 

quanh biết được việc mình đã làm và đánh giá. 

✓ Tâm trạng buồn phiền, suy nghĩ tổn thương cũng như tội lỗi lâu dài. 

Tất nhiên, cảm giác tội lỗi là không thể không nói đến khi nạo phá thai. Các em 

bị dằn vặt và tự trách bản thân vì đã cướp đi một sinh mạng, thậm chí còn có cùng 

dòng máu với mình. 

✓ Có thể dẫn tới stress và trầm cảm nếu không được quan tâm hay giải tỏa áp 

lực. 

Cảm giác dằn vặt tội lỗi luôn ám ảnh lấy các em, nếu như không được động viên 

đúng cách, sẽ dẫn đến các bệnh về tâm lý như stress, trầm cảm. Lúc này sự quan tâm 

từ những người thân yêu là vô cùng quan trọng. 

✓ Luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti về quá khứ, cơ thể của bản thân. 

Có một vết nhơ trong quá khứ, các em thường thu mình lại và khó có thể xây dựng 

được mối quan hệ thân mật gần gũi khác do cảm thấy bản thân không xứng đáng với 

đối phương. 

✓ Chấn thương tâm lý có thể kéo dài rất lâu sau đó, thậm chí vĩnh viễn. 

Ở lứa tuổi vị thành niên, tâm lý của các em chưa đủ vững vàng. Những tổn thương 

đến từ việc nạo phá thai có thể kéo dài theo suốt cuộc đời và khiến các em không thể 

cảm nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn. 

Phá thai ở độ tuổi quá sớm, nhất là trong độ tuổi vị thành niên sẽ gây ra những biến 

chứng sức khỏe nghiêm trọng, đồng thời tác động mạnh đến tâm lý, ảnh hưởng đến 

học tập và tương lai. Vì vậy, cần có các biện pháp khắc phục tình trạng phá thai ở 

độ tuổi vị thành niên như: đưa kiến thức gao dục giới tính sinh sản vào học đường, 

gia đình và nhà trường cần kết hợp để quản lý cũng như quan tâm các em nhiều hơn. 



 
Hình 2: Hình ảnh mô phỏng việc nạo phá thai 

Cuối cùng là các biện pháp tránh thai an toàn:  

✓ Thuốc diệt tinh trùng:  

Là một trong các biện pháp tránh thai hiện đại, thuốc diệt tinh trùng có dạng thuốc 

bọt, thạch, kem hoặc màng phim, được đưa vào âm đạo trước khi quan hệ tình dục. 

Thuốc có chứa một chất có thể giết chết tinh trùng. Một số loại phải được đặt đúng 

chỗ trước 30 phút. Nếu bạn sử dụng nó thường xuyên, nó có thể gây kích ứng âm 

đạo, làm cho nhiễm trùng và khiến bệnh lây truyền qua đường tình dục dễ xảy ra 

hơn.Ưu điểm: Dễ sử dụng, ít tốn kém.Nhược điểm: Có thể tăng khả năng bệnh lây 

truyền qua đường tình dục. Khả năng ngừa thai thấp, trong đó có 29% trường hợp 

mang thai trong năm đầu tiên sử dụng. 

✓ Bao cao su nam:  

Là biện pháp phổ biến nhất trong các biện pháp tránh thai hiện đại, bao cao su nam 

giúp ngăn chặn tinh trùng xâm nhập vào cơ thể nữ giới, cản trở sự thụ tinh và một 

số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong số các cặp vợ chồng chỉ sử dụng bao 

cao su nam, thì có khoảng 15% trường hợp có thai trong một năm. Ưu điểm: Được 

bán rộng rãi. Hạn chế lây nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ít tốn 

kém. Nhược điểm: Chỉ hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách. Không thể tái sử dụng 

lại. 

✓ Bao cao su nữ:  

Có 1 số biện pháp tránh thai nghe khá lạ với mọi người, bao cao su nữ là một trong 

số đó. Đây là một loại túi nhựa mỏng dùng để lót đường âm đạo. Các bạn gái sẽ đặt 

nó vào vị trí âm đạo trước khi quan hệ khoảng 8 tiếng. Để đặt nó vào âm đạo, bạn 

cần phải nắm một vòng nhựa dẻo ở đầu và từ từ đưa nó vào vị trí. 

Ưu điểm: Được bán rộng rãi, hạn chế lây nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường 

tình dục. Nhược điểm: Xác suất ngừa thai không cao, với tỷ lệ 79%. Không thể tái 

sử dụng. Không hoạt động tốt như bao cao su nam. 



