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GIỚI THIỆU
Bài viết này muốn chỉ ra một điều rằng: nâng cao sức khỏe và giáo lý Phật 
giáo cùng bàn tới một loạt những khái niệm có thể khác nhau về hình thức 
bề ngoài nhưng bản chất là một. Bài viết sẽ đề cập tới một nghiên cứu сụ 
thể bằng phương pháp tổng hợp tại Nepal, trong đó sẽ có so sánh về mặt 
số lượng trước và sau khi nghiên cứu, đồng thời so sánh về đánh giá chất 
lượng được phản ảnh. Chỉ số thứ nhất cho thấy tác dụng của các nỗ lực 
về nâng cao sức khỏe đối với việc công nhận quyền bình đẳng của phụ 
nữ, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh và mẹ. Chỉ số thứ hai chỉ ra 
những thách thức trong các hoạt động ở mức độ cá nhân, cộng đồng và 
quốc gia tại một nước nghèo nàn về tài nguyên. Cuối cùng, bài báo sẽ thảo 
luận về những thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong tương lai nếu 
chúng ta muốn cải tiến hơn nữa theo các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ (MDGs), với những đề nghị mà Phật giáo và chúng ta, với tư cách là 
các Phật tử, phải đưa ra.
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NÂNG CAO SỨC KHỎE LÀ GÌ VÀ ĐIỀU NÀY CÓ LIÊN QUAN NHƯ 
THẾ NÀO VỚI VỚI GIÁO LÝ CỦA ĐẠO PHẬT?

Nâng cao sức khỏe là những sự can thiệp và hành động nhằm tạo ra một 
môi trường tích cực cho sự thay đổi hành vi. Nâng cao sức khỏe có thể 
mang hình thức tư vấn hay hỗ trợ cho một cá nhân, một cộng đồng, một 
quốc gia hoặc bất kỳ hệ thống nào. Nâng cao sức khỏe xuyên suốt tất cả 
các lĩnh vực của xã hội, không chỉ bó hẹp trong các tổ chức Chính phủ, 
mà còn mở rộng ra thông qua các cộng đồng dân sự, các ngành công 
nghiệp và cộng đồng địa phương. Ví dụ, nếu ai đó muốn làm giảm tai 
nạn giao thông đường bộ bằng cách tăng cường sử dụng dây an toàn, 
điều này sẽ là một hoạt động nâng cao sức khỏe liên quan đến quan hệ 
đối tác công và tư, các chính sách phù hợp, xây dựng đường giao thông, 
làm xe ô tô, giáo dục người lái xe và người đi bộ, đào tạo và hỗ trợ tài 
chánh cho các cơ quan thực thi pháp luật và kết hợp với các phương tiện 
truyền thông.

Nhiều giáo lý của đạo Phật có thể áp dụng cho bất kỳ người thực tập 
nào đang nỗ lực thực hiện thay đổi trong lĩnh vực này, nhưng có hai điểm 
nổi bật. Thứ nhất, thuyết nhân quả, khi mà nguyên nhân gắn liền với kết 
quả, một chân lý được thấm nhuần trong đạo Phật. Vô số các điều kiện có 
thể hội tụ bất cứ lúc nào để ảnh hưởng tới một hành động, đôi khi dưới 
hình thức rất giản đơn là nguyên nhân và hiệu quả, nhưng thông thường 
đó là cả một mạng lưới rắm rối, phức tạp của những nguyên nhân đầu tiên 
và các nguyên nhân/điều kiện thứ yếu. Những người thực hành cả Phật 
giáo và nâng cao sức khỏe phải xác định rõ một điều rằng: mọi cố gắng 
nhằm đưa ra sự thay đổi hành vi và duy trì sự thay đổi đó là không dễ 
dàng. Mấu chốt để làm được việc này là phải biết tạo ra những điều kiện 
để các quyết định tích cực được đưa ra nhiều hơn. Và để duy trì sự thay 
đổi, đòi hỏi phải có sự lựa chọn trong từng giây phút. Về nâng cao sức 
khỏe, chúng ta cố gắng tạo ra những điều kiện để sự lựa chọn lành mạnh 
là lựa chọn ‘dễ dàng’.

Thứ hai, đó là học thuyết về nghiệp và đặc biệt là nghiệp báo, tức sự 
chín muồi của nghiệp (karma-vipaka). Hầu hết các hành vi của chúng ta 
là vô thức, và để có được những lựa chọn có ý thức hơn, theo quan điểm 
của đạo Phật, con người phải thực sự có ý thức về các mục đích nghiệp 
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và hành động tác ý (saṃskāra), và để làm thế, con người cần một môi 
trường hỗ trợ. Vì vậy, với tư cách là một người hoạt động vì sự củng cố 
sức khỏe và Phật tử, tôi thấy rằng trước tiên, nếu có thêm nhiều các điều 
kiện tích cực (thiện) được tạo ra thì càng có nhiều khả năng là sẽ có một 
sự lựa chọn lành mạnh hơn được thực hiện, thứ hai, nếu sự lựa chọn lành 
mạnh dần trở thành thói quen hành vi của một người thì yếu tố của sự lựa 
chọn có ý thức càng rõ nét và vì thế chúng ta có thể hoàn thiện hơn chính 
mình và những người khác

