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THỰC TRẠNG NHU CẦU HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CÁC CƠ SỞ
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Nghiên cứu mô tả thực trạng nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ chuyên môn tại các cơ sở điều trị
methadone trên cả nước, năm 2015 - 2016. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 821 cán bộ y tế
làm việc tại 133 cơ sở điều trị methadone. Thông tin được thu thập từ bộ câu hỏi trực tuyến, với nội dung hỗ
trợ kỹ thuật theo vị trí làm việc tại cơ sở. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các cơ sở methadone đều có nhu cầu
hỗ trợ chuyên môn thực hành cao (ít nhất 46,6%). Các nội dung có nhu cầu nhiều nhất là đánh giá và xử trí
tương tác thuốc, điều trị ở bệnh nhân đặc biệt với bác sĩ (59,2%), kỹ năng phỏng vấn tạo động lực với tư vấn
viên (73%), quy trình thao tác, quản lý thuốc, ghi chép và lưu trữ với dược sĩ (65%). Cơ sở thành lập từ 2013
- 2014 có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho bác sĩ và tư vấn cao hơn so với những cơ sở thành lập trước đó. Đào
tạo nâng cao trong chương trình methadone giúp giảm nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm tư vấn.

Từ khóa: Cơ sở điều trị methadone, nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sau thành công điều trị thí điểm nghiện
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone
từ năm 2008 đến 2010, hoạt động điều trị đã
được mở rộng nhanh chóng trên cả nước [1].
Đến cuối tháng 10 năm 2015, Việt Nam đã có
216 cơ sở tại 61 tỉnh thành, phục vụ trên
40.000 bệnh [2]. Với cam kết đạt được mục
tiêu điều trị cho 80.000 người nghiện chất
dạng thuốc phiện bằng methadone vào năm
2015, Chính  phủ  và Bộ Y tế đã ban hành một
loạt văn bản pháp luật chỉ đạo việc mở rộng
điều trị và đảm bảo chất lượng điều trị  [3; 4].
Hệ thống điều trị nghiện chất dạng thuốc
phiện bằng methadone được tái cấu trúc theo
hướng lồng ghép giữa cơ sở điều trị
methadone với cơ sở điều trị ARV, giữa cơ sở
điều trị methadone với bệnh viện, trung tâm y

tế huyện và mở rộng điều trị tại trại giam [5;6].
Tuy nhiên, quá trình mở rộng nhanh chóng kết
hợp với việc tái cấu trúc hệ thống tạo áp lực
lớn đối với cán bộ điều trị và việc đảm bảo
chất lượng điều trị [7].

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tăng cường
hỗ trợ kỹ thuật là một trong các chiến lược
quan trọng và hiệu quả để cải thiện tình trạng
nhân lực [8; 9]. Bên cạnh hỗ trợ về chuyên
môn trong điều trị, hỗ trợ kỹ thuật định kỳ còn
giúp cán bộ cảm thấy được trợ giúp và giảm
các gánh nặng tâm lý trong công việc [8]. Tại
Việt Nam, việc triển khai các hoạt động hỗ trợ
kỹ thuật trong chương trình điều trị methadone
hiện nay chủ yếu mang tính chất đơn lẻ, độc
lập theo các chương trình, dự án, chưa mang
tính thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc
[10]. Do vậy, việc xác định đúng các vấn đề
cần ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật một cách có hệ
thống để có thể sử dụng hiệu quả nguồn lực
cũng như lập kế hoạch triển khai phù hợp là
rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh các
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nguồn viện trợ nước ngoài ngày càng cắt
giảm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm
mô tả thực trạng nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của
các cán bộ làm chuyên môn tại các cơ sở điều
trị methadone trên toàn quốc, năm 2015.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Thời gian: từ tháng 9/2015 đến tháng
1/2016.

2. Địa điểm

Nghiên cứu được thực hiện tại tất cả các
tỉnh/ thành phố đã triển khai điều trị nghiện
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone
tại Việt Nam trước ngày 1/1/2015, gồm 133 cơ
sở điều trị tại 41 tỉnh/thành phố.

