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IV.Vai trò của NCT trong gia đình và xã hội ..............................................................................13
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Tốc độ già hóa dân số đang là một trong những vấn đề xã hội dành được nhiều sự quan tâm của 
nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ bởi người cao tuổi thường được xem như 
là nhóm người yếu thế cần có sự trợ giúp của xã hội mà NCT còn là một lực lượng đông đảo trong 
xã hội có vai trò và  ảnh hường nhất định tới nền an sinh của các quốc gia. Vì vậy việc thúc đẩy công 
tác chăm sóc người cao tuổi không chỉ giúp cho cuộc sống của người cao tuổi được hòa nhập, ổn 
định  như những thành viên khác trong xã hội mà còn thể hiện chính sách nhân đạo  hướng tới 
đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân.

Mặc dù Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, song tỷ lệ người cao tuổi ngày một tăng nhanh 
trong thời gian gần đây và nhất là trong một vài thập kỷ tới. Việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ chức 
năng trong đó có nhân viên CTXH có kiến thức kỹ năng chuyên môn chăm sóc giúp đỡ người cao 
tuổi cũng như thực thi các chính sách xã hội cho người cao tuổi là rất cần thiết và có ý nghĩa.

Tài liệu xin giới thiệu những kiến thức kỹ năng cơ bản về đặc điểm người cao tuổi cũng như kiến 
thức kỹ năng công tác xã hội cơ bản trong làm việc với người cao tuổi tại cộng đồng. Tài liệu được 
kết cấu bởi 5 bài.

Bài 1. Các vấn đề chung về người cao tuổi

Bài 2. Những đáp ứng của xã hội đối với nhu cầu của người cao tuổi và vai trò của công tác xã hội

Bài 3. Đánh giá vấn đề và nhu cầu của người cao tuổi

Bài 4. Các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi

Bài 5. Một số kỹ năng cơ bản trong làm việc với người cao tuổi

Tài liệu được biên soạn với sự hỗ trợ tài chính và kỹ  thuật của UNICEF, sự hỗ trợ của Cục Bảo trợ xã 
hội Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng như nhiều chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan 
tổ chức có liên quan.

Do lần đầu mới được biên soạn nên chắc hẳn còn có những hạn chế, Ban biên soạn mong nhận 
được những đóng góp của người đọc để hoàn thiện cho tái bản lần sau.

Trân trọng cảm ơn!
Nhóm tác giả/Ban biên tập

LỜI MỞ ĐẦU
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I. kHÁI NIỆm NGƯờI CAO TUỔI

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về người cao tuổi (NCT). Trước đây, người ta thường dùng thuật 
ngữ người già để chỉ những người có tuổi, hiện nay “người cao tuổi” ngày càng được sử dụng nhiều 
hơn. Hai thuật ngữ này tuy không khác nhau về mặt khoa học song về tâm lý, “người cao tuổi” là 
thuật ngữ mang tính tích cực và thể hiện thái độ tôn trọng.

Theo quan điểm y học: Người cao tuổi là người ở giai đoạn già hóa gắn liền với việc suy giảm các 
chức năng của cơ thể. 

Về mặt pháp luật: Luật Người cao tuổi Việt Nam năm 2009 quy định: NCT là “tất cả các công dân 
Việt Nam từ 60 tuổi trở lên”. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Người cao tuổi phải từ 70 tuổi trở lên.

Một số nước phát triển như Đức, Hoa Kỳ… lại quy định người cao tuổi là những người từ 65 tuổi 
trở lên. Quy định ở mỗi nước có sự khác biệt là do sự khác nhau về lứa tuổi có các biểu hiện về già 
của người dân ở các nước đó khác nhau. Những nước có hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe tốt thì 
thường tuổi thọ và sức khỏe của người dân cũng được nâng cao. Do đó, các biểu hiện của tuổi già 
thường đến muộn hơn. Vì vậy, quy định về tuổi của các nước đó cũng khác nhau.

CÁC VấN ĐỀ CHUNG VỀ 
NGƯờI CAO TUỔI

BÀI 
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Theo quan điểm của Công tác xã hội: Với đặc thù là một nghề trợ giúp xã hội, công tác xã hội nhìn 
nhận về NCT như sau: Người cao tuổi với những thay đổi về tâm sinh lý, lao động – thu nhập, quan 
hệ xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn, vấn đề trong cuộc sống. Do đó, người cao tuổi là một đối tượng 
yếu thế, cần sự trợ giúp của công tác xã hội.

II. TìNH HìNH NGƯờI CAO TUỔI HIỆN NAy ở VIỆT NAm

- Số lượng người cao tuổi ngày một gia tăng

Việt Nam đang được xếp vào nhóm nước có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới.

Theo đánh giá của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh nhất 
thế giới. Nếu như ở Pháp việc chuyển từ dân số vàng sang dân số già mất 115 năm, Thụy Điển mất 
70 năm còn Việt Nam sẽ chỉ mất 15-20 năm.

-  Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, nước ta có 7,5 triệu NCT và số lượng NCT không 
ngừng tăng qua mỗi năm.

- Đến năm 2010, số lượng NCT đã chiếm khoảng 10% dân số.

Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên năm 2010 là 9,3%, năm 
2011 là 9,8% và dự báo tỷ lệ này là 20,7% vào năm 2040 đến 24,8% vào năm 2049 (Lê Văn Khảm, 
2014). Cũng theo tác giả, những biến đổi về cấu trúc gia đình và thay đổi do cuộc sống của xã hội 
hiện đại phần nào đã ảnh hưởng tiêu cực không ít tới đời sống tâm lý xã hội của người cao tuổi ở 
nước ta. 

- Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi còn thấp

Có thể nhận định cuộc sống vật chất của NCT nước ta còn rất hạn hẹp so với các nước trên thế giới:

-  39% người cao tuổi Việt Nam vẫn làm việc, tỷ lệ người cao tuổi nữ giới làm việc cao hơn nam giới, 
ở nông thôn cao hơn thành thị.1 

- 70% người cao tuổi không có tích lũy vật chất; 

- 60% thuộc diện khó khăn2;

Về sức khỏe, trung bình mỗi người cao tuổi Việt Nam có 14 bệnh tật trong 72,2 (tuổi trung bình) 
của cuộc đời3.

1 Điều tra về Người cao tuổi, năm 2011

2 Trung ương Hội người cao tuổi, năm 2011

3 UNFPA, Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực tế và con số thống kê, 2010

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯờI CAO TUỔI
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III. mỘT SỐ VấN ĐỀ Tâm SINH Lý VÀ XÃ HỘI CỦA NCT

1. Đặc điểm sinh lý và các vấn đề về thể chất

Quá trình lão hóa

Lão hóa là quá trình tất yếu của cơ thể sống. Lão hóa có thể đến sớm hay muộn tùy thuộc vào cơ 
thể từng người. Khi tuổi già các đáp ứng kém nhanh nhạy, khả năng tự điều chỉnh và thích nghi 
cũng giảm dần, tất nhiên sức khỏe về thể chất và tinh thần sẽ giảm sút. Về thể xác trong giai đoạn 
này cơ thể bắt đầu có những thay đổi theo chiều hướng đi xuống.

-  Diện mạo thay đổi: Tóc bạc, da mồi, có thêm nhiều nếp nhăn. Da trở nên khô và thô hơn. Trên cơ 
thể, đầu và mặt xuất hiện mụn cơm nhiều hơn. Ở tuổi già có những nếp nhăn là do lớp mỡ ở dưới 
lớp da mất đi cũng như do da không còn tính chất đàn hồi. Các mạch máu mỏng vỡ ra, tạo thành 
các chất xanh đen nhỏ dưới da.

-  Bộ răng yếu làm cho NCT ngại dùng các thức ăn cứng, khô, dai dù thức ăn này giàu vitamin, đạm 
và chất khoáng. NCT thường chọn các thức ăn mềm.

-  Các cơ quan cảm giác: Cảm giác - nghe nhìn, nếm và khứu giác cùng với tuổi tác ngày càng cao 
thường bắt đầu hoạt động kém hiệu quả. 

- Các cơ quan nội tạng:

Tim là một cơ bắp có trình độ chuyên môn hoá cao cùng với tuổi tác cũng phải chịu những vấn đề 
tương tự như các cơ bắp khác của cơ thể. Tim phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của hệ tuần hoàn, 
mà có thể là nguyên nhân phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến lão hoá. 

Phổi của người già thường làm việc ít hiệu quả khi hít vào và khi lượng ôxy giảm. Khả năng dự 
phòng của tim, phổi và các cơ quan khác cùng với cũng giảm sút. 

Người già thích nghi với các điều kiện rét chậm hơn. Người già dễ dàng bị cảm lạnh, nhiệt độ có 
thể hạ thấp sẽ rủi ro nghiêm trọng cho sức khoẻ của họ. Họ cũng phải chịu đựng những khó khăn 
tương tự khi trong trường hợp cần thiết phải tiếp cận với nhiệt độ cao.

-  Khả năng tình dục giảm: Do sự thay đổi của nội tiết tố, ham muốn tình dục ở NCT cũng giảm rõ 
rệt. Ở người già xương và khớp không còn linh hoạt, mềm dẻo, các cơ đều yếu đi dẫn đến mọi 
cử động đều chậm chạp, vụng về. Người già hay bị mệt mỏi, mọi hành vi, cử chỉ yêu đương gặp 
khó khăn.

2. Các bệnh thường gặp ở NCT

NCT thường mắc các bệnh về:

-  Bệnh về trí nhớ, tâm thần: Giảm đáng kể hay mất trí nhớ là một trong các bệnh phổ biến ở NCT 
và gây nên rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của NCT. 

- Các bệnh tim mạch và huyết áp: Cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim, loạn nhịp tim…

- Các bệnh về xương khớp: Thoái hóa khớp, loãng xương, bệnh gút…
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- Các bệnh về hô hấp: Cảm sốt, viêm họng – mũi, cúm, viêm phế quản, viêm phổi, ung thư phổi…

- Các bệnh răng miệng: Khô miệng, sâu răng, bệnh nha chu…

- Các bệnh về tiêu hóa và dinh dưỡng: Rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng…

-  Các bệnh về ung bướu, nhất là do môi trường ô nhiễm nên tỷ lệ người già mất vì ung thư hiện 
nay cũng gia tăng so với trước.

3. Đặc điểm tâm lý và các vấn đề tâm lý xã hội

Trạng thái tâm lý và sức khỏe của người cao tuổi không chỉ phụ thuộc vào nội lực của bản thân mà 
còn phụ thuộc vào môi trường xã hội, đặc biệt là môi trường văn hóa - tình cảm và quan trọng nhất 
là môi trường gia đình. Khi bước sang giai đoạn tuổi già, những thay đổi tâm lý của mỗi người mỗi 
khác, nhưng tựu trung những thay đổi thường gặp là:

- Hướng về quá khứ

Để giải tỏa những ưu phiền thường nhật trong cuộc sống hiện tại, người cao tuổi thường thích 
hội họp, tìm lại bạn cũ, cảnh xưa, tham gia hội ái hữu, hội cựu chiến binh... Họ thích ôn lại chuyện 
cũ, viết hồi ký, tái hiện kinh nghiệm sống cũng như hướng về cội nguồn: Viếng mộ tổ tiên, sưu 
tầm cổ vật…

- Chuyển từ trạng thái “tích cực” sang trạng thái “tiêu cực”

Khi về già người cao tuổi phải đối mặt với bước ngoặt lớn lao về lao động và nghề nghiệp. Đó là 
chuyển từ trạng thái lao động (bận rộn với công việc, bạn bè) sang trạng thái nghỉ ngơi; chuyển từ 
trạng thái tích cực, khẩn trương sang trạng thái tiêu cực, xả hơi. Do vậy người cao tuổi sẽ phải tìm 
cách thích nghi với cuộc sống mới. Người ta dễ gặp phải “hội chứng về hưu”.

-   Cảm giác cô đơn và mong được quan tâm chăm sóc nhiều hơn: Con cháu thường bận rộn với cuộc 
sống. Điều này làm cho người cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Họ rất muốn tuổi 
già của mình vui vẻ bên con cháu, muốn được người khác coi mình không là người vô dụng. Họ 
rất muốn được nhiều người quan tâm, lo lắng cho mình và ngược lại. Họ sợ sự cô đơn, sợ phải ở 
nhà một mình.

-   Cảm nhận thấy bất lực và tủi thân: Đa số người cao tuổi nếu còn sức khỏe vẫn còn có thể giúp 
con cháu một vài việc vặt trong nhà, tự đi lại phục vụ mình, hoặc có thể được tham gia các hoạt 
động sinh hoạt giải trí, cộng đồng. Nhưng cũng có một số người cao tuổi do tuổi tác đã cao, 
sức khỏe giảm sút nên sinh hoạt phần lớn phụ thuộc vào con cháu. Do vậy dễ nảy sinh tâm 
trạng chản nản, buồn phiền, hay tự dằn vặt mình, dễ tự ái, tủi thân cho rằng mình già rồi nên 
bị con cháu coi thường.

-   Có thể nói nhiều hoặc thu mình, ít giao tiếp: Vì muốn truyền đạt kinh nghiệm sống cho con cháu, 
muốn con cháu sống theo khuôn phép đạo đức thế hệ mình nên họ hay bắt lỗi, nói nhiều và có 
khi còn làm cho người khác khó chịu. Với một bộ phận người cao tuổi bảo thủ và khó thích ứng 
với sự thay đổi, cộng với sự giảm sút của sức khỏe, khả năng thực hiện công việc hạn chế, nếu 
thời trẻ có những ước mơ không thực hiện được, hoặc không thỏa mãn, không hài lòng... có thể 
xuất hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm. Họ trở thành những người trái tính, hay ghen tỵ, can 
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thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con cháu vì họ cho rằng mình có quyền đó. Song, ngược lại, 
một số người già lại cảm thấy mình lạc hậu, không theo kịp với cuộc sống hiện đại nên ngày càng 
trở nên thu mình, ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

-   Sợ phải đối mặt với cái chết: Sinh – tử là quy luật của tự nhiên, dù vậy người cao tuổi vẫn sợ phải 
đối mặt với cái chết. Cũng có những trường hợp các cụ bàn việc hậu sự cho mình, viết di chúc cho 
con cháu. Song, cũng có những cụ không chấp nhận, lảng tránh điều đó và sợ chết.

Nếu xem xét theo giai đoạn tuổi già, NCT có một số đăc điểm tâm lý xã hội như sau:

- Giai đoạn đầu từ 60-70 tuổi

NCT ở giai đoạn này là bắt đầu giai đoạn nghỉ hưu, giảm số giờ lao động sẽ dẫn tới thu nhập bị 
giảm sút. Mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp… bắt đầu cũng giảm. Những nhu cầu của xã hội giảm 
đi, tính độc lập và tính sáng tạo cũng hạn chế dần. 

- Giai đoạn từ 70 đến 80 tuổi 

Nhiều người ở tuổi từ 70 đến 80 thường ốm đau và mất người thân. Bạn bè và người quen biết 
ngày càng ra đi nhiều hơn. Ngoài việc thu hẹp giao tiếp với xung quanh dần dần họ cũng bớt tham 
gia vào công tác của các tổ chức xã hội. Ở độ tuổi này, người già thường hay cáu giận, mất bình 
tĩnh. Tình trạng sức khỏe thường làm họ lo lắng. Thông thường, cả nam lẫn nữ ít có quan hệ tình 
dục. Mặc dù có những mất mát đó, nhiều người ở tuổi ngoài 70 còn có khả năng chống đỡ những 
hậu quả tuổi tác gây ra cho độ tuổi này. Nhờ chất lượng hỗ trợ y tế được cải thiện và có lối sống 
lành mạnh hơn, chống chọi với bệnh tật tốt hơn so với những NCT trước đây.

- Giai đoạn từ 80 đến 90 tuổi 

Sự chuyển sang nhóm “những người rất cao tuổi” – đó là “một quá trình được bắt đầu từ ngày mà 
con người sống bằng các ký ức của mình”.

Phần lớn những người 80 đến 90 tuổi (tám chục năm) rất khó khăn trong việc thích nghi với môi 
trường xung quanh mình và tác động qua lại với nó. Nhiều người trong số họ cần có chế độ dinh 
dưỡng cũng như thời gian sinh hoạt hàng ngày đảm bảo và phù hợp. Họ cũng cần được giúp đỡ 
để duy trì các mối liên hệ xã hội và văn hoá với môi trường trong gia đình và trong cộng đồng để 
tránh cảm giác cô đơn, hưu quạnh tuổi già.