Như Tỳ-kheo Thanissaro đã viết:
“Một trong những điều Đức Phật tìm ra trong quá trình giác ngộ của 

Ngài là nhân quả không phải là một quan hệ đơn chiều, theo đường thẳng. 
Những gì mà một người đang trải nghiệm vào thời điểm hiện tại được 
định hình bởi cả các hành động trong hiện tại và các hành động trong quá 
khứ. Kết quả của các hành động trong quá khứ và hiện tại tương tác liên 
tục. Vì thế, luôn có chỗ cho đầu vào mới của hệ thống, điều này tạo cho 
con người một khoảng không gian cho những ý chí tự do.”1 

TIỀM NĂNG QUỐC GIA VỀ TIẾN BỘ CỦA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
THIÊN NIÊN KỶ Ở NEPAL

Ở Nepal, nhiều tiến bộ được ghi nhận trong việc trao quyền cho phụ nữ 
(MDG 3), cải thiện sức khỏe bà mẹ (MDG 5), và có lẽ tiến bộ ít hơn một 
chút trong việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em (MDG 4). Tuy nhiên, tiến độ 
không được đồng đều bên trong mỗi mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 
(MDG) và trên cả nước. Phụ nữ hiện nay chiếm 32,8% số đại biểu của 
Quốc hội, nhưng điều này chưa đem tới một phong trào tương tự về bình 
đẳng giới tính trong công việc và trong gia đình: 28% số phụ nữ vẫn thông 
báo về tình trạng bạo lực trong cuộc sống vợ chồng và ngân sách quốc gia 
phân bổ cho Bộ Phụ Nữ chỉ chiếm 0,22% tổng số ngân sách, điều này cho 
thấy mức độ ưu tiên là thấp. 

Tỉ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi đã đạt được mục tiêu ( hiện là 54 
trên 1000), nhưng mục tiêu tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh thì chưa đạt mức 
đề ra, trên thực tế, không có cải thiện nào kể từ năm 2006. Mục tiêu về 
tỷ lệ tử vong bà mẹ đã đạt được (từ 415 trên 100.000 người 2000  giảm 
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xuống còn 170 năm 2013), nhưng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh rất không 
đồng đều trên phạm vi cả nước, các vùng sâu vùng xa và nghèo hơn có tỉ 
lệ trẻ sơ sinh tử vong cao hơn. 2Một trở ngại đáng kể trong việc cải thiện tỉ 
lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh vẫn tiếp tục là vị trí xã hội thấp kém của phụ 
nữ trong xã hội, và hậu quả của tình trạng này là họ không có đủ trong tay 
quyền lực cần thiết, cũng như sự lựa chọn.

VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ NEPAL

“Phát triển” hay “hỗ trợ” là một chủ đề được tranh luận sôi nổi ở tất 
cả các cấp.

Ở mức độ học thuyết về chính trị toàn cầu, một số người cho rằng các 
nước đang phát triển sở dĩ nghèo là vì bị các nước giàu khai thác, và viện 
trợ phát triển không mang tới điều gì thực sự có ích, nó chỉ duy trì tình 
trạng phụ thuộc của các nước nghèo mà thôi. 3Một số người khác lại lập 
luận rằng viện trợ thông qua phát triển cơ sở hạ tầng và gây dựng tiềm 
năng con người có thể giúp các nước đang phát triển cạnh tranh với các 
nước phát triển trên thị trường thế giới. 

Ở mức độ cộng đồng, viện trợ có thể tạo ra tình trạng phụ thuộc, nhiều 
người cho rằng nhiều dự án phát triển bị thất bại khi nguồn tiền tài trợ 
chấm dứt.  Một số tác giả đề cập tới những cái giá “ẩn” mà nước nghèo 
phải trả trong những vụ từ bỏ hoặc rút viện trợ phát triển, trong đó bao 
gồm: “nhân viên mất tinh thần, mọi người thất vọng, chính phủ mất uy 
tín, “tiền vất xuống cống”, lợi ích cho người nghèo không còn, và cơ hội 
bị mất. Những người khác lại nhấn mạnh rằng những khoản viện trợ thực 
sự phù hợp với nhu cầu của người dân và được thực hiện dựa trên nguồn 
lực sẵn có tại địa phương sẽ bền vững hơn 5-6. Nepal đã nhận được hàng 
tỷ USD tiền viện trợ phát triển từ năm 1950, chỉ tính riêng trong vòng hai 
năm 2003-2004, tổng viện trợ nước ngoài nhận được là NRs 189,12 tỷ7. 
Có thể lập luận rằng, nếu viện trợ này được dùng để khuyến khích các 
cộng đồng phát triển các can thiệp đã được tự duy trì trong thời gian dài 
dưới sự hướng dẫn của các nước tài trợ thì kết quả phát triển về kinh tế, 
xã hội và sức khỏe ở Nepal sẽ tốt hơn8.
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NGHIÊN CỨU CỦA GREENTARATRUST VỀ NÂNG CAO SỨC 
KHỎE

