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Lời cảm ơn
Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF xin bầy tỏ lòng biết ơn đến Joanne Vincenten và Morag Mackay từ Liên
Minh An Toàn Trẻ em Châu Âu người đã viết bản tóm tắt này và một bộ tờ thông tin dựa trên bản đầy đủ
của Báo Cáo về phòng ngừa thương tích ở trẻ em. Bản báo cáo đầy đủ đã được xây dựng với sự đóng góp
của hơn 180 cộng tác viên (biên tập viên, các tác giả đầu ngành, các thành viên của nhóm làm việc, những
người tham gia tư vấn khu vực và các nhà phê bình đồng đẳng) từ 56 quốc gia trên thế giới. Các hỗ trợ và
hướng dẫn được các cố vấn cho báo cáo này, các cố vấn khu vực của WHO và các nhân viên của UNICEF
đưa ra. Sẽ không thể hoàn thành được báo cáo này nếu không có sự cống hiến, hỗ trợ và trình độ chuyên
môn của họ.
Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em, bản tóm tắt và những tờ thông tin cũng nhận được sự
đóng góp của một số tác giả khác, cụ thể là, Tony Kahane người đã biên tập bài viết cuối cùng của báo cáo
chính và Angela Burton người đã biên tập bản tóm tắt. Lời cảm ơn cũng dành cho những người sau đây:
Kidist Bartolomeos và Ian Scott cho công việc điều phối thường ngày của họ; Mike Linnan cho việc phân
tích số liệu của UNICEF/TASC; Kidist Bartolomeos, Colin Mathers và Karen Oldenziel cho việc phân tích
và diễn giải các số liệu của WHO; Adnan Hyder và Prasanthi Puvanachandra cho việc phân tích các số liệu
từ nghiên cứu đa quốc gia; Laura Sminkey và Steven Lauwers về truyền thông và sự ủng hộ tích cực; Susan
Kaplan về việc đọc và sửa bản in và Liza Furnival về việc lập bảng chú giải; Susan Hobbs, Irene Lengui và
Aaron Andrade cho việc thiết kế đồ họa; Pascale Broisin và Frederique Robin-Wahlin cho việc điều phối in
ấn; và cuối cùng là, Pascale Lanvers-Casasola cho các hỗ trợ của bà về hành chính và để điều phối việc biên
dịch báo cáo này sang các ngôn ngữ khác.
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Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF cũng mong muốn bày tỏ lời cảm ơn tới các cơ quan sau đây vì những hỗ
trợ tài chính hào phóng cho việc xây dựng, biên dịch và xuất bản báo cáo này: Chương trình Vùng Vịnh Ả
rập của các Tổ chức Phát triển của Liên Hiệp Quốc (AGFUND); Chính phủ các quốc gia Bỉ, Canada, Na Uy,
Thụy Điển, Liên Hiệp Vương Quốc Anh; Diễn đàn toàn cầu về Nghiên cứu Y tế; Chính phủ Hà Lan; Các
Trung tâm Phòng chống Bệnh tật của Hoa Kỳ, Trung tâm Quốc gia Phòng chống Tai nạn và Thương tích.
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Lời tựa
Mỗi ngày trên khắp thế giới cuộc sống của hơn 2000 gia đình phải rơi lệ vì sự ra đi của một đứa trẻ do một
thương tích được gọi là ‘tình cờ’. Sự đau khổ mà các gia đình này phải chịu – những người mẹ, người cha,
người anh, người chị, hay ông bà và bạn bè – là vô hạn và thường lan tỏa ra khắp cộng đồng. Thảm kịch
như vậy có thể làm thay đổi nhiều cuộc đời một cách không thể khác được.

Các thương tích ở trẻ em đã và đang bị lãng quên trong rất nhiều năm qua, và còn thiếu nhiều trong các
sáng kiến hiện thời về sự sống còn của trẻ trong chương trình nghị sự toàn cầu. Qua bản Báo cáo thế giới
về phòng chống thương tích ở trẻ em này, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và nhiều
đối tác khác đã quyết định phải đưa vấn đề thương tích trẻ em thành một ưu tiên cho y tế công cộng toàn
cầu và phát triển các cộng đồng. Kiến thức và kinh nghiệm của gần hai trăm chuyên gia từ tất cả các lục
địa và các ngành nghề khác nhau là vô giá trong việc đặt nền móng cho báo cáo trong thực tế cần sự chú ý
ở rất nhiều quốc gia.
Mức độ chín chắn của trẻ em, mối quan tâm và nhu cầu của chúng khác với người lớn. Vì vậy, việc sao chép
đơn thuần các chiến lược phòng chống thương tích phù hợp với người lớn là không bảo vệ trẻ em một cách
thích đáng. Có những can thiệp đã được thực chứng như ghế ngồi của trẻ em trên ô tô, các mũ bảo hiểm xe
đạp, đóng gói chống trẻ cho thuốc chữa bệnh, làm hàng rào cho bể bơi, quy định về nhiệt độ cho vòi nước
nóng và chấn song cửa sổ, để định rõ một số ít can thiệp.
Bộ Y tế có thể đóng một vai trò trung tâm trong việc phòng chống, tuyên truyền và nghiên cứu chăm sóc
và phục hồi chức năng của trẻ em với các thương tật. Những ngành chủ chốt khác bao gồm giáo dục, giao
thông, môi trường và thực thi pháp luật.
Bản Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em này cần được xem như là một sự bổ sung cho
nghiên cứu của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về bạo lực đối với trẻ em được phát hành vào cuối năm 2006.
Báo cáo đó đã đề cập tới các thương tích liên quan tới bạo lực hay có chủ ý. Cả hai báo cáo gợi ý rằng các
chương trình phòng chống bạo lực và thương tích ở trẻ em cần được lồng ghép vào với sự sống còn của trẻ
em và các chiến lược to lớn khác tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của trẻ em.
Bằng chứng cho thấy những thành công ấn tượng trong công tác phòng chống thương tích ở trẻ em đã đạt
được tại các quốc gia vừa có kế hoạch thực hiện với sự tham gia đa ngành. Các kết quả này ủng hộ cho việc
tăng đầu tư về nguồn nhân lực và năng lực thể chế. Điều này sẽ cho phép sự phát triển, thực hiện và đánh
giá các chương trình để ngăn chặn cơn triều dâng về thương tích ở trẻ em và tăng cường sức khỏe và tình
trạng hạnh phúc của trẻ em và gia đình các em trên toàn thế giới. Việc thực hiện các can thiệp đã được thực
chứng có thể cứu sống hàng nghìn trẻ em mỗi ngày.

Margaret Chan
Tổng giám đốc
Tổ chức Y tế Thế giới

Ann Veneman
Giám đốc Điều hành
Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc
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Một khi trẻ em lên 5 tuổi, các thương tích không chủ ý là mối đe dọa lớn nhất tới sự sống còn của các em.
Các thương tích không chủ ý cũng là một nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tàn tật, mà có thể có ảnh
hưởng kéo dài một cách toàn diện tới cuộc đời non trẻ của các em: những mối quan hệ, việc học tập và vui
chơi. Trong số đó, những trẻ em phải sống trong nghèo đói, gánh nặng của thương tích là cao nhất, vì những
em này ít có khả năng hưởng lợi từ các biện pháp phòng ngừa mà các em khác có thể đã nhận được.
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Thương tích ở trẻ em
Lời giới thiệu

Bản báo cáo này – nhằm tới các nhà hoạch định chính sách – là một tóm tắt của Báo cáo thế giới về phòng chống
thương tích ở trẻ em1, báo cáo cung cấp một rà soát toàn diện về kiến thức hiện nay về các hình thức khác
nhau của các thương tích không chủ ý ở trẻ em (các thương tích giao thông đường bộ, đuối nước, bỏng,
ngã và ngộ độc) và làm thế nào để phòng chống được những thương
tích này..
Mục đính tổng thể của báo cáo chính và bản tóm tắt này là:
• nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, các yếu tố nguy cơ và ảnh
hưởng của các thương tích ở trẻ em trên toàn cầu;
• thu hút sự chú ý đến tính có thể phòng ngừa của các thương tích ở trẻ em
và trình bầy những gì đã biết về tính hiệu quả của các chiến lược can thiệp;
• đưa ra các khuyến nghị mà có thể được tất cả các quốc gia thực hiện
để giảm các thương tích ở trẻ em một cách có hiệu quả.

Nghiên cứu của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc về
Bạo Lực đối với Trẻ em năm 2006 (2) và đi kèm
với Báo cáo thế giới về bạo lực đối với trẻ em
(3) đã cung cấp một kiểm điểm sâu sắc về các
thương tích chủ ý ở trẻ em. Thêm vào đó, bản Báo
cáo thể giới về bạo lực và sức khỏe đã bao gồm
các chương về lạm dụng trẻ em, bạo lực thanh
thiếu niên và xâm hại tình dục (4). Báo cáo này,
do vậy, chỉ tập trung vào các thương tích không
chủ ý hay ‘vô tình’.

Vì các mục đích của báo cáo này, trẻ em được định nghĩa theo Công
ước về các Quyền của trẻ em (1), và do đó chỉ tập trung vào các thương
tích xuất hiện ở trẻ “dưới 18 tuổi”. Tuy nhiên, một vài số liệu của WHO
không thể kết hợp lại được thành dưới 18 tuổi, và do vậy thay vào đó
loại hình dưới 20 tuổi đã được sử dụng. Để làm rõ, phạm vi tuổi luôn
được chỉ ra tại các bảng và hình minh họa.
1

Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J, và các cộng sự, tái bản. Báo cáo thể giới về phòng
chống thương tích ở trẻ em. Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF, 2008.

C H U Y Ệ N C ỦA J UA N
Juan sống với bố, mẹ, bốn em trai và hai em gái ở một làng nhỏ ngoại ô Merinda tại Mehicô. Ở tuổi 14 Juan
không còn đi học nữa, vì cậu phải giúp bố bán trái cây bên đường. Lý do cậu phải bỏ học liên quan tới một tai
nạn khủng khiếp mà cô em út, Martha gặp phải cách đây 18 tháng.
Martha – lúc đó lên sáu tuổi, đã ngã xuống giếng ở sân sau nhà trong khi cố vớt đồ chơi mà em đánh rơi
xuống giếng. Juan là người đầu tiên có mặt tại hiện trường tai nạn và đã đi gọi bố đang bán trái cây ở đường
xa về. Hai người trong số họ mang Martha, người ủ rũ và không khóc, chạy tới phòng khám gần nhất. Các bác sĩ đã giúp em tỉnh lại
nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm và cần phải chuyển lên bệnh viện lớn ở Merida, nơi em phải ở lại nhiều tuần.

© WHO

Juan hiện vẫn bị tai nạn này ám ảnh. Cậu cảm nhận có trách nhiệm cho việc Martha bị ngã xuống giếng, cho rằng tai nạn đó sẽ không xảy ra giá mà cậu có
mặt ở đó. Đồng thời cậu cũng hãnh diện khoe với khách đến thăm về công trình gỗ mà cậu và bố cậu đã làm đặt lên giếng nước để ngăn chặn tai nạn tương
tự xảy ra.
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Công ước đánh dấu về các quyền lợi của trẻ em được hầu hết các chính phủ thông qua tuyên bố rằng trẻ em
trên toàn thế giới có quyền được hưởng một môi trường an toàn và được bảo vệ khỏi thương tích và bạo lực.
Công ước cũng tuyên bố rằng các cơ quan tổ chức, các dịch vụ, và các cơ sở có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ
trẻ em phải tuân thủ các tiêu chuẩn đã được quy định, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn và sức khỏe. Bảo vệ
những quyền lợi này ở khắp mọi nơi không phải là dễ dàng, nhưng có thể đạt được bằng hành động phối hợp.
Trẻ em tiếp xúc với các hiểm họa và nguy cơ khi chúng đi lại trong sinh hoạt hàng ngày và dễ bị tổn thương ở
khắp mọi nơi đối với các loại thương tích giống nhau. Tuy nhiên, môi trường tự nhiên, xã hội, văn hóa, chính
trị và kinh tế nơi trẻ em đang sống khác nhau rất nhiều. Do vậy, các môi trường cụ thể của trẻ là rất quan trọng.
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Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

Thương tích ở trẻ em có phải là vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng không?
Thương tích là kẻ giết người chính đối với trẻ em trên toàn thế giới, chịu trách nhiệm cho hơn 900.000 ca
tử vong trẻ em và thanh niên dưới 18 tuổi mỗi năm. Nghĩa là mỗi giờ trong ngày có hơn 100 trẻ em chết
một cách uổng phí. Các thương tích không chủ ý chiếm gần 90% tổng số các trường hợp này. Riêng thương
tích giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong cao trong số trẻ ở độ tuổi 15–19 và là
nguyên nhân đứng thứ hai trong số các thanh thiếu niên 10-14 tuổi. (Xem Bảng 1)
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Bảng 1: Các nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ ema, cả hai giới, Thế giới, năm 2004
Thư tự

Dưới 1 tuổi

1-4 tuổi

5-9 tuổi

10-14 tuổi

15–19 tuổi

Tổng số dưới 20 tuổi

1

Nguyên nhân
chu sinh

Nhiễm trùng đường
hô hấp dưới

Nhiễm trùng đường
hô hấp dưới

Nhiễm trùng đường
hô hấp dưới

Thương tích
giao thông đường bộ

Nguyên nhân
chu sinh

2

Bệnh
tiêu chảy

Bệnh
tiêu chảy

Thương tích
giao thông đường bộ

Thương tích
giao thông đường bộ

Thương tích
tự gây ra

Nhiễm trùng đường
hô hấp dưới

3

Nhiễm trùng đường
hô hấp dưới

Sởi

Sốt rét

Đuối nước

Bạo lực

Bệnh
tiêu chảy

4

Sốt rét

Sốt rét

Bệnh
tiêu chảy

Sốt rét

Nhiễm trùng đường
hô hấp dưới

Sốt rét

5

Dị tật
bẩm sinh

HIV/AIDS

Viêm màng não

Viêm màng não

Đuối nước

Sởi

6

Ho kéo dài

Dị tật
bẩm sinh

Đuối nước

HIV/AIDS

Bệnh lao

Dị tật
bẩm sinh

7

HIV/AIDS

Suy dinh dưỡng
do thiếu prô- tê- in

Suy dinh dưỡng
do thiếu prô- tê- in

Bệnh lao

Bỏng
do lửa

HIV/AIDS

8

Uốn ván

Đuối nước

Sởi

Bệnh
tiêu chảy

HIV/AIDS

Thương tích
giao thông đường bộ

9

Viêm màng não

Thương tích
giao thông đường bộ

Bệnh lao

Suy dinh dưỡng
do thiếu prô- tê- in

Bệnh bạch cầu

Ho kéo dài

10

Sởi

Viêm màng não

HIV/AIDS

Thương tích
tự gây ra

Viêm màng não

Viêm màng não

11

Suy dinh dưỡng
do thiếu prô- tê- in

Bỏng
do lửa

Bỏng
do lửa

Bệnh bạch cầu

Xuất huyết
bà mẹ

Đuối nước

12

Bệnh giang mai

Bệnh lao

Dị tật bẩm sinh

Bỏng
do lửa

Ngã

Suy dinh dưỡng
do thiếu prô- tê- in

13

Rối loạn
nội tiết

Bệnh lao

Dị tật
bẩm sinh

Chiến tranh và
xung đột

Ngộ độc

Uốn ván

14

Bệnh lao

Nhiễm khuẩn đường
hô hấp trên

Động kinh

Bạo lực

Nạo thai

Bệnh lao

15

Nhiễm khuẩn đường
hô hấp trên

Bệnh giang mai

Bệnh bạch cầu

Bệnh trùng
mũi khoan

Động kinh

Bỏng
do lửa

a
Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật 2004.

Ngoài các ca tử vong do thương tích không chủ ý, có hàng chục triệu
trẻ em đòi hỏi phải được chăm sóc tại bệnh viện do các thương tích
không gây tử vong. Nhiều trong số các trường hợp này đã bị thương
tật dưới dạng nào đó, thường là hậu quả suốt đời. Các vụ va chạm
giao thông đường bộ và ngã xếp loại trong 15 nguyên nhân hàng đầu
của gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới ở trẻ em từ 0–14 tuổi. Còn
đối với các em sống sót, nhu cầu chăm sóc và phục hồi chức năng cho
thương tích và khả năng bị tàn tật suốt đời có thể ảnh hưởng sâu xa
tới tương lai, sức khỏe, giáo dục và cả các hoạt động xã hội của các
em và ảnh hưởng tới cuộc sống của cha mẹ các em.

2

Thương tích là gì?
Thương tích được định nghĩa là “sự tổn hại
về thể chất xảy ra khi cơ thể con người bất
ngờ phải chịu một lực vượt quá ngưỡng chịu
đựng về sinh lý – nếu không thì là hậu quả
của tình trạng thiếu một trong những yếu
tố sống còn như ô xi” (5).

Bản tóm tắt

Gánh nặng thương tích ở trẻ em là bất bình đẳng. Trẻ em ở các quốc gia nghèo hơn và ở các gia đình nghèo
hơn tại các quốc gia giàu có thì dễ bị tổn thương nhất (Hình 1). Hơn 95% cả các ca tử vong do thương tích
ở trẻ em trên thế giới xảy ra tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Mặc dù tỷ lệ tử vong do thương
tích ở trẻ em là thấp hơn rất nhiều tại các quốc gia phát triển, nhưng thương tích vẫn là các nguyên nhân
chính của tử vong, chiếm tới 40% tổng số tử vong trẻ em.

45+
30–44.9
15–29.9
<15
No data

Châu Phi
LMIC
53.1

Châu Mỹ
HIC
14.4

LMIC
21.8

Đông Nam Á
LMIC
49.0

Châu Âu
HIC
7.9

LMIC
25.4

Đông Địa Trung Hải

Tây Thái Bình Dương

HIC
41.6

HIC
7.8

LMIC
45.7

LMIC
33.8

a

Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi. HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.

Sự thật về các thương tích ở trẻ em
•
•
•
•
•
•
•
•

900.000 trẻ em dưới 18 chết mỗi năm là kết quả của thương tích không chủ ý.
Các thương tích không chủ ý là nguyên nhân hàng đầu của tử vong đối với trẻ em trên 9 tuổi.
Các thương tích giao thông đường bộ và đuối nước chiếm tới gần một nửa các thương tích không chủ ý ở trẻ em.
Mỗi năm, hàng chục triệu trẻ em cần đến chăm sóc của bệnh viện cho các thương tích không gây tử vong.
Các thương tích giao thông đường bộ và ngã là các nguyên nhân chính gây tàn tật ở trẻ em liên quan tới thương tích.
95% các thương tích ở trẻ em xảy ra tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Thương tích ở trẻ em vẫn còn là một vấn đề ở các quốc gia thu nhập cao, chiếm tới 40% tử vong trẻ em.
Rất nhiều các quốc gia thu nhập cao đã có khả năng giảm tử vong do thương tích ở trẻ em tới 50% trong hơn ba thập kỷ qua bằng cách
thực hiện các tiếp cận đa ngành, đa chiều để phòng chống thương tích ở trẻ em.
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Hình 1: Tỷ lệ tử vong do thương tích không chủ ý trên 100.000 dâna theo khu vực của WHO và mức độ thu nhập, 2004
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Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

Thương tích ở trẻ em có liên quan như thế nào tới các mối quan tâm khác về sức
khỏe trẻ em?
Vì thương tích là nguyên nhân tử vong và thương tật hàng đầu ở trẻ em
trên toàn thế giới, phòng chống thương tích ở trẻ em có liên quan chặt
chẽ đến các vấn đề khác về sức khỏe của trẻ em. Giải quyết thương tích
ở trẻ em phải là bộ phận trung tâm của tất cả các sáng kiến cải thiện tình
hình tử vong và mắc bệnh ở trẻ em và sức khỏe chung của trẻ.

“Nếu, cuối cùng, chúng ta sắp đạt được Mục
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ là giảm tỷ lệ tử
vong ở trẻ em, thì điều khẩn thiết là chúng ta
phải hành động để xác định các nguyên nhân
thương tích ở trẻ em
Anupama, Rao Singh
Giám đốc khu vực UNICEF Đông Á và Thái Bình
Dương.

Sự sinh tồn của trẻ em được mô tả như “vấn đề đạo đức cấp bách nhất
của Thiên niên kỷ mới” (6) và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, được
thông qua vào tháng 11 năm 1989 đã khẳng định rằng mỗi đứa trẻ có
quyền được hưởng mức độ cao nhất có thể về sức khỏe và môi trường
an toàn. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã thông qua Công ước
này, điều này đòi hỏi tất cả các biện pháp giáo dục và xã hội, hành chính, luật pháp phù hợp phải được các
quốc gia thực thi (1). Công ước quốc tế về quyền trẻ em đưa ra một tuyên bố có quyền lực về các quan điểm
tập thể về các trách nhiệm với trẻ em, nhưng một tuyên bố là chưa đủ – hành động mới là cần thiết.
Ở rất nhiều quốc gia, tỷ lệ tử vong do các thương tích ở trẻ em từ 1 đến 4 tuổi là vấn đề đủ nghiêm trọng để
thấy rằng việc không quan tâm giải quyết các thương tích cùng với các bệnh truyền nhiễm sẽ cản trở việc
đạt được mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ thứ tư-giảm tử vong trẻ em.

Tại sao vấn đề thương tích ở trẻ em lại cấp bách?
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Với sự tiến bộ trong các lĩnh vực khác của sức khỏe trẻ em và các phương pháp thu thập số liệu tốt hơn,
hiện nay đã rõ rằng là thương tích là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và sức khỏe kém ở hầu
hết các quốc gia (7, 8). Sự thừa nhận này là mới gần đây và với việc nó thành hiện thực, toàn bộ phạm vi của
vấn đề về các thương tích vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ ở rất nhiều quốc gia. Ví dụ như, các điều tra
dựa vào cộng đồng trên phạm vi rộng mới đây tại 5 quốc gia ở Đông Nam Á xem xét lại toàn bộ tử vong trẻ
em đã phát hiện rằng con số tử vong do thương tích là cao hơn nhiều so với những gì người ta đã nghĩ về
trẻ em ở tất cả các lứa tuổi (9). Những vấn đề sâu xa hơn nữa, như toàn cầu hóa, đô thị hóa, cơ giới hóa và
thay đổi môi trường, tất cả đều tiềm ẩn khả năng làm cho thương tích trở nên tồi tệ hơn.

Các mô hình về thương tích ở trẻ em là gì?
Các thương tích ở trẻ em khác nhau về tính nghiêm trọng, nguyên nhân, tuổi của trẻ em và nơi các em sống,
tất cả những điều này cần được tính đến khi lập kế hoạch hành động.

Các thương tích gây tử vong ở trẻ em

Phần lớn các thương tích gây tử vong ở trẻ em dưới 18 trong năm 2004 là kết quả của các vụ va chạm giao
thông đường bộ, đuối nước, bỏng do lửa, ngã hay ngộ độc. Năm loại hình này góp đến 60% cả tử vong do
thương tích ở trẻ em (Hình 2).

Hình 2: Phân bổ tử vong trẻ em do thương tích trên toàn cầu theo nguyên nhân, từ 0-17
tuổi, Thế giới, 2004
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Thương tích GTĐB
22.3%

Nguyên nhân
a
không chủ ý khác
31.1%

Đuối nước
16.8%

Chiến tranh
2.3%
Tự hại
4.4%
Bỏng lửa
9.1%
Giết người
5.8%

Ngộ độc
3.9%

Ngã
4.2%

a ‘Nguyên nhân khác’ bao gồm ngạt thở, bị nghẹt, tắc khí quản, động vật hoặc rắn cắn,
giảm thân nhiệt và chứng thân nhiệt cao.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn Cầu: cập nhật năm2004.

Bản tóm tắt

Tỷ lệ tử vong do thương tích ở trẻ em tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình cao hơn 3 lần so với các
quốc gia thu nhập cao, có những khác biệt lớn theo loại hình tử vong do thương tích. Đối với các ca tử vong
do lửa hoặc hỏa hoạn, tỷ lệ ở các quốc gia thu nhập thấp cao gấp gần 11 lần so với quốc gia thu nhập cao,
đối với đuối nước hơn 6 lần, ngộ độc 4 lần và ngã hơn khoảng 6 lần (Bảng 2).

Bảng 2: Phân bổ tử vong trẻ em do thương tích trên toàn cầu theo nguyên nhân, từ 0-17 tuổi, Thế giới, 2004
THƯƠNG TÍCH KHÔNG CHỦ Ý
Thương tích
đường bộ

Đuối nước

Bỏng do lửa

Ngã

Ngộ độc

Nguyên nhân
khácb

TỔNG SỐ

HIC

7.0

1.2

0.4

0.4

0.5

2.6

12.2

LMIC

11.1

7.8

4.3

2.1

2.0

14.4

41.7

Thế giới

10.7

7.2

3.9

1.9

1.8

13.3

38.8

a

Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
‘‘Nguyên nhân khác’ bao gồm đám cháy âm ỉ, sự ngạt hơi, bị nghẹn thở, rắn hay động vật cắn, chứng giảm nhiệt và chứng than nhiệt cao.
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình..
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật 2004.

