HéI N÷ Hé SINH VIÖT NAM
Website: www.vam.org.vn

Sù ra ®êi cña HéI N÷ Hé SINH VIÖT NAM

§-ưîc sù gióp ®ì cña:
• Bộ Y Tế.
• Tổng Hội Y Học Việt Nam.
• Bà CHIEKO NOHNO, nguyên là Nghị Sĩ
Quốc Hội, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Nhật Bản.
• Và một số cơ quan ban ngành Trung ương.

KẾT QUẢ
•

Hội Nữ Hộ sinh Việt Nam (NHSVN) đã được Thủ tướng Chính phủ
cho phép thành lập theo Quyết định
số 657/Ttg ngày 16/10/1995.

•

Đại hội lần thứ I được tổ chức vào
tháng 12/1995 tại TP- Huế
Đại hội lần thứ II được tổ chức vào
tháng 6/2001 tại TP-Hồ Chí Minh.
Đại hội lần thứ III được tổ chức vào
tháng 6/2006 tại tỉnh Quảng Bình
Đại hội lần thứ IV được tổ chức vào
tháng 7/2011 tại TP-Nha TrangKhánh Hòa
Đại hội lần thứ V được tổ chức vào
tháng 7/2016 tại Huế

•
•

•
•

 Đại hội đại biểu toàn quốc được
tổ chức 05 năm một lần .

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH CỦA HỘI
Hội Nữ hộ sinh Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp đại
diện cho Nữ Hộ sinh của nước Cộng hoà Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam, hoạt động nhằm:

• ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NGÀNH HỘ SINH, GIÚP
ĐỠ HỘI VIÊN TIẾN BỘ ĐỂ GÓP PHẦN VÀO VIỆC
TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ NHÂN DÂN, ĐẶC
BIỆT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ SỨC KHOẺ BÀ
MẸ TRẺ EM, SỨC KHOẺ SINH SẢN.
• BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA HỘI
VIÊN.

CƠ CẤU - TỔ CHỨC HỘI
• Hội Nữ Hộ sinh Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp hợp
pháp, đại diện cho NHS trong cả nước, hoạt động dựa trên tinh
thần tự nguyện.
• Các thành viên Ban Chấp Hành của Hội được bầu tại các kỳ
Đại Hội Đại Biểu toàn quốc cứ 5 năm 1 lần.
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TẦM NHÌN
Hội NHS Việt Nam sẽ trở thành một Hội
nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
SKSS mạnh về số lượng, vững về chất
lượng góp phần vào việc thực hiện chiến
lược Chăm sóc SKSS cộng đồng, đặc biệt
là lĩnh vực Làm Mẹ An Toàn - Giảm tỉ lệ tử
vong Mẹ và Trẻ sơ sinh .

SỨ MỆNH
Hội NHS Việt Nam là một Hội nghề nghiệp cống
hiến cho sự nghiệp nâng cao sức khỏe sinh sản
cộng đồng thông qua các hoạt động:
• Cải thiện Sức Khoẻ Sinh Sản Cộng Đồng.
• Bảo vệ quyền lợi cho Hội viên.
• Nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho hội viên.
• Duy trì và phát triển các Trung Tâm Chăm sóc SKSS
mang tính chuyên nghiệp, có chất lượng làm cơ sở cho
công tác đào tạo liên tục.

Giá trị cốt lõi
1

Chia sẻ

2

Năng lực

3

Thân thiện

4

An toàn và tin cậy

5

Nhân bản

Công tác phát triển hội:
• Đến nay, Hội đã phát
triển được 17 chi hội
với trên 6.300 hội viên:
Đó là: Quảng Ninh,
Hải Phòng, Hà Nội,
Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên-Huế,
Đà Nẵng, Quảng Ngãi,
An Giang, Tiền
Giang,Đắc Lắc, Khánh
Hòa, Vũng Tàu, Kiên
Giang, Đồng Nai, Bình
Thuận và Nam Định

Các tỉnh hội thường
xuyên nâng cao năng
lực chuyên môn cho hội
viên qua các kỳ thi kiến
thức về SKSS, sức khỏe
Bà mẹ, trẻ sơ sinh, các
hội thi ““Nữ Hộ Sinh
duyên dáng” với các giải
thưởng có ý nghĩa

VAM DEVELOPMENT

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Thời
gian

Nội dung

Đối tượng
tham dự

Địa điểm

Từ
1995
đến
1997

7 khoá đào tạo
giảng viên về
làm mẹ an
toàn

244 nữ hộ
sinh và 16
lớp đào tạo
lại cho 560
nữ hộ sinh
tuyến xã

Toàn quốc

Năm
1997

04 lớp tập
huấn về nạo
phá thai an
toàn

200 nữ hộ
sinh các
phường, xã

Thừa Thiên
Huế và Hà Nội

Tổ chức và phối
hợp thực hiện
VAM

Tổ chức tài
trợ
-Quỹ Nhi
đồng Liên
hiệp quốc
(UNICEF).
-Bộ y tế
Pathfinder
International
và IPAS

Thời
gian

Nội dung

Đối tượng
tham dự

Địa điểm

Tổ chức và phối
hợp thực hiện

Tổ chức tài trợ

Pathfinder
International
Việt Nam,
UNFPA và WHO

Năm
2007

tập huấn”Xử trí
tích cực giai
đoạn III cuộc
chuyển dạ”

50 nữ hộ
Thừa Thiên sinh các
Huế
tỉnh thành.