GreenTara Trust là một tổ chức phi chính phủ (NGO) theo Phật giáo ở 
Vương quốc Anh với phương châm là tất cả mọi người đều có quyền 
bình đẳng và có đủ khả năng về kinh tế để được chăm sóc sức khỏe, đồng 
thời có quyền cập nhật các thông tin.  Hội hoạt động ở Nepal với hội chị 
em, Green Tara Nepal, để cung cấp một loạt các chương trình. Trọng tâm 
chính của tổ chức này là nghiên cứu các hành động nâng cao sức khỏe, 
phương pháp nâng cao sức khỏe khác nhau được thử nghiệm tại các cộng 
đồng nông thôn và được sử dụng như một cơ sở để tư vấn cho Chính phủ 
và Giáo dục sức khỏe về những gì thực sự mang lại hiệu quả trong các 
môi trường khác nhau ở Nepal. Green Tara Trust hoạt động với sự hỗ trợ 
của các Đại học Sheffield, Bournemouth và Aberdeen ở Anh bằng cách 
hỗ trợ nghiên cứu.

Green Tara Trust đã từ lâu nhận ra rằng các nước phương Nam phụ 
thuộc vào viện trợ của các nước thuộc thế giới thứ nhất, tình huống này 
đòi hỏi một sự thay đổi chính trị. Thứ hai, tổ chức này biết rõ rằng sự thay 
đổi khó có thể xảy ra trong một tương lai gần, do đó mục tiêu trước mắt 
là cải thiện cuộc sống của người dân trong cấu trúc toàn cầu hiện đại. Thứ 
ba, do thiếu cơ sở bằng chứng ở Nepal, Green Tara muốn hoàn thành một 
nghiên cứu thực sự  nghiêm túc, họ có nhóm kiểm soát và có những sự 
đánh giá độc lập từ bên ngoài, để bất kỳ bằng chứng nào cũng đáng tin 
cậy và có thể được sử dụng để ảnh hưởng đến chính sách và thực hành ở 
cấp quốc gia.

Có rất ít nghiên cứu đặc biệt tập trung vào việc thiết kế nâng cao sức 
khỏe ở Nepal, rõ ràng là có một “lỗ hổng” về nghiên cứu nâng cao sức 
khỏe 9. Do đó, trước khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi tìm các tài liệu 
về nâng cao sức khỏe trong lĩnh vực chăm sóc thai phụ ở các nước đang 
phát triển. Dựa trên đánh giá phù hợp về các nhu cầu và sự tham gia của 
cả người sử dụng (tiềm năng) và cộng đồng địa phương rộng lớn, các can 
thiệp nhằm mục đích: (1) cải thiện quyền của phụ nữ để họ có thể tự quyết 
định những vấn đề liên quan sức khỏe của họ, (2) cải thiện thực hành 
chăm sóc trẻ sơ sinh, và (3) cải thiện thực hành chăm sóc bà mẹ.
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Hầu hết các biện pháp can thiệp chỉ đánh giá kết quả trong chương 
trình riêng của họ, hoặc so sánh kết quả với dữ liệu cấp quốc gia. Chương 
trình này nghiêm ngặt hơn so với hầu hết các chương trình khác ở điểm 
sau: có sự kiểm tra trước và sau khi nghiên cứu. Mục đích của việc này 
là để có thể đánh giá một cách có hiệu quả hơn về việc chính sự can thiệp 
của chúng tôi hoặc các chương trình cấp quốc gia đã góp phần cải thiện 
tình hình trên toàn quốc, hay đó là kết quả của những chính sách phát triển 
cấp vùng vốn đang được thực hiện từ trước đó.

Sự can thiệp tập trung vào hai Ủy ban phát triển nông thôn, nằm cách 
20 km về phía nam thủ đô Kathmandu. Đây là những Ủy ban phát triển 
nông thôn điển hình trong thung lũng Kathmandu, thuộc dạng tương đối 
kém phát triển, nhưng phát triển hơn so với các Ủy ban phát triển nông 
thôn ở mức trung bình thuộc nông thôn Nepal. Tổng dân số thuộc 2 Ủy 
ban phát triển nông thôn chưa tới 9.000 người. Một cộng đồng kiểm tra 
với các chỉ số được kết hợp hợp lý đã được lựa chọn ở phía đông bắc 
Kathmandu, và cả hai cộng đồng được đánh giá vào những năm 2008, 
2010 và 2012.

LẬP KẾ HOẠCH CAN THIỆP

Nepal là một xã hội phụ hệ và phụ nữ thường không có quyền lựa chọn 
việc chăm sóc sức khỏe nếu cần. Vì vậy, một yếu tố chủ chốt của công 
trình nghiên cứu là để thiết lập động lực trong gia đình và làm việc với 
những người có quyền quyết định, cũng như với các phụ nữ mang thai, để 
tác động tới sự thay đổi.