Tỷ lệ tử vong và loại hình tử vong do thương tích không chủ ý cũng khác nhau theo tuổi, và có sự khác nhau
lớn giữa các quốc gia giàu và nghèo. Ví dụ như, trong khi đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong
trẻ em dưới 5 tuổi ở cả Hoa Kỳ lẫn châu Á, và tỷ lệ tử vong là cao hơn 30 lần ở châu Á (9, 10).
Trẻ em trai tử vong phổ biến hơn trẻ em gái ở tất cả các loại hình thương tích không chủ ý, trừ bỏng do lửa
(Hình 3), ở những nơi cụ thể trên thế giới, chẳng hạn như Khu Vực Đông Nam Á của WHO và các quốc gia
thu nhập thấp và trung bình của Khu vực miền Đông Địa Trung Hải, tử vong của nữ vị thành niên vượt
quá nam vị thành niên tới 50%. Ở hầu hết các khu vực và quốc gia, sự khác biệt trong các thương tích gây
tử vong giữa các em trai và gái tăng lên theo độ tuổi. Các tỷ lệ là gần bằng nhau cho tới 5 tuổi, sau đó trẻ
em trai gây ra một tỷ lệ tăng lớn cho tới tuổi vị thành niên khi mà các nam vị thành niên từ 15–17 tuổi gây
ra 86% tử vong do thương tích.

Hình 3: Tỷ lệ tử vong do thương tích không chủ ý trên 100.000 dâna theo nguyên nhân và giới tính, Thế giới, 2004
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Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
‘Nguyên nhân khác’ bao gồm ngạt thở, bị nghẹt, tắc khí quản, động vật hoặc rắn cắn, giảm thân nhiệt và chứng thân nhiệt cao.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn Cầu: cập nhật năm 2004.
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Các thương tích không gây tử vong ở trẻ em và tàn tật
Tử vong do thương tích chỉ là chóp của tảng
băng và các nguyên nhân thương tích gắn liền
với tử vong trẻ em là khác với các nguyên nhân
của thương tích không gây tử vong và tàn tật
(xem Hình 4 minh họa tháp thương tích không
gây tử vong ở trẻ em). Do vậy, điều quan
trọng là phải xem xét vượt qua giới hạn các ca
tử vong do thương tích, vì việc chỉ tập trung
vào các tử vong có thể dẫn đến các chiến lược
phòng chống thương tích không tính đến các
thương tích không gây tử vong xảy ra thường
xuyên gây tốn kém cho hệ thống y tế.
Các thương tích vùng đầu là loại hình thương
tích phổ biến nhất – và tiềm ẩn mức nghiêm
trọng nhất – mà trẻ em phải chịu. Trong số các
thương tích nhỏ xảy ra với trẻ em, người ta
thường thấy vết rách và thâm tím. Tuy nhiên,
loại hình thương tích không chủ ý phổ biến
nhất đòi hỏi phải nhập viện ở trẻ em dưới 15
tuổi là gãy xương tay và chân.

Hình 4: Tính nghiêm trọng của ngã trên 100.000 dân trong số trẻ
em từ 0–17 tuổi, Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
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Các số liệu của Giám sát toàn cầu về thương tích không chủ ý ở trẻ em được tiến hành ở 4 quốc gia – Băngla-đét, Colombia, Ai cập và Pakistan – đã chỉ ra rằng gần một nửa số trẻ em dưới 12 tuổi những em phải
chịu một thương tích không chủ ý nặng tới mức phải được điều trị tại phòng cấp cứu đã bị thương tật
suốt đời. Trong số trẻ em bị bỏng, 8% bị thương tật suốt đời, trong khi trẻ em bị thương tích trong các vụ
va chạm giao thông thậm trí còn dễ bị các dạng thương tật khác hơn. Rất nhiều em sống sót sau các chấn
thương lớn đã bị thương tật về tâm thần hay tâm lý và thể chất kéo dài, với một ảnh hưởng quan trọng tới
cuộc sống riêng của các em cũng như gia đình. Hơn nữa trẻ em không những bị ảnh hưởng của thương tích
với chính các em, mà còn bị ảnh hưởng của thương tích với những người khác. Điều này đặc biệt đúng khi
một thương tích xảy ra với cha mẹ hoặc người trông giữ các em dẫn đến kết quả là tử vong hay tàn tật và
mất đi nguồn thu nhập của gia đình (10, 12).
Mặc dù vấn đề thương tích là rất lớn, nhưng vẫn có thể giải quyết được. Kinh nghiệm và nghiên cứu ở các
quốc gia thu nhập cao đã cho thấy rằng phần lớn các thương tật và tử vong ở trẻ em do thương tích là có thể
phòng ngừa được, và phần nhiều trong kiến thức đó có thể áp dụng được vào tất cả các quốc gia (13–15).

Điều gì làm cho trẻ em trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương đối với thương tích?

Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Khả năng và hành vi của các em khác với những khả năng và hành
vi của người lớn, điều này làm cho chúng có nguy cơ bị thương tích cao hơn. Khả năng thể chất và tâm thần
của trẻ em, mức độ phụ thuộc, loại hình hoạt động và các hành vi có nguy cơ tất cả đều thay đổi về căn bản
khi chúng lớn lên (16–19). Nhưng khi trẻ em phát triển, tính tò mò và nhu cầu thử nghiệm của trẻ không
thường xuyên phù hợp với năng lực để hiểu biết và phản ứng với nguy hiểm, làm cho chúng có nguy cơ
thương tích. Do vậy, thương tích ở trẻ em liên quan nhiều đến các loại hình chúng hoạt động, và điều này
đến lượt nó lại liên quan đến tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ.

Các vấn đề về tuổi và giai đoạn phát triển

Tử vong do thương tích ở trẻ em và thương tích là khác nhau về căn bản theo tuổi. Điều quan trọng là các
chiến lược phòng chống thương tích phải tính đến tuổi và các giai đoạn phát triển của trẻ cũng như thực tế
thế giới đang thay đổi của chúng ta. Ví dụ như, tình hình ở các vùng cận sa mạc Sahara châu Phi nơi HIV
và AIDS đang gây ra cho các hộ gia đình không có cha mẹ và buộc trẻ em phải đảm nhận trách nhiệm của
người lớn, chứng minh bản chất của trẻ em đã bị thay đổi hoàn toàn (20, 21).
Một số đặc điểm thể chất làm cho trẻ em dễ bị tổn thương với các thương tích. Kích thước nhỏ bé của chúng
làm tăng nguy cơ trước môi trường đường bộ. Phát hiện ra chúng khó hơn so với người lớn và nếu bị xe cộ
va phải, chúng dễ phải chịu thương tích vùng đầu hoặc cổ hơn so với người lớn (22). Đồng thời, trẻ nhỏ có
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khó khăn phát hiện xe cộ, nhận định về tốc độ của các xe cộ đang chạy tới và về khoảng cách tới một chiếc
xe thông qua tiếng động cơ của nó (23). Da của trẻ nhỏ dễ bị bỏng sâu hơn và nhanh hơn, ở nhiệt độ thấp
hơn so với da dầy hơn ở người lớn (24). Hơn nữa, các đặc điểm thể chất nhất định của trẻ nhỏ có thể ảnh
hưởng đến hậu quả của thương tích. Ví dụ, với cùng lượng chất độc trẻ em sẽ có nhiều khả năng ngộ độc
hơn so với người lớn vì trọng lượng của đứa trẻ nhỏ hơn. (5). Kích thước nhỏ hơn của trẻ em cũng tạo ra
nguy cơ đối với các bộ phận cơ thể, nguy hiểm nhất là đầu. Nhiều sản phẩm và môi trường không tính đến
những nguy cơ này một cách đúng mức.
Các nghiên cứu về trẻ em tham gia giao thông cho thấy trẻ nhỏ có thể thiếu kiến thức, kỹ năng và mức độ
tập trung cần thiết để xử lý môi trường đường bộ, cho dù tình trạng đường có tốt đến mấy (25). Hơn nữa
khả năng về thể chất của chúng có thể không tương xứng với khả năng nhận thức. Ví dụ trẻ nhỏ, trong quá
trình khám phá thế giới, có thể rơi từ trên cao bởi vì khả năng leo trèo của chúng không tương xứng với
khả năng cân bằng hoặc suy luận (22).

Các em trai có xu hướng bị thương tích thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn so với các em gái (5, 26) và
các lý thuyết khác nhau đã đề xuất sự khác nhau về các tỷ lệ thương tích giữa các em trai và các em gái (27).
Những giả thuyết này bao gồm ý kiến cho rằng các em trai tham gia vào nhiều nguy cơ hơn so với các em
gái, rằng chúng có các mức độ hoạt động cao hơn, rằng chúng cư xử một cách bột phát (28, 29). Cũng bao
gồm trong các giả thuyết rằng các em trai được xã hội hóa theo một cách khác với các em gái. Các em trai
ít bị bố mẹ cấm khám phá, chúng dễ có khả năng được cho phép đi xa hơn, và chúng dễ có khả năng được
phép chơi một mình hơn (30–32).

Nghèo đói
Trẻ em ở các quốc gia nghèo hơn và những em sống trong các gia đình kém phong lưu hơn ở các quốc gia
giàu có hơn đang có nguy cơ gia tăng về thương tích. Một loạt các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng tới nguy
cơ thương tích của chúng (33). Các yếu tố bao gồm thu nhập gia đình, trình độ học vấn của mẹ, bố mẹ đơn
thân, tuổi làm mẹ, số con, số người cư trú trong gia đình, hình thức nhà cửa và mức độ tình trạng quá đông
người. Trẻ em sống trong nghèo đói thường dễ bị phơi nhiễm với các môi trường hiểm họa bao gồm giao
thông với tốc độ di chuyển cao, khối lượng tham gia lớn, thiếu không gian và cơ sở vui chơi an toàn, các
điều kiện sống chật hẹp, không có nhà bếp đúng quy cách, đun nấu bằng bếp lửa mở, của sổ không có chấn
song và mái nhà để mở, và cầu thang không có tay vịn.
Thêm vào đó, các thương tích cũng có thể gây ra nghèo đói, gây ra một vòng luẩn quẩn. Dân cư nghèo là
đặc biệt dễ bị tổn thương đối với sự khủng hoảng do các vụ va chạm giao thông đường bộ hay một trận lũ
lụt mang lại, việc này có thể gây ra một sự suy kiệt các nguồn lực của gia đình (34). Trẻ em là một nhóm đặc
biệt dễ bị tổn thương, trực tiếp là thông qua việc bản thân các em bị thương tích hoặc gián tiếp là thông qua
việc mất cha mẹ. Ví dụ, ở Băng - La - Đét một nghiên cứu cho thấy rằng thương tích là nguyên nhân hàng
đầu ở trẻ em mất cha mẹ, với khoảng 7900 ông bố và 4300 bà mẹ bị chết mỗi năm (12).

Môi trường
Các giai đoạn phát triển thể chất và tâm thần của trẻ em, độ tuổi và giới tính là quan trọng, nhưng trẻ em
đặc biệt dễ bị tổn thương với thương tích vì chúng đang sống trong một thế giới trong đó chúng có rất ít
quyền lực hoặc quyền năng. Điều này còn phức tạp hơn vì trẻ em thiếu năng lực thay đổi môi trường của
chúng (35). Trẻ em sống ở các môi trường nông thôn và thành thị được xây dựng bởi người lớn và dành cho
người lớn. Tiếng nói chúng hiếm khi được người ta nghe và rất hiếm khi có những địa điểm được thiết kế có
sự tư vấn của trẻ em (36). Những nhà thiết kế đô thị và các nhà hoạch định chính sách thường cho rằng các
thay đổi sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người mà không cần tính đến những mối quan tâm của trẻ em (37).
Những sản phẩm mới thường được thiết kế mà không tính đến khả năng chúng có thể được trẻ em sử dụng
và mối nguy hại sau này. Các nhu cầu của trẻ em cần phải được đưa vào môi trường sống của chúng.

Thương tích có thể phòng ngừa được
Thương tích có thể được phòng ngừa hoặc kiểm soát. Một số quốc gia thu nhập cao đã đạt được sự suy giảm
đáng kể tỷ lệ tử vong ở trẻ em, ở một số trường hợp là hơn 50% (38) (xem Hình 5). Tuy nhiên, thành công
đó không là kết quả của việc đơn giản đưa ra các chiến lược an toàn thích hợp với người lớn. Các nhu cầu
thực tế và duy nhất của trẻ em có thể được giải quyết bằng các nguyên tắc cơ bản mà làm cơ sở cho phần
lớn các chương trình phòng chống thương tích ở trẻ em thành công trên thế giới.
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Các quốc gia mà sử dụng một sự kết hợp các
biện pháp chính, bổ sung với việc khuyến
khích một văn hóa an toàn và cam kết chính
trị mạnh, đã có những tiến bộ lớn nhất
trong việc làm giảm gánh nặng thương
tích ở trẻ em. Từng biện pháp chính này đã
được áp dụng ở các lĩnh vực thương tích ở
trẻ em khác nhau và các chiến lược phòng
chống cụ thể đã được xây dựng, rất nhiều
trong số đó đã chứng minh là có hiệu quả
trong việc giảm các thương tích, hoặc có
triển vọng lớn.

Hình 5: Các xu hướng thương tích ở trẻ em, Thụy điển, 1969–1999
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Pháp chế và thực thi
Các biện pháp phòng chống thương tích ở trẻ em
Pháp chế là một công cụ có tác động mạnh trong việc phòng
chống thương tích. Nó có thể được coi như là một “thử nghiệm
• Pháp chế và thực thi
cam kết với nguyên nhân an toàn cho trẻ em” (13). Có bằng
• Sửa đổi sản phẩm
• Thay đổi môi trường
chứng chứng minh rằng pháp chế đã làm tăng sự hiểu biết về
• Thăm hỗ trợ các gia đình và khuyến khích sử dụng
các biện pháp phòng chống và giảm thương tích của trẻ em ở
các thiết bị an toàn
một số khu vực. Rất nhiều các quốc gia đã có các tiêu chuẩn cụ
• Giáo dục, phát triển các kỹ năng và thay đổi hành vi
thể hay các quy định cho một phạm vị rộng các dịch vụ, ví dụ
• Các dự án dựa vào cộng đồng
• Chăm sóc tiền bệnh viện và cấp cứu, cũng như là
như các sản phẩm chăm sóc trẻ em và mũ bảo hiểm, và cũng
phục hồi chức năng
thường có các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc xây
dựng các tòa nhà cũng như cho sức khỏe và an toàn nơi làm
việc nói chung. Ví dụ như, pháp chế đặt ra cho mức độ cồn cho
phép trong máu thấp hơn ở các lái xe trẻ tuổi cũng dẫn tới việc
giảm đi 4% các vụ va chạm (39) và giảm đáng kể các ca ngộ độc ở các quốc gia thu nhập cao thông qua pháp
luật đòi hỏi việc đóng gói chống trẻ cho các loại chất độc (40). Tuy nhiên cùng với việc đưa ra bộ luật mới,
thì các bộ luật được áp dụng đồng bộ như thế nào và được thực thi nghiêm ngặt ra sao là rất quan trọng.
Sửa đổi sản phẩm
Thay đổi thiết kế và chế tạo sản phẩm có thể giảm nguy cơ một
thương tích, giảm tiếp cận đến rủi ro hay giảm tính nghiêm trọng
của một thương tích. Việc sửa đổi sản phẩm đã góp phần vào việc
phòng chống thương tích ở trẻ em. Ví dụ như, việc đưa ra đóng gói
chống trẻ có hiệu quả trong việc giảm số ca tử vong ở trẻ em vì ngộ
độc các chất như paraﬃn, các sản phẩm dùng trong hộ gia đình, và
các hóa chất trong khi thiết kế lại bếp lò đốt củi đã có khả năng giảm
không những các nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính ở trẻ em,
mà còn cả bỏng và bỏng nước nữa (41, 42).

”Điều chỉnh môi trường theo đặc điểm của trẻ
nhỏ và đưa an toàn vào thiết kế các sản phẩm
là nằm trong số các chiến lược phòng chống
thương tích thành công nhất “
Wim Rogmans
Giám đốc: Viện An toàn cho Người tiêu dùng.

Thay đổi môi trường
Thay đổi môi trường để làm cho nó thân thiện hơn với người sử dụng là một biện pháp quan trọng trong
việc phòng chống thương tích. Thay đổi môi trường có hiệu quả đã được xây dựng cho giao thông đường
bộ và các gia đình. Ví dụ như, các quốc gia thu nhập cao đã có những tiến bộ đáng kể trong việc tạo ra cơ
sở hạ tầng giao thông an toàn hơn, bao gồm cả quanh trường học và các nhà trẻ. Trong khi không phải tất
cả các giải pháp này có thể có tác dụng với các quốc gia thu nhập thấp, một giải pháp có triển vọng là phân
luồng các loại phương tiện khác nhau khi tham gia giao thông (43). Ví dụ ở Malaysia, việc phân luồng xe
máy đã có kết quả giảm 27% các vụ va chạm (44).

Thăm hỗ trợ gia đình
Thăm vấn của các điều dưỡng viên nhi khoa tới gia đình có nguy cơ cao về thương tích đã được sử dụng
với một loạt mục đích, bao gồm cả việc cải thiện môi trường nhà ở, phát triển gia đình và chú ý tới hành vi
của trẻ. Việc cải thiện chất lượng môi trường nhà ở được gắn liền với một nguy cơ được giảm đi cho một
số loại thương tích, ví dụ ngã ở trẻ em còn rất bé (45), với ảnh hưởng lớn nhất được phát hiện trong các
chương trình sử dụng những người đến thăm chuyên nghiệp với lịch thăm vấn dài hơn và cung cấp các
thiết bị an toàn.
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Các thiết bị an toàn
Sự phát triển và khuyến khích các thiết bị an toàn có thể dẫn đến sự giảm đi rất nhiều thương tích. Ví dụ,
mũ bảo hiểm xe đạp làm giảm tới 63–88% nguy cơ thương tích vùng đầu và chấn thương não nghiêm trọng
trong số những người đi xe đạp ở tất cả các độ tuổi (46) trong khi thiết bị báo cháy giảm nguy cơ tử vong
do hỏa hoạn tới 70% (47).

Cấp cứu Y tế
Tăng cường các dịch vụ chăm sóc chấn thương rộng khắp, từ chăm sóc tiền bệnh viện, chăm sóc tại bệnh
viện đến phục hồi chức năng, sẽ giảm nhiều cho gánh nặng tử vong và thương tật vì thương tích. Việc thực
hiện chăm sóc tiền bệnh viện và tại bệnh viện có thể được nâng cao qua tiêu chuẩn hóa trang thiết bị, đào
tạo, cơ sở hạ tầng và hoạt động, và ở những nơi không có các dịch vụ cấp cứu y tế chính thức, chăm sóc tiền
bệnh viện có thể được cải thiện bằng cách xây dựng trên các hệ thống và vận tải không chính thức hiện có
(48, 49).

Chi phí và chi phí hiệu quả
Đối với nhiều bậc cha mẹ, nỗi thương tiếc vì bất ngờ bị mất đi một đứa con do thương tích có thể mất hàng
chục năm để chữa lành và nhiều trường hợp không bao giờ chữa được. Ở một số gia đình nỗi đau tình cảm
còn lớn hơn rất nhiều khi họ nhận thấy rằng các biện pháp đơn giản có thể đã ngăn chặn được tai nạn đó.
Ngay cả khi kết quả là một thương tích không gây tử vong, các chi phí y tế và chăm sóc đặc biệt cần đến
cho trẻ bị thương tật nặng hay tàn tật có thể đòi hỏi các bậc cha mẹ một khoản tài chính lớn, và gây ra rất
nhiều khó khăn lớn cho các gia đình và những người chăm sóc trẻ.
Ngoài những gì mà cha mẹ, anh chị, gia đình
và cộng đồng phải chịu đựng, thương tích ở
Bảng 3: Các tiết kiệm tài chính nhờ các can thiệp được
trẻ em cũng đặt ra một tình trạng quá tải cho
lựa chọn cho phòng chống thương tích
các hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã có quá
TIẾT KIỆM
nhiều áp lực. Chi phí cho các chương trình
CHỈ TIÊU CỦA MỖI 1 ĐÔ LA MỸ CHO:
(ĐÔ
LA MỸ)
phòng chống ban đầu là rẻ hơn rất nhiều so
Thiết bị báo cháy
65
với việc điều trị cho một đứa trẻ, đôi khi phải
mất hàng tháng trời, vì một thương tích có thể
Ghế an toàn cho trẻ
29
phòng ngừa được. Rất nhiều quốc gia giàu có
Mũ bảo hiểm xe đạp
29
đã thực hiện các chương trình phòng chống
Tư vấn phòng ngừa của các bác sĩ khoa nhi
10
ban đầu chi phí hiệu quả đã dẫn đến việc giảm
Các dịch vụ kiểm soát chất độc
7
các chi phí y tế. Ví dụ tại Hoa Kỳ, người ta ước
Cải thiện an toàn đường bộ
3
tính rằng cứ mỗi một đô la Mỹ sử dụng cho
ghế an toàn của trẻ, sẽ tiết kiệm được 29 đô la
Mỹ từ các chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp, và
các chi phí khác trong xã hội (50). Như trình
bày ở Bảng 3, nhiều chiến lược chi phí hiệu quả cho các thương tích không chủ ý không những có thể cứu
được tính mạng mà còn tiết kiệm các chi phí cho xã hội. Nếu các can thiệp hiệu quả tương tự cho phòng
ngừa thương tích ở trẻ em đã được thực hiện trên toàn thế giới, hơn 1000 tính mạng trẻ em có thể sẽ được
cứu sống mỗi ngày (51).
Chi phí cho các thương tích là những món tiền khổng lồ đối với các chính phủ. Ở các quốc gia đang phát
triển, chỉ riêng thương tích giao thông đường bộ mỗi năm chiếm khoảng 1%–2% tổng sản phẩm quốc nội
(khoảng 100 tỉ đô la Mỹ), hoặc gấp hai lần tổng số tiền hỗ trợ phát triển nhận được trên toàn thế giới ở các
quốc gia đang phát triển (52). Trong khi không có những số liệu toàn cầu về chi phí của các thương tích
không chủ ý ở trẻ em, nhưng một đánh giá gần đây ở Hoa Kỳ cho thấy chi phí y tế và tổn thất năng suất
do hậu quả của tất cả các thương tật gây ra đối với trẻ em từ 0–14 tuổi ở trong phạm vi 50 tỷ đô la Mỹ mỗi
năm (53). Vì vậy rất cần phải có các hành động chi phí hiệu quả và có mục tiêu tốt.

B ÁO C ÁO T H Ế G I Ớ I

Giáo dục, kỹ năng và thay đổi hành vi
Rõ ràng là, giáo dục làm cơ sở cho các chiến lược khác như pháp chế, việc khuyến khích các thiết bị an toàn
và thăm vấn tại gia đình. Tuy nhiên, chỉ riêng các chương trình giáo dục lại không giảm được các thương
tích và không nên chỉ tập trung vào các nỗ lực phòng chống thương tích ở trẻ em, đặc biệt là khi đã sẵn có
các chiến lược khác đầy triển vọng và đã được thực chứng.
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“Chúng ta không thể chấp nhận các thương
tích như các tai nạn sẽ xảy ra. Nếu một căn
bệnh giết chết trẻ em chúng ta ở tỷ lệ các
thương tích không chủ ý đang gây ra, công
chúng sẽ bị tổn thương một cách không thể
tưởng tượng được và đòi hỏi kẻ giết người đó
phải bị ngăn chặn.”
C. Everett Koop
Nguyên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, C. Everett
Koop, 2001

Một số các chiến lược phòng chống đã chứng minh có tác dụng và
cũng có chi phí hiệu quả. Tuy nhiên, các thiết bị hiệu quả cần có sẵn
và có thể thu xếp được về giá cả để chúng có thể tiếp cận được các
gia đình, đặc biệt là ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Các
số liệu từ 18 quốc gia có tính đa dạng về kinh tế đã được so sánh về 4
thiết bị hiệu quả: ghế an toàn cho trẻ, ghế tăng thế (tăng thế), mũ bảo
hiểm xe đạp trẻ em và thiết bị báo cháy (54). Giá bán của các loại thiết
bị này khác nhau rất nhiều và ở nhiều quốc gia chúng rất đắt tiền. Một
công nhân nhà máy ở một quốc gia thu nhập thấp phải làm việc nhiều
gấp 11 lần so với người cùng công việc ở một quốc gia thu nhập cao
để mua một chiếc mũ bảo hiểm xe đạp, trong khi đối với ghế an toàn
cho trẻ em thì phải làm việc số giờ gấp 16 lần thì mới mua được.
Phân tích chi phí và chi phí hiệu quả của các biện pháp can thiệp để
làm giảm bớt hoặc giảm nhẹ các thương tích ở trẻ em được kêu gọi
khẩn cấp. Bằng chứng này có thể có tác động mạnh lên những nhà
hoạch định chính sách và thuyết phục họ đầu tư vào các can thiệp
phòng chống ban đầu phù hợp.

