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Thực hiện nghiên cứu bàn giấy (Desk Study) và nghiên cứu định tính cho thấy sinh viên y đa khoa và y
học dự phòng đang được đào tạo 1 - 2 tiết về biến đổi khí hậu và sức khỏe. Việc đào tạo về biến đổi khí hậu là
rất cần thiết, giúp bác sĩ đa khoa điều trị và tư vấn bệnh nhân, giúp bác sĩ y học dự phòng dự đoán xu hướng
bệnh, lập kế hoạch truyền thông, ứng phó khẩn cấp với biến đổi khí hậu. Sinh viên mong muốn được lồng
ghép về biến đổi khí hậu vào đào tạo trong năm 2 - 3 cho y đa khoa và năm 4 - 5 cho y học dự phòng. Với
thời lượng 4 - 5 tiết và khuyến khích áp dụng các phương pháp thuyết trình, báo cáo, thảo luận. Nên đào tạo
những nội dung có tính ứng dụng như các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu, cách xử lý, lập kế hoạch truyền
thông, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cần có nhiều nghiên cứu hơn nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo về biến
đổi khí hậu cho sinh viên y khoa, đề xuất chương trình đào tạo thích hợp cho sinh viên y khoa và giảng viên.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, Giảng dạy, Nghiên cứu tại bàn, Nghiên cứu định tính, Việt Nam, Sinh viên
y khoa.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Biến đổi khí hậu là sự thay đổi về nhiệt độ,
độ ẩm, lượng mưa theo tháng, theo mùa hoặc
theo năm. Biến đổi khí hậu làm tăng các bệnh
do thời tiết cực đoan, bệnh truyền nhiễm do
vector, bệnh đường tiêu hóa, sự tái sinh của
các loài vi khuẩn cổ đại.1, 2 Những người mắc
các bệnh mãn tính dễ bị tổn thương hơn trong
các đợt nắng nóng nên nhu cầu chăm sóc y tế

Nhân viên y tế là người trực tiếp chăm sóc,
điều trị các vấn đề sức khỏe, dự phòng các tác
động sức khoẻ, tuyên truyền giúp người dân
tăng cường khả năng ứng phó, giảm nhẹ và
thích nghi với biến đổi khí hậu. Do đó việc đào
tạo các kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý
các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu cho
sinh viên y khoa – những nhân viên y tế tương

cũng tăng lên.2 Tại Việt Nam, các nghiên cứu về
biến đổi khí hậu chủ yếu là đánh giá tác động
và đánh giá kiến thức. Tính đến thời điểm hiện
tại, chưa có nghiên cứu đánh giá tổng quan
chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu, tìm
hiểu hiệu quả đào tạo cũng như nhu cầu đào
tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe của sinh
viên y khoa toàn quốc.

lai là rất cần thiết.3-6 Hiện nay, nhiều nước phát
triển đã đào tạo biến đổi khí hậu và sức khỏe
cho sinh viên y khoa. Việt Nam đang xây dựng
tài liệu đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế từ
trung ương đến địa phương nhưng chưa có
hướng dẫn cụ thể trong đào tạo về biến đổi khí
hậu và sức khỏe cho sinh viên y khoa.7
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Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu
khảo sát thăm dò về việc đào tạo biến đổi khí
hậu và nhu cầu được đào tạo về biến đổi khí
hậu của sinh viên y khoa và y học dự phòng tại
các trường đại học y khoa tại Việt Nam. Nghiên
cứu sẽ đánh giá tổng quan và hiệu quả của
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chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu cho
sinh viên y khoa. Tổng hợp ý kiến cho việc đào
tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe phù hợp
với nhu cầu của sinh viên, khả năng đáp ứng
của giảng viên và sự ủng hộ của chính sách.
Nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho
các nghiên cứu sau này trong lĩnh vực giáo dục
về biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu cũng là
bằng chứng khoa học để các trường đại học y
khoa có kế hoạch giáo dục, đào tạo về biến đổi
khí hậu và sức khỏe thích hợp.