3. Đối tượng

Các cán bộ làm công tác chuyên môn tại
các cơ sở điều trị, bao bồm bác sĩ, dược sĩ và
tư vấn.

4. Thiết kế: phương pháp mô tả cắt
ngang.

5. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

Tất cả các cán bộ làm công tác chuyên
môn tại các cơ sở điều trị, bao gồm 277 bác
sĩ, 292 dược sĩ và 252 tư vấn.

6. Phương pháp thu thập thông tin:
Nghiên cứu được thực hiện dưới sự hợp tác
của Cục phòng, chống HIV/AIDS và Trường
Đại học Y Hà Nội. Đối tượng tham gia trả lời
bộ câu hỏi được thiết kễ sẵn theo chuyên môn
công tác theo hình thức trực tuyến trên trang
web https://www.surveymonkey.com.

7. Biến số và chỉ số nghiên cứu: Biến số
nghiên cứu bao gồm:

- Đặc điểm nhân khẩu học: tuổi, giới, kinh
nghiệm lâm sàng.

- Đặc điểm mô hình cơ sở điều trị: thời
gian thành lập, cơ quan trực thuộc, có sự lồng
ghép về địa điểm và cán bộ y tế với cơ sở
điều trị ARV.

- Chỉ số chuyên môn hỗ trợ thực hành lâm
sàng theo vị trí làm việc là bác sĩ, tư vấn,
dược sĩ.

8. Xử lý và phân tích số liệu

Sau khi thu thập, số liệu được tải về dưới
dạng file exel. Sau đó số liệu được đưa vào
phần mềm STATA 12.0 để quản lý và phân
tích. Phân tích mô tả nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật
cho các nội dung chuyên môn theo từng vị trí
công tác, so sánh giữa các cơ sở (theo thơi
gian thành lập và mô hình lồng ghép) và kinh
nghiệm đào tạo.

9. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được Hội đồng đạo đức
Trường Đại học Y Hà Nội phê duyệt. Việc
tham gia nghiên cứu của đối tượng hoàn toàn
tự nguyện và không ảnh hưởng gì đến công
việc của các cán bộ.

III. KẾT QUẢ

1. Đặc điểm của đối tượng và cơ sở
điều trị

821 đối tượng tham gia nghiên cứu gồm
277 bác sĩ, 292 dược sĩ và 252 tư vấn viên.
Hơn 50% bác sĩ methadone không có kinh
nghiệm lâm sàng trước khi về làm việc tại cơ
sở, số còn lại phần lớn chỉ có kinh nghiệm
dưới 12 tháng. 29,7% từng tham gia khóa học
nâng cao trong điều trị methadone. Trong 133
cơ sở tham gia nghiên cứu, 73 cơ sở (54,9%)
được thành lập trong năm 2013 - 2014, 43
(32,3%) thành lập từ 2011- 2012, và 17
(12,8%) thành lập từ 2008 - 2010. 89 cơ sở
(66,9%) lồng ghép với điều trị HIV.

www.surveymonkey.com
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2. Thực trạng nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Bảng 1. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bác sĩ

TT
Nhu cầu

hỗ trợ kỹ thuật

Thời gian thành lập Lồng ghép
Đào tạo nâng cao

MMT
Tổng

2008 -
2010

2011-
2012

2013 -
2014

Có Không Có Không

1
Chẩn đoán nghiện
theo ICD – 10

12* (30,8)
32*

(40,5)
85*

(53,5)
90

(46,4)
39 (47,0) 60 (42,3) 69 (51,1) 129 (46,6)

2
Đánh giá hội chứng
cai CDTP

14** (35,9)
29**

(36,7)
91**

(57,2)
94

(48,5)
40 (48,2) 62 (43,7) 72 (53,3) 134 (48,4)

3
Đánh giá hội chứng
ngộ độc CDTP

15* (38,5)
34*

(43,0)
90*

(56,6)
96

(49,5)
43 (51,8) 69 (48,6) 70 (51,9) 139 (50,2)

4
Khám đánh giá độ
dung nạp, yếu tố
nguy cơ

14* (35,9)
37*

(46,8)
93*

(58,5)
99

(51,0)
45 (54,2) 65* (45,8) 79* (58,5) 144 (52,0)

