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Văn hóa ứng xử trong nghề nghiệp là một trong những mấu chốt đang được quan tâm 

trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là một nghề đặc biệt 

đem lại sự sống cho người bệnh, làm giảm nỗi đau và mang lại niềm vui cho người khác. 

Không phải bất kỳ ai cũng có thể trở thành một bác sĩ hay điều dưỡng, ngoài việc họ phải 

học một khối lượng kiến thức rộng lớn mà còn cần lắm lòng trắc ẩn, sự yêu thương người 

khác và mong muốn giúp đỡ người khác. Do yếu tố công việc, họ thường xuyên trao đổi, 

tiếp xúc với người bệnh, đồng nghiệp và những người xung quanh. Vậy khéo léo, lịch 

thiệp, tôn trọng, chân thành cũng là những cách tạo ra văn hóa ứng xử trong ngành y tế để 

tăng niềm tin, gắn kết các mối quan hệ và có một môi trường làm việc thân thiện hơn. 

 

1. Lịch thiệp và Khéo léo 

 

Văn hóa ứng xử là một nghệ thuật, đều xuất phát từ lối sống chân thật và biết khéo léo, lịch 

thiệp để xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp hay với những người xung quanh. Chẳng 

hạn như khi có đồng nghiệp thích quan tâm và kể đời tư của sếp, nếu là nhân viên y tế có 

văn hóa ứng xử tốt thì có thể phản hồi lại: Đây là chuyện cuộc sống cá nhân của sếp, mình 

không muốn quan tâm và điều quan trọng là cần dành thời gian ưu tiên chăm sóc người 

bệnh. Mình xin lỗi nhé! 

 

Khi bạn thể hiện sự lịch thiệp và khéo léo trong tình huống đó vừa khẳng định với bạn đồng 

nghiệp của mình rằng mình là một nhân viên y tế chỉ muốn tập trung vào công việc và không 

quan tâm những việc có tính chất riêng tư của người khác. 

 

Nghệ thuật ứng xử này không phải tự nhiên ai cũng có mà chúng ta có được do sự tự 

nhận thức và rèn luyện của chính bản thân mình. 

 

2. Tôn trọng 

Văn hóa ứng xử trong giao tiếp còn được thể hiện khả năng tôn trọng người khác cho dù họ 

là người bệnh hay đồng nghiệp. Tôn trọng là một nghệ thuật tuyệt vời trong giao tiếp, điều 

này có thể giúp xây dựng mối quan hệ với người khác tốt hơn. 

 

Đối với người bệnh, nhân viên y tế có thể tôn trọng sự riêng tư, khoảng không gian riêng 

hoặc nghề nghiệp của họ chẳng hạn như một người mẫu hay một lãnh đạo hay một người 

làm nghề mại dâm đến khám bệnh thì vai trò nhân viên y tế là điều trị bệnh cho họ mà 

không phán xét hay xem thường. Tôn trọng ngành nghề mang tính chất cá nhân của người 
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bệnh, không có sự phân biệt đối xử khi chăm sóc bệnh vì trước mặt ta, họ là người bệnh và 

họ cần được ta trợ giúp về mặt sức khỏe. 

 

Đối với đồng nghiệp: tôn trọng sự khác nhau, trình độ và khả năng của đồng nghiệp mình. 

Có thể có những đồng nghiệp rất giỏi, có những đồng nghiệp còn cần được rèn luyện, phát 

triển hơn cả về mặt kiến thức chuyên môn và kỹ năng. Ví dụ như khi bạn phát hiện ra đồng 

nghiệp mình có chẩn đoán sai về bệnh, không nên chỉ trích lỗi sai của bác sĩ đó trước mặt 

người bệnh hay các đồng nghiệp khác, điều này có thể làm mất uy tín không chỉ cá nhân 

bác sĩ kia mà còn cả tập thể y bác sĩ của bệnh viện. Vì thế, trong tình huống này, bác sĩ có 

thể giải thích hoặc xem lại các kết quả xét nghiệm, các chẩn đoán lâm sàng và khéo léo giải 

thích với người bệnh. Mặt khác, nhã nhặn trao đổi với đồng nghiệp về các kết quả trên với 

tất cả sự tôn trọng năng lực và hiểu biết của đồng nghiệp mình. 