5 và 16 sinh viên năm 6. Có 18 sinh viên được
mời tham gia phỏng vấn sâu và 18 sinh viên
được mời tham gia thảo luận nhóm, mỗi nhóm
gồm sinh viên y đa khoa và y học dự phòng. Đối
tượng liên quan gồm 08 giảng viên có giảng
dạy về sức khỏe môi trường ở các Trường Đại
học Y khoa được chọn và 01 cán bộ làm chính
sách về biến đổi khí hậu.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu
được tổng hợp vào bảng kiểm bởi 02 điều tra
viên độc lập, sau đó thống nhất kết quả vào
bảng kiểm cuối cùng. Nghiên cứu thử đã được
thực hiện để chỉnh sửa bảng kiểm mạch lạc và
phù hợp hơn với điều kiện đào tạo về biến đổi
khí hậu tại Việt Nam. Dữ liệu được phân tích
bằng phần mềm STATA với những thống kê
mô tả tổng quan nội dung lý thuyết và kỹ năng
được đào tạo về biến đổi khí hậu.

1. Đối tượng
Nghiên cứu tại bàn (desk study) được thực
hiện dựa trên những số liệu thứ cấp thu thập
được bao gồm: Kế hoạch đào tạo, chương trình
giảng dạy và mục tiêu giảng dạy từng môn học
của bộ môn sức khỏe môi trường cho sinh viên
y đa khoa và y học dự phòng từ năm 1 đến năm
6 trong năm học 2018 – 2019 của 11 trường đại
học y khoa tại Việt Nam. Các trường đại học y
khoa được lựa chọn đảm bảo đại diện cho các
vùng sinh thái của Việt Nam, danh sách cụ thể
của 11 trường bao gồm: Đại học Y Dược Hải
Phòng, Khoa Y Dược – Đại học Tây Nguyên,
Đại Học Y Dược Huế, Đại học Y Dược Thành
phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ,
Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch,
Khoa Y – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa
Y – Trường Đại học Tân Tạo, Khoa Y – Trường
Đại học Nguyễn Tất Thành; Khoa Y Dược –
Trường Đại học Trà Vinh, Khoa Y – Trường Đại
học Võ Trường Toản.
Nghiên cứu định tính được thực hiện tại Đại
học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại
Học Y Dược Huế, Khoa Y Dược – Đại học Tây
Nguyên, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí
Minh và Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng
đích là 14 sinh viên y đa khoa và 22 sinh viên
y học dự phòng, trong đó có 20 sinh viên năm
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2. Phương pháp
Nghiên cứu tại bàn (Desk Study) kết hợp với
nghiên cứu định tính.

Phỏng vấn thử được thực hiện trên 01 sinh
viên và 01 giảng viên dạy về sức khỏe môi
trường tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí
Minh để chỉnh sửa hướng dẫn phỏng vấn cho
mạch lạc và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.
Dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận
nhóm được nghiên cứu viên chính trực tiếp nghe
lại và giải băng theo đúng nguyên văn của đối
tượng tham gia nghiên cứu. Tô màu các biến
trong tập tin văn bản theo từng mục tiêu nghiên
cứu sau đó phân tích và ghi nhận những quan
điểm tương đồng cũng như trái chiều. Kết quả
nghiên cứu được tổng hợp, trình bày, báo cáo
bằng phần mềm Microsoft Word 2016, Microsoft
Excel 2016 và phần mềm Nvivo 10.
3. Đạo đức nghiên cứu
Đề cương nghiên cứu đã được chấp thuận
về mặt y đức trong nghiên cứu từ Hội đồng Đạo
đức trong nghiên cứu y sinh học số 105/ĐHYDHĐĐĐ kí ngày 20/03/2019.
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III. KẾT QUẢ
1. Tổng quan chương trình đào tạo về biến
đổi khí hậu cho sinh viên y khoa
Hiện nay, các trường đại học y khoa tại Việt
Nam chưa có môn học riêng về biến đổi khí
hậu. Tuy nhiên, 30% sinh viên y đa khoa và
80% sinh viên y học dự phòng có bài giảng về
biến đổi khí hậu và sức khỏe. Bên cạnh đó có
đến 60% sinh viên y đa khoa và 100% sinh viên
y học dự phòng được lồng ghép các kiến thức
và kỹ năng xử lý các vấn đề sức khỏe do biến
đổi khí hậu trong chương trình đào tạo. Trung
bình sinh viên y đa khoa được dạy 1 tiết về biến
đổi khí hậu và sinh viên y học dự phòng được
dạy 2 tiết về biến đổi khí hậu. Cả hai nhóm sinh
viên đều được dạy hầu hết các lý thuyết về biến
đổi khí hậu và sức khỏe, tuy nhiên việc thực
hành kỹ năng xử lý các vấn đề sức khỏe ở sinh
viên y đa khoa vẫn còn bị hạn chế so với sinh
viên y học dự phòng.