Vượt qua trở ngại

BẢN TÓM TẮT

“Bằng chứng tự nó không cung cấp được một công thức hoàn chỉnh cho thành công, hay một nhu cầu phải
hành động” (55). Các phát hiện của nghiên cứu cần được chuyển dịch sang thực hành, để chúng có thể thích
ứng với hoàn cảnh cụ thể và tình hình của địa phương. Ở các khu vực trên thế giới nơi mà các tiến bộ lớn
lao đã đạt được, các nỗ lực là cần thiết để áp dụng các can thiệp hiệu quả rộng hơn. Ví dụ, phân tích mới
đây được thực hiện tại Hoa Kỳ đã cho thấy rằng các trường hợp tử vong do thương tích ở trẻ em có thể
được giảm đi còn một phần ba nếu những thực hành đã được thực chứng là hiệu quả tại các quốc gia nào
đó được chấp nhận ở các quốc gia khác, quốc gia tương đồng (56). Tại các khu vực nơi mà hoạt động mới
chỉ vừa bắt đầu, các can thiệp cần được ưu tiên sau khi đã xem xét phạm vi của vấn đề và tính hiệu quả và
chi phí hiệu quả được biết đến hoặc chi phí của từng can thiệp (ở nơi có sẵn) trong bối cảnh của quốc gia
đó. Thật không may, việc phòng chống thương tích ở trẻ em là rất phức tạp vì một số thuyết ngụy biện, các
hạn chế và nhiều trở ngại khác,nhưng không có gì là không thể vượt qua được

Kết luận

Mặc dù còn nhiều trở ngại phức tạp, nhưng công tác phòng chống thương tích tạo ra nhiều cơ hội. Trong
những năm gần đây, người ta ngày càng nhận ra ý nghĩa y tế công cộng của thương tích giao thông đường
bộ và bạo lực. Đã có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về tất cả các mặt của công tác phòng chống thương
tích. Những phát triển này có thể tạo ra một cơ sở vững chắc để giảm đáng kể và liên tục về tỷ lệ tử vong
và sức khỏe kém ở trẻ em trên khắp thế giới.
Các sáng kiến sinh tồn cho trẻ em đã thành công tốt đẹp. Vào thời gian đầu của “cuộc cánh mạng sinh tồn
cho trẻ em”, trên 75% trẻ em trên thế giới sống ở các quốc gia nơi có tỷ lệ tử vong trẻ em cao – trong khi hiện
nay, chỉ 30 năm sau, chỉ còn dưới 20%. Tuy nhiên những cải thiện hơn nữa cho sức khỏe trẻ em sẽ đòi hỏi
phải có các chương trình rộng lớn để giảm và phòng chống nạn thương tích cho trẻ em đến 18 tuổi.

Bây giờ là thời điểm thích hợp để đề cập mối nguy hại có thể tránh được này cho trẻ em và cho xã hội.
Mỗi đứa trẻ mất đi do thương tích hay bị tàn tật sẽ làm hao tổn nền kinh tế tương lai của quốc gia đó. Đưa
vào thực hiện những gì đã biết về việc giảm thương tích ở trẻ em sẽ giúp đạt được các Mục tiêu phát triển
Thiên niên kỷ. Nó sẽ làm giảm các chi phí trong hệ thống y tế, cải thiện năng lực để giảm các tỷ lệ thương
tích hơn nữa, và sẽ bảo vệ trẻ em.
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Các thách thức trong phòng chống thương tích ở trẻ em
•
•
•
•
•
•
•

Thương tích vẫn còn được coi là do số phận
Ít quốc gia có số liệu mô tả tốt về thương tích ở trẻ em
Đánh giá còn hạn chế về “điều gì phát huy tác dụng “ ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình
Năng lực con người còn hạn chế để giải quyết vấn đề
Hợp tác kém giữa các cơ quan để giải quyết các thương tích ở trẻ em một cách mạch lạc
Thiếu kinh phí để hỗ trợ các nỗ lực phòng chống
Thiếu cam kết chính trị và hiểu biết

INJURY PREVENTION

Trong vòng 18 năm qua, CHIRPP đã cho xuất bản nhiều báo cáo về các vấn
đề thương tích như tác động của pháp chế lên việc sử dụng mũ bảo hiểm
xe đạp; tác dụng của những quy định mới cho phép việc kiểm tra cơ thể của
những người chơi khúc quân cầu trên băng còn trẻ tuổi; và tác động của
tiêu chuẩn mới của Canađa đối với các thiết bị sân chơi. Đáng chú ý nhất là
báo cáo của CHIRPP về thương tích ở trẻ em sử dụng xe tập đi đã đưa đến
việc Cục an toàn sản phẩm của Bộ Y Tế Canađa quyết định rằng xe tập đi
gây nên những nguy cơ lớn và không cần thiết đối với trẻ em. Từ kết quả
đó, tháng 6 năm 2007, Bộ trưởng Y Tế Canađa giữ nguyên lệnh cấm sử dụng
xe tập đi, bao gồm cả việc cấm quảng cáo, bán và nhập khẩu. Cho đến nay
Canađa là nước duy nhất trên thế giới cấm mọi loại xe tập đi.

© P. Lanvers-Casasola, WHO

Chương trình ghi chép và phòng chống thương tích tại bệnh viện ở Canađa
(CHIRPP) là một ví dụ về một chương trình giám sát thương tích trẻ em
dựa vào khoa cấp cứu. Hệ thống này được vận hành từ năm 1990 và thu
thập thông tin về hoàn cảnh khi thương tích xảy ra cùng với loại và mức
độ nghiêm trọng của chúng.
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Ghi chép thương tích ở trẻ em
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THƯƠNG TÍCH
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Khi trẻ em lớn lên và cuộc sống của chúng mở rộng ra bên ngoài nhà của mình và vươn ra các đường bộ địa
phương, chúng gặp phải các hiểm họa và nguy cơ. Bất chấp thực tế là trẻ em tham gia đường bộ như người
đi bộ, người đi xe đạp, người điều khiển xe máy và người sử dụng xe cộ, ở rất nhiều quốc gia môi trường
đường bộ không được xây dựng theo nhu cầu của họ. Ở một số quốc gia trẻ em thậm trí phải lao động, vui
chơi hay sống ngay trên các con đường. Sự phơi nhiễm này, kéo dài cùng với các yếu tố nguy cơ vốn có ở
trẻ thơ, làm cho trẻ em trở nên dễ bị tổn thương hơn trước giao thông.

Tính nghiêm trọng của thương tích giao thông đường bộ
Va chạm giao thông đường bộ là gì?

BẢN TÓM TẮT

Một va chạm giao thông đường bộ được định nghĩa
như là một sự đụng chạm hay xô xát xảy ra liên quan
tới ít nhất là một chiếc xe đang chuyển động, và một
thương tích giao thông đường bộ được định nghĩa
như là một thương tích gây tử vong hay không gây
tử vong mà có kết quả từ một vụ va chạm giao thông
đường bộ (57).
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Trên toàn cầu, khoảng 700 trẻ em
và trẻ vị thành niên chết mỗi ngày
là kết quả của va chạm giao thông
đường bộ.

Hơn 260000 trẻ em tử vong là kết quả của các vụ va chạm giao
thông đường bộ mỗi năm, và ước tính rằng tới hơn 10 triệu em bị
thương tích không gây tử vong. Chi phí toàn cầu về các thương
tích giao thông đường bộ và tử vong được ước tính lên tới 518 tỷ
đô la Mỹ mỗi năm (58), hay vào khoảng 3% của tổng sản lượng
quốc gia của hấu hết các quốc gia (57). Trẻ em là nạn nhân của các
thương tích giao thông đường bộ không chỉ những em phải chịu
đau đớn, như đã được thực chứng ở Đông Nam Á nơi 20–66% trẻ
mồ côi mất một hoặc cả hai cha mẹ trong một vụ va chạm giao
thông đường bộ (59).
Chín mươi ba phần trăm ca tử vong do giao thông đường bộ
xảy ra ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Khoảng hai
phần ba ca tử vong do thương tích giao thông đường bộ xảy ra
ở các khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình dương, mặc dù các

CHUYỆN CỦA DEANA
Deana là con gái tôi. Nó 17 tuổi khi cuộc đời của nó đã chấm dứt. Deana cùng ba cô bạn đi dự tiệc
sinh nhật. Chúng vừa ra khỏi xe taxi và đang cố qua đường khi giao thông đông đúc, ở đó không
có đèn giao thông hay chỗ qua đường, lúc đó Deana bị một xe buýt chạy nhanh đâm chết.
Deana yêu quý nhiều thứ, nó yêu cuộc sống. Nó luôn dành thời gian cho những người khác
hơn cho bản thân mình. Đối với chúng tôi, Deana đã trở thành “Thiên thần của sông Nin”.
© Ảnh của David Blanchard
Một tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội An toàn Đường bộ, đã ra đời bởi vì con gái chúng tôi đã bị thiệt mạng. Phải mất
nhiều công sức để làm cho đường sá ở Ai-cập an toàn hơn cho công dân của mình. Dự án đầu tiên của chúng tôi là
xây dựng một hầm đường bộ dưới con đường Maadi Corniche El Nile, nơi Deana đã chết. Con đường đông đúc của tử thần chạy dọc theo bờ sông Nin thanh
bình. Rất nhiều người dân Ai cập và người nước ngoài quan tâm và tận tụy đã liên kết với nhau với mục đích để làm cho hầm đường bộ trở thành hiện
thực. Chúng tôi đã nhận được giấy phép của chính phủ và các yêu cầu cho đấu thầu xây dựng đã được gửi đi. Bước tiếp theo là đảm bảo đủ kinh phí thông
qua quyên góp tự nguyện để hoàn thành dự án cứu mạng người này. Một quỹ học bổng mang tên Deana đã được thiết lập ở trường của nó và hàng năm
một học sinh cuối cấp, người mỉm cười và đem lại ánh sáng cho học sinh khác, được trao thưởng bàn tay giúp đỡ mọi người.

Bằng cách xây dựng hầm đường bộ chúng tôi hy vọng cứu được nhiều mạng sống và, trong giấc mơ của mình, để nhìn thấy Deana của tôi, Thiên thần
sông Nile của tôi, đang nhìn xuống chúng tôi và nở nụ cười đồng ý.
David Blanchard, Bố của Deana’s
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khu vực ở Châu Phi và Đông Địa Trung Hải có tỷ lệ tử vong cao nhất (Bảng 4). Ngay cả các quốc gia thuộc
liên minh Châu Âu, ở những nơi mà các tỷ lệ không cao như vậy, thì thương tích giao thông đường bộ vẫn
chiếm 1 trong 5 tử vong trẻ em (60)

Bảng 4: Tỷ lệ thương tích giao thông đường bộ gây tử vong ở trẻ em trên 100.000 dân theo giới tính, khu vực của WHO và mức độ
thu nhập quốc gia, 2004
Châu Phi

Châu Mỹ

Đông Nam Á

Đông Địa
Trung Hải

Châu Âu

Tây Thái
Bình Dương

LMIC
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HIC
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HIC
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HIC

LMIC

Các bé trai

23.9

10.8

10.5

9.6

7.4

11.2

27.8

22.3

5.8

12.2

Các bé gái

15.9

6.5

4.8

5.1

2.8

5.3

8.6

12.2

2.5

4.7

Cả hai giới

19.9

8.7

7.7

7.4

5.2

8.3

18.3

17.4

4.2

8.6

a

Ở mỗi khu vực trên toàn thế giới, ít nhất số trẻ em trai bị tử vong do các vụ va chạm giao thông đường bộ
lớn hơn gấp hai lần số trẻ em gái, và trẻ em ở độ tuổi từ 15–19 là có nguy cơ cao nhất (Bảng 5).

Bảng 5: Tỷ lệ thương tích giao thông đường bộ gây tử vong ở trẻ em trên 100.000 dân theo tuổi và giới tính, Thế giới, 2004
ĐỘ TUỔI (THEO NĂM)
Dưới 1

1–4

5–9

10–14

15–19

Dưới 20

Các em trai

11.5

9.7

13.3

8.7

23.4

13.8

Các em gái

7.4

8.3

9.3

4.5

7.9

7.5

Cả hai giới

9.5

9.0

11.4

6.6

15.9

10.7

a

Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC =
Cácquốc gia thu nhập thấp và trung bình
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật
Toàn cầu: cập nhật 2004.

Trẻ em bị chết hay thương tích là người đi bộ, đi xe đạp, người ngồi trên xe ô tô, người điều khiển xe máy
hay hành khách, hay người sử dụng giao thông công cộng chẳng hạn như xe buýt công cộng hay của buýt
của trường (Hình 6). Thêm vào điều này, ở rất nhiều quốc gia trẻ em sống, chơi hay phải làm việc trên các
đường phố.

Tại sao trẻ em lại có nguy cơ về thương tích giao thông đường bộ?
Trẻ em có nguy cơ về thương tích giao thông đường bộ vì rất nhiều lý do khác nhau. Việc xác định và hiểu
rõ các yếu tố đưa trẻ em vào hiểm nguy va chạm giao thông đường bộ hay thương tích sẽ hỗ trợ nhiều trong
việc phòng ngừa.

Độ tuổi và giai đoạn phát triển
Nguy cơ của trẻ em trước thương tích giao thông đường bộ tăng lên theo tuổi từ ngày ra đời, phản ánh cả
sự phơi nhiễm tăng lên lẫn sự khác biệt trong cách mà trẻ em ở các độ tuổi khác nhau sử dụng đường bộ.
Ví dụ, trẻ nhỏ hơn thường có khả năng có cha mẹ đi cùng khi đi lại trong khi các em lớn hơn bắt đầu tự đi
xung quanh một cách độc lập trước tiên là đi bộ, sau đó bằng xe đạp, xe máy và cuối cùng là thành những
lái xe ô tô. Các nguy cơ liên quan tới sự phát triển thể chất và nhận thức của trẻ, hành vi liều lĩnh và áp lực
đồng đẳng.

B ÁO C ÁO T H Ế G I Ớ I

Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật 2004.
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Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

Hình 6: Tỷ lệ tử vong giao thông đường bộ gây tử vong giữa các trẻ ema theo loại hình người tham gia giao thông ở các
quốc gia OECD được lựa chọn
Australia
Canada
Cộng hòa Séc
Đan Mạch
Phần Lan
Pháp
Đức
Ai - xơ len
Hà Lan
New Zealand
Na Uy
Ba Lan
Hàn Quốc
Tây Ban Nha
Thụy Điển
Thụy Sỹ
Thổ Nhĩ Kỳ
a Đề cập tới trẻ em dưới 15 tuổi.
OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: Tài liệu tham khảo 61.
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Phát triển thể chất
Trẻ em dễ bị tổn thương về thể chất hơn trước ảnh hưởng của một thương tích so với người lớn vì kích thước
nhỏ hơn của trẻ em có thể hạn chế khả năng nhìn của chúng cũng như khả năng được người khác phát hiện
ra trong môi trường giao thông, và khả năng các giác quan chưa phát triển dẫn đến việc trẻ em không nhận
thấy các dấu hiệu nguy hiểm lớn, do vậy làm tăng nguy cơ của chúng (23, 62).

Phát triển nhận thức
Cấp độ phát triển nhận thức của trẻ em cũng ảnh hưởng đến năng lực của các em để đưa ra kết luận an toàn
trên đường bộ (63). Rất nhiều các khái niệm đòi hỏi việc di chuyển an toàn trên đường giao thông, ví dụ như
tốc độ và khoảng cách, không được trẻ nắm vững cho tới khi chúng lên 5–7 tuổi và trẻ em không thể xác
định được chắc chắn các tình huống nguy hiểm trong giao thông cho đến khi lên 11 tuổi (64, 65). Năng lực
của trẻ vị thành niên để suy luận, ra nhận định hay quyết định và kiểm soát sự bốc đồng của mình là chưa
hoàn toàn chín chắn cho tới khi 20 tuổi, đặt trẻ em vào một nguy cơ gia tăng khi làm lái xe trẻ tuổi (66).
Hành vi liều lĩnh
Trẻ em lớn hơn và trẻ vị thành niên có thể tích cực tìm ra nguy cơ để cảm nhận về kiểm soát hay đôi khi
chống đối nhà chức trách. Việc tìm kiếm cảm giác mạnh tăng lên trong giai đoạn từ 9 đến 14 tuổi, đạt đỉnh
ở cuối tuổi vị thành niên và là một dự báo quan trọng về thương tích giao thông đường bộ cho những người
đi bộ và các lái xe trẻ tuổi (67–71).

Ảnh hưởng đồng đẳng
Các lái xe trẻ tuổi trải qua áp lực đồng đẳng nhiều hơn dễ vi phạm pháp luật như lái xe quá tốc độ, lái xe
dưới ảnh hưởng của rượu hay vượt xe nguy hiểm hơn là các lái xe lớn tuổi, đặc biệt là với sự có mặt của
các hành khách cùng tuổi trên xe (72–74).
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Giới tính
Các trẻ em trai có nguy cơ cao hơn với thương tích giao thông đường bộ so với các em gái liên quan tới sự
khác nhau trước phơi nhiễm, hành vi liều lĩnh và tìm kiếm cảm giác mạnh.

Người tham gia giao thông đường bộ
Người đi bộ
Trẻ em là những người đi bộ có nguy cơ vì sự phát triển thể chất và nhận thức và kích thước nhỏ hơn làm
giảm khả năng của chúng để đưa ra các quyết định an toàn trên đường. Ở nhiều quốc gia thu nhập thấp và
trung bình trẻ em cũng bị phơi nhiễm tăng lên vì chúng sử dụng đường bộ để làm việc và vui chơi.

Người đi xe đạp và người điều khiển xe máy
Nguy cơ của trẻ em đi xe đạp liên quan trực tiếp tới sự phơi nhiễm. Ở hầu hết các quốc gia thu nhập cao
nơi hoạt động đạp xe được thực hiện như trò giải trí thì tỷ lệ thấp, tuy nhiên, ở rất nhiều quốc gia thu nhập
thấp và trung bình tỷ lệ này là cao hơn một cách đáng kể – lên tới một phần ba (77, 78). Các nguy cơ khác
bao gồm cả việc không đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đạp xe trong giao thông hỗn hợp, đạp xe trên vỉa
hè hay đường dành cho người đi bộ và tầm nhìn của người đi xe đạp (46, 79, 80).
Nguy cơ với trẻ em là người điều khiển xe máy hay ngồi sau xe máy, liên quan trực tiếp đến sự phơi nhiễm,
với rất nhiều trẻ em ngồi sau xe máy và ở rất nhiều quốc gia cho phép trẻ vị thành niên lái xe máy từ tuổi
15. Việc sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách trong số những người điều khiển xe máy và người ngồi sau xe
máy là thấp ở rất nhiều quốc gia và là một nguy cơ quan trọng cho các thương tích vùng đầu trong trường
hợp va chạm xe(81).
Các lái xe
Trẻ vị thành niên lái xe là nhóm nguy cơ đặc biệt. Trong một khoảng cách lái xe nhất định, các lái xe ở độ
tuổi 16 dễ gây tai nạn chết người gấp 2 lần so với các lái xe độ tuổi 20–24 và gấp 4 lần so với độ tuổi 25–29
(82). Các lái xe mới tuổi từ 16–19 cũng va chạm nhiều hơn những người mới lái xe có tuổi hơn với cùng một
số kinh nghệm lái xe như nhau (83). Chúng không những là dễ có khả năng uống rượu lái xe mà còn dễ bị
tổn thương hơn trước ảnh hưởng của rượu lên việc lái xe (84–86). Các yếu tố nguy cơ bổ sung bao gồm cả
việc khả năng lái xe quá tốc độ, không sử dụng dây an toàn, sử dụng điện thoại di động hay các thiết bị làm
phân tán tư tưởng khác, bị mệt khi lái xe hoặc vi phạm luật giao thông (87–95).

Nghèo đói
Có một sự liên kết mạnh mẽ giữa trạng thái kinh tế xã hội và thương tích giao thông đường bộ ở trẻ em. Tại
các quốc gia thu nhập cao nguy cơ ở trẻ em và những người lớn còn trẻ tuổi là cao hơn nếu họ sinh ra trong
các gia đình ở tầng lớp thấp hơn trong xã hội (96–98). Ở một quốc gia thu nhập thấp, sự lựa chọn phương
tiện giao thông để sử dụng đã được phát hiện là liên quan tới thu nhập của gia đình, việc này đến lượt nó
có thể làm tăng nguy cơ (99). Tại một quốc gia khác, quy mô gia đình gắn liền với các nguy cơ về thương
tích ở người đi bộ là trẻ em (100).

Thiết kế xe cộ
Thiết kế xe cộ là một yếu tố nguy cơ quan trọng cho thương tích giao thông đường bộ ở trẻ em dựa trên
vóc dáng nhỏ bé của trẻ. Nó có thể ảnh hưởng đến khả năng và tính nghiêm trọng của các thương tích mà
trẻ đi bộ phải chịu (101). Cụ thể là bộ phận ba đờ sốc đang được thiết kế lại để giảm ảnh hưởng vào đầu
của trẻ đi bộ (102). Rất nhiều xe cộ hiện cũng đang được làm cho phù hợp với các bộ phận cảm biến dự
bị khi lùi xe để giảm các thương tích do lùi xe va vào ở trẻ em trên đường ô tô hay tại các bãi đỗ xe. (103).
Những thay đổi của khoa nghiên cứu về lao động với thiết kế xe đạp có thể cũng dẫn tới việc giảm nguy
cơ thương tích (104, 105).

Môi trường đường bộ
Một số các yếu tố môi trường đường bộ đã làm tăng nguy cơ của các hệ thống đường bộ trẻ em (106–109).
Trẻ em đi bộ là có nguy cơ đặc biệt khi:

B ÁO C ÁO T H Ế G I Ớ I

Người ngồi trên xe
Trẻ em ngồi trên xe có nguy cơ nếu không sử dụng dây an toàn hoặc sử dụng dây an toàn không đúng cách.
Tỷ lệ hiện sử dụng dây an toàn đúng cách rất khác nhau từ gần 90% ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đến hầu
như không sử dụng tại Oman (75, 76). Trẻ vị thành niên và những người trưởng thành trẻ tuổi có tỷ lệ sử
dụng dây an toàn khi lái xe thấp nhất trên thế giới.
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•
•
•
•

lưu lượng giao thông vượt quá 15000 xe một ngày
không có hệ thống giao thông công cộng hiệu suất và an toàn
tốc độ không thích hợp
sử dụng đất đai kém và mạng lưới đường bộ dẫn đến thiếu sân chơi và thiếu sự phân luồng giao
thông
• đường bộ dài và thẳng khuyến khích tăng tốc độ trong các khu vực sử dụng đất đai hỗn hợp bao gồm
nhà cửa, trường học và các đại lý thương mại.

Thiếu tiếp cận đến điều trị và phục hồi chức năng
Tính sẵn có, tính có thể lo liệu được về chi phí và chất lượng của chăm sóc chấn thương tất cả đều có ảnh
hưởng đến việc bình phục sau một thương tích giao thông đường bộ. Những dịch vụ này hoặc là không
sẵn có để sử dụng được hoặc phạm vi hạn chế trong rất nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình, dẫn
đến việc rất nhiều trẻ em không được chăm sóc y tế (59).
Cần có một môi trường thân thiện hơn đối với chăm sóc cấp cứu
Một nghiên cứu ở Vương quốc Anh cho thấy rằng việc đến phòng cấp cứu sau khi bị tai nạn thường là lần đầu tiên một người trẻ tuổi tiếp cận với bệnh viện.
Kinh nghiệm này có thể làm tăng thêm tổn thương thực thể do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, và cảm giác bị xa cách hoặc cô độc.
Khi điều trị một nạn nhân tai nạn giao thông trẻ tuổi, cán bộ y tế cần cung cấp thêm thông tin, theo cách phù hợp với người trẻ tuổi, và cố gắng tạo ra một
môi trường thân thiện hơn.

Có thể làm gì để phòng ngừa thương tích giao thông đường bộ?

BẢN TÓM TẮT

Người ta viết rất nhiều trong thập kỷ vừa qua về các cách tốt nhất để giảm tỷ lệ mắc mới thương tích. Bản
Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em miêu tả các can thiệp đã được thực chứng và đưa ra sáu
khuyến nghị để phòng chống thương tích tại các cấp độ quốc gia (57). Khuyến khích các tiếp cận hệ thống,
các khuyến nghị của báo cáo là có thể áp dụng được như nhau đối với việc phòng chống các va chạm giao
thông đường bộ liên quan tới trẻ em. Tuy nhiên, có một số can thiệp tập trung đặc biệt vào trẻ em.
Tiếp cận hệ thống là đặc biệt có giá trị với an toàn đường
bộ cho trẻ em vì nó tách ra khỏi việc phân công các bổn
phận của trẻ em để điều chỉnh các hành vi của chúng
trong việc đối phó với giao thông, để nhận thức rằng
nhu cầu của trẻ em cho việc di chuyển an toàn phải
được thay vì bằng việc được đề cập tới trong thiết kế và
quản lý toàn bộ hệ thống giao thông. Các thương tích
giao thông đường bộ có thể giảm đi được qua việc sử
dụng các chiến lược phòng chống đã được thực chứng
(xem Bảng 6).

Tiếp cận có hệ thống với an toàn đường bộ là gì?
Làm cho hệ thống giao thông đường bộ ít nguy hiểm hơn đòi hỏi sự
hiểu biết hệ thống một cách tổng thể, hiểu biết các tác động giữa
các yếu tố – xe cộ, đường bộ, những người tham gia giao thông,
các môi trường kinh tế và xã hội – và xác định xem ở đâu có tiềm
năng cho can thiệp.