 

3. Thấu cảm khi ứng xử với người bệnh 

 

Trước đây, cán bộ y tế chỉ chú trọng đến bệnh nhưng hiện nay với định nghĩa sức khỏe là 

tình trạng sảng khoái về mặt thể chất, tâm thần và xã hội. Điều này có nghĩa là vai trò của 

bác sĩ không chỉ tập trung về việc điều trị bệnh mà còn quan tâm đến sức khỏe tâm thần 

tức là về mặt cảm xúc, để hỗ trợ cho người bệnh, cán bộ y tế cần có kỹ năng giao tiếp với 

sự thấu cảm. 

 

Thấu cảm là hiểu được cảm xúc, nỗi lo lắng của người khác như bác sĩ đặt mình vào vai trò 

của người bệnh để hiểu những nỗi đau của họ sau một cơn bệnh nào đó. Nếu có thấu cảm, 

mỗi quan hệ giữa nhân viên y tế với mọi người xung quanh được xây dựng tốt hơn. 

 

Thấu cảm để chứng tỏ bạn hiểu cách người khác cảm nhận. 

 

• Thấu cảm với đồng nghiệp: bạn cẩn thận lắng nghe điều họ nói với bạn và cố gắng 

hết sức để hiểu họ. Khi thấy đồng nghiệp nữ mệt mỏi, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhiều 

ngày. Bạn có thể dành một vài phút thăm hỏi, quan tâm. Có thể nguyên nhân là do 

cô ấy có con nhỏ hay có người nhà bị bệnh phải chăm sóc. Sự thấu cảm này thể hiện 

rằng bạn có quan sát để ý đến cô ấy, sự hỏi han giúp cô ấy cảm thấy ấm lòng vì được 

quan tâm. Nếu chuyển tiếp thành hành động giúp đỡ, có thể hỗ trợ đổi ca trực… 

• Thấu cảm với người bệnh: nếu nhân viên y tế có thể thấu cảm với người bệnh, 

điều này giúp xác định được những lo âu, mỗi quan tâm, xem xét và có lòng trắc 

ẩn hướng về người bệnh. Khả năng thấu cảm của nhân viên y tế là một trong yếu tố 

đóng góp rằng người bệnh tin tưởng vào họ. 

• Lắng nghe thật sâu và thể hiện cả về mặt ngôn ngữ có lời hay không lời cũng là 

cách thể hiện cán bộ y tế có sự thấu cảm với người khác một cách 
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4. Chân thành trong ứng xử 

 

Sự chân thành trong văn hóa ứng xử của cán bộ y tế là gì? Trong môi trường tại bệnh viện, 

đôi khi ngôn từ trở nên bất lực, chân thành có lẽ là tiếng nói tận trong đáy lòng của mỗi 

người mà chúng ta khó có thể thấy rõ. Chân thành đối với cán bộ y tế khi giao tiếp ứng xử 

với người bệnh là sự tận tâm chăm sóc. Với đồng nghiệp, chân thành là sự cởi mở chia sẻ 

những khó khăn mà đội ngũ y tế đang gặp phải. Với lãnh đạo, chân thành là lắng nghe 

những phản hồi của nhân viên, những người trực tiếp tiếp xúc với người bệnh để có những 

điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của bệnh viện. 

 

Văn hóa giao tiếp ứng xử trong ngành Y đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức 

khỏe cho người bệnh và nâng cao chất lượng bệnh viện. Tuy nhiên, để có được kết quả thì 

phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh, điều kiện làm việc và vai trò trách nhiệm của nhân viên y 

tế. Điều đó chỉ có thể đạt được khi lãnh đạo quan tâm đến tầm quan trọng của các kỹ năng 

để xây dựng hình ảnh bệnh viện thông qua văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế. Đối với 

mỗi bác sĩ, điều dưỡng hay hộ lý phải nhận ra rằng họ cần thay đổi cách tiếp cận hướng đến 

người bệnh là trọng tâm, vai trò của họ không chỉ tập trung vào bệnh mà còn quan tâm đến 

các nhu cầu, mong đợi, thấu cảm với những lo lắng và các vấn đề xã hội của người bệnh. Đó 

chính là những yếu tố góp phần vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện tốt hơn. 