2. Tác động sức khỏe của biến đổi khí hậu
Hiện nay, biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn
cầu, những vấn đề sức khỏe như say nắng, sốc
nhiệt, các bệnh truyền nhiễm và các vấn đề về
da như sạm da, đen da, ung thư da được nhiều
đối tượng nghĩ đến khi được hỏi về tác động
sức khỏe của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó các
bệnh lý hô hấp thông thường như cảm cúm,
cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi, hen phế quản
cũng được nghĩ đến.
“Khi mà nhiệt độ quá cao thì những người
mà người ta không có chịu được nóng người ta
đi ngoài đường người ta dễ bị say nắng hoặc
là sốc nhiệt …Trong những lúc ngập lụt nhiều
quá … cũng gây ra những cái bệnh về truyền
nhiễm.”
(Phỏng vấn sâu, sinh viên nam, y học dự
phòng năm 6)
“Khí hậu ban ngày thì nóng lắm, ban đêm thì
lạnh quá ảnh hưởng đến nhiều … một số bệnh
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lý như là hen phế quản, viêm mũi, viêm họng
quá trời.
(Thảo luận nhóm y đa khoa năm 5)
Theo nghiên cứu, sinh viên y khoa chỉ được
học những kiến thức chung chung về biến đổi
khí hậu, tuy nhiên những kiến thức đó chưa
thể ứng dụng những kiến thức để nghiên cứu,
truyền thông – giáo dục sức khỏe cho người
thân, bạn bè và cộng đồng.
“Mình cũng chưa sẵn sàng tại vì kiến thức
học trên giảng đường, những chương trình học
chưa đề cập sâu đến giải quyết vấn đề biến
đổi khí hậu mà chỉ được học những kiến thức
chung chung về môi trường.”
(Phỏng vấn sâu, sinh viên nam, y học dự
phòng năm 6)
3. Sự cần thiết và hiệu quả của việc đào tạo
về biến đổi khí hậu
Việc đào tạo về biến đổi khí hậu cho sinh
viên y khoa giúp sinh viên y đa khoa có phác
đồ điều trị và tư vấn điều trị hiệu quả nhất cho
bệnh nhân. Bác sĩ y học dự phòng có thể dự
báo xu hướng bệnh, dịch liên quan đến biến
đổi khí hậu, tư vấn, truyền thông – giáo dục sức
khỏe về các tác động của biến đổi khí hậu, cung
cấp các biện pháp dự phòng, biện pháp xử lý
cấp cứu cơ bản cho người dân. Do đó việc đào
tạo về biến đổi khí hậu cho sinh viên y học dự
phòng là rất cần thiết. Đồng thời, các đối tượng
đánh giá cần thiết cho sinh viên y đa khoa.
“Mình nghĩ việc đào tạo biến đổi khí hậu cho
sinh viên y là rất cần thiết, bởi vì đây không
những là 1 vấn đề mà có ảnh hưởng đến mang
tầm quốc gia mà còn… mà còn nó có ảnh
hưởng đến mang tầm quốc tế, khu vực …”
(Phỏng vấn sâu, sinh viên nữ, y đa khoa
năm 5)
“…Thật ra môn này [biến đổi khí hậu] không
phải là mình có nên làm hay không mà là sớm
hay muộn thì cũng phải cần làm thôi, bởi vì
135

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC
theo em đây là vấn đề mà nó không bao giờ
dừng lại mà nó chỉ càng ngày càng nặng nề
hơn, càng ngày nó càng tăng lên thôi mà khi mà
nó như vậy thì rõ ràng là nó phải đưa vào rồi.”
(Thảo luận nhóm, sinh viên y đa khoa năm 5)
“… Thực ra cái biến đổi khí hậu này là các
bạn có thể hiểu sâu xa nó là hệ quả của một
loạt những vấn đề trước mà các bạn có thể
nghiên cứu, cho nên [đào tạo về biến đổi khí
hậu] đối với những bạn làm trong chuyên ngành
y học dự phòng, y tế công cộng là cần thiết, rất
cần thiết.”