Hiện nay, hầu hết các trường hợp tử vong của trẻ sơ sinh là do nhiễm 
trùng và do khí hậu lạnh ở Nepal. Nguy cơ tử vong trẻ sơ sinh có thể được 
giảm bằng cách sử dụng dao được khử trùng để cắt rốn, quấn kín bé ngay 
sau khi sinh, và không tắm cho bé trong vòng 24 giờ. Nguy cơ tử vong 
của mẹ và trẻ sơ sinh cũng được giảm đáng kể nếu có bác sĩ sản có tay 
nghề đỡ đẻ. Tử vong của thai phụ cũng có thể giảm đi nếu được khám thai 
4 lần hoặc nhiều hơn trong thời kỳ mang thai. Tất cả các chỉ số này được 
công nhận là chỉ số thay cho tỷ lệ tử vong sơ sinh và bà mẹ, và do đó được 
sử dụng để đánh giá tác động của chương trình.
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Chính phủ Nepal khuyến khích sinh đẻ ở các cơ sở và cung cấp các ưu 
đãi tiền tệ đối với những phụ nữ sinh ở một trung tâm y tế của Chính phủ, 
đây là một biện pháp nhằm cố gắng giảm tỷ lệ tử vong sản phụ và trẻ sơ 
sinh. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy điều này không thực tế đối với tất cả 
các phụ nữ Nepal do đặc điểm vị trí địa lý của nước này và địa điểm xa 
xôi của nhiều cơ sở y tế: một số phụ nữ có thể phải đi bộ 3 giờ để đến một 
trạm y tế địa phương. Ngoài ra, nhiều trạm y tế không có đủ nhân viên làm 
việc, không thể cung cấp phương tiện hoặc sự riêng biệt, kín đáo mà phụ 
nữ mong muốn khi sinh đẻ. Rõ ràng không mấy ai muốn tới đẻ ở một cơ 
sở y tế nếu thiếu trang bị, chưa có nhân viên hay không mở cửa.

Trong chương trình này, chúng tôi sử dụng một phương pháp thực 
dụng hơn. Chúng tôi khuyến khích các phụ nữ nên khám thai trước khi 
sinh. Khi sinh, chúng tôi khuyến khích người phụ nữ sinh ở một cơ sở địa 
phương với hộ sinh có tay nghề, và những người không đồng ý điều này 
thì  chúng tôi khuyến khích mời hộ sinh có tay nghề để đỡ đẻ tại nhà và 
sử dụng bộ dụng cụ sinh đẻ an toàn. Đồng thời, chúng tôi tăng cường các 
dịch vụ y tế địa phương bằng cách cung cấp thiết bị, hỗ trợ và đào tạo để 
họ có thể đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

CÁC NGUYÊN TẮC ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO SỰ CAN THIỆP

Trao quyền và sự tham gia của cộng đồng được xem là các thành phần 
trong thiết kế của một dự án về  can thiệp sức khỏe có tính bền vững và  
chi phí thấp,  có thể thực hiện được với cộng đồng để thay đổi hành vi  
của cả cá  nhân và nhóm. Trong chương trình này, tất cả các bên liên quan 
đã tham gia vào đánh giá nhu cầu, quyết định lĩnh vực nâng cao sức khỏe 
nào cần tập trung và giám sát cộng đồng. Điều này giúp cải thiện các cơ 
hội trao quyền cho phụ nữ, quyền sở hữu chương trình, sự tham gia và 
phát triển bền vững một sau khi đã kết thúc can thiệp. Bảng 1 liệt kê tám 
yếu tố chính của một chương trình nâng cao  sức khỏe được coi là quan 
trọng để thành công.
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Bảng 1: Triết lý tiềm ẩn của chương trình Green Tara Trust

SỰ CAN THIỆP HOẶC CHƯƠNG TRÌNH MONG MUỐN CẦN PHẢI ĐƯỢC:

1. DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG.

2. THÍCH HỢP VỚI VĂN HOÁ.

3. LẤY PHỤ NỮ LÀM TRUNG TÂM, BAO GỒM LÀM VIỆC VỚI NHỮNG 
NGƯỜI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN SỨC KHỎE CỦA PHỤ NỮ   
(VÍ DỤ NHƯ CÁC BÀ MẸ CHỒNG, CÁC ÔNG CHỒNG).

4. QUY MÔ NHỎ.

5. BỀN VỮNG.

6. TẬN DỤNG TỐT NHẤT CÁC NGUỒN LỰC HIỆN CÓ, CẢ  TỪ PHÍA CHÍNH 
PHỦ VÀ PHI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ QUỐC TẾ 
ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

7. CHI PHÍ THẤP.

8. BAO GỒM CÁC BÊN LIÊN QUAN TỪ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THÔNG QUA 
TOÀN BỘ CHU KỲ TĂNG QUYỀN SỞ HỮU VÀ TỐI ĐA HÓA CƠ HỘI 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Can thiệp

Sự can thiệp bao gồm sự tiếp cận đa phương, chủ yếu gồm 2 nhân 
viên y tế được đào tạo bởi đội Green Tara Trust, dưới sự giám sát của một 
người quản lý chương trình.