VAM, ICM, Bộ y
tế, Tổng hội y
học Việt Nam,
VINAGOFPA

Từ
năm
2009
–
2010

09 khoá đào tạo
về Kế hoạch
hoá gia đình &
Phá thai an toàn

186 nữ hộ
sinh tuyến
phường,
xã và y tế
tư nhân

TT - Huế, Đồng
Nai, An Giang,
Bà Rịa- Vũng
Tàu, Hồ Chí
Minh, Vĩnh
Long, Kiên
Giang và Hà Nội

VAM, Trường
Pathfinder
Đại học y dược International
Hồ Chí Minh (hỗ Việt Nam
trợ kỹ thuật

2014
–
2017

Tổ chức 12
khóa đào tạo lại
về “Người đỡ
đẻ có kỹ năng
và chăm sóc sơ
sinh sớm thiết
yếu”

253 Nữ
hộ sinh
tuyến xã

Thừa Thiên
Huế, Quảng Trị
và Quảng Bình

MOH
VAM
JOICFP

Chính phủ Nhật
Bản

HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
1. Dự án “Chăm sóc SKSS cho
phụ nữ nghèo vùng sâu vùng
xa”
- Mục tiêu dự án: Thiết lập các
Trung tâm tư vấn & dịch vụ
SKSS và các đội lưu động
cung cấp các dịch vụ SKSS
cho phụ nữ nghèo và phụ nữ ở
những sâu, vùng xa, ít có cơ
hội được tiếp cận với các dịch
vụ chăm sóc SKSS .
- Thời gian thực hiện :năm 1999,
2004 và 2009
- Địa bàn thực hiện dự án :tỉnh TTHuế, Quảng Bình và Bà RịaVũng Tàu.

- Cơ quan tài trợ : Đại Sứ quán
Nhật Bản

2. Dự án “Chăm sóc SKSS vị thành
niên”.
- Mục tiêu dự án : Cải thiện tình
trạng SKSS cho VTN/TN thông
qua việc cung cấp dịch vụ thân
thiện, chất lượng cao và giá cả
phù hợp cho VTN/TN.
-

Thời gian thực hiện :từ năm 1999
đến 2004

-

Địa bàn thực hiện dự án :
TT - Huế.

-

Cơ quan phối hợp thực hiện: Tổ
chức Marie Stopes International
Việt Nam.

- Cơ quan tài trợ: Ủy Ban Châu Âu
(EC) và Quỹ Dân Số Liên Hiệp
Quốc (UNFPA).

3. Dự án “Cung cấp dịch vụ và thay đổi
hành vi tiếp cận & sử dụng dịch vụ
dành cho Vị thành niên và Thanh
niên”
- Mục tiêu dự án: Thiết lập các “Góc
Thân Thiện” nhằm cung cấp các dịch
vụ SKSS thân thiện cho VTN/TN.
- Thời gian thực hiện:từ năm 2004 đến2007
- Địa bàn thực hiện dự án : TT - Huế và
Khánh Hòa
- Cơ quan tài trợ: Ủy Ban Châu Âu (EC)
và Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc
(UNFPA)

4. Dự án “Truyền thông, vận động,
phòng ngừa và phát hiện sớm ung
thư cổ tử cung tại TT- Huế”.
- Mục tiêu dự án: Tổ chức các đợt
truyền thông, vận động trong cộng
đồng, khám sàng lọc phát hiện sớm
ung thư cổ tử cung cho phụ nữ
nghèo ở 10 xã tại TT-Huế.

- Thời gian thực hiện :từ năm 2001
đến 2002
-

Địa bàn thực hiện dự án : TT - Huế

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Bệnh viện
Trung Ương Huế, Sở Y Tế TT-Huế
và trường Đại Học Y Khoa Hà Nội.

- Cơ quan tài trợ: Tổ chức Phòng
Chống Ung Thư Cổ tử cung Việt/ Mỹ

5. Dự án “Tăng cường năng lực
tổ chức - đào tạo lại cho Hội
Nữ Hộ Sinh Việt Nam góp
phần nâng cao chất lượng
chăm sóc y tế tại Việt Nam”.
-

Mục tiêu dự án: Nâng cao năng
lực quản lý và chuyên môn cho
các hội nghề nghiệp, đồng thời
đẩy mạnh công tác phát triển
hội.