(Phỏng vấn sâu, giảng viên nam)
“… Y đa khoa thì nó [biến đổi khí hậu] sẽ
ảnh hưởng đến vấn đề bệnh tật, vấn đề về sức
khỏe của con người thì chắc chắn y đa khoa
phải biết cái đó … Bác sĩ y học dự phòng phải
nắm để tư vấn cho người dân ở trong cộng
đồng họ biết được những cái thay đổi như vậy
thì đầu tiên là họ sẽ có biện pháp dự phòng …
chủ động hơn ...”
(Phỏng vấn sâu, giảng viên nữ)
4. Nhu cầu được đào tạo về biến đổi khí hậu
Hầu hết sinh viên y khoa và giảng viên đều
có mong muốn được đào tạo về biến đổi khí
hậu tác động đến sức khỏe. Bởi vì biến đổi khí
hậu ngày càng trở thành chủ đề quen thuộc,
gần gũi với người dân và tác động sức khỏe
của nó ngày càng nghiêm trọng. Giảng viên
cũng có nhu cầu có những buổi hội thảo, tập
huấn về biến đổi khí hậu để có dịp trao đổi, thảo
luận, học hỏi nhiều hơn về biến đổi khí hậu.
Các ý kiến cho rằng giảng viên sức khỏe môi
trường và các giảng viên về lâm sàng cần có
kiến thức chuẩn và cập nhật để giảng dạy cho
sinh viên.
“Muốn sinh viên học [biến đổi khí hậu] được
thì đầu tiên người thầy phải biết đến vấn đề
đó ... cần có những cái hội thảo.”
(Phỏng vấn sâu, giảng viên nữ)
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“Hiện nay đối tượng [giảng viên] thì theo
mình vẫn là bộ môn sức khỏe môi trường
là chính, ngoài ra phải lồng ghép thêm một số
thầy cô trong lâm sàng về cái phần bệnh để
giảng thì nó thuyết phục hơn phần của mình,
nhất là những người làm lâm sàng.”
(Phỏng vấn sâu, giảng viên nữ)
Sinh viên y khoa trong nghiên cứu mong
muốn được lồng ghép biến đổi khí hậu vào
chương trình đào tạo hiện tại ở môn sức khỏe
môi trường và các môn truyền nhiễm, tim mạch,
nhi, ... Bên cạnh đó sinh viên mong muốn được
đào bởi người có chuyên môn về biến đổi khí
hậu và được cập nhật kiến thức mới trên thế
giới. Những nội dung về khái niệm, cơ chế tác
động của biến đổi khí hậu được cho rằng sinh
viên có thể tự tìm kiếm. Sinh viên đề xuất đào
tạo các bệnh, cách xử lý, cấp cứu, nguyên nhân
bệnh để dự đoán xu hướng bệnh, lập kế hoạch
dự phòng, tuyên truyền và điều trị thích hợp.
“[Đào tạo về biến đổi khí hậu] Thứ nhất là
khái niệm về biến đổi khí hậu và những cái ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe, cái
thứ hai là họ phải biết công tác y tế là nó liên
quan đến ứng phó, giảm thiểu những cái liên
quan đến biến đổi khí hậu như thế nào trong
ngành y tế … Công tác hàng ngày của một
người thầy thuốc liên quan đến biến đổi khí hậu
từ công tác lập kế hoạch, đến công tác ứng
phó, truyền thông …”
(Phỏng vấn sâu, cán bộ chính sách)
“Về biến đổi khí hậu, mình muốn biết về biến
đổi khí hậu nó như thế nào, nó ảnh hưởng tới
sức khỏe của mình như thế nào, các cái cơ
chế rồi cái … sinh lý bệnh nó tác động. Rồi
cách phòng ngừa đó như thế nào, cách phòng
ngừa ra sao và nếu bị bệnh rồi thì cách nào
điều trị tốt nhất …”
(Phỏng vấn sâu, sinh viên nam, y đa khoa
năm 5)
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đổi khí hậu, mình muốn biết về biến đổi khí hậu nó như thế nào, nó ảnh hưởng tới
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Hình 1: Đề xuất đào tạo về biến đổi khí hậu cho sinh viên y khoa
Hình 1. Đề xuất đào tạo về biến đổi khí hậu
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y tế hơn, nên nhân viên y tế cần có kiến thức
chuẩn và kỹ năng lập kế hoạch, truyền thông,