Bảng 6: Tóm tắt các chiến lược đã được thực chứng để phòng chống thương tích giao thông đường bộ ở trẻ em
CHIẾN LƯỢC
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Đưa ra (và thực thi) các luật định giới hạn tuổi uống rượu
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Thiết lập (và thực thi) hạ mức giới hạn về nồng độ cồn trong máu đối với các lái xe mới tập lái và không khoan
nhượng với người vi phạm
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Sử dụng ghế ngồi và dây an toàn phù hợp cho trẻ em
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Đội mũ bảo hiểm xe đạp và xe máy
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Bắt buộc giảm tốc độ quanh trường học, các khu dân cư, khu vui chơi

4

Phân luồng các loại hình tham gia giao thông khác nhau

4

Đưa ra (và thực thi) đèn chạy ban ngày cho xe máy

4

Đưa ra các hệ thống cấp bằng lái xe theo giai đoạn

4
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Các tiếp cận kỹ thuật và kế hoạch đô thị
• Xây dựng các giới hạn tốc độ cho xe cộ phải giảm đi quanh khu vực trường học, các khu dân cư và vui
chơi. Sự sống sót của những người đi bộ và đi xe đạp là lớn hơn rất nhiều trong các vụ va chạm với các
tốc độ dưới 30 km/h nên các biện pháp làm giảm lưu lượng giao thông có sử dụng các biện pháp kỹ
thuật, như là các gờ giảm tốc, thay đổi tầm nhìn như là xử lý mặt bằng đường bộ, hay phân bổ lại giao
thông (ví dụ như các đường một chiều quanh khu vực trường học) việc giảm tốc độ giao thông quanh
các khu trường học và nhà ở cần được khuyến khích (57, 23).
• Xây dựng hạ tầng cơ sở để phân luồng người tham gia giao thông. Nguy cơ của các trẻ em đi xe đạp
hoặc xe máy có thể được giảm xuống bằng cách phân luồng sử dụng các hàng rào phân cách hay bê
tông, hoặc các tín hiệu có thể nhìn thấy được (110). Các làn đường đi xe đạp cần được chỉ rõ để giảm
4% nguy cơ thương tích và việc tách rời các làn đường xe máy ở Malaysia đã có kết quả là giảm đi 27%
các vụ va chạm (44, 111).

Pháp chế và các tiêu chuẩn
• Thiết lập và thực thi luật định về tuổi hợp pháp tối thiểu được uống rượu. Các luật này quy định độ tuổi
được phép mua hoặc sử dụng rượu công khai. Các bằng chứng từ hợp chủng quốc Hoa Kỳ gợi ý rằng độ
tuổi tối thiểu được uống rượu là 21 đã hạn chế việc uống rượu, và uống rượu lái xe và các vụ va chạm liên
quan tới rượu ở thanh niên (39, 117).
• Thiết lập và thực thi nồng độ cồn trong máu thấp hơn cho phép đối với lái xe mới tập lái và không khoan
nhượng với người vi phạm ở tất cả các độ tuổi. Rất nhiều quốc gia đã đặt ra giới hạn thấp hơn về cồn trong
máu (thường là từ 0 và 0.02 g/dl) cho các lái xe trẻ dưới 21 tuổi, và chiến lược này đã cho thấy việc giảm
các vụ va chạm từ 4%–24% trong số các lái xe mới tập lái (39).
• Thiết lập và thực thi các hệ thống cấp bằng lái xe theo giai đoạn. Những hệ thống này, đã đặc biệt đưa ra
hạn chế cho các lái xe mới trong hai năm đầu tiên, đã cho thấy việc giảm đáng kể các vụ va chạm và tử
vong với các ước tính hiệu quả từ 4%–60% (118, 119). Điều khoản đơn lẻ có hiệu quả nhất là việc kéo dài
thời gian học lái để làm chậm việc lái xe không có người giám hộ (120).
• Thiết lập và thực thi việc sử dụng các thiết bị an toàn trên ô tô ví dụ như các hệ thống ghế an toàn cho
trẻ em, ghế tăng thế và dây an toàn, và vị trí ngồi phía sau cho trẻ em (121, 122).
• Thiết lập và thực thi luật về mũ bảo hiểm ở tất cả các độ tuổi. Để cho hiệu quả nhất, luật đội mũ bảo
hiểm cần được bao gồm cả những người ngồi đằng sau để cho trẻ em ngồi sau xe máy cũng bao gồm
trong phạm vi điều chỉnh.

Giáo dục và xây dựng kỹ năng
• Tăng cường tính tuân thủ trong việc sử dụng các thiết bị an toàn trên xe ô tô ví dụ như hệ thống ghế an
toàn cho trẻ em, các ghế tăng thế và dây an toàn, và vị trí ngồi phía sau cho trẻ em thông qua các chiến
dịch nhận thức công cộng, và các chiến lược đề cập tới vấn đề tiếp cận và tính có khả năng mua được
(123–125).
• Tăng cường tính tuân thủ trong việc sử dụng mũ bảo hiểm xe đạp và xe máy và người ngồi sau thông qua các
chiến dịch nhận thức công cộng, và các chiến lược đề cập tới các vấn đề tiếp cận và tính có khả năng mua được.

B ÁO C ÁO T H Ế G I Ớ I

Thiết kế xe cộ và các thiết bị an toàn
• Thiết lập và thực thi các đèn chạy ban ngày làm tăng tầm nhìn của người điều khiển xe máy. Chiến lược
này đã cho thấy là có hiệu quả trong việc giảm tử vong tại các quốc gia nơi mà xe máy là phương tiện
giao thông phổ biến (112, 113).
• Khuyến khích việc sử dụng các thiết bị bảo vệ trên xe ô tô, như là hệ thống ghế an toàn cho trẻ em, ghế
tăng thế và dây an toàn, và vị trí ngồi quay về phía sau cho trẻ em. Trong trường hợp va chạm, các hệ
thống ghế ngồi cho trẻ em được lắp đặt và sử dụng đúng quy cách có thể làm giảm tử vong trong số trẻ
nhỏ tới khoảng 70%, các tử vong trong số trẻ em tuổi từ 1–4 giảm tới 54%, và đối với trẻ em tuổi từ 4–7,
các ghế tăng thế giảm các thương tích lâm sàng một cách đáng kể tới 59% chỉ riêng cho việc sử dụng
dây an toàn (114, 115). Đối với trẻ em trên 10 tuổi hay cao hơn 150 cm, dây an toàn thông thường, làm
giảm các nguy cơ bị văng ra và phải chịu thương tích nghiêm trọng hay tử vong tới 40–65%, phải được
sử dụng (116).
• Khuyến khích việc sử dụng mũ bảo hiểm cho xe đạp và xe máy. Mũ bảo hiểm xe đạp giảm nguy cơ
thương tích vùng đầu và não cho người đi xe đạp ở tất cả các lứa tuổi tới 63–88% và đặc biệt quan trọng
cho các trẻ em lớn hơn bởi vì sự phơi nhiễm gia tăng của chúng đối với giao thông (46). Tương tự như
vậy, các mũ bảo hiểm xe máy bảo vệ đầu trong trường hợp va chạm, giảm nguy cơ và mức độ nghiêm
trọng của thương tích tới 72% và nguy cơ tử vong lên tới 39% (81). Mũ bảo hiểm là cách thức đơn giản
hiệu quả nhất trong việc giảm thương tích vùng đầu và tử vong do các vụ va chạm xe máy (57).
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Điều gì cần thêm bằng chứng hay phải được tránh?
•
•
•

Mặc dù các túi khí đã được thực chứng là có lợi ích cho người lớn, nhưng chúng chứa nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho trẻ em dưới 13 tuổi và trẻ em không
nên ngồi ở hàng ghế đầu trong các ô tô có túi khí trừ khi không còn lựa chọn nào khác, hoặc túi khí đã được vô hiệu hóa (126). Hơn thế nữa, một ghế an
toàn trẻ em hướng về phía sau không bao giờ được đặt trước với một túi khí (53).
Giáo dục lái xe chưa cho thấy là một phương pháp có hiệu quả để giảm các thương tích giao thông đường bộ (127–129) và có một số bằng chứng rằng
chiến lược này có thể làm tăng các vụ va chạm giao thông đường bộ, vì nó dẫn đến việc có nhiều lái xe trẻ tuổi hơn trên đường bộ (53).
Căn cứ vào bằng chứng của nhiều nguy cơ gia tăng về các thương tích giao thông đường bộ cho các lái xe trẻ tuổi, người ta không khuyến nghị việc cấp
bằng lái xe sớm cho các lái xe tuổi vị thành niên mà không theo hệ thống cấp bằng lái xe theo giai đoạn (53).

INJURY PREVENTION
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: kinh nghiệm của Việt Nam

BẢN TÓM TẮT

Từ năm 1999, Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á đã làm việc để tăng tỷ lệ
đội mũ bảo hiểm và giảm các thương vong giao thông đường bộ ở Việt Nam.
Họ đã sử dụng kết hợp nhiều chiến lược bao gồm các chiến dịch nhận thức công
cộng, vận động chính phủ, xây dựng các tiêu chuẩn mũ bảo hiểm cho người lớn
và trẻ em, các dự án phân phát mũ bảo hiểm trẻ em kết hợp với giáo dục, và
tiến tới việc sản xuất mũ bảo hiểm. Các nỗ lực này lên tới đỉnh điểm qua việc
đưa ra một luật định bắt buộc đội mũ bảo hiểm vào tháng 12 năm 2007. Nghị
Quyết này đã có một thành công tuyệt đối với một tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm
được quan sát là 90% và các con số tử vong và thương tích vùng đầu giảm đi
do va chạm xe cộ.
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Tuy nhiên, nó không được diễn ra mà không gặp phải các thách thức. Hai tuần
ngay sau khi Nghị Quyết có hiệu lực, báo chí đã nhận ra được một kẽ hở trong
ngữ nghĩa, không có chế tài xử phạt cho các lái xe có trẻ em ngồi sau không đội
mũ bảo hiểm. Đồng thời, cộng đồng y khoa của quốc gia này đã công khai đặt
câu hỏi liệu các mũ bảo hiểm có thể gây ra các chấn thương cổ nghiêm trọng
cho trẻ em dưới 14 tuổi trong trường hợp có tai nạn xe cộ. Các bậc phụ huynh
đã hưởng ứng bằng cách chủ động tránh đội mũ bảo hiểm cho con của họ và
việc sử dụng mũ bảo hiểm trong nhóm tuổi này giảm xuống còn 10–25%. Cần
có hành động cấp bách để giảm thiểu nguy cơ cho trẻ em do những thông tin
không chính xác và các kẽ hở của pháp luật. Một chiến lược bao gồm cả việc giáo
dục công chúng về các thông tin cần biết, nghiên cứu sâu hơn về trẻ em và mũ
bảo hiểm và làm việc với chính phủ Việt Nam để giải quyết kẽ hở của luật định
đã được xây dựng và hiện đang được thực thi.

© Quỹ phòng chống Thương vong Châu Á
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Đuối nước
Nước có ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống trẻ em. Trẻ em cần nước để phát triển, chúng được
dỗ dành bằng nước, được tắm rửa và làm mát bằng nước – và thiếu nước thì trẻ em không thể tồn
tại. Đối với phần lớn trẻ em, nước có nghĩa là thú vui, trò chơi và mạo hiểm – trong bể bơi, trong ao
hồ hoặc ngay trên đường sau một trận mưa bão. Mặc dù vậy, nước có thể là nguy hiểm. Một đứa trẻ
có thể bị đuối nước trong một cái xô chứa một vài xen-ti-met nước dưới đáy, trong bồn tắm, hoặc ở
một ruộng lúa.

Tính nghiêm trọng của đuối nước
Đuối nước dùng để chỉ một sự kiện mà trong
đó khí quản của đứa trẻ bị ngâm trong một
môi trường chất lỏng, dẫn tới khó thở (130,
131). Kết quả có thể là tử vong hoặc không
tử vong, với một số vụ đuối nước không tử
vong dẫn đến sự tổn thương về hệ thần kinh
một cách đáng kể.

Ở rất nhiều quốc gia tại Đông Nam Á và Tây
Thái Bình Dương đuối nước là nguyên nhân
hàng đầu đối với tử vong trẻ em do thương tích.

Mỗi năm, đuối nước gây ra tử vong cho hơn 175.000 trẻ em và thanh
thiếu niên từ 0–19 tuổi. Mỗi ngày hơn 450 trẻ em chết đuối trên toàn thế
giới và tối thiểu là 900 em khác mỗi ngày phải chịu thương tật nghiêm
trọng suốt đời, bao gồm cả tổn thương về não bộ do các vụ đuối nước
không gây tử vong (132–135).
Trẻ em là nạn nhân của các trường hợp đuối nước không gây tử vong
thường cần hỗ trợ chăm sóc y tế và tài chính suốt đời, ước tính là chi phí
suốt đời có trung bình cao nhất so với các thương tích khác (136). Kết
quả của một vụ đuối nước có thể cũng có ảnh hưởng tàn phá về kinh tế
và tình cảm tới các gia đình, tạo ra một sự khủng hoảng mà có thể đẩy
gia đình đó tới nghèo đói (137). Ở Đông Nam Á, đuối nước là nguyên
nhân số một của tử vong do thương tích ở trẻ em trong khi trên toàn
cầu nó xếp thứ ba. Thêm vào đó, mỗi năm, vào khoảng giữa 2–3 triệu
trẻ em dưới 15 tuổi trải nghiệm một vụ đuối nước không tử vong.
Dân cư có nguy cơ cao nhất là những người sống tại các quốc gia thu
nhập thấp, đặc biệt ở các quốc gia có mật độ dân cư đông đúc với sự
phơi nhiễm cao trước những vùng nước mở. Đuối nước lấy đi sinh
mạng nhiều người một cách ngạc nhiên, vì nó xảy ra một cách thầm
lặng, thường là chỉ trong vài phút.

CHUYỆN CỦA RUBY
Lễ Giáng sinh là một thời gian vui vẻ của phần lớn chúng ta, nhưng đối với hai bố mẹ Scott và Amanda
và cô chị gái Abby, đêm giao thừa Giáng sinh 2006 là ngày mà họ phát hiện cô con gái Ruby 14 tháng
tuổi nằm úp mặt dưới bể bơi của nhà mình trong tình trạng tím tái, bất động không một nhịp tim.
Ruby đã được đưa lên bờ và Scott bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi trong khi Amanda hốt hoảng gọi
xe cứu thương. 40 phút sau xe mới tới. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi tim của Ruby bắt đầu đập
trở lại và cô bé được đưa nhanh tới bệnh viện.
Ruby có 10% cơ hội sống sót và Scott và Amanda được cảnh báo rằng nếu cô bé có sống sót thì khả
© Scott Cooper
năng tổn thương não lâu dài là rất cao. Nhưng sau ngày Giáng sinh trong trạng thái hôn mê sâu và
tổng số 3 tuần tại đơn vị hồi sức cấp cứu nhi khoa, điều thần kỳ đã xảy ra, Ruby đã hồi phục một cách phi thường. Mặc dù sự sống sót
của Ruby không phải là đặc trưng cho tất cả những đứa trẻ đã bị đuối nước không gây tử vong, nhưng hoàn cảnh xảy ra là rất phổ biến. Sự sao nhãng trong
quá trình giám sát của người lớn thậm chí trong thời gian rất ngắn cũng là một yếu tố góp phần chính gây ra đuối nước ở trẻ em.
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Hơn 98% của các vụ đuối nước trẻ em trên toàn thế giới xảy ra tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình,
với tỷ lệ thịnh hành cao nhất ở khu vực Tây Thái Bình Dương, khu vực mà có gấp hai lần tỷ lệ đuối nước
so với trung bình của toàn cầu (Bảng 7). Hồ sơ về đuối nước trong từng khu vực trên thế giới chỉ ra rằng
các em trai chết đuối gần gấp đôi tỷ lệ ở các em gái, và các em ở độ tuổi từ 1–4 là có nguy cơ cao nhất. Tuy
nhiên, các nghiên cứu cộng đồng mới đây được thực hiện tại 5 quốc gia Đông Nam Á gợi ý rằng con số toàn
cầu hiện nay có thể là ước tính không đủ về mức độ thực tế của tử vong do đuối nước ở trẻ em, nêu bật nhu
cầu cấp bách để tăng cường an toàn nước (59).

Bảng 7: Tỷ lệ đuối nước gây tử vong ở trẻ em trên 100.000 dâna theo giới tính, mức thu nhập quốc gia và khu vực của WHO,
Thế giới, 2004
Châu Phi
LMIC

Châu Mỹ
HIC

Đông Nam Á

LMIC

Châu Âu

LMIC

HIC

Đông Địa Trung Hải

LMIC

HIC

LMIC

Tây Thái Bình Dương
HIC

LMIC

Các em trai

9.0

1.8

5.0

7.1

0.8

5.5

10.7

9.0

1.7

17.5

Các em gái

5.4

0.7

1.8

5.2

0.3

2.4

1.6

4.5

0.7

9.9

Cả hai giới

7.2

1.3

3.4

6.2

0.6

4.0

6.2

6.8

1.2

13.9

a Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.

Tại sạo trẻ em lại có nguy cơ bị đuối nước?
Trẻ em có nguy cơ bị đuối nước vì các
nguyên nhân đa dạng. Xác định và hiểu
rõ các yếu tố làm cho trẻ em bị nguy hiểm
trước đuối nước sẽ hỗ trợ nhiều trong việc
phòng chống.

Hình 7: Tỷ lệ đuối nước gây tử vong ở trẻ em trên 100.000 dâna theo tuổi
và mức thu nhập quốc gia, Thế giới, 2004
12
HIC

LMIC

Tuổi và giai đoạn phát triển

Tỷ lệ trên 100. 000 dân
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10
8

Trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ đuối nước
6
cao nhất, tiếp theo là trẻ vị thành nên tuổi
4
từ 15–19 (Hình 7). Mô hình này nhìn chung
2
là nhất quán trên toàn thế giới và có liên
quan tới các quá trình lớn lên và phát triển.
0
Vì trẻ nhỏ dưới một tuổi thường không có
10–14
15–19
<1
1–4
5–9
khả năng tự tiếp cận nước, đuối nước không
Tuổi (năm)
chủ ý ở tuổi này thường là do trẻ bị bỏ một
a Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
mình hay với một người trông trẻ không
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
đủ tư cách – chẳng hạn như là anh chị còn
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.
bé – ở dưới nước hay gần nước. Ngược lại,
trẻ em hiếu động và tò mò, nhưng vẫn còn quá bé để phát triển các kỹ năng tránh thoát hay nhận thức về
mối nguy hại thường đi tha thẩn thoát khỏi tầm kiểm soát của người lớn và ngã hay trèo gần vào khu vực
nước (18, 138–140). Đối với trẻ vị thành niên, sự thử nghiệm, liều lĩnh và tính độc lập tăng lên tất cả đều
dẫn tới nguy cơ đuối nước gia tăng (141).

Giới tính
Các em trai có nguy cơ đuối nước cao hơn các em gái vì tính phơi nhiễm lớn hơn của chúng tới môi trường
nước đặc biệt là ở trẻ vị thành niên (142, 143).

Nghèo đói

Có một sự gắn kết giữa kinh tế xã hội và đuối nước trẻ em, đặc biệt nói về trình độ học vấn của cha mẹ hay
người chăm sóc, quy mô gia đình và sắc tộc (144–146). Các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng các nhóm
dân tộc cụ thể có nguy cơ đuối nước gia tăng (147–149). Lý do cho điều này là không rõ ràng, nhưng sự lý
giải có thể bao gồm tính khác nhau trong khả năng bơi lội và kinh nghiệm dưới nước, thiếu các cơ hội để
học bơi, và thiếu sự giám sát trong các môi trường nơi mà các nhóm dân cư nguy cơ cao tham gia bơi lội.
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Thiết bị an toàn
Thiết bị nổi như áo phao là không thể thiếu được trên tất cả các tàu thuyền, dù là được sử dụng để vận tải hay giải
trí. Ngoài việc thiếu các thiết bị nổi, việc kém bảo dưỡng các thiết bị là một nguy cơ bổ sung. Chỉ được sử dụng
cho trẻ em các thiết bị an toàn đã được phê chuẩn và chúng không thay thế được cho sự giám sát đầy đủ (150).

Giao thông không an toàn
Trẻ em, cũng như là người lớn, có nguy cơ cao với đuối nước trong khi đi lại trên các con tàu hay phà lớn
mà lại quá đông, không thể chịu được sóng biển hay thiếu thiết bị an toàn.

Rượu
Việc sử dụng rượu có liên quan đến 25–50% tử vong ở trẻ vị thành niên và người lớn gắn với các trò
chơi dưới nước (151). Đối với trẻ vị thành niên việc sử dụng rượu trong khi ở dưới nước hoặc gần
nước có thể dẫn đến việc thiếu các nhận định, điều phối và cân bằng, làm tăng nguy cơ đuối nước
của chúng trong trường hợp gặp phải một tình huống khó (152). Trong khi sự đóng góp trực tiếp của
rượu vào đuối nước đã nhận được chú ý đáng kể, thì ít việc được thực hiện để ước tính nguy cơ đối
với trẻ em về việc sử dụng rượu của người giám sát chúng, nhưng vấn đề này phải được xem xét (153).

Phần lớn các vụ đuối nước trẻ em xảy ra trong hay xung quanh nhà
ở. Tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình đuối nước thường
xảy ra ở những vùng nước mở tự nhiên, hay các hệ thống chứa
nước trong các sinh hoạt hằng ngày ví dụ như vui chơi, giặt giũ, lấy
nước hay đi qua các vùng có nước để tới trường. Ở các quốc gia thu
nhập cao phần lớn đuối nước xảy ra tại gia đình hay địa điểm giải
trí mà có các bể bơi. Trẻ em sống trong các cộng đồng nông thôn là
có nguy cơ lớn hơn với đuối nước so với những trẻ em sống trong
môi trường đô thị (142, 144, 154).

Những địa điểm nơi trẻ em chết đuối:
•
•
•
•
•
•

Biển, hồ, suối
Bể bơi
Giếng, bể chứa nước
Thùng xô
Bồn tắm, bồn xông hơi
Ao vườn

“Xét rằng đuối nước là nguyên nhân hàng đầu

Khí hậu

thứ hai gây tử vong do thương tích trên toàn thế
giới và là nguyên nhân hàng đầu duy nhất của
tử vong trẻ em (bao gồm cả bệnh tật) tại một số
quốc gia, tiêu điểm của báo cáo quan trọng này
đưa ra vấn đề và các biện pháp phòng ngừa có
thể làm được là hết sức giá trị. Bây giờ đến lúc
phải hành động.”

Các điều kiện khí hậu cũng làm cho trẻ em có nguy cơ đuối nước
như là kết quả của lũ lụt, đại hồng thủy và sóng thần. Theo UNICEF,
một phần ba số nạn nhân đã chết trong vụ sóng thần ở Đông Nam
Á năm 2004 là trẻ em (155).

Kỳ nghỉ ngơi
Trẻ em cũng bị nguy cơ đuối nước cao hơn khi chúng đi nghỉ vì sự
phơi nhiễm lớn hơn với nước và không quen thuộc với môi trường
xung quanh. Tại một số quốc gia có nhiều trẻ em chết đuối trong khi
đi nghỉ ở nước ngoài hơn là ở nhà (156).

Alan Whelpton
Chủ tịch thế giới: Liên đoàn Cứu hộ Quốc tế.

Có thể làm gì để phòng ngừa đuối nước?
Các ca mắc mới của đuối nước có thể được giảm đi qua việc sử dụng các chiến lược phòng chống có hiệu quả
(xem Bảng 8). Thêm vào đó, một vài thực hành có triển vọng cần được đánh giá trong các hoàn cảnh khác nhau.
Dựa vào tính phức tạp của các vụ đuối nước, các chiến lược phòng chống cần gắn kết với hoàn cảnh và địa
điểm liên quan đến việc sử dụng các tiếp cận đa khía cạnh càng nhiều càng tốt.

Bảng 8: Tóm tắt các chiến lược phòng chống đuối nước đã được kiểm chứng và có triển vọng
CHIẾN LƯỢC

HIỆU QUẢ

Loại bỏ (hay che đậy) các mối nguy hại về nước

4

Cần dựng hàng rào riêng biệt (4-phía) xung quanh các bể bơi

4

Sử dụng các thiết bị nổi cá nhân

4

Đảm bảo cấp cứu tức thì

4

CÓ TRIỂN VỌNG

Đảm bảo sự có mặt của nhân viên cứu hộ ở các khu vực bơi

?

Tiến hành nâng cao nhận thức có đích về đuối nước

?
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Các tiếp cận kỹ thuật và môi trường
• Tháo nước tích tụ ở trong bồn tắm, ao, xô thùng v.v.. Các chuyên gia đồng ý rằng làm giảm sự phơi nhiễm
các nguồn nước mà trẻ em có thể trèo vào hay ngã xuống có thể làm giảm đuối nước (157).
• Xây dựng các cầu an toàn và lắp đặt hệ thống ống dẫn nước để làm giảm sự phơi nhiễm trước những
vùng nước mở. Trong lịch sử, tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình đã đạt được việc giảm đuối
nước bằng cách thực hiện cả hai chiến lược này (157).
• Đậy nắp giếng và những nơi chứa nước mưa (ví dụ các bể chứa, thùng tròn) bằng các phên sắt nặng. Tạo
ra một rào cản giữa trẻ em và các bể chứa nước làm giảm đi nguy cơ đuối nước (144).

Pháp chế và tiêu chuẩn
Xây dựng và duy trì hàng rào cách biệt bốn phía có cổng tự đóng chốt quanh bể bơi và làm cho thực thi
pháp luật. Những rào cản này đã được kiểm chứng để giảm đuối nước thành công ở những nơi được thực
thi và áp dụng (158).

