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CÁC TÁC GIẢ

Mô đun này là một phần trong cuốn sách có tựa đề Lồng ghép vấn đề đói nghèo và giới vào 
trong các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế. Nhóm soạn thảo 
bao gồm các tác giả như T. K. Sundari Ravindran (chuyên gia tư vấn và người viết chính), 
Anjana Bhushan, Cán bộ kỹ thuật về Giới, Đói nghèo và Quyền con người và Kathleen 
Fritsch, Cố vấn khu vực về điều dưỡng tại Văn phòng khu vực Tây Thái bình dương của 
Tổ chức y tế thế giới. Tài liệu được phát triển dựa trên cơ cở công việc của Nii-K Plange. 
Breeda Hickey nhận xét bổ sung và hiệu đính lần đầu nội dung của mô-đun. Marc R. 
Crowe hiệu đính lần cuối. Phần thiết kế và trình bày do Zando Escultura thực hiện 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AIDS   Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
BPC   Beneficio de Prestacao Continuada
CIS   Khối thịnh vượng chung các quốc gia độc lập
CVD   Bệnh tim mạch
DALY  Số năm sống được điều chỉnh theo bệnh tật
DHS  Khảo sát sức khỏe và nhân khẩu học
ED   Khoa cấp cứu
EHE   Khám sức khỏe người cao tuổi
ERP   Lương hưu của người cao tuổi
GDP   Tổng sản phẩm quốc nội
GHI  Sáng kiến sức khỏe toàn cầu
HIV  Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người
HMO   Tổ chức duy trì sức khỏe
IMF   Quỹ tiền tệ quốc tế
LTCI   Bảo hiểm chăm sóc dài hạn
MA   Hỗ trợ y tế
MDG   Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
NBLS  Chương trình bảo đảm sinh kế cơ bản quốc gia
NGO   Tổ chức phi chính phủ
NHI  Bảo hiểm y tế quốc gia
PHC   Chăm sóc sức khỏe ban đầu
PR   Providencia Rural
PRSP   Chiến lược giảm đói nghèo
PSR   Tỷ lệ hỗ trợ tiềm năng
RMV   Renda Mensual Vitalicia
SSEA   Hiệp hội nghiên cứu về lạm dụng người cao tuổi
STI   Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục
TB   Lao
UN   Liên Hiệp quốc
UNAIDS  Chương trình chung của Liên Hiệp quốc về HIV/AIDS
UNDP  Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc
VCT   Tư vấn xét nghiệm tự nguyện
WB   Ngân hàng Thế giới
WHA   Đại hội đồng Y tế thế giới 
WHO   Tổ chức Y tế Thế giới
Lưu ý:   Trong ấn phẩm, loại tiền tệ sử dụng là đồng đô la Mỹ.

Các từ viết tắt
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LỜI TỰA

Trong vòng hai hoặc ba thập kỷ trở lại đây, sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề đói nghèo đã 
được mở rộng từ đơn thuần đặt trọng tâm vào thu nhập và tiêu dùng sang một khái niệm 
đa chiều có liên quan tới giáo dục, sức khỏe, sự tham gia về mặt chính trị, xã hội, an ninh 
cá nhân và tự do và chất lượng môi trường.1  Do vậy, đói nghèo không chỉ đơn thuần là thu 
nhập mà còn là thiếu tiếp cận dịch vụ, nguồn lực và kỹ năng; khả năng dễ bị tổn thương; tình 
trạng mất an ninh và không có tiếng nói và mất đi sức mạnh.  Đói nghèo đa diện là một yếu 
tố quyết định những rủi ro về sức khỏe, hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế, tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và các kết quả về sức khỏe.

Khi các phân tích kết quả về sức khỏe trở nên rõ nét hơn, thì điều càng dễ nhận thấy là những 
thành tựu về y tế đạt được trong một vài thập kỷ trở lại đây được phân bố không đồng đều. 
Các chỉ số tổng hợp cho dù ở cấp độ quốc gia, khu vực hay toàn cầu thường có xu hướng 
che khuất những sự khác biệt đáng kể giữa các kết quả sức khỏe của phụ nữ và nam giới, của 
người giàu và người nghèo, giữa các quốc gia và các địa phương trong cùng một quốc gia.

Một con số ước tính cho thấy có đến 70% số người nghèo trên thế giới là phụ nữ.2 Tượng tự 
như vậy, tại Khu vực Tây Thái bình dương, đói nghèo thường khắc lên khuôn mặt của người 
phụ nữ. Các chỉ số về đói nghèo bao gồm cả các chỉ số về y tế thường phản ánh sự chênh lệch 
trên cơ sở giới rõ rệt.  Theo đó, bất bình đẳng giới là một yếu tố quyết định đối với các kết 
quả về sức khỏe trong khu vực, trong đó phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng chịu thiệt 
thòi nhất trong xã hội.

Mặc dù đói nghèo và giới có tác động đáng kể đến sự phát triển về sức khỏe cũng như kinh 
tế xã hội, nhưng trên thực tế đội ngũ cán bộ y tế hiện không có đủ để giải quyết những vấn 
để kể trên trong phạm vi công việc của họ. Ấn phẩm này có mục đích là nhằm nâng cao nhận 
thức, kiến thức và kỹ năng của đội ngũ cán bộ y tế trong Khu vực về vấn đề đói nghèo cũng 
như các nội dung về giới.

Bộ mô đun có trong cuốn Cẩm nang nguồn này được thiết kể cho cả hai hình thức đào tạo 
chính quy và tại chức dành cho các cán bộ y tế. Ấn phẩm này cũng là tài liệu tham khảo cho 
các nhà hoạch định chính sách y tế và các nhà quản lý chương trình hoặc lồng ghép vào trong 
các nội dung đào tạo tại chức.

Tất cả các mô đun trong cuốn sách này có sự gắn kết với nhau nhưng cũng có thể sử dụng 
một mô đun riêng lẻ nếu cần. Có hai mô đun cơ bản trình bày lần lượt về khung khái niệm 
để phân tích những vấn đề đói nghèo và giới trong y tế. Những mô đun khác dự kiến sử dụng 
phối hợp với hai mô đun cơ sở này. Cuốn cẩm nang nguồn cũng có một mô đun về lồng ghép 
giáo trình nhằm hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế về vấn đề lồng ghép vấn đề đói nghèo và giới vào 
trong những bộ giáo trình hiện có.

Tất cả các mô đun có trong cẩm nang được thiết kế theo phương pháp học tập tích cực với 
sự tham gia đầy đủ của tất cả các học viên, phát triển trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm 
của họ. Mỗi mô đun có các phần ghi chú dành cho trợ giảng và những bài tập gợi ý để hỗ trợ 
trong quá trình thực hiện.

Những người viết sách hy vọng rằng, cuốn cẩm nang nguồn này sẽ chứng minh được tính 
hữu dụng của nó trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề đói nghèo và giới trong quá trình 
thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách cũng như các chương trình, biện pháp 
can thiệp về y tế. 



1Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về già hóa

Giới thiệu

Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế
Mô đun về già hóa dân số



2 Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về già hóa

Chúng ta đang sống trong một thế giới già 
hóa dân số. Vào năm 2002 có 629 triệu 

người –và trong số 10 người có 1 người 60 
tuổi. Sẽ có khoảng 2 tỷ người trong độ tuổi 
này vào năm 2050, tương đương ở mức 5 
người có 1 người 60 hoặc trên 60 tuổi. Đây 
là, lần đầu tiên trong lịch sử dân số già vượt 
xa dân số trẻ có tuổi bằng hoặc dưới 14 tuổi. 
Ngoài ra, 4% dân số thế giới sẽ có tuổi bằng 
hoặc trên 80 vào năm 2050. Sự thay đổi về cơ 
cấu tuổi của dân số thế giới được coi là một 
trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ 
21, dẫn đến các hệ lụy về mặt xã hội, kinh tế, 
chính trị và khoa học.

Trong khi già hóa dân số là một quá trình sinh 
học, có một số yếu tố ảnh hưởng đến cách 
thức con người trải nghiệm quá trình già hóa. 
Ngay cả với những người được tiếp cận đủ các 
nguồn lực và hỗ trợ xã hội trong những năm 
tuổi trẻ, khi tuổi về già sự suy giảm về thể lực, 
giảm khả năng kiếm sống làm  thay đổi  vai trò 
và vị thế làm chủ trong các hộ gia đình và cộng 
đồng thành vai trò và vị thế phụ thuộc, thứ yếu. 
Sự  nghèo túng khi tuổi già là điều mà những 
người khi trẻ không được thuê làm việc trong 
khu vực kinh tế chính thức hoặc không được 
chi trả bảo hiểm xã hội thường phải trải qua. 
Với những người bị từ chối không được tiếp 
cận các nguồn lực và cơ hội trong suốt cuộc 
đời của mình do vấn đề nghèo đói hoặc giới 
hoặc cả hai, sự già hóa song hành  với nhiều 
bất lợi hơn. Trong một thế giới già hóa nhanh 
chóng, sự nghèo đói và thiếu thốn ở tuổi già 
cần được quan tâm giải quyết khẩn cấp.

Mô đun này được thiết kế nhằm nâng cao 
nhận thức, hiểu biết và kỹ năng của các chuyên 
gia y tế về vấn đề 

nghèo đói và giới liên quan đến vấn đề già hóa 
dân số. Tài liệu được chia làm 6 phần: 

•	Phần 1: Cung cấp hiểu biết về các khái 
niệm liên quan đến già hóa và sự già hóa là  
một vấn đề mang tính xã hội và phát triển.

•	Phần 2: Tìm hiểu các mối liên hệ giữa 
nghèo đói, giới và sự già hóa

•	Phần 3: Thảo luận lý do tại sao các cán bộ 
y tế cần có vai trò quan trọng trong việc giải 
quyết  vấn đề nghèo đói và giới trong vấn đề 
già hóa dân số từ góc nhìn về hiệu suất, công 
bằng và nhân quyền.

•	Phần 4: Thảo luận cách thức các cán bộ y tế 
và hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể giải 
quyết các mối quan tâm về nghèo đói và 
giới trong vấn đề già hóa. Nó bao gồm các 
vấn đề và điều kiện sức khỏe chủ yếu ảnh 
hưởng đến phụ nữ và nam giới cao tuổi, các 
yếu tố quyết định của chúng; khả năng tiếp 
cận, khả năng chi trả và chất lượng của các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe có sẵn, đặc biệt 
với những người sống trong nghèo đói ở các 
nước kém phát triển; và cách thức để các 
dịch vụ y tế có thể dễ tiếp cận với nhu cầu 
của những người cao tuổi, với sự tập trung 
đặc biệt vào nhóm người thu  nhập thấp và 
các nhóm người bên lề xã hội, và cách thức 
giải quyết các nhu cầu khác biệt liên quan 
đến  giới giữa các nhóm đối tượng này.

•	Phần 5: Lưu ý dành cho giảng viên

•	Phần 6: Tổng hợp các công cụ, nguồn thông 
tin và tài liệu tham khảo, hỗ trợ các chuyên 
gia y tế làm việc trong lĩnh vực của họ.

Giới thiệu
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Khái niệm già hóa dân số xét theo khía 
cạnh thời gian, sinh lý học và văn hóa xã 
hội

Theo tiêu chuẩn của Liên hiệp quốc, người 
già được xác định là những người trên 60 

tuổi. Cao tuổi nhất của nhóm người này là 
bằng hoặc trên 80. Tuy nhiên, cách định nghĩa 
về tuổi già theo năm, tháng chỉ nêu được khía 
cạnh thời gian của sự già hóa.

Tuổi theo thời gian là điều quan trọng, đặc biệt 
khi nó gắn với việc làm và mức thu nhập. Đối 
với phụ nữ và nam giới, tuổi theo thời gian dẫn 
đến các thử thách liên quan đến quyền có được 
việc làm và sinh kế, an sinh xã hội và các hình 
thức bảo trợ xã hội khác. Ở các hệ thống mà 
những  quyền này không được đảm bảo, sự bần 
cùng hóa hay nghèo hóa là điều có thể xảy ra.

Sự “già hóa” của dân số là sự gia tăng tỷ lệ của 
nhóm ngườitừ  60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, từ 
khía cạnh sinh lý học, sự già hóa có thể hiểu 
là một quá trình suy giảm về mặt sinh học – 
một quá trình bệnh lý làm suy giảm khả năng 
thực hiện chức năng và sức mạnh. Sự tập trung 
hướng vào các thay đổi sinh lý  và khả năng thực 
hiện các chức năng hữu cơ của cá nhân. Sự già 
hóa về mặt sinh lý nhiều khi bắt đầu về tốc độ 
qua các nhóm xã hội, phụ thuộc vào các yếu tố 
- ngoại trừ yếu tố sinh  lý học – như giới, điều 
kiện sống và làm việc, chế độ ăn uống và sinh 
hoạt và sự tiếp cận các nguồn lực.

Xét theo khía cạnh văn hóa xã hội về sự già hóa 
dân số tập trung vào ý nghĩa và tầm quan trọng  
về mặt xã hội đối với tuổi tác, hoặc đối với các 
thay đổi về sinh học và sinh lý học của cơ thể 
khi nó trải qua quá trình già hóa. Sự đánh dấu 
về quá trình già hóa là khác nhau theo giới và 
theo các nền văn hóa khác nhau. Hầu hết ở các 
xã hội, phụ nữ được coi là “già hơn” nam giới ở 
cùng độ tuổi. Ở những nước  có tuổi thọ ngắn 
có thể  được coi là  “già hơn” ở một độ tuổi nhất 
định trong khi ở các nước khác lại coi là  “trẻ”. 
Việc lập gia đình giữa nam và nữ, sự sinh đẻ, sự 
bắt đầu mãn kinh và nghỉ hưu là các ví dụ về  
mốc  của tuổi già ở các nước  khác nhau.4

Sự chuyển dịch nhân khẩu học và sự già 
hóa của dân số thế giới. 

Sự chuyển dịch nhân khẩu học đề cập đến các 
thay đổi về cơ cấu dân số từ tỷ lệ sinh cao và 
tử vong cao đến tỷ lệ sinh sản thấp và tử vong 
thấp. Khái niệm này chia sự thay đổi về dân số 
thành 4 giai đoạn chính.

Đầu tiên là giai đoạn trước chuyển dịch, khi 
tỷ lệ sinh sản và tử vong cao. Sự tăng trưởng 
và phát triển về kinh tế - đi cùng là sự cải thiện 
về dinh dưỡng, vệ sinh và tiếp cận các cơ sở 
chăm sóc sức khỏe – bắt đầu một quá trình 
chuyển dịch đặc trưng bằng việc giảm tỷ lệ tử 
vong và tăng tuổi thọ. Ở giai đoạn 2, tỷ lệ tử 
vong thấp nhưng tỷ lệ sinh tiếp tục cao. Điều 
này là do các phương thức sinh sản bắt nguồn 
từ văn hóa. Một lý do  khác là nhận thức của 
người dân về suy giảm tỷ lệ tử vong chưa đến 
được các hộ gia đình và cá nhân trong độ tuổi 
sinh sản. Giai đoạn chuyển dịch này thường 
tạo ra sự gia tăng dân số chưa từng thấy. Ở giai 
đoạn 3, sự phát triển xã hội và kinh tế dẫn đến 
giảm tỷ lệ tử vong và tạo điều kiện có lợi cho 
việc hạ thấp tỷ lệ sinh. Các gia đình bắt đầu  
giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở trẻ em, giảm nhu 
cầu có con. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh giảm dần. Ở 
giai đoạn 4, sự chuyển dịch về nhân khẩu kết 
thúc với tỷ lệ sinh sản và tử vong ở một mức 
cân bằng thấp- 5. Bảng 1 tóm tắt các yếu tố ảnh 
hưởng đến tỷ lệ sinh và tử vong trong suốt 4 
giai đoạn của sự chuyển dịch nhân khẩu.

Mỗi giai đoạn giảm sinh sản tương ứng với 
một giai đoạn cụ thể trong quá trình già hóa 
dân số. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sinh và tử vong 
ở người trẻ tuổi cao, con người chết ở độ tuổi 
trẻ. Điều này dẫn đến dân số “trẻ”, với tỷ lệ dân 
số ở các nhóm người trẻ tuổi cao hơn nhóm 
người nhiều tuổi. Ở giai đoạn 2,  tỷ lệ dân số 
trẻ tăng lên. Ở giai đoạn 3, khi tỷ lệ sinh và tử 
tiếp tục giảm, tỷ lệ người trong độ tuổi làm 
việc và trên độ tuổi làm việc tăng lên, bao gồm 
cả  nhóm người nhiều tuổi. Ở giai đoạn 4, tỷ lệ 
dân số già hóa bắt đầu tăng và số dân trong độ 
tuổi làm việc giảm.6

1. Già hóa dân số là gì?
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Sự chuyển dịch nhân khẩu học diễn ra với tốc 
độ khác nhau ở các khu vực khác nhau trên 
thế giới, một quá trình được hình thành do 
tình hình kinh tế, chính trị và xã hội. Ở các 
nước công nghiệp hóa, điều này đã xảy ra từ 
ơn một thế kỷ trước. Trái lại, quá trình này 
bị dồn nén nhiều do đó diễn ra rất nhanh 

Bảng 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh và tử vong trong quá trình chuyển dịch 
nhân khẩu

Giai đoạn 1: Trước giai đoạn 2: Công nghiệp 
hóa nhanh chóng: tăng trưởng dân số ổn định

Giai đoạn 3: Tiếp tục 
tăng trưởng dân số và 
giảm

Giai đoạn 4: Tăng 
trưởng dân số ổn định 
và thấp

Tỷ lệ sinh cao Tỷ lệ sinh cao Tỷ lệ tử vong giảm Tỷ lệ sinh thấp
Không hoặc ít sử dụng 
các biện pháp kế hoạch 
hóa gia đình

Giống như giai đoạn 1 Sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình; 
tránh thai, sẩy thai, triệt sản và các can thiệp kế 
hoạch hóa gia đình khác , 

Cha mẹ sinh nhiều do 
tỷ lệ con sống sót thấp
Cần nhiều con để canh 
tác

Tỷ lệ sinh  thấp  đồng nghĩa với  áp lực  có con 
giảm

Con cái là dấu hiệu của 
sự cường thịnh.

Gia tăng công nghiệp hóa và cơ giới hóa ,  giảm 
nhu cầu về lao động chân tay

Một số tư tưởng tôn 
giáo và truyền thống 
văn hóa khuyến khích 
gia đình đông con

Tăng ham muốn sở hữu vật chất và giảm ham 
muốn có gia đình đông con

Giải phóng phụ nữ
Tỷ lệ tử vong cao Tỷ lệ tử vong giảm Tỷ lệ tử vong thấp Tỷ lệ tử vong thấp
Bệnh tật (ví dụ dịch 
hạch, dịch tả, suy dinh 
dưỡng).

Chăm sóc y tế tăng 
cường, ví dụ tiêm vắc-
xin, bệnh viện, thuốc 
mới và can thiệp y tế

Như giai đoạn 2

Nạn đói, cung cấp thức 
ăn không đảm bảo, chế 
độ ăn nghèo nàn.

Tăng cường vệ sinh và 
nước sạch

Vệ sinh kém, không 
có nước sạch hoặc hệ 
thống thoát nước

Tăng cường sản xuất 
lương thực (chất lượng 
và số lượng)
Tăng cường vận chuyển 
lương thực và cung cấp 
dịch vụ y tế
Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ 
em

Nguồn: Biz/ed Virtual Developing Country website, Mô hình chuyển dịch nhân khẩu 

chóng ở các nước kém phát triển, nơi các tiến 
bộ về công nghệ y tế và tính sẵn có của các 
phương pháp tránh thai hiện đại đã thúc đẩy 
quá trình chuyển dịch. Kết quả là, các nước 
kém phát triển  có nhiều thời gian chuẩn bị 
cho các vấn đề xã hội cùng với vấn đề già hóa 
dân số. Hơn nữa, các các tiêu chuẩn sống kèm 
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theo sự chuyển dịch nhân khẩu và quá trình 
giá hóa ở các nước này khác so với các nước 
công nghiệp.

Tháp dân số

Cơ cấu tuổi thay đổi và sự già hóa  của dân số 
trong quá trình chuyển dịch nhân khẩu có thể 
được minh họa bằng tháp dân số, trong đó đưa 
ra tỉ lệ các nhóm tuổi khác nhau của dân số 
theo giới tính. Trục x chỉ dân số (triệu người), 
trục y chỉ dân số già. Phần bên trái tháp chỉ sự 
phân bố tuổi của nam giới; phần bên phải là sự 
phân bố tuổi của nữ giới.

Hình 1 và 2 miêu tả tháp dân số của các nước 
phát triển và đang phát triển trên thế giới 
năm 1990 và năm 2030. Hình 1 chỉ ra dân 
số ở độ tuổi làm việc phình ra tại các nước 
công nghiệp hóa và tỷ lệ lớn người trẻ tuổi ở 
các nước kém phát triển. Hình 2 cho thấy đến 
năm 2030, tỷ lệ dân số ở độ tuổi làm việc và 
người già ở các nước kém phát triển sẽ tăng 
nhanh, trong khi tỷ lệ trẻ em và người trẻ tuổi 
sẽ ổn định. Sự phân bố qua các khu vực trên 
thế giới: vào năm 2002, gần 4/5 dân số già hóa 
thế giới sống tại Châu Á (54%) và Châu Âu 
(24%): vào năm 2030, Châu Âu, Bắc Mỹ  và 
Khu vực Thái Bình Dương.
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1990

Hình 2: Dân số thế giới theo tuổi và giới, 
2030

Nguồn: HelpAge International, 2002 Nguồn: HelpAge International, 2002

Đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế xã 
hội của dân số già

Sự phân bố ở các khu vực trên thế giới

Năm 2002, gần 4/5 dân số già hóa của thế giới 
sống tại Châu Á (54%) và Châu Âu (24%). 
Vào năm 2005, Châu Âu, Bắc Mỹ và các đảo 
Thái Bình Dương sẽ giảm phần dân số già hóa 
của thế giới, trong khi Châu Phi, Châu Á, Mỹ 
Latinh và Caribe sẽ tăng phần tương ứng của 
mình.8

Do tỉ lệ sinh thấp và tử vong thấp có được 
nhờ sự phát triển xã hội, kinh tế và công nghệ, 
phần dân số người cao tuổi ở các vùng của thế 
giới sẽ khác nhau. Ở các nước phát triển hơn, 
nơi sự chuyển dịch nhân khẩu mạnh hơn hơn, 
tỉ lệ người cao tuổi trong dân số sẽ cao hơn so 
với các khu vực kém phát triển. 

(Hình 3 và 4). Đến năm 2050, tỷ lệ dân số già 
hóa trong khu vực kém phát triển ước tính sẽ 
tăng lên 2-3 lần.

Dân số già  đang phát triển nhanh  ở các khu 
vực kém phát triển. Hầu hết các nước ở các 
khu vực phát triển đều  trải qua  quá trình già 
hóa dân số chậm. Ngược lại, quá trình già hóa 
ở hầu hết các khu vực kém phát triển  diễn 
ra trong  khoảng thời gian ngắn hơn và ảnh 
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hưởng tương đối đến phần lớn dân số. Năm 
1950 -1955, tốc độ tăng trưởng trung bình 
hàng năm của người 60 tuổi trở lên  giống 
nhau ở khu vực phát triển và kém phát triển 
(gần 1,8%).Tuy nhiên, từ đó, tỷ lệ phân ra 
khác nhau, giảm ở các khu vực phát triển và 
tăng ở khu vực kém phát triển.

Hiện nay, tốc độ tăng trưởng dân số trung 
bình hàng năm của  người 60 tuổi trở lên ở 
khu vực kém phát triển (2,5%) gần gấp ba lần 
ở khu vực phát triển (0,9%). Trong một phần 
tư thứ hai của thế kỷ này, tỉ lệ tăng của người 
trên 60 tuổi được mong đợi sẽ giảm ở cả khu 
vực phát triển và kém phát triển (Hình 5). 
Tỷ lệ tăng ở khu vực kém phát triển vào năm 
2045-2050, vẫn là 2.0%, được dự tính là gấp 
10 lần tỷ lệ tăng ở khu vực phát triển (0,2%). 
Ở các nước kém phát triển nhất, tỷ lệ tăng của 
dân số già được dự báo tiếp tục tăng ít nhất là 
đến cuối nửa thế kỷ tới. Vào năm 2045-2050, 
dân số từ 60 tuổi trở lên ở  nhóm các nước này 
được dự báo là tăng trưởng 3,7% hàng năm.9

Dân số già của thế giới sẽ được tập trung ngày 
càng nhiều ở khu vực kém phát triển. Mặc dù 
tỷ lệ người cao tuổi phổ biến hơn  ở khu  vực 
phát triển, số lượng người cao tuổi ngày càng 
có xu hướng tăng ở khu vực kém phát triển. 
Hơn nửa thế kỷ qua, số người từ 60 tuổi trở 

lên trên toàn cầu tăng trung bình 8 triệu người 
mỗi năm. Trong con số tăng này, 66% ở khu 
vực kém phát triển và 34% trong khu vực phát 
triển. Kết quả là, tỷ lệ dân số thế giới trên 60 
tuổi sống ở  khu vực kém phát triển đã tăng từ 
54% năm 1950 lên 62%  năm 2000.

Phân bố Thành thị/Nông thôn

Tỷ lệ người cao tuổi ở khu vực nông thôn và 
thành thị cũng khác nhau. Một phần lớn dân 
số già của thế giới (51%) sống ở khu vực đô 
thị vào 2002, và con số này dự kiến sẽ đạt 62% 
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Hình 3: Dân số tuổi từ 60 trở lên 
(thế giới và khu vực, 1950-2050)

Hình 4: Tỷ lệ dân số tuổi từ 60 trở lên
thế giới và khu vực, 1950-2050)
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Hình 5: Tốc độ tăng trung bình hàng năm 
dân số (thế giới và khu vực, 1950-2050)



8 Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về già hóa

vào năm 2050. Ở khu vực phát triển, 74% 
người lớn già ở khu vực đô thị, trong khi ở các 
khu vực kém phát triển 63% người già sống ở 
khu vực nông thôn.10

Sự phân bố của dân số già theo độ tuổi và tuổi 
thọ, giới tính và đặc điểm kinh tế xã hội cũng 
thay đổi đáng kể giữa các khu vực trên thế giới 
và trong từng khu vực. Các yếu tố chủ chốt là 
môi trường, cơ cấu xã hội và điều kiện kinh tế 
của người cao tuổi .

Phân bố tuổi và tuổi thọ của dân số già

Trong khi tỷ lệ người già trong dân số đang gia 
tăng ở tất cả các vùng trên thế giới, sự phân 
bố dân số giữa các nhóm tuổi 60 - 79 tuổi và 
80 tuổi trở lên (già nhất) nhau đáng kể. Năm 
2002, dân số già nhất chiếm 12% dân số thế 
giới có tuổi từ 60 trở lên. Bắc Mỹ có tỷ lệ dân 
số người già nhất cao nhất (20%), trong khi 
Châu Phi có tỷ lệ thấp nhất (% 8) 11,12. Tỷ lệ 
người già nhất được dự báo sẽ tăng nhanh hơn 
trong những năm tới và chiếm 1/5 dân số già 
vào năm 2050.

Tỷ lệ giới tính

Sự khác nhau giữa phụ nữ và nam giới về tuổi 
thọ trung bình khi sinh, cũng như tuổi thọ 
trung bình của người tuổi từ 60 trở lên đang 

thu hẹp lại tỷ lệ giới tính (số nam giới trên 100 
phụ nữ) khi tuổi tăng lên. “Tính nữ hóa trong 
vấn đề già hóa” là kết quả của việc giảm mạnh 
tỷ lệ tử vong ở người mẹ khi tỷ lệ sinh giảm, 
đảm bảo sự sống sót của phần lớn hơn phụ 
nữ đến tuổi trung niên. Đồng thời, tỷ lệ cao 
hơn của đội quân trung tuổi sống sót gia nhập 
nhóm người già và già nhất. Tác dụng kết hợp 
là sự chiếm ưu thế đáng kể phụ nữ ở nhóm 
người nhiều tuổi, với gần 2 phụ nữ trên một 
nam giới trong nhóm người già nhất.13

Tỷ lệ nam giới so với phụ nữ tuổi từ 60 trở lên 
ở các nước công nghiệp hơi thấp hơn so với 
các nước kém phát triển (Bảng 2). Trong năm 
2002, tỷ lệ giới tính ở người 60 tuổi trở lên của 
thế giới là 81 nam trên 100 nữ, và tỷ lệ này thu 
hẹp thành 53 ở tuổi 80 trở lên.

Tỷ lệ nam-nữ thấp nhất nam ở tuổi 60 và tuổi 80 
là tại châu Âu: tương ứng 68 và 41 nam trên100 
phụ nữ. Tỷ số giới tính cao nhất là ở châu Á, với 
88 người đàn ông trên 100 phụ nữ ở tuổi 60 và 
61 nam giới trên 100 phụ nữ ở tuổi 80.14

Tình trạng hôn nhân

Trên toàn cầu, 78% đàn ông cao tuổi kết hôn, 
so với 44% của phụ nữ cao tuổi (Bảng 2). 
Trong mỗi khu vực của thế giới, số nam giới 

Bảng 2: Tỷ lệ giới tính, tình trạng hôn nhân và tham gia lực lượng lao động của dân số 
tuổi từ 60 trở lên, 2002

Khu vực            Tỷ lệ GT (nam/100 nữ) Tỷ lệ hiện kết hôn* Tham gia lực lượng 
lao động

Dân số 
tuổi từ 60 

trở  lên 

Dân số 
tuổi từ 60 

trở  lên

Nam Nữ Nam Nữ

Châu phi 83 69 86 40 66 33
Châu Á 88 61 76 45 48 19
Châu Âu   68 41 79 42 16 7
Mỹ Latinh & Caribbe 81 65 76 43 47 12
Bắc Mỹ 76 50 76 45 23 13
Châu Đại dương 85 55 74 49 22 8
Thế giới 81 53 78 44 40 15

* Năm có sẵn gần nhất 
Nguồn: Liên hiệp quốc, 2002a.
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từ 60 tuổi trở nên đã kết hôn nhiều hơn so với 
phụ nữ của cùng nhóm tuổi. Tuổi thọ cao hơn 
ở phụ nữ kết hợp với tiêu chí nam giới kết hôn 
với phụ nữ trẻ hơn góp phần góp phần vào 
tăng xác suất phụ nữ sống lâu hơn chồng và họ 
trở nên góa bụa khi cao tuổi.

Trình độ văn hóa

Biết chữ trong dân số già gần như phổ cập tại 
các vùng phát triển của thế giới. Tuy nhiên, 
một số ít các nước phát triển, nạn mù chữ 
ở người già là cao. Ví dụ ở Bồ Đào Nha và 
Malta, gần một phần tư dân số từ 70 tuổi trở 
lên bị mù chữ vào năm 200015. Ở các nước 
kém phát triển, tỷ lệ biết chữ của đoàn quân 
người cao tuổi hiện tại không cao lắm. Hình 
6 minh họa dữ liệu của năm vùng phát triển 
theo giới tính cho năm 1980 và 1995. Một 
nửa trong số nam giới trên 60 tuổi bị mù chữ 
vào năm 1995 tại các quốc gia Ả rập, châu Phi 
cận Sahara và Nam Á. 