Các thành phần chính bao gồm:

Kích hoạt cộng đồng: tiếp cận với cộng đồng, cho phép cộng đồng 
cùng tham gia thiết lập mục tiêu và giám sát tiến độ của chương trình, và 
sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền được công nhận để họ có thể cải 
thiện dịch vụ y tế và cấu trúc quản lý địa phương nơi mình ở.

Hình thành và tái kích hoạt của các nhóm phụ nữ, bao gồm các phụ nữ 
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mang thai, các bà mẹ trẻ và mẹ chồng. Các nhóm này gặp nhau một lần 
một tháng do các thành viên nâng cao sức khỏe tổ chức, họ sẽ được tham 
gia một chương trình giảng dạy trong vòng 18 tháng, bao gồm các lĩnh 
vực trao quyền cho phụ nữ, các biện pháp tránh thai và khoảng thời gian 
giữa hai lần sinh con, khám thai, sinh đẻ và chăm sóc sau khi sinh

Các cuộc đại hội khoảng hai lần một năm để tập trung vào các lĩnh vực 
chưa được cải thiện, người tham gia có thể là tất cả thành viên cộng đồng, 
người tổ chức là các nhóm phụ nữ.

Các nhân viên nâng cao sức khỏe tới nhà thăm các phụ nữ đang mang 
thai không tham gia vào việc chăm sóc thai nhi hoặc các nhóm, khuyến 
khích họ tham gia và làm việc với các thành viên chính của gia đình, 
thường là người chồng và mẹ chồng

Đào tạo các thầy thuốc chữa bệnh theo phương pháp dân gian về mô 
hình y tế sinh đẻ, và để họ có thể tham gia cấp cứu khi cần, và chuyển tiếp 
cho các cơ sở y tế địa phương hoặc gọi xe cứu thương nhanh chóng.

Hỗ trợ và đào tạo các nữ tình nguyện viên cho sức khỏe cộng đồng  
trong chương trình nâng cao sức khỏe để họ có thể giúp các nhóm mà 
không cần tới các nhân viên nâng cao sức khỏe của Green Tara.

Đào tạo cán bộ bệnh viện địa phương và nhân viên y tế để họ có thể  
cung cấp những tiêu chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm tra sức khỏe 
trước và sau khi sinh.

Hỗ trợ các trạm y tế địa phương bằng các thiết bị cơ bản đã bị  mất và 
rèm cửa để giữ kín đáo cho bệnh nhân, việc này được tổ chức bởi phụ nữ 
địa phương

Cung cấp một phòng khám thai di động mỗi tháng một lần cho 2 vùng 
quá cách xa các cơ sở y tế và thai phụ không được khám thai trước khi 
sinh. Điều này đã được thực hiện cùng với sự hỗ trợ của các nhân viên y 
tế chính phủ cấp địa phương, với tư cách là một phần phòng khám tiêm 
chủng của họ. Lao động địa phương cũng đã được đào tạo và giám sát để 
tự  cung cấp dịch vụ này.

Cung cấp các ưu đãi: một tấm chăn dùng cho bé được phát cho tất cả 
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những phụ nữ đi khám thai đủ 4 lần. Bộ dụng cụ đỡ đẻ an toàn đã được 
cung cấp thông qua các nhóm phụ nữ ở mức giá được trợ cấp. Điện thoại 
di động có kèm theo một số tiền nhỏ trong tài khoản được cung cấp cho 
mỗi nhóm phụ nữ để phục vụ cho các giao tiếp có  hiệu quả giữa các 
nhóm, nhân viên và cơ sở y tế.

KẾT QUẢ

Một số lượng lớn các dữ liệu định lượng được thu thập vào thời điểm bắt 
đầu, giữa kỳ và sau 5 năm trong cả cộng đồng can thiệp và cộng đồng 
kiểm soát. Hầu như tất cả các phụ nữ đã sinh con trong 2 năm qua đều 
được phỏng vấn. Dữ liệu định tính cũng được thu thập vào thời điểm bắt 
đầu và trong suốt chương trình. Các kết quả định lượng được lựa  chọn và 
trình bày dưới đây trong Bảng 2.