- Giai đoạn trên 90 tuổi

Những người ở lứa tuổi này thường đã già yếu nhiều, sức khỏe càng hạn chế hơn và các quan hệ 
xã hội cũng bị thu hẹp, trừ một số người duy trì được sức khỏe và tương tác xã hội, tuy nhiên cũng 
không nhiều.

Với những thay đổi chung về tâm lý của NCT đã trình bày ở trên dẫn đến việc một bộ phận NCT 
thường thay đổi tính nết. Con cháu cần chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận thực tế và xã hội cần có 
những đáp ứng phù hợp.
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Tóm lại những vấn đề và nhu cầu cơ bản mà NCT thường gặp như sau:

-   Vấn đề về sức khỏe thể chất: Sự lão hóa cùng với những nguy cơ bệnh tật cao. Đặc biệt bệnh 
mất hay giảm trí nhớ ở NCT khá gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống của người già cũng như 
những người thân của họ. Do vậy NCT có nhu cầu rất lớn về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa và 
hướng dẫn cách chăm sóc cho người thân của họ.

-   Vấn đề cảm xúc cô đơn trống trải thường gặp ở nhiều NCT khi họ không có điều kiện được giao 
lưu với mọi người xung quanh, không có được sự quan tâm chăm sóc của người thân. Vì vậy hầu 
hết NCT cần có sự giao lưu xã hội, sự quan tâm chăm sóc của gia đình về khía cạnh tinh thần, tình 
cảm của NCT.

-   Mối quan hệ xã hội bị thu hẹp do sự di chuyển của người cao tuổi bị hạn chế. Để hạn chế vấn 
đề này NCT cần có được cơ hội giao lưu, vui chơi giải trí ngoài khuôn viên bốn bức tường của 
gia đình.

-   Sự phụ thuộc của NCT vào con cái do thu nhập thấp hoặc không có, trong khi chính sách an sinh 
xã hội của nước ta đối với NCT chưa đủ đáp ứng nhu cầu của họ. Càng phụ thuộc vào con cái, nhu 
cầu muốn được độc lập của NCT lại càng cao.Vì vậy, NCT cũng rất cần có điều kiện để họ thể hiện 
sự độc lập, hạn chế sự phụ thuộc con cái khi về già.

-   Bạo lực gia đình với NCT cũng là một nguy cơ đối với NCT do sự lệ thuộc của họ về nhiều mặt 
đối với con cái, đặc biệt nếu họ không có cơ chế bảo vệ từ bên ngoài xã hội, gia đình và tự bảo 
vệ của NCT.

IV. VAI TrÒ CỦA NCT TrONG GIA ĐìNH VÀ XÃ HỘI

Theo như các số liệu dẫn ra ở trên về số người cao tuổi hiện nay cũng như dự báo trong thời gian 
tới, NCT là một lực lượng xã hội đông đảo trong xã hội Việt Nam hiện nay. Với kinh nghiệm được tích 
lũy trong quá trình lao động, cống hiến; với những giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ, NCT 
được coi là một nguồn lực quan trọng trong các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước. 

Đối với gia đình, NCT là người được xem là “cây cao, bóng cả”, tiếng nói của NCT có tác động mạnh 
tới hành vi ứng xử của các thành viên trong gia đình. NCT là tấm gương để con cháu noi theo. Kinh 
nghiệm, kiến thức được NCT tích lũy thực tiễn từ cuộc sống sẽ được truyền đạt lại cho thế hệ sau. 
Những giá trị sống được NCT xây dựng qua năm tháng cuộc đời ở khía cạnh nào đó có thể không 
đồng nhất với giá trị của giới trẻ, nhưng cũng có không ít những giá trị sống luôn tồn tại như một 
quy chuẩn đạo đức mà các thành viên trẻ tuổi trong gia đình cần học tập và noi theo. Sự có mặt của 
NCT trong gia đình cũng là yếu tố tạo nên sự gắn kết của các thành viên trong gia đình.  

Đối với xã hội, NCT cũng được xem như “kho tàng” của tri thức, kinh nghiệm sống. Nhiều ý kiến 
đóng góp của NCT rất có giá trị cho việc hoàn thiện luật pháp, chính sách của Nhà nước. Những 
bản sắc văn hóa dân tộc được lưu trữ trên “thư viện sống” chính là những NCT mà không sổ sách 
nào ghi lại được, ví dụ như hát trầu văn, dân ca… Nhiều già làng, trưởng bản là những người cao 
tuổi có vai trò quan trọng trong giải quyết những mâu thuẫn bất đồng trong cộng đồng bởi tiếng 
nói của họ có sức thuyết phục do kinh nghiệm và sự uyên bác.

Cũng bởi vậy mà Luật Người cao tuổi Việt Nam (2009), có đề cập đến việc xã hội, gia đình tạo điều 
kiện để phát huy các vai trò sau của NCT:
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-  Giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu n¬ước, yêu con người và thiên nhiên cho con cháu

-   Xây dựng đời sống văn hoá; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở và cộng đồng; 
tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng người có 
đức, có tài và các cuộc vận động khác tại cộng đồng;

-   Truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và nghề 
truyền thống cho thế hệ trẻ;

-  Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; tư vấn chuyên môn, kỹ thuật;

-   Phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp;

-   Giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng;

-   Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham 
nhũng, quan liêu; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội;

-   Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính 
sách, pháp luật;
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NCT là nhóm người yếu thế trong xã hội, rất cần có sự quan tâm, trợ giúp của nhà nước, gia đình và 
cộng đồng. Việt Nam cũng có các văn bản pháp luật, chính sách, chương trình được xây dựng, triển 
khai hướng tới giúp cho NCT có được cuộc sống vui vẻ và hữu ích.

I.  CÁC VĂN BẢN pHÁp LUậT VÀ CHíNH SÁCH LIêN qUAN ĐếN NCT

1. Hiến pháp

Hiến pháp qua các thời kỳ đều có đề cập tới việc trợ giúp NCT.

-  Hiến pháp năm 1946: Điều 14 quy định: “Những công dân già cả hoặc tàn tật không làm được việc 
thì được giúp đỡ”. 

-  Hiến pháp 1959: Điều 32 quy định: “Giúp đỡ người già, người đau yếu và tàn tật. Mở rộng bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm sức khoẻ và cứu trợ xã hội… ”. 

-  Hiến pháp 1992: Điều 64 quy định: “…Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái. Con cái có trách 
nhiệm kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ… ”.

CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI VấN ĐỀ 

NGHÈO ĐÓI ở NHÓm 
DâN TỘC THIỂU SỐ

BÀI 2NHỮNG ĐÁp ỨNG CỦA XÃ 
HỘI ĐỐI VỚI NHU CầU CỦA 

NGƯờI CAO TUỔI VÀ VAI 
TrÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI

BÀI 2
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Điều 87 quy định: “Người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa được Nhà nước và xã 
hội giúp đỡ”.

-   Hiến pháp 2013, điều 37: Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc 
và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Các văn bản pháp luật

2.1. Luật Hôn nhân và gia đình

 Luật Hôn nhân và gia đình (2014), quy định những nội dung cụ thể trong lĩnh vực hôn nhân và gia 
đình, trong đó có những quy định có liên quan đến người cao tuổi: Khoản 2 Điều 71 quy định: “Con 
có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, 
ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, 
nuôi dưỡng cha mẹ”.

2.2. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân
 
Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân (1989) quy định những nội dung cụ thể về quyền của công dân 
và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong đó 
người cao tuổi là một đối tượng được đặc biệt quan tâm. Khoản 1 Điều 41 của Luật này quy định: 
“NCT … được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh, được tạo điều kiện thuận lợi để đóng góp cho xã hội phù 
hợp với sức khoẻ của mình”. 

2.3. Bộ luật Lao động 

Bộ luật Lao động (2012) quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao 
động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng 
lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; 
quản lý nhà nước về lao động. Trong Bộ luật này cũng có các nội dung liên quan đến người cao 
tuổi: như Khoản 2, điều 166: “Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày 
hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian”. Khoản 3, điều 167: “Không được sử dụng 
người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới 
sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ”. Khoản 
4, điều 167: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao 
động cao tuổi tại nơi làm việc”.

2.4. Bộ luật Hình sự

Bộ luật Hình sự ( 1999) có các điều quy định các nội dung liên quan đến người cao tuổi: Điều 151, 
chương XV của Bộ luật Hình sự quy định: “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, 
cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” và Điều 152 quy định “Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa 
vụ cấp dưỡng”. Bên cạnh đó, luật cũng quy định tình tiết tăng nặng khi phạm tội với “người già yếu” 
hoặc tình tiết giảm nhẹ khi người phạm tội là “người già”.
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2.5. Luật Người cao tuổi

Luật Người cao tuổi gồm 6 chương, 31 điều được Quốc hội thông qua năm 2009. Luật này quy 
định về quyền và nghĩa vụ của NCT; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng 
dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; Hội NCT Việt Nam. Đây là Luật quan trọng, thể hiện sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với NCT, tầng lớp xã hội có vai trò quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Luật NCT thể hiện rất rõ nét tính ưu việt cũng như truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của xã 
hội ta:

- NCT được Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể chúc thọ, mừng thọ theo quy định.

-  NCT sẽ được chăm sóc sức khỏe thông qua việc định kì khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đặc 
biệt ưu tiên cho người đủ 80 tuổi trở lên.

-  Người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và bảo hiểm xã hội sẽ được trợ cấp hàng tháng, 
được hưởng bảo hiểm y tế, được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết...

-  Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất để NCT phát huy vai trò phù hợp với 
khả năng của mình thông qua việc bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, việc trực tiếp cống hiến 
trong khoa học, sản xuất, kinh doanh…

2.6. Một số chính sách liên quan tới NCT.

Hiện đã có một số chính sách của Nhà nước được xây dựng nhằm trợ giúp NCT, nhất là NCT cô 
đơn, không nơi nương tựa như chính sách bảo trợ xã hội (Nghị định 136/NĐ năm 2013); Thông tư 
35/2011/TT-BYT Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;); Quyết định số 554/QĐ-TTg năm 
2015 lấy Tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Quyết định 1781/
QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai 
đoan 2012 – 2020; Thông tư 71/2011/TT-BGTVT quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao 
thông, v.v.

II. CÁC mÔ HìNH Hỗ Trợ NGƯờI CAO TUỔI

Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều mô hình hỗ trợ NCT. Các mô hình này do các cơ quan nhà nước, 
các đoàn thể, tổ chức xã hội quản lý. 

1. mô hình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng

Tồn tại một số mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng ở nước ta hiện nay 
như: Các hoạt động tình nguyện trong chăm sóc sức khỏe cho NCT, các hoạt động thiện nguyện 
như khám sức khỏe của Hội Chữ thập đỏ, các đoàn bác sỹ tình nguyện…

-  Trung tâm dịch vụ đào tạo, giới thiệu người chăm sóc NCT: tại đây có các hoạt động giúp các gia 
đình tìm kiếm, cung cấp các kiến thức, kỹ năng chăm sóc NCT hay giới thiệu người giúp việc gia 
đình chăm sóc NCT. Hiện nay một trong những khó khăn đối với một số gia đình tại thành phố 
đó là do bận công việc tại công sở con cái không có khả năng chăm sóc cha mẹ, họ cần có người 
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giúp việc chăm sóc cha mẹ khi đi làm việc, đi công tác hay chăm sóc cha mẹ những lúc ốm đau 
điêu trị tại bệnh viện.

2. Các chương trình dự án liên quan bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi 

Một số chương trình, dự án với nội dung hướng tới trợ giúp cho NCT qua các hình thức khác nhau.

Ví dụ dự án VIE011 dưới sự bảo trợ của Hội NCT quốc tế nhằm hỗ trợ cho nhóm cha mẹ có con 
nhiễm HIV, những người có hành vi nguy cơ cao nhiễm HIV. Trong dự án có mô hình Câu lạc bộ 
Đồng Cảm được thành lập tạo ra môi trường sinh hoạt chung của nhóm cha mẹ, vừa chăm sóc sức 
khỏe, thể dục thể thao, văn nghệ cho các thành viên. Năm 2010, cả nước có 67 Câu lạc bộ Đồng 
cảm ở 4 tỉnh dự án: Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Nguyên. Đến nay, các câu lạc bộ vẫn hoạt 
động hiệu quả trong việc giúp đỡ các nhóm NCT bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp: Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò của nhóm 
người thiệt thòi (NCT, phụ nữ khó khăn, người dân tộc thiểu số) thông qua hoạt động tăng thu 
nhập, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động cộng đồng khác.

Chương trình dự án của các tổ chức NGO nước ngoài (như của ActionAids) với hoạt động đánh giá 
nhu cầu và sự hài lòng của người dân trong đó có đánh giá sự hài lòng của nhóm NCT về tiếp cận 
các dịch vụ trợ giúp, chính sách xã hội cho NCT tại cộng đồng. Và khá nhiều chương trình dự án 
khác cũng quan tâm tới hoạt động nâng cao chất lượng sống của NCT.

3. mô hình chăm sóc tập trung tại các cơ sở xã hội

Hiện nay một số NCT được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở sau:

-  Trung tâm điều dưỡng người có công: Do nhà nước quản lý, hướng đến những người có công 
với đất nước.

-  Cơ sở dưỡng lão tư nhân: Do tư nhân quản lý, cung cấp các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 
có thu phí.

-  Các trung tâm bảo trợ xã hội: Nuôi dưỡng, chăm sóc những người cao tuổi neo đơn, có hoàn 
cảnh đặc biệt.

-  Nhà xã hội: Đang được thực hiện thí điểm tại một số tỉnh thành. Nhà xã hội sẽ được đặt tại địa 
phương, do UBND xã quản lý, chăm sóc cho những người cao tuổi neo đơn, không nơi nương 
tựa tại địa phương.

- Bệnh viện dưỡng lão, bệnh viện NCT.

4. mô hình câu lạc bộ của NCT.

Cả nước hiện nay có gần 35.875 câu lạc bộ của NCT. Hình thức các câu lạc bộ rất đa dạng, phong 
phú và tập trung vào 4 nhóm chính:

Các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ: Câu lạc bộ thơ ca, chèo, đàn ca tài tử, quan họ…
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Các câu lạc bộ thể dục thể thao: Câu lạc bộ thể dục ngoài trời, bóng bàn, bóng chuyền, cầu 
lông, bơi lội…

Các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe: Câu lạc bộ dưỡng sinh, thái cực quyền…

Các câu lạc bộ hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế: Vay vốn tín dụng, hỗ trợ kiến thức kinh tế 
hộ gia đình…

II. VAI TrÒ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ NHâN VIêN CÔNG TÁC XÃ HỘI TrONG LĩNH 
VỰC Trợ GIúp NCT

1. Vai trò của Công tác xã hội trong thực hiện các chính sách, chương trình dự án liên 
quan tới chăm sóc NCT.

Công tác xã hội là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình 
và cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội, đồng thời thúc 
đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình và cộng 
đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác xã hội hỗ trợ triển khai các chính sách xã hội có hiệu quả, đảm bảo tính bền vững. Vì vậy 
ứng dụng công tác xã hội vào triển khai các luật pháp, chính sách đối với NCT sẽ có tác dụng giúp 
cho các luật pháp, chính sách đó đáp ứng đúng nhu cầu của NCT. Phương châm của CTXH là phát 
huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để giải quyết vấn đề của thân chủ. Trong lĩnh vực chăm 
sóc trợ giúp NCT việc ứng dụng lý thuyết và kỹ năng của CTXH sẽ giúp cho việc phát huy nội lực 
của bản thân NCT, của gia đình vào công việc chăm sóc giúp đỡ NCT như tăng cường ý thức trách 
nhiệm chăm sóc cha mẹ của con cái tại gia đình thay vì đưa NCT vào sống trong trung tâm nuôi 
dưỡng lão. Kiến thức kỹ năng CTXH sẽ giúp cho huy động được những tiềm năng của cộng đồng 
vào chăm sóc NCT trên nền tảng của văn hóa, truyền thống quý trọng người già ở nước ta. Mối 
quan hệ tình làng nghĩa xóm sẽ được thúc đẩy tạo nên sự gắn bó của những NCT trong cộng đồng 
cũng như các thành viên khác trong cộng đồng. Đây chính là những điểm mạnh và nền tảng để 
triển khai các chính sách liên quan tới NCT có hiệu quả.