Hình 6 cho thấy một khoảng cách giới tính 
lớn biết chữ ở dân số từ 60 tuổi trở lên. Chỉ 

10% phụ nữ tuổi từ 60 trở lên ở các quốc gia 
Ả Rập, châu Phi cận Sahara và Nam Á đã biết 
chữ  vào năm 1995. Ở các khu vực này, nam 
giới đạt tỉ lệ biết chữ lớn hơn phụ nữ trong 
suốt giai đoạn 1980-1.995.17

Tham gia lực lượng lao động

Có thể thấy sự khác biệt lớn về tỷ lệ tham gia 
lực lượng lao động ở nhóm dân số già, đặc 
biệt là giữa các khu vực phát triển và đang 
phát triển. Ở các nước có thu nhập theo đầu 
người cao hơn, tỷ lệ người dân từ 60 tuổi trở 
lên tham gia vào lực lượng lao động chính thức 
trong năm 2002 cao hơn so với các nước có 
thu nhập thấp. Trong số các khu vực, châu Phi 
có mức cao nhất dân số từ 60 tuổi trở lên tự 
chủ về mặt kinh tế tuổi, trong khi châu Âu có 
mức thấp nhất. Các khu vực khác nằm giữa hai 
thái cực trên, ít có sự tham gia lực lượng lao 
động ở người lớn tuổi tại châu Đại Dương và 
Bắc Mỹ (Bảng 2).18 . Sự khác biệt có thể là do 
hệ thống hỗ trợ người tuổi cao có nhiều hơn, 
như lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, ở khu 
vực phát triển. Người cao tuổi ở khu vực kém 
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Nguồn: HelpAge International, 2002.
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phát triển thường bị buộc làm việc lâu hơn để 
tự nuôi sống bản thân.

Vấn đề việc làm về cơ bản không phản ánh tình 
trạng dân số già hóa. Điều kiện làm việc có thể 
là một nhân tố quan trọng dẫn đến đến mức 
độ tham gia lực lượng lao động thấp của người 
già: nội dung, yêu cầu và môi trường làm việc 
thường được tổ chức dựa trên giả thuyết cho 
rằng nhìn chung công nhân là người trẻ, khỏe. 
Sự cứng nhắc này của môi trường làm việc 
thể hiện cao nhất trong các nghề đòi hỏi thể 
lực.19,20

Sự tham gia lực lượng lao động chính thức cho 
thấy khoảng cách về giới lớn ở nhóm người 
cao tuổi, nam giới làm việc nhiều hơn nữ giới 
2 đến 3 lần. Khoảng cách được công bố là lớn 
nhất ở Châu Á và Mỹ Latinh và Caribê. Do 
nhiều phụ nữ có thể không bao giờ đóng vai 
trò là một phần của lực lượng lao động chính 
thức, họ sẽ không đủ điều kiện để hưởng an 
sinh xã hội, bảo hiểm và các phúc lợi khác 
dành cho công nhân nghỉ hưu.

Tổ chức Dân số của Liên hợp quốc dự báo sự 
tham gia lực lượng lao động ở người 65 tuổi 
giảm trên 40% toàn thế giới vào khoảng thời 
gian từ năm 1950 đến năm 2000. Tuy nhiên, 
mức độ giảm ở nữ giới (từ 14% đến 10%) là 
nhỏ hơn ở nam giới (từ 55% đến 30%). Hậu 
quả là, tỷ lệ nữ giới trong lực lượng lao động 
cao tuổi đã và đang tăng lên. Hầu hết những 
phụ nữ này có khả năng đang làm việc tại khu 
vực không chính thức của nền kinh tế với mức 
lương thấp và không được hưởng phúc lợi xã 
hội, đặc biệt ở các nước kém phát triển nơi 
phụ nữ cao tuổi có tỷ lệ biết chữ thấp

Tác động xã hội và kinh tế của sự già hóa 
dân số

Tăng tỉ lệ dân số ở nhóm người cao tuổi cho 
thấy sự tồn tại của số lượng lớn người không 
có khả năng tự lực về mặt kinh tế. “Tỷ lệ phụ 
thuộc của tuổi già” do sự chuyển đổi các nguồn 
lực từ nhóm trong độ tuổi sinh sản (giữa tuổi 

15 và 59 hoặc 64) cho dân số già và không còn 
khả năng sinh sản. Tỷ lệ phụ thuộc của tuổi 
già là tỉ số giữa số người tuổi từ 65 (hoặc 60) 
trở lên hoặc già hơn so với số người có tuổi từ 
15-64 (hoặc 59).22

“Tỷ lệ hỗ trợ tiềm năng”  (PSR) là nghịch đảo 
của tỷ lệ phụ thuộc. Nó là một chỉ số của các 
yêu cầu hệ thống hỗ trợ xã hội cho người cao 
tuổi, đặc biệt ở các khu vực người cao tuổi phụ 
thuộc vào gia đình họ khi họ không còn khả 
năng làm việc. PSR đã và đang giảm xuống, và 
sẽ tiếp tục giảm. PSR toàn cầu, 12 người làm 
việc cho mỗi người tuổi từ 65 trở lên vào năm 
1950, giảm xuống 9 vào năm 2002. Vào năm 
1950, PSR sẽ giảm thêm, ước tính bốn người 
làm việc để nuôi một người có tuổi từ 65 trở 
lên.23

Các thay đổi khác về nhân khẩu cũng góp 
phần làm tăng gánh nặng nên dân số làm việc. 
Do vai trò của nông nghiệp giảm và các nền 
kinh tế ngày càng hướng vào xuất khẩu, người 
cao tuổi không còn khả năng làm việc khi họ 
không đủ sức lực. Cơ cấu gia đình chuyển từ 
gia đình đa hệ sang gia đình hạt nhân. Khi tuổi 
thọ người già tăng, các gia đình phải chăm sóc 
người già trong một vài thập kỷ. Duy trì điều 
này là rất khó, đặc biệt ở gia đình hạt nhân. 
Chi phí nhà cửa cao và khoảng không giới hạn 
khiến việc chăm sóc một hoặc nhiều thành 
viên là khó khăn, đặc biệt nếu một số thành 
viên là người tàn tật. Chăm sóc gia đình cũng 
trở nên khó khăn khi phụ nữ tham gia nhiều 
hơn vào trong lực lượng lao động chính thức. 
Ngoài ra, sự đô thị hóa dẫn đến sự nhập cư từ 
nông thôn đến đô thị của những người trẻ, để 
lại phần lớn dân số người già phải tự lo liệu 
cho bản thân họ ở các khu vực nông thôn.

Vì các lý do này, trên thực tế nhu cầu an sinh 
xã hội, sức khỏe và phúc lợi xã hội cho dân 
số già đang tăng lên. Trong thực tế, điều này 
đồng nghĩa khoản chi tiêu công cộng tăng lên 
đáng kể, cũng như sự tái phân bổ đầu tư và các 
nguồn lực. Vấn đề bền vững tài khóa khi chi 
tiêu của chính phủ vào an sinh xã hội, phúc 
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Già hóa là gì

lợi và y tế cho dân số già hóa tăng lên là một 
thách thức lớn đối với hầu hết các nước.

Sự chuyển dịch mô hình bệnh tật kèm theo 
sự già hóa dân số sẽ tăng chi tiêu vào chăm 
sóc sức khỏe của chính phủ (Phần 4). Tuổi 
già mang đến nhiều bệnh tim mạch, ung thư, 
phổi và các bệnh mãn tính khác, các khuyết 
tật – tất cả yêu cầu sự đầu tư  chăm sóc lâu dài 
và chi tiêu nhiều hơn vào chăm sóc bệnh nhân 
nội trú trong thời gian dài.

Ngay cả khi chỉ có phần nhỏ dân số được 
hưởng lương hưu, số người già và số năm 
hưởng lương hưu tăng lên (do tuổi thọ cao 
hơn) cũng làm tăng gánh nặng lên Chính phủ. 
Gánh nặng tăng lên khi phần dân số ở độ tuổi 
làm việc thu hẹp lại, trong khi phần dân số già 
mở rộng (như trong trường hợp giai đoạn thứ 
4 trong chuyển dịch nhân khẩu). Điều này 
là do sự giảm dần tỷ lệ người đóng góp tiềm 
năng cho quỹ lương hưu đồng thời với sự tăng 
dần tỷ lệ người thụ hưởng.24,25

Sự già hóa dân số tạo những tác động về kinh 
tế  về lâu dài. Sự tăng số lượng người cao tuổi 
có thể thu hẹp tỷ lệ tiết kiệm quốc gia vì hai lý 
do: một, do gánh nặng tài chính nặng hơn lên 
dân số trong độ tuổi lao động, có thể hạn chế 
khả năng tiết kiệm của họ; hai là, do người già 
thường là những người tiêu dùng hơn là người 
tiết kiệm. Sự đối lập về tiết kiệm có thể đẩy tỷ 
lệ lãi suất, giảm đầu tư và kết quả là làm chậm 
sự phát triển kinh tế.

Sự già hóa dân số có thể gây tổn hại đến thị 
trường tài chính, đặc biệt ở các nước nơi quỹ 
lương hưu đóng vai trò quan trọng trong thị 
trường cổ phiếu.

Do tỷ lệ người già tăng dần, các quỹ này sẽ 
phải thanh khoản dần tài sản của mình, điều 
này có thể đặt áp lực lên giá cổ phiếu.

Đồng thời, sự giảm tỷ lệ sinh biểu thị sự giảm 
số người ở tuổi làm việc. Sự đối lập này của 
thị trường lao động, trừ phi được bù đắp bằng 
lao động nhập cư (hoặc năng suất tăng, có lẽ 
do các yếu tố như việc đưa công nghệ cao vào 
ứng dụng) có thể tăng tiền lương và lạm phát, 
sẽ một lần nữa làm giảm sự phát triển kinh 
tế.26,27

Rõ ràng, khi không có các can thiệp về chính 
sách, sự già hóa dân số có thể dẫn đến các 
khủng hoảng lớn về kinh tế và xã hội ở nhiều 
nước kém phát triển.

Tuy nhiên, vẫn có thời gian hành động. Nhiều 
nước kém phát triển đang trong giai đoạn 3 
của quá trình chuyển dịch nhân khẩu, nghĩa 
là tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử đang giảm dần và dân 
số trong độ tuổi lao động đang tăng lên. Điều 
này có thể được nhìn nhận như một giai đoạn 
“lãi” nhân khẩu học, do tỷ lệ phụ thuộc tuổi 
già sẽ giảm. Nếu các nước có thể khai thác đầy 
đủ sự tăng dân số làm việc bằng cách đầu tư 
vào y tế và giáo dục, phát triển nguồn nhân lực 
thì các nước đó có thể đảm bảo sự phát triển 
kinh tế đủ đáp ứng nhu cầu của dân số già 
theo sau giai đoạn lãi. Nhu cầu này phải được 
đáp ứng trước khi cánh cửa cơ hội của lãi nhân 
khẩu học đóng lại. Vai trò của các can thiệp 
chính sách có sự nghiên cứu kỹ  của chính phủ 
nhằm giải quyết các thử thách từ già hóa dân 
số là điều cần phải làm.



2. Mối liên hệ giữa nghèo đói, 
giới và sự già hóa là gì?
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Mối liên hệ giữa nghèo đói, giới và sự già hóa là gì?

Nghèo đói và sự già hóa

Người cao tuổi trên khắp thế giới đang đối 
mặt với nguy cơ nghèo đói. Khả năng 

tạo thu nhập giảm và nguy cơ ốm đau tăng lên 
làm tăng khả năng tổn thương của người già 
trước nghèo đói, bất kể tình trạng kinh tế ban 
đầu của họ, ở các nước đang phát triển và các 
nước công nghiệp.28

Ở nhiều nước kém phát triển, nghèo đói ở 
tuổi già là cao điểm của cả cuộc đời túng thiếu 
và  nghèo đói. Không giống các nước ở khu 
vực phát triển trên thế giới, nơi già hóa dân 
số xảy ra khi tiêu chuẩn sống tăng lên, dân số 
già hóa ở nhiều nước kém phát triển có tỷ lệ 
người nghèo cao.

Theo Báo cáo Phát triển Con người (1997), 
khoảng một phần ba dân số thế giới (1,3 tỷ 
người) sống với thu nhập dưới 1$ một ngày. 
Châu Á và Khu vực Thái Bình Dương cùng có 
số người sống trong nghèo đói lớn nhất – trên 
950 triệu người. Châu Phi cận Sahara và các 
nước kém phát triển bị ảnh hưởng nhiều nhất 
bởi nghèo đói; ước tính một nửa số người 
sống tại Châu Phi cận Sahara đang sống trong 
nghèo đói vào năm 2000. Ở Mỹ Latinh và 
Caribe, nghèo đói ảnh hưởng đến 110 triệu 
người và đang tiếp tục tăng. Nghèo đói đã 
tăng ở Đông Âu và các nước thuộc Khối Nhà 
nước Độc lập (CIS), nơi có khoảng 1/3 dân 
số sống dưới chuẩn nghèo 4$/ngày.29 

Chỉ một phần nhỏ số người cao tuổi ở các 
nước kém phát triển có việc làm ở khu vực 
chính thức của nền kinh tế, và do đó họ được 
nhận lương hưu, anh sinh xã hội và các phúc 
lợi khác. Với những người thuộc nhóm thu 
nhập thấp là những người thường làm việc 
ở khu vực không chính thức của nền kinh tế, 
tuổi già đi kèm với sự đói nghèo. Do trình độ 
văn hoá hạn chế, nhiều người từ các nhóm thu 
nhập thấp phụ thuộc vào khả năng lao động 
chân tay của họ và thường gặp khó khăn khi 
tự nuôi sống bản thân. Vì khả năng làm việc 
giảm đi, tìm kiếm việc làm ngày càng trở nên 
khó khăn, điều này có thể buộc họ phải chấp 

nhận bất cứ công việc có sẵn nào, với mức 
lương không đáp ứng được ngay cả những như 
cầu cơ bản nhất.30,31

Dù có hoặc không có việc làm, người cao 
tuổi vẫn phải phụ thuộc vào gia đình họ để 
được chăm sóc, hỗ trợ ngay cả những nhu cầu 
cơ bản, như thức ăn, quần áo và chỗ ở. Tuy 
nhiên, các thế hệ trẻ hơn thường không thể 
cung cấp đủ cho người thân cao tuổi của mình 
do sự nghèo đói đặc thù. Dưới các điều kiện 
của nghèo đói kinh niên và đặc thù, nhiều 
người cao tuổi sống với gia đình họ trong sự 
khốn khổ về vật chất và sự thờ ơ về tình cảm. 
Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự hỗ trợ của người 
trẻ đối với người già có thể phụ thuộc vào khả 
năng của người cao tuổi trong việc đóng góp 
vào nguồn lực – nền tảng của người trẻ - thông 
qua đầu tư vào giáo dục, việc làm và các tài sản 
được truyền qua các thế hệ. Một nghiên cứu 
từ Campuchia cho thấy những người cao tuổi 
không thể tăng tăng phần sở hữu đất sau cuộc 
phân chia năm 1979 đã để lại các mảnh đất 
kém về mặt giá trị cho con cháu mình, những 
người mà, đến lượt họ, không thể nuôi sống 
bản thân, con cái và  cha mẹ già của mình.32,33

Sự già hóa không chỉ đi kèm các vấn đề về 
nghèo đói ở nhóm người thu nhập thấp mà 
còn có thể đẩy các nhóm không nghèo vào 
tình trạng nghèo đói. Lương hưu khiêm tốn 
và cố định có thể không đủ để theo kịp sinh 
hoạt phí, chi phí chăm sóc sức khỏe tăng vùn 
vụt và nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc có 
trả phí trong số các nhu cầu khác của tuổi già.

Nghèo đói ở tuổi già cũng có thể là hậu quả của 
các quá trình xã hội theo cùng với sự chuyển 
dịch nhân khẩu học, và sự hội nhập của các 
quốc gia vào thị trường toàn cầu. Đối với các 
cặp vợ chồng có ít con hơn, chi phí nuôi dạy 
con đã tăng lên do việc đầu tư vào giáo dục và 
phát triển các kỹ năng, và trong việc tìm kiếm 
các công việc khan hiếm. Đầu tự cho giáo dục 
và đào tạo cho thế hệ trẻ thường lấy nguồn tài 
chính từ các khoản vay chứ không phải tiền 
tiết kiệm và tài sản của cha mẹ. Tuy nhiên, có 
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Mô đun về già hóa

rất ít việc làm tại các vùng nông thôn, dẫn đến 
sự di cư nông thôn-đến-thành thị với quy mô 
lớn của người trẻ tuổi nhằm tìm kế sinh nhai. 
Người cao tuổi thường bị bỏ lại đằng sau, 
không có phương tiện nuôi sống bản thân trừ 
việc dựa vào khả năng kiếm sống của con cái 
họ hoặc họ hàng trẻ hơn của mình. Khi thế 
hệ trẻ không thể cung cấp tài chính đủ và đều 
đặn để nuôi cha mẹ hoặc họ hàng cao tuổi của 
mình, cha mẹ hoặc họ hàng cao tuổi của họ 
dần dần bị đẩy vào nghèo đói. Ở một cộng 
đồng tại Campuchia, đa số người cao tuổi là 
những người phụ thuộc vào việc gửi tiền từ 
con cái họ để tồn tại nói rằng họ chỉ nhận 
được một vài lần gửi tiền. Tuy nhiên, không ai 
nhận được đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu của 
họ. Ở một số cộng đồng, 28% người cao tuổi 
chăm sóc cháu, cha mẹ của những đứa trẻ này 
sống tại các vùng đô thị.34

Người cao tuổi không có con– do họ chưa 
bao giờ có, hoặc do họ mất con do chiến tranh  
hoặc bệnh tật – dễ lâm vào tình trạng nghèo 
đói kinh niên. Với đại dịch HIV/AIDS, nhiều 
người cao tuổi đã mất đi phương tiện kiếm 
sống duy nhất của mình và đang phải kiếm 
sống cho bản thân mình cũng như các cháu 
mồ côi của họ. Xung đột vũ trang cũng đã 
cướp đi số lượng lớn người trẻ tuổi tại nhiều 
khu vực trên thế giới.

Bệnh tật và thiên tai, như nạn đói, lũ lụt và 
chiến tranh, cũng như sự dịch chuyển quy mô 
lớn thường đi cùng với các dự án phát triển 
cơ sở hạ tầng (như xây đập và đường cao tốc) 
có thể dẫn đến sự nghèo đói ở tuổi già. Bị di 
dời khỏi nơi cư trú, sinh kế tiềm năng và mạng 
lưới hỗ trợ xã hội của họ, người cao tuổi có 
thể bị sa sút đến khốn cùng và thậm chí phải 
đi ăn xin.

Một nghiên cứu mạng lưới hỗ trợ cho dân 
số cao tuổi dễ bị tổn thương tại Karagwe, 
Tanzania cho thấy các tổ chức phụ nữ địa 
phương và hội phúc lợi là nguồn hỗ trợ ngày-
qua-ngày chính và hỗ trợ vào những thời gian 
khủng hoảng cho người cao tuổi. Tuy nhiên, 

hơn một nửa số người già dễ bị tổn thương nói 
rằng không có bất kỳ tổ chức địa phương nào 
xuất hiện vào những lúc cần thiết.35

Nghèo đói nghĩa là sự thiếu thốn thu nhập và  
không có khả năng chi trả cho những nhu yếu 
phẩm cần thiết để duy trì một cuộc sống bình 
thường. Nghèo đói hạn chế sự tiếp cận các hệ 
thống hỗ trợ, như chăm sóc có trả phí, người 
giúp việc, điều này có thể tạo sự khác biệt lớn 
về chất lượng sống của người cao tuổi. Đói 
nghèo cũng ảnh hưởng đến khả năng người 
cao tuổi muốn sống lành mạnh và tìm kiếm sự 
chăm sóc hợp lý khi ốm.

Đói nghèo có thể làm mất đi các cơ hội và lựa 
chọn cơ bản nhất cho cuộc sống bình thường: 
tự do, nhân phẩm, tự trọng và tôn trọng của 
người khác. Nghiên cứu được thực hiện ở 
người cao tuổi về vấn đề nghèo đói khẳng 

Hộp số  1: Tín dụng Khắt khe

Tại Lima, một tổ chức phi chính phủ địa 
phương, Pro Vida Peru, đã thiết lập một 
chương trình tín dụng quay vòng, với sự ủng 
hộ từ CARE Peru, cung cấp cho người cao 
tuổi các khoản vay để bắt đầu kinh doanh 
nhỏ: sản xuất quần áo và công cụ, điều hành 
các quầy và cửa hàng ở chợ, cung cấp dịch vụ 
làm tóc và các dịch vụ khác. Chương trình 
được thử nghiệm với các thành viên phụ nữ 
của Câu lạc bộ Tuổi Thứ ba, duyệt các khoản 
vay, quản lý tài khoản và báo cáo cho các thành 
viên. Người  vay phải đồng ý hoàn lại khoản 
vay đúng thời hạn, và sử dụng khoản vay vào 
sản xuất, các hoạt động thương mại hoặc cung 
cấp dịch vụ. Mặc dù có một số khó khăn ban 
đầu – như một số phụ nữ sử dụng khoản tiền 
vay để chi trả chi phí gia đình mà không đầu 
tư vào các hoạt động để tạo thu nhập – nhiều 
phụ nữ đã lập các doanh nghiệp có thể tồn tại. 
Chương trình tín dụng cũng đã tăng sự tự tin 
của phụ nữ và ý thức an ninh và trách nhiệm 
của họ, khắc phục các rào cản do sự thiếu giáo 
dục, phụ thuộc kinh tế và sức khỏe yếu kém 
của họ.

Nguồn: HelpAge International, 1999.
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định quan điểm này. Sự suy giảm về thể lực, 
sự cô lập

sự mất sức mạnh và lòng tự trọng thấp là 
những yếu tố gắn với đói nghèo ở tuổi già. 
Các nghiên cứu tại Châu Phi, Caribe và Châu 
Á Thái Bình Dương chứng minh điều này, 
với người cao tuổi ở các khu vực này, nghèo 
đói gắn với sự bất lực trong thực hiện vai trò 
và trách nhiệm xã hội và kinh tế. Sự thay đổi 
trong hộ gia đình truyền thống và cơ cấu cộng 
đồng do sự đô thị hóa và toàn cầu hóa mang 
lại đã xói mòn vai trò của người cao tuổi từ 
hình ảnh trung tâm thành các thành viên phụ 
thuộc và bị cô lập trong gia đình và cộng đồng.

Trong khi nhiều yếu tố có thể gây nên hoặc 
tăng nghèo đói ở tuổi già, có rất ít chương 
trình hoặc can thiệp nhằm giảm bớt tình 
trạng này. Người cao tuổi thường bị loại trừ 
một cách có hệ thống khỏi sự phát triển và 
các chương trình giảm đói nghèo vì họ bị coi 
là “không sinh lời”. Ngân hàng và các tổ chức 
tín dụng thường quy định giới hạn tuổi trong 
khoản vay, điều này cản trở người cao tuổi tìm 
kiếm các hoạt động thu nhập để tự nuôi sống 
bản thân, để duy trì an sinh xã hội của mình 
và quan trọng hơn để chi trả cho dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. Hộp số 1 cung cấp một ví dụ từ 
Peru nơi người cao tuổi được tạo điều kiện để 
khởi nghiệp các doanh nghiệp nhỏ.

Người cao tuổi tham gia vào nghiên cứu được 
tiến hành bởi Tổ chức Quốc tễ Hỗ trợ Người 
cao tuổi tại Bangladesh, Campuchia, Ghana, 
Lào và Nam Phi đã thế hiện mong muốn bắt 
đầu các chương trình tạo thu nhập. Tuy nhiên, 
hầu hết các nghiên cứu thường bị từ chối tín 
dụng.37

 “Sự vô hình” của người cao tuổi trong nghiên 
cứu và chính sách phát triển, và sự củng cố 
của “mô hình tiêu cực” rằng tuổi già là sự phụ 
thuộc và vô dụng, có lẽ là rào cản lớn nhất đối 
với vấn đề ngăn cản và giảm nghèo đói ở tuổi 
già.

Các khía cạnh giới của sự già hóa

Già hóa là một vấn đề có liên quan tới giới. 
Trong khi nam giới và phụ nữ có cùng các vấn 
đề khi già hóa, như sự suy giảm thể chất, giảm 
thu nhập và sự phụ thuộc người khác tăng lên.

Sự phát triển của xã hội về giới gây bất tiện cho 
phụ nữ nhiều hơn so với nam giới theo một số 
cách thức. Ở hầu hết các xã hội, phụ nữ ít được 
tiếp cận với các nguồn lực vật chất và phi vật 
chất hơn so với nam giới. Phụ nữ nói chung có 
trình độ văn hoá thấp hơn nam giới. Tập quán 
xã hội và luật thừa kế phân biệt đối với phụ nữ 
ở nhiều xã hội, thường quy định phụ nữ không 
sở hữu đất và các tư liệu sản xuất khác, thậm 
chí là nhà của họ. Họ cũng ít được tham gia 
chính trị và hoạt động xã hội.

Sự phân chia lao động dựa vào giới phổ biến 
ở hầu hết các xã hội, trong đó nam giới được 
xã hội gắn cho vai trò là người kiếm sống cho 
cả gia đình. Phụ nữ thường chịu trách nhiệm 
về công việc nhà, chăm sóc con cái,  chăm sóc 
người ốm và người già, ngay cả khi họ vẫn thực 
hiện một loạt các hoạt động sản xuất để nuôi 
sống gia đình. Phụ nữ sử dụng nhiều thời gian 
vào các hoạt động phi thị trường thường không 
được trả tiền hoặc thậm chí không được thừa 
nhận. Khi họ tham gia vào công việc không 
được trả tiền, đó thường là trong khu vực kinh 
tế không chính thức có mức lương thấp và lợi 
ích thấp, làm việc theo các quy định không 
được đảm bảo của công việc.

Ở nhiều xã hội truyền thống, chuẩn mực giới 
cho rằng phụ nữ nên sống dưới sự chăm sóc 
và kiểm soát của nam giới, những người chủ 
gia đình, không có quyền đưa ra quyết định 
ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Do đó, họ 
vẫn không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài 
qua các mạng lưới xã hội cũng như các kỹ năng 
để giao dịch với các cơ sở dịch vụ công.

Những sự bất bình đẳng về giới trong cả cuộc 
đời dẫn đễn nhiều sự bất lợi cho phụ nữ sau 
này.
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Phụ nữ được thể hiện một cách không tương 
xứng ở dân số người cao tuổi, và hầu hết phụ 
nữ già hóa của thế giới sống ở các khu vực 
đang phát triển của thế giới. Hơn nữa, tình 
trạng góa bụa ở phụ nữ cao tuổi có thể bằng 
hai lần nam giới.

Sự thiếu thốn từ sớm trong đời về giáo dục và 
công việc được trả lương có nghĩa rằng tỷ lệ 
biết chữ ở phụ nữ có thể thấp hơn nam giới 
khi tham gia vào lực lượng lao động chính 
thức, hoặc khi nhận lương hưu hoặc phúc lợi, 
như bảo hiểm y tế chẳng hạn. Ngay cả khi họ 
nhận được lương hưu, có lẽ lương hưu của họ 
cũng thấp hơn của nam giới do mức lương 
trung bình thấp hơn nam giới khi làm việc. 
Do đó, nhiều phụ nữ cao tuổi thiếu phương 
tiện đáp ứng yêu cầu của họ. Sự góa bụa có 
thể mang đến những bất lợi khác như thiếu 
chỗ ở và các tài sản vì tài sản của người chồng 
quá cố được chuyển cho người nam giới khác 
kế thừa. Ở một số xã hội, sự thiếu tôn trọng 
người góa bụa cũng dẫn đến việc họ bị xã hội 
cô lập. 

Các nghiên cứu vẫn chưa tìm ra sự khác biệt 
đáng kể giữa phụ nữ và nam giới cao tuổi về 
việc sống chung, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ 
khác từ con cái của họ hoặc anh chị em họ 
và tần xuất tiếp xúc với con cái. Ví dụ, một 
nghiên cứu về phụ nữ và nam giới trên 50 tuổi 
tại Matlab, Bangladesh nhận thấy sự khác biệt 
duy nhất giữa phụ nữ và nam giới rằng phụ nữ 
có ít tiếp xúc hơn với cộng đồng so với nam 
giới. 38. Tuy nhiên, các bất tiện từ giới có thể 
tự bộc lộ ở các hình thức khác, đặc biệt với 
phụ nữ sống một mình và không có con cái 
sống cùng. Chưa bao giờ đối mặt với khu vực 
công cộng, phụ nữ cao tuổi sống một mình có 
thể không có khả năng tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và phúc lợi khi không có sự giúp 
đỡ của người khác. Thậm chí họ có thể không 
biết tìm sự giúp đỡ từ đâu, đặc biệt nếu họ đã 
từng sống chỉ trong gia đình mình cả cuộc 
đời. Bên cạnh đó, phụ nữ cao tuổi thường 
mong muốn tiếp tục vai trò là người chăm sóc  
và thực hiện các công việc gia đình để sống 

chung và được hỗ trợ về mặt xã hội và kinh 
tế từ con cái hoặc họ hàng của họ. Nam giới 
cao tuổi không bị gánh nặng vì những mong 
muốn đó.

Những thay đổi xã hội gần đây cũng ảnh 
hưởng nhiều  đến phụ nữ cao tuổi so với nam 
giới cao tuổi. Ở nhiều xã hội Châu Phi, trong 
thực tế đang tăng lên ở các khu vực khác, cái 
chết của cha mẹ và một số trẻ em do AIDS 
đã để lại những người bà làm việc quản lý gia 
đình. Như vậy, người bà đã phải trở thành 
người kiếm tiền hoặc người nuôi dưỡng gia 
đình.39, 40. Khi  mức độ đô thị hóa và sự nhập 
cư của thế hệ trẻ tăng, phụ nữ cao tuổi đóng 
vai trò là người chăm sóc con cái và những 
người già khác trong gia đình. Trong nhiều 
tình cảnh như vậy, họ bắt buộc phải tìm kế 
sinh nhai để nuôi gia đình nghèo của mình.

Phụ nữ cao tuổi cũng được thể hiện không 
tương xứng so với nam giới cao tuổi, trong số 
người tỵ nạn và những người bị di dời nội bộ. 
Chuẩn mực giới và tuổi già kết hợp gây bất lợi 
cho phụ nữ cao tuổi trong việc tiếp cận cứu 
viện khẩn cấp. 41. Ngoài ra, những phụ nữ đó 
cũng có thể hứng chịu gánh nặng chăm sóc 
các cháu mồ côi hoặc bị bỏ rơi trong thời gian 
dài.