Bảng 2: Tác động đến các chỉ số lựa chọn liên quan đến sức khỏe và 
trao quyền cho phụ nữ

Các chỉ số chính Kiểm soát Can thiệp
2008 
(%)

2012 
(%)

2008 
(%)

2012 
(%)

Phụ nữ có thể tự quyết định để chăm sóc sức 
khỏe

38 36 37 45

Chồng là người quyết định cho việc chăm sóc 
sức khỏe phụ nữ

38 32 41 25

Người phụ nữ là thành viên của tổ chức địa 
phương

21 18 27 53

Kiến thức về HIV / AIDS: Phương pháp phòng 
bệnh

59 60 60 74

Bổ sung sắt trong khi mang thai 76 79 86 96
Khám thai định kỳ (4 +) 75 80 79 96
Sinh con tại nhà 45 27 39 18
Sinh con tại Bệnh viện 47 69 30 63
Đã tiêm uốn ván 29 94 29 99
Sử dụng bộ dụng cụ an toàn khi sinh 11 9 5 32

Bảng 2 cho thấy rằng ở nhiều chỉ số (tức là câu hỏi), chúng tôi thấy 
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một cải tiến nhỏ trong cộng đồng kiểm soát, do những thay đổi về mặt xã 
hội ở Nepal. Nhưng đối với cộng đồng can thiệp, chúng tôi thấy những cải 
thiện lớn hơn, ví dụ ‘kiến thức về HIV / AIDS: Phương pháp phòng bệnh, 
chúng ta thấy gần như không có thay đổi trong cộng đồng kiểm soát, sự 
gia tăng kiến thức chỉ là một phần trăm từ 59% đến 60%. Tuy nhiên, với 
cộng đồng can thiệp, chúng ta thấy một sự cải thiện lớn hơn nhiều kiến 
thức về chủ đề này, với một bước nhảy vọt từ 60% đến 74%. Tóm lại, đã 
có một cải tiến đáng kể về mặt thống kê trong tất cả các lĩnh vực được 
trình bày ở đây trong cộng đồng can thiệp. Tiêm phòng uốn ván cải thiện 
đáng kể trong cả hai khu vực, điều này chỉ ra rằng kết quả đó có được là 
do các yếu tố trong xã hội Nepal rộng hơn, và không liên quan đến sự can 
thiệp của chúng tôi.

TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ

Kết quả cho thấy một sự gia tăng đáng kể ở phụ nữ thuộc độ tuổi sinh đẻ 
trong cộng đồng can thiệp có thể tự quyết định về việc tiếp nhận những 
phương tiện chăm sóc sức khỏe cho bản thân, trong khi trong cộng đồng 
kiểm soát có xu hướng ngược lại, với số lượng phụ nữ báo cáo về việc 
tự mình lựa chọn việc chăm sóc sức khỏe trong năm 2012 ít hơn so với 
năm 2008. Đồng thời, số lượng những người chồng với tư cách là người 
quyết định chính cho việc chăm sóc sức khỏe đã giảm trong cộng đồng 
can thiệp. Cả hai chỉ số đã không cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cộng 
đồng kiểm soát. Tương tự, chỉ số thay thế cho việc trao quyền cho phụ 
nữ, được đo bằng sự tham gia với tư cách thành viên của họ trong các tổ 
chức địa phương, tăng đáng kể ở khu vực can thiệp nhưng không thay đổi 
trong khu vực kiểm soát.

KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRƯỚC VÀ 
KHI SINH 

Kết quả cho thấy có sự tiến bộ cả về kiến thức và thay đổi hành vi trong 
việc chăm sóc sức khỏe trước và khi sinh. Kiến thức của phụ nữ trong vấn 
đề sức khỏe sinh sản như lây nhiễm HIV đã tăng lên đáng kể trong khu 
vực can thiệp nhưng không có thay đổi trong khu vực kiểm soát. Tương 
tự như vậy, số lượng phụ nữ  bổ sung sắt trong thời kỳ mang thai đã được 
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cải thiện đáng kể trong khu can thiệp so với khu kiểm soát.

Có thể thấy rằng việc sử dụng công cụ sinh đẻ an toàn tăng lên đáng kể 
trong khu can thiệp nhưng không có thay đổi trong khu kiểm soát.  Sinh 
đẻ tại nhà giảm trong cả hai lĩnh vực nhưng mức giảm lớn hơn tại khu vực 
can thiệp. Sinh đẻ tại  bệnh viện tăng ở cả hai khu vực, nhưng tăng nhiều 
hơn trong khu vực can thiệp. Tiêm phòng uốn ván cải thiện rất nhiều trong 
cả hai khu vực.

THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ

Chương trình này đã cho thấy những thay đổi đáng kể về việc trao quyền 
cho phụ nữ, các chỉ số về chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và sức khỏe bà 
mẹ trong khu vực can thiệp. Khu vực kiểm soát được sử dụng để cho thấy 
tác động của các chương trình cấp quốc gia của Nepal, và cho thấy thành 
công trong việc tuyên truyền tiêm phòng uốn ván trong thời kỳ mang thai 
để ngăn ngừa uốn ván sơ sinh. Tương tự như vậy, các nỗ lực cấp quốc gia 
khuyến khích phụ nữ sinh con trong bệnh viện có kết quả phần nào thông 
qua các chỉ số từ khu vực kiểm soát. Tuy nhiên, vì Chính phủ hoàn toàn 
không khuyến khích sử dụng bộ dụng cụ sinh đẻ an toàn hoặc sinh con tại 
nhà, tác động của điều này có thể thấy trong bảng thống kê trên đây: việc 
sử dụng  bộ dụng cụ sinh đẻ an toàn tăng đáng kể trong khu vực can thiệp 
nhưng không thay đổi đáng kể trong khu vực kiểm soát. Chúng tôi khuyến 
khích sinh con ở bệnh viện như một lựa chọn đầu tiên, nhưng chấp nhận 
rằng nhiều người sẽ tiếp tục sinh ở nhà và do đó khuyến khích việc sử 
dụng bộ dụng cụ sinh đẻ an toàn thông qua các nhóm phụ nữ.