5
Xác định liều khởi
đầu và khởi liều an
toàn

14* (35,9)
36*

(45,6)
92*

(57,9)
98

(50,5)
44 (53,0) 66 (46,5) 76 (56,3) 142 (51,3)

6
Điều trị ở giai đoạn
dò liều, điều chỉnh
liều

15* (38,5)
35*

(44,3)
96*

(60,4)
103

(53,1)
43 (51,8) 70 (49,3) 76 (56,3) 146 (52,7)

7
Điều trị bệnh nhân ở
giai đoạn duy trì

15** (38,5)
35**

(44,3)
98**

(61,6)
104

(53,6)
44 (53,0) 70 (49,3) 78 (57,8) 148 (53,4)

8
Đánh giá và xử lý
tương tác thuốc

19* (48,7)
40*

(50,6)
105*
(66,0)

112
(57,7)

52 (62,7) 81 (57,0) 83 (61,5) 164 (59,2)

9
Xử trí tác tác dụng
phụ

16 (41,0)
47

(59,5)
98

(61,6)
114

(58,8)
47 (56,6) 80 (56,3) 81 (60,0) 161 (58,1)

10
Điều trị bệnh nhân
đặc biệt

15* (38,5)
46*

(58,2)
103*
(64,8)

117
(60,3)

47 (56,6) 76* (53,5) 88* (65,2) 164 (59,2)

11
Chỉ định chia liều và
phương pháp chia
liều điều trị

13** (33,3)
39**

(49,4)
95**

(59,7)
105

(54,1)
42 (50,6) 69 (48,6) 78 (57,8) 147 (53,1)

12
Giảm liều, ngừng
điều trị và điều trị lại

13* (33,3)
39*

(49,4)
105*
(66,0)

109
(56,2)

48 (57,8) 74 (52,1) 83 (61,5) 157 (56,7)

Tổng 39 79 159 194 83 142 135 277

* p < 0,05; ** p < 0,01
* MMT: điều trị thay thế dạng thuốc phiện bằng methadone; CDTP: chất dạng thuốc phiện.
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Nội dung cần hỗ trợ của bác sĩ cao nhất là đánh giá và xử trí tương tác thuốc, điều trị ở bệnh
nhân đặc biệt (59,2%), thấp nhất là chẩn đoán nghiện theo ICD 10, đánh giá hội chứng cai
(tương ứng 46,6%, 48,4%). Nhu cầu hỗ trợ có xu hướng tỷ lệ nghịch với số năm thành lập phòng
khám (p < 0,05), nhu cầu của nhóm chưa tham gia lớp đào tạo methadone nâng cao có xu
hướng cao hơn nhóm đã từng tham gia, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.
Không có sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ ở nhóm bác sĩ tại phòng khám có lồng ghép và không
lồng ghép.

Bảng 3. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật ở tư vấn viên

TT
Nhu cầu hỗ trợ kỹ

thuật

Thời gian thành lập Lồng ghép
Đào tạo nâng cao

MMT
Tổng

2008 -
2010

2011-
2012

2013 -
2014

Có Không Có Không

1
Ghi chép, sử dụng biểu
mẫu, sổ sách bệnh án

14**
(42,4)

38**
(49,4)

99**
(69,7)

111*
(64,2)

40* (50,6) 22** (38,6)
129**
(66,2)

151 (59,9)

2
Kỹ năng phỏng vấn tạo
động lực

22**
(66,7)

47**
(61,0)

115**
(81,0)

128
(74,0)

56 (70,9) 34* (59,6)
150*
(76,9)

184 (73,0)

3 Đánh giá ban đầu
17**

(51,5)
36**

(46,8)
108**
(76,1)

113
(65,3)

48 (60,8) 26** (45,6)
135**
(69,2)

161 (63,9)

5
Tăng cường tuân thủ
điều trị

21**
(63,6)

45**
(58,4)

113**
(79,6)

123
(71,1)

56 (70,9) 31** (54,4)
148**
(75,9)

179 (71,0)

6
Đánh giá tính ổn định
của bệnh nhân

17**
(51,5)

41**
(53,2)

108**
(76,1)

113
(65,3)