Là phụ nữ rõ ràng là một yếu tố rủi ro trong 
vấn đề nghèo đói tuổi già, bất kể tình trạng 
kinh tế trước kia của người đó. Một đánh giá 
về nghèo đói tham gia tại Ghana do Ngân 
hàng Thế giới tài trợ đã cho thấy, với phụ nữ, 
sự kết hợp tuổi, tình trạng góa bụa và không 
có con trưởng thành dễ bị lâm vào tình trạng 
nghèo đói kinh niên. Tuy nhiên, nghèo đói 
cũng ảnh hưởng đến phụ nữ cao tuổi nhiều 
hơn vì phụ nữ được thể hiện không tương 
xứng trong số người nghèo. Phụ nữ ở các cộng 
đồng nghèo chịu bất lợi gấp đôi, do họ bị mất 
quyền và bị gánh nặng do sự mệt mỏi trong 
vai trò sản xuất của mình, sinh đẻ và chăm 
sóc con cái, các trách nhiệm gia đình và cộng 
đồng khác. Sự thiếu đất đai, tín dụng và công 
việc tốt đã làm giảm khả năng của phụ nữ ở 
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các cộng đồng nghèo trong việc xóa bỏ hoặc 
thoát khỏi đói nghèo cho chính bản thân họ 
và gia đình họ.

Do đó, nhiều phụ nữ hơn nam giới  lớn lên từ 
nghèo đói kinh niên, và tất cả các nhu cầu của 
họ phụ thuộc vào gia đình, trong khi đó gia 
đình họ có thể cũng đang phải đấu tranh để 
sinh tồn. Chuẩn mực giới lý tưởng hóa sự hy 
sinh bản thân có thể mang nghĩa rằng phụ nữ 
cao tuổi có ít tiếp cận nhất nguồn thức ăn và 
các nguồn lực gia đình khác, bao gồm chăm 
sóc sức khỏe và thư giãn. Điều này có thể gia 
tăng và làm xấu đi tình trạng sức khỏe vỗn đã 
bị tổn thương của họ, dẫn đến sự bất lực và 
thậm chí cả sự khốn cùng.

Nam giới cao tuổi có thể trải qua các vấn đề 
khác nhau. Tự nhận mình là trụ cột duy nhất 
của gia đình, họ có thể cảm thấy bản thân vô 
dụng. Khi góa bụa, nam giới cao tuổi có ít khả 
năng tồn tại bằng chính bản thân họ và chăm 
sóc gia đình họ, vì họ chưa bao giờ học cách 
làm như vậy.

Những quan ngại về sức khỏe và vấn đề 
liên quan đến già hóa

Sự giảm chưa từng thấy tỷ lệ tử vong trong suốt 
thế kỷ 20, không nghi ngờ gì nữa, là một lợi 
ích của loài người. Dân số thế giới tận hưởng 
cuộc sống dài hơn những người trước đó 
(trừ sự đảo ngược ngoại lệ do đại dịch HIV/

Bảng 3: Số năm tuổi sống điều chỉnh do tàn tật theo nguyên nhân báo cáo theo giới tính, 
trong nhóm dân cư từ tuổi 60 trở lên vào năm 2001.

Nguyên nhân Thế giới 
(DALYs)

Nước thu 
nhập cao

 Thu nhập 
thấp và vưa

Nam
(‘000)

Nữ
 (‘000)

Nam
(‘000)

Nữ
(‘000)

Nam
(%)

Nữ
 (%)

Bệnh nhiễm khuẩn và do ký sinh trùng 9015 7605 1.2 1.2 6.2 4.8
Lao 4119 2111 0.2 0.1 3.0 1.4

Ung thư ác tính 28712 23279 25.7 18.7 14.1 10.5
Ung thu phổi, Khí quản, phế quản 7032 2921 7.0 3.1 3.3 1.1
Ung thư dạ dày 3784 2450 1.9 1.1 2.2 1.3
Ung thư ruột kết và ruột già 2543 2470 3.3 2.7 0.9 0.9
Ung thư gan 2587 1397 1.5 0.7 0.7 0.7
Ung thư tiền liệt tuyến 2395 3.0 0.9
Ung thư vú 3175 3.0 1.3
Ung thư cổ tử cung, tử cung hoặc buồng trứng 3290 2.0 1.7

Rối loạn tâm lý-thần kinh 9674 16342 10.1 17.0 10.1 6.4
Trầm cảm đơn cực 1478 3022 1.0 1.7 0.8 1.6
Alzheimer và suy giảm trí nhớ 5273 10162 6.0 12.3 2.2 3.5

Bệnh cơ quan thụ cảm 12638 17821 5.2 5.8 7.8 10.3
Thị lực (tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể) 7865 12325 1.4 1.9 5.4 7.6
Rối loạn thính lực 4764 5488 3.8 3.9 2.5 2.6

Bệnh tim mạch 62970 70758 30.6 29.2 37.7 39.3
Đột quỵ 23333 27398 9.0 9.9 14.6 15.6

Rối loạn xương khớp 3507 6241 3.0 5.8 1.8 2.6
Chấn thương 7347 5784 3.1 2.4 4.5 3.2

Có chủ tâm 5415 4621 2.3 2.0 3.3 2.5
Không chủ tâm  1932 1163 0.8 0.4 1.2 0.7

Tất cả các nguyên nhân 173,899 190128 100 100 100 100

Nguồn: Điều chỉnh từ Mathers, Lopez and Murray 2006.
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AIDS). Tuy nhiên, những lợi ích từ tuổi thọ đi 
kèm một số chi phí. Là người cao tuổi, họ sẽ 
dễ bị mắc vào các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là 
bệnh tuổi già và mạn tính vốn có thể gây tổn 
thương nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống của họ. Vào năm 2001, số 
người từ 60 tuổi trở lên chịu một phần tư gánh 
nặng bệnh tật của thế giới, như được tính toán 
trong các năm cuộc sống điều chỉnh theo sự 
bất lực (DALY).44. Mặc dù tuổi thọ nữ giới lớn 
hơn nam giới, phụ nữ cao tuổi chịu gánh nặng 
bệnh tật lớn hơn nam giới (Bảng 3).

Nhiều người cao tuổi thường bị mắc nhiều 
bệnh cùng lúc. Các bệnh có xu hướng tồn tại 
cùng nhau bao gồm bệnh tim mạch kết hợp 
với bệnh cơ xương khớp, bệnh tiểu đường hay 
bệnh loãng xương, suy giảm thị lực và các bệnh 
thính lực. Các bệnh trên kết hợp với nhau có 
thể gây tàn tật, gia tăng theo cấp số nhân với sự 
gia tăng các bệnh cấp tính.45,46

Phải sống một cuộc sống có nhiều nguy cơ về 
sức khỏe, người nghèo khắp thế giới già trước 
tuổi. Họ bước vào tuổi ngũ tuần và lục tuần với 
sức khỏe ốm đau kinh niên. Với nhiều người, 
sức khỏe thể chất là tài sản duy nhất của họ. 
Khi già yếu, sự suy giảm sức khỏe ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến khả năng kiếm sống và tự 
nuôi sống bản thân. Điều này  đúng với phụ 
nữ, những người đã sống qua các thập kỷ liên 
tục làm việc vất vả với điều kiện dinh dưỡng 
nghèo nàn, phải mang thai, sinh nở và nuôi 
con triền miên.

Phần này thảo luận về các mối quan tâm và 
các vấn đề sức khỏe liên quan đến già hóa từ 
góc nhìn giới và nghèo đói. Phần đầu kiểm tra 
bằng chứng về sự khác biệt giới trong một số 
nguyên nhân chính dẫn đến tử vong và bệnh 
tật ở người cao tuổi, nghèo đói và vị trí kinh 
tế xã hội có thể ảnh hưởng như thế nào đến 
người cao tuổi. Phần này cũng thảo luận về 
ảnh hưởng của đại dịch HIV/AIDS lên vai trò, 
trách nhiệm và sự khỏe mạnh của người cao 
tuổi, đặc biệt người nghèo và phụ nữ. Phần 2 
kiểm tra các vấn đề về dịch vụ y tế cho người 

cao tuổi, nhu cầu đặc biệt của họ từ hệ thống 
chăm sóc sức khỏe, khả năng tiếp cận và sử 
dụng các dịch vụ y tế của người cao tuổi.

Sự khác biệt về mô hình và kết quả của các 
bệnh chủ yếu của tuổi già

Nhiều nguyên nhân tử vong và bệnh tật sau 
này bắt nguồn từ điều kiện sống, kinh nghiệm 
và lối sống trong những năm trẻ tuổi. Sự 
khác biệt trên cơ sở giới trong vai trò và trách 
nhiệm, quy tắc và hành vi khiến nam giới và 
nữ giới chịu các yếu tố nguy cơ khác nhau 
trong suốt cuộc sống của họ. Phương thức giới 
cũng ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm và sử 
dụng dịch vụ y tế của nam giới và nữ giới. Phụ 
nữ cao tuổi trải qua ảnh hưởng tích lũy từ các 
vấn đề sức khỏe sinh sản mà họ có thể đã đối 
mặt trong suốt cuộc sống, do vai trò sinh học 
của họ là mang thai và sự thiếu kiểm soát tỷ lệ 
sinh và tình dục xuất phát từ sự bất bình đẳng 
giới. Bản thân những điều này chứng minh sự 
khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ cao tuổi ở 
các phương thức và tác động của các điều kiện 
sức khỏe của họ.

Mô đun này xem xét sự khác biệt theo giới 
tính và – khi có sẵn dữ liệu – theo mức độ phát 
triển/nghèo đói của một số nguyên nhân chủ 
yếu dẫn đến bệnh tật và từ vong ở người cao 
tuổi. Bao gồm:

! Nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong có thể 
phòng ngừa gồm những bệnh như bệnh tim, 
đột quỵ, ung thư và bệnh truyền nhiễm;

 Các bệnh tâm thần; 

! Các bệnh mạn tính chủ yếu, như rối loạn 
cơ xương, suy giảm các cơ quan cảm giác và 
không kiểm soát

Các nguyên nhân mắc bệnh tật và tử vong 
chính có thề ngăn ngừa

Các nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong 
chính ở người cao tuổi là bệnh tim, đột quỵ 
và ung thư. Ở các nước kém phát triển, các 
bệnh truyền nhiễm là một nguyên nhân quan 
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trọng khác. Đối với những bệnh này, sức khỏe 
tốt trong những năm đầu đời và giai đoạn phát 
hiện sớm có thể giảm đáng kể mức độ bệnh tật 
và tử vong.

Bệnh tim mạch

Thường được cho là “bệnh nam giới”, bệnh tim 
mạch (CVD) – chủ yếu bệnh tim và đột quỵ 
- vẫn là một nguyên nhân phổ biến nhất của 
DALY bị mất ở tuổi già ở cả hai giới ở hầu hết 
các nước. Các bệnh này chiếm khoảng 30% tất 
cả DALY bị mất của cả hai giới ở các nước thu 
nhập cao vào năm 2001 (Bảng 3). Ở các nước 
thu nhập thấp và trung bình, CVDs chiếm 
38% DALY mất ở nam giới và 39% DALYs mất 
ở nữ giới. Tỷ lệ bị ảnh hưởng bởi đột quỵ ở nữ 
giới cao hơn một chút ở nam giới..

Gần ¼ trường hợp tử vong ở các nước kém 
phát triển, và ½ ở các nước phát triển được 
quy cho CVD. Tỷ lệ tử ở nam giới cao hơn 
ở nữ giới, mặc dù các tỷ lệ tiến gần nhau khi 
tuổi cao hơn. Tỷ lệ tử vong cụ thể theo tuổi 
do CVD tăng mạnh khi tuổi tăng. Trong mỗi 
nước, tỷ lệ tử vong cụ thể theo tuổi cho tất cả 
CVDs tăng ít nhất 2 lần ở nhóm tuổi 65-74 và 
75-84 với cả hai giới, trong đó tỷ lệ nam giới 
cao tuổi cao hơn nữ giới 50%. Sự khác nhau 
về tỷ lệ tử giữa các giới gợi ý các thay đổi về 
lối sống ví du như, như hút thuốc lá, bệnh tiểu 
đường gắn với bệnh béo phì và luyện tập thể 
lực. Ví dụ, nam giới vùng Nam Á được biết 
đến là có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành 
cao, do khuynh hướng mắc bệnh bệnh tiểu 
đường cao hơn.49

Trong vài thập kỷ gần đây, tỷ lệ tử vong do 
CVD đã giảm ở những người trên 65 tuổi ở 
nhiều nước thu nhập cao. Ví dụ, ở Australia, 
Canada và Hoa Kỳ, tỷ lệ tử CVD đã giảm 
khoảng 50% trong 25 năm qua cho nam và 
nữ.50,51

Nhiều nghiên cứu từ các nước thu nhập cao 
đã chỉ ra mối liên quan giữa tình trạng kinh tế 
xã hội thấp và nguy cơ cao đối với CVD. Ở các 

nước thu nhập thấp và trung bình, CVD phổ 
biến hơn ở những người thuộc nhóm kinh tế 
xã hội cao hơn. Tuy nhiên, phương thức này 
đang thay đổi. Vị trí kinh tế xã hội thấp có làm 
tăng nguy cơ bị CVD hay không dường như 
phụ thuộc vào vị trí kinh tế xã hội thấp đó có 
liên quan đến các yếu tố nguy cơ cao đối với 
CVD hay không, như hút thuốc, uống rượu và 
béo phì.52

Ung thư

Có trên 9 triệu người bị ung thư vào năm 1997 
và trên 6 triệu người chết vì ung thư trên toàn 
thế giới. Trong số những người từ 60 tuổi trở 
lên, ung thư chiếm 27% DALY bị mất vào năm 
2001 (Bảng 3).

Tỷ lệ DALY mất đi do ung thư tại các nước thu 
nhập cao thì cao hơn nhiều so với các nước có 
thu nhập thấp và trung bình. Tử vong do ung 
thư tăng từ 6% lên 9% từ năm 1985 đến năm 
1997 tại các nước thu nhập thấp và trung bình 
và tiếp tục tăng 21% tại các nước có thu nhập 
cao.53,54

Ở các nơi trên thế giới, ung thư ảnh hưởng 
đến nam giới nhiều hơn nữ giới. Loại ung thư 
mắc phải ở phụ nữ và nam giới cũng khác nhau 
theo DALY bị mất đi. Ung thư phổi đứng đầu 
ở nam và nữ giới tại các nước thu nhập cao, 
cũng như nam giới ở các nước thu nhập thấp 
và trung bình. Các yếu tố gây bệnh đối với 90% 
ung thư phổi được cho là do hút thuốc, điều 
này khiến ung thư phổi trở thành một trong 
những hình thức ung thư có khả năng phòng 
ngừa lớn nhất. Ung thư phổi cũng là loại ung 
thư có tỷ lệ tử vong cao nhất, góp phần lớn vào 
tỷ lệ tử vong có thể phòng tránh. Ung thư đại 
tràng, ung thư trực tràng và ung thư tuyến tiền 
liệt là các loại ung thư hay gặp nhất ở nam giới. 
Phụ nữ ở các nước thu nhập thấp và trung bình 
dễ bị ảnh hưởng nhất bởi ung thư cổ tử cung, 
tử cung và ung thư buồng trứng (Bảng 3). Ung 
thư vú là loại ung thư quan trọng thứ hai ảnh 
hưởng đến phụ nữ ở các nước có thu nhập cao, 
trung bình và thu nhập thấp (Bảng 3).          
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Bệnh lây nhiễm và bệnh ký sinh trùng

Các bệnh lây nhiễm vẫn là một vấn đề lớn 
đối với người cao tuổi, đặc biệt ở các nước 
thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Mặc 
dù không phải là nguyên nhân phổ biến nhất 
gây tử vong sau này, các bệnh trên vẫn chiếm 
tỷ lệ bệnh tật và làm mất khả năng cao nhất. 
Gánh nặng bệnh tật từ các bệnh lây nhiễm 
và ký sinh trùng trên toàn cầu chiếu 4%-5% 
DALY bị mất ở người cao tuổi vào năm 2001 
(Bảng 3). Bệnh lây nhiễm và ký sinh trùng ở 
nam giới phổ biến hơn ở nữ giới, và phổ biến 
hơn ở các nước thu nhập thấp và trung bình 
hơn các nước thu nhập cao.

Trong số các bệnh truyền nhiễm, bệnh lao 
(TB) đóng góp một nửa gánh nặng bệnh 
tật do các bệnh lây nhiễm và ký sinh trùng 
ở người cao tuổi (Bảng 4). Cũng giống như 
với người trẻ, theo báo cáo, số nam giới cao 
tuổi mắc bệnh nhiều hơn nữ giới. Các nghiên 
cứu chỉ ra rằng TB xuất hiện với những triệu 
chứng đặc thù ở tuổi già: giảm sự xuất hiện 
các cơn sốt và máu trong đờm. Nhận thức 
về TB là một bệnh của người cao tuổi cũng 
thiếu. Các yếu tố trên có thể cùng nhau làm 
chậm quá trình chẩn đoán điều trị hiệu quả.55

Các bệnh nhiệt đới khác, như bệnh sốt rét, 
giun chỉ và bệnh phong có tác dụng gây suy  
nhược ở những người cao tuổi. Đau mắt hột là 
một bệnh truyền nhiễm có xu hướng đặc biệt 
nghiêm trọng ở phụ nữ. Đau mắt hột gây mù 
lòa, bệnh đã phát triển trong những năm qua 
và dẫn đến mất thị giác ở phụ nữ cao tuổi.56

Các bệnh tâm thần

Các vấn đề sức khỏe tâm thần là nhân tố góp 
phần quan trọng thứ ba vào gánh nặng bệnh 
tật ở người cao tuổi, sau bệnh tim mạch và ung 
thư. Các vấn đề này chiếm 7% DALYs bị mất 
ở nhóm tuổi này. Theo các báo cáo, ở các nước 
thu nhập cao và thấp, phụ nữ bị ảnh hưởng 
bởi các vấn đề sức khỏe tâm thần nhiều hơn 
nam giới (Bảng 3). Sự liên quan giữa nghèo 
đói và bệnh về tâm thần, cũng như ảnh hưởng 

của sự mất cân bằng giới về sức khỏe tâm thần 
đã được viết ở dạng tài liệu (xem mô đun cẩm  
nang nguồn về sức khỏe tâm thần).

Nghèo đói và sự bất bình đẳng giới có thể kết 
hợp làm tăng gánh nặng các vấn đề sức khỏe 
tâm thần của nữ giới.

Alzheimer và suy giảm trí nhớ là bệnh quan 
trọng nhất ảnh hưởng đến người cao tuổi. 
Trầm cảm đứng thứ hai.

Suy giảm trí nhớ là sự suy giảm nhận thức có 
ảnh hưởng lớn đến khả năng nghề nghiệp, xã 
hội và chức năng. Suy giảm trí nhớ dẫn đến 
mất các kỹ năng nhận thức tiếp nhận, sự mất 
khả năng giao tiếp và quản lý các hoạt động 
hàng ngày, đôi khi là sự phá vỡ cảm xúc. Chứng 
mất trí nhớ dần dẫn đến sự phụ thuộc toàn 
bộ hoạt động hàng ngày vào sự chăm sóc của 
người khác. Đối với những người sống trong 
nghèo đói, chứng mất trí nhớ có thể dẫn đến 
khốn cùng, đặc biệt ở các nước không có quy 
định về chăm sóc mang tính tổ chức và trong 
các gia đình không thể cung cấp mức độ chăm 
sóc cần thiết cho một bệnh nhân mất trí nhớ.

Sự phổ biến của chứng mất trí nhớ, chủ yếu là 
bệnh Alheimer tăng theo dạng dốc theo tuổi – 
từ dưới 3% ở những người tuổi từ 65-70 tuổi 
đến 25% ở những người tuổi từ 85 trở lên. Phụ 
nữ dễ mắc bệnh mất trí nhớ do tuổi thọ của 
họ.57. Mặc dù mức độ phổ biến ở các nước thu 
nhập thấp và trung bình không bằng tại các 
nước thu nhập cao, tuổi thọ tăng cũng dễ dẫn 
đến gánh nặng lớn hơn do chứng mất trí nhớ 
tại các nước thu nhập thấp.

Trầm cảm là bệnh rất phổ biến, trầm cảm nặng 
ảnh hưởng đến 1%-3% dân số cao tuổi và các 
dạng nhẹ hơn ảnh hưởng 10%-15%. Trầm 
cảm nặng ngày càng được tìm thấy ở những 
người đã từng bị đột quỵ và những người bị 
bệnh thực thể, chẳng hạn bệnh Parkinson và 
bệnh Alzheimer. Khoảng cách giữa nữ giới và 
nam giới về mức độ phổ biến của bệnh trầm 
cảm được nhận thấy ở những nhóm tuổi có xu 
hướng thu hẹp trong cuộc sống sau này. 58, 59. 
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Trầm cảm nhẹ có liên quan đến sự mất mát cá 
nhân, góa bụa là sự khởi đầu phổ biến ở phụ 
nữ. Các nghiên cứu cộng đồng tại Brazil đã 
cho thấy mức độ phổ biến của bệnh trầm cảm 
cao hơn ở phụ nữ cao tuổi nghèo, những người 
phụ thuộc về kinh tế và sống với con cái đã 
kết hôn. Những phụ nữ như vậy có xu hướng 
ít tiếp xúc xã hội bên ngoài ngôi nhà của họ và 
thiếu người để chia sẻ.60,61

Mặc dù trầm cảm phổ biến hơn một chút ở 
phụ nữ, nam giới vướng vào tự tử nhiều hơn. 
Tỷ lệ tự tử tăng lên theo tuổi, với tỷ lệ cao nhất 
ở nam giới trên 75 tuổi. Trầm cảm thường 
được chẩn đoán sai và điều trị sai, đặc biệt ở 
nam giới nhiều tuổi ít có khả năng xuất hiện  
các vấn đề về tâm lý (“tôi chán nản”) hơn là 
thể lực (“tôi đau”).62. Khoảng 90% nam giới 
cao tuổi tìm cách tự tử đã phải chịu đựng sự 
chán nản, bị chẩn đoán sai hoặc không được 
điều trị đủ. Trầm cảm là một vấn đề quan 
trọng cần giải quyết liên quan tới vấn đề sức 
khỏe của nam giới cao tuổi do mức độ phổ 
biến cao của bệnh và sự nhận thức không đúng 
về bệnh trầm cảm (mặc dù có sẵn các phương 
pháp điều trị hiệu quả), và kết quả nghèo nàn 
của nó và tỷ lệ tử tự cao ở nam giới.63

Trong hai rối loạn tâm thần ảnh hưởng lớn 
đến người cao tuổi, trầm cảm có thể khắc 
phục bằng các can thiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, với 
chứng mất trí, cần nhiều quan tâm cho người 
bị ảnh hưởng và hỗ trợ cho người chăm sóc. 
Điều này đặc biệt quan trọng ở những nơi có 
thu nhập thấp và với những người già sống 
trong nghèo đói.

Bệnh gây tàn tật suốt đời

Tuổi già được đặc trưng bởi sự mất đi khả năng 
sinh lý, các vấn đề về chức năng và sự xuất hiện 
các bệnh gây tàn tật suốt đời. Ba nhóm bệnh 
gây tàn tật suốt đời chính bao gồm các rối loạn 
cơ xương, sự suy giảm các cơ quan cảm giác, và 
các bệnh ảnh hưởng đến hệ sinh dục-tiết niệu 
như đái không tự chủ và sa tử cung ở phụ nữ.

Rối loạn cơ xương

Các rối loạn ảnh hưởng đến cơ và xương góp 
phần vào 3% gánh nặng bệnh tật ở cuộc sống 
sau này. Phổ biến hơn ở các nước thu nhập cao 
so với các nước thu nhập thấp và trung bình, 
các rối loạn này ảnh hưởng nhiều đến nữ giới 
hơn nam giới trên khắp thế giới (Bảng 3). Rối 
loạn cơ xương phổ biến nhất bao gồm loãng 
xương, viêm xương khớp và viêm khớp dạng 
thấp.

Loãng xương được đặc trưng bởi sự mất đi 
khối lượng xương và khung xương, dẫn đến 
xương mỏng manh và nguy cơ gãy xương. 
Gãy xương xuất hiện ở người cao tuổi và có xu 
hướng trở nên thường xuyên hơn. Theo một 
nghiên cứu dân số Cáp ca.64.65 nguy cơ gãy 
xương trong cuộc đời nam giới thấp hơn phụ 
nữ 3 lần. Sự khác biệt về giới ở tỷ lệ gẫy xương 
là do nam giới mất ít xương xốp hơn phụ nữ.

Suy giảm cơ quan cảm giác

Một trong những vấn đề khó khăn nhất ảnh 
hưởng đến người cao tuổi là sự suy giảm thị 
lực hoặc thính lực, hoặc cả hai. Điều này 
ảnh hưởng đến khả năng của người cao tuổi 
trong việc thực hiện chức năng một cách bình 
thường và độc lập, khả năng đáp ứng nhu cầu 
của chính họ. Khả năng di chuyển, khả năng 
đọc viết, và tương tác xã hội bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng, khiến họ phụ thuộc vào người 
khác. Sự suy giảm cảm giác cũng có thể xói 
mòn sự tự tin của người cao tuổi và ảnh hưởng 
đến sức khỏe tinh thần của họ.

Trên toàn thế giới, suy giảm cảm giác góp 8% 
vào gánh nặng bệnh tật ở cuộc sống sau này. 
Phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới, với 
gánh nặng lớn nhất ở phụ nữ từ các nước thu 
nhập thấp và trung bình (Bảng 3). Đục thủy 
tinh thể,  suy giảm thị lực chính, là nguyên 
nhân chủ yếu của bệnh mù lòa và suy giảm thị 
lực ở tuổi già. Nhiều phụ nữ bị mù hơn nam 
giới do đục thủy tinh thể và do thiếu điều trị 
kịp thời.66,67
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Đi tiểu không kiểm sóat

Một bệnh mãn tính khác ảnh hưởng đến người 
cao tuổi và ít khi được nói tới là bệnh đi tiểu 
không tự chủ. Không tự chủ là nguyên nhân 
hàng đầu dẫn đến nhập viện hoặc nhà dưỡng 
lão ở các nước công nghiệp. Do đó, nó là một 
vấn đề y học và kinh tế xã hội.68,69

Sự yếu đi của các cơ bắp, các cơ tuần hoàn của 
bàng quang chịu trách nhiệm mở và đóng bàng 
quang là một trong những nguyên nhân phổ 
biến của bệnh tiểu không kiểm soát ở người 
cao tuổi. Tiểu không kiểm soát phổ biến hơn 
ở phụ nữ hơn so với nam giới, mặc dù dữ liệu 
so sánh không có sẵn để đưa ra kết luận này. 
Các nguyên nhân ở nam giới bao gồm tuyến 
liệt mở rộng và phẫu thuật tuyến tiền liệt. Tiểu 
không kiểm soát ở phụ nữ thường là kết quả 
tích tụ từ việc sinh con liên tục, không được 
tiếp cận chăm sóc sức khỏe để chữa lành vết 
thương khi sinh, can thiệp phẫu thuật khi sinh 
con hoặc phẫu thuật âm đạo, thực hành cắt 
bao quy đầu và nhiễm trùng đường tiết niệu 
không được điều trị. Các nguyên nhân góp 
phần phổ biến ở cả hai giới bao gồm sử dụng 
thuốc hạ huyết áp, thuốc lợi tiểu và thuốc an 
thần.70

Bệnh tiểu không kiểm soát không đe dọa cuộc 
sống và cũng không gây ra tác động nghiêm 
trọng về thể lực mà chỉ xói mòn sức khỏe và 
chất lượng sống. Vấn đề vẫn chưa nhìn thấy 
hết do gặp nhiều rắc rối trong tìm kiếm hoặc 
chấp nhận giúp đỡ như một phần của sự già 
hóa, không nhận thức được rằng điều trị hiệu 
quả là có sẵn. Nếu không giải quyết tình hình 
trên có thể dẫn đến lo lắng tăng lên, làm mất 
lòng tự trọng và dẫn đến trầm cảm, cách biệt 
xã hội và thiếu tính linh động.

Sa tử cung

Tử cung và âm đạo ở phụ nữ được tổ chức tại 
chỗ bằng sự kết hợp các cơ bắp và dây chằng 
được biết đến là đáy khung xương chậu. Sinh 
con, cũng như quá trình lão hóa thông thường, 

có thể làm suy yếu đáy khung xương chậu, dẫn 
đến hiện tượng sa tử cung. Sa tử cung là một 
vấn đề thường gặp liên quan đến lão hóa ở 
phụ nữ. Sa tử cung nhẹ không tạo ra các triệu 
chứng hoặc vấn đề liên quan. Tuy nhiên, ở sa 
tử cung nặng, cổ tử cung hoặc thậm chí toàn 
bộ tử cung có thể nhô ra ngoài âm hộ. Điều 
này có thể gây ra khó chịu nghiêm trọng và 
khó khăn trong việc mở ruột, tiểu không tự 
chủ và loét cổ tử cung và âm đạo, dẫn đến 
nhiễm trùng đường sinh dục. Phẫu thuật có 
thể chữa lành bệnh. 

Đối với phụ nữ nghèo ở các nước kém phát 
triển, sa tử cung có thể bắt nguồn từ thời trẻ và 
dần xấu đi theo mức độ lão hóa. Một nghiên 
cứu từ vùng nông thôn miền nam Ấn Độ ghi 
lại từ các phụ nữ nghèo bị sa tử cung phát hiện 
rằng ban đầu sẽ xuất hiện các triệu chứng ở lứa 
tuổi trung bình là 26,2 tuổi. Các công việc lao 
động vất vả ngay sau đó sẽ dẫn đến sa tử cung, 
cùng với việc sinh con thường xuyên và chấn 
thương đáy khung xương chậu sau phẫu thuật. 
Khi phụ nữ cao tuổi, sa tử cung làm tăng khó 
khăn trong công việc và phương thức kiếm 
sống. Ngoài các hậu quả về sức khỏe, phụ nữ 
trong nghiên cứu này cũng thường xuyên bị 
nhiễm trùng đường  tiết niệu và đường sinh 
dục dưới. 71

Lạm dụng người cao tuổi là một vấn đề sức 
khỏe

Cơ quan Phát ngôn Toronto về Lạm dụng 
Người cao tuổi thuộc Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) định nghĩa lạm dụng người cao tuổi 
là “một hành động đơn lẻ hoặc lặp lại, sự thiếu 
hành động hợp lý, xảy ra trong mối quan hệ 
gây tổn hại hoặc khổ đau cho một người cao 
tuổi”.72

Lạm dụng người cao tuổi là một vấn đề lớn về 
nhân quyền và y tế công. Số lượng các nghiên 
cứu tăng lên đã nhấn mạnh mức độ nghiêm 
trọng và phạm vi lớn của lạm dụng người cao 
tuổi như một vấn đề liên quan đến sức khỏe và 
hạnh phúc của người cao tuổi. Ban đầu được 
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cho là một vấn đề của thế giới phát triển, lạm 
dụng người cao tuổi hiện nay được công nhận 
là phổ biến, mặc dù bằng chứng từ các nước 
kém phát triển ban đầu chỉ mang tính giai 
thoại.73,74

Thuật ngữ lạm dụng hiện nay được hiểu bao 
gồm: 75

  !  Lạm dụng thể chất: gây ra đau đớn, vết 
thương, cưỡng bức về thể chất hoặc sự kiềm 
chế bằng thuốc hoặc bằng thể lực.
  ! Lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc: gây đau khổ 
về tinh thần.
  ! Lạm dụng vật chất hoặc tài chính: khai thác 
trái phép hoặc không hợp lý hoặc sử dụng các 
quỹ hoặc nguồn lực của người cao tuổi.
  ! Lạm dụng tình dục: tiếp xúc tình dục không 
có sự đồng thuận bất kỳ hình thức nào với 
người cao tuổi.
  ! Bỏ rơi: từ chối hoặc không hoàn thành 
nghĩa vụ chăm sóc. Điều này có thể liên quan 
đến sự cố gắng không ý thức và không chủ 
ý mang đến sự đau khổ về cảm xúc hoặc thể 
chất đối với người cao tuổi.