Không một kết quả kể trên nào có thể có được nếu không có một kế 
hoạch tỉ mỉ, các cuộc họp cộng đồng trong khoảng thời gian dài giữa các 
bên liên quan và sự tham gia của phụ nữ địa phương, đặc biệt là thông 
qua các nhóm. Một số đàn ông cũng tham gia, nhưng ít hơn số mà chúng 
tôi đã hy vọng. Do đó trở ngại trong việc sử dụng các dịch vụ y tế có thể 
xảy ra ở nhiều cấp độ bao gồm cả mức độ cá nhân, gia đình, cộng đồng 
và hệ thống. Giúp cải thiện truy cập bằng cách giải quyết từng cấp độ có 
thể dẫn đến sự thay đổi, nhưng rất hiếm khi có một câu trả lời cho một 
vấn đề. Can thiệp này được thực hiện trên cơ sở dựa vào cộng đồng, sự 
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tham gia, nhạy cảm về văn hóa và chi phí thấp, và nó hướng tới 3 cấp độ 
đầu tiên. Tuy nhiên sự can thiệp như vậy mất thời gian và đòi hỏi chuyên 
môn quan trọng trong việc lập kế hoạch chương trình, đào tạo và nghiên 
cứu. Nó đòi hỏi tính linh hoạt của chương trình, điều chỉ có thể thực hiện 
được trong một tổ chức nhỏ như Green Tara Trust khi làm việc với một 
cộng đồng nhỏ như vậy, nhưng sẽ khó hơn nhiều nếu nhân cấp quy mô 
này lên mức quốc gia. Thách thức là làm thế nào để sử dụng các nghiên 
cứu có quy mô nhỏ như thế này để tạo ra nguyên tắc nâng cao sức khỏe có 
thể áp dụng được ở cấp quốc gia, nhưng đủ linh hoạt để thay đổi tùy thuộc 
vào tình hình địa phương.

Sau khi Green Tara Trust tổ chức Hội nghị nâng cao sức khỏe  đầu tiên 
tại Nepal vào năm ngoái, Bộ Y tế và Dân số hiện  đang chú ý đến phương 
pháp này và chúng tôi đang hỗ trợ họ trong việc phát triển và kết hợp 
phương pháp này. Một chi nhánh của Bộ Y tế hiện đang được phân bổ để 
giải quyết việc nâng cao sức khỏe, nhưng cho đến bây giờ chi nhánh này 
chủ yếu chỉ chịu trách nhiệm về việc viết ra các tài liệu giáo dục. Ngoài 
ra, để tiến về phía trước, Nepal cần giải quyết các nhiệm vụ. Các động lực 
khác có thể giúp Nepal tiến về phía trước bao gồm những người biết tới 
khái niệm nâng cao sức khỏe, thấy được giá trị của phương pháp này với 
tư cách là một phương pháp có chi phí thấp và hữu hiệu để cải thiện sức 
khỏe, thấy được sự liên quan của nó với tất cả các lĩnh vực khác, từ đường 
xá đến nông nghiệp, cho tới sức khỏe, và bắt đầu đào tạo mọi người bằng 
cách sử dụng cách tiếp cận này.

TƯỜNG THUẬT QUAN ĐIỂM: PHẬT GIÁO VÀ NÂNG CAO SỨC 
KHOẺ 

Tôi đã làm việc ở Nepal trong 20 năm và đã thực hành Phật giáo trong 
cùng một lượng thời gian. Động cơ giúp tôi làm điều này là vì tôi thấy 
được sự gắn bó chặt chẽ của con người với nhau, và tôi cảm thấy mình 
được sinh ra với một số đặc quyền và cơ hội mà một số đồng loại của tôi 
tại các nơi khác trên thế giới không có được. Tôi được tự do thực hành tôn 
giáo của tôi, có  đủ điều kiện vật chất để sống, có thể tự lựa chọn lối sống 
cho bản thân, lập gia đình hay ở độc thân, có con hay không. Hầu hết mọi 
người trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ không nhận ra một điều rằng họ 
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có sự lựa chọn này. Thế hệ của mẹ tôi là thế hệ của những người phụ nữ 
được xã hội quy định là phải lấy chồng và ngồi nhà, không đi làm. Có thể 
họ đã có một sự lựa chọn nhưng các điều kiện  bản thân và xã hội không  
ủng hộ việc lựa chọn nào khác. Tôi muốn tham gia phần nào vào việc tạo 
ra các điều kiện cho phép mọi người có một sự lựa chọn. Sự lựa chọn là 
tùy thuộc vào họ, và hoàn toàn có thể khác sự lựa chọn của bản thân tôi.