Xem xét từ khía cạnh chức năng của CTXH, việc ứng dụng CTXH vào chăm sóc giúp đỡ NCT có tác 
dụng phòng ngừa cũng như can thiệp giả quyết các vấn đề xã hội của NCT bền vững:

-  Với chức năng phòng ngừa, thông qua các hoạt động như tư vấn cung cấp kiến thức kỹ năng 
CTXH sẽ có tác dung giúp NCT phòng ngừa các vấn đề có thể xảy ra với họ như vấn đề sức khỏe 
thể chất, vấn đề tâm lý xã hội (tâm trạng cô đơn, hẫng hụt khi bắt đầu nghỉ hưu, khi con cái xây 
dựng gia đình…), sự tương tác xã hội…

Với chức năng can thiệp giải quyết các vấn đề, CTXH sẽ giúp NCT và gia đình giải quyết những vấn 
đề mà NCT và gia đình họ có thể gặp phải như vấn đề chăm sóc NCT, NCT không nơi nương tựa, 
vấn đề tâm lý, bạo lực người già, sự xung đột, bất hòa giữa NCT và gia đình, những vấn đề liên quan 
tới sở hữu, quản lý tài sản, những mâu thuẫn do khác biệt về lối sống giữa các thế hệ…Do tỷ lệ NCT 
ngày một gia tăng ở nhiều nước trên thế giới, các quốc gia rất quan tâm tới phát triển hệ thống 
dịch vụ dành cho NCT mà NVCTXH với vai trò là người cung cấp hay điều phối. Ví dụ ở Mỹ có các 
mô hình dịch vụ chăm sóc, trợ giúp NCT như sau được NVCTXH tham gia dưới hình thức kết nối, 
chuyển gửi hay cung cấp trực tiếp vào hoạt động này. Cụ thể:
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- Chương trình đảm bảo sự an toàn

- Huấn luyện và cung cấp người chăm sóc NCT

- Dịch vụ y tế, răng miệng

- Cung cấp quần áo trang thiết bị

- Quản lý trường hợp

- Dịch vụ tại cộng đồng

- Hỗ trợ thực phẩm

- Cung cấp đồ ăn cho các bữa ăn

- Tư vấn, giải đáp 

- Hỗ trợ tài chính 

- Thăm hỏi, trò chuyện

- Trợ giúp thương thuyết

- Đi chợ mua sắm

- Chia sẻ 

- Hỗ trợ phát triển

- Lượng giá

- Tìm việc làm phù hợp cho NCT

Ở nước ta có thể chưa cung cấp được nhiều loại hình dịch vụ như trên cho NCT, nhưng số người cao 
tuổi của chúng ta trong tương lai sẽ chiếm một tỷ lệ cao trong dân số. Vì vậy Nhà nước, cộng đồng 
và mỗi gia đình cần chuẩn bị cho thực tế này trong tương lai.

2. Vai trò của nhân viên công tác xã hội

Nhân viên CTXH thực hiện nhiều chức năng nhiệm vụ khác nhau trong chăm sóc nuôi dưỡng NCT.

-  Người cung cấp dịch vụ

Nhân viên CTXH có thể thực hiện trực tiếp dịch vụ như quản lý trường hợp, tham vấn, tư vấn cho 
NCT, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trực tiếp,…

Nhân viên CTXH có thể tổ chức các hoạt động theo nhóm cho NCT tại cộng đồng, trong các trung 
tâm như nhóm vui chơi giải trí, nhóm học tập chia sẻ, nhóm trị liệu...

Nhân viên CTXH có thể tổ chức các chương trình dự án tại cộng đồng liên quan tới chăm sóc, bảo 
vệ người già ví dụ dự án về phòng chống bạo lực gia đình với NCT.
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- Người điều phối - kết nối dịch vụ

Nhu cầu của người cao tuổi rất phong phú tuy nhiên do nguồn lực hạn chế, nhân viên CTXH không 
thể tự mình đáp ứng được hết, ví dụ các nhu cầu về chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc sức 
khỏe tâm thần… Do đó, nhân viên CTXH cần tìm kiếm những nguồn lực, dịch vụ bên ngoài xã hội 
từ đó điều phối, kết nối NCT đến những dịch vụ phù hợp. Ví dụ: Giới thiệu tình nguyện viên, người 
làm theo giờ giúp NCT tại nhà về chia sẻ, nói chuyện, chăm sóc sức khỏe tại nhà, trợ giúp dọn dẹp, 
vệ sinh cá nhân, chăm sóc dinh dưỡng,…

Trong quá trình NCT sử dụng các dịch vụ khác, nhân viên CTXH cần tiếp tục theo dõi, giám sát để 
đảm bảo NCT có được dịch vụ chất lượng và vận động nguồn lực để hỗ trợ vật chất khi cần thiết.

- Người giáo dục – truyền thông

NCT phải đối mặt với rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý cũng như các suy giảm về chức năng xã hội, 
do đó, họ cần có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để tự mình giải quyết lấy vấn đề của bản thân. 
Nhân viên CTXH có thể thực hiện vai trò giáo dục – truyền thông để cung cấp những kiến thức về 
tâm lý và đặc điểm của NCT và những kỹ năng về ứng xử với các thành viên trong gia đình và xã hội 
hay phòng ngừa các bệnh người cao tuổi thường gặp…

Vấn đề kỳ thị/phân biệt đối xử và tự kỳ thị cũng thường xảy ra với NCT. Do vai trò về xã hội và kinh 
tế suy giảm, NCT có thể bị suy giảm quyền lực hay quyền ra quyết định trong gia đình và cộng đồng 
hoặc họ có thể tự cảm thấy như vậy. Trong trường hợp này, nhân viên CTXH phải sử dụng kiến thức 
và kỹ năng của mình để truyền thông – giáo dục bản thân NCT, gia đình và xã hội hiểu được tâm lý 
của NCT, thừa nhận vai trò của NCT và tạo ra một môi trường thuận lợi cho NCT được hòa nhập với 
gia đình và cộng đồng.

- Người biện hộ

Hiện nay Nhà nước đã có nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ NCT, tuy nhiên cũng có thể chưa 
đáp ứng hết các nhu cầu của NCT. Hơn nữa, do hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin, bản thân 
NCT có thể bỏ lỡ những cơ hội được tiếp cận đến các nguồn hỗ trợ của xã hội. Nhân viên CTXH có 
vai trò biện hộ để đảm bảo NCT được hưởng những quyền cơ bản của mình. Biện hộ bao gồm việc 
phản ánh tiếng nói của NCT lên những cơ quan hoạch định chính sách để xây dựng những chính 
sách phù hợp, trợ giúp người cao tuổi một cách thiết thực. 
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NCT thường có nhiều vấn đề khác nhau, đó có thể là vấn đề liên quan tới sức khỏe, cũng có thế là 
vấn đề về mối quan hệ xã hội hay vấn đề về tâm lý xã hội. Một số NCT lại có khó khăn về tài chính, 
thiếu người chăm sóc…

Để giúp NCT giải quyết những vấn đề này NVCTXH cần thực hiện các đánh giá vấn đề, đánh giá 
nhu cầu của NCT trên cơ sở đó mới đưa ra hoạt động trợ giúp giải quyết vấn đề một cách phù hợp.

Nội dung bài này đề cập tới tiến trình đánh giá vấn đề và nhu cầu của NCT. Tiến trình này bao gồm 
các bước như tiếp cận NCT, thu thập thông tin về NCT, về các nhu cầu của NCT cần được đáp ứng 
cũng như phân tích các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ đối với NCT. Việc xác định và sắp xếp theo 
thứ tự ưu tiên các vấn đề, nhu cầu khác nhau của thân chủ NCT là rất cần thiết trong qúa trình này.

I. TIếp CậN NGƯờI CAO TUỔI

Tiếp cận NCT là bước đầu tiên trước khi thu thập thông tin và đánh giá vấn đề của NCT. Nếu nhân 
viên CTXH không làm tốt được bước này thì sẽ khó có thể có được những thông tin tốt để xác định 
vấn đề để từ đó có thể hỗ trợ đúng nhu cầu của NCT. Ở bước tiếp cận này nếu nhân viên CTXH tạo 
được ấn tượng tốt với NCT thì những bước sau sẽ thuận tiện hơn. Sau đây là một số hình thức tiếp 
cận cơ bản:

ĐÁNH GIÁ VấN ĐỀ 
VÀ NHU CầU CỦA 
NGƯờI CAO TUỔI

BÀI 3
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*  Gặp gỡ trực tiếp: Nhân viên CTXH có thể đến gia đình 
hoặc NCT đến nơi làm việc của nhân viên CTXH để 
gặp gỡ. 

*  NVCTXH có thể tiếp cận với gia đình, người xung quanh, 
tổ trưởng dân phố, những cán bộ chức năng… để từ đó 
hiểu hơn về NCT và vấn đề của họ.

*  NVCTXH có thể sử dụng hình thức tiếp cận NCT, gia 
đình họ qua điện thoại. uy nhiên hình thức này tỏ ra 
phù hợp hơn ở thành thị còn với những vùng nông 
thôn, miền núi nơi điều kiện kinh tế khó khăn thì khó 
thực hiện được. Cần có cách tiếp cận hợp lý tùy thuộc 
vào hoàn cảnh của mỗi trường hợp.

Do việc đi lại của NCT khá khó khăn nên trong điều kiện có thể, nhân viên CTXH nên ưu tiên tiếp 
xúc với NCT trực tiếp tại nhà.

II. THU THập THÔNG TIN, DỮ LIỆU 

1. Nguồn thông tin, dữ liệu

Nhân viên CTXH có thể dựa vào 4 nguồn tin:

-  Chính NCT là nguồn tin trực tiếp (thông qua lời kể, hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ...).

-   Những người có quan hệ thân thiết như gia đình, bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, hàng xóm 
của NCT,... 

-  Tài liệu, biên bản, hồ sơ liên quan tới NCT.

-  Nhân viên CTXH cũng có thể tìm hiểu, thu thập thông tin về NCT tại cộng đồng.

Mục đích của việc thu thập dữ kiện này giúp nhân viên CTXH hiểu được hoàn cảnh gia đình, các 
vấn đề NCT gặp phải, nguyên nhân của các vấn đề, v.v… từ đó lên một kế hoạch trợ giúp.

2. Nội dung thông tin cần thu thập:

Quá trình thu thập thông tin, nhân viên CTXH càng có được nhiều thông tin về các vấn đề của NCT, 
điều kiện, thực trạng cuộc sống của họ càng tốt. Những thông tin cơ bản cần thu thập bao gồm:

-  Thông tin chung về nhân khẩu, ví dụ: Tên, tuổi, giới tính,…

-  Tình trạng cuộc sống NCT: Các vấn đề đang gặp phải và nhu cầu cần được hỗ trợ cụ thể như 
thế nào?

-  Thông tin về gia đình, ví dụ: NCT đang sống với ai, hoàn cảnh kinh tế như thế nào, có ai chăm sóc 
NCT không, gia đình đang gặp phải những vấn đề gì, v.v.

Lưu ý:

Sau đây là một số kỹ năng cần thiết 
cho bước tiếp cận này:

-  Thiết lập mối quan hệ: cần tạo mối 
quan hệ tin tưởng đối với người cao 
tuổi và gia đình.

-  Kỹ năng lắng nghe: Lắng nghe tốt thì 
tạo ra không khí thoải mái, tin tưởng 
giữa nhân viên xã hội với người cao 
tuổi và gia đình họ. Đó là tiền đề của 
mối quan hệ tốt khi tiến hành trợ giúp3

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯờI CAO TUỔI
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-  Thông tin về môi trường xung quanh, ví dụ: Bà con hàng xóm ra sao, cộng đồng xung quanh như 
thế nào, NCT có họ hàng, bè bạn gì không, v.v. 

-  Thông tin về các chương trình, dịch vụ, nguồn lực hỗ trợ có liên quan, ví dụ: Tại địa phương có 
chính sách hỗ trợ gì cụ thể cho NCT không?

3. phương pháp thu thập thông tin

Nhân viên CTXH có thể vận dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập thông tin về NCT và 
các vấn đề họ gặp phải. Dưới đây là một số phương pháp thường gặp.

-  Phỏng vấn: Nhân viên CTXH có thể tiến hành gặp gỡ, nói chuyện phỏng vấn trực tiếp NCT, gia 
đình, hàng xóm hay một số cá nhân trong cộng đồng để có nguồn thông tin sâu, chính xác, đa 
chiều về NCT và các vấn đề của họ. Thông thường, các buổi phỏng vấn để thu thập thông tin cần 
được tiến hành khéo léo dưới hình thức các buổi nói chuyện nhẹ nhàng, tạo cảm giác gần gũi, 
tin tưởng từ phía người được hỏi. Trường hợp cần ghi chép hoặc ghi âm, nhân viên CTXH cần xin 
ý kiến người được hỏi và giải thích mục đích (chỉ sử dụng cho công việc) để người họ an tâm và 
thoải mái nhất khi trao đổi.

-  Quan sát: Quan sát là phương pháp quan trọng. Trong trợ giúp NCT, nhân viên CTXH cần tổ chức 
các buổi vãng gia thường xuyên để thăm hỏi, động viên, quan sát cuộc sống của NCT để có thêm 
cơ sở và tăng tính tin cận của thông tin thu thập. Quá trình quan sát thường được kết hợp song 
song với các cuộc trao đổi, phỏng vấn. Nhân viên CTXH cần chú ý tới những biểu hiện về thể 
chất, sức khỏe, thái độ của NCT và các thành viên gia đình. Đôi khi có nhiều điều bản thân NCT 
khó có thể diễn giải thành lời (đặc biệt với những người già yếu và có vấn đề về sức khỏe tâm 
thần), nhưng lại có thể bộc lộ qua cử chỉ, ánh mắt hoặc hành động của họ cũng như các thành 
viên trong gia đình. Ngoài ra, việc để ý quan sát cũng giúp nhân viên CTXH đánh giá các điều kiện 
sống và việc chăm sóc, hỗ trợ NCT.

-  Nghiên cứu tài liệu: Thông tin về NCT có thể được chính quyền địa phương, các đoàn thể hay các 
tổ chức có cung cấp dịch vụ cho NCT trước đây lưu giữ. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng 
giúp nhân viên CTXH nắm được tình hình chung. Việc nghiên cứu tài liệu, đặc biệt là các báo 
cáo liên quan của các ban ngành và chính quyền địa phương cũng sẽ giúp nhân viên CTXH có 
cái nhìn tổng quát hơn về các vấn đề NCT có thể gặp phải, bối cảnh sống của cộng đồng và các 
chương trình, dự án, các dịch vụ trợ giúp có thể có.

Ví dụ trường hợp:

“Bà Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1945, là vợ ông Nguyễn Văn Thành. Hai vợ chồng quê ở Thanh Hóa, 
là những người đầu tiên ra sinh sống ở làng chài Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Ông Thành nguyên là 
xóm trưởng xóm chài, sau vì mâu thuẫn về quyền lợi trong việc chia hỗ trợ của các dự án nên ông 
xin nghỉ. Hai vợ chồng không có con cái và người thân, nương tựa vào nhau sống trên căn nhà nổi 
nhỏ nhất xóm. Hàng ngày bà Thủy đi nhặt rác ở chợ Long Biên để kiếm tiền. Thu nhập chỉ được 
10.000 đồng mỗi ngày. Ông Thành thì đi đánh cá trên sông Hồng, đi làm thuê khi có ai thuê, thu 
nhập chẳng là bao. Bà rất tốt tính nhưng do mâu thuẫn với xóm chài nên thường xuyên uống rượu 
rồi hát, chửi mọi người. Hiện tại ở xóm chài, gia đình bà bị mọi người cô lập. Hai ông bà tránh tiếp 
xúc và hầu như không tham gia các hoạt động của xóm chài”. (Ví dụ chỉ nhằm mục đích minh họa 
cho việc học và phân tích). 
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1. Các nguồn thông tin chính

-  Từ chính đối tượng: Bà Nguyễn Thị Thủy

-  Từ chồng bà: Ông Nguyễn Văn Thành

-  Hàng xóm trong xóm chài

-  Chính quyền địa phương

-  Các dự án đang hoạt động trong địa bàn

2. Phương pháp

-  Phỏng vấn: Bà Thủy, ông Thành, hàng xóm, đại diện cán bộ địa phương.