✓ Thuốc tránh thai hàng ngày:  

Thuốc tránh thai hàng ngày là một trong các biện pháp tránh thai hiện đại được các 

bạn gái ưu tiên sử dụng rộng rãi. Loại thuốc này thường chứa estrogen và progestin, 

là những hormone ngăn ngừa rụng trứng. Biện pháp này rất hiệu quả với tỷ lệ tránh 

thai lên đến 92% nếu được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, bạn cần bác sĩ để kê đơn 

thuốc cụ thể. Ưu điểm: Linh hoạt về thời gian, tùy thuộc vào loại thuốc. Ít gây ra tác 

dụng phụ bị chuột rút. Nhược điểm: Chi phí khoảng 1 triệu cho 1 tháng. Không hạn 

chế lây nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tác dụng phụ gây đau vú, 

đốm, cục máu đông và tăng huyết áp. Sức khỏe không bảo đảm không thể sử dụng. 

✓ Thuốc ngừa thai khẩn cấp:  

Đây là biện pháp tránh thai hiện đại được các bạn gái sử dụng khi vừa quan hệ để 

giúp tránh mang thai lập tức. Biện pháp này dành cho ai không sử dụng biện pháp 

tránh thai khác hoặc nghi ngờ biện pháp đang sử dụng chưa đảm bảo. Ưu điểm: Có 

rất nhiều loại, nhiều thương hiệu để lựa chọn. Được bán rộng rãi. Nhược điểm: 

Không hạn chế lây nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tác dụng phụ 

gây đau vú, đốm, cục máu đông và tăng huyết áp. 

✓ Miếng dán ngừa thai:  

Là một miếng dán nhỏ trên da, được thay 1 lần/tuần, trong 3 tuần liên tục. Vậy đến 

tuần thứ 4 thì sao? Đến tuần thứ tư không sử dụng miếng dán và kinh nguyệt sẽ xảy 

ra. Nguyên tắc hoạt động của nó dựa trên cơ chế giải phóng các loại hormone trong 

thuốc tránh thai. Ưu điểm: Linh hoạt về thời gian, tùy thuộc vào loại thuốc. Ít gây ra 

tác dụng phụ bị chuột rút. Không cần phải nhớ uống thuốc hàng ngày. Nhược điểm: 

Chi phí khoảng 1 triệu cho 1 tháng. Không hạn chế lây nhiễm một số bệnh lây truyền 

qua đường tình dục. Tác dụng phụ gây đau vú, đốm, cục máu đông và tăng huyết áp. 

Sức khỏe không bảo đảm không thể sử dụng. Có thể gây kích ứng da. 

✓ Vòng âm đạo:  

Vòng âm đạo là một vòng nhựa mềm đi vào bên trong âm đạo. Tương tự 1 số biện 

pháp tránh thai kể trên, nguyên tắc hoạt động của nó nằm ở việc giải phóng các 

hormone tương tự như thuốc viên và miếng dán. Có hai loại có sẵn: Annovera và 

NuvaRing. Trong đó, Annovera có thể được tái sử dụng sau khi nghỉ 1 tuần mỗi 

tháng, còn Nuvaring được thay thế mỗi tháng. Ưu điểm: Nhẹ hơn. Ít thay thế thường 

xuyên hơn. Nhược điểm: Chi phí khoảng 1 triệu cho 1 tháng. Không hạn chế lây 

nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tác dụng phụ gây đau vú, đốm, 

cục máu đông và tăng huyết áp. Sức khỏe không bảo đảm không thể sử dụng. Có thể 

gây kích ứng âm đạo. 

✓ Thuốc tiêm ngừa thai:  

Là một trong các biện pháp tránh thai hiện đại, hiệu quả lên đến 99,6%, thuốc tiêm 

ngừa thai giúp ngừa thai trong 3 tháng chỉ với một mũi tiêm. Loại thuốc được sử 

dụng phổ biến nhất là DMPA. Đối với các cặp vợ chồng điển hình, nó hoạt động tốt 



hơn so với thuốc tránh thai. Ưu điểm: Chỉ cần tiêm 4 lần mỗi năm. Hiệu quả cao. 

Nhược điểm: Chi phí khoảng 10 triệu cho 1 năm. Không hạn chế lây nhiễm một số 

bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tác dụng phụ như rối loạn kinh nguyệt, loãng 

xương,… 

✓ Que tránh thai:  

Đây là một que có kích thước tương tự que diêm và bác sĩ đặt dưới da cánh tay không 

thuận của nữ giới. Nguyên tắc hoạt động của nó cũng tương tự 1 số biện pháp tránh 

thai khác là giải phóng hormone. Tỷ lệ ngừa thai lên đến 99,95%. Ưu điểm: Thời 

gian có tác dụng trong 3 năm và sau đó phải được thay thế. Hiệu quả cao. Nhược 

điểm: Đắt tiền hơn (10 - 20 triệu cho một lần cấy ghép). Có thể gây ra tác dụng phụ, 

bao gồm chảy máu bất thường. Không hạn chế lây nhiễm một số bệnh lây truyền 

qua đường tình dục. 