Lạm dụng người cao tuổi tồn tại trong xã hội 
truyền thống cũng như hiện đại, mặc dù nó có 
thể khác nhau ở các xã hội. Việc xử lý góa phụ 
ở một số nơi ở Đông Nam Á và Châu Phi đôi 
khi có thể coi là một hình thức lạm dụng tâm 
lý, cảm xúc và thậm chí là thể xác, do nhiều 
hạn chế áp đặt lên điều kiện vật chất của họ.

Theo ước tính, việc bị buộc tội phù thủy đã 
khiến nhiều người phụ nữ cao tuổi phải ra 
khỏi nhà của họ ở vùng Châu Phi cận Sahara, 
nơi có khoảng 500 phụ nữ cao tuổi bị buộc tội 
phù thủy bị giết mỗi năm.76

Các nghiên cứu tại Canada, Phần Lan, Hà Lan 
và Hoa Kỳ là nguồn thông tin chính về sự phổ 
biến lạm dụng người cao tuổi. Kết quả chỉ ra 
rằng lạm dụng người cao tuổi là 4%-6% nếu 
tính cả lạm dụng thể xác, tâm lý,  tài chính 
và sự thiếu quan tâm. Kết quả từ các nghiên 
cứu này là khác nhau do khung thời gian và 
phương pháp luận khác nhau. Tuy nhiên, có 

thể thấy một số khác biệt ở các nước. Các 
nghiên cứu tại Canada, Hà Lan và Hoa Kỳ 
không có sự khác biệt lớn theo tuổi hoặc giới, 
trong khi nghiên cứu tại Phần Lan cho tỷ lệ 
phụ nữ (7%) cao hơn nam giới (2,5%). 77, 78, 

79, 80, 81, 82. Tại Mỹ Latinh, nơi bạo lực xã hội nói 
chung phổ biến hơn, sự căng thẳng về gia đình 
và cấu trúc xã hội được cho là nguyên nhân 
dẫn đến bạo lực và hành vi lạm dụng với người 
cao tuổi. 83. Các báo cáo về nạn hiếp dâm và 
lạm dụng tình dục đối với người cao tuổi đang 
tăng lên ở một số cộng đồng ở Nam Phi, vốn 
là hậu quả của câu chuyện hoang tưởng cho 
rằng quan hệ tình dục với người cao tuổi có 
thể chữa bệnh HIV/AIDS.84

Người cao tuổi bị lạm dụng ở nhiều môi 
trường, bao gồm tại nhà, bệnh viện, các cơ sở 
hỗ trợ và nhà dưỡng lão. Việc có cùng hoàn 
cảnh sống là một nguy cơ lớn đối với lạm dụng 
người cao tuổi, trong khi những người sống 
đơn độc lại có nguy cơ thấp hơn. 85, 86, 87, 88, 89. 
Tuy nhiên, nguy cơ lạm dụng tài chính có thể 
cao hơn với những người sống đơn độc.90,91

Người mắc một số bệnh nhất định có thể đối 
mặt với nguy cơ bị lạm dụng cao hơn những 
người khác. Một số nghiên cứu đã báo cáo 
rằng tỷ lệ lạm dụng thể xác cao hơn ở bệnh 
nhân mắc bệnh mất trí nhớ so với những 
người không bị rối loạn này. Bản thân những 
người chăm sóc có thể là những người nhiều 
tuổi và yếu đuối, họ là nạn nhân từ cuộc tấn 
công của các bệnh nhân tâm thần. Bạo lực ở 
người cao tuổi cũng có thể mang tính trả đũa. 
92, 93, 94. Một số nghiên cứu tìm ra sự suy giảm 
cảm giác là một yếu tố nguy cơ khác của sự lạm 
dụng. 95. Các đặc điểm bệnh lý của thủ phạm, 
chẳng hạn bệnh tâm thần và lạm dụng rượu, 
góp phần vào nạn lạm dụng người cao tuổi. 
Những người cao tuổi vướng vào lạm dụng có 
xu hướng phụ thuộc nặng nề vào người mà họ 
đang ngược đãi.96,97

Một nghiên cứu lớn theo chiều dọc ở Hoa Kỳ 
duy trì nguồn thông tin chủ yếu về các hậu quả 
sức khỏe tiềm tàng của việc lạm dụng người 
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cao tuổi. Nghiên cứu này cho thấy người cao 
tuổi bị lạm dụng có  nhiều khả năng qua đời 
trong  giai đoạn 3 năm tiếp theo nhiều gấp 3,1 
lần những người không bị lạm dụng. Vào cuối 
thời gian 13 năm theo dõi, nghiên cứu nhận 
thấy tỷ lệ người cao tuổi sống ở nhóm bị lạm 
dụng chỉ là 9% so với 41% sống ở nhóm không 
bị lạm dụng.98

Lạm dụng người cao tuổi là một vấn đề sức 
khỏe quan trọng đối với người cao tuổi và 
hiện vẫn chưa được chẩn đoán, báo cáo, đề 
cập và giải quyết một cách thỏa đáng trong 
chính sách công. Các nhà hoạch định chính 
sách, đầu tư nhằm can thiệp và nghiên cứu, 
tăng cường hiểu biết về các khía cạnh và các 
yếu tố nguy cơ của vấn đề trên cần phải được 
quan tâm hơn nữa.

Tác động của HIV/AIDS lên đời sống người 
cao tuổi

Chưa có đủ thông tin về tỷ lệ mắc HIV ở 
người cao tuổi. Trong nhiều trường hợp, 
thống kê về HIV/AIDS được thực hiện chỉ 
nhằm vào những người đến tuổi 49. 99. Theo 
dữ liệu hiện có, chỉ một phần nhỏ người cao 
tuổi bị lây nhiễm HIV. 100. Tại Thái Lan, người 
có tuổi từ 60 trở lên chiếm gần 5% số ca HIV/
AIDS vào năm 2002, tỷ lệ thực tế được cho là 
còn cao hơn.101

Gánh nặng chính từ HIV lên người cao tuổi 
là vấn đề chăm sóc. Khi nhiều người trẻ bị 
HIV, trách nhiệm chăm sóc đặt lên cha mẹ họ 
và/hoặc họ hàng của họ. Một nghiên cứu từ 
Thái Lan cho thấy cha mẹ cao tuổi cung cấp 
tài chính ban đầu cho chăm sóc y tế của 60% 
bệnh nhân AIDS là những người sống cùng 
cha mẹ mình sau khi bệnh phát triển. Cha 
mẹ cũng hỗ trợ tài chính cho 40% bệnh nhân 
AIDS những người sống gần cha mẹ và 25% 
bệnh nhân sống xa cha mẹ. 102, 103. Ngoài hỗ trợ 
tài chính, cha mẹ cao tuổi cũng chăm sóc và 
hỗ trợ con cái họ sống với AIDS. Trong một 
nghiên cứu tại 6 quận ở Uganda, cha mẹ là 
người chăm sóc được nhắc đến phổ biến nhất 

đối với nam giới và phụ nữ sống chung với 
AIDS. 104, 105. Trong một nghiên cứu tại Thái 
Lan, 70% người lớn có AIDS sống với cha mẹ 
hoặc gần cha mẹ mình, thường là mẹ. Nhiều 
cha mẹ có tuổi từ 60 trở lên. 106, 107. Tại Kagera, 
Tanzania, gần 2/3 người cao tuổi sống trong 
gia đình có con trai cùng hoặc con gái đã 
chết.108

Ở một số cộng đồng Châu Phi, AIDS được 
gọi là “bệnh của người bà” do gánh nặng chăm 
sóc người trẻ và trẻ em có AIDS đa phần rơi 
vào phụ nữ cao tuổi. Trong một nghiên cứu 
tại Kagera, chăm sóc bệnh nhân AIDS được 
phụ nữ và nam giới cao tuổi thực hiện. Tuy 
nhiên, phụ nữ dành thời gian cho việc chăm 
sóc nhiều gấp hai lần so với nam giới.109

Một nghiên cứu của WHO về tác động của 
HIV/AIDS lên cuộc sống của người cao tuổi 
ở bốn nước Châu phi cận Sahara – Ghana, 
Nam Phi, Tanzania và Zimbabwe – cho thấy 
người cao tuổi bị căng thẳng về thể xác và tinh 
thần. Gánh nặng kinh tế tăng lên với thu nhập 
giảm, chi phí y tế và vận chuyển cao, sự kỳ thị 
của xã hội và thái độ không đúng đắn về nhân 
lực khỏe mạnh đã góp phần vào sự căng thẳng 
này. 110, 111. Nghiên cứu tại Kagera nhận thấy 
căng thẳng và các nhu cầu về hỗ trợ về mặt 
tài chính và thể chất đối với những đứa con 
bị bệnh giai đoạn cuối có hậu quả tiêu cực lên 
tâm lý của họ (ví dụ suy kiệt sau cái chết của 
bệnh nhân AIDS). 112

Đối với phụ nữ sống trong nghèo đói, gánh 
nặng của việc chăm sóc bệnh nhân AIDS và 
trẻ mồ côi có thể mang tính tàn phá. «cháu 
tôi còn quá trẻ và chúng không thể tự chống 
đỡ», Rosalina Odero, một phụ nữ Kenyan 85 
tuổi người chăm sóc 10 trẻ em sau cái chết của 
7 đứa con và người chồng do HIV / AIDS nói. 
«Thường thì chúng đã ra đi mà không có thực 
phẩm và nhà cửa đang đổ xuống đầu chúng 
tôi”.113

Hỗ trợ cho người chăm sóc người cao tuổi 
nhiễm HIV / AIDS là quan trọng. Điều  này 
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có thể góp phần đáng kể để cải thiện sức 
khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi 
ở nhiều quốc gia kém phát triển có đại dịch 
AIDS lan rộng.

Ngoài ra, người cao tuổi có nguy cơ lây nhiễm 
HIV vì vai trò của họ như là người chăm sóc 
thành viên trong gia đình bị nhiễm bệnh, và 
bởi vì họ cũng có thể sinh hoạt tình dục. Tuy 
nhiên, chiến dịch giáo dục và dự phòng HIV 
có xu hướng bỏ qua nhu cầu và rủi ro của 
người cao tuổi. Người cao tuổi vẫn chưa được 
chẩn đoán đúng do các nhân viên y tế quan 
niệm rằng họ không hoạt động tình dục. Đây 
là vấn đề cần được quan tâm.

Vấn đề về dịch vụ y tế cho người cao tuổi

Rõ ràng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người 
cao tuổi là rất lớn và đa dạng. Mục tiêu của 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi 
là hỗ trợ họ có được sức khỏe, sự hạnh phúc và 
chất lượng cuộc sống tốt nhất trong điều kiện 
sức khỏe hạn chế của họ.

Cần có một loạt các dịch vụ y tế để phục vụ 
người dân, bao gồm nâng cao sức khỏe, ngăn 
ngừa bệnh, chú trọng các vấn đề sức khỏe cấp 
tính và các bệnh mạn tính, chăm sóc giảm nhẹ 
và phục hồi chức năng. Bên cạnh đó chăm 
sóc chữa bệnh đối với bệnh cấp tính phổ biến 
(chẳng hạn ho, cảm lạnh, sốt và nhiễm trùng 
khác, có thể xảy ra với tần suất lớn hơn hoặc 
dẫn đến nhiễm trùng thứ cấp nghiêm trọng 
hơn), người cao tuổi  cần sự chăm sóc và điều 
trị trong thời gian dài cho các bệnh mạn tính 
(như bệnh tim mạch, sức khỏe tâm thần và 
chăm sóc bệnh tâm thần, rối loạn cơ xương và 
không kiểm soát), điều trị và chăm sóc giảm 
nhẹ cho bệnh giai đoạn cuối (như ung thư), 
chăm sóc dài hạn và hỗ trợ để đối phó với điều 
kiện như suy giảm cảm giác.

Tuy nhiên, dịch vụ y tế phục vụ cho các nhu 
cầu đặc biệt của người cao tuổi đang rất thiếu 
ở nhiều nơi trên thế giới. Đối với những người 
bị bệnh nặng, mất khả năng thể chất hoặc tinh 

thần, hoặc nằm liệt giường, gia đình vẫn là 
nguồn chăm sóc dài hạn chính. Các dịch vụ 
dựa vào cộng đồng hoặc dịch vụ gần khách 
hàng do các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cung cấp thường là những điểm đầu tiên và 
duy nhất để liên hệ với các hệ thống chăm sóc 
sức khỏe cho nhiều người già sống ở những 
nơi có thu nhập thấp trên toàn thế giới, và đặc 
biệt là ở các nước kém phát triển.

Là một phần của nghiên cứu gần đây của WHO 
về vấn đề người cao tuổi đối mặt khi tìm kiếm 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, thảo 
luận nhóm tập trung được tiến hành với người 
cao tuổi tại năm quốc gia: Australia, Canada, 
Jamaica, Malaysia và Philippines.114. Các thảo 
luận chủ yếu dựa vào phát hiện của nghiên cứu 
này, và về Thực trạng người cao tuổi trên thế giới 
năm 2002, bởi tổ chức HelpAge quốc tế.115

Tiếp cận chăm sóc 

Những người cao tuổi nói rằng tiếp cận là một 
trong những vấn đề nghiêm trọng nhất liên 
quan đến tìm kiếm chăm sóc y tế. Họ phải 
đối mặt với những rào cản trong tiếp cận các 
trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng 
giống như những người trẻ hơn, như khoảng 
cách, thiếu phương tiện và thiếu khả năng chi 
trả vận chuyển. Ngoài ra, họ phải đối mặt với 
một số rào cản đặc trưng của tuổi già. Các vấn 
đề về cơ xương khớp có thể khiến việc đi bộ 
hoặc đứng trong xe buýt đông đúc gặp nhiều 
khó khăn. Sự suy giảm về thị lực và thính lực 
khiến người cao tuổi cảm thấy nản lòng khi 
phải đến những nơi đông đúc. Các bệnh như 
mất khả năng kiểm soát tiểu tiện khiến việc đi 
lại bằng phương tiện vận chuyển công cộng 
trở nên mệt mỏi. Những người gặp các vấn đề 
sức khỏe tâm thần cần sự trợ hỗ trợ của người 
khác để đến cơ sở chăm sóc y tế. Điều này 
cũng đúng với phụ nữ là những người có thể 
bị hạn chế bởi phong tục và tập quán.

Sự tiếp cận của người cao tuổi có thể cũng bị 
hạn chế bởi “người gác cổng”  – con cái hoặc 
họ hàng khác của họ - những người không tin 
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rằng chăm sóc y tế  cần thiết cho các vấn đề 
già hóa  mang tính “tự nhiên”. Điều này có thể 
xảy ra nhiều hơn ở các hộ gia đình có thu nhập 
thấp nơi nguồn lực khan hiếm và với những 
phụ nự sống trong các xã hội đánh giá thấp sức 
khỏe của phụ nữ. Ví dụ, một nghiên cứu của 
chương trình mù Nepal trong số các trường 
hợp mù do đục thủy tinh thể, mức chi trả phẫu 
thuật cho nam giới cao hơn phụ nữ 70%. Đối 
với phụ nữ và nam giới, mù do đục thủy tinh 
thể  ở người trên 55 tuổi nhận được ít dịch vụ 
hơn so với những người tuổi từ 55 trở xuống. 
Nam giới mù ở tuổi 45-54 tuổi có tỷ lệ chi trả 
phẫu thuật cao hơn 500 % so với nam giới tuổi 
trên 65. Phụ nữ mù ở tuổi 35-44 có tỷ lệ chi 
trả phẫu thuật cao hơn gần 600% so với phụ 
nữ tuổi trên 65.116

Thu nhập thấp cũng có thể hạn chế quyền 
tiếp cận chăm sóc sức khỏe ở các nước đang 
phát triển. Một nghiên cứu từ Glasgow cho 
biết bệnh nhân từ các khu vực không giàu có 
gặp khó khăn hơn bệnh nhân từ các khu vực 
giàu có trong việc tiếp cận bác sĩ đa khoa trong 
giờ phẫu thuật chính và phải sử dụng các dịch 
vụ đa khoa ngoài giờ như một giải pháp thay 
thế.117

Môi trường trung tâm y tế

Nhiều trung tâm y tế và cơ sở y tế khác không 
thân thiện với những người già yếu hoặc những 
người khuyết tật. Các tòa nhà có thể không 
thiết kế cho xe lăn tiếp cận hoặc sử dụng các 
thiết bị trợ giúp, chẳng hạn như xe tập đi. Các 
biểu hiệu chỉ vị trí và giờ hoạt động của các 
cơ sở có thể còn thiếu hoặc chưa rõ ràng. Di 
chuyển từ nơi này đến nơi khác để yêu cầu sự 
hướng dẫn giữa tiếng ồn và đám đông có thể 
làm nản lòng người bệnh cao tuổi đến khám 
lại. Không có nhà vệ sinh sạch sẽ (hoặc không 
có bất kỳ nhà vệ sinh nào) và thiếu nước uống 
có thể gây khó khăn đặc biệt với người cao 
tuổi.

Sự quan liêu trong các cơ sở y tế cũng là một 
yếu tố quan trọng làm nản lòng những người 
cao tuổi trong việc sử dụng dịch vụ y tế. 
Những ngăn cản lớn có thể là việc di chuyển 
từ hàng nọ sang hàng kia để được kiểm tra, 
nhận thuốc, nhận kết quả, thanh toán và vv; 
phải đến hai hoặc nhiều khoa, hoặc thậm chí 
nhiều hai hoặc nhiều cơ sở trong quá trình 
điều trị; điền vào các mẫu đơn và làm việc với 
nhiều cơ quan khác nhau.

Thời gian chờ đợi dài và thời gian khám ngắn

Thời gian chờ đợi đứng ở vị trí cao trong danh 
sách những nỗi phiền toái dành cho người 
cao tuổi trong nghiên cứu của WHO.118. Môi 
trường không thân thiện khiến việc chờ đợi 
rất khó khăn. Người bệnh không được nhân 
viên y tế tư vấn đầy đủ, ngay cả sau thời gian 
chờ đợi rất lâu, với những người không được 
khám thì họ được yêu cầu trở lại vào ngày hôm 
sau. Điều này là khó khăn với tất cả mọi người, 
đặc biệt với người cao tuổi.

Sau thời gian chờ đợi lâu, thời gian trao đổi 
giữa bệnh nhân và nhân viên y tế thường ngắn 
và không đủ để hoàn thành việc tìm hiểu 
bệnh sử và thăm khám thực thể. Nhân viên y 
tế thường chỉ xử lý một yêu cầu tại một thời 
điểm. Ngoài ra, thiếu các hồ sơ y tế có đủ 
thông tin, bệnh sử khiến việc chẩn đoán và 
điều trị  trở nên khó khăn hơn.

Nhân viên y tế không có thời gian để giải thích 
cho bệnh nhân – người trẻ cũng như người 
già - bản chất vấn đề sức khỏe hoặc phương 
thức điều trị cần thiết. Điều này có thể đặc 
biệt có hại cho sức khỏe của người cao tuổi 
vì điều trị kéo dài có dùng thuốc có thể dẫn 
đến sự không tuân thủ. Thiếu thông tin về quá 
trình sức khỏe và tác dụng phụ có thể xảy ra 
của thuốc có thể góp phần gây lo lắng và trầm 
cảm. Tham vấn ngắn  với người cao tuổi có thể 
không tìm ra dấu hiệu và các triệu chứng sớm, 
do đó làm tăng chi phí cho hệ thống y tế. 
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Các vấn đề về giao tiếp

Người cao tuổi  bị các vấn đề về thị lực và 
thính lực, điều này có thể gây cản trở giao tiếp 
giữa bệnh nhân và nhân viên y tế và kết quả là 
cản trở việc khai thác bệnh sử, chẩn đoán và 
điều trị.

Đối với những người có hoàn cảnh kinh tế xã 
hội nghèo, đặc biệt phụ nữ, suy giảm giác quan 
có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề giao 
tiếp khác của họ, chẳng hạn như không nói 
cùng một ngôn ngữ của nhà cung cấp, không 
phát âm rõ ràng, hay không thấu hiểu cách nói 
của nhân viên y tế (chẳng hạn như sử dụng các 
thuật ngữ y tế).

Thái độ nhân viên y tế

Một trong những vấn đề lớn nhất mà người 
cao tuổi phải đối mặt là thái độ tiêu cực của 
nhân viên y tế đối với họ. Trong nghiên cứu 
của WHO, các nhân viên y tế chỉ để ý qua loa 
những gì bệnh nhân đang nói.119. Điều tồi tệ 
nhất, họ đã bị thiếu tôn trọng và đối xử thô 
bạo. Thật không hề thoải mái cho bệnh nhân 
cao tuổi khi họ được thông báo là họ bị bệnh 
«tuổi già», với ít nỗ lực thực hiện để giảm 
bớt triệu chứng của họ và nâng cao chất lượng 
cuộc sống.

Tại Hoa Kỳ, một báo cáo được đưa ra tại phiên 
điều trần của Uỷ ban đặc biệt về Già hoá năm 
2003 nêu bật một số những thành kiến trong 
chăm sóc sức khỏe mà người cao tuổi trải qua, 
bao gồm:120

! Người cao tuổi  thường có ít khả năng nhận 
được chăm sóc dự phòng phòng, như tiêm 
phòng và tư vấn rèn luyện sức khỏe, chế độ ăn 
uống và các vấn đề về lối sống so với người trẻ.
! Chăm sóc y tế không bao gồm chương trình 
cai hút thuốc, mặc dù 70% trường hợp tử vong 
quan đến hút thuốc thuộc về người cao tuổi.
! Trầm cảm có thể không được chẩn đoán 
đúng và điều trị đúng ở người cao tuổi. Tỷ lệ 
tự tử ở người cao tuổi cao hơn 4 lần tỷ lệ trung 
bình quốc gia.

!Bệnh nhân cao tuổi có ít khả năng được kiểm 
tra hoặc sàng lọc một số bệnh, bao gồm cả 
HIV/AIDS.

Phụ nữ nghèo cao tuổi có thể bị ảnh hưởng 
tồi tệ nhất. «Các y tá đưa ra lý do khác nhau để 
không điều trị cho chúng tôi,» một phụ nữ cao 
tuổi có thu nhập thấp tại Tete, Mozambique 
nói. «Họ nói chúng tôi là bẩn, chúng tôi đã 
không chải tóc, chúng tôi già và không thể 
dùng thuốc. Nếu bạn sạch sẽ, vấn đề sẽ trở nên 
đơn giản.»121

Chi phí chăm sóc sức khoẻ

Các vấn đề sức khỏe của người già thường đòi 
hỏi phải dùng thuốc và điều trị kéo dài. Chi 
phí dịch vụ tư vấn, chẩn đoán và đặc biệt chi 
phí thuốc cao nằm trong số các rào cản lớn 
nhất để chăm sóc hợp lý và kịp thời. Trong 
một buổi tư vấn do Tổ chức Quốc tế Hỗ trợ 
người cao tuổi, một người đàn ông cao tuổi 
Kenya thừa nhận, «Tôi chưa bao giờ được đến 
một bệnh viện trong 14 năm. Chi phí quá đắt. 
Tôi điều trị ở chỗ một thày lang. Giá cả của 
ông ấy thấp hơn và điều kiện thanh toán có thể 
thương lượng. «122

Tại Mỹ Latinh, nơi dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
thường được tài trợ bởi các hệ thống an sinh 
xã hội, sự tư nhân hóa đang ảnh hưởng đến 
khả năng chi trả của dịch vụ sức khỏe cho 
người cao tuổi. Bảo hiểm giới hạn với những 
người có thể trả tiền bảo hiểm trong suốt cuộc 
đời của họ. Tiếp cập các dịch vụ phụ thuộc 
vào khả năng thanh toán, điều này sẽ loại trừ 
những người làm việc trong khu vực phi chính 
thức và có thể đã sống cả đời trong nghèo đói, 
chẳng hạn như đại đa số phụ nữ.

Những cải cách trong lĩnh vực y tế đưa vào áp 
dụng chế độ viện phí và các khoản cắt giảm 
bao cấp trong dịch vụ y tế công nhằm thu hồi 
vốn đầu tư đã có tác động tiêu cực đến nhóm 
thu nhập thấp. Người cao tuổi, đặc biệt phụ 
nữ là những người bị phụ thuộc về kinh tế vào 
người khác, có khả năng bị ảnh hưởng nhiều 
nhất. 
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Phụ nữ cao tuổi ở các nước phát triển cũng có 
một bất lợi lớn hơn. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, tuổi thọ 
cao hơn của phụ nữ và việc sống phụ thuộc vào 
lương hưu và bảo hiểm của người chồng khiến 
họ đối mặt với nguy cơ không được bảo hiểm 
hoặc hưởng dưới mức được bảo hiểm. Chăm 
sóc y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
cho nam giới tốt hơn so với phụ nữ. Điều này 
là do chăm sóc y tế bao gồm chi phí bệnh viện 
tốt, nhưng không đủ trang trải chi phí điều 
dưỡng chăm sóc tại nhà, dịch vụ cộng đồng, 
dùng thuốc ngoại trú, khám y tế dự phòng và 
viện trợ thích ứng. Phụ nữ cao tuổi đến bác 
sĩ nhiều hơn 14%, nhận đơn thuốc nhiều hơn 
18%, và sử dụng thường xuyên dịch vụ chăm 
sóc cộng đồng hoặc tại nhà nhiều hơn 60% so 
với nam giới.123

Rào cản giới trong tiếp cận chăm sóc sức khoẻ

Các rào cản đối với chăm sóc sức khỏe thảo 
luận ở trên tăng lên khi kết hợp với những bất 
lợi phát sinh từ nghèo đói và bất bình đẳng 
giới. Tuy nhiên, giới đóng vai trò trung gian 
trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe ở một số cách thức khác. 

Số phụ nữ cao tuổi tìm kiếm chăm sóc sức 
khỏe nhiều hơn so với nam giới cao tuổi tại 
các nước thu nhập cao cũng như thu nhập 
trung bình, trong khi  bằng chứng mang tính 
giai thoại cho rằng điều đối lập có thể đúng 
ở các nước có thu nhập thấp. Đây cũng là mô 
hình để sử dụng dịch vụ sức khỏe cho phụ nữ 
ở mọi lứa tuổi tại các nước có thu nhập cao, 
trung bình và thấp. Theo các báo cáo, nam giới 
cao tuổi ở các nước thu nhập cao đã không tìm 
kiếm chăm sóc cho đến khi họ không còn bỏ 
qua được các triệu chứng bệnh tật.  

Các báo cáo mang sự cảm tính từ các nước 
đang phát triển cho rằng giới tính của nhân 
viên y tế có thể cản trở việc tiếp cận khiến phụ 
nữ miễn cưỡng tìm sự chăm sóc từ các bác sĩ 
nam. Tuy nhiên, ngay cả trong một nước như 
Canada, nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ 
cao tuổi từ các vùng nông thôn, hoặc những 
người thuộc cộng đồng di dân và thiểu số, 
thường từ chối khám ngực do bác sĩ nam thực 
hiện. .124,125

Những thành kiến bất lợi cho phụ nữ được 
nhận thấy trong các chẩn đoán và can thiệp 
kịp thời các vấn đề về tim, đột quỵ cấp tính và 
cấy ghép thận. Một nghiên cứu từ Áo cho thấy 
phụ nữ mất nhiều thời gian hơn nam giới trong 
tiếp cận hệ thống y tế trong chụp mạch vành. 
Trước khi chụp mạch, tất cả các phụ nữ và hầu 
hết nam giới (98,4%) được điều trị cho bệnh 
đau tim. Mặc dù nhiều phụ nữ hơn (87,1%) 
so với nam giới (78,8%) đã dùng thuốc chữa 
bệnh tim, rất ít phụ nữ (29,7%) so với nam 
giới (37,1%) được đưa đến bác sĩ chuyên khoa 
tim.126. Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy 
phụ nữ bị đột quỵ cấp tính có nhiều khả năng 
được đưa đến phòng cấp cứu chậm (ED) hơn 
so với nam giới sau khi có triệu chứng, và tìm 
bác sĩ của khoa cấp cứu khi vừa đến bệnh viện.

Tình trạng thiểu số cũng dẫn đến sự chậm 
trễ. Dưới 20% người Mỹ gốc Tây Ban Nha tìm 
được một bác sĩ trong vòng 3 giờ sau khi đến 
ED, so với 34% người da trắng không phải Tây 
Ban Nha.127. Trong một nghiên cứu, cũng từ 
Hoa Kỳ, phụ nữ trên 45 năm tuổi bị bệnh thận 
giai đoạn cuối nhận thấy có ít có khả năng được 
đưa vào danh sách chờ đợi cấy ghép. Hơn nữa, 
ngay cả khi đã có tên trong danh sách, phụ nữ 
ở mọi lứa tuổi ít có khả năng được cấy ghép 
hơn nam giới.128
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Giải quyết nhu cầu y tế của dân số cao tuổi 
thế giới, với trọng tâm cụ thể là giới và 

nghèo đói, không chỉ là một vấn đề phúc lợi. 
Đó là điều quan trọng từ quan điểm xoá đói 
giảm nghèo và phát triển, cũng như từ quan 
điểm công bằng và khía cạnh nhân quyền.

Hiệu suất

Người cao tuổi  tiếp tục đóng góp cho gia đình 
và cộng đồng, mặc dù họ đã có những năm 
làm việc có năng suất, khả năng sản xuất của 
họ thường bị bỏ qua. Công việc đóng góp của 
người cao tuổi bị định giá thấp, thậm chí bản 
thân người cao tuổi cũng đánh giá thấp họ.

Thường khi một phụ nữ cao tuổi được hỏi 
là họ có làm việc không, người đó sẽ trả lời 
“không” ngay cả mặc dù họ đã sử dụng phần 
lớn thời gian trong ngày để bán rau và hoa quả 
ở chợ, hoặc bán đồ ăn chế biến tại nhà trên 
đường phố. Nghiên cứu của Tổ chức Lao động 
Quốc tế về tham gia lực lượng lao động của 
người cao tuổi cho thấy ít nhất 20 nước Châu 
Phi vào năm 1993 có 74%-91% người tuổi 
trên 65 tiếp tục làm việc129.

Người cao tuổi  tham gia vào một loạt các ngành 
nghề, bao gồm cả kinh doanh, nông nghiệp, 
doanh nghiệp quy mô nhỏ. Nhiều người cũng 
có kỹ năng đặc biệt, chẳng hạn như cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dược phẩm và đỡ 
đẻ truyền thống. Các thành viên cao tuổi của 
gia đình tham gia tích cực vào kinh tế hộ gia 
đình, mặc dù đóng góp của họ thường không 
được công nhận. Họ trông trẻ con, làm việc 
nhà và kiếm tiền hoặc bằng những đóng góp 
về hiện vật. Tại Nga và Romania, các nghiên 
cứu khảo sát vào đầu những năm 1990 cho 
thấy người tuổi trên 60 sử dụng 20 giờ một 
tuần để xếp hàng tại các cửa hàng, nhờ đó các 
thành khác trong gia đình có thời giờ làm các 
công việc kiếm tiền khác. 130. Bằng cách duy trì 
khả năng kiếm sống của bản thân mình, người 
cao tuổi cũng đóng góp về mặt tài chính cho 
gia đình.