-

Thời gian thực hiện : Từ tháng
3/2008 đến tháng 11/2010
Địa bàn thực hiện dự án : toàn
quốc

-

- Cơ quan tài trợ : Tổ chức
The Atlantic Philanthropies thông
qua tổ chức Pathfinder
International Việt Nam

Một số hình ảnh hoạt động từ dự án PI

Tiếng Việt

Tìm

Trang chủ

Dịch vụ

Hội viên

Diễn
đàn

Bạn đọc
viết

Hỏi đáp

Liên hệ English
Trang nhân
ái

6. Dự án “Thiết lập Mô hình
Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ &
Nâng cao Năng lực cho Hộ sinh
tuyến cơ sở”.
Mục tiêu dự án: Thiết lập một
trung tâm CSSK phụ nữ kiểu mẫu
đóng vai trò thí điểm để cung cấp
các dịch vụ SKSS toàn diện, có
chất lượng cho phụ nữ tại các
khu vực triển khai của dự án
Thời gian thực hiện : 05 năm
Địa bàn thực hiện dự án : Thừa
Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng
Bình
Cơ quan tài trợ : Bộ Ngoại Giao
Nhật Bản thông qua Tổ chức Hợp
tác Quốc tế về Kế hoạch hóa Gia
đình Nhật Bản (JOICFP)

6. Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia :
Từ những thành công trong việc thực hiện các dự án của EC/UNFPA , Hội NHS
Việt nam được tham gia vào chương trình “ Mục tiêu Quốc gia “ của Bộ Y Tế
. Chương trình được thực hiện tại 3 tỉnh :TT- Huế,Quảng Trị, Quảng Bình với
sự phối hợp của các Trung tâm SKSS tại 3 tỉnh và Hội Nữ Hộ Sinh tỉnh nhằm
cung cấp dịch vụ SKSS cho phụ nữ nghèo ở các vùng sâu vùng xa . Chương
trình được thực hiện từ năm 2010 đến nay .
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HỘI THẢO & SỰ KIỆN
Hằng năm Hội NHS Việt Nam tổ chức các Hội thảo,
Hội nghị chuyên ngành ở mỗi tỉnh khác nhau. Nổi bật
có các Hội thảo sau.
•

“Nữ hộ sinh với sáng kiến Sức khoẻ Sinh sản”
được tổ chức tại TP-HCM.

•

“Nữ hộ sinh với Sức khoẻ Sinh sản Cộng
đồng” được tổ chức tại TP- Hà Nội.

•

“Nữ hộ sinh đóng góp vào mục tiêu phát
triển thiên niên kỷ giảm tỷ lệ tử vong mẹ &
trẻ sơ sinh” được tổ chức tại thành phố Vũng
Tàu
“Nâng cao chất lượng chăm sóc Sức khoẻ
sinh sản” được tổ chức tại TP-Huế.

•
•

“Nữ hộ sinh Hành động vì sức khoẻ phụ nữ
& Trẻ em” được tổ chức tại Thành phố Nha
Trang

Mỗi hội thảo thường có 500 đại biểu tham gia.
•

Tháng 7/2012, VAM phối hợp với Liên đoàn Nữ
Hộ Sinh Thế Giới (ICM) và Bộ y tế tổ chức
thành công Hội thảo khoa học Khu vực Châu Á
– Thái Bình Dương với sự tham dự của trên
500 đại biểu từ 39 nước thành viên của Liên
Đoàn Nữ Hộ SInh Thế Giới tại Hà Nội

QUAN HỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
Trong nước:
• Hội NHS Việt Nam có mối quan hệ chặt
chẽ với Bộ y tế, Tổng hội Y học Việt Nam,
Hội Sản phụ khoa – KHHGĐ Việt Nam,
Trung Ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh và
Liên hiệp Hội phụ nữ các tỉnh thành trong
hầu hết các hoạt động phục vụ sức khỏe
sinh sản cộng đồng.
Quốc tế:
• Liên Đoàn nữ hộ sinh Quốc tế (ICM)
• Hội Nữ hộ sinh Nhật Bản
• Tổ chức Hợp tác Quốc tế về KHGĐ Nhật
Bản (JOICFP)
• Tổ chức phòng chống Ung thư Việt – Mỹ
• Tổ chức sang kiến Ung thư toàn cầu (GCI)
• WHO, UNFPA, UNICEF, Pathfinder
Internation, IPAS ….