-   Quan sát: Đời sống của bà Thủy (công việc, bữa ăn, cách nói chuyện…), cách thức vợ chồng bà 
trao đổi, đánh giá về chính quyền và những người xung quanh.

-   Nghiên cứu tài liệu: Thu thập thông tin của bà Thủy qua một số ghi chép của chính quyền phường, 
của tổ trưởng tổ dân phố nơi bà sinh sống và một số dự án hỗ trợ vợ chồng bà.

3. Các thông tin thu thập được của nhân viên CTXH

3.1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

 Giới tính: Nữ

 Ngày tháng năm sinh: 1945

 Nơi sinh: Thanh Hóa

 Nơi ở hiện tại: Xóm chài, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

 Trình độ học vấn: Không biết chữ  

Nghề nghiệp: Nhặt rác

Tình trạng sức khỏe thể chất: Bình thường

Tình trạng sức khỏe tâm thần: Ám ảnh về hình ảnh dì ghẻ 

Các vấn đề khác: Thường xuyên say rượu; hát và chửi mọi người

3.2. Thông tin về gia đình, người thân

-  Chồng là Nguyễn Văn Thành, 70 tuổi, từng là xóm trưởng xóm chài. Sau do mâu thuẫn với người 
dân trong xóm nên ông xin nghỉ.
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- Bà Thủy hiện nay không còn ai thân thích. Bố mẹ đều đã mất từ khi bà còn nhỏ.

- Hai vợ chồng ông bà không có con. 

3.3.  Môi trường sống hiện tại: 

-   Bà Thủy sống cùng chồng trong 1 căn nhà nổi nhỏ nhất xóm chài. Mỗi sáng bà đi nhặt rác ở chợ 
Long Biên. 

-   Do mâu thuẫn với xóm chài nên bà thường tránh tiếp xúc, không tham gia các hoạt động chung 
của xóm chài.

-   Xóm chài nơi bà Thủy cùng chồng sinh sống gồm 17 thuyền với 50 nhân khẩu. Xóm chài hình 
thành từ những năm 60 của thế kỷ 20, khoảng 10 năm trở lại đây xóm chài được đặt dưới tổ 7, 
cụm 2, phường Phúc Xá, Ba Đình về quản lý hành chính. Người dân xóm chài đến từ nhiều vùng 
như Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Tây (cũ)…Thành phần dân cư phức tạp. Xóm chài cũng nhận được 
sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều dự án, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Vợ chồng 
bà Thủy là những người có quan hệ tốt với các tổ chức, cá nhân này.

mô hình sinh thái:

 

Chú thích: 
                                : Không liên hệ     
                                : Ít liên hệ               
                                : Gắn kết                 

Nhìn sơ đồ trên có thể thấy, bà Thủy sống khá cô đơn khi bà chỉ có người chồng là gần gũi nhất, bà 
không con cái, không họ hàng. Hàng xóm cũng không tỏ ra gần gũi thân thiết với bà. Chính quyền 
địa phương cũng không quan tâm đúng mức. Chính vì vậy bà đã được Dự án xem xét và trợ giúp. 
Tuy nhiên vấn đề đặt ra đó là cần làm gì để môi trường sinh thái của bà Thủy (mối quan hệ trợ giúp/
tương tác của những cá nhân, tổ chức xung quanh đối với bà Thủy) được cải thiện, các mối quan 
hệ giữa bà và các cá nhân, tổ chức, cộng đồng trở nên gần gũi hơn, thân thiết hơn.

họ hàng

Xóm giềng

Chính quyền

Thân chủ

Chồng

Dự án
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III. ĐÁNH GIÁ VấN ĐỀ 

Sau khi đã có thông tin cơ bản về thực trạng của NCT, nhân viên CTXH cần tiến hành đánh giá phân 
tích vấn đề của thân chủ để xác định xem thân chủ có các vấn đề gì và ở mức độ như thế nào. Sau 
khi đánh giá toàn diện các vấn đề, nhân viên CTXH có thể tổng hợp sơ bộ kết quả bằng bảng sau 
đây:

Các nội dung đánh giá Dấu hiệu tốt)
mức độ (Tốt/
trung bình/

không 
Ghi chú

Hoàn cảnh gia đình, kinh tế gia đình
Thể chất
Tâm lý, tình cảm
Sức khỏe tâm thần
Mối quan hệ xã hội
Các vấn đề khác (nếu có)

Dưới đây là một số điểm gợi ý cho việc đánh giá từng khía cạnh. Các câu hỏi, nội dung các vấn đề 
cũng như việc định lượng hóa mức độ các vấn đề chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy thực tế mỗi 
cá nhân NCT và trong từng điều kiện cụ thể khác nhau, nhân viên CTXH có thể có những cách vận 
dụng linh hoạt khác.

3.1. Vấn đề về hoàn cảnh kinh tế

Cần xem xét một số yếu tố sau ttrong nội dung này:

-   Hoàn cảnh kinh tế của gia đình NCT cùng sống hay sống một mình: thu nhập từ nguồn nào? Có 
đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày

-   Thu nhập trung bình hàng tháng của NCT hay điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng trong gia đình 
của NCT

-  Quan sát các đồ vật, vật dụng trong nhà, tình trạng nhà cửa của NCT, gia đình NCT cùng sống

-  Các chế độ chính sách, nguồn trợ giúp gia đình/NCT đã nhận được

3.2. Vấn đề về thể chất 

-   Dấu hiệu nhận biết các vấn đề về thể chất: Quan sát các hoạt động thường ngày: Ăn uống có tốt 
không, có đi lại, hoạt động, làm việc hay chỉ nằm trên giường, giọng nói, màu sắc da…

-   Mức độ của vấn đề: Căn cứ vào biểu hiện của NCT, có thể đánh giá theo mức độ về khả năng tự 
phục vụ bản thân: Nằm liệt giường; Phục vụ bản thân ở mức thấp; Phục vụ bản thân ở mức trung 
bình, cần sự trợ giúp; Có thể tự phục vụ bản thân/Khỏe mạnh. Trong nhiều trường hợp, nhân viên 
CTXH cần có sự hỗ trợ của nhân viên y tế để đánh giá chính xác các vấn đề thể chất của NCT, đặc 
biệt là các vấn đề chuyên sâu về mặt bệnh lý.
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-   Nguyên nhân của vấn đề : Tìm hiểu lịch sử bệnh tật của NCT, có mắc bệnh truyền nhiễm nào 
không, có mắc các bệnh kinh niên không… 

-   Hiểu biết của thân chủ và gia đình về vấn đề: Chia theo các mức độ: Rất hiểu biết/Hiểu biết trung 
bình/Ít hiểu biết…

-   Khả năng đương đầu của thân chủ với vấn đề: Đánh giá về kinh tế, tinh thần của người cao tuổi 
với bệnh tật theo các mức: Tốt/trung bình/kém.

Khi đánh giá sức khỏe thể chất, NVCTXH cần chú ý xem hiện NCT có mắc các bệnh nào sau đây như: 

- Chấn thương 

- Đột quỵ

- Bệnh tim mạch

- Không làm chủ vệ sinh 

- Động kinh

- Bệnh thận, gan, tiểu đường…

- Cao huyết áp

- Ung thư

- Đau đầu kinh niên

-  Đặc biệt NVCTXH cần chú ý quan sát phát hiện những vết bầm tím khác thường trên người của 
NCT để phát hiện khả năng bị bạo lực, bạo lực gia đình. Trong số những người thường b baọh lực 
gia đình là phụ nữ, trẻ em và NCT.

- …..

Cũng cần đánh giá tình trạng chăm sóc, chữa trị các vấn đề thể chất của NCT: Có bảo hiểm y tế 
không?có đi khám, chữa bệnh không, ở đâu? Dùng lọai thuốc gì, sự tuân thủ điều trị ra sao?, có khó 
khăn gì trong khám, điều trị bệnh…

3. 3. Vấn đề về sức khỏe tâm thần

Sức khỏe tâm thần của NCT là trạng thái tâm lý của họ thể hiện qua các góc độ cảm xúc, suy nghĩ và 
hành vi ( bao gồm hành động hay khả năng biểu đạt ngôn ngữ của họ)

-   Dấu hiệu nhận biết các vấn đề về sức khỏe tâm thần: Sự nhất quán trong ngôn ngữ hành vi; các 
hành vi thể hiện sự hoảng loạn, trầm cảm; ít nói và giao tiếp, có những hành vi bất thường, v.v.

-   Mức độ của vấn đề: Căn cứ vào ảnh hưởng đến cuộc sống của NCT có thể chia theo các mức: 
Nặng/trung bình/nhẹ.
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-   Nguyên nhân của vấn đề: Tìm hiểu lịch sử vấn đề bệnh tật. Các dấu hiệu này phát sinh khi nào, có 
gắn với sự kiện nào không…Các nguyên nhân có thể: Di truyền, áp lực cuộc sống, lạm dụng các 
chất gây nghiện…

-   Hiểu biết của NCT và gia đình về các vấn đề có thể chia theo các mức độ: Rất hiểu biết/Hiểu biết 
trung bình/Ít hiểu biết. 

-   Khả năng đương đầu của NCT với vấn đề: Phân theo các mức Tốt/Trung bình/kém dựa trên ảnh 
hưởng của vấn đề và cách thức, mức độ ứng phó chủ động của thân chủ.

NVCTXH cần chú ý một số khía cạnh sau về vấn đề sức khỏe tâm thần của người cao tuổi

 +   Có vấn đề tâm lý gì không như lo lắng, sợ hãi, cảm giác cô độc (lưu ý nếu NCT bị bạo lực gia 
đình họ có thể bị ảnh hưởng tới tâm lý)

 +  Trí nhớ có bị sa sút không?

 +  Khả năng tư duy, nói chuyện có mạch lạc không? Có ảo giác hay hoang tưởng gì không?...

 +  Hành vi ứng xử hiện tại của NCT thế nào? Có biểu hiện gì bất thường không?

 +   Có yếu tố gì là yếu tố nguy cơ dẫn đến căng thẳng đối với NCT không?

 +  hình dáng bề ngoài: cách ăn mặc, quần áo…có gì khác biệt không?

Khi đánh giá sức khỏe tâm thần cũng cần đánh giá tiền sử sức khỏe tâm thần của người cao tuổi và gia 
đình, cụ thể:

-  NCT có triệu chứng gì, từ khi nào, những triệu chứng cụ thể, các quy trình chữa trị trước đây, theo 
thứ tự thời gian, nhập viện ở đâu, thời gian nào…

-  Trong gia đình của NCT, cha mẹ hay anh chị em của họ đã từng có vấn đề về sức khỏe tâm thần 
chưa? Nếu có thì là những ai, mức độ như thế nào…

3.4. Đánh giá sự tương tác, mối quan hệ xã hội của NCT

Trong phần này có thể xem xét một số khía cạnh sau

- Hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ giữa thân chủ (NCT) và bố mẹ của họ trước kia

- Những trải nghiệm thời thơ ấu của NCT

- Mối quan hệ xã hội khi lớn lên: đi học, đi làm…

-  Mối quan hệ của NCT với gia đình (cha mẹ, anh em), với đồng nghiệp (nếu đi làm), với hàng 
xóm… trước đây và bây giờ
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IV. Sắp Xếp VấN ĐỀ ƯU TIêN

NCT có thể gặp một hoặc nhiều vấn đề nêu trên. Khi NCT gặp nhiều vấn đề, nhân viên CTXH cần 
phải hỗ trợ họ lựa chọn các vấn đề ưu tiên. Việc lựa chọn vấn đề ưu tiên có thể căn cứ trên nhiều 
tiêu chí. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể:

Vấn đề gốc: Vấn đề nào là gốc rễ và là nguyên nhân của các vấn đề khác cần được ưu tiên giải quyết.

Ảnh hưởng của vấn đề: Vấn đề nào có ảnh hưởng nhất đến cuộc sống hiện tại của thân chủ cần ưu 
tiên giải quyết.

Nguồn lực giải quyết: Vấn đề nào có nguồn lực phù hợp, dễ giải quyết thì cần giải quyết trước.

Nhu cầu của thân chủ: Vấn đề nào được thân chủ mong muốn giải quyết nhất thì cần ưu tiên giải 
quyết. Khi không thể giải quyết sớm cần trao đổi và làm rõ với đối tượng.

Cách đánh giá hỗn hợp: Cho điểm các vấn đề theo thang điểm từ 1 đến 5 (hoặc nhiều hơn) cho các 
vấn đề dựa theo các tiêu chí ở trên, sau đó cộng điểm tổng. Vấn đề nào có tổng điểm cao nhất, cần 
được ưu tiên giải quyết.

Tùy từng trường hợp thân chủ cụ thể, nhân viên CTXH cần bàn bạc với thân chủ để có cách lựa 
chọn các vấn đề ưu tiên một cách hợp lý.

Với trường hợp cụ thể của bà Thủy nêu ở trên, chúng ta có thể xác định các vấn đề cụ thể sau:

 i) Nghiện rượu

 ii) Bị ám ảnh bởi quá khứ

 iii) Mâu thuẫn với hàng xóm

 iv) Suy nghĩ tiêu cực

 v) Thu nhập thấp

Việc cần và phải làm ngay trong trường hợp bà Thủy đó là giúp thân chủ cai rượu. Việc thân chủ 
thường xuyên uống rượu là do sự chán nản về cuộc sống chứ không phải là nghiện rượu thông 
thường. Việc uống rượu này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thân chủ mà còn làm mất 
đoàn kết trong xóm chài, càng làm mọi người cô lập thân chủ và chồng. 

Việc giảm dần và tiến tới giải quyết triệt để sự ám ảnh về hình ảnh dì ghẻ trước đây của bà Thủy đòi 
hỏi nhiều thời gian và những kỹ năng khá chuyên nghiệp. NVCTXH cần để thân chủ nói ra những 
suy nghĩ, ám ảnh đó. Việc này là không hề đơn giản. Nó phụ thuộc vào mức độ thân thiết, sự tin 
tưởng lẫn nhau của thân chủ và NVCTXH; phụ thuộc vào trình độ và sự thuần thục của các kỹ năng, 
các kế hoạch tác nghiệp mà NVCTXH thực hiện. Sự ám ảnh này tuy không hiện hình nhưng có tác 
động rất lớn đến sự bất ổn tâm lý của thân chủ, biểu hiện qua thái độ chán nản, bi quan, qua cách 
nhìn cuộc sống của thân chủ. Chỉ khi thoát khỏi ám ảnh này thân chủ mới có cuộc sống yên bình 
thực sự.
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Thu nhập thấp, cuộc sống nghèo khổ, khốn khó là một trong những nguyên nhân hình thành tâm 
lý chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống. Người dân xóm chài nói chung và bà Thủy rất nghèo 
nhưng việc cải thiện thu nhập là việc có thể làm được qua việc nuôi chó bằng các thức ăn dư thừa 
của hàng xóm và bán để tăng thu nhập cho gia đình bà.

 Việc giúp thân chủ và bà con xóm chài xóa đi hiểu lầm và mâu thuẫn không phải là đơn giản vì đây 
là mâu thuẫn quyền lợi. Tuy nhiên bằng những kiến thức, kỹ năng của CTXH qua việc tạo điều kiện 
để bà Thủy và các hộ dân trong xóm chài được chia sẻ với nhau để hiểu nhau, tăng cường sự tương 
tác giữa họ và cởi mở chia sẻ thì vấn đề vẫn có thề được giải quyết. Không những thế mà sau đó bà 
Thủy sẽ có được thêm các mối quan hệ trợ giúp từ cộng đồng xung quanh. 

Vấn đề của bà Thủy cần giải quyết không chỉ xem xét tác động tới các yếu tố khách quan bên ngoài 
mà còn cần có sự tác động đối với bản thân gia đình bà Thủy: như ý thức chủ động của gia đình bà, 
sự tham gia của người chồng và ý thức hạn chế việc sử dụng rượu của người chồng. Những vấn đề 
này của gia đình bà Thủy cần có hỗ trợ tham vấn tâm lý của nhân viên CTXH.