✓ Vòng tránh thai:  

Gọi là vòng tránh thai nhưng thực tế nó có hình chữ T, với chất liệu bằng nhựa. Có 

2 loại: vòng tránh thai bằng đồng (ParaGard) hoạt động trong vòng 10 năm, vòng 

tránh thai nội tiết phải được thay thế sau 3-5 năm. Cả hai loại đều làm cho tinh trùng 

khó thụ tinh hơn với tỷ lệ ngừa thai gần 100%. Ưu điểm: Sử dụng lâu dài, tỷ lệ bảo 

trì thấp. Làm cho thời gian kinh nguyệt ngắn hơn và nhẹ hơn. Nhược điểm: Chu kỳ 

kinh nguyệt diễn ra không đều. Vòng tránh thai bằng đồng có thể làm cho ngày hành 

kinh đau đớn hơn. Có nguy cơ vòng bị trượt ra ngoài, lệch. Có thể gây ra một số tác 

dụng phụ. Không hạn chế lây nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

✓ Triệt sản vĩnh viễn:  

Bạn chỉ nên nghĩ đến biện pháp này khi đã có số lượng con mong muốn hoặc không 

muốn mang thai nữa. Có 2 hình thức triệt sản vĩnh viễn: thắt ống dẫn trứng ở nữ, 

thắt ống dẫn tinh ở nam. Đây không hoàn toàn là một trong các biện pháp tránh thai 

hiện đại bởi vì nó đã có mặt từ khá lâu đời. Thắt ống dẫn trứng 

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn không muốn mang thai nữa, bạn có thể sẵn sàng để 

tránh thai vĩnh viễn. Bác sĩ sẽ giúp bạn phẫu thuật thắt ống dẫn trứng để ngăn trứng 

rời khỏi buồng trứng. Ưu điểm: Ngừa thai vĩnh viễn. Hiệu quả gần 100%. Nhược 

điểm: Yêu cầu phẫu thuật. Có thể không hồi phục và rất tốn kém. Không hạn chế lây 

nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

✓ Thắt ống dẫn tinh 

Bên cạnh bao cao su, thắt ống dẫn tinh là biện pháp tránh thai còn lại cho nam giới. 

Bác sĩ sẽ phẫu thuật đóng ống dẫn tinh, ngăn chặn tinh trùng từ tinh hoàn. Điều này 

ngăn cản sự giải phóng tinh trùng nhưng không ảnh hưởng đến xuất tinh. Ưu điểm: 

Ngừa thai vĩnh viễn. Hiệu quả gần 100%. Chi phí rẻ hơn so với thắt ống dẫn trứng. 

Nhược điểm: Yêu cầu phẫu thuật. Không hiệu quả ngay lập tức. Có thể không hồi 

phục. Không hạn chế lây nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. 



 
Một số biện pháp tránh thai 

Lưu ý khi chọn biện pháp tránh thai: Lựa chọn biện pháp tránh thai là quyết 

định cá nhân của mỗi người sử dụng. Nhân viên y tế có thể hướng dẫn và tư vấn biện 

pháp phù hợp và tốt nhất cho mỗi cá nhân để tránh thai an toàn và hiệu quả. Mặc dù 

hầu hết các biện pháp tránh thai hiện đại đều có hiệu quả cao khi được sử dụng đúng 

cách nhưng không có biện pháp nào có thể bảo vệ người sử dụng hoàn toàn. Khi lựa 

chọn biện pháp ngừa thai, bạn nên cân nhắc một số điều sau: Kiểm tra tình trạng sức 

khỏe của cá nhân. Kế hoạch có con trong tương lai. Tần suất quan hệ tình dục. Độ 

an toàn và hiệu quả của biện pháp tránh thai được lựa chọn. Mức độ thoải mái của 

bản thân với biện pháp tránh thai đã chọn. 

Tóm lại, tuổi vị thành niên là lứa tuổi có nhiều biến đổi đặc biệt về sức khỏe 

thể chất, các em bước vào giai đoạn dậy thì. Kèm theo đó là những thay đổi về tâm 

sinh lý phức tạp. Đặc biệt ở lứa tuổi này, các em bắt đầu có những cảm xúc liên quan 

đến tình dục. Trong khi đó, các em lại chưa hề được trang bị các kiến thức về giới 

tính, tình dục, kinh nghiệm sống, đặc biệt là hành vi tự kiềm chế bản thân, dẫn đến 

nhiều hệ quả xấu. Trách nhiệm giáo dục vấn đề này thuộc về gia đình và nhà trường. 

Vì vậy với bài viết trên, tôi hy vọng sẽ phần nào cung cấp thêm một số kiến thức về 

sức khỏe sinh sản cho các em, đặc biệt là vấn đề nạo phá thai, hậu quả, biện pháp để 

phòng ngừa. 



 