Giáo dục và xây dựng kỹ năng

BẢN TÓM TẮT

• Bài học bơi cung cấp các kỹ năng cho trẻ em trên 5 tuổi, nhưng vẫn còn tranh cãi xung quanh việc dạy
trẻ tập bơi như một chiến lược phòng ngừa đuối nước. Cần thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa để đánh giá
tính hiệu quả của các bài học bơi trong phòng chống đuối nước và để định rõ kiểu bơi và các kỹ năng
sống còn nào phải được dạy.
• Trong khi không có nghiên cứu nào đánh giá tính hiệu quả của công tác cứu hộ như một biện pháp phòng
chống ban đầu, các cứu hộ viên được đào tạo tại bờ biển và bể bơi công cộng đảm bảo sự tôn trọng triệt
các tiêu chuẩn thực hành, chấp hành cứu hộ dưới nước, hỗ trợ trong việc kiềm chế các hành vi mạo hiểm
và làm mẫu hành vi an toàn (53, 159, 160).
• Giáo dục các bậc cha mẹ và những người chăm sóc trẻ
Điều gì cần thêm bằng chứng và phái được tránh?
về các nguy cơ đuối nước và tầm quan trọng của công
tác giám sát. Đặc biệt là, dạy bảo về mối nguy hiểm của
• Nhiều cuộc tranh cãi quanh vấn đề dạy trẻ dưới 5 tuổi tập
bơi. Trong khi rõ ràng rằng việc học bơi là một kỹ năng quan
việc để trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ở một mình hay với một trẻ
trọng, thì liệu nó bảo vệ trẻ trước đuối nước không, đòi hỏi
em khác ở dưới hay ở gần vùng nước (53).
sự đánh giá nghiêm khắc hơn.
• Hướng dẫn cha mẹ và người chăm sóc các kỹ năng sơ
• Các can thiệp khác như hạn chế tiếp cận tới các khu vực
cứu và kỹ năng cơ cản về cứu hộ. Không có sơ cứu tức
không an toàn, bác sĩ tư vấn cho các bậc cha mẹ hoặc đưa
thì (bao gồm cả cấp cứu tim phổi), thì các thủ thuật hỗ
ra luật định về liều lượng cồn trong máu của người bơi cần
được đánh giá sâu hơn.
trợ mạng sống tiên tiến tiếp theo là có ít giá trị trong
• Che nắng mặt trời ở bể bơi và các ghế ngồi tắm của trẻ em
phần lớn các ca đuối nước.
không phải là các thiết bị phòng chống đuối nước và cũng
• Đào tạo toàn thể cộng đồng về cấp cứu tim phổi. Cấp
không phải là thay thế cho sự giám sát của người lớn.
cứu tức thì được khởi đầu bởi những người đứng
ngoài xem làm tăng sự sống sót của trẻ em bị đuối
nước (161, 162).
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Đậy nắp giếng ở Mê-hi-cô

Ở Mê-hi-cô, có một câu châm ngôn “trẻ đuối nước mới lo đậy nắp giếng”,
một câu nói đúng, sự thật là việc có một cái giếng như một tài sản làm
tăng nguy cơ đuối nước trẻ em tới gần 7 lần. Nguy cơ đuối nước ở trẻ
em trong các giếng có thể được giảm đi rất nhiều nếu các giếng đang
để mở được đậy với một chiếc khóa chốt. Tuy nhiên, vì phải lấy nước từ
các giếng hàng ngày, đây là một giải pháp không thỏa đáng, đặc biệt là
khi cái nắp giếng đủ rộng để cho một đứa trẻ đang tập đi chui lọt qua.
Cách hiệu quả nhất để phòng ngừa trẻ em không bị đuối nước tại các
giếng là lắp một chiếc máy bơm (hoặc là bơm tay hay điện) để lấy nước
từ giếng lên. Giải pháp này làm cho lấy nước ở các hộ gia đình được dễ
hơn trong khi loại trừ được nguy cơ đuối nước trẻ em.

© M. Peden, WHO
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Bỏng
Trẻ em vốn có tính hiếu kỳ. Ngay sau khi biết di chuyển, chúng muốn khám phá môi trường xung quanh
và chơi với những đồ vật mới. Tuy nhiên quá trình học tập này có nghĩa là chúng tiếp xúc với các đồ vật có
thể gây những thương tích nghiêm trọng. Nghịch lửa hoặc sờ vào các vật nóng có thể gây bỏng, gây ra sự
đau đớn dữ dội và thường là các hậu quả lâu dài. Điều này gây ra đau khổ không chỉ cho đứa trẻ mà còn
cả cho gia đình và rộng hơn là cộng đồng.

Bỏng được định nghĩa là một thương tích đối với da hoặc
các mô hữu cơ khác do nhiệt gây ra. Nó xảy ra khi một
vài hoặc tất cả các tế bào trong da hoặc các mô khác bị
phá hủy bởi chất lỏng nóng (bỏng nước), các chất rắn
nóng (bỏng tiếp xúc), hoặc ngọn lửa (bỏng do lửa). Các
thương tích cho da hoặc các mô hữu cơ khác do bức xạ,
phóng xạ, điện, ma sát hoặc tiếp xúc với hóa chất cũng
được coi là bỏng (163).

Trong năm 2004, trên toàn cầu, 95 772 trẻ em và thanh thiếu niên
tuổi dưới 20 bị thương tích do bỏng liên quan tới lửa (Bảng 8).
Trong khi bỏng do lửa đóng góp phần lớn cho các tử vong liên
quan tới bỏng ở trẻ em, thì bỏng nước và bỏng tiếp xúc là nguyên
nhân quan trọng của bỏng không gây tử vong và là nguyên nhân
đáng kể của thương tật (164–167).

Các loại bỏng
Bỏng nhiệt bao gồm:
• bỏng nước – do chất lỏng nóng hay hơi nóng gây ra
• bỏng tiếp xúc – do vật rắn nóng hay đồ vật nóng gây ra chẳng hạn như là bàn là bằng
sắt nóng và các dụng cụ nấu ăn, cũng như thuốc lá đang cháy
• bỏng do lửa – do lửa hay các vụ hỏa hoạn lớn gây ra, như là những trường hợp được bắt
đầu bằng thuốc lá đang cháy, nến, đèn và bếp lò
• bỏng hóa chất – do phơi nhiễm với các chất hóa học hoạt tính gây ra, ví dụ như các a
xít mạnh hay kiềm
• bỏng điện – do một dòng điện chuyền từ một ổ cắm điện, dây hay thiết bị qua cơ thể
gây ra.
Bỏng do hít phải là kết quả của việc hít vào các hơi ga và hơi nước quá nóng, các chất lỏng
nóng hay các sản phẩm độc hại của các chất đang cháy. Hít khói vào là yếu tố quyết định
mạnh nhất của tử vong do bỏng.

Bỏng có thể để lại kết quả là những hậu
quả lâu dài to lớn mà – ở những nơi
thiếu một chương trình phục hồi chức
năng toàn diện và được điều phối – có
thể để lại cho trẻ em các vết sẹo, cả về thể
chất lẫn tâm lý, đối với phần còn lại của
cuộc đời chúng (167, 168). Các hậu quả
thể chất dài hạn phổ biến nhất sau bỏng
bao gồm sẹo nặng, di chuyển hạn chế,
hay phải cắt cụt một chân hoặc tay (167).
Bỏng đặt ra một gánh nặng kinh tế đối
với chăm sóc y tế. Một nghiên cứu từ
Hoa Kỳ đã phát hiện rằng chi phí nhập
viện cho các vụ bỏng có phạm vi từ
1187 đô la Mỹ cho các ca bỏng nước tới
4102 đô la Mỹ cho ca bỏng lửa (169).

CHUYỆN CỦA VUSI
Cách đây 5 năm, khi lên 13 tuổi, Vusi bị bỏng nặng. Một đêm, cậu bé tỉnh giấc nhận thấy chăn và phòng
ngủ của mình đang bốc cháy do một ngọn nến bị đổ. Vusi bị bỏng ở mặt, tay và chân. Sau nhiều tháng
điều trị ở bệnh viện, Vusia trở về, quấn băng chun màu nâu. Ngay từ đầu, Vusi đã rất nhạy cảm về diện
mạo của mình. Thêm vào đó, thời gian dài ở bệnh viện và sự căng thẳng về tâm lý dẫn đến các vấn
đề ở trường và việc học hành của em bị chậm trễ. Nhưng bất chấp tất cả những gì mà em đã trải qua,
Vusi đã trở thành một người có duyên và thân thiện với một nụ cười duyên dáng. Cậu thích âm nhạc
và tình nguyện dành thời gian cùng với trẻ em mù và các bạn khuyết tật khác, động viên các bạn
tập luyện nhiều hơn.
© Trẻ em trong lửa

Em đã được hỗ trợ của tổ chức từ thiện đầu tiên về bỏng ở châu Phi, “Trẻ em bị bỏng”, đã giúp đỡ những trẻ em
bị
bỏng nặng được phẫu thuật phức tạp, điều trị và học hành. Tổ chức này cũng tiến hành giáo dục cộng đồng và đã tham gia vào việc khuyến khích các bếp
lò và các giá nến an toàn hơn. Vào tháng 6 năm 2007, Vusi và 14 thanh thiếu niên bị bỏng sống sót khác, đã leo lên đỉnh núi Kilimanjaro để nâng cao nhận
thức về thương tích do bỏng và cách phòng tránh, và tăng cường sức chịu đựng thương tật và dị hình.

B ÁO C ÁO T H Ế G I Ớ I

Tính nghiêm trọng của bỏng

Bỏng là gì?
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Thêm vào đó, cũng có cả chi phí cho các gia đình của trẻ em phải nhập
Bỏng có thể để lại kết quả là những
viện, nhu cầu phục hồi chức năng dài hạn, những ngày phải bỏ việc học
hậu quả lâu dài to lớn – về thể chất,
tập và giáo dục, khả năng có thể thất nghiệp trong tương lai, sự chối bỏ
tâm lý và tài chính.
của xã hội và các vấn đề tâm lý xã hội khác (170, 171). Có một tiềm năng
to lớn để giảm những chi phí xã hội và cá nhân qua các can thiệp phòng
ngừa bỏng hiệu quả. Ví dụ như, một nghiên cứu mới đây ở Ontario,
Canada, đã phát hiện rằng việc kết hợp giữa các biện pháp giáo dục và
pháp chế có thể tiết kiệm 531 đô la Canada cho một trường hợp bỏng nước (172).

Bảng 9: Tỷ lệ tử vong trẻ em do bỏng liên quan đến lửa trên 100.000 dâna theo giới, khu vực của WHO và mức thu nhập
quốc gia, 2004
Châu Phi
LMIC

Châu Mỹ
HIC

LMIC

Đông nam Á
LMIC

Đông Nam Á

Đông Địa Trung Hải

Tây Thái Bình Dương

HIC

HIC

HIC

LMIC

LMIC

LMIC

Các em trai

8.9

0.7

0.7

3.3

0.2

1.3

0.6

3.6

0.3

0.4

Các em gái

8.5

0.6

0.6

9.1

0.2

1.0

0.1

5.8

0.3

0.8

Cả hai giới

8.7

0.7

0.6

6.1

0.2

1.1

0.4

4.7

0.3

0.6

a Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.

Bỏng là hình thức duy nhất của thương tích
không chủ ý khi mà các em bé gái có một tỷ
lệ thương tích cao hơn các bé trai (Hình 8). Sự
khác biệt về giới tính lớn nhất được phát hiện ở
Đông Nam Á và tại các quốc gia thu nhập thấp
và trung bình ở Đông Địa Trung Hải ở những
nơi mà tỷ lệ của các bé gái ở độ tuổi 15–19 là
vào khoảng cao hơn 8 đến 15 lần so với tỷ lệ của
cùng nhóm tuổi ở khu vực khác.

Hình 8: Tỷ lệ bỏng do lửa gây tử vong trên 100.000 dân theo nhóm
tuổi và giới tính, Thế giới, 2004
14
Bé trai

12
Tỷ lệ trên 100. 000 dân
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Tỷ lệ tử vong do bỏng ở trẻ em tại các quốc
gia thu nhập thấp và trung bình cao hơn chín
lần so với tỷ lệ đó ở các quốc gia thu nhập cao.
Phần lớn các ca tử vong xảy ra tại những khu
vực nghèo hơn trên thế giới, bao gồm cả Châu
Phi và Đông Nam Á, và các quốc gia thu nhập
thấp và trung bình ở Đông Địa Trung Hải. Trẻ
nhỏ có tỷ lệ tử vong cao nhất, trong khi trẻ em
ở tuổi 10–14 có tỷ lệ thấp nhất. Tỷ lệ tử vong lại
lên cao đối với trẻ em từ 15–19 tuổi, có thể là kết
quả của việc phơi nhiễm nhiều hơn, thử nghiệm
và mạo hiểm, cũng như thực tế là nhiều thanh
niên ở nhóm tuổi này đang bắt đầu có việc làm.

Bé gái

10
8
6
4
2
0
<1

1–4

5–9

10–14

15–19

Tuổi (năm)
a
Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.

Tại sao trẻ em lại có nguy cơ bị bỏng?
Trẻ em có nguy cơ bị bỏng vì các nguyên nhân đa dạng. Xác định và hiểu rõ các yếu tố đưa trẻ em vào tình
trạng nguy hiểm với bỏng sẽ hỗ trợ nhiều cho việc phòng chống.

Tuổi và giai đoạn phát triển

Đối với trẻ nhỏ, mức độ phát triển các dây thần kinh vận động không hoàn toàn tương ứng với hiểu biết và
sự phát triển tri thức của chúng, và bỏng có thể xảy ra dễ dàng hơn (173). Trẻ nhỏ dưới một tuổi là đặt biệt
nguy cơ khi chúng bắt đầu di chuyển được và chúng với ra để đụng chạm vào các đồ vật (174). Các trường
hợp bỏng phổ biến nhất mà chúng gặp phải là bỏng nước do các cốc chứa nước nóng hay bỏng tiếp xúc
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do lò sưởi hay các vòi nước nóng. Bỏng nước thường là loại hình phổ biến nhất trong trẻ em dưới 6 tuổi.
Những điều này thường xảy ra khi một đứa trẻ kéo đổ một bình chứa chất lỏng nóng, như một cốc cà phê,
đổ vào mặt bé, từ đỉnh đầu và cả thân người. Các em trai lớn hơn từ 6 đến 8 tuổi thường trở nên tò mò về
lửa, dẫn đến việc thử nghiệm với diêm, bật lửa và pháo hoa (175).

Giới tính
Bỏng là loại hình duy nhất của thương tích ngây tử vong mà xảy ra thường xuyên hơn ở các em bé gái so
với các em trai ở Đông Nam Á và các quốc gia thu nhập thấp và trung bình tại các khu vực Đông Địa Trung
Hải và Tây Thái Bình Dương. Tập quán địa phương sử dụng bếp lửa mở cho việc nấu ăn và sưởi ấm, cùng
với việc mặc quần áo rộng lùng thùng, đặc biệt trong số các em gái ở tuổi thanh thiếu niên tại các khu vực
Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải (29), gắn liền với một tỷ lệ tăng lên của bỏng trong số các phụ nữ trẻ
(163). Đối với các vụ bỏng không gây tử vong, mô hình này không hoàn toàn rõ ràng, và trong một số trường
hợp các em trai có thể có nguy cơ cao hơn trong các vụ bỏng so với các em gái, vì bản chất tò mò của chúng
và vì các hành vi liều lĩnh hơn (175, 176).

Tử vong và thương tật do bỏng gắn liền với nghèo đói. Thêm vào với tỷ lệ mắc mới cao hơn đáng kể các
vụ bỏng trẻ em ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, còn có những sự khác nhau của tầng lớp kinh
tế xã hội nội trong các quốc gia thu nhập cao, với những nghiên cứu chỉ ra rằng một nguy cơ bỏng gia tăng
trong số trẻ em nghèo hơn (97, 177). Một kiểm điểm có hệ thống phát hiện rằng những trẻ em ở hạng thấp
nhất về thu nhập đã có khả năng tử vong vì bỏng do lửa trong nhà cao hơn 2,4 lần so với các trẻ em trong
hai hạng thu nhập cao nhất (178). Các yếu tố kinh tế xã hội khác bao gồm: tỷ lệ biết đọc biết viết thấp trong
các gia đình; sống trong các khu ở quá đông đúc hay với các khu vực hỗn loạn tại nhà; không giám sát trẻ
em đúng đắn; tiền sử bỏng trong các anh chị em; và sự thiếu các luật định và quy chế liên quan tới các bộ
luật về các tòa nhà, các thiết bị báo cháy và quần áo dễ cháy (179–181). Thiếu tiếp cận tới việc cung ứng
nước tốt dưới dạng vòi, ống phun nước hay hệ thống phun chống cháy lên các ngọn lửa hay dập lửa đang
lan là một trong các yếu tố nguy cơ to lớn khác (181).

Các thiết bị không an toàn
Tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, các nguồn nhiệt, nguồn sáng và dụng cụ nấu ăn, đặc biệt là
những quốc gia còn dựa vào các nguyên liệu hóa thạch, tất cả đều đang mang theo các nguy cơ vốn có (179).
Đặc biệt là, sưởi ấm hay nấu ăn sử dụng bếp lửa mở mà đặt ngay ở dưới đất tạo ra những nguy hiểm đáng
kể cho trẻ em. Có những nguy hiểm tương tự trong việc sử dụng bếp dầu hỏa hay đèn xách, nến để thắp
sáng, và những loại chất đốt dễ bay hơi hay dễ cháy khác để trong nhà (179, 182–184). Cho trẻ em tiếp cận
dễ dàng tới các thiết bị nấu ăn hay xoong chảo với các chất lỏng đang được đun sôi là một yếu tố nguy cơ
cao hơn của bỏng (182–185).

Các chất dễ cháy
Không nên cất giữ trong nhà các chất dễ cháy như dầu hỏa và paraﬃn. Các chương trình cộng đồng để đảm
bảo sự giám sát tốt với trẻ em đặc biệt là với các trẻ em bị tàn tật tiến triển, để giáo dục cha mẹ về bỏng và để
khuyên về cách cất giữ các chất dễ cháy trong nhà, tất cả đã được đề xuất như là các chiến lược phòng chống
bỏng ban đầu (180). Thêm vào đó, việc tạo ra một nguy cơ cháy, các chất dễ cháy cũng đưa ra một nguy cơ
gây ngộ độc cho trẻ nhỏ vì các chất này thường được chứa trong các thùng không có nắp chống trẻ.

Pháo hoa
Pháo hoa đặt ra một nguy to lớn với trẻ em, đặc biệt là các em trai ở tuổi vị thành niên. Rất nhiều quốc gia
kỷ niệm các ngày hội tôn giáo hay quốc gia bằng cách bắn pháo hoa và rất nhiều thương tích bỏng thường
xuyên xảy ra xung quanh những ngày nghỉ này (179, 186, 187). Pháo hoa đã bị cấm ở rất nhiều quốc gia thu
nhập cao, nhưng ở hầu hết các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, chưa có luật pháp để hạn chế việc sử
dụng pháo hoa (188–190).

Các khu vực nấu ăn và sinh hoạt
Đa phần bỏng ở trẻ em là xảy ra tại nhà, và cụ thể là ở bếp. Người ta gợi ý rằng vị trí của các thiết bị sưởi
ấm trong gia đình và cấu trúc của bếp có thể tạo ra các nguy cơ đáng kể với trẻ em (191). Các ngôi nhà có
một hoặc hai phòng được chia nội thất ra một cách tạm thời bằng màn gió hoặc bìa cứng và được sử dụng
cho các chức năng như ngủ, tắm rửa, nấu ăn và ăn uống có thể làm gia tăng nhiều sự phơi nhiễm của trẻ
tới các thiết bị gia đình và các nguồn nhiệt (191–193). Tương tự, việc thiếu các thiết bị báo cháy hay là có
các thiết bị báo cháy không hoạt động có vẻ như cũng liên quan tới nguy cơ gia tăng các vụ bỏng trẻ em tại
một số quốc gia phát triển (194).
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Kinh tế xã hội và nghèo đói
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Thời gian tai nạn
Hai thời gian cao điểm trong ngày được báo cáo cho các sự cố
liên quan đến bỏng – cuối buổi sáng, khi các nhiệm vụ trong
nhà đang được thực thi, và vào khoảng thời gian bữa tối (195,
196). Trong một số khu vực trên thế giới cũng có những giờ
cao điểm được ghi nhận theo mùa và các ca bỏng liên quan tới
những ngày nghỉ công cộng và tôn giáo.

“Kinh nghiệm tồi tệ nhất của cháu xảy ra trên một chiếc

xe buýt đông người. Các hành khách khác không rời mắt
khỏi cháu nên cháu cởi áo khoác ra và trùm lên đầu. Cháu
chỉ muốn không ai nhìn thấy và cháu muốn tất cả bọn họ
cũng biến đi cho.”

Michael
17 tuổi, từ Những bộ mặt biến dạng, một tổ chức phi chính phủ của
Liên Hiệp Vương Quốc Anh cho những người với sự biến dạng.

Có thể làm gì để phòng ngừa bỏng?
Bỏng có thể được giảm đi bằng việc sử dụng các chiến lược phòng chống hiệu quả (xem Bảng 10). Thêm vào
đó, một số các thực hành có triển vọng cần được kiểm tra trong các hoàn cảnh khác nhau.

Bảng 10: Tóm tắt các chiến lược phòng chống bỏng đã được kiểm chứng và có triển vọng
CHIẾN LƯỢC

HIỆU QUẢ

Xây dựng (và thực thi) luật định về thiết bị báo cháy

4

Xây dựng một tiêu chuẩn cho các bật lửa chống trẻ

4

Xây dựng (và thực thi) luật định về nhiệt độ của vòi nước nóng và
giáo dục công chúng

4

Điều trị bệnh nhân tại các trung tâm chuyên khoa bỏng

4

CÓ TRIỂN VỌNG

Tách biệt khu nấu ăn ra ngoài phòng sinh hoạt

?

Xây dựng các tiêu chuẩn và bộ luật về các loại vải chậm cháy

?

Cấm sản xuất và mua bán pháo hoa

?

Khuyến khích sử dụng các loại đèn và bếp lò an toàn

?

Cung cấp sơ cứu cho bỏng nước (ví dụ như ‘làm mát vết bỏng’)

?

Các tiếp cận kỹ thuật và môi trường
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• Xây dựng và làm cho sẵn có các loại đèn và bếp lò an toàn và chuyển các bếp lò ra ngoài trời và lên cao
khỏi mặt đất để giảm tiếp cận của trẻ em và sự phơi nhiễm của khói bốc trong phòng. Việc thử nghiệm
bếp củi cải tiến ở vùng nông thôn Guatemala làm giảm các ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính
và bỏng liên quan đến lửa (42).
• Việc tách biệt các khu vực nấu ăn ra ngoài các khu sinh hoạt đã cho thấy là một chiến lược có triển vọng
nhưng vẫn cần được đánh giá nghiêm túc (197).

Pháp chế và tiêu chuẩn

• Thiết lập và thực thi pháp chế đòi hỏi việc lắp đặt các thiết bị báo cháy. Đảm bảo rằng tất cả các nhà ở có
thiết bị báo cháy có hoạt động ở tất cả các cấp, bao gồm cả khu ngủ. Để bảo vệ tối ưu, hãy kiểm tra các
thiết bị báo cháy hàng tháng và thay pin (ắc quy) hai lần một năm, hoặc sử dụng các thiết bị mới mà đã
có pin (ắc quy) hay được kiểm soát bằng mạch điện trong công việc xây dựng nhà cửa. Các thiết bị báo
cháy đã được phát hiện là làm giảm nguy cơ của tử vong đến hơn 70% (47).
• Xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn cho việc thiết kế và cung cấp bật lửa chống trẻ. Một nghiên cứu ở Hoa
Kỳ phát hiện rằng việc đưa một tiêu chuẩn làm giảm tới 58% các vụ cháy, tử vong và thương tích do trẻ nhỏ
chơi bật lửa, tiết kiệm được hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ trong các chi phí xã hội tính riêng trong năm 1998 (198).
• Xây dựng và thực thi pháp chế đòi hỏi quy định về nhiệt độ của nước nóng từ các vòi trong gia đình.
Một nghiên cứu ở Canada đã đánh giá tính hiệu quả của một tiếp cận kết hợp pháp chế và giáo dục để
giảm việc đặt bộ ổn nhiệt, và phát hiện được là giảm 56% các trường hợp bỏng nước (172).
• Xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn và bộ luật về vải chậm cháy. Việc thay đổi sản phẩm cho phù hợp
với các ca bỏng liên quan tới lửa là một biện pháp có triển vọng. Tiếp theo, tại Úc việc đưa ra vải chậm
cháy cho khăn trải giường của trẻ em vào năm 1979, con số bỏng hàng năm liên quan tới vải vóc giảm
vào khoảng từ 300 xuống còn 30 trường hợp (199).
• Xây dựng và thực thi pháp chế cấm sản xuất và bán pháo hoa. Rất nhiều quốc gia thu nhập cao đã cấm
việc trẻ em mua bán hay sở hữu pháo hoa. Một kiểm điểm mới đây ở Vương quốc Anh đã chỉ ra rằng
việc đưa ra đạo luật về pháo hoa vào năm 2003 và các quy định về pháo hoa năm 2004 (đã hạn chế việc
mua bán pháo hoa và cấm những người dưới 18 tuổi mua bán hay sở hữu pháo hoa) có một ảnh hưởng
nhất định trong việc giảm thương tích do pháo hoa, yêu cầu phải thực thi nghiêm hơn (200).
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Giáo dục và xây dựng kỹ năng
• Giáo dục và đào tạo các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ và cộng đồng về cách sơ cứu tức thì cho
các trường hợp bỏng nước/bỏng do lửa. Mục đích tổng thể phải là làm mát vết bỏng bằng nước, phòng
ngừa cháy không ngừng và phòng chống nhiễm trùng.