53 (67,1) 28** (49,1)
138**
(70,8)

166 (65,9)

7 Dự phòng tái nghiện 17* (51,5)
45*

(58,4)
105*
(73,9)

114
(65,9)

53 (67,1) 30* (52,6)
137*
(70,3)

167 (66,3)

8
Quản lý lạm dụng đa
chất

23 (69,7)
45

(58,4)
102

(71,8)
117

(67,6)
53 (67,1) 35 (61,4)

135
(69,2)

170 (67,5)

9
Quản lý tác dụng
không mong muốn của
methadone

15**
(45,5)

38**
(49,4)

104**
(73,2)

107
(61,8)

50 (63,3) 26** (45,6)
131**
(67,2)

157 (62,3)

10 Tư vấn giảm tác hại
18**

(54,5)
39**

(50,6)
109**
(76,8)

115
(66,5)

51 (64,6) 28** (49,1)
138**
(70,8)

166 (65,9)

11
Hỗ trợ trong quá trình
giảm liều và tiến tới
ngừng điều trị

19* (57,6)
50*

(64,9)
109*
(76,8)

123
(71,1)

55 (69,6) 31** (54,4)
147**
(75,4)

178 (70,6)

Tổng 33 77 142 173 79 57 195 252

* p < 0,05; ** p < 0,01
* MMT: điều trị thay thế dạng thuốc phiện bằng methadone
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Nhu cầu hỗ trợ ở tư vấn viên cao nhất là kỹ năng phỏng vấn tạo động lực (73,0%), thấp nhất
là ghi chép, sử dụng biểu mẫu bệnh án (59,9%). Nhu cầu hỗ trợ tỷ lệ nghịch với thời gian thành
lập phòng khám (p < 0,05), nhóm tư vấn chưa từng tham dự lớp nâng cao có nhu cầu hỗ trợ cao
hơn hẳn so với nhóm còn lại ở tất cả các chuyên môn (p < 0,05), đặc biệt là kỹ năng tư vấn
(77,9%), tăng cường tuân thủ (75,9%) và hỗ trợ giảm liều (75,4%). Không có sự khác biệt về nhu
cầu hỗ trợ theo mô hình phòng khám, trừ nhu cầu ghi chép, sử dụng biểu mẫu, bệnh án cao hơn
ở nhóm tại phòng khám có lồng ghép (p < 0,05).

Bảng 4. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật ở dược sĩ

TT
Nhu cầu hỗ trợ kỹ

thuật

Thời gian thành lập Lồng ghép
Đào tạo nâng cao

MMT
Tổng

2008-
2010

2011-
2012

2013-
2014

Có Không Có Không

1
Quy trình thao tác
chuẩn quản lý thuốc
methadone

28 (75,7) 58 (58,0)
109

(70,3)
129

(64,5)
66 (71,7) 32 (69,6)

163
(66,3)

195 (66,8)

2
Báo cáo và dự trù
thuốc methadone

25 (67,6) 56 (56,0) 99 (63,9)
119

(59,5)
61 (66,3) 28 (60,9)

152
(61,8)

180 (61,6)

3
Giao nhận thuốc
methadone

26 (70,3) 52 (52,0) 96 (61,9)
116

(58,0)
58 (63,0) 29 (63,0)

145
(58,9)

174 (59,6)

4
Cấp phát thuốc
methadone

26 (70,3) 53 (53,0) 98 (63,2)
118

(59,0)
59 (64,1) 28 (60,9)

149
(60,6)

177 (60,6)

5
Sử dụng và bảo dưỡng
bơm Caribrex

28* (75,7)52* (52,0)94* (60,6)
115

(57,5)
59 (64,1) 30 (65,2)

144
(58,5)

174 (59,6)

6
Xử lý các tình huống
bất thường trong quản
lý và cấp phát thuốc

28 (75,7) 60 (60,0) 97 (62,6)
120

(60,0)
65 (70,7) 29 (63,0)

156
(63,4)

185 (63,4)

7
Ghi chép, lưu trữ thông
tin về quản lý thuốc

29 (78,4) 59 (59,0)
102

(65,8)
126

(63,0)
64 (69,6) 29 (63,0)

161
(65,4)

190 (65,1)

Tổng 37 100 155 200 92 46 246 292

* MMT: ........