Người cao tuổi đại diện cho nguồn lực chung 
của xã hội, là người mang hiểu biết, người 
chăm sóc và người đóng góp cho gia đình và 
cho nền kinh tế lớn thông qua các công việc 
không chính thức và các hoạt động tự nguyện, 
thông qua sự chuyển giao giữa các thế hệ, sự 
hỗ trợ gia đình. Ví dụ, người cao tuổi chăm sóc 
cháu họ để những người khác trong tuổi lao 
động có thể tham gia và lực lượng lao động. 131. 
Cải thiện sự tiếp cận chăm sóc y tế và phương 
tiện kiếm sống độc lập 

của họ sẽ kéo dài thời gian họ đóng góp cho 
nền kinh tế. Quan trọng hơn, điều này giảm 
nhẹ gánh nặng tiềm tàng do sự phụ thuộc vào 
nhóm người độ tuổi lao động và giảm đói 
nghèo. Ở các nước nơi dân số ở độ tuổi làm 
việc giảm, công nhân cao tuổi có thể làm việc 
để tăng cường cho lực lượng lao động. Việc 
không đầu tư cho người cao tuổi có thể không 
những tăng đói nghèo trong nhóm tuổi này 
mà còn có thể đẩy thế hệ trẻ vào nghèo đói.

Sự công bằng

Công bằng trong y tế có thể được định nghĩa là 
“không có bất bình đẳng mang tính hệ thống 
trong sức khỏe của dân số (hoặc các yếu tố 
xã hội mang tính quyết định) giữa các nhóm 
khác nhau về mức độ thuận lợi hoặc bất lợi xã 
hội , như vị trí khác nhau trong hệ thống cấp 
bậc xã hội”.132 Sự công bằng đề cập đến cách 
thức các nguồn lực trong cộng đồng được 
phân phối như thế nào. Với người cao tuổi ở 
các nước đang phát triển, sức khoẻ cá nhân 
xếp hạng theo an ninh vật chất như một mối 
quan tâm ưu tiên. 133 Sức khoẻ thể chất là tài 
sản quan trọng nhất của nhiều người nghèo, vì 
nó gắn với khả năng làm việc, thực hiện chức 
năng một cách độc lập và duy trì tiêu chuẩn 
sống hợp lý. Do đó, bệnh tật ở tuổi già là sự 
đe doạ và nhiều người già sống trong sợ hãi vì 
điều đó.

Mặc dù chăm sóc sức khoẻ rất quan trọng với 
người cao tuổi, nhiều người vẫn không thể tiếp 

3. Tại sao các cán bộ y tế có tầm quan trọng giải quyết giới và đói nghèo trong 
lĩnh vực già hóa?
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xử theo tuổi tác là vi pham quyền con người 
của những có tuổi trong xã hội.

Kế hoạch Hành động Quốc tế Vienna về Già 
hoá là công cụ quốc tế đầu tiên về vấn đề già 
hóa, hướng dẫn tư duy và xây dựng các chính 
sách và chương trình về già hoá. 135. Kế hoạch 
nhằm tăng cường năng lực của các chính phủ 
và xã hội dân sự để đối phó một cách hiệu quả 
với sự già hóa dân số, đề cập đến các tiềm năng 
phát triển và nhu cầu phụ thuộc của người cao 
tuổi. Kế hoạch này khuyến khích hợp tác khu 
vực và quốc tế. Kế hoạch bao gồm 62 đề xuất 
hành động, giải quyết vấn đề nghiên cứu, thu 
thập dữ liệu và phân tích, đào tạo và giáo dục, 
các ngành và lĩnh vực sau:

  ! sức khỏe và dinh dưỡng
   ! bảo vệ người tiêu dùng cao tuổi
   ! nhà ở và môi trường
   ! gia đình
   !  phúc lợi xã hội
   ! an toàn thu nhập và việc làm
   ! giáo dục.

Năm 1991, 9 năm sau khi tán thành kế hoạch, 
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua 
Nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc về Người 
Cao tuổi.136 18 nguyên tắc này rơi vào năm 
lĩnh vực cơ bản liên quan đến tình trạng của 
người già:

   ! độc lập
   ! tham gia
   ! chăm sóc
   ! tự thực hiện
   ! nhân phẩm.

Khung khái niệm cho Năm quốc tế của Người 
Cao tuổi 1999 dựa trên kế hoạch và nguyên 
tắc.137 Khung khái niệm bao gồm bốn khía 
cạnh:

   ! tình hình người cao tuổi 
   ! phát triển cá nhân suốt đời
   ! mối quan hệ giữa các thế hệ
   ! mối tương quan giữa già hóa dân số và phát 
triển.

cận với nó. Bệnh viện có xu hướng tập trung 
ở những khu đô thị, xa khu vực nông thôn nơi 
nhiều người cao tuổi sinh sống tại các nước 
đang phát triển. Ngay cả những người sống 
ở thành phố và thị trấn thường đến các cơ sở 
y tế bằng phương tiện vận chuyển công cộng 
đắt đỏ và không phù hợp với khả năng chi trả 
của người cao tuổi. Người cao tuổi thường 
không đủ khả năng chi trả ngay cả khi điều 
trị là miễn phí trên danh nghĩa. Khi có các 
chính sách miễn giảm phí, ví dụ tại Ghana và 
Thái Lan, hầu hết người cao tuổi không được 
hưởng lợi ích từ các chính sách đó do thiếu 
thông tin, thiếu nguồn cung cấp và sự quản lý 
yếu kém. Quan điểm tiêu cực của nhân viên 
y tế trong điều trị đối với người cao tuổi cũng 
là một yếu tố lớn làm nản lòng nhiều người 
trong tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe134.

Khi các chính phủ trong khu vực đưa ra các 
chính sách về cách thức sử dụng ngân sách 
vào y tế, họ cũng phải đối mặt với áp lực giảm 
chi tiêu. Trong sự chắt bóp này, người nghèo 
có khả năng phải gánh chịu nhiều nhất. Ví 
dụ, bằng chứng cho thấy rằng chế độ viện phí 
đang được giới thiệu ở nhiều hệ thống chăm 
sóc sức khỏe công cộng đã làm giảm nhu cầu 
sử dụng dịch vụ y tế ở đa số các hộ gia đình 
nghèo nhất, do người giàu có thể tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc tư nhân.

Việc đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người cao 
tuổi, đặc biệt trong bối cảnh có liên quan tới 
nghèo đói và giới có liên quan tới sự công 
bằng. Người cao tuổi, những người có đóng 
góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội có 
quyền như các công dân khác phải được đối 
xử bình đẳng như các đối tượng  khác.

Nhân quyền

Cuối cùng, giải quyết vấn đề đói nghèo và giới 
trong các chính sách, chương trình và can thiệp 
về già hoá phải dựa trên quyền con người. Sự 
cách ly xã hội của người cao tuổi sống trong 
nghèo đói, cũng như tước bỏ cơ hội phát triển, 
việc làm và dịch vụ hỗ trợ do phân biệt biệt đối 
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Mô đun về già hóa

Các chủ đề và các khía cạnh khái niệm đối với 
«1999» nhấn mạnh các khía cạnh «cả đời» 
và «toàn xã hội» của vấn đề già hóa. Các chủ 
đề và khía cạnh nhấn mạnh tầm quan trọng 
của đầu tư chính sách phát triển cá nhân suốt 
đời trong bối cảnh của lâu dài, và phối hợp 
tác động của dân số với biến đổi xã hội, chẳng 
hạn toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ.

Năm 2002, WHO đã phát triển một chính 
sách về già hóa tích cực đóng góp vào Hội 

đồng Già hoá Thế giới. WHO định nghĩa già 
hóa tích cực là “quá trình tối ưu hoá các cơ hội 
cho sức khoẻ, sự tham gia và an sinh xã hội 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống như tuổi 
của con người».138. Tiếp cận vấn đề già hoá 
tích cực dựa trên khía cạnh về quyền trong 
đó công nhận quyền của người cao tuổi có sự 
bình đẳng trong tiếp cận và điều trị ở tất cả 
các khía cạnh của cuộc sống khi tuổi tăng lên. 
Chương có tiêu đề Sáng kiến Quốc tế tại Mục 
4 cung cấp nhiều chi tiết về cách tiếp cận này.



4. Làm thế nào các chuyên gia y tế có 
thể giải quyết mối quan tâm về giới 
và nghèo đói trong vấn đề già hoá 

dân số?

Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế
Mô đun về già hóa dân số
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Mô đun về già hóa

Các hưởng ứng chính sách và chương 
trình 

Trong hai thập kỷ qua, một số chính sách 
đã được thông qua và các chương trình 

được thực hiện nhằm mang lại hạnh phúc và 
sức khỏe cho người già. Phần này dẫn chứng 
bằng tài liệu một số sáng kiến chính và xem xét 
các chương trình nghị sự cho các hành động 
cụ thể liên quan đến vấn đề giới và nghèo đói. 
Bắt đầu bằng việc mô tả các sáng kiến chính 
mang tầm quốc tế. Sau đó thảo luận về vai trò 
của những những người cung cấp dịch vụ y tế 
và những điều kiện có thể có của toàn ngành y 
nói chung. Đồng thời phần này cũng thảo luận 
các chính sách quốc gia về vấn đề già hóa vượt 
ra ngoài lĩnh vực y tế và những sáng kiến liên 
quan đến an sinh xã hội và phúc lợi của người 
cao tuổi.

Các sáng kiến mang tính quốc tế

Đại hội đầu tiên của Liên Hợp Quốc về người 
cao tuổi được tổ chức tại Viên năm 1982. Đại 
hội đã thông qua một kế hoạch hành động 
quốc tế đầy tham vọng về vấn đề già hóa 
được tất cả các nước thuộc thành viên Liên 
Hợp Quốc xác  nhận. Liên Hợp Quốc tuyên 
bố năm 1999 là năm quốc tế người cao tuổi. 
Cũng trong năm đó, WHO đã thông qua một 
nghị quyết (WHA52.7) về vấn đề già hoá tích 
cực tại Đại hội đồng Y tế thế giới.

Đại hội thứ hai của Liên Hợp Quốc về vấn 
đề già hoá được tổ chức tại Madrid vào năm 
2002. Đại hội nhất trí thông qua Tuyên bố 
chính trị và chương trình hành động quốc tế 
Madrid về già hoá năm 2002139. Chương trình 
xác định ba lĩnh vực ưu tiên:

  ! Người cao tuổi và sự phát triển
  ! Thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc của tuổi già
  ! Môi trường đảm bảo và hỗ trợ

Xu hướng giới và nghèo đói của Chương 
trình hành động Madrid liên quan đến tất các 
các khuyến nghị về hành động, ngoài vấn đề 
riêng biệt là xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu của 
Chương trình bao gồm xỏ bỏ sự bất bình đẳng 

trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế dựa 
vào giới và tình trạng xã hội. Một trong những 
mục tiêu hành động là giảm một nửa số người 
cao tuổi nghèo đói của năm 2002 vào năm 
2015140

Để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của tuổi 
già, chương trình hành động xác định ba vấn 
đề chính: nâng cao sức khỏe, tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe được phổ cập và công 
bằng, sự phát triển liên tục dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe đáp ứng nhu cầu của những người 
cao tuổi. Chương trình phác hoạ sự phát triển 
và tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
cũng như phối hợp quá trình chăm sóc sức 
khỏe ban đầu với quá trình chăm sóc sức khỏe 
lâu dài với các dịch vụ xã hội và cộng đồng 
khác141.

Vào năm 2002, khung chính sách của WHO 
về vấn đề già hoá tích cực đã trở thành một tài 
liệu quan trọng trong chương trình học mới 
về phương pháp tiếp cận đối với sức khỏe và 
hạnh phúc của người cao tuổi. Người cao tuổi 
được xem như “những người tham gia tích cực 
trong việc lồng ghép xã hội với những người 
đóng góp tích cực cũng như các đối tượng 
hưởng lợi của quá trình phát triển” đánh dấu 
một mô hình thay đổi lớn142.

Phương pháp tiếp cận già hoá tích cực của 
WHO được dựa trên quan điểm về quyền cá 
nhân, công nhận người cao tuổi được bình 
đẳng về cơ hội chăm sóc trong tất cả các lĩnh 
vực của cuộc sống khi về già143. Cách tiếp cận 
này cũng áp dụng quan điểm sống khoa học, 
thừa nhận rằng các can thiệp thúc đẩy những 
lựa chọn lành mạnh và tạo môi trường hỗ trợ là 
cần thiết ở mọi giai đoạn của cuộc sống để tạo 
nên quá trình già hoá tích cực. Khung chính 
sách này đưa ra các kiến nghị quan trọng trên 
cả ba lĩnh vực y tế, sự tham gia và an ninh  và 
lồng ghép giới và nghèo đói vào trong những 
kiến nghị đó.

Năm 2002, WHO đã khởi xướng dự án chăm 
sóc sức khỏe thân thiện cho người cao tuổi 

4. Làm thế nào các chuyên gia y tế quan tâm giữa giới và nghèo đói đối với 
vấn đề già hóa?
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Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết mối quan tâm về giới và nghèo đói trong vấn đề già hoá dân số?

(được thảo luận ở phần sau) để nhạy cảm hóa 
và giáo dục chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
người lao động cũng như cho phép các trung 
tâm y tế ban đầu phục vụ những nhu cầu của 
người cao tuổi hiệu quả hơn. Một sáng kiến 
khác của WHO là đưa xu hướng già hoá vào 
trong chương trình y tế, và tăng cường giảng 
dạy về vấn đề lão khoa ở 42 quốc gia.

Cộng đồng quốc tế cùng cam kết giảm đói 
nghèo, bất bình đẳng và thúc đẩy quyền con 
người. Các văn bản chiến lược giảm nghèo 
(PRSP), biểu đồ kế hoạch quốc gia về phát 
triển kinh tế và giảm đói nghèo. Tuyên bố 
Thiên Niên Kỷ được ký vào năm 2000 là bản 
cam kết quốc gia của các thành viên Liên Hợp 
Quốc với một loạt các chỉ tiêu có thể đo đếm 
được trong thời hạn nhất định. Được biết đến 

như Các mục tiêu phát triển của Thiên Niên 
Kỷ (MDG), trong đó bao gồm một số mục 
tiêu và chỉ tiêu cần thiết cho vấn đề già hóa 
và nghèo đói144. Để đáp ứng được các mục 
tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm một nửa 
tỷ lệ người dân sống trong đói nghèo vào năm 
2015, chiến lược giảm nghèo phải tập trung 
vào những người già nghèo nhất và dễ bị tổn 
thương nhất, đặc biệt là phụ nữ145.

Chính sách quốc gia

Vào năm 2002, theo tài liệu đã có, 29 trong 
79 quốc gia đã có  các chính sách quốc gia 
về người cao tuổi; ngoài ra, 16 nước đang 
phát triển chính sách đó. Bảng 5, Phần 6 chi 
tiết hóa chính sách quốc gia về già hóa, trình 
bày thông tin về các đặc điểm chính của các 

Hộp 2: Kiến thức của nhân viên vụ y tế để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi một 
cách phù hợp

Việc có đầy đủ những thông tin trong các lĩnh vực sau đây có thể giúp các nhân viên vụ y tế chăm 
sóc sức khỏe cho người cao tuổi một cách tế nhị và phù hợp:

! Kiến thức về phương pháp tiếp cận liên ngành đối với vấn đề già hóa. Các nhân viên y tế phải được 
cập nhật thông tin về nhân khẩu học, xã hội, kiến thức về già hóa, các khía cạnh phát triển cộng đồng 
và làm thế nào để tương tác được với người cao tuổi. Phải quan tâm đến các mối quan hệ xã hội, hệ 
thống gia đình và các vấn đề đa dạng cụ thể khác của những người cao tuổi.
  ! Sự ảnh hưởng của quá trình già hóa đến cơ thể, và ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến sức khỏe và 
các kỹ năng. Điều này bao gồm sự khác biệt trong tỷ lệ, lịch sử tự nhiên, việc trình bày các kết quả 
đầu ra của các vấn đề y tế của người cao tuổi và sự khác biệt trong vấn đề giới và nền kinh tế xã hội.
  ! Sự điều chỉnh cần thiết của lịch sử và kiểm tra sức khỏe cho người già, việc ghi nhớ sự khác biệt 
của vấn đề giới và hoàn cảnh kinh tế xã hội.
 ! Các nguyên tắc tập thể dục, thể hình và phục hồi chức năng được áp dụng đôií với những người 
cao tuổi, những nhận thức về sự khác biệt của vấn đề giới và hoàn cảnh kinh tế xã hội.
 ! Các yếu tố và đánh giá toàn diện các vấn đề già hoá.
 ! Nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi, bao gồm việc nhận biết và điều trị suy dinh dưỡng.
 ! Chăm sóc những người già yếu, bao gồm việc chăm sóc vết thương, chứng khó thở và các triệu 
chứng khác.
 ! Lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá sự can thiệp của giáo dục y tế
 ! Thường xuyên rà soát lại vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu (PHC) về vấn đề sử dụng các loại 
thuốc, bao gồm các liệu pháp bổ sung, như các loại thuốc truyền thống và hiện đại.
  ! Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu PHC cung cấp các thông tin về tuổi tác, giáo dục giới tính 

và văn hóa , các thông tin xúc tiến y tế, quản lý bệnh viện và thuốc men cho những người cao tuổi 
nhằm tăng cường sức khỏe.

Nguồn: Trích từ Xã hội Mỹ giá hóa. Chương trình hướng dẫn cho việc đào tạo về vấn đề lão khoa trong các chương trình 
y học nội trú; và Cục Y tế: Viện Lão khoa ở Châu Phi / Y  tế lão khoa.
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Mô đun về già hóa

chính sách già hóa ở 46 quốc gia146 . Hầu hết 
các chính sách chỉ ra các vấn đề về phúc lợi, 
an sinh xã hội và sức khỏe. Rất ít chính sách 
đưa ra các chương trình hành động cụ thể liên 
quan đến y tế; đa phần chỉ là các phát biểu về 
nguyên tắc. Các quốc gia như Malaysia, Hàn 
Quốc và Nam Phi đã phát triển các chương 
trình y tế cho người cao tuổi.

Sự hưởng ứng của ngành y tế

Vai trò của nhà cung cấp dịch vụ y tế

Người cao tuổi ở các quốc gia khác nhau đã đề 
cập thái độ tiêu cực của các nhân viên vụ y tế như 
một rào cản quan trọng trong sử dụng dịch vụ 
y tế. Các nhân viên y tế có chung những khuôn 
mẫu xã hội và cách hiểu sai về người cao tuổi, 
ví dụ như người cao tuổi suy giảm nhận thức, 
người cao tuổi không sinh hoạt tình dục và các 
bài tập thể dục không liên quan đến người cao 
tuổi, hoặc cơn đau nhức của họ không nghiêm 
trọng vì đó là vấn đề thường thấy ở người cao 
tuổi. Những khuôn mẫu về giới cũng thường 
chỉ ra những nhân viên y tế đáp ứng lại những 
vấn đề của phụ nữ lớn tuổi, ví dụ như nhiều vấn 
đề của họ được coi là “vấn đề tâm thần”. Sự thiếu 
hiểu biết của nhân viên y tế về những bất lợi của 
người sống trong cảnh nghèo đói và thiếu giáo 
dục cũng cho chúng ta hiểu thêm một mức độ 
khác của sự bất bình đẳng.

Khả năng nhạy cảm của các nhân viên y tế 
trước các yếu tố góp phần vào vấn đề sức khỏe 
của người cao tuổi từ các nhóm thu nhập thấp, 
đặc biệt phụ nữ là rất quan trọng để người cao 
tuổi có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. Cũng cần có một nền tảng tiếp cận vững 
chắc dựa trên quyền lợi về sức khỏe của những 
người cao tuổi. Điều này cho thấy người cao 
tuổi có quyền được cung cấp đẩy đủ thông tin 
và được tham gia vào các quyết định liên quan 
đến vấn đề sức khỏe của họ. Các nhân viên y 
tế cũng phải chú ý đến việc duy trì các chức 
năng và chất lượng cuộc sống hơn là kéo dài 
thời gian sống và coi đó là mục tiêu của chăm 
sóc sức khỏe.

Ngoài ra, để thay đổi thái độ, các nhân viên y tế 
cần phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng. 
Cần có kiến thức về các thay đổi liên quan đến 
độ tuổi và bệnh tật và đáp ứng nhu cầu điều 
trị. Hơn nữa, những người cao tuổi thường 
gặp nhiều vấn đề, đòi hỏi phải có sự quản lý 
toàn diện và làm thế nào để quản lý một vấn 
đề có thể gây ảnh hưởng cho các vấn đề khác. 
Tương tự như cách xử trí các vấn đề sức khỏe 
tâm thần, do đây là những vấn đề xảy ra sau khi 
có sự can thiệp của y tế, chẳng hạn như phẫu 
thuật, hoặc hậu quả của suy nhược và suy giảm 
cảm giác. Các nhân viên y tế cần có kiến thức 
và các dịch vụ hỗ trợ trong các lĩnh vực khác 
nhau để giới thiệu cho bệnh nhân. Cũng cần 
có kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt, trong đó bao 
gồm cả kỹ năng giao tiếp đối với những người 
bị suy giảm thị lực hoặc thính lực147,148.  

Hộp số 2 liệt kê những chủ đề cụ thể mà nhân 
viên y tế cần có đầy đủ thông tin để có cách 
chăm sóc thích hợp với người cao tuổi. Rất 
nhiều chủ đề, chẳng hạn chẩn đoán và điều 
trị các bệnh không thể giao tiếp được bình 
thường ở người cao tuổi, có thể được lồng 
ghép trong các chương trình đào tạo đại học 
thông thường. Việc ghi nhớ những thay đổi 
thái độ là một nhiệm vụ khó khăn hơn, đòi hỏi 
có sự nỗ lực đặc biệt trong các chương trình 
đào tạo chính quy và tại chức.

Lạm dụng người cao tuổi

Các nhân viên y tế cũng phải được đào tạo về 
vấn đề lạm dụng người cao tuổi.

Các dấu hiệu sau đây đảm bảo quá trình điều 
tra lạm dụng người cao tuổi của các nhân viên 
y tế được  sâu hơn149:

•	Chậm trễ trong phát hiện và chăm sóc 
thương tích hoặc bệnh tật của người cao 
tuổi.

•	Giải thích đáng ngờ hoặc không rõ ràng 
về thương tích của bệnh nhân hoặc người 
chăm sóc.
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•	Lời khai của bệnh nhân và người chăm sóc 
khác nhau.

•	Thường xuyên nhập viện do tình trạng của 
một căn bệnh mãn tính ngày càng xấu mặc dù 
đã có phương pháp điều trị bệnh này tại nhà.

•	Bệnh nhân cao tuổi bị suy giảm chức năng 
không đến cùng người chăm sóc của họ.

•	Kết quả khám nghiệm không phù hợp với 
thông tin được cung cấp trước đó.

Thành lập các trung tâm chăm sóc sức 
khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng thân 
thiện với người cao tuổi

Đối với những người cao tuổi thuộc diện 
nghèo, các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu 
là nơi đầu tiên và duy nhất họ đến để tiếp cận 
với hệ thống hoặc các tổ chức chăm sóc sức 
khỏe. Chất lượng của việc chăm sóc sức khỏe 
mà họ nhận được có thể tạo ra sự khác biệt 
quan trọng để nâng cao sức khỏe cho người 
cao tuổi .

Dự án gần đây của WHO về các trung tâm y 
tế thân thiện với người cao tuổi đã xác định 
một số nguyên tắc và các điểm mấu chốt để 
giải quyết những rào cản chăm sóc sức khỏe 
đã được các tổ chức và môi trường y tế của các 
trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu151. (Đó 
là những điều trích dẫn từ Hộp số 4 với những 
thay đổi nhỏ được đặt trong ngoặc đơn). Các 
nguyên tắc được áp dụng đối với bất kỳ môi 
trường chăm sóc sức khỏe nào dựa vào cộng 
đồng, bao gồm bác sĩ đa khoa, trung tâm y 
tế địa phương và phòng khám y tế của chính 
phủ.

Can thiệp quốc gia trong ngành y tế

Đáp ứng yêu cầu của người cao tuổi là một 
thách thức lớn đối với ngành y tế ở các nước 
kém phát triển với già hóa dân số. Cần đầu tư 
thích đáng cho chăm sóc sức khỏe để kiểm 
soát các bệnh truyền nhiễm, giảm tử vong 
dưới 5 tuổi. Tuy nhiên nhiều cam kết tích cực 
đã không được cụ thể hóa trong các can thiệp 
mang tính chương trình.

Chăm sóc người cao tuổi

Bản chất của chăm sóc sức khỏe rất cần thiết 
cho các vấn đề sức khỏe. Trường hợp có liên 
quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, ngành y 
tế phải tổ chức một hệ thống cơ sở chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, cấp hai, cấp ba việc chăm 
sóc sức khỏe. Việc thành lập các tổ chức và cơ 
quan hành chính cần xem xét sự thay đổi để 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn và 
lồng ghép chúng vào trong các chương trình 
chăm sóc sức khỏe.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe đặc 
biệt chỉ ra rằng những nhu cầu về sức khỏe 
của người cao tuổi sẽ được ưu tiên xem xét 
và chăm sóc. Ví dụ, Malaysia đã phát động 
chương trình chăm sóc sức khỏe người cao 
tuổi vào năm 1995 và phát triển một cách toàn 
diện gói phần mềm của dịch vụ này152. Cho 
dù một chương trình chuyên biệt như thế có 
được phát triển hay không, nhu cầu sức khỏe 
của người lớn tuổi ở mức độ tối thiều cần phải 

Hộp 3: Những điều cần nhớ khi kiểm 
tra một người cao tuổi có khả năng bị 

lạm dụng

Khi kiểm tra những bệnh nhân cao tuổi có 
khả năng bị lạm dụng, nhân viên y tế cần tham 
khảo những gợi ý sau:

•	Phỏng vấn riêng bệnh nhân, hỏi trực 
tiếp họ về khả năng bị lạm dụng thân 
thể, bị giam giữ hoặc bị bỏ bê.

•	Phỏng vấn riêng những người bị nghi là 
kẻ lạm dụng.

•	Chú ý mối quan hệ và hành vi của bệnh 
nhân và người nghi ngờ là đang lạm 
dụng họ.

•	Tiến hành kiểm tra tổng quát tình trạng 
của bệnh nhân, bao gồm các yếu tố sức 
khỏe, chức năng, nhận thức và xã hội.

•	Dẫn chứng bằng tài liệu các mạng xã 
hội chính thức và không chính thức mà 
bệnh nhân đã tham gia.
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Mô đun về già hóa

Hộp 4: Thành lập các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu thân thiện với người cao tuổi

Chú ý những điều sau đây có thể khiến những cơ sở y tế trở nên thân thiện với người cao tuổi.

1. Thông tin, giáo dục và đào tạo
 ! Tất cả các nhân viên của trung tâm y tế đều phải được trang bị những kỹ năng cơ bản về kiến  thức, 
thái độ và kỹ năng về sự nhạy cảm theo độ tuổi, giới tính và nền văn hóa.
! Tất cả các nhân viên  phòng khám tại trung tâm y tế cần được đào tạo những kỹ năng cơ bản của 
việc chăm sóc người cao tuổi.
! Các trung tâm y tế phải cung cấp thông tin độ tuổi, giới tính và nền văn hóa cũng như thông tin về 
tình hình sức khỏe, bệnh tật, thuốc men cho những người cao tuổi cũng như người nhà của họ để 
nâng cao tình trạn sức khỏe của họ.
! Những nhân viên của trung tâm y tế phải thường xuyên theo dõi các sử dụng của tất cả các loại 
thuốc, bao gồm các liệu pháp bổ sung, như các loại thuốc truyền thống và hoạt động khám chữa 
bệnh.

2. Dựa vào cộng đồng quản lý các hệ thống chăm sóc sức khỏe
! Các trung tâm y tế nên cố gắng thích nghi với các thủ tục hành chính đối với các nhu cầu đặc biệt 
của người cao tuổi, bao gồm những người cao tuổi có thu nhập thấp,  trình độ giáo dục thấp hoặc 
kém nhận thức. (Các thủ tục cũng nên chú ý đến vấn đề giới tính).
! Các hệ thống trung tâm y tế cũng cần có mức chi phí phù hợp tạo điều kiện cho những người có 
thu nhập thấp (và phụ nữ) được chăm sóc.
! Các trung tâm y tế nên áp dụng các hệ thống hỗ trợ chăm sóc liên tục trong cộng đồng, cũng như 
giữa cộng đồng và các cấp độ chăm sóc cao cấp
! Các trung tâm y tế cũng nên đưa vào các cơ chế để tạo điều kiện và phối hợp nhằm tiếp cận với các 
dịch vụ chăm sóc của xã hội và gia đình
! Tất cả các hệ thống lưu trữ tại trung tâm y tế cần được hỗ trợ liên tục bằng cách lưu giữ hồ sơ  dựa 
vào cộng đồng, các dịch vụ chăm sóc cao cấp cũng như cung cấp các dịch vụ xã hội cho bệnh nhân 
của họ.
! Tất cả các bên liên quan, bao gồm cả người cao tuổi nên tham gia vào việc quyết định các cơ chế 
liên quan đến các tổ chức dịch vụ chăm sóc dựa vào cộng đồng 
! Thông tin về các hoạt động của trung tâm y tế, chẳng hạn như thời gian làm việc, lịch đóng viện  
phí, thuốc men và các chi phí xét nghiệm, thủ tục đăng ký phải được cung cấp cho các bệnh nhân  
tùy theo giới tính và độ tuổi.

3. Môi trường tự nhiên tại trung tâm y tế
! Nên áp dụng các nguyên tắc thiết kế chung tổng thể và thiết kế cho môi trường tự nhiên tại trung 
tâm y tế một cách hợp lý, giá cả phải chăng.
! Luôn có sẵn các phương tiện giao thông an toàn với giá cả phải chăng tới các trung tâm y tế, đặc  
biệt đối với phụ nữ và nhóm người có thu nhập thấp bằng cách sử dụng các nguồn lực khác nhau từ 
cộng đồng, bao gồm cả những tình nguyện viên
! Các biển báo đơn giản và dễ đọc phải được đặt khắp trung tâm y tế nhằm định hướng cho các nhà 
cung cấp và dịch vụ riêng. (Những bàn trợ giúp cũng phải có để giúp những người không đọc được).
! Các nhân viên y tế chủ chốt phải được dễ dàng nhận diện bằng cách đeo phù hiệu hoặc bảng tên.
! Các cơ sở y tế phải được trang bị thiết bị chiếu sáng tốt, bề mặt chống trơn trượt, nội thất chắc chắn 
và lối đi sạch sẽ. (Để những người dùng xe lăn và khung tập đi có thể sử dụng được dễ dàng, có nhà 
vệ sinh và các thiết bị cung cấp nước uống sạch).
! Các cơ sở vật chất của trung tâm y tế, bao gồm cả phòng chờ cần luôn sạch sẽ và thoải mái.

Nguồn: trích từ Tổ chức Y tế thế giới, 2004.
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được quy định rõ ràng trong hệ thống hiện có 
về  chăm sóc phòng ngừa và điều trị bệnh.