V. pHâN TíCH yếU TỐ NGUy CƠ VÀ yếU TỐ Hỗ Trợ

Trong tiến trình trợ giúp, cần phân tích các yếu tố nguy cơ cũng như yếu tố hỗ trợ của thân chủ để 
có kế hoạch can thiệp hợp lý, giảm thiểu những nguy cơ và tăng cường các yếu tố hỗ trợ, giúp thân 
chủ có thêm các nguồn lực giải quyết vấn đề của mình. Các yếu tố nguy cơ và hỗ trợ có thể ở chính 
trong bản thân thân chủ và ở các hệ thống xung quan thân chủ.

-  Từ bản thân NCT như thói quen, đặc tính, tâm sinh lý, trình độ học vấn, năng lực nhận thức …

-  Từ gia đình: Truyền thống văn hóa, khả năng kinh tế

-  Từ cộng đồng: Bối cảnh văn hóa, nguồn lực kinh tế - xã hội, dịch vụ hỗ trợ.

Trong trường hợp cụ thể trên có thể xác định các yếu tố đó như sau:

Xác định các yếu tố liên quan: 

yếu tố bảo vệ:

-  Sự quan tâm và yêu thương của chồng

-   Sự quan tâm của các cá nhân, các tổ chức đặc biệt là những người trợ giúp. Đây là một kênh quan 
trọng để bà Thủy chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình.

-  Sự quan tâm của những người bạn nhặt rác cùng ở chợ Long Biên.

yếu tố nguy cơ:

-  Sự thiếu quan tâm của chính quyền, tổ dân phố

-  Sự mâu thuẫn và không hòa hợp của xóm chài và thân chủ

-  Không có con và họ hàng thân thích

-  Hoàn cảnh nghèo khổ lại chịu ánh nhìn soi mói của những người xung quanh
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rào cản:

-  Tâm lý mặc cảm, tư ti, buông xuôi và mất niềm tin của thân chủ với cuộc sống.

-  Bị ám ảnh bởi hình ảnh dì ghẻ trong quá khứ vì thế luôn cảm thấy bất an và bất ổn tâm lý

-   Cái nhìn không thiện cảm của cộng đồng với người dân xóm chài Phúc Xá nói chung và thân 
chủ nói riêng

phản ứng phòng vệ:

-  Tự ti, khép mình với mọi người và xã hội xung quanh

-   Uống rượu, hát và chửi mọi người để che giấu tâm sự và giải tỏa uất ứcVI. Phân tích nhu cầu 
của NCT

Xác định nhu cầu

Việc xác định đúng nhu cầu của thân chủ (NCT) sẽ góp phần cho việc đưa ra kế hoạch can thiệp 
đáp ứng nhu cầu, giải quyết được vấn đề của thân chủ.

NCT trong hoàn cảnh có vấn đề thường có nhiều nhu cầu khác nhau. Có thể là nhu cầu về chăm 
sóc sức khỏe, có thể là nhu cầu về tình cảm, tâm lý hay tài chính hoặc kiến thức, thông tin... . Sau 
đây là ví dụ về một số nhu cầu của NCT và những hoạt động cần có đề đáp ứng nhu cầu của họ.

Loại vấn đề Nhu cầu tương ứng Đáp ứng cần thiết Ghi chú

Vấn đề kinh tế Hỗ trợ vật chất, tài chính Vay vốn
Trợ cấp tài chính ngắn 
hạn, dài hạn

Vấn đề sức khỏe Khám chữa bệnh
Cấp phát thuốc
Kiến thức phòng chống bệnh tật

Khám, chữa bệnh
Phát thuốc miễn phí
Tập huấn về kiến 
thức…

Vấn đề về xã hội Được tôn trọng
Được thuộc về các nhóm

Truyền thông để gia 
đình, xã hội hiểu về vai 
trò của người cao tuổi.
Tổ chức các câu lạc bộ, 
tổ nhóm sinh hoạt để 
người cao tuổi được 
hoạt động
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Với trường hợp cụ thể của bà Thủy ở trên các nhu cầu và hoạt động hỗ trợ có thể được xác định 
như sau: 

Vấn đề cần giải quyết Nhu cầu Hoạt động
-  Tâm lý tự ti, chán nản và 

mất niềm tin vào cuộc sống 
- Được tôn trọng
- Thuộc về một nhóm xã hội

-  Trò chuyện cùng thân chủ, 
chia sẻ với thân chủ để thân 
chủ cảm nhận thấy mình vẫn 
còn có ích, cảm nhận mình 
vẫn được mọi người quan 
tâm.

-  Giới thiệu, kết nối thân chủ 
tham gia nhóm Hội người cao 
tuổi tại địa phương

Mâu thuẫn với xóm chài -  Giải quyết các mâu thuẫn để 
đoàn kết như trước

-  Gặp gỡ tổ dân phố để có biện 
pháp can thiệp.

-  Nói chuyện cùng các hộ dân 
để thương thuyết, hòa giải

-  Nói về các vấn đề của thân 
chủ trong buổi họp dân cư tại 
xóm chài

Thu nhập thấp Tăng thu nhập cho thân chủ -  Thuyết phục thân chủ không 
bán chó con mà để nuôi đến 
lớn.

-  Gợi ý cho thân chủ các địa chỉ 
có thể lấy thức ăn cho chó.

Ám ảnh bởi hình ảnh dì ghẻ 
trong quá khứ (Vấn đề tâm 
thần)

-  Thân chủ dám đối diện với quá 
khứ, nói về quá khứ.

- Giảm dần, xóa bỏ ám ảnh

- Tham vấn tâm lý. 

-  Khuyến khích thân chủ tham 
gia các hoạt động trong 
nhóm đồng đẳng của hội 
phụ nữ/ hội NCT

Lạm dụng rượu - Bỏ rượu -  Trao đổi, giải thích để giúp 
thân chủ hiểu tác hại của 
rượu với cơ thể.

-  Tham vấn, giúp thân chủ biết 
các hành vi mình thường làm 
khi say rượu và tác hại.

Vô gia cư Vấn đề nhà ở Vận động chính quyền địa 
phương sở tại và có các chính 
sách hỗ trợ phù hợp.

Huy động các nguồn lực xã hội 
để giúp thân chủ lên bờ có nơi 
ở và nghề nghiệp phù hợp.
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Từ các nhu cầu cụ thể trên của NCT, nhân viên CTXH tiến hành các hoạt động hỗ trợ phù hợp. Mỗi 
nhu cầu cụ thể có những hoạt động đặc thù. Như trường hợp điển cứu ở trên, chúng ta đã xác định 
một loạt các hoạt động nhân viên CTXH cần thực hiện để hỗ trợ, đáp ứng các nhu cầu của thân chủ.

Sau đây là hướng dẫn thực hiện một số hoạt động hỗ trợ:

I. THAm VấN Tâm Lý

Tham vấn (tâm lý) với NCT được thực hiện qua một số hoạt động cụ thể như sau giữa NVCTXH 
và NCT.

1. Xây dựng mối quan hệ tin tưởng

-   Mối quan hệ tham vấn là mối quan hệ bình đẳng, 
tôn trọng. Trong mối quan hệ này NVCTXH phải đối 
xử công bằng, bình đẳng với thân chủ (NCT).

-   Tạo ra cho thân chủ sự tin tưởng, an tâm đối với nhân 
viên CTXH: tôn trọng thân chủ, đề cập tới nguyên 
tắc nghề nghiệp, trong đó có yếu tố bảo mật.

Lưu ý về kỹ năng lắng nghe:

-  Cần phải chấp nhận, tôn trọng và tỏ 
thái độ khách quan khi lắng nghe.

-  Lắng nghe tích cực không phải là lắng 
nghe thụ động mà cần phải có tương 
tác, có các câu hỏi để thân chủ bộc lộ 
bản thân.

-  Lắng nghe cần kết hợp với quan sát các 
cử chỉ phi ngôn ngữ để có các thông 
tin phong phú, đa chiều và chính xác

CÁC HOẠT 
ĐỘNG Hỗ Trợ 

NGƯờI CAO TUỔI

BÀI 4
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-   Mục tiêu tham vấn phải xuất phát từ vấn đề của thân chủ.

-   Nhân viên xã hội bàn bạc và làm rõ các mục tiêu của cuộc tham vấn với thân chủ. 

2. Thực hiện

-  Lắng nghe thân chủ

-   làm việc với cảm xúc, suy nghĩ của thân chủ (NCT), giúp họ hiểu được những cảm xúc và suy nghĩ 
họ đang có, giúp họ giải tỏa được những cả xúc tiêu cực nếu có

-   Giúp thân chủ hiểu rõ vấn đề của mình (vấn đề về tâm lý, về quan hệ xã hội…) từ đó tích cực thay 
đổi bản thân cũng như thay đổi hoàn cảnh.

-  Cùng bàn bạc, thống nhất các hoạt động để giải quyết vấn đề của thân chủ.

3. Đánh giá kết quả

-  So sánh niềm tin, thái độ cũng như hiện trạng vấn đề trước và sau tham vấn.

-  Đánh giá mối quan hệ tham vấn giữa thân chủ và nhân viên xã hội.

II. CUNG Cấp DịCH Vụ CHĂm SÓC TẠI NHÀ

1. Thiết lập mối quan hệ với thân chủ chuẩn bị cho việc hỗ trợ

Làm rõ vai trò của nhân viên CTXH trong công việc này.

Kinh nghiệm các nước, NVCTXH thực hiện điều phối , kết 
nối các tình nguyện viên hay những người điều dưỡng 
…tham gia trợ giúp NCT tại nhà, hoặc hướng dẫn tập 
huấn cho gia đình cách thức chăm sóc NCT tại gia.

Khi thực hiện sự trợ giúp, NVCTXH cần có thái độ ân cần, 
cầu thị và chuyên nghiệp. Không tỏ ra ban ơn hay có các 
thái độ tiêu cực khác

2. Thực hiện

Bàn bạc cùng thân chủ và gia đình để hiểu rõ và lựa chọn 
các giải pháp phù hợp với trường hợp thân chủ.

Hỗ trợ gia đình trong việc thực hiện các công việc chăm sóc.

Hỗ trợ NCT các kiến thức về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, cách thức chăm sóc, bảo vệ bản thân.

Cung cấp, kết nối các dịch vụ theo yêu cầu của thân chủ và gia đình.

Lưu ý về kỹ năng vãng gia 
(thăm hộ gia đình):

-  Đến thăm gia đình, quan sát cuộc 
sống, hoàn cảnh của thân chủ.

-  Việc vãng gia phải thường xuyên để 
theo dõi, giám sát kịp thời các hoạt 
động của thân chủ. Tuy nhiên, vãng 
gia phải vào thời điểm phù hợp.

-  Không tò mò về những vấn đề 
không thuộc phạm vi và không liên 
quan đến công việc của mình.

4
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯờI CAO TUỔI
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Ví dụ một số hoạt động chăm sóc với NCT tại nhà:

	 •	 Chăm	sóc,	nói	chuyện,	tâm	sự	với	các	cụ

	 •	 Đi	chợ,	lựa	chọn	thực	phẩm	cho	NCT

	 •	 Chuẩn	bị	bữa	ăn	(chuẩn	bị,	sơ	chế	nguyên	liệu,	nấu	ăn)	

	 •	 Phục	vụ	NCT	ăn	uống

	 •	 Các	công	việc	vệ	sinh	cho	NCT,	tắm	rửa

	 •	 Giặt	đồ,	phơi,	gấp	cất	là	ủi

	 •	 Đưa	NCT	đi	dạo

	 •	 Xử	lý	các	tình	huống	liên	quan	đến	NCT

Một số lưu ý trong sinh hoạt của người cao tuổi

	 •	 	Lượng	dinh	dưỡng	hàng	ngày	đảm	bào	vừa	đủ:	NCT	không	nên	ăn	quá	nhiều	hay	quá	ít.	Hệ	
tiêu hóa của NCT không còn đủ khỏe như ở người trẻ tuổi để có thể tiêu hóa lượng thức ăn 
qúá nhiều một lúc. Thậm chí có những trường hợp NCT có bệnh người ta còn khuyến cáo nên 
ăn nhiều bữa. Ngược lại nếu ăn quá ít NCT sẽ không có đủ dinh dưỡng nuôi cơ thể. 

	 •	 	Hoạt	động	và	tập	thể	dục	hàng	ngày:	hoạt	động	thể	dục	hàng	ngày	giúp	cho	tăng	cường	sự	
vận động của các cơ quan như hô hấp, thần kinh, vận động...của NCT trong bối cảnh NCT chủ 
yếu có các hoạt động thường ngày trong gia đình.

	 •	 	Ăn	đa	dạng	thực	phẩm	hàng	ngày,	nhất	là	các	chất	rau	quả

	 •	 	Ăn	hạn	chế	chất	béo,	đường	ngọt,	chú	ý	sử	dụng	dầu	thực	vật:	người	cao	tuổi	nên	hạn	chế	các	
chất này bởi nó dễ có nguy cơ như tiểu đường, tăng cholesteron

	 •	 	Ăn	nhiều	thực	phẩm	chứa	canxi	như:	tôm,	cua,	cá,	sữa,	chế	phẩm	từ	sữa…

	 •	 	Ăn	nhiều	rau	xanh,	quả	chín	có	màu	sắc,	đậu	tương	và	chế	phẩm	từ	đậu

	 •	 	Không	ăn	mặn:	bởi		ăn	nhiều	muối	sẽ	ảnh	hưởng	không	tốt	đến	tim	mạch	ở	NCT

	 •	 Chọn	lựa	thực	phẩm	sạch,	đảm	bảo	vệ	sinh	thực	phẩm

	 •	 Uống	đủ	nước	sạch	hàng	ngày

	 •	 	Định	kỳ	khám	xét	nghiệm,	kiểm	tra	sức	khoẻ	để	phát	hiện	ngăn	ngừa	kịp	thời	các	bệnh	nói	
chung và các bệnh của tuổi già nói riêng. 

3. Đánh giá kết quả:

-   Đối chiếu tình trạng, sự hợp lý của cách thức chăm sóc trước và sau trợ giúp.
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III. kếT NỐI, CHUyỂN GửI

Khi các nhu cầu của thân chủ vượt quá khả năng hỗ trợ của nhân viên CTXH, họ cần được kết nối 
chuyển gửi đến các dịch vụ chuyên nghiệp. Ví dụ, trường hợp điển cứu ở trên có nhu cầu về điều 
trị y khoa và trong kế hoạch cũng đã đề xuất hoạt động kết nối để chuyển gửi họ đến cơ sở y tế. 

Sau đây là một số chỉ dẫn để thực hiện công việc kết nối, chuyển gửi:

	 •	 	Tìm	 hiểu	 và	 tạo	mối	 quan	 hệ	 với	 các	 cá	 nhân,	 cơ	
quan, và tổ chức có dịch vụ xã hội, ví dụ bệnh viện, 
trung tâm hỗ trợ pháp lý, công an, tư pháp, các tổ 
chức quẩn chúng...;

	 •	 	Xây	dựng	một	danh	sách	các	địa	chỉ,	người	 liên	hệ	
của các cơ sở cung cấp dịch vụ nói trên;

	 •	 	Liên	hệ	giữa	kế	hoạch	với	mạng	lưới	cung	cấp	dịch	vụ	
hiện có để tìm kiếm dịch vụ phù hợp cho thân chủ;

	 •	 	Chủ	động	liên	hệ	tới	các	cơ	sở	cung	cấp	dịch	vụ	để	
chuyển gửi thân chủ. Chuyển hồ sơ thông tin của 
thân chủ đến cho cơ sở cung cấp dịch vụ;

	 •	 	Hỗ	trợ	thân	chủ	tiếp	cận	được	cơ	sở	cung	cấp	dịch	
vụ. Trong trường hợp thân chủ cần giúp đỡ về đi lại 
hay ngân sách, nhân viên CTXH cần vận động chính quyền, cơ quan, cá nhân hay cộng đồng 
hỗ trợ. Nếu thân chủ thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp, nhân viên CTXH cần hỗ 
trợ thực hiện các thủ tục hồ sơ.