INJURY PREVENTION

Chiến dịch “Bỏng nước nóng như bỏng lửa” ở New South Wales
Năm 1992, lần đầu tiên, bang New South Wales của Úc đã phát động một chiến
dịch phòng ngừa bỏng nước ở trẻ em trên phạm vi toàn bang, mang tên “Bỏng
Nước Nóng Như Bỏng Lửa”. Chiến dịch này được tiếp theo bằng sự công bố một
báo cáo về thương tích tại các khoa cấp cứu mà cho thấy bỏng nước là nguyên
nhân đứng thứ tư dẫn đến tình trạng phải nhập viện ở trẻ em. Kết quả của chiến
dịch này là toàn lãnh thổ nước Úc hiện nay có những bộ luật quy định về nhiệt
độ tối đa là 50oC đối với vòi nước nóng trong buồng tắm – cho cả các vòi lắp
mới và cũ được thay thế.
Giai đoạn đầu của chiến dịch nhằm mục đích nâng cao nhận thức về những
nguyên nhân gây bỏng nước cho trẻ em, trong đó nguyên nhân lớn nhất và có
thể phòng tránh được là vòi nước nóng. Giai đoạn thứ hai tập trung vào cách
điều chỉnh nhiệt độ của các vòi nước nóng trong buồng tắm với các nhà chuyên
môn liên quan điều chỉnh các tiêu chuẩn và sau đó thực hiện chúng. Giữa các
năm, từ 1989 đến 1996, tỷ lệ nhập viện do bỏng nước ở trẻ nhỏ từ 0–4 tuổi
giảm 13% và thời gian điều trị tại bệnh viện giảm 18% - dẫn đến giảm chung
27% trong tổng số giường bệnh được sử dụng. Tỷ lệ các ca bỏng nước nặng cho
thấy sự giảm lớn nhất – giảm 30% cho 2 năm thực hiện giai đoạn thứ hai của
chiến dịch này. Tổng thể, hàng năm tiết kiệm được cho hệ thống chăm sóc y tế
khoảng 3,8-6,5 triệu đô la Úc.

[© K. McGee]

“Bỏng lửa là một nguyên nhân thường gặp đối với tử vong do tai nạn trên
thế giới. Mặc dù đã có hàng loạt các biện pháp phòng chống và chăm sóc,
nhưng thương tích do bỏng vẫn đang tăng. Chỉ với những hiểu biết thấu đáo
hơn về các nguyên nhân chủ chốt đối với loại thương tích này chúng ta mới
có thế đưa ra được những giải pháp thay thế có hiệu quả. Nếu các đề xuất
của báo cáo này được thực thi một cách đúng đắn, chúng có thể mang lại
những thay đổi cần thiết.”
Mehmet Haberal
Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về thương tích do bỏng
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Xử lý bỏng
Điều gì cần thêm bằng chứng và
• Làm mát bề mặt vết bỏng. Đây là một trong những
phái được tránh?
phương pháp lâu đời nhất trong việc điều trị cấp cứu
(201). Ở Việt Nam, một nghiên cứu so sánh các trẻ em
• Không đủ bằng chứng để khuyến khích việc sử dụng
đã được làm mát tức thì bằng nước sau bỏng, với những
các chiến dịch dựa vào cộng đồng và các can thiệp
bao gồm việc phân phối các thiết bị báo cháy (mà
trẻ không được làm như vậy, đã phát hiện ra rằng trẻ em
không có luật định đi kèm), lắp đặt các thiết bị phun
nhận được sơ cứu đúng cách cần ghép da ít hơn 32% sau
nước chữa cháy tại nhà và việc sửa đổi tại nhà, hay
đó (202).
các chương trình thăm vấn các gia đình có nguy cơ.
• Thiết lập, vận hành và duy trì các trung tâm chuyên khoa
• Bơ, đường, dầu và các phương thuốc cổ truyền khác
bỏng. Mặc dù không phải tất cả trẻ em đều cần xử lý tại
không được sử dụng cho bỏng.
một trung tâm bỏng, nhưng ý kiến chuyên gia hỗ trợ đòi
hỏi rằng trẻ em bị bỏng nặng sẽ có kết quả tốt hơn và
chi phí xử lý thấp hơn nếu chúng được chăm sóc tại các
trung tâm chuyên khoa bỏng (203).
• Cung cấp các cơ sở phục hồi chức năng. Trẻ em bị thương do bỏng đáng được nhận chăm sóc tại các cơ
sở phục hồi chức năng hiện có, do vậy các em có thể quay lại với các vai trò sản xuất và thực hành ngay
trong cộng đồng. Phục hồi chức năng không đầy đủ có thể gây ra kết quả thiệt hại về thể chất và tâm lý
với ảnh hưởng nghiêm trọng và kéo dài suốt đời (167, 168).
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Ngã
Ngã là một việc bình thường trong sự phát triển của một đứa trẻ và một phần của quá trình để tập đi, chạy,
nhảy, leo trèo và khám phá môi trường xung quanh. May thay, phần lớn các trường hợp ngã của trẻ em đều
ít gây hậu quả và phần lớn trẻ em ngã nhiều lần trong đời mà không gây thương tích gì ngoài một vài vết
rách và bầm tím. Tuy nhiên, một số trường hợp ngã vượt quá khả năng phục hồi của cơ thể con người cũng
như khả năng bề mặt tiếp xúc để hấp thụ lực được chuyển giao. Cho nên ngã là một nguyên nhân quan trọng
dẫn đến thương tích ở trẻ em, bao gồm những trường hợp ngã dẫn đến tàn tật suốt đời hoặc tử vong.

Tính nghiêm trọng của ngã
Ngã là gì?

Trên toàn cầu, hàng năm 46 898 trẻ em dưới 20 tuổi tử vong do ngã
nghiêm trọng – đó là hơn 128 trẻ em ngã chết trong một ngày. Ngã
là nguyên nhân hàng đầu đứng thứ tư gây tử vong ở trẻ em tuổi
5 – 9 và đứng thứ năm trong số các trẻ em từ 15–19 tuổi (Hình 9).

Hình 9: Tỷ lệ thương tích liên quan tới ngã ở trẻ em gây tử vong trên
100.000 dâna theo tuổi và mức thu nhập quốc gia, Thế giới, 2004
6
HIC

LMIC

4
Tỷ lệ trên 100. 000 dân
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Ngã một gánh nặng bệnh tật và thương tích
lớn nhất cho trẻ em ở độ tuổi từ 5–14 và ở
một số quốc gia ngã là hình thức phổ biến
nhất trong thương tích trẻ em được đưa đến
các khoa cấp cứu, chiếm tới trong khoảng
từ 25–52% của các cuộc thăm vấn (26, 204).
Ví dụ, ở Trung Quốc, một cuộc điều tra cho
thấy rằng đối với mỗi ca tử vong vì một
trường hợp ngã, có đến 1,1 trường hợp tàn
tật suốt đời, 3,1 trường hợp cần được nhập
viện trong 10 ngày hoặc hơn thế, 6,5 trường
hợp cần được nhập viện từ 1–9 ngày, và 83,7
trường hợp chỉ tìm kiếm chăm sóc hay phải
nghỉ học hay làm việc một ngày, chứng minh
ảnh hưởng mà các thương tích do ngã có
thêm ngoài các tử vong (11).

Ngã là một sự việc làm cho một người phải
dừng lại đột ngột ở trên mặt đất hoặc sàn
từ
nhà hoặc ở một mặt bằng thấp hơn.

2

0
<1

1–4

5–9
10–14
Tuổi (năm)

15–19

< 20

a
Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.

Nhìn chung, trẻ ngã từ độ cao càng lớn thì
thương tích càng nghiêm trọng, và với các
trẻ em càng lớn, các trường hợp ngã từ các

28

CHUYỆN CỦA SOHEL
Sohel, cậu bé 14 tuổi, là trụ cột chính của gia đình 4 người. Cậu sống ở làng Krishnapur, huyện
Narsingdi ở Băng-la-đét. Năm lên 7 tuổi, Sohel đã mồ côi cha. Vì khó khăn kinh tế của gia đình, Sohel
phải bỏ học từ lớp 7. Để kiếm sống, cậu bé đã bắt đầu trồng cấy trên mảnh đất nhỏ của gia đình.
Cậu trồng lúa và các cây khác, phần lớn chỉ để cho gia đình tiêu dùng. Sohel và các bạn thường ra
sông bắt cá, để kiếm thêm một ít tiền phục vụ sinh hoạt gia đình hằng ngày.
© Tranh, C. Khasnabis

Khi đó là mùa mưa năm 2004. Một buổi chiều Sohel ra sông bắt cá cùng hai người bạn, dừng chân trước một nhà thờ hồi giáo cổ nơi
đang được tu tạo. Sohel, một cậu bé tò mò, trèo lên mái nhà thờ, bỏ qua những lời cầu xin của các bạn gọi cậu xuống. Cậu đi tới mép mái nhưng vấp phải
một số vật liệu xây dựng, tụt chân và ngã xuống. Cậu bé bị thương nặng, và được đưa đến trung tâm y tế gần nhất cách đó 15 km, nơi cậu đã qua đời. Trẻ
em như Sohel không cần phải chết vì những thương tích mà có thể phòng ngừa được. Chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ.
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độ cao lớn hơn càng tăng lên (11, 205, 206). Ngã là một nguyên nhân hàng đầu của chấn thương não, đặc
biệt là trẻ nhỏ, với một nguy cơ đáng kể về tổn thương thần kinh lâu dài (207–214). Ngã cũng rất tốn kém.
Một ước tính ở Canada cho thấy rằng nếu các các chiến lược phòng chống ngã thực chứng được thực hiện
nó sẽ mang lại một kết quả là giảm được 20% số ca mắc mới, và con số thực tiết kiệm được là 126 triệu đô
la Canada mỗi năm (215).
Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình ở các khu vực Đông Nam Á và phía Đông Địa Trung Hải đã có tỷ
lệ tử vong trẻ em cao nhất vì ngã trên toàn cầu, với một tỷ lệ cao hơn 10 lần so với tỷ lệ ở các quốc gia thu
nhập cao tại Châu Mỹ (Bảng 11). Trẻ em dưới 1 tuổi tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình có nguy
cơ cao nhất. Trong từng khu vực trên thế giới nhiều các em trai tử vong vì ngã hơn so với các em gái, và cao
hơn đến 4 lần so với tỷ lệ ở các quốc gia thu nhập cao ở Châu Mỹ. Tại hầu hết các quốc gia thu nhập cao,
trẻ em dưới 1 tuổi rất có thể bị ngã từ các đồ đạc hay ghế xe ô tô, hoặc do bị đánh rơi; trẻ em từ 1–3 tuổi dễ
bị ngã ở cầu thang và trên các bậc thềm, cửa sổ, đồ đạc hay thiết bị đồ chơi; và trẻ em nhiều tuổi hơn đặc
biệt ngã từ các thiết bị tại sân chơi, vì bị ẩn hay xô đẩy, hay trong khi thoát khỏi các vụ hỏa hoạn, các mái
nhà và hành lang (216–218).

Châu Phi

Châu Mỹ

Đông nam Á

Châu Âu

Đông Địa Trung Hải

Tây Thái Bình Dương

LMIC

HIC

LMIC

LMIC

HIC

LMIC

HIC

LMIC

HIC

LMIC

Bé trai

1.8

0.3

1.0

3.0

0.5

1.3

4.0

3.5

0.5

2.5

Bé gái

1.1

0.1

0.4

2.4

0.2

0.6

0.3

2.3

0.3

1.9

Cả hai giới

1.5

0.2

0.7

2.7

0.3

1.0

2.2

2.9

0.4

2.2

a Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.

Tại sạo trẻ em lại có nguy cơ bị ngã?
Trẻ em có nguy cơ bị ngã vì các lý do khác nhau rất đa dạng. Xác định và hiểu rõ các yếu tố làm cho trẻ em
đứng trước hiểm họa ngã sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc phòng chống.

Tuổi và giai đoạn phát triển
Các trẻ nhỏ có nguy cơ vì sự tò mò của chúng và cần làm quen với môi trường xung quanh, thường không
thích hợp với năng lực của chúng để đánh giá hay phản ứng với nguy hiểm (26, 219). Vì trẻ em sẽ lớn lên
dần, năng lực của chúng để phản ứng với các hiểm họa thường xảy ra đồng thời với các mức độ tăng dần
của tính tự lập, chơi nhiều hơn và đi cách nhà xa hơn, hoạt động thể chất tăng lên, và các hành vi thách
thức và liều lĩnh hơn thường được đề cập đến như là ‘liều lĩnh’, do đó trẻ bị phơi nhiễm nhiều hơn trước
các tình huống mà chúng có thể bị ngã.

Giới tính
Trẻ em trai có thể có nguy cơ cao hơn về các trường hợp ngã gây tử vong và không gây tử vong (7, 8, 220).
Điều này được giải thích một phần bằng các mô hình nuôi dạy trẻ, xã hội hóa, mong đợi các vai trò và sự
tham gia nhiều hơn của các em trai trong những hành vi liều lĩnh và các trò chơi nguy hiểm (221).

Nghèo đói
Có một quan hệ mạnh mẽ giữa tầng lớp xã hội và ngã ở trẻ thơ giữa cả các khu vực cũng như trong các quốc
gia (204). Các nguy cơ được xác định bao gồm cả sự phơi nhiễm lớn hơn vì các môi trường quá đông đúc và
đầy hiểm họa, cha mẹ đơn thân, thất nghiệp, tuổi mẹ còn trẻ, trình độ giáo dục thấp, áp lực của người trông
giữ trẻ và các vấn đề sức khỏe tâm thần, và sự bất bình đẳng trong tiếp cận chăm sóc y tế (26, 222–226).

Trẻ em bị tàn tật
Sự hiện diện của tàn tật về trí tuệ có thể dẫn đến một sự dôi dư gấp tám lần các nguy cơ của thương tích không chủ
ý bao gồm cả các trường hợp ngã (227–230). Trẻ em trên xe lăn cũng đặc biệt nguy cơ, không tính đến khả năng
nhận thức của chúng, với ước tính các ca ngã lên đến 42% các ca mắc mới ở những người sử dụng xe lăn (219).

B ÁO C ÁO T H Ế G I Ớ I

Bảng 11: Tỷ lệ thương tích liên quan tới ngã gây tử vong ở trẻ em trên 100.000 dâna theo giới tính, khu vực của WHO và mức
thu nhập quốc gia, 2004
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Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

Môi trường thể chất
Môi trường được xây dựng, bao gồm thiết kế và kết cấu
nhà, quy hoạch đô thị, những khu vui chơi và việc sử
dụng đất là một yếu tố cần thiết với sức khỏe trẻ em và
sự phát triển, nhưng có thể cũng là một nguồn của các
thương tích không gây tử vong (231). Các yếu tố đóng
góp có thể bao gồm việc bảo dưỡng tài sản bị trì hoãn
hay không thích hợp, đặc biệt với các tài sản thuê với thu
nhập thấp, và các thiết kế tòa nhà và sản phẩm mà không
tính đến khả năng phát triển của trẻ nhỏ hay các nhu cầu
của gia đình họ, ví dụ chiếu sáng kém, chấn song cửa sổ
ở các nhà cao tầng, thiếu các tay vịn cầu thang, các ban
công và tiếp cận mái mở.

Trẻ em ngã từ đâu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xe đẩy, xe tập đi, ghế cao, bàn thay đồ
Giường cũi, giường ngủ, giường tầng
Nóc nhà, cửa sổ, ban công
Cầu thang, lan can và thành cầu thang
Cây cối
Thiết bị sân chơi chẳng hạn như xích đu, đu quay (có các con
vật), cầu trượt, tấm bạt nhào lộn
Trong khi chơi các môn thể thao có tổ chức
Ván trượt, trượt tuyết, trượt băng
Cưỡi ngựa, đua lừa

Môi trường văn hóa xã hội
Sự giám sát không đầy đủ của người lớn thường được kể ra như một nhân tố quan trọng trong các thương
tích ở trẻ em (232, 233) nhưng các vấn đề liên quan là rất phức tạp và tương tác với nhiều yếu tố thách thức
với các gia đình có nguy cơ và dễ bị tổn thương nhất. Cha mẹ, các nhân viên dịch vụ xã hội và nhân viên
y tế thường đồng ý rằng cụ thể là trẻ trước khi đến trường cần được giám sát ‘liên tục’, có nghĩa là ít hơn
5 phút cho một lần không giám sát để giảm thiểu nguy cơ thương tích (233). Ở các gia đình nghèo hơn, trẻ
em có thể không chỉ không được giám sát, mà còn được mong đợi để chăm sóc cho các em bé hơn chúng
trong nhà (234).

Tiếp cận điều trị và phục hồi chức năng

Ngã là một loại hình phổ biến của thương
tích trẻ em được đưa tới các khoa cấp cứu,
chiếm tới trong khoảng từ 25–52% của các
cuộc thăm vấn.

Điều tra ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình cho thấy rằng tỷ lệ
lớn trẻ em, bao gồm cả các em bị thương tích liên quan tới ngã ở mức
vừa phải tới nghiêm trọng, không nhận được chăm sóc y tế vì những
khoảng cách rất xa đến bệnh viện, các chi phí vận chuyển cao đến mức
không thể chi trả được, thiếu tiếp cận vì yêu cầu chi phí và nguồn lực, và thiếu nhận thức của người chăm
sóc trẻ về nhu cầu sớm được quan tâm (11, 235–238).
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Có thể làm gì để phòng ngừa ngã?

Tỷ lệ mặc mới do ngã có thể được giảm xuống qua việc sử dung các chiến lược phòng chống hiệu quả (xem
Bảng 12). Một số can thiệp có triển vọng cũng cần được kiểm tra trong một số hoàn cảnh khác nhau.
Gánh nặng lớn về bệnh tật, chi phí chăm sóc y tế, và nguy cơ đáng kể về tử vong do các chấn thương vùng
đầu đòi hỏi rằng việc phòng ngừa các thương tích liên quan tới ngã phải được làm tiêu điểm cho các nỗ lực
an toàn cho trẻ trên toàn thế giới.

Bảng 12: Tóm tắt các chiến lược phòng chống ngã đã được kiểm chứng và có triển vọng
CHIẾN LƯỢC

HIỆU QUẢ

Thực hiện các chương trình cộng đồng đa dạng như ‘Trẻ em không thể bay được’

4

Thiết kế lại các đồ đạc nhà trẻ và các sản phẩm khác

4

Xây dựng các tiêu chuẩn sân chơi cho độ dày của các vật liệu bề mặt phù hợp, chiều cao của thiết bị và bảo dưỡng

4

Pháp chế về chấn song cửa sổ

4

CÓ TRIỂN VỌNG

Sử dụng các cửa cầu thang và tay vịn cầu thang

?

Tiến hành các thăm vấn hỗ trợ và giáo dục các gia đình có nguy cơ cao

?

Tổ chức các chiến dịch truyền thông hướng tới các bậc cha mẹ và các cán bộ y tế

?

Cung cấp chăm sóc cấp cứu nhi khoa phù hợp

?

Các Tiếp cận kỹ thuật và môi trường

• Xác định, thay thế hay sửa đổi sản phẩm không an toàn. Rất nhiều quốc gia thu nhập cao đạt được việc làm
giảm các thương tích do ngã ở trẻ em bằng cách loại bỏ hay thiết kế lại các đồ đạc nhà trẻ ví dụ như giường
cũi, thay thảm, khung tập đi cho trẻ, và giường tầng, thiết bị sân chơi, thiết bị giải trí và thể thao (239, 240).
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• Cung cấp và lắp đặt cửa cầu thang. Hỗ trợ các gia đình như việc cung cấp các thiết bị an toàn trong nhà
miễn phí như cửa cầu thang, lắp đặt miễn phí, có thể cải thiện các thực hành an toàn cho cuộc sống của
các gia đình tại các khu vực thiếu thốn (241).

Pháp chế và tiêu chuẩn
• Thiết lập và thực thi pháp chế đòi hỏi chủ nhà lắp đặt các chấn song cửa sổ. Người ta đã chứng kiến một
sự giảm đi đáng kể các trường hợp ngã gây tử vong ở trẻ em từ các tòa nhà cao tầng tại một bang của
Hoa Kỳ theo sau việc thông qua pháp chế về lắp đặt chấn song cửa sổ (242).
• Xây dựng và thực thi tiêu chuẩn cho việc xây dựng và bảo dưỡng sân chơi an toàn với việc lắp đặt mặt
bằng sân chơi bằng cao su hay vỏ cây với đủ độ sâu, và kết hợp với chiều cao an toàn của cấu trúc và
thiết bị như các ván trượt. Những tiếp cận này đã thực chất làm giảm các thương tích tại sân chơi ở rất
nhiều quốc gia thu nhập cao (239).

Giáo dục và xây dựng kỹ năng

Các chiến lược kết hợp
• Thiết lập và cung cấp những thăm vấn tại gia đình trong
giai đoạn đầu của tuổi thơ. Những cuộc thăm vấn này đã
Điều gì cần thêm bằng chứng và
được dùng để đáp ứng một phạm vi rộng các mục tiêu, bao
phải được tránh?
gồm việc cải thiện môi trường gia đình, hỗ trợ gia đình và
việc phòng ngừa các vấn đề hành vi ở trẻ em. Bằng chứng
• Không đủ bằng chứng để khuyến khích việc chỉ sử
dụng các chiến dịch giáo dục phòng ngừa ngã hoặc
minh họa rằng các thăm vấn tại nhà bao gồm các chương
thực hiện các bộ luật về nhà ở và các tòa nhà.
trình nhằm đến các gia đình khó khăn hơn là có hiệu quả
• Đậy nắp các giếng và rãnh nước, mặc dù đã được thực
trong việc cải thiện sự an toàn tại nhà và làm giảm đi các
chứng để phòng ngừa đuối nước, nhưng vẫn chưa
nguy cơ thương tích (244–249). Những cuộc thăm vấn này
được đánh giá trong việc phòng ngừa ngã.
xem ra là có hiệu quả nhất khi thông tin được cung cấp có
mục tiêu, phù hợp với độ tuổi, và kết hợp với việc cung
cấp và lắp đặt thiết bị an toàn (53, 250–251).
• Sử dụng các chiến lược đa dạng được lặp lại dưới các dạng và hoàn cảnh khác nhau như một phương
tiện cổ vũ cho một văn hóa an toàn trong các cộng đồng (53). Việc phòng ngừa ngã thường được bao gồm
trong mục đích của các chương trình dựa vào cộng đồng được thiết kế để giảm thương tích ở trẻ em và
đã có hiệu quả cụ thể trong việc lắp đặt các chấn song cửa sổ tại các tòa nhà cao tầng (218).

INJURY PREVENTION
Chiến dịch ‘Trẻ em không thể bay được’, New York
“Trẻ em không thể bay được” là một chương trình được Sở Y tế của thành phố
New York xây dựng vào đầu những năm 1970 để ứng phó với tỷ lệ tử vong và
thương tích cao ở trẻ em sau khi ngã từ cửa sổ xuống. Chương trình bao gồm
một bộ luật quy định rằng các chấn song cửa sổ cần được lắp đặt trong các căn
hộ ở trên cao nơi có trẻ em sinh sống. Thêm vào với luật định này, có một hệ
thống báo cáo tự nguyện yêu cầu tất cả các trẻ em ngã phải được báo cáo để
một điều dưỡng viên có thể đến thăm và đánh giá tình hình, tư vấn các bậc cha
mẹ đề cập tới việc phòng ngừa ngã cung cấp các chấn song cửa sổ miến phí cho
các gia đình có trẻ nhỏ sống trong các khu vực có nguy cơ cao.
Kết quả của chương trình này là, số ca ngã mới được nghi nhận là giảm đáng kể,
đặc biệt là ở quận Bronx của thành phố, nơi số ca ngã được báo cáo giảm 50%.
Nhiều thành phố khác trên thế giới đã làm theo gương của thành phố New York.
Ngoài những tính mạng được cứu, can thiệp này chứng tỏ chi phí hiệu quả dưới
dạng tiền tiết kiệm được trong việc nhập viện, phục hồi chức năng và các khoản
chi phí chăm sóc cho các em nhỏ bị thương và tàn tật vĩnh viễn.
© T. Toroyan, WHO
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• Xây dựng và cung cấp các chiến dịch truyền thông đại chúng và tờ rơi cho các quốc gia thu nhập thấp
và trung bình (243) với việc giáo dục phòng ngừa thương tích và an toàn tại gia đình hướng tới các bậc
cha mẹ, các cán bộ y tế, các cán bộ thực thi pháp luật, các cán bộ thành phố, công nhân xây dựng và các
nhà hoạch định chính sách.
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Ngộ độc
Nhà ở và môi trường xung quanh có thể là các địa điểm nguy hiểm với trẻ em, đặc biệt là khả năng bị ngộ
độc không chủ ý. Trẻ em có bản tính tò mò, muốn khám phá bên trong và xung quanh ngôi nhà của mình.
Kết quả là, mỗi năm các trung tâm chống độc (cũng được gọi là các trung tâm thông tin về ngộ độc) đã tiếp
nhận hàng triệu cuộc gọi, và hàng nghìn trẻ em đã được tiếp nhận vào các khoa cấp cứu vì chúng vô tình
ăn uống phải một vài loại hình sản phẩm gia đình, thuốc hoặc thuốc trừ sâu. Phần lớn các ca ngộ độc “tai
nạn” này lẽ ra đã có thể được phòng ngừa.
Ngộ độc là gì?