Nội dung có nhu cầu hỗ trợ cao nhất trong nhóm dược sĩ là quy trình thao tác và ghi chép, lưu
trữ về quản lý thuốc (tương ứng 66,8%, 65,1%), thấp nhất là việc hỗ trợ trong hủy thuốc
methadone. Có sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật sử dụng và bảo dưỡng bơm Caribrex,
cao hơn ở nhóm dược sĩ tại cơ sở thành lập từ năm 2008 – 2010 và năm 2013 – 2014, thấp hơn
ở nhóm cơ sở thành lập từ năm 2012 – 2013 (p < 0,05). Không có sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ
ở nhóm dược sĩ tại cơ sở điều trị có lồng ghép và không lồng ghép, giữa nhóm từng tham gia lớp
nâng cao và chưa từng tham gia.
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IV. BÀN LUẬN

Mặc dù chương trình methadone đã được
triển khai từ năm 2008, đây là nghiên cứu đầu
tiên đánh giá một cách hệ thống trên toàn
quốc về nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của các cán
bộ. Kết quả cho thấy, đối tượng có kinh
nghiệm lâm sàng thấp (22%) trong đó phần
lớn dưới 12 tháng, điều này cho thấy thực tế
các cơ sở điều trị chưa đáp ứng yêu cầu nhân
sự theo quy định của Chính Phủ tại Nghị định
96 và Thông tư 12 khi yêu cầu cán bộ chịu
trách nhiệm chuyên môn phải có kinh nghiệm
khám chữa bệnh ít nhất 18 tháng [11].

Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bác sĩ và tư
vấn viên có liên quan chặt chẽ với độ dài thời
gian hoạt động của cơ sở điều trị, trong đó, cơ
sở điều trị có thời gian hoạt động càng dài,
nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bác sĩ và tư vấn
viên càng giảm. Điều này có thể giải thích
bằng việc bác sĩ và tư vấn viên công tác tại cơ
sở điều trị thành lập trước, có nhiều kinh
nghiệm điều trị, cũng như được đào tạo và hỗ
trợ nhiều hơn trong quá trình làm việc [10].
Tuy nhiên, ở nhóm dược sĩ không có sự khác
biệt giữa các phòng khám thành lập trước và
sau, thậm chí, cán bộ làm việc tại các cơ sở
mở trong thời kỳ đầu (2008 - 2010) còn có
nhu cầu được hỗ trợ cao hơn, mặc dù không
có ý nghĩa thống kê. Giả thuyết cho thực tế
này là tỉ lệ cán bộ dược bỏ/chuyển việc cao,
dẫn tới việc cán bộ dược hiện nay làm việc tại
các cơ sở mở trước là cán bộ mới, do đó, có
nhu cầu hỗ trợ cao hơn.

Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật ở nhóm bác sĩ cao
nhất là thực hành đánh giá và xử lý tương tác
thuốc, điều trị bệnh nhân đặc biệt (59,2%),
điều này là phù hợp với công việc chuyên
môn hiện nay. Tương tác thuốc gây khó khăn
cho cả bệnh nhân và bác sỹ điều trị do khó

khăn trong việc đánh giá triệu chứng, kéo dài
giai đoạn điều chỉnh liều và thường phải duy
trì ở liều cao methadone ở liều cao. Việc điều
trị methadone cho bệnh nhân đặc biệt không
được cung cấp đầy đủ trong khóa đào tạo cơ
bản, kiến thức liên quan phần lớn được đề
cập ở lớp nâng cao. Điều này cũng thể hiện ở
nhu cầu hỗ trợ cho nội dung này trong nhóm
từng được đào tạo nâng cao thấp hơn hẳn so
với nhóm chưa từng được đào tạo. Không có
sự khác biệt nhiều về nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật
cho bác sĩ ở cơ sở điều trị có lồng ghép và
không lồng ghép, điều này có thể do nhiều
bệnh nhân điều trị methadone nhiễm HIV và
có điều trị ARV, dù không điều trị trực tiếp
nhưng bác sĩ cũng phải biết và đánh giá bệnh
nhân trong quá trình điều trị. Với xu hướng
lồng ghép cơ sở methadone với cơ sở điều trị
ARV hiện nay là phù hợp, không gây tăng áp
lực chuyên môn cho bác sĩ.

Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật ở nhóm tư vấn
từng được đào tạo nâng cao thấp hơn ở tất cả
các nội dung thực hành. Qua đây có thể thấy,
đào tạo nâng cao trong điều trị methadone là
giải pháp giúp giảm gánh nặng hỗ trợ kỹ thuật
cho nhóm tư vấn tại tuyến cơ sở. Giống nhóm
bác sĩ đã đề cập ở trên, với mô hình có lồng
ghép và không lồng ghép thể hiện nhu cầu hỗ
trợ tương đồng. Điều này cho thấy, việc lồng
ghép cơ sở điều trị methadone không làm
tăng áp lực chuyên môn cho tư vấn viên hiện
nay. Chỉ duy nhất việc hỗ trợ ghi chép, sử
dụng biểu mẫu, sổ sách bệnh án có nhu cầu
hỗ trợ cao hơn ở nhóm tư vấn tại cơ sở có
lồng ghép, điều này có thể do khi lồng ghép
hệ thống này có thay đổi.

Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật ở nhóm dược sĩ
cao đồng đều ở tất cả các chuyên môn thực
hành, không có sự khác biệt nhiều ở cơ sở có
thời gian hoạt động ít hay nhiều trừ nhu cầu
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hỗ trợ trong sử dụng và bảo quản bơm
Calibrex. Nhóm dược sĩ tại cơ sở thành lập
năm 2008 – 2010 và các cơ sở thành lập từ
năm 2013 – 2014 có nhu cầu cao hơn nhóm ở
cơ sở thành lập từ năm 2011 – 2012. Điều
này có thể do, khi mới mở phòng khám thì
việc sử dụng bơm Caribrex chưa thành thạo
và qua thời gian dài sử dụng có thể liên quan
đến hoạt động bảo dưỡng để đảm bảo bơm
được chính xác, tuy nhiên cần có thông tin cụ
thể để lý giải cho sự khác biệt này. Không có
sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ tại cơ sở có
lồng ghép hay chưa lồng ghép và ở nhóm
dược sĩ đã tham gia lớp đào tạo nâng cao
trong điều trị methadone hay chưa. Điều này
cho thấy, việc tham gia lớp nâng cao trong
điều trị methadone ở nhóm dược sĩ không
giúp giảm nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

V. KẾT LUẬN

- Nhu cầu hỗ trợ chuyên môn thực hành
của tất cả các nhóm cán bộ trong chương
trình điều trị methadone đều cao (thấp nhất
46,6%).

- Cơ sở methadone thành lập từ năm 2013
- 2014 có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho bác sĩ
và tư vấn cao hơn so với cơ sở thành lập
trước đó.

- Đào tạo nâng cao trong chương trình
methadone giúp giảm gánh nặng nhu cầu hỗ
trợ kỹ thuật cho nhóm tư vấn.

Lời cảm ơn

Các tác giả xin trân trọng cảm ơn cán bộ
tại các cơ sở điều trị methadone đã hỗ trợ
hoàn thành nghiên cứu.
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Summary
THE NEEDS FOR TECHNICAL ASSISTANCE OF

METHADONE CLINICS DURING VIETNAM IN 2015

This study describes the needs for technical assistance of methadone professionals over the
country in 2015-2016. Methods: a cross-sectional survey was conducted on 821 professionals
working in 133 methadone clinics throughout Viet Nam. The data were collected from online ques-
tionnaires about technical assistance needs of each profession. Results: The survey results sug-
gested that about 46.6% of the methadone clinics were in needs for clinical assistances. Most
clinics requested physicians for drug interaction evaluation, intervention, and treatment of special
patients (59.2%), motivational interviewing skills for counselors (73%); pharmacists and medica-
tion management and documentation for (65%). Physicians & counselors in clinics established in
2013-2014 have higher needs than their peers in older clinics. Advanced training courses would
reduce the technical assistance needs of counselors.

Key words: methadone clinics, technical assistance needs
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