	 •	 	Nhân	viên	CTXH	sẽ	làm	việc	với	cơ	sở	cung	cấp	dịch	vụ	để	thông	báo	về	tình	trạng	của	thân	
chủ và lên kế hoạch phối hợp trợ giúp. Trong buổi gặp này cần có sự tham gia của thân chủ và 
gia đình;

Trong quá trình NCT sử dụng dịch vụ tại các cơ sở nói trên, Nhân viên CTXH vẫn tiếp tục theo dõi 
NCT của mình để hỗ trợ các nhu cầu về tâm lý-xã hội. Ví dụ tham vấn tâm lý cho NCT hay cung 
cấp kiến thức chăm sóc người bện cho người nhà hay vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí 
điều trị...

Nhân viên CTXH cũng hỗ trợ thân chủ trở về cuộc sống bình thường, hòa nhập cộng đồng khi đã 
ổn định về tâm lý, bệnh lý hay đã vượt qua những khó khăn, khủng hoảng. 

IV. VậN ĐỘNG NGUồN LỰC

Nhân viên CTXH có vai trò vận động cộng đồng, các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm để huy động 
nguồn lực hỗ trợ như gạo, tiền bạc, thiết bị sinh hoạt, nhà ở......cho NCT. 

Việc vận động nguồn lực có thể được thực hiện theo tiến trình gợi ý sau đây:

Lưu ý Kỹ năng đàm phán:

-  Nhân viên CTXH với vai trò người 
đàm phán cần đặt lợi ích của thân 
chủ là mối quan tâm hàng đầu

-  Hài hòa lợi ích của thân chủ với lợi 
ích của cơ quan cung cấp dịch vụ.

- .

-  Phải kiên quyết bảo vệ quyền lợi 
cho thân chủ khi quyền lợi đó là hợp 
pháp mà đang bị xâm phạm.

-  Giúp các cơ quan, tổ chức hiểu về 
vấn đề và nhu cầu của thân chủ.



40

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

Bước 1 - Xác định mục tiêu vận động

Xác định mục tiêu vận động là xác định kết quả quá trình vận động cần đạt, ví dụ trong trường hợp 
điển cứu trên kết quả cần đạt được là có được nơi ở, nghề nghiệp cho thân chủ. 

Mục tiêu vận động cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 √  Cụ thể: Kết quả đạt được cần phải cụ thể, ví dụ như đối tượng vận động có thái độ ủng hộ, 
hành động ủng hộ cụ thể (kêu gọi mọi người tham gia, phê duyệt đề xuất hoạt động, ra văn 
bản chỉ đạo các ban ngành, hỗ trợ người tham gia,…).

 √  Khả thi – Kết quả dự kiến có thể đạt được trên cơ sở phân tích vị trí, chức vụ và quyền lực của 
đối tượng vận động.

 √  Đo lường được - để giúp cho đánh giá và so sánh kết quả trước và sau vận động. 

Bước 2 - Xác định đối tượng vận động

	  Đối tượng vận động là bất kỳ ai có khả năng cung cấp nguồn lực để hỗ trợ thân chủ. Nhân viên 
CTXH cần có cái nhìn rộng, phân tích bao quát, đa dạng trong việc xác định các đối tượng vận 
động. Trong ví dụ này, đối tượng vận động có thể là thành viên gia đình, chính quyền, các tổ 
chức cộng đồng, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm….

	  Khi đã xác định được đối tượng, Nhân viên CTXH cần tìm cách tiếp cận đối tượng vận động để 
thực hiện các nội dung vận động.

Bước 3 - Lựa chọn phương pháp

Lựa chọn phương pháp vận động phải đảm bảo 2 yêu cầu sau:

	  Phù hợp với đối tượng vận động. Ví dụ, cần vận động lãnh đạo UBND xã, thì nên chọn phương 
pháp vận động cá nhân trực tiếp.

	  Phù hợp với bối cảnh vận động. Ví dụ, vận động nhóm lãnh đạo tổ chức quần chúng tại cuộc 
họp định kỳ ở thôn, bên cạnh áp dụng hình thức vận động nhóm trực tiếp, có thể chiếu video 
có liên quan để tăng tính thuyết phục của buổi vận động.

Bước 4 – Chuẩn bị nội dung vận động

Xây dựng nội dung vận động cần đảm bảo các yêu cầu chính sau:

 √  Nội dung phải liên quan đến vấn đề vận động.

 √  Nội dung thông điệp vận động cần bao gồm mục tiêu mong muốn đạt được, lý do để đạt được 
mục tiêu, và hành động mong muốn đối tượng vận động thực hiện.

 √  Ngôn ngữ sử dụng trong thông điệp phù hợp với đối tượng vận động.

 √  Thông điệp phải chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, và súc tích.
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 √  Nội dung phải dễ thuyết phục và hướng đối tượng tới hành động. Trạng thái tâm lý của đối 
tượng vận động thường diễn biến theo quy trình từ cảm xúc đến tình cảm và lý trí rồi nhận 
thức và hành động. Vì vậy, thông điệp nên được xây dựng dưới một số hình thức cơ bản như 
cảnh báo nguy cơ, tạo sự xúc động, đề cao trách nhiệm cá nhân, và khuyến khích hành động.

Trong trường hợp điển cứu này, nội dung vận động có thể sẽ là: 

mục tiêu: Mục tiêu vận động là trợ giúp về nơi ở và nghề nghiệp để thân chủ có thể ổn định cuộc 
sống trên bờ.

Đối tượng: 

- Huy động chính quyền địa phương tại nơi cư trú hiện tại và quê quán của thân chủ.

- Các dự án, chương trình hỗ trợ hoạt động trong và ngoài địa bàn có quan tâm đến dân nhập cư.

- Các nhà hảo tâm.

Nội dung hoạt động: 

-  Tuyên truyền, biện hộ cho thân chủ tại địa bàn nơi thân chủ cư trú

-  Lập hồ sơ của thân chủ và nhu cầu gửi đến các chương trình, dự án.

-  Hồ sơ thân chủ và nhu cầu gửi đến chính quyền địa phương sở tại và quê quán thân chủ.

-  Kết nối, gặp gỡ trực tiếp để thuyết phục đại diện chính quyền địa phương.

Bước 5 – Liên lạc với đối tượng (được vận động) để quyết định cho thực hiện buổi vận động

Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi thực hiện vận động nhưng cũng là bước rất quan trọng 
vì nó đảm bảo buổi vận động được thực hiện. 

	  Đối với vận động cá nhân: Cần liên hệ với đối tượng vận động để trao đổi thời gian và địa điểm 
thích hợp với đối tượng, tránh đến gặp đối tượng mà không có hẹn trước.

	  Đối với vận động nhóm: Cần trao đổi với người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp, nói rõ mục 
đích và nội dung của vận động cũng như thời gian, tài liệu cần sử dụng trong buổi họp cho vận 
động để nhận được sự đồng ý và trợ giúp của họ.

Bước 6 – Thực hiện buổi vận động

Giới thiệu và làm quen

Mục đích của kỹ năng này là tạo không khí cởi mở và thân mật ban đầu cho buổi nói chuyện và 
giúp đối tượng hình dung được trọng tâm của buổi nói chuyện. Giống như kỹ năng giới thiệu và 
làm quen trong truyền thông trực tiếp, kỹ năng này cũng được thực hiện vào đầu buổi nói chuyện 
và cần tập trung vào những yêu cầu sau:
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	  Chào hỏi. Chào hỏi tự nhiên như giao tiếp thông thường hàng ngày, nên lưu ý đến phong tục 
tập quán địa phương trong giao tiếp.

	  Giới thiệu bản thân ngắn gọn như tên, nơi sinh sống, công tác, nghề nghiệp.

	  Giới thiệu mục đích và trọng tâm buổi nói chuyện. Nên nêu cụ thể và rõ ràng mục đích và 
trọng tâm buổi vận động.

	  Thống nhất thời gian cho buổi nói chuyện. Gợi ý thời gian dành cho buổi truyền thông và lấy 
ý kiến thống nhất từ đối tượng.

Tạo sự chú ý/ quan tâm của đối tượng được vận động

Mục đích của kỹ năng này là tạo sự chú ý và quan tâm của đối tượng với vấn đề đang tồn tại ở địa 
phương. Để tạo sự chú ý, quan tâm của đối tượng vận động, kỹ năng này nên tập trung vào các 
trọng tâm sau:

	  Cung cấp thông tin về thực trạng vấn đề tại địa 
phương cần vận động để giải quyết. Thông tin 
nên cụ thể bằng con số có liên quan.

	  Thông tin về tác hại của vấn đề đối với địa phương 
và sự cần thiết phải ưu tiên giải quyết vấn đề đó.

	  Cung cấp thông tin về mong muốn giải quyết 
vấn đề của nhóm đối tượng đích. Liệt kê những 
mong muốn mà đa số đối tượng đích quan tâm 
nhất.

Nhấn mạnh vai trò của đối tượng được vận động

Mục đích của kỹ năng này làm cho đối tượng được 
vận động nhận thức rõ vai trò và vị trí của mình trong 
giải quyết vấn đề đó. Kỹ năng này nên tập trung vào 
các trọng tâm sau:

	  Nêu vai trò chung của lãnh đạo chính quyền và 
cộng đồng trong giải quyết vấn đề.

	  Giải thích vai trò của cá nhân của đối tượng trong 
giải quyết vấn đề. Người vận động có thể sử 
dụng tài liệu vận động để giúp đối tượng nhận 
thức rõ hơn trách nhiệm của cá nhân trong giải 
quyết vấn đề.

Đề xuất sự ủng hộ của đối tượng được vận động:

Mục đích của kỹ năng này là đưa ra những đề xuất 
ủng hộ của đối tượng. Kỹ năng này tập trung vào các 
trọng tâm sau:

Lưu ý chung:

  Cần lưu ý về cách xưng hô phù hợp với 
đối tượng trong khi vận động cá nhân 
và vận động nhóm. 

  Nói ngắn, dùng từ dễ hiểu, không ngắt 
ngang lời người đang nói.

  Thái độ nghiêm túc, trang phục đơn 
giản nhưng lịch sự.

  Có một số cử chỉ, điệu bộ để thể hiện 
sự quan tâm và mong muốn đối tượng 
ủng hộ. Nên lưu ý vị trí ngồi thảo luận, 
đặc biệt trong vận động cá nhân nên 
ngồi đối diện với đối tượng, tư thế ngồi 
nên ở dạng cán bộ gặp lãnh đạo sẽ 
thuận lợi hơn.

  Chỉ gặp đối tượng khi đã liên hệ trước với 
đối tượng, không nên đột ngột vào gặp 
đối tượng vì dễ bị từ chối và sẽ không 
thuận lợi có các cuộc gặp tiếp theo. 

  Trong quá trình trao đổi, nếu đối tượng 
có việc bận đột xuất thì nên chủ động 
dừng ngay và xin hẹn gặp lần khác, 
tránh để đối tượng bảo dừng.

  Kiên trì nếu gặp đối tượng khó tiếp cận 
và bảo thủ.

Vận động nhóm chủ yếu là lồng ghép 
trong các cuộc họp. 
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	  Gợi ý hỗ trợ cụ thể từ chính cá nhân đối tượng. Đề xuất phải cụ thể, rõ ràng và thực tế.

	  Gợi ý đối tượng cho biết ý kiến về những đề xuất đó.

	  Có thể phải cung cấp thêm thông tin hoặc bằng chứng để làm sáng tỏ những đề xuất để đối 
tượng làm cơ sở đưa ra quyết định ủng hộ hay không. 

Khuyến khích và thuyết phục đối tượng được 
vận động hành động

Mục đích kỹ năng này nhằm xác định được 
quyết định cụ thể của đối tượng cho những đề 
xuất ủng hộ ở kỹ năng 4. Kỹ năng này nên tập 
trung vào các trọng tâm sau:

	  Nhắc lại vai trò cá nhân của đối tượng trong 
giải quyết vấn đề.

	  Nhắc lại lợi ích nếu đối tượng có hành động 
cụ thể cho những đề xuất đã đưa ra.

	  Cảm ơn đối tượng về quyết định ủng hộ 
các đề xuất đã nêu ra hoặc rất mong muốn 
nhận được ý kiến ủng hộ sớm nếu đối 
tượng chưa quyết định ngay.

V. GIÁO DụC -TrUyỀN THÔNG

Cần chú ý một số khía cạnh sau trong truyền 
thông, giáo dục liên quan về bảo vệ chăm 
sóc NCT.

Về nội dung, cần chú ý các nội dung sau:

-  Chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể thao cho 
người già

- Sự an toàn cho người già trong gia đình

- Phòng chống BLGĐ đối với người già

- Luật pháp, chính sách đối với NCT

Đối tượng hướng tới giáo dục, truyền thông:

- NCT

- Thành viên trong gia đình

- Cộng đồng dân cư

Lưu ý chung:

  Trong mỗi buổi truyền thông trực tiếp nên chỉ 
thực hiện 1-2 nội dung và không nên quá 30 
phút. Nếu thực hiện nhiều nội dung và thời 
gian lâu hơn sẽ ảnh hưởng đến kết quả buổi 
truyền thông.

  Tôn trọng đối tượng: Tỏ thái độ thân thiện 
nhưng không ngắt lời, không chỉ trích, phê 
phán, không cáu gắt, kiên trì trong giải đáp các 
thắc mắc của đối tượng,…

  Nói ngắn, dùng từ dễ hiểu, dùng nhiều câu 
hỏi mở.

  Có một số cử chỉ, điệu bộ để thể hiện sự quan 
tâm và khích lệ đối tượng tham gia

  Giữ bí mật thông tin cho đối tượng

  Bố trí ngồi thảo luận phù hợp

Một số lưu ý cụ thể:

  Trong thăm hộ gia đình:

 √  Chọn thời điểm hợp lý đến thăm để gia đình 
cảm thấy thoải mái, tránh thăm hộ vào thời 
điểm gia điểm gia đình bận. 

 √  Mời tất cả mọi người có liên quan cùng tham 
dự, tránh chỉ gặp riêng cá nhân đối tượng đích 
để gia đình khỏi hiểu lầm đến điều tra hơn là 
làm truyền thông.

  Nói chuyện tại cuộc họp

 √  Trước khi thực hiện truyền thông lồng ghép, 
cần trao đổi với người chủ trì cuộc họp để 
đề xuất sự ủng hộ và hỗ trợ của họ về thời 
gian, về động viên người tham dự cuộc họp 
hưởng ứng làm theo.

 √  Nên thực hiện phần truyền thông vào cuối 
buổi họp.

 √  Trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc phần 
truyền thông, nên có ý kiến phát biểu của 
người chủ trì.
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- Các nhà lãnh đạo địa phương

-  Các cá nhân, cơ quan có liên quan nhiều và khả năng tham gia vào phòng chống các vấn đề của 
NCT như bác sỹ, y tá (vấn đề sức khỏe, phát hiện bạo lực gia đình...)

Cách thức truyền thông giáo dục

	 •	 Có	nhiều	hình	thức	khác	nhau:

	 •	 	Trao	đổi	chia	sẻ	trực	tiếp	với	các	thành	viên	trong	gia	đình,	với	NCT

	 •	 	Phổ	biến	thông	tin	trong	các	cuộc	họp	dân	phố,	cộng	đồng	dân	cư

	 •	 Phát	thanh	trên	loa	đài	tại	cụm	dân	cư

	 •	 	Sử	dụng	các	hình	thức	văn	hóa	văn	nghê	có	nội	dung	lên	quan	tới	chăm	sóc	bảo	vệ	NCT.

VI.  Hỗ Trợ NGƯờI CAO TUỔI ĐỐI pHÓ VỚI NHỮNG VấN ĐỀ Tâm Lý XÃ HỘI 
TrONG CUỘC SỐNG

NCT thường gặp khó khăn trong thích nghi với những sự kiện, những thay đổi trong cuộc sống. 
Sau đây là một số gợi ý của tác giả Nguyễn Thị Vân (2011) trong việc trợ giúp NCT làm thể nào để 
đối phó cũng như thích nghi với những sự kiện bất lợi hay sự biến đổi của gia đình và xã hội.