Nhiều can thiệp về vấn đề sức khỏe của người 
cao tuổi được mô tả trong các ví dụ. Trong 
phần này không giải quyết vấn đề giới và 
nghèo đói một cách trực tiếp. Tuy nhiên, đây 
là điểm khởi đầu có lợi để từ đó tạo ra những 
can thiệp thích hợp quan tâm đến những bất 
lợi của nhóm thu nhập thấp, cũng như sự khác 
biệt giới về nhu cầu y tế và khả năng tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc mang tính phòng ngừa và tăng 
cường 

Chăm sóc mang tính phòng ngừa tăng cường 
thường bị bỏ quên, mặc dù điều này rất quan 
trọng và cần thiết. Người cao tuổi có xu hướng 
bị bỏ qua trong các chương trình đào tạo sức 
khỏe và các sáng kiến thay đổi hành vi giao 
tiếp. Chỉ có một vài chương trình phòng ngừa 
chú ý đến họ. Một ví dụ về chăm sóc mang 
tính phòng ngừa và tăng cường là các trung 
tâm y tế dành cho người cao tuổi của Bộ Y tế 
Hồng Kông, tại đó thúc đẩy giáo dục sức khỏe 
và cung cấp dịch vụ kiểm tra như một phương 
pháp phòng ngừa153. Tại Hàn Quốc, Luật phúc 
lợi dành cho người cao tuổi (năm 1981) đã 
thiết lập hệ thống kiểm tra sức khỏe người cao 
tuổi (EHE), trong đó tập trung vào các vấn đề 
phòng chống và phát hiện bệnh sớm.

Kiểm tra ung thư cổ tử cung và ung thư vú 
là một nhu cầu quan trọng khác chỉ có trong 
chương trình kiểm tra ở một số nước phát 
triển.

Các chương trình nâng cao giáo dục và sức 
khỏe cần phát triển  thêm các can thiệp cụ 
thể để người cao tuổi có thể sống khỏe mạnh, 
đặc biệt là trong trường hợp hạn chế thời gian 
và nguồn tài nguyên cho nhóm có thu nhập 
thấp và phụ nữ. Các chương trình phòng ngừa 
HIV/AIDS cần ngăn ngừa nguy cơ nhiễm 
trùng và nên cho người lớn tuổi tham gia vào 
chương trình tư vấn và thử nghiệm.

Điều trị bệnh cấp tính

Lồng ghép nhu cầu sức khỏe của người cao 
tuổi vào dịch vụ chăm sóc ban đầu và cấp ba 
là một trong những cách đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu điều trị bệnh cấp tính cho họ. Điều này 
có thể được thực hiện thông qua mô hình 
“Trung tâm khám chữa bệnh ban đầu thân 
thiện với người cao tuổi” được mô tả trước đó 
hoặc thông qua thành lập các phường, khoa 
và bệnh viện chăm sóc người già.

Chăm sóc sức khỏe dài hạn

WHO đã xác định chăm sóc sức khỏe dài hạn 
cho người cao tuổi là “hệ thống hoạt động 
thực hiện bởi người chăm sóc không chính 
thức (gia đình, bạn bè và/hoặc hàng xóm và/
hoặc các chuyên gia (y tế/xã hội/khác) nhằm 
đảm bảo rằng một người không đủ khả năng 
tự chăm sóc có thể sống một cuộc sống chất 
lượng tốt nhất có thể, sống theo sở thích cá 
nhân, có thể độc lập, tự chủ, tham gia thể hiện 
những phẩm chất cá nhân của mình”155. Tuy 
nhiên, ở nhiều nước, sáng kiến chăm sóc sức 
khỏe dài hạn  không phản ánh được các giá 
trị này. Thay vào đó, họ có xu hướng tự nhận 
mình phù hợp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
dài hạn. Trong nhiều trường hợp, chỉ có các tố 
chức mới cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe dài hạn. Tuy nhiên, các nước khác đã cố 
gắng cung cấp dịch vụ lồng ghép bao gồm các 
dịch vụ dựa vào cộng đồng cho đến khi người 
cao tuổi có thể tự chăm sóc bản thân trong 
viện dưỡng lão.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), dịch vụ điều 
dưỡng công cộng và chăm sóc sức khỏe tâm 
thần, dịch vụ đánh giá tâm thần lão khoa và 
lão khoa trong cộng đồng luôn có sẵn cho 
người cao tuổi. Những dịch vụ này khiến việc 
đánh giá nhu cầu của người cao tuổi chính 
xác và hỗ trợ sức khỏe156. Hàn Quốc có một 
chương trình các y tá đến nhà dựa trên việc 
tiếp cận cộng đồng của bệnh viên và trung 
tâm y tế cộng đồng. Bệnh viện lão khoa và nhà 
dưỡng lão dành cho những người có nhu cầu 
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chăm sóc lâu dài. Trong khi nhiều nhà dưỡng 
lão không thu phí và nhận trợ cấp từ chính 
phủ, chỉ có một bộ phận nhỏ phải trả toàn bộ 
chi phí157. Ở Malaysia, bốn trung tâm y tế tại 
các vùng khác nhau của đất nước cung cấp 
dịch vụ y tế lưu động cho người cao tuổi. Dịch 
vụ này được cung cấp bao gồm điều dưỡng tại 
nhà, tư vấn và phục hồi chức năng. Các cán bộ 
trạm y tế hàng tháng tổ chức khám chữa bệnh 
cho người cao tuổi158. Các mô hình như vậy 
dựa trên sự kết hợp dịch vụ tại nhà và dịch vụ 
cộng đồng được coi là thích hợp để chăm sóc 
sức khỏe. Các mô hình không bỏ qua những 
người cao tuổi, thay vào đó là việc giúp  người 
cao tuổi qua các mạng xã hội. Hơn nữa, các 
mô hình này không tốn nhiều chi phí nên rất 
phù hợp với nhóm người có thu nhập thấp và 
phụ nữ, đặc biệt với lĩnh vực y tế không cung 
cấp dịch vụ trợ giá hoặc miễn phí. 

Tuy nhiên, nhược điểm của các mô hình này 
là gánh nặng chăm sóc gia đình mà đa phần  
phụ nữ là ngừoi gánh vác. Phụ nữ là người 
chăm sóc chính cho chồng của họ, trong khi 
bản thân họ cũng là những người già và đang 
phải đương đầu với những vấn đề về sức khỏe. 
Khi đặt ra chiến lược chăm sóc dài hạn, cần 
đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho người chăm sóc 
không chính thức tại nhà. Ở Thụy Điển, người 
chăm sóc không chính thức nhận một mức 
lương từ Chính phủ thông qua chương trình 
chi trả chăm sóc. Chương trình sẽ căn cứ vào 
nhiệm vụ, thời gian chăm sóc hàng ngày để 
chi trả lương. Người chăm sóc nhận được lợi 
ích tương ứng như một nhân viên đi làm, như 
lương hưu và an sinh xã hội159.

Trong khi hình thức này có thể ngoài tầm với 
của các nước kém phát triển, trái lại chính 
phủ các nước có thể cấp ngân sách chi trả bắt 
buộc cho những người chăm sóc. Nhật Bản, 
Malaysia và Singapore khuyến khích cung cấp 
tài chính cho chăm sóc người cao tuổi tại nhà. 
Ở Malaysia, chính phủ giảm thuế cho những 
gia đình phải trợ cấp cho người cao tuổi160. 
Tuy nhiên, chương trình này ưu đãi hộ gia 
đình hơn là người chăm sóc nghĩa là trong khi 

người phụ nữ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, 
người đàn ông của gia đình đó lại nhận được 
số tiền trợ cấp.

Mô hình chăm sóc sức khỏe lồng ghép

Nhật Bản đưa ra chương trình thử nghiệm 
hữu ích cho chăm sóc thân thiện lồng ghép 
với chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. 
Năm 2001, Nhật Bản phát động chương trình 
chăm sóc sức khỏe lồng ghép cho người cao 
tuổi để phục vụ các đối tượng hưởng lợi của 
chương trình bảo hiểm xã hội cho chăm sóc 
dài hạn. Giám đốc của chương trình bảo hiểm 
xã hội này đặt những người hưởng lợi vào một 
chương trình chăm sóc cụ thể bao gồm các 
dịch vụ phúc lợi xã hội tại nhà, điều dưỡng tại 
nhà, chăm sóc sức khỏe bao gồm cả chăm sóc 
nhà ở. Khách hàng đã rất hài lòng với mô hình 
chăm sóc sức khỏe lồng ghép này vì nó cung 
cấp các dịch vụ thuận lợi cho người sử dụng161.

Can thiệp đối với vấn đề lạm dụng người 
cao tuổi

Mặc dù chỉ có vài can thiệp vào vấn đề lạm 
dụng người cao tuổi, đặc biệt  các nước phát 
triển, nhưng cũng có thể đánh giá tính hiệu 
quả của các can thiệp. Can thiệp bao gồm 
giáo dục và xây dựng nhận thức cho người 
trẻ tuổi, ví dụ thông qua giới thiệu những nội 
dung phù hợp vào chương trình học, đã được 
thử nghiệm ở Canada. Hội nghiên cứu vấn 
đề lạm dụng người cao tuổi (SSEA), một tổ 
chức phi chính phủ ở Nhật Bản đã thành lập 
một trung tâm phòng chống lạm dụng người 
cao tuổi Nhật Bản vào năm 1996.Trung tâm 
có một đường dây hỗ trợ cung cấp thông tin 
và tư vấn, bao gồm cả tư vấn pháp luật, cho 
bất kỳ ai gặp vấn đề liên quan đến việc lạm 
dụng người cao tuổi, bao gồm cả các chuyên 
gia chăm sóc sức khỏe và phúc lợi162. Vào năm 
1998, tại Buenos Aires, Argentina, Cục xúc 
tiến phúc lợi xã hội và người cao tuổi đã thành 
lập Proteger, một tổ chức độc quyền về lạm 
dụng người cao tuổi. Chương trình đào tạo 
lão khoa đặc biệt, tập trung vào việc phòng 



41Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết mối quan tâm về giới và nghèo đói trong vấn đề già hoá dân số?

chống bạo lực, được cung cấp cho các chuyên 
gia và nhữn người tham gia chương trình này. 
Tại Braxin, Bộ Tư pháp, Y tế và Phúc lợi hỗ 
trợ đào tạo cho nhân viên vụ y tế về vấn đề 
lạm dụng người cao tuổi163. Năm 2000, chính 
phủ Nam Phi đưa ra những hướng dẫn quốc 
gia về phòng, phát hiện sớm, nhận dạng và 
can thiệp cho công tác phòng chống lạm dụng 
thể chất đối với những người cao tuổi. Đây có 
thể là nguồn tham khảo hữu ích cho các quốc 
gia khác nhằm khởi động những can thiệp để 
ngăn ngừa lạm dụng.

Các cơ chế tài chính

Ở hầu hết các quốc gia, chính phủ phải chịu 
trách nhiệm chăm lo vấn đề tài chính cho 
người cao tuổi, thường thông qua các hình 
thức tài trợ dựa trên thuế dành cho chăm sóc 
sức khỏe với các dịch vụ miễn phí cho bệnh 
nhân tại các điểm khám chữa bệnh

Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi là một đặc 
điểm của chương trình bảo hiểm xã hội ở hầu 
hết các nước phát triển. Chương trình bảo 
hiểm dài hạn bắt buộc ở Đức bao gồm chăm 
sóc toàn bộ người dân. Được tài trợ bởi các 
khoản đóng góp từ người sử dụng lao động, 
nhân viên và người về hưu, chương trình cung 
cấp những lợi ích bằng tiền hoặc dịch vụ. Tại 
Thụy Điển, chế độ bảo hiểm và lương hưu 
được đảm bảo cho tất cả công dân thông qua 
các chương trình bảo hiểm xã hội165.

Tại Hoa Kỳ, thuế thu nhập của các tiểu bang và 
liên bang tài trợ cho chương trình Chăm sóc 
sức khỏe cho tất cả những người cao tuổi, bất 
kể thu nhập của họ như thế nào. Mỗi người 
làm một phiếu thanh toán và nhận lại được 
những lợi ich tương tự. Chương trình chăm 
sóc sức khỏe bao gồm cả chăm sóc sức khỏe 
cho người nghèo. Nhiều tiểu bang đã gặp khó 
khăn trong việc duy trì chương trình này do 
chi phí chăm sóc sức khỏe tăng lên đáng kể166.

Năm 1992, Thái Lan ban hành “thẻ cho người 
cao tuổi” cho tất cả những người từ 60 tuổi 
trở lên. Năm 1998, thẻ này đã được thay bằng 

“Thẻ khám chữa bệnh” được cung cấp cho các 
nhóm đối tượng khác nhau để họ được hưởng 
bảo hiểm trên phạm vi toàn cầu. Chương 
trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người 
cao tuổi, trong khi các nhóm người khác phải 
chi trả chi phí. Thẻ được phát hành tại các 
cơ sở y tế của Chính phủ, được tài trợ thông 
qua nguồn thu thuế trên cơ sở ứng trước, tùy 
thuộc vào số lượng người tham gia167.

Duy trì nguồn tài trợ cho chương trình chăm 
sóc sức khỏe dựa vào thuế gặp phải khó khăn 
nên nhiều quốc gia đang tìm kiếm phương tiện 
thay thế nguồn tài chính. Ví dụ Hàn Quốc có 
chương trình bảo hiểm Y tế quốc gia (NHI), 
bao gồm tất cả các dịch vụ chăm sóc ngoại 
trú và nội trú cho người cao tuổi, trừ kính 
lão, máy trợ thính, răng giả, chân giả và các bộ 
phận thay thế khác. Chương trình bảo hiểm y 
tế quốc gia chi trả 50-70% chi phí cho chăm 
sóc bệnh nhân ngoại trú và 80% cho bệnh 
nhân nội trú, bệnh nhân sẽ phải trả số tiền 
còn lại. Chương trình này bao gồm cả người 
lao động và chủ sử dụng lao động. Người làm 
công và người làm chủ có đóng góp bằng nhau 
trong lĩnh vực làm việc chính thức, trong khi 
người lao động tự do được bảo hiểm và Chính  
phủ có đóng góp như nhau đối với người lao 
động tự do. Ngoài ra, những chương trình hỗ 
trợ Y tế (MA) bao gồm tất cả những người cao 
tuổi sống trong nghèo đói và đang nhận trợ 
cấp từ  Chương trình quốc gia an sinh sinh kế 
cơ bản của Chính phủ (NBLS). Những người 
nhận trợ cấp y tế cũng cũng phải làm phiếu 
thanh toán chăm sóc sức khỏe từ tiền trợ cấp 
họ nhận được từ chương trình NBLS. Khi họ 
không thể chi trả, nhà nước cung cấp cho họ 
khoản vay không tính lãi trả trong 1-3 năm. 
Các khoản đóng góp từ chính phủ liên bang 
và địa phương, cũng như lệ phí y tế do người 
nhận và chương trình trợ cấp y tế chi trả168.

Nhật Bản đưa ra một chương trình công 
cộng bắt buộc là Bảo hiểm chăm sóc dài hạn 
(LTCI) vào năm 2000.
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Tổng các khoản thuế tài chính chiếm 50% 
bảo hiểm, trong khi phí bảo hiểm được chi 
cho 50% còn lại. Các dịch vụ được bảo hành 
theo chương trình LTIC bao gồm169:

! Chăm sóc tại nhà: các dịch vụ giúp đỡ tại gia 
đình, dịch vụ y tá tại nhà, dịch vụ đến tắm tại 
nhà và dịch vụ phục hồi chức năng hoạt động 
tại nhà.
! Chăm sóc nghỉ ngơi: dịch vụ chăm sóc ban 
ngày, dịch vụ chăm sóc y tế ban ngày và dịch 
vụ chăm sóc thời vụ.
! Các tổ chức chăm sóc: viện dưỡng lão, cơ 
sở dịch vụ y tế cho người cao tuổi (cơ sở 
phục hồi chức năng), các viện lão khoa thuộc 
chương trình LTCI.

Chuyển đổi từ tài trợ dựa vào nguồn thuế 
sang chương trình thanh toán trả trước cũng 
bao gồm đồng chi trả khi tìm kiếm dịch vụ 
chăm sóc là mối quan tâm lớn đối với người 
cao tuổi từ nhóm có thu nhập thấp và nghèo 
đói. Người cao tuổi sẽ dễ bị nghèo đói do việc 
chi trả các chi phí liên quan đến chăm sóc sức 
khỏe và chữa trị các vấn đề liên quan đến tuổi 
tác. Việc duy trì chương trình bảo hiểm cho 
người nghèo với chi phí phù hợp là rất quan 
trọng.

Kinh nghiệm từ chương trình  Bảo hiểm xã 
hội cũng chỉ ra nhiều khả năng cho vấn đề 
bất bình đẳng giới, những bất lợi đối với phụ 
nữ lớn tuổi. Phụ nữ thường sống lâu hơn 
nam giới, nhưng nguồn lực của họ suy giảm 
và những vấn đề về sức khỏe gia tăng theo 
độ tuổi. Hơn nữa, trong khi đàn ông lập gia 
đình được vợ chăm sóc tại nhà thì phụ nữ 
thường phải trả chi phí đó vì người đàn ông 
không phải là những người chăm sóc thành 
thục. Trường hợp chương trình bảo hiểm chỉ 
bao gồm viện phí và chương trình chăm sóc 
không dựa vào cộng đồng, không bao gồm 
chi phí của thuốc theo toa, người phụ nữ sẽ 
chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới do sự khác 
biệt trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Một 
nghiên cứu của chương trình chăm sóc sức 
khỏe tại Hoa Kỳ thấy rằng ba trong bốn bệnh 

Hộp số 5: Lão hóa lành mạnh ở 
Washington – Nhu cầu hành động

Chương trình Lão hóa lành mạnh ở 
Washington – cần thiết phải hành động được 
Bộ Y tế Washington phát triển nhằm nâng cao 
nhận thức của những người đề ra chính sách, 
người sử dụng lao động, các cơ quan, tổ chức 
về vấn đề già hóa dân số tại Washington, cũng 
như tiềm năng xã hội, y tế và nguồn chi phí 
cho những năm tới. Các tài liệu hướng dẫn 
những chính sách và sự thay đổi môi trường 
tại bang, cộng đồng và các mức độ công việc 
nhằm giúp đỡ những người trên 45 tuổi áp 
dụng và duy trì các hành vi lành mạnh để ngăn 
ngừa và kéo dài độ tuổi trước khi bị lão hóa. 
Các đối tác trên khắp tiểu bang đã sử dụng 
những cuốn sổ tay để tuyên truyền về chương 
trình và phát triển các kế hoạch quốc gia cũng 
như đào tạo cho những người cung cấp dịch 
vụ y tế nhằm giáo dục người dân và những nhà 
cung cấp dịch vụ y tế đồng thời nâng cao nhận 
thức về vấn đề lão hóa trong các nhân viên, các 
nhà hoạch định chính sách và các quan chức 
trúng cử. Điều này kêu gọi sự cần thiết phải 
tập trung vào công tác phòng chống những 
bệnh tật và tổn thương dựa trên dân số nhằm 
nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống và 
giảm chi phí chăm sóc sức khỏe trong những 
năm tới. Những cuốn sổ tay và những thông 
điệp cho chương trình Lão hóa lành mạnh 
cho cộng đồng có sẵn trên Internet: http://
www.doh.wa.gov/cfh/OHP/HealthyAging/
stepstohealthyaging.
Htm172.

có mức chi phí cao nhất (ví dụ như viêm khớp) 
phổ biến hơn ở phụ nữ, trong khi bốn trong số 
năm bệnh có mức chi phí thấp nhất lại phổ 
biến hơn ở nam giới170. Hộp số 5 cung cấp 
một ví dụ về việc phòng chống những bệnh 
và thương tổn do tuổi già nhằm cải thiện sức 
khỏe và chất lượng cuộc sống cũng như giảm 
chi phí chăm sóc sức khỏe trong tương lai. Do 
đó, cần xem xét những đề xuất cho chương 
trình chăm sóc sức khỏe cho người già đối với 
sự bất bình đằng giới. Một số vấn đề cần phải 
quan tâm bao gồm171:
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! Những đề án chăm sóc sức khỏe có chỉ ra 
được sự khác nhau trong nhu cầu chăm sóc 
giữa phụ nữ và nam giới hay không?
! Liệu nó có tính đến sự bất bình đẳng trong 
việc tiếp cận với chương trình do nguồn thu 
nhập của từng giới hay không?
! Nó có loại trừ những thông tin cho rằng phụ 
nữ cần hoặc sử dụng nhiều dịch vụ, thuốc 
men, viện trợ hơn nam giới hay không?

Giám sát và đánh giá vấn đề nghèo đói, giới 
và bình đẳng thông qua hệ thống thông tin 
y tế

Mặc dù sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức 
khỏe giữa các nước phát triển và đang phát 
triển ngày càng gia tăng, hệ thống thông tin 
y tế vẫn còn yếu trong việc cung cấp thông 
tin cần thiết để đánh giá và giải quyết những 
thiếu sót. Khó khăn là để xác định nhu cầu 
thông tin để chỉ ra vấn đề bất bình đẳng về sức 
khỏe, để hình thành hệ thống thông tin y tế 
đáp ứng những nhu cầu đó, thúc đẩy sự công 
bằng và phát triển các kỹ năng cần thiết để sử 
dụng thông tin cho việc lập kế hoạch và đưa ra 
quyết định một cách hiệu quả173

Ngoài ra để tăng nguồn dữ liệu sẵn có, cần phải 
cải tiến các nhu cầu thông tin có liên quan đến 
vấn đề bình đẳng có trong các nguồn này. Để 
đánh giá một cách đầy đủ sự bình đằng trong 
y tế, phải xây dựng các chỉ số bình đẳng. Điều 
này đòi hỏi một biện pháp y tế (hoặc một biện 
pháp y tế mang tính chất quyết định) và một 
công cụ xếp hạng bình đẳng (như một thước 
đo vị trí kinh tế, xã hội, giới tính, độ tuổi, dân 
tộc hoặc chủng tộc và/hoặc vị trí địa lý) cũng 
như khả năng phân rã thông tin theo những 
thước đo này.

Điều này có thể đạt được bằng cách đảm bảo 
rằng những công cụ xếp hạng bình đẳng và các 
biện pháp y tế thích hợp có sẵn trong nguồn 
tư liệu hoặc bằng cách tạo ra những cơ chế để 
liên kết các bản ghi từ các nguồn dữ liệu. Ví dụ 
như có thể tạo ra mối liên kết hiệu quả bằng 
cách bao gồm một mã định danh hoặc địa lý 

duy nhất trong các nguồn dữ liệu. Mạng xã 
hội sức khỏe Metrics sẽ bát đầu làm việc trên 
các chỉ số đã được xây dựng và tạo ra các cơ 
chế liên lết các bản ghi từ các nguôn dữ liệu174.

Các phản ứng bên ngoài ngành y tế

Vấn đề sức khỏe của người cao tuổi không chỉ 
bó gọn trong lĩnh vực y tế. Ở mức tối thiểu, 
cần có những can thiệp để hỗ trợ thực hiện 
các hoạt động hàng ngày và đảm bảo an ninh 
thu nhập cho những người cao tuổi.

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà ở Nhật 
Bản đã đi được một chặng đường dài theo 
hướng nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người cao tuổi. Các dịch vụ này cũng có ở 
Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia và Hàn 
Quốc.

Hồng Kông (Trung Quốc) đã đưa ra những 
dịch vụ chăm sóc tại nhà, chẳng hạn như bữa 
ăn trên xe lăn, giúp đỡ các công việc nhà, đưa 
những người cao tuổi đến các phòng khám 
địa phương. Nó cũng bao gồm một loạt các 
trung tâm cộng đồng nhằm đáp ứng những 
nhu cầu đa dạng của người cao tuổi. Các 
trung tâm xã hội cung cấp các dịch vụ xã hội 
và giải trí cho những người cao tuổi có thể 
sống tự lập. Các trung tâm đa dịch vụ cung 
cấp cùng lúc các dịch vụ như các trung tâm xã 
hội, tư vấn, giáo dục cuộc sống gia đình, tình 
nguyện viên và giúp đỡ tại nhà. Những tình 
nguyện viên là cầu nối đưa những người già 
khỏe mạnh đến thăm những người yếu hơn 
một cách thường xuyên175. Tại Malaysia, Hội 
đồng Phúc Lợi trung ương (hay Majlis Pusat 
Kabajikan Senanjung) đã cung cấp các dịch 
vụ chăm sóc tại nhà bao gồm thăm nom tại 
nhà, thăm nom trong các bệnh viện, các hoạt 
động trị liệu, kiểm tra sức khỏe ban đầu và tư 
vấn176. Tại Hàn Quốc có dịch vụ cung cấp bữa 
ăn trưa cho người cao tuổi không đủ tiền hoặc 
không thể ăn trưa tại nhà177.

Hàn Quốc đã áp dụng một cách tiếp cận toàn 
diện để đảm bảo an ninh thu nhập cho người 



44 Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về già hóa

cao tuổi. Những người sống trong nghèo đói 
được hỗ trợ từ chương trình NBLS với năm 
loại lợi ích: sinh kế, y tế, nhà cửa, độc lập và các 
dịch vụ tang lễ. Đề án này được chính phủ tài 
trợ 88% và địa phương 20%. Chương trình trợ 
cấp lương hưu cho những người cao tuổi cũng 
được chính quyền trung ương và địa phương 
tài trợ, đã được thiết lập dành cho những 
người nghèo đói nhất. Hơn nữa, những người 
cao tuổi cũng có thể tham gia vào các chương 
trình xúc tiến việc làm. Bộ Y tế và Phúc Lợi 
thành lập một trung tâm việc làm cho người 
cao tuổi, trong đó kết nối người sử dụng lao 
động và những người tìm việc,có những hội 
chợ việc làm cho người cao tuổi, nơi họ có 
thể làm việc với nhau và được trả lương. Bộ 
Lao động cũng thông qua Luật khuyến khích 
người lao động cao tuổi năm 1992, trong đó 
yêu cầu các công ty sử dụng  hơn 300 vị trí và 
để ra 3% công việc của họ cho những người 
cao tuổi178.

Hai ví dụ khác về chương trình lương hưu 
không phải đóng bảo hiểm xã hội mang lại 
thành công tại các nước kém phát triển là của 
Nam Phi và Braxxin179. Chương trình Trợ 
cấp lương hưu của Nam Phi dành cho những 
người cao tuổi bao gồm việc thanh toán cho 
họ 640 Rand một tháng (tương đương với 
$75.60 vào tháng 12 năm 2002) cho nam giới 
trên 65 tuổi và phụ nữ trên 60 tuổi. Chương 
trình được tài trợ thông qua nguồn thu nhập 
thuế. Các nghiên cứu cho thấy các lợi ích 
lương hưu ở độ tuổi này đóng góp đáng kể vào 
việc xóa đói giảm nghèo cho người cao tuổi.

Braxin có ba hệ thống lương hưu không phải 
đóng bảo hiểm xã hội dành cho người cao tuổi: 

vùng nông thôn Providencia Rural, chương 
trình hỗ trợ lương hưu xã hội Renda Mensual 
Vitalicia (RMV) và chương trình Beneficio de 
Prestacao Continuada (BPC). Chương trình  
Providencia Rural bao gồm những người cao 
tuổi sống ở các vùng nông thôn. Độ tuổi đủ 
điều kiện hưởng lương hưu là 60 tuổi đối với 
nam và 55 tuổi đối với nữ. Đề án này bao gồm 
những người làm việc trong các hoạt động 
đánh bắt hải sản, nông nghiệp và khai thác mỏ 
cũng như những người lao động không chính 
thức. Trong khi chỉ những người đứng đầu 
gia đình mới được hưởng trợ cấp lương hưu, 
chương trình cải cách được đưa ra năm 1991 
đã mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp là tất cả 
mọi lao động. Hành động này mở rộng phạm 
vi bảo hiểm cho những lao động nữ ở nông 
thôn không phải là chủ gia đình, điều chỉnh 
những sai lệch về giới của những chương trình 
trước đó. Mức trợ cấp lương hưu là 200 Reals 
một tháng (tương đương $55 tại thời điểm 
12/2002).

Chương trình RMV, bao gồm người cao tuổi 
(từ 70 tuổi trở lên) cư trú tại khu vực thành thị 
phải trả mức phí là một nửa số tiền lương tối 
thiểu. Để đủ điều kiện cho chương trình này, 
cá nhân phải đóng ít nhất 12 tháng bảo hiểm xã 
hội. BPC là một chương trình trợ giúp xã hội 
mới được đưa ra vào năm 1993. Nó bao gồm 
những người cao tuổi nghèo từ 67 tuổi trở lên, 
cư trú tại các vùng nông thôn hay thành thị. 
Để đủ điều kiện tham gia chương trình BPC, 
thu nhập bình quân trên đầu người của người 
đó phải dưới một phần tư mức lương tối thiểu. 
Hệ thống trợ cấp lương hưu không dựa vào 
đóng góp của Braxin chiếm khoảng 1% GDP 
của đất nước180.
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Những lưu ý này được cung cấp nhằm hỗ 
trợ giảng viên khi họ làm việc với học 

viên về lồng ghép nghèo đói và giới tính vào 
các chủ đề y tế cụ thể. Giảng viên có thể tham 
khảo thêm Mục 5 của mô đun nền tảng của 
Cẩm nang nguồn, giải quyết vấn đề nghèo đói 
và giới, có các chú thích về đối tượng học viên, 
vai trò của giảng viên và các phương pháp luận 
gợi ý cho các buổi học và đánh giá.

Kết quả học tập dự kiến

Khi hoàn thành Mô-đun này, học viên có thể:

•	Có hiểu biết khái niệm liên quan đến tuổi, 
và già hoá như một vấn đề xã hội và phát 
triển.

•	Có hiểu biết về mối quan hệ giữa nghèo đói, 
giới và già hoá

•	Giải thích tại sao các chuyên gia y tế cần giải 
quyết vấn đề nghèo đói và giới liên quan đến 
già hoá, bao gồm:
* các vấn đề sức khoẻ chủ yếu và các điều 

kiện ảnh hưởng đến nam giới và nữ giới và 
các yếu tố quyết định;

* các vấn đề liên quan đến khả năng tiếp 
cận, khả năng chi trả và chất lượng dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ của người cao tuổi, với 
sự tập trung đặc biệt vào thu nhập thấp và 
các nhóm bị cách ly về mặt xã hội, và làm 
thế nào giải quyết nhu cầu khác nhau theo 
giới trong các nhóm này.

•	Thể hiện sự quen thuộc với một số công cụ, 
nguồn thông tin và tham khảo có sẵn nhằm 
hỗ trợ các chuyên gia trong giải quyết vấn đề 
nghèo đói và giới trong già hoá dân số.

Đề xuất cho các tiết dạy/học 

Sau đây là các đề xuất cho các hoạt động bao 
gồm các tiết dạy/học. Những hoạt động này 
có thể được bổ sung bằng các tiết học đầu vào 
dựa trên mô-đun và tài liệu tham khảo, như 
một sự thay thế.

Phần 1: Tìm hiểu thái độ đối với vấn đề già 
hoá và nhận thức về sức khoẻ và già hoá 181

Hoạt động 1

Học viên viết câu trả lời của riêng mình cho 
các câu hỏi sau. Sau đó là thảo luận trong 
nhóm nhiều người. Hướng dẫn viên phát các 
thẻ màu (3 màu cho ba câu hỏi x 3 thẻ) để viết 
câu trả lời.  Các thẻ này có thể đưa lên bảng 
thông báo sử dụng để thảo luận. 