QUAN HỆ
QUỐC TẾ

THAM QUAN HäC TËP,THAM Dù C¸C HéI TH¶O N¦íC NGOµI
•

Với sự hỗ trợ về tài chinh của cña hội
thành viên của ICM cũng như của
UNFPA và các tổ chức quốc tế khác
như Pathfinder Int., IPAS Hội đã cử
hơn 200 hội viên đi tham quan, học tập
các khóa ngắn ngày tại các nước như
Canada, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấo, Anh ,
Hà Lan, Italy, óc , Hàn Quốc, Singapore,
Malaysia, Ấn độ, Th¸i Lan, Phillippines,
Hongkong....

THAM QUAN HäC TËP,THAM Dù C¸C HéI TH¶O N¦íC NGOµI

BẰNG KHEN
.Bằng khen của Tổng Hội Y Học Việt Nam:
Hội đã được Tổng Hội y học Việt Nam tặng
bằng khen Hội Nữ Hộ Sinh Việt Nam vì
những thành tích phục vụ cộng đồng

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ
•

Tại Đại hội Toàn
Thế giới lần thứ
26 tại Viên-Áo
tháng 4/2002, Chủ
tịch Hội và Hội Nữ
Hộ sinh Việt Nam
được Liên đoàn
Nữ Hộ sinh Thế
giới và trường
Đại học Columbia
- Hoa Kỳ trao giải
thưởng Quốc tế
về những thành
tựu mà Hội đã đạt
được .

- Tháng 5/2016, Chủ tịch Hội Nữ Hộ Sinh Việt
Nam đã được Bộ Ngoại Giao Thụy Điển trao
tặng giải thưởng Midwives4all vì những đóng
góp cho sức khỏe sinh sản cộng đồng.

TẦM NHÌN
• Tham gia: Tầm nhìn của ICM đến năm

2030 : Các bà mẹ, trẻ sơ sinh, phụ nữ
trong độ tuổi sinh đẻ, kể cả vị thành niên,
thanh niên đều được tiếp cận các dịch vụ
phổ cập về hộ sinh .
• Do đó dịch vụ hộ sinh và vị thế của người
hộ sinh cần được nâng cao trong xã hội .

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
1. Tham gia các dự thảo về chính sách, chế
độ, đào tạo cho hộ sinh của Bộ Y Tế.
2. Thành lập Trung Tâm đào tạo y khoa liên
tục được Bộ Y Tế công nhận (dự kiến
trong năm 2018 )
3. Cập nhật kiến thức chuyên môn, hợp tác
với các nước tiên tiến nhằm nâng cấp
trình độ chuyên môn cho hội viên( trình độ
trung cấp => Đại học => Sau đại học) .

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

4. Phối hợp với Bộ Y Tế tổ chức các lớp tập huấn
đào tạo nâng cao và đào tạo liên tục cho hội
viên.
5. Tìm các nguồn tài chính để hỗ trợ trong công tác
đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho hội
viên công tác ở các vùng sâu vùng xa .
6. - Thiết lập ít nhất 3 mô hình Trung tâm Chăm sóc
SKSS cho 3 vùng (Bắc -Trung - Nam ), cung cấp
các dịch vụ SKSS thân thiện, chất lượng cho phụ
nữ, trong đó có mô hình “ Dịch vụ chăm sóc hộ
sinh do hộ sinh chịu trách nhiệm “.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

7. Thực hiện các chiến lược truyền thông, giáo dục sức
khỏe đặc biệt chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ,
trẻ em nhằm nâng cao sự tin tưởng của người dân
đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ hộ sinh ở tuyến
ban đầu.
8. Vận động mô hình chăm sóc hộ sinh ở các bệnh viện
phụ sản với sự hỗ trợ của Bộ Y Tế
9. Các hội viên của Hội luôn tuân thủ thực hiện các
Hướng dẫn Quốc gia và giảm tình trạng lạm dụng
một số dịch vụ .
10. Tiếp tục phát triển các Chi hội trên toàn quốc: Mỗi
Tỉnh - Thành đều có một chi hội Nữ hộ sinh trực
thuộc Trung ương Hội Nữ Hộ sinh Việt Nam.

Kết luận
• Với những thành tựu đạt được trong những năm qua,
Hội NHS Việt Nam đã phần nào chứng tỏ được khả
năng có thể đóng góp vào sáng kiến làm mẹ an toàn và
chiến lược CSSKSS của nhà nước. Các họat động của
Hội đã góp phần vào các khía cạnh khác nhau trong vấn
đề cải thiện SKSS của Phụ nữ,VTN/TN, đặc biệt là Phụ
nữ,VTN/TN nghèo ở những miền xa xôi hẻo lánh, ít tiếp
cận với các dịch vụ y tế .
• Tuy nhiên, để có thể đóng góp tốt hơn nữa cho chiến
lược chăm sóc skss và cải thiện sức khỏe cộng đồng,
Hội NHS Việt Nam mong muốn được nhận hỗ trợ nhiều
hơn nữa về chyên môn kỹ thuật của Bộ y tế và tài chính
từ các tổ chức Quốc tế.