1. Hỗ trợ NCT thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống 

- Thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của xã hội

Trong cuộc sống hiện nay, xã hội thay đổi nhanh chóng, thay đổi về quan điểm, giá trị, thay đổi về 
cách ăn mặc, cách thích tương tác xã hội, thay đổi về lối sống. Sự khác biệt giữa các thế hệ ngày 
một lớn. Do vậy cần giúp NCT thích ứng với những thay đổi này để tạo nên một tâm lý thoải mái, 
tránh sự căng thẳng không cần thiết trong cuộc sống. Một trong những thích ứng đó là giúp người 
già chấp nhận, tôn trọng những thay đổi xung quanh họ. Trao đổi chia sẻ với NCT một cách thẳng 
thắn, tế nhị về sự thay đổi của thời cuộc, giúp họ có cái nhìn khoan dung hơn với lớp trẻ. Mặt khác 
nhân viên CTXH cũng giúp họ có thể không chỉ tôn trọng sự thay đổi đó mà có thể có lối sống tiếp 
cận dần với phong cách sống mới (nếu có thể), ví dụ ăn mặc trẻ trung hơn, tự tạo cho mình một 
lối sống trẻ trung hơn như là vẫn nghĩ...Muốn vậy họ cần có được thông tin qua nhiều kênh về sự 
thay đổi của thời cuộc.

-  Thích ứng với trạng thái công việc sau khi nghỉ hưu

Sự thay đổi lớn với NCT khi họ đã rời bỏ vị trí công việc nhất là với những người đã từng tham gia 
quản lý. Không ít người cảm thấy bị hẫng hụt khi nghỉ hưu. Cũng cần có sự thích nghi ở NCT ở khía 
cạnh này. Sự thu hẹp mối quan hệ, thu nhập thấp đi nhiều so với khi còn đi làm, hoạt động hàng 
ngày trở nên nhàm chán, “nhàn chân rỗi tay” khi nghỉ hưu làm cho không ít người NCT cảm thấy 
giá trị của mình bị giảm sút...Nhân viên CTXH cần giúp cho NCT chấp nhận thực tế và tìm lại thăng 
bằng qua các hoạt động thay thế tại cộng đồng và trong gia đình. Đó cũng là một cách tạo nên giá 
trị trong cuộc sống cho họ.
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Các hoạt động nhóm, câu lạc bộ, hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động thiện nguyện của nhóm 
NCT trong cộng đồng...sẽ có tác dụng giúp họ tăng cường giá trị bản thân không chỉ bởi nó tạo giá 
trị cho chính bản thân họ mà còn cho cộng đồng. Việc chia sẻ công việc nhà với con cháu như trông 
cháu, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa... cũng tạo nên tâm lý thoải mái, tăng giá trị cho NCT.

2. Hỗ trợ NCT giải tỏa tâm lý cô đơn, trống trải, buồn chán 

Tâm lý cô đơn, trống trải, buồn chán thường gặp ở người già. Họ có cảm giác đó bởi nhiều lý do như 
sự thu hẹp mối quan hệ xã hội bên ngoài, sự thiếu quan tâm chia sẻ của con cái trong gia đình hay 
có trường hợp có người già cô đơn không có con cái. Việc hỗ trợ của nhân viên CTXH giúp cho người 
già giải tỏa cảm xúc này là rất có lợi cho họ bởi chính cảm xúc này sẽ gây nên hay làm gia tăng các 
bệnh thực thể có thể có ở người già. Nhân viên CTXH có thể hỗ trợ NCT giải tỏa tâm trạng này bằng 
nhiều cách:

-   Kết nối dịch vụ hỗ trợ tại nhà cùng với hoạt động nói chuyện, chia sẻ với NCT cũng là một gợi mở 
có ích cho người già trong các gia đình có điều kiện.

-   Tổ chức các hoạt động nhóm cho NCT tai cộng đồng.

-   Cung cấp thông tin hay tham vấn, tư vấn cho người già cách thức tự ứng phó với trạng thái này 
như chia sẻ với người khác, tăng cường các hoạt động thay thế như thể dục, hoạt động chăm sóc 
nhà cửa, tăng cường giao lưu với người xung quanh.

-  Đảm bảo dinh dường và trạng thái khỏe mạnh, chống mệt mỏi bởi mệt mỏi cũng dễ gây ra lo 
nghĩ và phiền muộn, giảm sức đề kháng của cơ thể, đồng thời cũng làm giảm sức chống đỡ, tăng 
sự lo nghĩ và sầu muộn của con người.

3. Hỗ trợ NCT thích ứng với việc mất người bạn đời

Sự mất mát về quan hệ gia đình và xã hội, nhất là phải chịu mất người thân, đặc biệt là người bạn 
đời là việc không tránh khỏi.

- Mất người bạn đời là một nỗi đau trầm trọng

Theo kết quả nghiên cứu của nhà tâm lý học Mỹ về mức độ nghiêm trọng của 43 sự kiện trong sinh 
hoạt ảnh hưởng đến tâm lý và sức khoẻ con người, họ đã sắp xếp theo mức độ từ 1-100, thì việc 
mất người bạn đời là cao nhất. Nếu sự kiện này không được điều chỉnh thoả đáng, nó có thể mang 
lại những trở ngại to lớn về tinh thần với mức độ khác nhau vì tình cảm vợ chồng của NCT thường 
rất sâu sắc.

Sau khi con cái đã tự lập, thì vợ chồng dựa vào nhau để sống, chăm sóc, yêu thương nhau. Bạn đời 
không may mất đi, tình yêu thương mất mát sẽ có cảm giác là một sự cướp đoạt, khó có thể thích 
ứng. Đặc biệt trong những trường hợp không có sự chuẩn bị về tư tưởng, đột nhiên bị mất mát thì 
càng kích động tinh thần một cách trầm trọng, làm cho người ta khó có thể chịu đựng được.

-   Làm thế nào để rút ngắn quá trình bi thương trở lại phục hồi? Một trong những cách thức đó là 
có sự chuẩn bị của NCT và sự giúp đỡ từ bên trong và bên ngoài.
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Sự bi thương mất người bạn đời còn phải dùng thời gian để khắc phục, tùy từng trường hợp cụ 
thể. Nhưng dù là tình huống nào cũng không thể mong trong thực tế “nhanh chóng hồi phục bình 
thường”, có thể càng làm quá trình bi thương lâu hơn, càng khó kết thúc.

Giai đoạn đầu của bi thương là lúc bình tĩnh, lúc lại bi thương, những bất hạnh phát sinh khó 
đoán biết được. Khi bi thương qua đi, bất cứ sự vật nào cũng khiến họ sực tỉnh, nghĩ đến cảnh 
ngộ bi thương của mình. Nhìn thấy cặp vợ chồng nào cũng liên tưởng đến những hình ảnh thân 
thương, vui vẻ, hạnh phúc trước đây và càng làm tăng sự cô đơn. Những lúc đó NCT cần có sự 
quan tâm nhiệt tình của người thân, bạn bè, lắng nghe những cảm xúc nội tâm của họ, để giải 
toả cho họ. Nếu những cảm xúc đó không được giải toả, họ có thể mang bệnh, hoặc làm mất đi 
dũng khí sinh tồn.

-  Làm thế nào để NCT thoát khỏi đau thương?

 +   Thổ lộ với bạn bè: Đối với nhiều người, tâm sự, chuyện trò với bạn bè tin cẩn là biện pháp hữu 
hiệu giải toả cảm xúc, chữa vết thương lòng. Nhưng nếu ai đó không muốn thổ lộ nỗi đau 
khổ của mình với người khác, tự chịu đựng thì họ vẫn cần sự an ủi của người thân và bạn bè. 
Nên nhớ rằng, cô độc chỉ làm tình hình diễn biến xấu đi, sự chia sẻ có công hiệu chữa khỏi vết 
thương lòng.

 +   Tập trung vào công việc: Công việc cũng là một mắt xích quan trọng khác trong quá trình điều 
trị, nó cổ vũ NCT hành động, tuy có thể gặp khó khăn.Nhưng làm việc có tác dụng hiệu quả lớn 
trong điều trị, vì khi làm việc người ta phải có trách nhiệm, từ đó sẽ giúp họ phát hiện và củng 
cố sức mạnh nội tâm.

 +  Chuyển dịch sự chú ý: Nếu NCT phải ở nhà, hãy cố gắng giúp họ lập ra một thời gian biểu cho 
công việc hàng ngày và làm theo. Các công việc có thể là đi bách bộ, mua thực phẩm, tập thể 
dục, chơi bài, nghe nhạc, tưới cây, đọc sách ... Những việc này đều có tác dụng làm nguôi, an 
ủi NCT.

 +   Giúp người khác: Quan tâm đến nỗi khổ bệnh tật của người khác cũng có thể làm nhẹ bớt bi 
thương của NCT. Nếu cứ tập trung tình cảm lên bi thương của mình thì sẽ càng khó để NCT tự 
giải thoát. Hãy giúp NCT được “cùng hội cùng thuyền” với mọi người, quan tâm đến hạnh phúc 
và thống khổ của người khác, từ đó sẽ có được sự giúp đỡ và an ủi, đồng thời cũng có cách 
nhìn chính xác về nỗi phiền muộn và bi thương của mình. Trong quá trình khuyên giải người 
khác, tình cảm của mình cũng được giải thoát một phần, hoá đau thương thành sức mạnh. 
Người chết thì không thể sống lại, người sống không chỉ nhớ tới người chết mà còn phải sống 
một cách kiên cường đầy ý nghĩa.

 +  Biến bi thương thành sức mạnh để làm NCT phấn chấn lên.

Dưới đây là câu chuyện của một người phụ nữ 64 tuổi đã dùng phương pháp trên để vượt qua đau 
thương: “ Chồng bà mất trước khi bà phát hiện và điều trị ung thư vòm họng không lâu. Bà đã thổ lộ 
nỗi đau nội tâm cùng bạn bè để được khuyên giải, an ủi. Khi chồng bà vừa mất, đau thương cô độc làm 
bà không chịu nổi. Hầu như mỗi buổi sáng thức dậy, bà gọi điện thoại ngay đến các bạn già, các bạn 
học cũ, khóc và thổ lộ sự khổ sở nội tâm. Sau khi nghe, các bạn đã cho bà những lời khuyên: Hai bạn 
già rời trần thế đều có trước có sau, không thể cùng lúc ra đi, mỗi người đều có ngày như thế... Nhất là 
khi quá sức chịu đựng, bạn bè đến chia sẻ khiến bà thoát được những trống rỗng nội tâm. Bà còn tìm 
trong những cuốn tiểu thuyết những người đồng cảnh để an ủi và cổ vũ mình. Bà vừa xem vừa khóc và 
đã rũ bỏ được nỗi bi thương trong lòng, đồng thời cũng thấy mình còn có hy vọng, có dũng khí tiến về 
phía trước.”
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4. Hỗ trợ NCT đối phó với lo sợ về cái chết

Đa số con người, khi nghĩ đến cái chết, không thể không có chút sợ hãi. NCT không những phải 
thoát ra khỏi nỗi lo sợ chết mà còn phải sinh hoạt dưới quan niệm sống chết của khoa học, thuận 
theo tự nhiên, sống có ý nghĩa.

- Tử vong là tất yếu:

Quan niệm sinh, lão, bệnh, tử là qui luật tự nhiên, ý chí của con người không thể lay chuyển được.

Sống và chết là qui luật đối lập- thống nhất, nếu không sinh thì cũng không tử. Sự sinh sôi nảy nở 
tất nhiên cản trở cuộc sống vĩnh hằng. Con người ta ai cũng đều qua quá trình trẻ em, thanh niên, 
trung niên rồi già. Cái chết là điểm nút cuối cùng về sinh mệnh con người mà không ai có thể tránh 
được. Đây là nhận thức của chủ nghĩa duy vật, càng làm sâu sắc cảm giác về cái đẹp đối với hiện tại.

Vậy nên đối xử với cái chết như thế nào?

NCT thường chết do bệnh tật và phần lớn do mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, suy hô hấp, ung 
thư v.v...Nhưng có một nguyên nhân gây tử vong mà người ta thường ít coi trọng là nguyên nhân 
xã hội, vì:

 + Các sự cố ngoài ý muốn

 + Phản ứng của thân thể, tâm lý do người thân tử vong gây nên

 + Do đau đớn trong lòng, bi thương và u sầu đã gây các bệnh tật cho cơ thể.

Nhân viên CTXH cần giúp cho NCT tìm hiểu các bệnh tật có thể dẫn tới tử vong, cố gắng đề phòng 
phát sinh bệnh tật. Nếu bệnh đã có trong cơ thể thì cần lạc quan, phải có thái độ khoáng đạt (cái 
đã đến thì coi là sự an bình), kiên định lòng tin trong sinh hoạt, điều chỉnh trạng thái tâm lý, duy trì 
cân bằng. Có nhà triết học đã đưa ra triết lý rất sâu sắc về nhận thức đối với tử vong, ông cho rằng, 
người già chẳng bao giờ là không sợ chết”và đã gợi mở giúp họ đối phó với cái chết bằng cách 
chấp nhận nó và tạo sự thay thế nỗi sợ hãi bằng những hoạt động “vui, khỏe, có ích” cho tới khi họ 
từ giã cõi đời này.

- Vượt qua một cuộc đời có ý nghĩa

 + Hãy yêu cuộc sống

Sức khoẻ và sống lâu là nguyện vọng của mỗi NCT và cũng là yêu cầu thực hiện tuổi già khoẻ 
mạnh, nhưng nếu NCT cứ buồn phiền về quá khứ và lo âu cho tương lai, sẽ không thể vui vẻ và nhẹ 
nhõm được, trở thành một gánh nặng cho tương lai.

Người đã qua cuộc sống hoàn chỉnh lại biết tôn trọng hiện thực sẽ dũng cảm đón nhận cái chết, 
còn những người phủ nhận hiện thực thì cho đến lúc lâm chung vẫn phủ nhận cái chết và sợ chết. 
Do vậy, trước khi quả lắc đồng hồ sinh mệnh hình dừng lại, NCT hãy sống qua khoảng thời gian có 
hạn đầy ý nghĩa. Khi mình vẫn còn có năng lực làm việc, có thể làm được những việc kham được thì 
hãy sống đầy đủ với bận rộn không ngừng.
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NCT hãy yên phận sống qua những ngày cuối đời, hãy yêu lấy cuộc sống của mình, có kế hoạch, 
cố hết sức để hoàn thành sự nghiệp mà mình chưa làm xong để bù lại những gì còn thiếu sót 
trước đây.

 + Sống đến già, học đến già

Tâm lý học truyền thống coi quá trình già là quá trình lão hoá về trí lực. NCT nếu không ngừng học 
tập, luôn động não, trí lực của họ cũng được nâng cao. Học tập là quá trình thu hoạch kinh nghiệm 
trong quá trình sống của con người. Kinh nghiệm thu được có thể làm thay đổi nhận thức và hành 
vi của họ.

Đối với NCT, điều quan trọng nhất là chưa già đã suy, đối với học tập cần phải có lòng tin. NCT có 
thể tiếp tục học tập và sáng tạo như những ngưòi trẻ tuổi, càng có trí tuệ, càng nhiều khả năng 
quan sát, còn có khả năng làm cho người ta hiểu được cuộc sống gian khổ và năng lực ứng biến, 
sống và sinh hoạt có ý nghĩa có thể thản nhiên đối mặt với sống và chết, nhận thức được tính hữu 
hạn của sinh mệnh và tử vong là tất yếu.

5. Hỗ trợ NCT đối phó với tình trạng bị bạc đãi và bạo lực

Thực tế, có không ít người già bị bạc đãi hoặc bạo lực nhưng rất ít trường hợp được phát giác. Trong 
tương lai, con số này sẽ cao hơn vì tổng số những người cao tuổi trên khắp thế giới cũng như ở Việt 
Nam mỗi ngày mỗi gia tăng.

 Đôi khi, hành động không tốt xẩy ra vì vô tình, vì không hiểu biết thấu đáo cách chăm sóc người 
cao tuổi vốn đã có sức khỏe kém, sống phụ thuộc vào người khác. Nạn nhân của sự bạc đãi, bạo lực 
thường thường là ở lứa tuổi trên 60, nhiều nhất là tuổi 80. 

Đa số nạn nhân đều suy yếu về sức khỏe thể xác, có một vài rối loạn về tâm thần. Họ cũng có khó 
khăn về vấn đề tài chính, nhiều khi phải phụ thuộc vào thân nhân. Họ thường sống xa với xã hội, 
đôi khi sợ bị bỏ rơi nên cắn răng chịu đựng, không dám than phiền.