1. Ba từ anh/chị sử dụng để mô tả một người 
cao tuổi?       
2. Kể ba điều tốt khi anh/chị già đi?
3. Kể ba điều không tốt khi anh/chị già đi? 

Giảng viên viên tìm hiểu kỹ các câu trả lời 
có khác nhau không nếu câu hỏi nêu rõ một 
người đàn ông hoặc một phụ nữ cao tuổi hơn 
là chỉ nhắc đến người cao tuổi nói chung.

Với mục 2 và 3, giảng viên yêu cầu học viên 
suy nghĩ về điều tốt và không tốt khi một 
người già đi đối với những ngườ ở hệ thống 
thu nhập thấp, ví dụ, dân tộc thiểu số, cộng 
đồng nhập cư v.v.

Hoạt động 2 182

Học viên được đưa bản câu nhận xét. Giảng 
viên nêu ra mỗi câu nhận xét và học viên đưa 
ra câu trả lời – đúng hoặc sai. Câu trả lời cho 
mỗi câu nhận xét được thảo luận vắn tắt.

•	Tất cả người cao tuổi đều rất 
giống nhau 

Đúng/Sai

•	Người cao tuổi gặp vấn đề về 
thính lực sẽ biết điều đó

Đúng/Sai

•	Khi một người già đi, khả 
năng nhận thức của họ suy 
giảm

Đúng/Sai

•	Đôi khi người cao tuổi 
không làm theo lời khuyên 
vì họ quen với cách thức của 
họ

Đúng/Sai

•	Tai nạn thường xảy ra ở 
người già do thị lực của họ 
kém

Đúng/Sai

5. Lưu ý dành cho giảng viên
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 ! Người già dễ bị nhiễm HIV/
AIDS 

Đúng/Sai

 ! Khi bạn càng nhiều tuổi, bạn 
càng ngủ ít 

Đúng/Sai

 ! Phụ nữ cao tuổi thường 
không gặp các vấn đề về sức 
khoẻ sinh sản 

Đúng/Sai

 ! Người già từ các vùng nghèo 
thường không bị các bệnh 
tim mạch 

Đúng/Sai

 ! Trầm cảm là bệnh thường 
gặp ở tuổi già 

Đúng/Sai

Phần 2: Hiểu già hoá như một vấn đề phát 
triển183

Bắt đầu với phần khởi động xung quanh các 
câu hỏi này:

1.  Sự khác nhau giữa dân số già và dân số trẻ?  

2.  Tại sao các nhà lập pháp thường quan tâm 
đến cơ cấu dân số?

Viết câu trả lời lên bảng

Phân bố tháp dân số của hai nước, một nước 
có dân số già hoá và một nước có dân số trẻ. 
Dành ít phút để giải thích về cách đọc tháp 
dân số. 

Chia học viên thành các nhóm và yêu cầu học 
viên thảo luận về sự khác nhau giữa hai nước 
đó. Ảnh hưởng của cơ cấu tuổi của dân số lên 
chính sách chính phủ và quy hoạch tương lai 
ở hai nước này? Hai xã hội rất khác nhau này 
chuẩn bị như thế nào cho tương lai của mình 
về các khía cạnh: 

•	 lực lượng lao động

•	hệ thống giáo dục

•	 vai trò của gia đình và các thành viên gia 
đình

•	  hệ thống chăm sóc sức khoẻ

•	bất kỳ vấn đề liên quan nào khác mà học 
viên nghĩ tới

 Tập hợp toàn nhóm. Mỗi nhóm báo cáo về 
thảo luận của mình, và hướng dẫn viên tóm tắt 
các điểm chính, rút từ Mục 1 của mô đun này .

Phần 3: Các khía cạnh nghèo đói và giới của 
vấn đề già hoá

Đề cập đến Mục 1, phần thái độ đối với vấn 
đề già hoá và sự khác nhau ở cái gọi là “già hoá 
tích cực” theo giới và vị trí kinh tế xã hội được 
khám phá. 

Chuẩn bị bốn hồ sơ của một người đàn ông 
cao tuổi và một người phụ nữ cao tuổi và một 
người đàn ông cao tuổi sống trong nghèo 
đói và một người phụ nữ cao tuổi sống trong 
nghèo đói. Những người này nên liên quan 
đến bối cảnh đất nước . Hồ sơ nên mô tả tuổi, 
giới tính, trình độ văn hoá, nghề  nghiệp hiện 
tại và trong quá khứ, điều kiện sống. Hỏi bốn 
tình nguyện viên là các học viên, và phát các 
hồ sơ cho họ. Yêu cầu họ đọc hồ sơ và đặt bản 
thân họ vào người đó. Yêu cầu mỗi người mô 
tả các vấn đề chủ yếu liên quan đến sức khoẻ, 
an ninh kinh tế và quan hệ xã hội v.v. Nêu bật 
sự khác biệt theo giới và tình trạng kinh tế xã 
hội.

Kết luận về buổi học với đầu vào dựa vào Mục 
2 của mô-đun này 

Phần 4: Các vấn đề sức khoẻ liên quan đến 
giới và sự già hoá 

Phần này có thể được tiến hành trong một số 
ngày. 

Phần đầu nên bắt đầu bằng bài tập về nhà cho 
học viên. Học viên có thể được chia thành các 
nhóm, mỗi nhóm được giao một trong số các 
chủ đề sau: 

1.  Các nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong 
chính 

2.  Sức khoẻ tâm thần

3.  Bệnh mạn tính và tàn tật 

Nhiệm vụ là tiến hành tìm kiếm thư viện hoặc 
trang thông tin điện tử và viết một bài báo 
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ngắn về chủ đề, có sự chú ý vào các khác biệt 
về giới và khác biện kinh tế xã hội. Học viên 
có thể được yêu cầu điền thông tin theo giới 
và/hoặc điều kiện kinh tế xã hội.

Phần hai của mục này dựa vào các quan sát và 
tương tác với bệnh nhân trong bệnh viện hoặc 
hệ thống trung tâm y tế. Một số hoạt động 
bao gồm 

1. Phỏng vấn bệnh nhân cao tuổi tìm hiểu 
thêm về các yếu tố quyết định xã hội vấn 
đề sức khoẻ của họ và các khó khăn họ 
đối mặt khi tìm kiếm chăm sóc sức khoẻ

2. Quan sát nhân viên y tế tương tác với 
người bệnh ở các phòng khám hoặc các 
hệ thống nội trú, viết báo cáo về những 
điều đã xảy ra, và làm thế nào bệnh nhân 
có thể trải qua tương tác.

3. Nghiên cứu các phương thức tìm kiếm 
chăm sóc và tuân thủ dựa vào hồ sơ bệnh 
nhân, theo dõi điều này với các nghiên 
cứu trường hợp để hiểu các nguyên nhân 
bên dưới.

4. Phỏng vấn nhân viên y tế về kinh nghiệm 
của họ trong chữa trị bệnh nhân cao tuổi 
và các vấn đề họ gặp phải. 

Mỗi hoạt động trước nên được lồng ghép sự 
tập trung cụ thể về giới và nghèo đói.

Mục 5: Giải quyết nghèo đói và giới trong 
vấn đề già hoá 

Các hoạt động bao gồm:

1. Đọc hướng dẫn cho các cơ sơ chăm sóc 
sức khỏe ban đầu thân thiện với tuổi tác, 
và phát triển can thiệp nhỏ đưa ra các dịch 
vụ thân thiện với tuổi tác trong một dịch 
vụ bất kỳ do bệnh viện giảng dạy hoặc cơ 
sở y tế cung cấp.

2. Sử dụng các ký hiệu và chỉ dẫn đánh giá 
y tế về lạm dụng người già nhằm tìm ra 
liệu bệnh nhân cao tuổi có bị lạm dụng sử 
dụng dịch vụ và, nếu bị lạm dụng, làm thế 
nào để giúp đỡ họ.

3. Thăm các dự án hoặc cơ quan chính phủ/
cơ sở y tế và yêu cầu người tham gia chuẩn 
bị báo cáo trường hợp về các can thiệp, từ 
một góc nhìn về giới và nghèo đói tới hạn. 



6. Các công cụ, nguồn thông tin 
và tài liệu tham khảo

Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế
Mô đun về già hóa dân số
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Công cụ

Các công cụ được sử dụng trong biểu đồ sau

6. Các công cụ, nguồn thông tin và tài liệu tham khảo

Hộp số 3: Những điều cần nhớ khi 
kiểm tra một người cao tuổi có khả 

năng bị lạm dụng

Khi kiểm tra những bệnh nhân cao tuổi có 
khả năng bịlạm dụng, các nhà cung cấp phải 
được hướng dẫn theo những lời khuyên sau:

! Phỏng vấn riêng bệnh nhân, hỏi trực tiếp họ 
về khả năng bị lạm dụng thân thể, bị giam giữ 
hoặc bị bỏ bê
! Phỏng vấn riêng những người bị nghi là kẻ 
lạm dụng.
! Chú ý mối quan hệ và hành vi của bệnh nhân 
và người bị nghi ngờ là đang lạm dụng họ.
! Tiến hành kiểm tra tổng quát tình trạng của 
bệnh nhân, bao gồm các yếu tố sức khỏe, chức 
năng, nhận thức và xã hội.
! Dẫn chứng bằng tài liệu các mạng xã hội 
chính thức và không chính thức mà bệnh 
nhân đã tham gia.
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Biểu đồ 1: Dân số thế giới theo độ tuổi và 
giới tính, 1990

Biểu đồ 2: Dân số thế giới theo độ tuổi và 
giới tính, 2030

Nguồn: Tổ chức Quốc tế  hỗ trợ người cao tuổi, 2002. Nguồn: Tổ chức Quốc tế hỗ trợ người Cao tuổi, 2001



51Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Các công cụ, nguồn thông tin và tài liệu tham khảo

Hộp số 4: Thành lập các trung tâm y tế thân thiện với người cao tuổi

Chú ý những điều sau đây có thể khiến những trung tâm y tế trở nên thân thiện với người cao tuổi.

1. Thông tin, giáo dục và đào tạo
! Tất cả các nhân viên của trung tâm y tế đều phải được đào tạo cơ bản về thực hành nhạy cảm với 
tuổi, giới và về mặt văn hoá để cập hiểu biết, thái độ và kỹ năng.
! Tất cả các nhân viên  khám bệnh tại trung tâm y tế cần được đào tạo những kỹ năng cơ bản về việc 
chăm sóc người cao tuổi.
! Các trung tâm y tế phải cung cấp thông tin độ tuổi, giới tính và nền văn hóa cũng như thông tin về 
tình hình sức khỏe, bệnh tật, thuốc men cho những người cao tuổi cũng như người nhà của
họ để nâng cao tình trạng sức khỏe của họ.
! Những nhân viên của trung tâm y tế phải thường xuyên theo dõi việc sử dụng tất cả các loại thuốc, 
bao gồm các liệu pháp bổ sung, như các loại thuốc truyền thống và hoạt động khám chữa bệnh.

2. Dựa vào cộng đồng quản lý các hệ thống chăm sóc sức khỏe
! Các trung tâm y tế nên cố gắng thích nghi với các thủ tục hành chính đối với các nhu cầu đặc biệt 
của người cao tuổi, bao gồm những người cao tuổi có thu nhập thấp,  trình độ giáo dục thấp hoặc 
kém nhận thức. (Các thủ tục cũng nên chú ý đến vấn đề giới tính).
! Các hệ thống trung tâm y tế cũng cần có mức chi phí phù hợp tạo điều kiện cho những người có 
thu nhập thấp (và phụ nữ) được chăm sóc.
! Các trung tâm y tế nên áp dụng các hệ thống hỗ trợ chăm sóc liên tục trong cộng đồng, cũng như 
giữa cộng đồng và các cấp độ chăm sóc cao cấp
! Các trung tâm y tế cũng nên đưa vào các cơ chế để tạo điều kiện và phối hợp nhằm tiếp cận với các 
dịch vụ chăm sóc của xã hội và gia đình
! Tất cả các hệ thống lưu trữ tại trung tâm y tế cần được hỗ trợ liên tục bằng cách lưu giữ hồ sơ  dựa 
vào cộng đồng, các dịch vụ chăm sóc cao cấp cũng như cung cấp các dịch vụ xã hội cho bệnh nhân 
của họ.
! Tất cả các bên liên quan, bao gồm cả người cao tuổi nên tham gia vào việc quyết định các cơ chế 
liên quan đến các tổ chức dịch vụ chăm sóc dựa vào cộng đồng.
! Thông tin về các hoạt động của trung tâm y tế, chẳng hạn như thời gian làm việc, lịch đóng viện  
phí, thuốc men và các chi phí xét nghiệm, thủ tục đăng ký phải được cung cấp cho các bệnh nhân  
tùy theo giới tính và độ tuổi.

3. Môi trường tự nhiên tại trung tâm y tế
! Nên áp dụng các nguyên tắc thiết kế chung tổng thể và thiết kế cho môi trường tự nhiên tại trung 
tâm y tế một cách hợp lý, giá cả phải chăng.
! Luôn có sẵn các phương tiện giao thông an toàn với giá cả phải chăng tới các trung tâm y tế, đặc  
biệt đối với phụ nữ và nhóm người có thu nhập thấp bằng cách sử dụng các nguồn lực khác nhau từ 
cộng đồng, bao gồm cả những tình nguyện viên
! Các biển báo đơn giản và dễ đọc phải được đặt khắp trung tâm y tế nhằm định hướng cho các nhà  
cung cấp và dịch vụ riêng. (Những bàn trợ giúp cũng phải có để giúp những người không đọc được).
! Các nhân viên y tế chủ chốt phải được dễ dàng nhận diện bằng cách đeo phù hiệu hoặc bảng tên.
! Các cơ sở y tế phải được trang bị thiết bị chiếu sáng tốt, bề mặt chống trơn trượt, nội thất chắc
 chắn và lối đi sạch sẽ. (Để những người dùng xe lăn và khung tập đi có thể sử dụng được dễ dàng, 
có nhà vệ sinh và các thiết bị cung cấp nước uống sạch).
! Các cơ sở vật chất của trung tâm y tế, bao gồm cả phòng chờ cần sạch sẽ và thoải mái.

Nguồn: trích từ Tổ chức Y tế thế giới, 2004.
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Tiếp theo trang sau

Bảng 4: Đánh giá y tế về việc lạm dụng người cao tuổi

Khu vực Đánh giá Bình luận và những điều rút ra
Các tình 
huống 
khiến  bác 
sĩ nghi 
ngờ có 
lạm dụng 
người cao 
tuổi

Đánh giá toàn diện về lão khoa. Trực tiếp 
điều tra
Sự lạm dụng về thể chất, tình cảm, tài chính 
cũng như sự thờ ơ, hợp tác với một nhóm 
đa ngành. Tình trạng chức năng (tự làm các 
công việc hàng ngày). Ai sẽ là người chăm 
sóc khi họ không có khả năng hoạt động? 
nạn nhân sống với người nào có khả năng bị 
nghi ngờ? người bị nghi ngờ lạm dụng là nhà 
cung cấp hay người thân chăm sóc?

Không nên ngăn cản các bác sĩ xem xét và 
chẩn đoán khi thiếu các yếu tố nghi ngờ 
lạm dụng. Nên tiếp tục xem xét các yêu tố 
này trong các buổi khám.

Tiểu sử 
của người 
cao tuổi

Phỏng vấn riêng bệnh nhân. Trực tiếp hỏi 
họ về sự bạo hành thân thể, bị giam cầm 
hoặc thờ ơ. Các chi tiết chính xác về tần số, 
tính chất, và mức độ nghiêm trọng của hành 
xi lạm dụng. Các câu hỏi về hành vi trộm cắp 
hoặc sai ,lệch trong quản lý tiền và tài sản.

Việc trì hoãn chăm sóc các thương tích và 
bệnh tật. Lược sử lại những hành vi trộm 
cắp của bệnh nhân và kẻ lạm dụng. Những 
lời giải thích đáng ngờ hoặc không rõ ràng 
từ một trong các bên.

Tiểu sử 
của kẻ 
Lạm dụng

Kẻ lạm dụng cũng nên được phỏng vấn 
riêng (tốt nhất là do chuyên gia có kinh 
nghiệm chuyên ngành). Tránh đối đầu trong 
quá trình thu thập thông tin. Cũng có thể 
phỏng vấn từ các nguồn khác. Các yếu tố 
tâm lý xã hội trong thời gian gần đây (mất 
người thân, căng thẳng tài chính). Hiểu rõ 
cách thức chăm sóc đối với bệnh tình của 
người bệnh (nhu cầu chăm sóc, chẩn đoán 
bệnh,…). Giải thích đối với xây xước được 
tìm thấy trên người bệnh nhân.

Những căn bệnh mãn tính vẫn lặp lại khi 
người chăm sóc đã được theo dõi. Các biểu 
hiện khác nhau của các thương tích được đề 
cập. Thứ tự các vết thương trên người bệnh 
nhân. Thường xuyên thăm nom bệnh nhân 
đề phòng trường hợp bệnh tái phát cấp tính 
dù đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch và nguồn 
lực chăm sóc

Các 
nguồn 
khác

Sử dụng nhiều nguồn thông tin càng thiết 
thực càng tốt. Có thể lấy thông tin từ các 
trung tâm y tế khác hoặc các dịch vụ chăm 
sóc tại nhà, các thành viên khác trong gia 
đình, hàng xóm hoặc các từ các nguồn đáng 
tin cậy

Một phòng cấp cứu ở Singapore. Các cá 
nhân khác có thể cung cấp thông tin chứng 
thực hoặc bác bỏ hành vi lạm dụng. Họ 
cũng có thể đưa ra những ý kiến sâu sắc về 
các hình thức lạm dụng, ví dụ như lạm dụng 
tài chính.

Quan sát Người chăm sóc. Người chăm tha thiết 
muốn cung cấp thông tin lịch sử

Bệnh nhân bị suy giảm chức năng khi 
không có người thân chăm sóc, không thể 
giao tiếp bằng mắt với người phỏng vấn.

Tổng thể 
ngoại 
hình

Vệ sinh, sạch sẽ, trang phục phù hợp. Bệnh nhân bị chứng mất trí phải được chăm 
sóc riêng, được chăm lo về quần áo và vệ 
sinh thân thể, vệ sinh răng miệng.

Da và 
màng 
nhày

Độ căng của da, các dấu hiệu khác về sự mất 
nước. Các lớp da bị tổn thương trong quá 
trình lão hóa. Các vết bầm tím, lở loét, các 
thương tôn trên da sau đã được chăm sóc

Những vết bầm tím là biểu hiện của hành vi 
lạm dụng;  (e.g., đường hằn) có thể là do sử 
dụng gậy hoặc thực hiện khác
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Khu vực Đánh giá Bình luận và những điều rút ra
Đầu và cổ Rụng tóc do chấn thương (phân biệt với 

chứng rụng tóc của nam giới). Tụ máu da 
đầu, có vết rách hoặc trầy xước.    

Trong một nghiên cứu pháp y khi khám 
nghiệm tử thi của một nạn nhân cao tuổi 
ở Nhật,b khối máu tụ dưới màng cứng là 
nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất đối 
với những nạn nhân bị lạm dụng thể chất

Cơ thể Có vết bầm tím, vết sưng. (do vật dụng bằng 
sắt hoặc dây). 

Cham và Seow chỉ ra rằng chấn thương 
cơ-xương là chấn thương phổ biến nhất do 
hành vi lam dụng tại Genitourinary

Tứ chi Tổn thương cổ tay hoặc mắt cá chân có thể 
do bị trói, ngâm nước hoặc bị bỏng (được 
phân bố). Dưới dạng khăn găng tay và bít tất

Lòng bàn tay và lòng bàn chân thường bị 
thương do cố ý; vết bầm tím có thể do bị 
lạm dụng.a

Xương 
khớp

Kiểm tra những chỗ gãy, đau không nhìn 
thấy Được. Quan sát dáng đi.

Những vết gãy có thể không lý giải được 
qua những vết thương.

Thần kinh
tâm thần

Kiểm tra kỹ lưỡng để đánh giá các triệu 
chứng của trầm cảm, lo âu.                            

Dyer và các đồng nghiệpd lưu ý đến tình 
trạng trầm cảm và mất trí nhớ ở mức độ cao 
của các bệnh nhân gọi đến trung tâm để 
kiểm tra tình trạng bị lạm dụng.

Tình 
trạng tâm 
thần

Kiểm tra tình trạng tâm thần (ví dụ, Thang 
đánh giá tâm thần tối thiểu). Các triệu chứng 
tâm thần, bao gồm cả ảo tưởng và ảo giác.

Sự suy giảm nhận thức gây ra chứng mê 
sảng hoặc loạn trí và đóng một phần trong 
khả năng ra quyết định, cúng như đánh giá 
sự thật lịch sử

Hình ảnh Theo kết quả đánh giá lâm sàng.                                  Các vết rách được chữa lành bằng các liệu 
pháp trung cấp

Theo kết quả đánh giá lâm sàng. 
Albumin, lượng ure trong máu, và đo 
lượng creatinin. Chất độc.

Những phát hiệnn trong phòng thí 
nghiệm không phù hợp với thông tin 
trước đó. Các loại thuốc điều trị thêm 
(ví dụ như digoxin), theo báo cáo của 
người chăm sóc. Các độc chất cho thấy 
các chất tác động đến tâm thần không 
đúng theo quy định.

Các 
nguồn lực 
tài chính 
và xã hội

Các thành viên khác của mạng xã hội sẵn 
sàng giúp đỡ người cao tuổi về tài chính 
lịch sử cũng có thể gây ra sự lạm dụng tài 
chính.

Là điều cốt yếu để xem xét các sự can 
thiệp, bao gồm các thỏa thuận thay thế 
và các dịch vụ tại nhà.

Table modified from Lachs and Pillemer, Việc lạm dụng và thờ ơ đối với người cao tuổi , N Engl J Med, 1995, 333:437. Dyer C., 
Connoly M., and McFeeley P. The clinical and medical forensics of elder abuse and neglect. In: Bonnie R. and Wallace R., eds.,
Elder abuse: abuse, neglect, and exploitation in an aging America, Washington DC, National Academy Press, 2002.
bAkaza K et al. Elder abuse and neglect: social problems revealed from 15 autopsy cases, Leg Med (Tokyo), 2003, 5:7-14.cCham 
G.W. and Seow E. The pattern of elderly abuse presenting to an emergency department, Singapore Med, 2000, 41:567-570. 
dDyer C.B. et al. The high prevalence of depression and dementia in elder abuse or neglect, J Am Geriatr Soc, 2002, 48:205-258.
Source: Lachs and Pillemer, 2004.

Tiếp theo
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Mô đun về già hóa

Hộp 6: Khung chính sách của sự già hóa tích cực: Các đề nghị chính sách quan trọng

Sức khỏe

! Mục tiêu và chỉ tiêu. Đặt các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được về giới để cải thiện tình trạng 
sức khỏe của những người cao tuổi và giảm các bệnh mãn tính, tàn tật và tử vong sớm như những 
người cùng tuổi
! Ảnh hưởng của nền kinh tế đến sức khỏe. Ban hành các chính sách và chương trình giải quyết các 
yếu tố kinh tế gây ra bệnh tật và tàn tật về sau (ví dụ như nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập, sự cô 
lập về mặt xã hội, tỷ lệ mù chữ cao, thiếu giáo dục). Ưu tiên cải thiện tình trạng sức khỏe của nhóm
người nghèo và chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.
! Phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Cung cấp các dịch vụ sàng lọc đã được chứng minh là có hiệu quả.
Luôn có sẵn và giá cả phải chăng cho những người cao tuổi. Thực hiện các phương pháp điều trị có 
hiệu quả với giá cả phù hợp để giảm thiểu khuyết tật (như loại bọ bệnh đục thủy tinh thể và thay 
khớp hông) cho những người cao tuổi có thu nhập thấp.
! Môi trường an toàn, thân thiện với người cao tuổi. Thành lập những trung tâm y tế  thân thiện với 
người cao tuổi. Ngăn ngừa các khuyết tật, ngăn ngừa thương tích cho người cao tuổi bằng các bảovệ 
họ khi họ sử dụng khung tập đi, tạo những đường đi bộ an toàn, thực hiện các chương trình đề 
phòng sự té ngã cho người lớn tuổi, loại bỏ các nguy hiểm trong nhà và đưa ra các lời khuyên an 
toàn. Thực thi nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn an toàn lao động để bảo vệ các công nhân cao tuổi khỏi 
bị chấn thương. Thay đổi môi trường làm việc để mọi người có thể tiếp tục làm việc an toàn và hiệu 
quả khi về già.
! Nghe và nhìn. Giảm thiểu sự khiếm thính bằng các biện pháp phòng chống thích hợp và hỗ trợ máy 
trợ thính cho những người mất thính lực. Giảm thiểu mù lòa trước năm 2020.184 Cung cấp các dịch vụ 
chăm sóc mắt thích hợp cho người cao tuổi có các khuyết tật về thị giác. Giảm thiểu sự bất bình đẳng 
trong việc tiếp cận các dụng cụ trợ giúp thị lực, như kính lão, đối với đàn ông và phụ nữ đã có tuổi.
! Cuộc sống không rào cản. Xây dựng những nhà ở không rào cản miễn phí cho người già và người tàn 
tật xây dựng những công trình và phương tiện giao thông để những người khuyết tật có thể sử dụng 
được cũng như những nhà vệ sinh công cộng tại các nơi làm việc và nơi công cộng.
! Chất lượng cuộc sống. Ban hành cách chính sách và các chương trình  nâng cao chất lượng cuộc sống 
của những người khuyết tật và mắc bệnh mãn tính. Hỗ trợ họ sống độc lập và nương tựa vào nhau 
bằng việc giúp họ trước những thay đổi của môi trường, cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng 
và hỗ trợ cộng đồng cho các gia đình, giúp mọi người ai cũng có thể tiếp cận với các thiết bị trợ giúp 
hiệu quả (như kính lão, khung tập đi)
! Hỗ trợ xã hội. Giảm thiểu sự cô đơn và cô lập về mặt xã hội bằng cách tạo các nhóm hỗ trợ cộng 
đồng do những người cao tuổi điều hành, tạo các xã hội truyền thống, các nhóm tự hỗ trợ lẫn nhau, 
đồng đằng cùng các chương trình tiếp cận cộng đồng chuyên nghiệp, các chương trình thăm nom 
các khu vực lân cận, hỗ trợ qua điện thoại, và những người điều dưỡng gia đình. Thúc đẩy sự liên hệ 
giữa các thế hệ, cung cấp các nhà ở cộng đồng nhằm thúc đẩy sự tương tác xã hội và sự phục thuộc 
lẫn nhau giữa những người trẻ tuổi và người cao tuổi.
! HIV và AIDS. Xóa bỏ các giới hạn về độ tuổi trong các dữ liệu liên quan đến HIV/AIDS. Đánh giá 
và chỉ ra các tác động của HIV?AIDS đối với người cao tuổi, bao gồm cả những người đã bị nhiềm 
và những người đang chăm sóc cho bệnh nhân mắc HIV/AIDS và/hoặc cho trẻ mồ côi mắc AIDS.
! Sức khỏe tinh thần. Thúc đẩy những suy nghĩ tích cực trong suốt cuộc đời bằng các cung cấp thông 
tin và những niềm tin bất di bất dịch về những vấn đề sức khỏe tinh thần và bệnh tâm thần.
! Làm sạch môi trường. Tạo ra các chính sách và các chương trình đảm bảo cho mọi người đều có 
nước sạch, thực phẩm an toàn và không khí trong lành. Giảm thiểu sự tiếp xúc đối với sự ô nhiễm 
trong suốt cuộc đời, đặc biệt trong thời thơ ấu và tuổi già.

Tiếp theo trang sau
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1.2. Giảm thiểu những nguy cơ liên quan tới bệnh tật, tăng các yếu tố bảo vệ sức khỏe trong suốt 
cuộc đời.

! Thuốc lá. Kiểm soát việc tiếp thị và sử dụng thuốc lá một cách toàn diện ở cấp địa phương, quốc gia 
và quốc tế. Giúp đỡ những người lớn tuổi cai thuốc.
! Hoạt động thể chất. Phát triển những thông tin cơ bản về văn hóa, giáo dục và những hướng dẫn về
các hoạt động thể chất cho đàn ông và phụ nữ lớn tuổi.
Tạo cho họ cơ hội tiếp cận các hoạt động thể chất với sự thoải mái và giá cả phải chăng (ví dụ như 
khu vực đi bộ an toàn và công viên cho họ). Hỗ trợ các nhóm và các trưởng nhóm nhằm thúc đẩy 
các hoạt động thể chất cho người cao tuổi. Giáo dục cho người dân và các chuyên gia về tầm quan 
trọng của việc an cư khi con người về già.
! Dinh dưỡng. Đảm bảo đầy dủ dinh dưỡng trong suốt cuộc đời, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ trong 
độ tuổi sinh sản. Đảm bảo các chính sách dinh dưỡng quốc gia và các kế hoạch hành động coi người 
cao tuổi là nhóm có khả năng dễ bị tổn thương. Các biện pháp đặc biệt kèm theo nhằm ngẵn ngừa 
sự suy dinh dưỡng và đảm bảo an ninh và an toàn lương thực cho những người cao tuổi.
! Ăn uống lành mạnh. Đưa ra những hướng dẫn dựa trên những đặc điểm về văn hóa và giáo dục đối
với việc ăn uống một cách lành mạnh cho đàn ông và phụ nữ lớn tuổi. Hỗ trợ cải thiện chế độ ăn và
cân nặng vừa phải cho những người cao tuổi bằng việc cung cấp thông tin (bao gồm các thông tin cụ
thể cho các nhu cầu dinh dưỡng cho người lớn tuổi), giáo dục về dinh dưỡng cho tất cả các độ tuổi
và đưa ra các chính sách về thực phẩm để mọi người, mọi gia đình có thể lựa chọn những thực phẩm
lành mạnh.
! Sức khỏe răng miệng. Cải thiện sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi, khuyến khích phụ nữ và nam
giới bảo vệ răng miệng của mình càng lâu càng tốt. Đặt ra các mục tiêu chính sách văn hóa phù hợp với
sức khỏe răng miệng, và cung cấp những chương trình sức khỏe răng miệng phù hợp cũng như xúc tiến
các dịch vụ điều trị trong suốt cuộc đời.
! Các yếu tố tâm lý. Khuyến khích người dân xây dựng hiệu năng của bản thân, các kỹ năng nhận thức 
(chẳng hạn như kỹ năng giải quyết vấn đề), hành vi xã hội và các kỹ năng đối phó hiệu quả trong 
suốt cuộc đời. Nhận biết và tận dụng kinh nghiệm cũng như thế mạnh từ những người lớn tuổi, vừa 
giúp họ cải thiện tâm lý của mình trở nên tốt hơn. 
! Rượu và ma túy. Xác định mức độ sử dụng rượu và ma túy của những người cao tuổi, đưa ra các 
chính sách nhằm giảm sự lạm dụng chúng.
! Thuốc men. Đưa ra giá thuốc hợp lý đối với những loại thuốc thiết yếu an toàn để những người cao 
tuổi có thu nhập thấp cũng có thể sử dụng. Đưa ra các chính sách nhằm giảm thiểu những quy định 
không phù hợp của các chuyên gia và những nhà tư vấn y tế. Giáo dục người dân sử dụng thuốc một 
cách đúng đắn. 
! Tuân thủ điều trị. Thực hiện các biện pháp toàn diện để hiểu rõ và tuân thủ đúng liệu pháp điều trị,
đặc biệt đối với những phương pháp điều trị lâu dài.