xử lý các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu.8,
9
Do đó việc đào tạo về biến đổi khí hậu cho
sinh viên y học dự phòng là rất cần thiết. Đồng
thời các đối tượng đánh giá cần thiết cho sinh
viên y đa khoa. Các nghiên cứu khác trên thế
giới cũng cho rằng việc giáo dục y khoa bậc đại
học, đào tạo liên tục cho nhân viên y tế là rất
cần thiết.4-6, 10-12
Tính đến thời điểm hiện tại, sinh viên y khoa
chủ yếu tiếp cận các nguồn thông tin về biến
đổi khí hậu qua báo, đài, truyền hình, mạng
trực tuyến và các phương tiện truyền thông
đại chúng.13 Do đó hầu hết sinh viên y khoa và
giảng viên tham gia phỏng vấn đều có mong
muốn được đào tạo hoặc có những buổi hội
thảo, tập huấn về biến đổi khí hậu tác động
đến sức khỏe. Nghiên cứu này đã khắc phục
được những hạn chế của các nghiên cứu định
lượng trước đây khi giải thích được sinh viên
mong muốn áp dụng những kiến thức biến đổi
khí hậu vào thực tế để bảo vệ môi trường và
sức khỏe. Việc có kiến thức giúp sinh viên chủ
động phòng ngừa các vấn đề sức khỏe liên
quan đến biến đổi khí hậu cho bản thân, gia
đình và cộng đồng. Ngoài ra, các giảng viên
sức khỏe môi trường, giảng viên lâm sàng về
các bệnh lý tim mạch, bệnh lý hô hấp, bệnh
truyền nhiễm, … cũng cần được cập nhật thêm
kiến thức về biến đổi khí hậu để có thể truyền
tải những kiến thức mới và có tính ứng dụng
cao cho sinh viên y khoa.
Nghiên cứu ghi nhận một số đề xuất nội dung
đào tạo về biến đổi khí hậu cho sinh viên y khoa
gồm: Các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên
sức khỏe con người; Cách tiếp cận, phân tích
và giải quyết vấn đề; Dịch tễ học về bệnh, cơ
chế gây bệnh do biến đổi khí hậu để dự đoán
xu hướng bệnh, dự phòng, chuẩn bị về y tế và
điều trị thích hợp. Sinh viên y khoa cũng cần
biết những công tác y tế liên quan đến việc ứng
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phó, giảm nhẹ vấn đề sức khỏe do biến đổi khí
hậu; Những chính sách của Đảng, Nhà Nước
và ngành y tế về ứng phó với biến đổi khí hậu;
Công tác lập kế hoạch ứng phó với biến đổi
khí hậu, truyền thông – giáo dục sức khỏe. Bên
cạnh những kiến thức lý thuyết về biến đổi khí
hậu sinh viên cũng muốn được học cách xử lý
cấp cứu các tác động sức khỏe. Nhiều nghiên
cứu về giảng dạy biến đổi khí hậu cho sinh viên
y khoa trên thế giới cũng gợi ý đào tạo những
nội dung tương tự cho sinh viên y khoa.4-6, 14, 15
Nghiên cứu ở Úc chỉ ra rằng bác sĩ đa khoa cần
có kiến thức chuyên môn lâm sàng và cận lâm
sàng về các bệnh liên quan đến biến đổi khí
hậu. Bác sĩ y học dự phòng cần có kiến thức
và kỹ năng nâng cao sức khỏe cho người dân,
lập kế hoạch ứng phó và giúp người dân thích
ứng với biến đổi khí hậu.4, 5 Theo các nghiên
cứu tại Việt Nam, các cán bộ y tế cũng đề xuất
được đào tạo hoặc tập huấn những nội dung
tương tự. Tuy nhiên cán bộ y tế làm công tác
dự phòng cần được đào tạo thêm các nội dung
như “ứng dụng dịch tễ học trong biến đổi khí
hậu và sức khỏe con người” và “sử dụng GIS
và các công cụ bản đồ để đánh giá tác động
biến đổi khí hậu tới sức khỏe con người” để
ứng dụng trong quá trình thực hiện các công
tác chuyên môn.
Với những phương pháp giảng dạy tích
cực như thảo luận nhóm, thuyết trình, tham
quan thực tế, tìm hiểu mô hình bệnh tật thay
đổi do biến đổi khí hậu được hầu hết sinh viên
và giảng viên mong muốn tổ chức giảng dạy.