Người bạc đãi, bạo lực phần lớn lại là thân nhân, và sự việc thường hay xảy ra ở ngay trong môi 
trường gia đình, nhưng cũng có trường hợp xảy ra tại cở sở nuôi dưỡng NCT 

Với NCT nhận sự chăm sóc của thân nhân, con cái thì có nhiều lý do đưa đến sự bạc đãi: người 
chăm sóc quá kiệt sức, bị căng thẳng vì hàng ngày phải liên tục lo lắng cho người già mà không 
được nghỉ ngơi, không có sự trợ giúp của người khác; Có khó khăn về kinh tế; Sợ mất việc vì phải 
bỏ nhiều thì giờ nghỉ ở nhà để chăm sóc người thân nên chuyển sự bực bội sang họ; Sống chung 
trong một căn nhà nhỏ hẹp không đủ chỗ cho mọi người; thấy mình như bị bắt buộc phải lãnh 
trách nhiệm lo cho người thân mặc dù hoàn cảnh không cho phép. Đôi khi chính người chăm sóc 
lại có vấn đề với rượu chè, sử dụng ma túy, có rối loạn tâm thần hoặc cũng đã từng bị bạo hành khi 
còn nhỏ.

Trong các cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng người cao tuổi thì sự đối xử không tốt thường xẩy ra khi 
nhân viên làm việc quá sức, làm việc nhiều giờ liên tục lại không được trả lương thỏa đáng. Đôi khi 
họ có thể bực mình vì sự ngang bướng, “cứng đầu, đòi hỏi mà họ cho là quá đáng” của người già. 
Đôi khi nhân viên làm việc kém chu đáo vì không được huấn luyện cách chăm sóc những người đã 
già mà lại có sức khỏe suy nhược.
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Có nhiều hình thức bạc đãi khác nhau:

- Về thể xác: 

Đụng chạm, tiếp cận tới cơ thể nạn nhân một cách không thích hợp như là cắn, đánh, đấm, đạp, tát 
, xô đẩy NCT. Với sự lạm dụng này, nạn nhân có thể mang nhiều thương tích trên mình như các vết 
bầm, vết cắt, sưng trên da; vết da cháy phỏng do đầu thuốc lá, hóa chất; thương tích không biết lý 
do như gẫy xương, bầm trên mắt, vết cào cấu trên da. 

Nhiều nạn nhân gầy ốm vì thiếu ăn, khô nước vì bị bỏ đói khát. Trong trường hợp này, người xâm 
hại thường hay kiếm cách che đậy, không đưa nạn nhân đi nhà thương, không cho thân nhân thăm 
người già riêng rẽ, ấp úng không giải thích được những dấu hiệu thương tích trên người nạn nhân. 
Nạn nhân thì lo sợ, không dám nói ra và còn tìm cách tránh né bạn bè, thân nhân.

-  Hành hạ tinh thần: 

Dùng những lời nói cay nghiệt, lăng mạ, làm nhục, làm mất uy tín, mất tự tin, đe dọa, gây sợ hãi, 
cô lập nạn nhân,... Trước những hoàn cảnh này, nạn nhân thấy bất lực, lo sợ, buồn rầu, tự cô lập vì 
sợ hãi. Đôi khi họ trở nên mất định hướng, rối loạn, không nói lên, không diễn tả được tâm trạng 
lo âu của mình.

-  Lợi dụng tài chính (tiền):  

Khi được NCT hoặc người thân của NCT tín nhiệm giao cho việc quản trị chi thu thì lại lạm dụng, 
ăn bớt, biển thủ, mạo chữ ký, lấy trộm, dối trá “mua một nói mười” để thủ lợi. Vì lòng tham, đôi khi 
nhiều người không lo thực phẩm đầy đủ, bớt xén cung ứng các nhu cầu thường nhật nhưng vẫn kê 
khai chi tiêu lớn. Có trường hợp người lạm dụng còn làm những chuyện phi pháp như đổi di chúc, 
lạm dụng giấy ủy quyền để lấy phần lợi cho mình.

Ngoài sự lạm dụng cố tình, đôi khi cũng có những lỗi lầm chăm sóc do chểnh mảng, do không biết 
tường tận tình trạng người NCT; do bị quá căng thẳng không có đủ thì giờ ngủ nghỉ. 

Sự lạm dụng ở các cở sở chăm sóc và nuôi dưỡng NCT cũng có xảy ra và cũng có những hình thức 
như trên cộng thêm việc cho NCT dùng nhiều thuốc an thần hoặc trói buộc bằng dây để trấn áp 
người già. Khi vào thăm một số cơ sở điều dưỡng người cao tuổi, có thể thấy NCT ngủ nằm ngủ ngồi 
vì được cho uống thuốc ngủ ngõ để họ đỡ quấy rầy nhân viên.

Theo lệ thường, người cao tuổi bị bạc đãi ít khi than phiền, tố cáo vì nhiều lý do.

Một số cảm thấy ngượng ngùng, bối rối khi đề cập tới việc bị bạc đãi; một số ngại bị trả thù; một số 
không đủ khả năng để khai hoặc không ý thức được là mình đang bị đối xử tồi tệ. 

Một vài dấu hiệu có thể khiến nghi ngờ là có lạm dụng như: Nạn nhân có những thương tích không 
giải thích được; bệnh tình đột nhiên trầm trọng hơn, gầy yếu không lý do; vệ sinh cơ thể tồi tệ; sống 
cô lập, sợ sệt; mất định hướng, rối loạn tâm trí, hoang tưởng, buồn rầu trầm cảm.

Tại Việt Nam, trước kia cũng như hiện nay cũng có những điều khoản luật lệ để bảo vệ NCT, tránh 
sự lạm dụng, nhất là do người thân gây ra. Sự đối xử tồi tệ với người cao tuổi đã được chính quyền 
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lưu tâm và nạn nhân đã được luật pháp bảo vệ như: Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Người 
cao tuổi.

Đồng thời để tránh tình trạng này, cần lưu ý giải quyết những hoàn cảnh tạo ra sự việc:

- Nhân viên CTXH cần làm gì?

 +  Hỗ trợ tâm lý, pháp lý cho NCT là nạn nhân của bạo lực gia đình.

 +  Làm việc với người có hành vi bạo lực với NCT. Nếu cần thiết đưa ra xử theo quy định pháp luật.

 +  Tăng cường kiến thức, kỹ năng cho NCT để tự bảo vệ.

 +  Truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình trong đó có NCT.

Sớm phát giác những dấu hiệu khó khăn về phần mình như căng thẳng, mệt mỏi trong việc chăm 
nuôi để kịp thời đề xuất sự giúp đỡ ngay khi thấy cần.

- Về phần người cao tuổi cũng cần cảnh giác mấy điều sau đây:

 +  Khi sống một mình, cửa ngõ cần luôn luôn cài đóng, nhất là ban đêm; không mở cửa cho người 
lạ. Khi nghi ngờ có người theo dõi mình thì báo cho thân nhân hay tìm hiểu xem có thể nhờ 
hàng xóm để khi cần thì liên lạc nhờ giúp đỡ.

 +  Khi sống với thân nhân mà nghi ngờ bị lợi dụng thì nói cho bạn bè hoặc người thân khác hay 
ngay và yêu cầu họ tới thăm mình thường xuyên hơn. Để tránh hoặc giảm thiểu sự đối sử tồi 
tệ. Trường hợp nghiêm trọng cần thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp kịp 
thời trợ giúp, không để xảy ra tình trạng đáng tiếc. 

 
Khi làm việc với NCT đòi hỏi nhân viên CTXH phải có những kỹ năng nhất định mới có thể tiếp cận, 
chia sẻ và hỗ trợ họ hiệu quả. Sau đây là một số điểm lưu ý nhất định về các kỹ năng khi làm việc 
với NCT.
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I. kỸ NĂNG LắNG NGHe

NCT khi gặp ai đó có thể họ sẽ nói rất nhiều, do vậy hãy kiên nhẫn lắng nghe. Im lặng để nghe họ 
nói, không xen ngang, không sốt ruột khi họ trình bày.

Nghe và quan sát họ: Hình thể, ăn mặc, các điệu bộ, quan sát liệu có các dấu vết nghi ngờ của bạo 
hành không trên người (xem có bị xâm hại không).

-  Tiếp xúc bằng mắt thể hiện sự tập trung chú ý của người nghe vào câu chuyện mà NCT đang 
muốn nói. Điểm nhìn nên vào sống mũi của người giao tiếp thay vì nhìn thẳng vào mắt, điểm 
nhìn đó sẽ tạo ra sự lan tỏa cho cả khuôn mặt, NCT sẽ không có cảm giác bị dò xét. 

-  NCT có thể có gặp khó khăn với việc nghe, do vậy cần chú ý khả năng thính giác của họ để điều 
chỉnh âm điệu và độ lớn vừa phải, phù hợp với khả năng thính giác của NCT.

II. Sử DụNG CÁC Cử CHỉ, ĐIỆU BỘ pHù Hợp kHI GIAO TIếp VỚI NCT

Hành vi cử chỉ khi giao tiếp của NVCTXH với NCT ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả giao tiếp và quá 
trình giúp đỡ. Nhân viên CTXH cần chú ý tư thế ngồi, đứng, cách nói chuyện với NCT cho phù hợp. 

Nếu họ bị gù, thấp hơn mình thì khi nói cần cúi xuống nhiều để thuận lợi cho việc giao tiếp, 

Khi ngồi nên cúi đầu sâu để thể thiện sự tôn trọng, thân thiện.

mỘT SỐ kỸ NĂNG 
CƠ BẢN TrONG LÀm VIỆC 

VỚI NGƯờI CAO TUỔI

BÀI 5
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-   Âm giọng cần đủ độ lớn tùy thuộc vào khả năng nghe của NCT đang tiếp xúc. Tránh nói quá nhỏ 
vì do NCT hạn chế về thính giác, cũng tránh nói quá to dễ làm hiểu nhầm là không tôn trọng 
(hiểu nhầm là quát mắng họ).

-   Những cách động tay, tiếp xúc tay vào NCT cũng cần lưu ý: Với NCT cái nắm tay họ sẽ là một cử 
chỉ thể hiện sự thân thiện hơn là để tay lên vai.

III. THỂ HIỆN SỰ THấU CẢm kHI GIAO TIếp VỚI NCT 
  
NCT có thể thường than phiền về những vấn đề xung quanh họ như sức khỏe, sự cư xử của thành 
viên trong gia đình...

Hãy lắng nghe và thấu hiểu cho những khó khăn của NCT, những vấn đề họ đang đối mặt bằng cách:

- Đặt mình vào hoàn cảnh của NCT để hiểu khó khăn hiện tại của NCT

- Thỉnh thoảng có những câu phản hồi ngắn gọn thể hiện sự quan tâm

- Cảm nhận và hiểu cảm xúc, những điều mà NCT đã trải qua.

- Quan tâm đến nhu cầu của NCT

- Nhạy cảm và tôn trọng những giá trị, kinh nghiệm sống của NCT.

- Có sự trao đổi cởi mở với NCT về những điều mà nhân viên CTXH đã hiểu. 

IV. CHIA Sẻ, BỘC LỘ

Bộc lộ bản thân nghĩa là nhân viên CTXH chia sẻ những thông tin cá nhân về mình (cảm xúc, suy nghĩ, 
kinh nghiệm) với NCT trong quá trình làm việc để giúp NCT vượt qua một vấn đề hay một cảm xúc 
nào đó. 

Ưu điểm của tự bộc lộ bản thân: 

	  Sự tiết lộ trung thực của nhân viên CTXH có thể tạo thuận lợi cho NCT cởi mở và có thể là hình 
mẫu cho những hành vi tích cực của NCT.

	  Tạo sự gần gũi giữa nhân viên CTXH và NCT. 

Ứng dụng kỹ năng:

			Nhân viên CTXH có thể chia sẻ một số thông tin riêng về cá nhân mình (lưu ý chỉ chia sẻ những 
thông tin có thể giúp cho việc tăng cường mối quan hệ hoặc chia sẻ vì lợi ích tốt nhất của NCT 
chứ không phải là “buôn chuyện”).

			Nhân viên CTXH có thể bộc lộ những cảm nhận của mình về NCT trong từng thời điểm của 
quá trình làm việc. Có thể đề cập đến những thay đổi nhỏ mang tính tích cực hoặc cũng có thể 
là tiêu cực thường xuyên của NCT. Tránh để NCT có cảm giác mình được khen hay bị chê một 
cách thẳng thắn quá.

5
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Lưu ý khi sử dụng:

	  Nhân viên CTXH chỉ bộc lộ bản thân vào những thời điểm thích hợp khi sự bộc lộ đó hữu ích 
cho quá trình giao tiếp. 

	  Bộc lộ phải trung thực. 

V. kỸ NĂNG CUNG Cấp THÔNG TIN

NCT do khó khăn trong di chuyển, không đi lại được nhiều, hạn chế giao tiếp nên họ thường thiếu 
thông tin. Do vậy khi tiếp xúc, nhân viên CTXH cần chú ý tới việc chia sẻ cho NCT những thông tin 
mà họ quan tâm. Ví dụ: Thông tin về cách thức dinh dưỡng, thể dục, rèn luyện sức khỏe sao cho 
khoa học, phù hợp với từng giai đoạn của tuổi già, v.v.

Nhiều NCT cần có ai đó để chia sẻ, nói chuyện về đời sống hàng ngày, thời sự chính trị. Do vậy nhân 
viên CTXH cũng cần có những kiến thức hiểu biết nhất định về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội để 
cung cấp cho NCT khi họ có nhu cầu.

Khi cung cấp thông tin cần lưu ý:

- Ưu tiên cung cấp những thông tin mà NCT chưa biết. 

- Tìm hiểu NCT cần biết thông tin về khía cạnh nào (nguồn lực, chính sách, tổ chức …). 

- Đảm bảo thông tin đó là chính xác trước khi cung cấp cho NCT.

-  Hướng dẫn cách sử dụng thông tin vừa được cung cấp. 

VI. kỸ NĂNG VậN ĐỘNG VÀ kếT NỐI NGUồN LỰC

Đây được coi là một trong những kỹ năng cơ bản, quan trọng nhất trong CTXH. Kết nối nguồn lực 
có thể hiểu ở ba khía cạnh: Kết nối giữa nguồn lực nào đó với NCT; Kết nối giữa các nguồn lực khác 
nhau để cùng giải quyết vấn đề và trợ giúp NCT; Vận động và kết nối ngay chính nguồn lực trong 
cộng đồng. 

Các nguồn lực hỗ trợ chính là các hệ thống xung quanh cá nhân NCT, nhóm và cộng đồng, bao 
gồm: Các hệ thống tự nhiên (gia đình, bạn bè … ); hệ thống chính thức (cơ quan, đoàn thể … ); hệ 
thống xã hội (tổ chức, ngân hàng, bệnh viện, trường học … ) hỗ trợ NCT. Tùy vào vấn đề cụ thể của 
NCT là gì mà các nguồn lực này phát huy tác dụng hỗ trợ ở khía cạnh nào. 
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Vận động và kết nối nguồn lực đi theo các bước: 

			Tìm hiểu nhu cầu của NCT (cá nhân, nhóm, cộng đồng) đang thiếu hụt hay cần những nguồn 
lực hỗ trợ nào. 

			Đánh giá và tìm kiếm những nguồn lực cần thiết có thể đáp ứng được những nhu cầu đó hoặc 
có thể tham gia trợ giúp tiến trình giải quyết vấn đề của NCT.

			Giúp NCT tiếp cận được với những nguồn lực hỗ trợ. 

Trường hợp NCT chưa biết đến các nguồn lực, nhân viên CTXH cần giới thiệu để NCT nắm bắt được 
và hướng dẫn họ cách tiếp cận.

Trong trường hợp NCT đã biết và đã tiếp cận nhưng gặp cản trở, nhân viên CTXH sẽ là người biện 
hộ để giúp NCT có thể tiếp cận được thuận tiện hơn.

			Một khía cạnh khác của kết nối nguồn lực là việc nhân viên CTXH liên kết các nguồn lực khác 
nhau lại để cùng phát huy sức mạnh trợ giúp cho NCT. Nhân viên CTXH cần làm việc với các 
bên quản lý nguồn lực để có được những thỏa thuận hợp tác rõ ràng, đảm bảo hiệu quả của 
công việc giúp đỡ. 
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7. Nguyễn Ý Đức: Vấn đề NCT. NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội.
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