Tính nghiêm trọng của ngộ độc

Ngộ độc để cập đến một thương tổn tế bào
hay tử vong do hít vào, ăn vào, tiêm vào
hay hấp thụ được các chất có độc tố hay
‘chất độc’. Các yếu tố chủ chốt để dự báo
tính nghiệm trọng và kết quả của ngộ độc
là bản chất, liều lượng, công thức và lộ trình
phơi nhiễm với chất độc; đồng-phơi nhiễm
với các chất độc khác; trạng thái dinh dưỡng
của trẻ em hay tình trạng nhịn ăn; tuổi và
các điều kiện sức khỏe có từ trước.

Mỗi năm, ngộ độc bất ngờ có kết quả trong hơn 45000 ca tử vong ở trẻ
em và thanh thiếu niên từ 0-19, chiếm tới 13% của tất cả các trường hợp
ngộ độc bất ngờ trên thế giới. Như một nguyên nhân gây nên thương
tích không chủ ý ở trẻ em trong độ tuổi từ 1–14, ngộ độc xếp thứ tư sau
các thương tích đường bộ, bỏng và đuối nước trong một điều tra ở 16
quốc gia thu nhập cao và trung bình vào các năm 2000/2001 (252).
Trong khi không có sẵn các số liệu toàn cầu về ngộ độc không gây tử
vong, thì các ước tính về gánh nặng thương tích đặt ra cho xã hội là có
thật và các nghiên cứu từ cả các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập cao
cho thấy rằng các ca ngộ độc và việc xử lý chúng là rất tốn kém (253–255).
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Các tác nhân thông thường nhất liên quan tới ngộ độc trẻ em
•
•
•
•
•
•
•
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Những thuốc chữa bệnh tại quầy như paracetamol, thuốc ho/cảm lạnh, các viên vitamin và sắt,
các viên thuốc kháng dị ứng và kháng viêm.
Việc kê các đơn thuốc chữa bệnh như thuốc chống suy nhược, thuốc ngủ, thuốc giảm đau và các
thuốc bất hợp pháp.
Paraffin/dầu lửa
Các sản phẩm dùng cho hộ gia đình chẳng hạn như chất tẩy trắng, thuốc tẩy rửa, chất làm sạch,
các chất quét dọn, mỹ phẩm, giấm.
Thuốc trừ sâu bao gồm cả thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật gậm nhấm và thuốc diệt cỏ.
Thực vật có chất độc khác nhau.
Động vật hay côn trùng cắn.

“Tất cả mọi chất đều là chất độc và không có chất
gì là không có độc tố, chỉ có đúng liều lượng cho
phép một chất gì đó không có độc”
Paracelsus, Bách khoa toàn thư của nước Anh..”

CHUYỆN CỦA HARRISON
Harrison là con út trong một gia đình có năm con. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Lisa, mẹ của Harrison,
thay đổi thói quen buổi sang thường ngày và thay vì đi thẳng xuống bếp, kiểm tra xem các cửa của tủ bếp
còn khóa không, bà ta đi xuống phòng khách và cho một băng video vào máy cho đứa con lớn của mình
xem. Trong lúc này, Harrison 18 tháng tuổi đã mở một tủ bếp, tháo chiếc nắp của một hộp đựng nước rửa
bát ra và uống chất rửa đó. Mặc dù hộp nước rửa bát đã có nắp chống trẻ, nhưng phải vặn nắp vào hai lần
để đóng lại một cách an toàn đúng quy cách. Vì không có chỉ dẫn cho việc này ngoài vỏ hộp, mẹ Harrison
không biết được điều đó.

© Quỹ bệnh viện trẻ em Hoàng gia

Harrison đã sống sót, nhưng thương tật của cậu bé đã làm thay đổi cả cuộc đời của cháu và cuộc sống của gia đình. Câu chuyện của Harrison, và của các
cháu khác ở tuổi tập đi mà phải chịu các thương tích tương tự như vậy đã nhanh chóng được các báo chí đưa ra. Ngay trong vài tuần sau đó, công ty đã phải
thay thế các nhãn hiệu cảnh báo trên tất cả các hộp đựng của họ để báo động cho người tiêu dùng về ‘cơ chế đóng vặn có tiếng đập hai lần’. Một vài tháng
sau hộp đựng đã được thiết kế lại để kết hợp hạn chế dòng chảy và việc đóng nắp ‘đập một lần’. Nước Úc hiện có pháp chế yêu cầu rằng tất cả các bột rửa
bát phải được phân phối trong các hộp đựng chống trẻ với các nhãn cảnh báo cụ thể nếu độ pH của chất được đựng ở trong lớn hơn 11,5. Những chất tẩy
có độ pH lớn hơn 12,5 đã bị phải loại khỏi thị trường trong nước.

Bản tóm tắt

Hình 10: Tỷ lệ ngộ độc gây tử vong ở trẻ em trên 100.000 dân theo
tuổi và giới tính, Thế giới, 2004
6

Tỷ lệ trên 100. 000 dân

Các bé trai
Các bé gái
4

Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình có
tỷ lệ cao hơn gấp 4 lần so với các quốc gia thu
nhập cao trong tất cả các khu vực trừ ở Châu
Mỹ nơi tỷ lệ tử vong là cao hơn ở các quốc gia
thu nhập cao, đặc biệt đối với trẻ em từ 15–19
tuổi (Bảng 13). Tỷ lệ mắc mới cao nhất là ở
Châu Phi và tại các quốc gia thu nhập thấp và
trung bình của Châu Âu và khu vực Tây Thái
Bình Dương. Ở tất cả các khu vực trẻ em trai
có tỷ lệ cao hơn trẻ em gái. Mặc dù không có
sẵn các số liệu toàn cầu về các trường hợp ngộ
độc không gây tử vong, cứ mỗi ca tử vong thì
có hàng nghìn cuộc gọi tới các trung tâm chống
độc trên toàn thế giới.
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Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.

Bảng 13: Tỷ lệ tử vong trẻ em do ngộ độc trên 100.000 dâna theo giới tính, mức thu nhập quốc gia và khu vực của WHO, 2004
Châu Phi

Châu Mỹ

Đông nam Á

Châu Âu

Đông Địa Trung Hải

Tây Thái Bình Dương

LMIC

HIC

LMIC

LMIC

HIC

LMIC

HIC

LMIC

HIC

LMIC

Các em trai

4.9

1.2

0.4

1.7

0.3

2.4

1.3

1.7

0.1

1.5

Các em gái

3.0

0.4

0.3

1.6

0.2

1.7

0.0

1.5

0.1

2.1

Cả hai giới

4.0

0.8

0.3

1.7

0.2

2.0

0.7

1.6

0.3

1.8

a

Số liệu này đề cập tới các đối tượng dưới 20 tuổi. HIC = Các quốc gia thu nhập cao; LMIC = Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Nguồn: WHO (2008), Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu: cập nhật năm 2004.

Tại sao trẻ em lại có nguy cơ bị ngộ độc?
Trẻ em là có nguy cơ ngộ độc vì rất nhiều lý do khác nhau. Xác định và hiểu được các nguy cơ sẽ hỗ trợ
trong việc phòng chống.

Tuổi và giai đoạn phát triển
Tuổi và sự phát triển liên kết chặt chẽ với ngộ độc. Chúng ảnh hưởng đến cả sự phơi nhiễm đến các loại hình
ngộ độc cũng như kết quả của ngộ độc tình cờ (256). Trẻ nhỏ là đặc biệt dễ bị tổn thương trước các ngộ độc
nuốt vào bụng, đặc biệt là các chất lỏng, vì trẻ cho hầu hết các đồ vật vào mồm, rất tò mò và không nhận
thức được các hậu quả (257). Mặt khác, trẻ vị thành niên có nhận thức cao hơn về các hậu quả của hành động
chúng làm nhưng áp lực đồng đẳng và hành vi liều lĩnh có thể đưa chúng tới việc sử dụng nhầm rượu hay
thuốc bất hợp pháp, dẫn đến một tỷ lệ tử vong cao hơn so với ở trẻ nhỏ (258).

Giới tính
Các em trai có nguy cơ ngộ độc cao hơn nhiều so với các em gái với ít ngoại lệ (254, 259, 260). Ở những nơi
có ngoại lệ, sự khác biệt này có thể được giải thích bằng sự khác nhau trong việc xã hội hóa giới tính giữa
các quốc gia khác nhau và các nền văn hóa khác nhau.
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Trẻ em dưới một tuổi có nguy cơ cao nhất trước
ngộ độc gây tử vong, đặc biệt là ở các quốc gia
thu nhập thấp và trung bình (Hình 10). Sau độ
tuổi còn ẵm ngửa, các ca ngộ độc gây tử vong
giảm dần theo độ tuổi cho tới 14 tuổi lại tăng
lên một lần – có thể quy cho hoặc là tại việc sử
dụng sai các chất hay tại khả năng phơi nhiễm
tăng lên do tham gia vào lực lượng lao động.
Đối với ngộ độc không gây tử vong, các ca mắc
mới là cao hơn trong thanh thiếu niên và trẻ em
trên 1 tuổi.

33

Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

Nghèo đói
Tình trạng kinh tế xã hội là liên kết chặt chẽ với cả hai trường hợp ngộ độc gây tử vong và không gây tử
vong, không những giữa các quốc gia với nhau mà còn ngay trong cùng một quốc gia (261). Các gia đình
nghèo hơn có thể làm tăng sự phơi nhiễm trước một số chất độc vì họ sử dụng paraﬃn/dầu hỏa để sưởi ấm
và nấu ăn, có ít chỗ để cất giữ các chất độc khỏi tầm với của trẻ em, là có thể sống gần môi trường độc hại,
và có thể bị buộc phải ăn các thực phẩm không an toàn. Các gia đình nghèo hơn cũng có thể có ít tiếp cận
đến các trung tâm chống độc hay xử lý cấp cứu có chất lượng tốt.

Các đặc điểm của chất độc
Chất độc càng cô đặc hay càng hiệu nghiệm, nguy cơ càng lớn cho ngộ độc nghiêm trọng hay tử vong. Các
chất độc ở thể lỏng chẳng hạn như paracetamol nước tạo ra một nguy cơ lớn hơn nhiều so với paracetamol
dạng rắn giống như chất làm sạch bát đĩa hay thuốc viên vì chúng dễ có thể bị nuốt chửng (256). Khi chất
độc liên hệ qua tiếp xúc với da hay miệng, như là trường hợp với a xít hay các chất kiềm, các kết quả tổn
thương lớn hơn. Các đặc điểm vật chất như là kích thước, màu sắc và bản chất tự nhiên có thể hấp dẫn hay
ngăn cản một đứa trẻ không cầm lấy và nuốt chửng một chất. Các nghiên cứu cho thấy rằng các chất lỏng
trong là hấp dẫn nhất, cũng như các viên thuốc có màu sáng (262).

Cất giữ và tiếp cận các chất
Trẻ em tiếp cận tới chất độc là dụng cụ dự báo trước lớn nhất của ngộ độc. Phân phối các loại chất độc trong
các hộp/thùng đựng mà không có đóng gói chống trẻ làm tăng ngộ độc ở trẻ em (263, 264). Thậm trí khi được
đựng và dán nhãn đúng quy cách, trẻ em vẫn có nguy cơ nếu hộp đựng không được người lớn cất giữ phù
hợp. Hơn thế nữa, rất nhiều cha mẹ không hiểu rằng chống trẻ không có nghĩa là ngăn ngừa trẻ phá và rằng
trẻ em vẫn có thể mở gói ra. Vì vậy, đóng gói chống trẻ không bao giờ thay thế được sự giám sát tốt.

Các điều kiện theo mùa và thời tiết
Ngộ độc trẻ em xuất hiện quanh năm mặc dù không có sự khác biệt rõ rệt theo mùa đói với các chất độc
khác nhau. Các vết cắn của động vật và việc nuốt dầu hỏa, thuốc chữa bệnh và thuốc trừ sâu cao nhất là vào
mùa hè (265, 266). Lời giải thích có thể là do có nhiều thời gian ở bên ngoài hơn, những sự thay đổi trong
việc giám sát và uống các chất lỏng trong những tháng mùa hè (267–269). Ngộ độc monoxide các-bon từ các
nguồn đốt nóng, ngộ độc thuốc chữa ho và thuốc chữa cảm là phổ biến hơn trong mùa đông (270).
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Môi trường văn hóa xã hội

Bằng chứng từ các quốc gia thu nhập thấp và trung bình cho thấy tầm quan trọng của các yếu tố nguy cơ
dân số học xã hội ở ngộ độc ở trẻ em. Các yếu tố bao gồm các cha mẹ còn trẻ, sự giám sát của người lớn còn
hạn chế và những người thường xuyên chuyển nhà (268, 271, 272). Thêm vào đó, các điều kiện sống nghèo
khổ, đức tin và tập quán địa phương, và việc không hiểu biết về các hiểm họa hóa chất là tất cả các yếu tố
nguy cơ ngắn liền với ngộ độc cấp tính (263).

Các chính sách, tiêu chuẩn và pháp chế

Rất nhiếu quốc gia không có các chính sách, tiêu chuẩn và pháp chế để khống chế việc sản xuất, dán nhãn,
phân phối, lưu giữ và hủy bỏ các chất độc và các kết quả phụ của quá trình sản xuất. Kết quả là, trẻ em đã
bị đưa vào nguy cơ ngộ độc qua phơi nhiễm với các chất độc cả bên trong và bên ngoài nhà của chúng. Việc
đóng gói và phân phối thuốc và các chất độc hại khác không theo quy định trong các hộp chống trẻ làm
cho trẻ dễ tiếp cận với các chất độc và các liều thuốc gây chết người. Việc sử dụng và lưu giữ không được
khống chế, và việc vứt bỏ thuốc trừ sâu gần nhà ở và nguồn cung cấp nước đã trẻ em vào tình trạng phơi
nhiễm với chất độc, đặc biệt là các em xuất thân từ các tầng lớp kinh tế xã hội thấp hơn. Điều này đặc biệt
đúng ở các quốc gia đang phát triển nơi mà các lực lượng kinh tế dẫn đến việc sử dụng các chất dược phẩm
và không dược phẩm có nguy cơ cao hơn và quá hạn sử dụng.

Tiếp cận các cơ sở chăm sóc y tế thích hợp

Trong các vụ ngộ độc, xử lý nhanh chóng và kịp thời là thiết yếu cho một kết quả khả quan. Tính sẵn có và
tiếp cận được tới các trung tâm chống độc và các cơ sở y tế có chất lượng tốt ảnh hưởng tới tính nghiêm
trọng của các thương tích ngộ độc. Vì vậy các trẻ em sống tại vùng nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh, nơi
mà các cơ sơ y tế là không có hay không tiếp cận được hay có chất lượng kém, đứng trước nguy cơ cao hơn
về một kết quả kém cỏi.
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Có thể làm gì để phòng ngừa ngộ độc?
Vì ngộ độc thường xuyên được chẩn đoán nhầm hay xảy ra không được thừa nhận, việc điều trị có thể bị
trì hoãn, thường mang lại kết quả bi thảm. Vì vậy, phòng ngừa là tốt nhất và có thể đạt được qua việc sử
dụng các chiến lược phòng chống đã được kiểm chứng (xem Bảng 15). Khóa riêng các loại thuốc chữa bệnh
và các chất độc khác, mặc dù qua trực giác về một thực hành tốt, chưa trải qua một đánh giá khắt khe.

Bảng 15: Tóm tắt các chiến lược phòng chống ngộ độc đã được kiểm chứng và có triển vọng
HIỆU QUẢ

Chiến lược

4

Loại bỏ chất độc

4

Pháp chế hóa (và thực thi) việc đóng gói chống trẻ cho các loại thuốc chữa bệnh và các
chất độc

4

Đóng gói thuốc với số lượng không chết người

4

Thiết lập các trung tâm chống độc

CÓ TRIỂN VỌNG

?

Khóa kỹ các loại thuốc chữa bệnh và các chất độc khác

Các tiếp cận kỹ thuật và môi trường
• Loại bỏ chất độc ra khỏi môi trường, như là hủy bỏ các cây có chất độc và bỏ đi từng nguồn xăng dầu
riêng lẻ như dầu hỏa đóng chai trong các ngành dịch vụ công cộng bằng cách cung ứng điện hay các
khí hơi tự nhiên (273).
• Thay thế chất độc bằng chất ít độc hại hơn, ví dụ, thay một loại thuốc an thần độc tố cao (thuốc ngủ an
thần được dùng để ngủ) bằng một loại thuốc ngủ giảm đau khác an toàn hơn (benzodiazepines); công
thức hóa lại rượu pha metanola để bao gồm cả rượu pha ethila hơn là metanola (274).
• Giảm tính độc tố của các chất độc bằng cách đóng gói nồng độ hay theo các liều lượng không chết người.
Ví dụ, hạn chế việc bán chất a xít axetíc (giấm) dưới hình thức pha loãng ở Saint Lucia làm giảm các ca
ngộ độc vì chất này (275).

Pháp chế và tiêu chuẩn
• Xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn đóng gói chống trẻ cho các chất độc cần thiết ví dụ như các thuốc
chữa bệnh, các hóa chất dùng cho hộ gia đình và các sản phẩm độc hại khác. Thông qua việc sử dụng
biện pháp này đã giảm đáng kể các ca ngộ độc tại các quốc gia thu nhập cao (274, 276).

Giáo dục và xây dựng kỹ năng
• Đảm bảo việc đóng gói an toàn hơn và cất giữ các thuốc chữa bệnh và các sản phẩm độc hại khác ở nhà.
Các chuyên gia đồng ý rằng việc này liên quan đến giáo dục những người trông giữ trẻ về các nguy cơ
và nhu cầu cất giữ an toàn, tiêu chuẩn để không khuyến khích việc sử dụng các thùng chứa không phù
hợp cho các chất nguy hại, và sự tham gia của các nhà sản xuất và những người phân phối sản phẩm.
Một can thiệp thành công ở Châu Phi liên quan tới việc phân phối các hộp đựng đóng gói chống trẻ miễn
phí đã làm giảm đi các ca ngộ độc dầu lửa xuống còn một nửa (268).

Chăm sóc sức khỏe
• Thiết lập các trung tâm chống độc để ưu tiên các trường
hợp ngộ độc, đưa ra các lời khuyên chính xác và kịp thời
cho những người trông giữ trẻ và các cơ sở y tế, hướng
dẫn sơ cứu ở nơi cần thiết, và chuyển các ca ngộ độc
nghiêm trọng đến điều trị tại các cơ sở y tế (277).

Điều gì cần thêm bằng chứng
hay không có tác dụng?
•
•

Không có đủ bằng chứng để hỗ trợ việc quy định hay hủy
bỏ các chất độc mà dễ bị nhầm lẫn với các món ăn được,
hoặc giảm tính hấp dẫn của sản phẩm độc hại.
Việc đưa ra đóng gói không tiêu chuẩn, không đóng kín
hay đóng gói phồng lên cho thuốc viên có tiềm ẩn nguy
hại vì đó không phải là chống trẻ em.

BÁO C ÁO THẾ GIỚI

CHIẾN LƯỢC
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INJURY PREVENTION
Thay đổi đóng gói, cứu sống trẻ em
Mỗi đứa trẻ đều có quyền được lớn lên trong một môi trường không
nguy hại cho sức khỏe hay tình trạng khỏe mạnh của nó. Thế nhưng,
hiện nay ở Nam Phi, mỗi năm vào khoảng từ 40.000 – 60.000 trẻ
em bị ngộ độc sau khi nuốt paraffin/dầu hỏa vào bụng – loại dầu
phổ biến được sử dụng để sưởi ấm và đun nấu trong hầu hết các gia
đình – từ các bình chứa không dán nhãn và không an toàn. Và trong
khi không phải tất cả các ca ngộ độc này là gây tử vong, thì nỗi đau
và việc phải chịu đựng sự đau khổ của trẻ em và gia đình chúng và
chi phí điều trị cho tình trạng này là đáng kể.

BẢN TÓM TẮT

Đây là không kể đến sự thật rằng một giải pháp hiệu quả đang tồn
tại. Đóng gói chống trẻ – được định nghĩa là cách đóng gói mà trẻ
em dưới 5 tuổi khó có thể mở ra được, nhưng người lớn có thể mở ra
được một cách dễ dàng – là can thiệp duy nhất đã được kiểm chứng
là sẽ làm giảm đi việc nuốt paraffin vào bụng ở trẻ em. Chiến lược
được kiểm chứng này đã cho thấy khả năng có thể chuyển giao được
ở một cộng đồng tại Phi và người ta ước tính rằng việc bắt buộc sử
dụng đóng gói chống trẻ mỗi năm có thể cứu sống được hơn 80 tính
mạng trẻ em trên toàn quốc gia này, và giảm việc nuốt paraffin vào
bụng xuống còn một nửa.
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Con đường phía trước
Báo cáo này, báo cáo đầu tiên của thế giới về chủ đề thương tích ở trẻ em, trình bầy kiến thức hiện nay về
5 nguyên nhân quan trọng nhất gây thương tích không chủ ý ở trẻ em dưới 18 tuổi cũng như một số hành
động cần thiểt được thực hiện để giải quyết vấn đề này.

Thương tích ở trẻ em là một vấn đề y tế công cộng quan trọng trực tiếp liên quan tới sự sống còn của trẻ
em. Trên toàn cầu mỗi năm trên 900.000 trẻ em dưới 18 tuổi chết do thương tích, và hàng chục triệu trẻ em
khác chịu đựng các thương tích không gây tử vong khác. Điều nay không tính đến sự thật là đa số các quốc
gia trên thế giới đã phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em (1), Công ước này đòi hỏi rằng
tất cả các biện pháp phù hợp phải được thực hiện để bảo vệ trẻ em trước các thương tích này.
Tin tốt lành ở đây là chúng tôi biết nhiều trong
số các biện pháp đó là gì – các thương tích ở
trẻ em có thể được phòng ngừa và phần nhiều
của tóm tắt riêng này đã đi tới việc nêu bật các
chiến lược đã được kiểm chứng và có triển vọng
hiện đang có sẵn. Rất nhiều quốc gia thu nhập
cao đã có khả năng làm giảm tỷ lệ tử vong do
các thương tích ở trẻ em một cách căn bản. Ví
dụ, ở Thụy Điển cách đây khoảng hơn 30 năm,
tỷ lệ thương tích trẻ em đã được giảm xuống
còn khoảng hơn 50% (38). Thậm chí nếu chỉ có
hàng tá hay gần như vậy các chiến lược đã kiểm
chứng được thảo luận tại báo cáo này được
thực hiện trên toàn thế giới, mỗi năm gần một
nửa triệu tử vong trẻ em đã có thể được phòng
ngừa – đó là hơn 1000 tính mạng của trẻ được
cứu sống mỗi ngày (51). Chúng ta không thể
chấp nhận để đợi – chi phí của việc không làm
gì là không thể chấp nhận được.

Các thông điệp chính của báo cáo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Các thương tích ở trẻ em là một vấn đề y tế công cộng quan trọng
Các thương tích trực tiếp ảnh hưởng sự sống còn của trẻ em
Trẻ em dễ bị tổn thương hơn trước các thương tích
Các thương tích ở trẻ em có thể phòng ngừa được
Cái giá của việc không hành động là không thể chấp nhận được
Ít quốc gia có các số liệu tốt về thương tích trẻ em
Nghiên cứu về các thương tích ở trẻ em còn quá hạn chế
Có quá ít người đang hành nghề về phòng chống thương tích ở trẻ em
Phòng chống thương tích ở trẻ em là trách nhiệm của nhiều ngành
Phòng chống thương tích ở trẻ em không được cấp đủ kinh phí
Cần xây dựng và duy trì nhận thức

CHUYỆN CỦA ANUPAMA
Trẻ em là các tác nhân quan trọng cho sự thay đổi và cần được tính đến trong sự phát triển và thực hiện
của các dự án phòng chống thương tích ở trẻ em ở các cấp địa phương, quốc gia và quốc tế. Sau đây
là một trích đoạn từ bài tiểu luận của cô bé Anupama Kumar của Kerala – mười sáu tuổi, ở Ấn độ. Cô
bé đã giành giải thưởng của Tiếng nói UNICEF trong cuộc thi an toàn đường bộ cho thanh thiếu niên
và được nhận phần thưởng của mình tại Đại hội đồng Thanh thiếu niên Thế giới, tổ chức tại Cung
các Quốc gia của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ vào tháng 4 năm 2007.

© M. Kokic, WHO

“Báo chí đã là một yếu tố có một tầm nhìn rộng lớn trong việc tạo ra các nhận thức về an toàn đường bộ. Sự tán thành của những người nổi tiếng, một vài
thông điệp trên vô tuyến vào các khoảng chống quan trọng và các chương trình giáo dục đồng đẳng có thể đưa ra những phương tiện tiếp cận và hấp dẫn cho việc
việc nâng cao nhận thức, đặc biệt là trong thanh thiếu niên. Họ có thể truyền đạt thông điệp rằng lái xe an toàn là lái xe ‘điềm tĩnh’, và thường xuyên củng cố rằng
say rượu khi lái xe, sử dụng điện thoại trên đường và lái xe mà không sử dụng dây an toàn (hay đội mũ bảo hiểm) là không chỉ nguy hiểm, mà còn ‘không hợp thời
trang một cách nghiêm trọng’. Các nhân vật nổi tiếng cũng có thể tích cực khuyến khích việc đi bộ và đi xe đạp vào bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi nào có thể”.