1.3. Liên tục xây dựng những dịch vụ y tế và xã hội với giá cả phải chăng, dễ dàng tiếp cận, có chất 
lượng cao và thân thiện đối với những người cao tuổi nhằm chỉ ra những nhu cầu và quyền lợi của 
đàn ông và phụ nữ khi tuổi già

! Sự chăm sóc đến suốt cuộc đời. xem xét những ý kiến, sở thích của người cao tuổi, cung cấp dịch vụ 
chăm sóc đến cuối đời cho đàn ông và phụ nữ khi họ già đi. Định hướng lại các hệ thống hiện tại 
nhằm cung cấp sự chăm sóc vĩnh viễn bao gồm việc cải thiện sức khỏe, phòng bệnh, có các liệu pháp 
thích hợp cho những bệnh mãn tính. Xã hội sẽ hỗ trợ một cách công bằng các dịch vụ chăm sóc dài 
hạn và ngắn hạn đối với tất cả các giai đoạn của cuộc sống.
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Mô đun về già hóa

! Giá cả phải chăng, tiếp cận dễ dàng. Đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận với chất lượng dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (các bệnh cấp tính và mãn tính) cũng như sự chăm sóc dài hạn cho 
tất cả mọi người.
! Điều dưỡng viên không chính thức. Nhận biết và chỉ ra những khác biệt về giới tính trong quá trình 
chăm sóc phải có sự hỗ trợ đặc biệt cho các điều dưỡng viên, hầu hết trong số họ là những phụ nữ 
lớn tuổi chăm sóc con cháu hay những người bị bệnh hoặc tàn tật. Hỗ trợ họ bằng các sáng kiến như 
chăm sóc tạm thời, tín dụng lương hưu, trợ cấp tài chính, các dịch vụ đào tạo và chăm sóc tại nhà. 
Họ có thể là những người bị cô lập trong xã hội, có khó khăn về tài chính, bị bệnh và quan tâm đến 
các nhu cầu của họ.
! Những điều dưỡng viên chính thức. Trả thù lao cũng như cung cấp điều kiện làm việc cho những điều 
dưỡng viên, có sự quan tâm đặc biệt đối với những người không có tay nghề và địa vị xã hội cũng 
như trình độ chuyên môn thấp (hầu hết họ là phụ nữ)
! Các dịch vụ sức khỏe tinh thần. Pcung cấp các dịch vụ y tế toàn diện về sức khỏe tinh thần cho nam 
giới và phụ nữ khi h tuổi già bao gồm nâng cao sức khỏe tinh thần, các dịch vụ theo yêu cầu điều trị 
cho bệnh nhân bị tâm thần, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt chú ý đến xu 
hướng trầm cảm và tự tử do mất mát và bị xã hội cô lập ngày càng gia tăng. Cung cấp dịch vụ chăm 
sóc có chất lượng cho những người già bị mất trí nhớ và có các vấn đề về thần kinh hoặc gặp những 
rắc rối trong nhà của họ hoặc các khu dân cư. Đặc biệt Chú ý đến những người cao tuổi có những 
khuyết tật trí tuệ lâu dài.
! Kết hợp các giá trị đạo đức trong việc chăm sóc. Xóa bỏ sự phân biệt tuổi tác trong các hệ thống dịch vụ 
y tế và xã hội. Cải thiện mối liên hệ giữa các dịch vụ này, và tích hợp chúng khi có thể. Thiết lập và duy 
trì các tiêu chuẩn phù hợp về chăm sóc người cao tuổi thông qua cơ chế điều tiết, hướng dẫn, Giáo 
dục, tư vấn và hợp tác.
! Các chứng bệnh gây ra do khám và điều trị. Ngăn ngừa các chứng bệnh và khuyết tật gây ra bởi quá 
trình Chẩn đoán hay điều trị. Thiết lập một hệ thống thích hợp để phòng ngừa các biến chứng của 
thuốc, đặc biệt đối với người cao tuôit. Nâng cao nhận thức về những rủi ro và lợi ích tương đối của 
các phương pháp điều trị hiện đại cho các chuyên gia y tế và người dân. 
! lão hóa trong gia đình và trong cộng đồng. Cung cấp các chính sách và các chương trình cũng như các 
dịch vụ cho phép mọi người được sống trong ngôi nhà của mình khi họ về già, tùy theo hoàn cảnh 
và sở thích của họ mà có thể có hoặc không có các thành viên khác. Hỗ trợ các gia đình có người 
già cần chăm sóc. hỗ trợ họ thức ăn và bảo trì nhà cửa cũng như các dịch vụ chăm sóc tại nhà khi có 
yêu cầu.
! Các mối quan hệ và chất lượng dịch vụ chăm sóc. Cung cấp cách tiếp cận toàn diện đối với dịch vụ 
chăm sóc lâu dài (bởi các điều dưỡng viên chính thức hoặc không chính thức), khuyến khích sự hợp 
tác giữa các khu vực công cộng và tư nhân và có liên quan đến các cấp chính quyền, xã hội và những 
khu vực phi lợi nhuận. Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao và môi trường tốt tại các cơ sở chăm sóc 
cho năm giới và phụ nữ có nhu cầu khi họ già.

 1.4. Đào tạo và cung cấp kiến thức cho những điều dưỡng viên.

! Đối với những điều dưỡng viên không chính thức. Cung cấp thông tin và đào tạo các thành viên trong 
gia đình, các tư vấn viên không chính thức về cách chăm sóc người cao tuổi. Cung cấp cho những 
thầy lang  các kiến thức về các loại thuốc truyền thống và các loại mới được bổ sung, đồng thời đánh 
giá nhu cầu được bồi dưỡng, đào tạo của họ.
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Các công cụ, nguồn thông tin và tài liệu tham khảo

! Giá cả phải chăng, tiếp cận dễ dàng. Giáo dục những nhân viên y tế và xã hội trong việc xây dựng các 
mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn đồng thời nhận 
ra những điểm mạnh và những đóng góp của những người lớn tuồi. Tổng hợp các mô-đun đối với
quá trình lão hóa trong các chương trình y tế và sức khỏe ở các cấp. Cung cấp các chuyên gia trong 
lĩnh vực lão khoa về y tế, sức khỏe cũng như các chuyên gia về dịch vụ xã hội. Nói cho họ biết về quá 
trình lão hóa và cách để quá trình này diễn ra một cách tích cực giữa các cá nhân, cộng đồng và các 
nhóm dân cư. Khuyến khích và đào tạo các chuyên gia y tế và dịch vụ xã hội nhằm hỗ trợ và tư vấn 
cho những người cao tuôi một lối sống lành mạnh. Nâng cao nhận thức của các chuyên gia về tầm 
quan trọng của các mạng xã hội tốt đối với người cao tuổi. Đào tạo các nhân viên y tế có nhiệm vụ 
xác định những người cao tuổi có nguy cơ cô đơn và bị cô lập về mặt xã hội

 Sự tham gia

2.1. Cung cấp các cơ hội được giáo dục và học tập đến suốt cuộc đời

! Trang bị kiến thức và có những hiểu biết cơ bản về sức khỏe. Trang bị nền giáo dục cơ bản cho tất cả 
mọi người cho đến suốt cuộc đời. Dạy người dân biết cách chăm sóc cho bản thân và người khác khi 
họ về già và có thể sử dụng những dịch vụ về y tế và cộng đồng.
! Học tập suốt đời. Khuyến khích những người cao tuổi học tập bằng cách đề ra những chính sách và 
chương trình giáo dục đào tạo hỗ trợ đến suốt cuộc đời để họ có cơ hội phát triển những kỹ năng 
mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin và các kỹ thuật nông nghiệp mới.

2.2. Nhận biết và khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, các công 
việc chính thức và không chính thức cũng như các hoạt đọng tình nguyện khi họ về già tùy theo nhu 
cầu, sở thích và năng lực của họ.

! Xóa đói giảm nghèo và tạo thu nhập. Bao gồm các sáng kiến và các nỗ lực giảm nghèo đang được 
đề ra và thực hiện cho người cao tuổi. Đảm bảo cho họ quyền được tiếp cận với những chính sách 
viện trợ phát triển nhằm tăng thêm thu nhập, các dự án về thu nhập cho các thế hệ và tín dụng như 
những người trẻ tuổi.
! Công việc chính thức. Ban hành các chính sách về thị trường và lao động để người cao tuổi có thể 
làm việc khi họ về già, tùy theo nhu cầu, sở thích và năng lực của họ (ví dụ như xá bỏ sự phân biệt 
tuổi tác khi thuê và muốn giữ chân người lao động lớn tuổi). Hỗ trợ những cải cách về mức trợ cấp 
nhằm khuyến khích sản xuất, một loạt các chương trình trợ cấp hưu trí với các lựa chọn phù hợp 
(Chế độ nghỉ hưu dần dần hoặc từng phần)
! Những công việc không chính thức. Ban hành các chính sách và các chương trình ghi nhận sự hỗ trợ 
và đóng góp của những người cao tuôi khi họ làm việc không lương trong các khu vực không chính 
thức và các công việc chăm sóc tại nhà
! Các hoạt động tình nguyện. Ghi nhận các giá trị của công việc tình nguyện. Mở rộng cơ hội tham 
gia các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa cho người cao tuổi, nhất là những người muốn làm tình 
nguyện nhưng bị những hạn chế về sức khỏe, tài chính và phương tiện đi lại.

2.2. Khuyến khích người cao tuổi tham gia vào tất cả các hoạt động cộng đồng.

! Giao thông. Cung câp các dịch vụ đi lại công cộng với giá cả phải chăng ở khu vực nông thôn và 
thành thị để người cao tuổi (đặc biệt là những người không đi lại được) có thể tham gia đầy đủ các 
hoạt động của gia đình và xã hội
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! Người lãnh đạo. Nliên quan đến những người cao tuổi có những hoạt động chính trị ảnh hưởng đến 
quyền lợi của họ, bao gồm những người cao tuổi đang trong diện xem xét và đánh giá sức khỏe tại 
địa phương dựa trên các dịch vụ xã hội và các chương trình vui chơi giải trí, bao gồm những người 
cao tuổi trong các nỗ lực phòng chống và giáo dục nhắm giảm thiểu sự lây làn của HIV/AIDS. Liên 
quan đến những người cao tuổi làm cố vấn và điều tra viên đang nỗ lực phát triển các chương trình 
về quá trình lão hóa.
 ! Một xã hội dành cho mọi lứa tuổi. Tạo ra sự linh hoạt trong các khoảng thời gian dành cho công 
việc, giáo dục và các trách nhiệm chăm sóc trong suốt cuộc đời. Phát triển một loạt các nhà ở cho 
người lớn tuổi không có những rào cản giữa các thành viên trong gia đình, và khuyến khích họ tham 
gia đầy đủ các hoạt động của gia đình và cộng đồng. Khuyến khích họ trở thành tấm gương trong 
quá trình lão hóa và đưa ra những lời khuyên cho thế hệ trẻ. Nhận biết và hỗ trợ vai trò và trách 
nhiệm quan trọng của ông bà. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ làm việc trong 
lĩnh vực trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi.
! Một hình ảnh tích cực của quá trình lão hóa. Làm việc với các nhóm có đại diện là người cao tuổi và 
các phương tiện truyền thông để cung cấp hình ảnh thực tế và tích cực của quá trình lão hóa, cũng 
như các thông tin để hiểu biết thêm về quá trình này. Đối đầu với những tiêu cực và sự phân biệt 
tuổi tác.
! Giảm sự bất bình đẳng khi phụ nữ tham gia các hoạt động. Ghi nhận và hỗ trợ sự đóng góp quan trọng 
của phụ nữ lớn tuổi đối với gia đình và cộng đồng thông qua việc chăm sóc và tham gia vào nền kinh 
tế không chính thức. Cho phép họ tham gia vào các hoạt động chính trị và đưa ra quyết định khi họ 
về già. Cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho họ một cách công bằng như đối với nam giới.
! Hỗ trợ tổ chức đại diện người cao tuổi. Cung cấp bằng hiện vật và hỗ trợ tài chính và đào tạo cho các 
thành viên của các tổ chức này để họ có thể biện hộ, thúc đẩy và tăng cường sức khỏe, an ninh và sự 
tham gia đầy đủ của phụ nữ lớn tuổi và nam giới trong tất cả các mặt của đời sống cộng đồng.

3. An tòan xã hội

2.2. 1Đảm bảo sự an toàn và nhân phẩm cho người lớn tuổi bằng các chỉ cho họ thấy các quyền và 
nhu cầu về xã hội,tài chính và sự an toàn thân thể khi họ về già.

! An sinh xã hội. Cung cấp một mạng lưới xã hội an toàn cho người cao tuổi và người già neo đơn 
cũng nhưđề ra các sáng kiến an sinh xã hội để cung cấp lượng thu nhập ổn định và đầy đủ cho người 
già. Khuyến khích thế hệ trẻ chuẩn bị cho sức khỏe và tài chính của mình khi họ già.
! HIV và AIDS. Hỗ trợ đời sống xã hội, kinh tế và tâm lý lành mạnh cho những người cao tuổi phải 
chăm sóc bệnh nhân AIDS hoặc đóng vai trò làm cha mẹ cho những đứa trẻ mồ côi bị nhiễm AIDS. 
Hỗ trợ bằng hiện vật, hỗ trợ các khoản vay cho những người lớn tuổi giúp họ nuôi sống những người 
con cháu nhiễm HIV/AIDS
! Bảo vệ người tiêu dùng. Bảo vệ người tiêu dùng trước những loại thuốc và phương pháp điều trị 
không an toàn, những hành vi tiếp thị vô đạo đức, đặc biệt là đối với những người cao tuổi.
! Công bằng xã hội. Đảm bảo rằng sự chăm sóc người lớn tuoif dựa trên quyền lợi của họ và theo sự 
hướngdẫn của tổ chức Liên Hợp Quốc. Quyền lợi của những người lớn tuổi được duy trì ở mức lâu 
nhất.
! Nơi cư trú. Equyền lợi của người cao tuổi ghi rõ họ cần nơi cư ngụ an toàn và thích hợp, đặc biệt 
trong thời đại cung đột và khủng hoảng. Hỗ trợ nhà ở cho người cao niên và gia đình của họ khi cần 
thiết (đặc biệt chú ý tới hoàn cảnh của những người neo đơn) bằng việc trợ cấp tiền thuê nhà, hợp 
tác xã nhà ở, hoặc xây mới nhà ở…

Tiếp theo

Tiếp theo trang sau



59Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Các công cụ, nguồn thông tin và tài liệu tham khảo

! Khủng hoảng. Phát huy quyền lợi của người lớn tuổi khi có xung đột. Phải bảo vệ họ trong trường 
hợp khẩn cấp (có thể chuyển họ đến các trung tâm cứu trợ). Ghi nhận sự đóng góp của những người 
cao tuổi làm được trong việc nỗ lực phục hồi hậu quả sau khủng hoảng, ví dụ như các sáng kiến tái 
thiết mà họ đưa ra.
 ! Lạm dụng người cao tuổi. Thừa nhận sự lạm dụng người cao tuổi (lạm dụng thân thể, tình dục, tâm 
lý, tài chính hoặc bị bỏ bê), và khuyến khích truy tố kẻ lạm dụng. Đào tạo các cán bộ thực thi pháp 
luật, y tế và các nhà cung cấp dịch vụ xã hội, các nhà lãnh đạo tinh thần, các tổ chức luật sư bào chữa 
và các nhóm người cao tuồi để chỉ ra sự lam dụng đối với người cao tuổi. Tăng cường nhận thức về 
sự bất công của việc lạm dụng người cao tuổi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các 
chiến dịch nâng cao nhận thức. Bao gồm các phương tiện truyền thông, những người trẻ tuổi và cả 
những người cao tuổi đều hết sức nỗ lực trong vấn đề này.

3.2. Giảm thiểu sự bất bình đẳng trong quyền và nhu cầu an toàn đối với phụ nữ cao tuổi

! Ban hành và thực thi luật pháp bảo vệ các góa phụ khỏi các hành vi trộm cắp tài sản và các hoạt 
động có hại như nghi lễ chôn cất của các phù thủy, sẽ đe dọa sức khỏe và tài chính của họ.
! Ban hành và thực thi pháp luật bảo vệ những người phụ nữ cao tuổi khỏi các hành vi bạo lực.
! Cung cấp sự an sinh xã hội (hỗ trợ thu nhập) cho phụ nữ lớn tuổi không có lương hưu hoặc chỉ có 
khoản thunhập ít ỏi vì họ đã cống hiến phần lớn cuộc sống của mình cho gia đình. 

Nguồn: World Health Organization, 2002c.
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Bảng 5: Các chính sách quốc gia về sự lão hóa trên thế giới, ví dụ tại Châu Á và 
Thái Bình Dương

Nước Có/Không/
Chưa có 
câu trả lời

Các đặc điểm chính

Bangladesh Chưa Một dự thảo chính sách quốc gia mới được chuẩn bị bởi tổ chức Ủy ban 
quốc gia về người cao tuổi đã được trình lên chính phủ phê duyệt vào 
năm 2011. Các chính sách trước đưa ra mức trợ cấp tuổi già, hỗ trợ tài 
chính cho 400,000 người nghèo trên 57 tuổi

Campuchia Chưa Một kế hoạch cho chính sách quốc gia tại nước đang phát triển với hội 
trợ giúp người cao tuổi quốc tế nhằm đảm bảo cơ hội đóng góp và chia 
sẻ lợi ích phát triển đất nước của người cao tuổi. Bao gồm chính sách 
kinh tế xã hội, y tế, nghiên cứu. Một ủy ban liên bộ (đượcthành lập năm 
1998) chỉ ra cách phát triển các chính sách quốc gia và lên kế hoạch 
hành động cho các phúc lợi xã hội của người cao tuổi.

Fiji Không Hội đồng Fiji về các hoạt động xã hội đã soạn thảo một tập hợp các 
kiến nghị với tiêu đề “Tình trạng của người cao tuổi ở Fiji” (2001) về 
quá trình lão hóa hiệu quả, lành mạnh và an toàn

Ấn Độ Có Chính sách quốc gia về người già (1999) nhằm củng cố vị trí của người 
cao tuổi trong xã hội và giúp đỡ họ sống nốt phần đời con lại trong sự 
tôn trọng và bình yên. Chính phủ sẽ hỗ trợ những người cao tuổi, bảo 
vệ họ khỏi sự lạm dụng, khuyến khích sự tham gia của họ vào các hoạt 
động và cung cấp các dịch vụ chăm sóc để nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho họ.

Indonesia Có Kế hoạch hành động quốc gia cho quỹ phúc lợi của người cao tuổi 
(năm 2000) bao gồm việc tăng cường các tổ chức dành cho người cao 
tuổi cũng như phối hợp với các tổ chức có liên quan, những người cao 
tuổi có nguy cơ bị bỏ bê, sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng, các dịch 
vụ y tế cho người già, nâng cao đời sống kinh tế, tinh thần, tôn giáo, 
đặc biệt là cơ sở vật chất cho họ. Các phúc lợi trong đạo luật dành cho 
người cao tuổi (năm 1998) tuyên bố rằng người cao tuổi có quyền và 
nghĩa vụ như những thành viên khác trong cộng đồng và quốc gia.

Lào Không Bộ phận hỗ trợ người cao tuổi của Bộ lao động và phúc lợi xã hội cam 
kết sẽ thu thập các dữ liệu để xác định các vấn đề và hoạch định chiến 
lược cho chúng. Chính phủ cam kết các chính sách đảm bảo cho người 
cao tuổi có thể tham gia đầy đủ các hoạt động kinh tế xã hội, tăng cường 
các hệ thống gia đình, giáo dục và vận động sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Malaysia Có Chính sách quốc gia về người cao tuổi (năm 1996) nhằm mục đích tạo 
môi trường thuận lợi để tăng cường tự tôn trọng và quyền làm chủ của 
người cao tuổi trong xã hội, gia đình và đất nước, nâng cao khả năng 
tiếp tục hoạt động và hoạt động hiệu quả đối với sự phát triển của đất 
nước, hỗ trợ họ sống tự lập, khuyến khích sự sáng tạo và khả năng sẵn 
có của các cơ sở vật chất trong việc chăm sóc và bảo vệ những người 
lớn tuổi.
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Maldives Không Mặc dù không cần một chính sách quốc gia về vấn đề lão hóa, nhưng 
Chính phủ đã tích hợp với các kế hoạch phát triển khu vực kinh tế xã 
hội khác. Chính phủ sẽ xác định nhu cầu của đất nước đến năm 2003, 
thiết lập một cơ quan phối hợp có hiệu quả, tiến hành một cuộc điều
tra về quá trình lão hóa và sử dụng dữ liệu điều tra dân số để tạo cơ sở 
dữ liệu cho năm 2004, ngoài ra còn tích hợp các vấn đề lão hóa thành 
bản kế hoạch cho đến năm 2005.

Mông Cổ Có Luật người cao tuổi và các dịch vụ hỗ trợ cho người cao tuổi (năm 
1996) xác định nghĩa vụ của các tổ chức, đơn vị kinh doanh về việc bảo 
vệ người cao tuổi, và xác định phạm vi các dịch vụ hỗ trợ cho họ.

Nepal Không Đạo luật dành cho cư dân cao tuổi sống trong thành phố bao gồm sự 
tôn trọng, quản lý nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ công cộng, trách 
nhiệm hình sự, Ủy ban phúc lợi cho những người cao tuổi sống trong 
thành phố, tiêu chuẩn cho nhà dưỡng lão, các nghi thức tang lễ và bảo 
vệ tài sản cho họ. 

Pakistan Có Chính sách quốc gia cho người cao tuổi (năm 1999) nhằm mục đích 
thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế của người cao tuổi, tạo cơ hội cho họ 
đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Một gói phần mềm lợi ích mới 
ra mắt trong năm 2001 dành cho người trên 70 tuổi bao gồm
các ưu tiên về vé máy bay, khách sạn, miễn phí vào các trung tâm giải trí, 
được ưu tiên về điện, khí đốt và điện thoại.

People’s
Republic of
China 
(PRC)

Có Kế hoạch quốc gia hành động vì người cao tuổi (năm 1994) đặt ra ba 
mục tiêu chính: giải quyết những tác động của quá trình lão hóa đến sự 
phát triển về kinh tế xã hội của Trung Quốc, giảm bớt áp lực trong gia 
đình do số người già trong gia đình gia tăng, áp dụng các phương pháp 
tổng thể để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho người già và người 
chăm sóc họ.

Philippines Chưa Một chính sách quốc gia đang ở dạng dự thảo. Bản dự luật đang được 
trình lên Quốc hội và Thượng viện Philipin. Đạo luật dành cho cư dân 
cao tuổi ở thành phố (năm 1996) giảm cho họ 20% giá về y tế, giải trí, 
giao thông và nhà hàng

Hàn Quốc Có Các kế hoạch Y tế và phúc lợi trung và dài hạn cho người cao tuổi (năm 
1999) đề xuất bốn lĩnh vực phát triển cho đến năm 2003: xây dựng 
cơ sở hạ tầng đảm bảo sự độc lập về kinh tế, đảm bảo cuộc sống lành 
mạnh, năng động và đẩy mạnh phúc lợi xã hội.

Singapore Không Rất nhiều luật liên quan đến phúc lợi của người cao tuổi đã ra đời dù 
cho không có một chính sách quốc gia nào về vấn đề này. Một Ủy ban 
liên bộ về quá trình lão hóa được thành lập vào năm 1998 nhằm xác 
định những thách thức do dân số già đang diễn ra tại Singapore, định
hướng chính sách phát triển và chỉ đạo ở các quốc gia hợp tác. Ủy ban  
này bao gồm đại diện các Bộ, ban ngành theo luật định và các cơ quan 
phi chính phủ.
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Sri Lanka Có Chính sách quốc gia và kế hoạch hành động vì phúc lợi của người cao 
tuổi (năm 1992) đang được thực hiện. Mục đích của chính sách này 
là cho phép những người cao tuổi ở Sri Lanka làm chủ xã hội, kinh tế, 
thể chất, tinh thần và có một cuộc sống hữu ích. Kế hoạch phúc lợi cho 
người lớn tuổi tùy theo phong tục truyền thống, làm cho các gia đình 
và xã hội nhận thức tốt hơn các vấn đề lão hóa.

Thái Lan Có Các tuyên bố về người cao tuổi tại Thái Lan (năm 1999) cam kết tạo 
cuộc sống tốt hơn và bảo vệ quyền lợi cho những người cao tuổi. Kế 
hoạch quốc gia lần thứ hai cho người cao tuổi (2002-2021) bao gồm 
sự an ninh cho những người cao tuổi liên quan đến thu nhập, việc làm, 
y tế và giáo dục, nhà ở và môi trường, quyền lợi và sự an toàn cũng như 
thông tin và kiến thức. Nó cũng bao gồm các chiến lược nghiên cứu, 
kiến nghị nhằm theo dõi và đánh giá để người cao tuổi có thể tự chăm 
sóc cũng như tạo điều kiện để gia đình chăm sóc và hỗ trợ.

Việt Nam Không Mặc dù không có các chính sách quốc gia nhưng chiến lược cho sự phát 
triển và ổn định kinh tế xã hội (năm 1991) bao gồm các quy định đối 
với sự hội nhập của người cao tuổi trong cộng đồng và gia đình, sửa đổi 
hệ thống trợ cấp, thiết lập một mạng lưới các trung tâm y tế và xã hội

Nguồn: Adapted from HelpAge International, 2002.
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Hộp số 7: Các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc đối với người cao tuổi

Đại hội đồng:

Đánh giá những cống hiến của người cao tuổi cho xã hội, Phải thừa nhận rằng trong hiến chương 
của Liên Hợp Quốc tuyên bố, ngoài những điều khác, quyết tâm của họ nhằm tái khẳng định niềm 
tin vào các quyền cơ bản của con người, về nhân phẩm và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng 
của phụ nữ và nam giới tại các quốc gia lớn và nhỏ và thúc đầy sự tiến bộ xã hội cũng như nâng cao 
chất lượng cuộc sống và sự tự do.

Cần chú ý trong việc xây dựng các quyền trong Tuyên ngôn Nhân quyền, Công ước quốc tế về kinh 
tế, xã hội và văn hóa, Quyền Công ước quốc tế và Quyền Dân sự và các tuyên bố khác nhằm đảm 
bảo việc áp dụng các tiêu chuẩn phổ cập này cho các nhóm người đặc biệt.

Trong kế hoạch hành động quốc tế vì người cao tuổi, Hội đồng quốc tế thông qua về quá trình già 
hóa và được Đại hội đồng xác nhận trong nghị quyết 37/51 ngày 3 tháng 12 năm 1982

Đánh giá sự khác biệt của những người cao tuổi không chỉ giữa các quốc gia mà còn trong một đất 
nước, giữa các cá nhân, đòi hỏi một loạt các chính sách thích hợp

Nhận thức được rằng trong cuộc sống gia đình ở cả các nước phát triển và đang phát triển phải hỗ 
trợ cho nhân viên chăm sóc người già.

Nhận thức được rằng trong tất cả các quốc gia, những người cao tuổi chiếm số lượng lớn và ngày 
càng có sức khỏe tốt hơn.

Trong một thế giới với số lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng, cơ hội nên tạo cho những người 
sẵn sàng và có khả năng tham gia đóng góp cho các hoạt động của xã hội.

Nhớ rằng các tiêu chuẩn đã được thiết lập trong các kế hoạch hành động quốc tế về quá trình già 
hóa cùng các điều khoản, các kiến nghị, nghị quyết của tổ chức Lao động quốc tế, tổ chức Y tế thế 
giới và các tổ chức Liên hợp quốc khác.

Khuyến khích chính phủ kết hợp các nguyên tắc sau đây vào các chương trình quốc gia của họ:

Sự độc lập

1. Người cao tuổi có quyền được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, chỗ ở, quần áo và được chăm 
sóc sức khỏe bằng việc trợ cấp thu nhập, tìm người nhận nuôi, hỗ trợ về mặt cộng đồng và tự giúp 
đỡ chính mình.

2. Người cao tuổi có cơ hội làm việc hoặc tiếp cận với các cơ hội tạo thu nhập.
3. Người cao tuổi có thể tham gia vào việc xác định khi nào và ở đâu sẽ thu hồi lực lượng lao động.
4. Người cao tuổi có quyền tiếp cận với các chương trình giáo dục và đào tạo thích hợp.
5. Người cao tuổi phải được sống trong môi trường an toàn, phù hợp với sở thích cá nhân và những 

thay đổi về năng lực của mình.
6. Người cao tuổi sống tại gia đình càng lâu càng tốt

Sự tham gia

7. Người cao tuổi vẫn được hòa nhập cùng xã hội, tham gia tích cực vào việc xây dựng và thi hành 
các Chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến họ cũng như chia sẻ kiến thức và kỹ năng của mình 
cho thế hệ trẻ.

Tiếp theo trang sau
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8. Người cao tuổi có thể tìm kiếm và phát triển các cơ hội đối với các dịch vụ cộng đồng, họ có thể 
làm một tình nguyện viên ở các vị trí phù hợp với sở thích và khả năng của mình.

9. Người cao tuổi có thể thành lập các phong trào, hiệp hội của mình

Chăm sóc

10. Người cao tuổi phải được gia đình và cộng đồng chăm sóc và bảo vệ theo từng hệ thống xã hội 
của các giá trị văn hóa khác nhau.

11. Người cao tuổi cần được chăm sóc sức khỏe để giúp họ duy trì hoặc giữ sức khỏe về thân thể, 
tinh thần cũng như cảm xúc phấn chấn nhằm đầy lùi bệnh tật.

12. Người cao tuổi cần được tiếp cận với các dịch vụ xã hội và pháp lý để tăng cường quyền tự chủ, 
quyền được chăm sóc và bảo vệ.

13. Người cao tuổi có thể tham gia những hội từ thiện ở mức độ phù hợp để được chăm sóc, bảo vệ, 
phục hồi, kích thích xã hội cũng như tinh thần trong một môi trường nhân văn an toàn.

14. Người cao tuổi được hưởng các quyền của con người và quyền tự do khi cư trú tại bất kỳ nơi 
đâu, được chăm sóc, chữa trị cũng như tôn trọng nhân phẩm, niềm tin, nhu cầu, sự riêng tư, và 
quyền đòi hỏi sự chăm sóc cũng như chất lượng cuộc sống.

Sự tự thực hiện

15. Người cao tuổi có thể theo đuổi các cơ hội để phát triển khả năng của mình
16. Người cao tuổi có thể tiếp cận với các nguồn tài nguyên về giáo dục, văn hóa, tinh thần và giải 

trí.

Nhân phẩm

17. Người cao tuổi được mọi người tôn trọng, sống trong môi trường an toàn, không bị lạm dụng 
thể chất hoặc tinh thần.

18. Người cao tuổi được đối xử công bằng không kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc, khuyết tật hay có 
các dị tật khác, họ được đánh giá một cách độc lập với sự đóng góp kinh tế của mình.

Tiếp theo
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