Nhiều nghiên cứu định lượng tại Việt Nam
cũng cho kết quả tương tự, các cán bộ y tế
dự phòng mong muốn được đào tạo bằng các
phương pháp tích cực như thảo luận nhóm,
bài tập tình huống, truyền thông tương tác:
đoạn phim ngắn, phim ảnh và lồng ghép tham
quan mô hình của khi được hỏi về phương
pháp dạy và học trong các đợt tập huấn về
biến đổi khí hậu.16
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Trước tình hình biến đổi khí hậu tác động
đến sức khỏe cộng đồng ngày càng nghiêm
trọng. Nhân viên y tế là những người trực tiếp
chăm sóc, xử lý, cấp cứu, dự phòng các vấn
đề sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu. Do
đó các đối tượng được phỏng vấn cho rằng tất
cả sinh viên các khối ngành sức khỏe đều nên
được đào tạo về biến đổi khí hậu. Kết quả cũng
phù hợp với quan điểm của UNESCO, giáo dục
phải chuẩn bị cho tất cả sinh viên, các bộ phận
xã hội và trang bị cho mọi người nền tảng kiến
thức và năng lực để ứng phó với biến đổi khí
hậu.17 Kết quả phỏng vấn Gabriela Weigel sinh
viên trường y khoa California San Francisco
“Vai trò của bác sĩ là hiểu biết sự thay đổi khí
hậu ảnh hưởng đến bệnh nhân, bác sĩ nên tư
vấn cho bệnh nhân các biện pháp phòng ngừa
và giảm thiểu những rủi ro này”.15
Hiện nay áp lực học tập đối với sinh viên y
khoa là rất lớn, bên cạnh vấn đề biến đổi khí
hậu thì những vấn đề khác cũng có tác động
đến sức khỏe và cũng cần được đào tạo. Do đó
biến đổi khí hậu được đề xuất lồng ghép đào
tạo trong quá trình học của sinh viên. Kết quả
này cũng phù hợp khi Desk Study cho kết quả
các trường đại học y khoa tại Việt Nam chưa
có môn riêng về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó
rào cản trong hệ thống giáo dục y khoa chủ yếu
chuyên sâu về mảng điều trị và người đi học
cũng muốn được học khám chữa bệnh nhiều
hơn. Điều này chỉ đúng với đối tượng bác sĩ y
đa khoa vì các sinh viên y học dự phòng mong
muốn được giảm bớt các kiến thức về lâm sàng
để học thêm nhiều kiến thức về dự phòng và
các kỹ năng truyền thông cộng đồng. Ngoài ra
Việt Nam chưa có các chính sách, quy định, và
tài liệu chuẩn về biến đổi khí hậu tác động đến
sức khỏe giảng dạy cho sinh viên y khoa.7

V. KẾT LUẬN
Hiện tại sinh viên y khoa đã được đào tạo
về biến đổi khí hậu, tuy nhiên chưa đạt nhiều
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hiệu quả. Do đó việc đào tạo về biến đổi khí
hậu cho sinh viên y khoa và tổ chức các buổi
hội thảo, tập huấn về biến đổi khí hậu cho giảng
viên là rất cần thiết. Cần có nhiều nghiên cứu
đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo hiện tại
và tìm hiểu nhu đào tạo về biến đổi khí hậu để
có những bằng chứng xây dựng chương trình
cụ thể cho sinh viên y khoa.
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Summary
EDUCATION NEEDS ON CLIMATE CHANGE AND HEALTH OF
STUDENTS AT MEDICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM
Desk research method and qualitative research were carried out to evaluate the education needs
on climate change and its impact on health of medical students in Vietnam. The result indicated that
students in general medicine and preventive medicine are receiving 1-2 lessons in climate change
and health. Training on climate change was essential for general practitioners to treat and advise
patients, for preventive medicine doctors to predict disease trends, plan communication, and respond
to emergencies due to climate change impacts. Students wished to integrate climate change topic
into their training program during the 2nd and 3rd year for general medicine and 4th and 5th year for
preventive medicine. The expected duration of training was 4–5 periods and the expected methods
of delivering the training was active participating, including presentation, report and discussion
sessions. It was advisable to train applicable topics such as health issues due to climate change, how
to handle, plan communication, and respond to climate change. Future quantitative study is needed
to evaluate the effectiveness of climate change training for medical students, and to recommend
appropriate training programs for medical students and faculty.
Keywords: Climate change, Teaching, Desk Study, Qualitative Study, Vietnam, Medical students.
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