B ÁO C ÁO T H Ế G I Ớ I

Các thông điệp chính của báo cáo
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25 can thiệp đã được kiểm chứng cho việc
phòng chống thương tích ở trẻ em
An toàn đường bộ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đưa ra (và thực thi) các luật định về tuổi tối thiểu được phép uống rượu
Đặt ra (và thực thi) các hạn chế nồng độ cồn cho phép trong máu thấp hơn cho các lái xe mới
tập lái và sự không khoan nhượng với những người vi phạm
Sử dụng ghế an toàn của trẻ em và dây an toàn đúng quy cách
Đội mũ bảo hiểm xe máy và xe đạp
Xây dựng (và thực thi) luật về dây an toàn, ghế an toàn của trẻ em và mũ bảo hiểm
Bắt buộc việc giảm tốc độ quanh trường học, khu dân cư và các khu vui chơi
Phân luồng các loại hình tham gia giao thông
Đưa ra (và thực thi) các loại đèn chạy ban ngày cho xe máy
Đưa ra (và thực thi) các hệ thống cấp bằng lái xe theo giai đoạn

Đuối nước
•
•
•
•

Loại bỏ (hay che đậy) các hiểm họa về nước
Cần đến hàng rào cô lập (bốn-phía) quanh bể bơi
Sử dụng các thiết bị nổi cá nhân
Đảm bảo hô hấp cấp cứu tức thì

Bỏng
•
•
•
•

Đặt ra (và thực thi) các luật định về thiết bị báo cháy
Thiết kế và thực hiện một tiêu chuẩn cho bật lửa chống trẻ
Đặt ra (và thực thi) các luật định về nhiệt độ vòi nước nóng, và giáo dục công chúng
Điều trị bệnh nhân tại trung tâm chuyên khoa bỏng

Ngã
•
•
•
•

Thực hiện các chương trình cộng đồng đa dạng như là ‘Trẻ em không thể bay được’
Thiết kế lại các đồ đạc ở lớp mẫu giáo và các sản phẩm khác,
Đặt ra các tiêu chuẩn sân chơi có độ dày vật liệu bề mặt phù hợp, chiều cao của thiết bị và
bảo trì
Pháp chế hóa các chấn song cửa sổ

Ngộ độc
•
•
•
•
•
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Loại bỏ các chất độc hại
Pháp chế hóa (và thực thi) việc đóng gói chống trẻ cho các loại thuốc chữa bệnh và
chất độc
Đóng gói thuốc với số lượng không gây chết người
Xây dựng các trung tâm phòng chống ngộ độc

Bản tóm tắt

Thêm vào việc chấp nhận và thực hiện các chiến lược phòng chống thương tích ở trẻ em được kiểm chứng
và có triển vọng, các quốc gia cũng cần kiểm tra lại cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các hoạt động như vậy. Chỉ một
vài quốc gia có các số liệu tốt về thương tích ở trẻ em và các nghiên cứu về thương tích ở trẻ em là quá hạn
chế. Cụ thể là, ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, chúng ta cần biết rằng điều gì là có tác dụng.
Nghiên cứu về thương tích ở trẻ em là không có đủ kinh phí ở khắp nơi và có quá ít người hành nghề về
phòng chống thương tích ở trẻ em để đạt được những gì cần phải làm.
Các thương tích ở trẻ em là trách nhiệm của rất nhiều ngành và nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng,
các yếu tố nguy cơ và các nhu cầu ngăn chặn cần được xây dựng và hành động ngay. Giảm nguy cơ thương
tích ở trẻ em đòi hỏi sự tham gia và cam kết của hàng loạt các nhóm bao gồm cả các tổ chức quốc tế, xây
dựng và tài trợ, chính phủ và phi chính phủ, ngành tư nhân, các phương tiện truyền thông đại chúng, các
giáo viên và các lãnh đạo công đồng, cha mẹ và trẻ em, chính bản thân các thanh thiếu niên. Tất cả mọi
người đều có một vai trò cụ thể.

Bản Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em là một lời yêu cầu khẩn thiết cho việc thu hút các can
thiệp dựa vào bằng chứng và những đầu tư bền vững của tất cả các ngành – công cộng, tư nhân và dân
sự – trong công tác phòng ngừa và kiểm soát thương tích ở trẻ em. Đã đến lúc cam kết tích cực với lời hứa
của các chính phủ để đề cập đến thương tích ở trẻ em và tạo ra một thế giới nơi mà trẻ em được sống, học
tập, và vui chơi, mà không có nguy cơ bị chết hay bị thương tích. Các chính phủ và các bên được khuyến
khích để hành động giải quyết nạn dịch về thương tích trẻ em và để tiếp tục thực thi bẩy khuyến nghị khi
xây dựng các chương trình phòng chống thương tích ở trẻ em.

Khuyến nghị 1: Lồng ghép thương tích ở trẻ em với một tiếp cận toàn diện cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ
Một chiến lược toàn diện cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em cần bao gồm tất cả các nguyên nhân hàng
đầu của sức khỏe bệnh tật và tàn tật ở trẻ em, và vì vậy sẽ bao gồm cả thương tích. Các chương trình hiện có
về sự sống còn của trẻ em cần đưa các chiến lược phòng ngừa thương tích ở trẻ em vào như là một phần của
gói cơ bản cho các dịch vụ sức khỏe trẻ em. Sự nhấn mạnh đổi mới hiện nay về chăm sóc sức khỏe ban đầu
cung cấp một cơ hội cho các chính phủ, các bộ y tế và các tổ chức dân sự xã hội để cấu trúc lại các chương
trình sức khỏe trẻ em của họ bao gồm cả thương tích ở trẻ em. Sự thành công của các chương trình sức khỏe
trẻ em cần được đo lường không chỉ bằng các biện pháp truyền thống với tỷ lệ tử vong của các bệnh truyền
nhiễm mà còn bằng các chỉ số khác của thương tích gây tử vong và không gây tử vong.

Khuyến nghị 2: Xây dựng và thực hiện một chính sách phòng chống thương tích ở trẻ em và một kế hoạch hành động
Mỗi quốc gia cần chuẩn bị một chính sách
phòng chống thương tích ở trẻ em, đưa vào
trong một phạm vi rộng các ngành. Các cơ
quan tham gia cần bao gồm cả những đơn vị
liên quan tới giao thông, y tế, kế hoạch, an toàn
sản phẩm tiêu dùng, nông nghiệp, giáo dục, và
luật pháp. Cũng cần có sự đại diện xuyên suốt
các ngành, với các chuyên gia phát triển trẻ
em, các nhà dịch tễ học thương tích, các kỹ sư,
các nhà kế hoạch đô thị, các cán bộ lâm sàng,
các nhà khoa học xã hội và những người khác
cùng tham gia. Các nhóm liên quan phải được
giới thiệu từ chính phủ, ngành tư nhân, các tổ
chức phi chính phủ, các phương tiện truyền
thông đại chúng và công chúng nói chung.

Chính phủ cần
•
•
•
•
•
•
•
•

Chính sách này cần tính đến tất cả các nhu cầu
ở trẻ em, đặc biệt là những trẻ em dễ bị tổn
thương, như là trẻ em nghèo, vô gia cư và các
em gái, và cần kết nối với các chiến lược sức
khỏe trẻ em khác nữa. Chính sách về thương
tích ở trẻ em của một quốc gia cần thúc đẩy việc
xây dựng các tiêu chuẩn và các bộ luật quốc gia

•
•
•

đưa vấn đề thương tích ở trẻ em thành một ưu tiên;
xác định một cơ quan hay đơn vị lãnh đạo công tác phòng chống thương
tích ở trẻ em – hoặc ngay ở trong chiến lược sức khỏe trẻ em rộng lớn hay
kế hoạch phòng chống thương tích ở trẻ em cụ thể hơn;
bổ nhiệm ít nhất là một người làm việc toàn phần với trách nhiệm phòng
ngừa thương tích, bao gồm cả các thương tích ở trẻ em, trong một bộ
thích hợp;
thiết lập một hệ thống thu thập số liệu bền vững theo các nhu cầu của
quốc gia và các vấn đề địa phương cụ thể liên quan tới trẻ em;
xây dựng một kế hoạch hành động đa ngành cho công tác phòng chống
thương tích ở trẻ em, bao gồm cả việc xây dựng mục tiêu;
điều phối các hoạt động và phối hợp liên ngành để thực hiện và đánh giá
các chương trình phòng chống thương tích ở trẻ em;
ban hành, thực hiện và thi hành các luật định và tiêu chuẩn đã được kiểm
chứng để làm giảm các thương tích;
đảm bảo đủ kinh phí và nhân lực cho nỗ lực phòng chống thương tích
ở trẻ em;
cung cấp các tiếp cận có thể thu xếp được tới các cấp của chăm sóc và dịch
vụ y tế cho tất cả trẻ em;
khuyến khích việc lồng ghép các mối quan tâm về sức khỏe và an toàn và
đánh giá ảnh hưởng của thương tích với tất cả các dự án mới, bao gồm cả
các dự án về hạ tầng cơ sở;
tính đến cả trẻ em và thanh thiếu niên trong việc xây dựng và thực hiện
các dự án ở các cấp quốc gia và địa phương.

B ÁO C ÁO T H Ế G I Ớ I

Khuyến nghị
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về các vấn đề có mối liên quan trực tiếp tới thương tích ở trẻ em, bao gồm cả các hạng mục như sản phẩm
và thiết bị, an toàn sân chơi và trường học, và các quy định và luật pháp về nhà ở và các chung cư.
Một chiến lược cần đặt các mục tiêu có nhiều tham vọng nhưng thực tế cho tối thiểu là 5 đến 10 năm. Nó
cần có các kết quả đầu ra đo lường được và đủ kinh phí để xây dựng, thực hiện, quản lý, theo dõi và đánh
giá các hành động. Một khi chiến lược phòng ngừa thương tích ở trẻ em được thiết lập, các kế hoạch hành
động ở địa phương và quốc gia cần được chuẩn bị, xác nhận các hành động cụ thể để thực hiện và phân bổ
nguồn lực cho các hành động đó.

Khuyến nghị 3: Thực hiện các hành động cụ thể để phòng chống thương tích ở trẻ em
Cần có các hành động cụ thể để phòng chống thương tích ở trẻ em và hạn chế tối thiểu hậu quả của chúng.
Những hành động này – hình thành một phần chiến lược quốc gia về sức khỏe trẻ em – cần được dựa trên
các bằng chứng hoàn chỉnh, phù hợp về mặt văn hóa và
các ngữ cảnh khác của địa phương, và phải được thử
Nhớ phải tính đến cả trẻ em
nghiệm tại địa phương. Việc đánh giá các can thiệp cần
trong việc ra quyết định vì các em có thể:
là một phần không thể thiếu được của chương trình.
•

Các can thiệp cụ thể cho từng loại thương tích được thảo
luận chi tiết ở các phần trước của bản tóm tắt này cũng
như ảnh hưởng của chúng tới các thương tích nghiêm
trọng và thường xuyên, và tính chi phí hiệu quả của
chúng ở nơi được biết đến. Không có gói chuẩn can thiệp
nào sẽ phù hợp cho tất cả các quốc gia nhưng các tiếp cận
chính vẫn được giữ nguyên: pháp chế và thực thi, điều
chỉnh sản phẩm, điều chỉnh môi trường, phát triển giáo
dục và xây dựng kỹ năng và chăm sóc y tế cấp cứu.

•
•
•
•

hành động như các vai trò mẫu qua việc chấp nhận các phương
pháp an toàn để giảm các nguy cơ nạn thương tích–như là việc
sử dụng các thiết bị an toàn và chơi tại các địa điểm an toàn;
khuyến khích phòng ngừa nạn thương tích trong các đồng đẳng
và gia đình;
kiếm chế không tham gia vào các hành vi có nguy cơ cao;
đóng góp vào việc quyết định các ưu tiên cho hành động;
tham gia vào các chiến dịch và chương trình phòng chống tai
nạn thương tích.

Khuyến nghị 4: Tăng cường hệ thống y tế để giải quyết thương tích ở trẻ em

BẢN TÓM TẮT

Hệ thống y tế nói chung cần được tăng cường để cung cấp chăm sóc chất lượng cao cho trẻ em bị thương tích,
cũng như các dịch vụ phục hồi chức năng và hỗ trợ. Những cải thiện này cần bao gồm việc xây dựng và duy
trì một hệ thống hiệu suất của chăm sóc tiền bệnh viện; xử lý cấp tính chất lượng tốt cho trẻ em bị thương
tích trong các bệnh viện và phòng khám, với các thiết bị và thuốc phù hợp cụ thể cho trẻ em; các chương
trình phục hồi chức năng phù hợp, giải quyết các hậu quả dài hạn của thương tích về cả thể chất lẫn tâm lý;
và điều phối với các ngành liên quan để đảm bảo quản lý và chăm sóc toàn diện cho trẻ em bị thương tích.

Hệ thống y tế cũng cần được củng cố để cung cấp phòng ngừa về tài chính và hỗ trợ xã hội cho các gia đình
và các hộ gia đình có trẻ em bị thương tích. Nếu điều này không được thực hiện, các hộ gia đình có thể sẽ bị
đẩy vào cảnh nghèo đói như một kết quả của thương tích ở trẻ em, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo hơn.
Các chương trình đào tạo phù hợp cần được ưu tiên. Nhiều quốc gia không có đủ nhân lực với kỹ năng và
kinh nghiệm cần thiết để xây dựng và thực hiện một chương trình phòng chống thương tích ở trẻ em hiệu quả.
Các chính phủ cần bắt đầu quá trình này bằng cách phân công một cán bộ phụ trách hay một điều phối viên
về phòng chống thương tích ở trẻ em ngay bên trong bộ y tế. Mô hình tổ chức đặc biệt được sử dụng có thể
tùy thuộc vào hoàn cảnh quốc gia, nhưng quan trọng là sự quan tâm đến công tác phòng chống thương tích
ở trẻ em dứt khoát phải được bắt đầu.

Khuyến nghị 5: Nâng cao chất lượng và số lượng số liệu cho việc phòng chống thương tích ở trẻ em

Một yếu tố quan trọng trong việc giải quyết các thương tích ở trẻ em là xác định tầm quan trọng và đặc
điểm của vấn đề, cũng như việc đánh giá các chính sách quốc gia về thương tích ở trẻ em và khả năng xử
lý các thương tích đó. Một hiểu biết kỹ lưỡng là cần thiết, không chỉ vì số lượng các ca tử vong do thương
tích ở trẻ em, các thương tích không gây tử vong và tàn tật, mà còn vì những trẻ em bị ảnh hưởng nhiều
nhất; các loại hình thương tích phổ biến nhất; các khu vực địa lý được phát hiện là có vấn đề lớn nhất; các
yếu tố nguy cơ cụ thể; và các chính sách, chương trình và các can thiệp cho thương tích cụ thể về sức khỏe
trẻ em hiện có. Thêm vào những điều này, các định nghĩa tiêu chuẩn là cần thiết được sử dụng ở khắp các
quốc gia, không những cho thương tích, mà còn cho cả tàn tật.

Các nguồn số liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hình thương tích. Ví dụ như, các số liệu thương tích
giao thông đường bộ có thể xin được từ cảnh sát, bộ y tế và các cơ sở chăm sóc y tế, và bộ giao thông vận tải.

40

Bản tóm tắt

Mặt khác, các số liệu về ngã có thể xin được từ các hệ thống giám sát thương tích, các điều tra dựa vào cộng
đồng và hồ sơ nhập viện nhi khoa. Trong bất cứ trường hợp nào, sự hạn chế của các nguồn số liệu này và
tiềm năng của chúng ảnh hưởng tới những gì cần được quan sát, cần được xem xét kỹ trước khi sử dụng.
Các hệ thống thông tin về thương tích ở trẻ em cần đơn giản và chi phí hiệu quả để thực hiện, phù hợp với
các cấp độ kỹ năng của nhân viên sử dụng chúng, và nhất quán với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (bao
gồm cả việc mã hóa các nguyên nhân bên ngoài). Ở nơi có thể, các hệ thống này cần được lồng ghép với các
hệ thống thông tin sức khỏe trẻ em khác, chẳng hạn như các điều tra sức khỏe và nhân khẩu học, các điều
tra lồng ghép chăm sóc trẻ ốm và các nghiên cứu phân tích qua phỏng vấn. Các số liệu cần được chia sẻ
rộng rãi trong các nhà chức trách phù hợp và các nhóm liên quan, đặc biệt là những người có trách nhiệm
với sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ xã hội cho trẻ em, ví dụ như các cơ quan phát triển trẻ em.

Khuyến nghị 6: Xác định ưu tiên cho nghiên cứu, và hỗ trợ nghiên cứu về nguyên nhân, hậu quả, chi phí và phòng ngừa thương tích ở trẻ em
Một chương trình nghị sự nghiên cứu về thương tích ở trẻ em cần được xây dựng ở các cấp quốc gia và khu
vực. Chương trình nghị sự này cần được dựa vào bằng chứng từ một phạm vi rộng các ngành. Nghiên cứu
trong tất cả các lĩnh vực chính liên quan tới thương tích ở trẻ em cần được tăng cường, bao gồm cả phân
tích kinh tế – cả chi phí cho các thương tích ở trẻ em và chi phí can thiệp; các thử nghiệm can thiệp phạm vi
rộng, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo hơn; các kết quả không gây tử vong của thương tích và tàn tật; và làm
thế nào để lồng ghép các can thiệp thương tích vào các chương trình sức khỏe trẻ em một cách tốt nhất.
Nghiên cứu, nếu thành công, đòi hỏi các đầu tư có
trọng tâm vào năng lực con người và kỹ thuật, đặc
biệt ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Cần xây dựng một số đông các nhà nghiên cứu
được đào tạo về thương tích và phòng ngừa.

Các giáo viên và những người lãnh đạo cộng đồng cần:
•
•
•

SU M MARY

Các kỹ năng nghiên cứu cần được củng cố trong
hàng loạt các ngành, bao gồm cả những lĩnh vực
dịch tễ học; các thử nghiệm lâm sàng; kinh tế học;
công việc kỹ sư; xã hội học; tâm lý hành vi và phát
triển; đánh giá sản phẩm; và phân tích chính sách.

•
•
•

dạy về phòng ngừa thương tích ở nhà trường từ tuổi nhỏ;
đảm bảo rằng các nhà trường, sân chơi, và đường tới trường tất cả
đều an toàn;
thiết lập và gìn giữ các nơi công cộng an toàn và các cơ sở thể thao và
giải trí an toàn;
khuyến khích phòng chống thương tích tại trường đại học và lồng ghép
chủ đề này với các chương trình nghiệp vụ hiện có;
cỗ vũ nghiên cứu về phòng chống thương tích ở trẻ em trong các môi
trường giáo dục;
tính đến trẻ em và các thanh thiếu niên khi thực hiện các can thiệp cho
thương tích trẻ em ở cấp cộng đồng.

Khuyến nghị 7: Nâng cao nhận thức về đầu tư có đích vào công tác phòng ngừa thương tích ở trẻ em
Hơn thế nữa, các hội nghị quốc tế mang lại
các cơ hội để trao đổi kiến thức và thiết lập các
mạng lưới và những sự hợp tác. Các chiến lược
bổ trợ, chẳng hạn như đưa ra công tác phòng
ngừa thương tích ở trẻ em vào các chương trình
giảng dạy ở đại học và trường học, cũng có thể
giúp đỡ cảm hóa những người trẻ tuổi trước
nguy cơ của thương tích ở trẻ em.

Hơn nữa, các hội nghị quốc tế còn mang lại cơ
hội cho việc trao đổi kiến thức và thiết lập mạng
lưới và hợp tác. Các biện pháp bổ xung như
việc đưa nội dung phòng chống vào giáo trình
của các trường có thể giúp giới trẻ hiểu biết về
nguy cơ của thương tích ở trẻ em.
Các đầu tư tài chính có mục tiêu tốt có thể làm
giảm thương tích ở trẻ em và tử vong một cách
đáng kể. Đánh giá các chi phí với các lợi ích của

Các nhà báo và các phóng viên có thể giúp đỡ nâng cao mô tả sơ lược về
công tác phòng chống thương tích bằng cách:
•
•
•
•
•

nghiên cứu các thương tích ở trẻ em và hành động để phòng ngừa chúng;
báo cáo một cách có trách nhiệm, chính xác và nhạy cảm về hậu quả chấn
thương của các thương tích – với thông tin về công tác phòng chống luôn
luôn bao gồm trong các báo cáo;
khuyến khích việc phòng chống thương tích trẻ em bằng cách mô tả các nét
đặc trưng của câu chuyện về những người sống sót trẻ tuổi và gia đình họ,
nêu bật các thực hành tốt trong phòng ngừa thương tích;
mô tả các nét đặc trưng của thực hành an toàn tại các vở kịch truyền thanh
và truyền hình, và các chương trình phát thanh truyền hình khác;
khởi xướng hay hỗ trợ các chiến dịch phòng ngừa thương tích ở trẻ em.

Các tổ chức quốc tế, phát triển và tài trợ cần làm cho – bằng một phương pháp có
thể thấy rõ – phòng chống thương tích ở trẻ em thành một ưu tiên ở cấp quốc tế; cấp
kinh phí và hỗ trợ nghiên cứu, can thiệp và đánh giá việc phòng chống thương tích
ở trẻ em; khuyến khích các chính phủ có hành động bền vững cho công tác phòng
chống thương tích ở trẻ em; và hỗ trợ các nỗ lực xây dựng năng lực.
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Có rất hiếm số liệu về ảnh hưởng kinh tế của thương tích ở trẻ em tại hầu hết các quốc gia, mặc dù nó được
biết đến như là một ảnh hưởng trọng yếu. Không hề có nghiên cứu nào về chi phí hiệu quả của các can
thiệp phòng ngừa. Đánh giá các chi phí kinh tế trực tiếp và gián tiếp, ở nơi nào có thể, cũng như là tỷ lệ của
tổng sản phẩm quốc gia có thể quy cho thương tích ở trẻ em, có thể giúp tăng cường nhận thức về phạm
vi của vấn đề.

41

Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

can thiệp cụ thể và xác định các ưu tiên phù hợp là điều quan trọng với tất cả các quốc gia. Các tổ chức phi
chính phủ quốc tế và các công ty lớn có thể giúp đỡ nâng cao nhận thức ở các cấp toàn cầu và quốc gia, cũng
như là có thể – ở cấp địa phương – các nhân viên nhận thức xã hội và các công dân cam kết bình thường.

Kết luận
Cam kết để giảm gánh nặng bệnh tật ở trẻ thơ thường được công bố qua các tuyên ngôn quốc tế và quốc
gia. Đồng thời, mức độ cao của tử vong, mắc bệnh và tàn tật trẻ em vẫn tiếp tục là một trở ngại. Một lý do
chính cho điều này là ảnh hưởng của thương tích ở trẻ em, ảnh hưởng tới trẻ em ở tất cả các độ tuổi.

INJURY PREVENTION

Tuyên bố của Thanh niên về An toàn giao thông
Đại hội đồng Thanh niên thế giới về An toàn giao thông
lần đầu tiên được tổ chức tại Liên Hợp Quốc tại Geneve,
Thụy Sỹ vào tháng 4 năm 2007. Gần 400 đại biểu từ hơn
100 nước đã gặp gỡ và trao đổi ý kiến, kinh nghiệm và
xác định các biện pháp nhằm tăng cường các hoạt động
an toàn giao thông tại các quốc gia của họ. Sự kiện kéo
dài hai ngày này được tổ chức và điều hành bởi Thanh
niên. Điểm nổi bật của sự kiện này là việc đưa ra Tuyên
bố của Thanh niên về An toàn giao thông và chuyển tới
Chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Để tưởng nhớ các nạn nhân do tai nạn giao thông, các
đại biểu đã tập trung trước trước thềm của Cung các
Quốc gia và thả bóng màu trắng. Yomna Safwat từ Ai
© M. Kokic, WHO
Cập thả quả bóng màu trắng để tưởng nhớ em trai của
mình đã bị chết trong một tai nạn giao thông và nói
“Những quả bóng này được thả rất nhiều nhưng cũng không bằng nước mắt đổ xuống mỗi khi người thân của chúng ta chết đi một cách uổng phí do
tai nạn giao thông. Để tưởng nhớ những linh hồn trẻ tuổi này, mỗi một quả bóng là một lời kêu gọi thế giới hãy hành động để bảo vệ thế hệ thanh niên
và ngăn chặn thương tích và tử vong do tai nạn giao thông. Tôi dành quả bóng này cho người em trai yêu quý của tôi là Mohammed Karim với một lời
nhắn rằng sự ra đi của em sẽ không bị uổng phí và nó sẽ tiếp sức cho thế hệ thanh niên trên toàn thế giới hành động vì an toàn giao thông.”
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Cộng đồng toàn cầu có kiến thức, một kho vũ khí của các can thiệp và nguồn lực để phòng ngừa việc mất
đi những cuộc sống khỏe mạnh trong các thành viên trẻ tuổi nhất trong cộng đồng của chúng ta. Báo cáo
này là lời yêu cầu khẩn thiết cho các can thiệp dựa vào bằng chứng và những đầu tư bền vững của tất cả
các ngành – công cộng, tư nhân và dân sự – trong việc phòng chống và kiểm soát thương tích cho trẻ em.
Bây giờ đã đến lúc phải thực hiện lời hứa của các chính phủ và tạo ra một thế giới nơi mà trẻ em có thể học
tập, vui chơi, lớn lên và sống mà không bị chết hoặc thương tích.
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