Ví dụ, nghiên cứu này cho thấy: một cản trở việc người phụ nữ tự 
quyết định sức khỏe của họ trong gia đình là thiếu tiền bạc. Một phần 
của chương trình khuyến khích tiết kiệm để sinh con, và các nhóm tiết 
kiệm được bắt đầu. Các nhóm này dần lớn lên, và phụ nữ trong cộng 
đồng thành lập một loạt các tổ chức để tự hỗ trợ bản thân. Tôi muốn các 
tổ chức này hình thành theo kiểu hợp tác xã, và cố gắng bao gồm những 
người bị thiệt thòi trong cộng đồng, tức những người nghèo hơn, nghĩa là  
làm lợi cho càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều tổ 
chức với các phong cách khác nhau đã được lập ra, trong khi một số tổ 
chức lập ra để làm lợi nhiều người thì cũng có những tổ chức chỉ có lợi 
cho những người khỏe mạnh, tốt, và dễ tính. Người ta có xu hướng tụ tập 
theo sắc tộc hay đẳng cấp. Là một người đề xướng nâng cao sức khỏe và 
một Phật tử, tôi phải tạm bằng lòng với kết quả ở cấp độ này: Mục đích 
của chương trình là để tạo ra một môi trường tích cực cho việc trao quyền 
và sự lựa chọn cho tất cả mọi người: những gì mọi người sau đó chọn là 
tùy thuộc vào họ.

Khi chương trình này mới bắt đầu triển khai, nhiều phụ nữ không chịu 
ra khỏi nhà để nói chuyện với chúng tôi. Nhưng không lâu sau đó, họ đã 
đến tham gia các cuộc họp đại chúng và các nhóm, sau đó tiết kiệm tiền, 
và dần dần biết cách thương lượng về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 
bản thân. Thay đổi xảy ra nhanh hơn nhiều so với dự kiến của tôi từ một 
sự can thiệp đơn giản như vậy. Vì chúng tôi áp dụng một loạt các kỹ thuật 
nâng cao sức khỏe, khó mà biết rằng công cụ nào dẫn tới sự thay đổi; rất 
có thể là mọi công cụ đều có tác dụng. Lợi thế của việc có một nhóm nhỏ, 
các  nhân viên tận tụy và cộng đồng tham gia là sự giao tiếp tuyệt vời giữa 
việc  lập kế hoạch chương trình và thực địa, do đó, bất cứ điều gì tỏ ra kém 
hiệu quả có thể được điều chỉnh một cách nhanh chóng.

Các thành viên  và nhân viên của GTT ở Anh là Phật tử, nhưng các nhà 
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nghiên cứu, nhân viên Nepal và bản thân cộng đồng thì có nhiều nguồn 
gốc khác nhau. Một số đồng nhất với tôn giáo của họ (ví dụ như Ấn Độ 
giáo, Kitô giáo), những người khác xác định bản thân với tư cách là cá 
nhân trong một khuôn khổ công bằng xã hội hơn (ví dụ như chủ nghĩa xã 
hội). Chúng tôi đạt tới sự thống nhất cơ bản về quan điểm là cùng hướng 
tới giá trị chung: mong muốn tạo điều kiện cho một xã hội tích cực, hài 
hòa, lành mạnh và có thực quyền.

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng một nhóm nhỏ gồm những người có 
nguồn gốc đa dạng, với một nguồn lực tài chính khiêm tốn và rất nhiều 
cam kết, có thể đến với nhau và tạo ra một sự can thiệp để nâng cao sức 
khỏe, ít tốn kém và cho kết quả có thể đo lường được. Tôi cảm giác rằng 
điều mấu chốt là không chỉ có có ý định tốt, mà còn phải biết cách định 
lượng tác động mà công việc của bạn mang tới. Ai cũng biết, trong kinh 
Kalama-sutra, Đức Phật yêu cầu chúng ta không nên chấp nhận các giáo 
lý của Ngài dựa trên đức tin mù quáng, mà trước hết phải thử nghiệm 
chúng để xem cái gì là thích hợp, cái gì là không thích hợp với chúng 
ta. Ngài dạy chúng ta phải quán chiếu và tự trải nghiệm. Tương tự, nếu 
chúng ta muốn có một tác động trên thế giới và muốn chia sẻ điều này với 
những người khác, sẽ là một điều hữu ích nếu chúng ta có một số bằng 
chứng về hiệu quả của phương pháp của chúng ta.  Kalama-sutra cũng đòi 
hỏi chúng ta phải biết thách thức hiện trạng hoặc những gì được xem là 
uy quyền của thời đại; điều này đặc biệt phù hợp cho phụ nữ trong nghiên 
cứu này, vì các chương trình tạo ra một không gian cho sự lựa chọn thực 
sự, và hậu quả của việc làm này là một sự thách thức hệ thống phân cấp 
xã hội đã được chấp nhận bởi những người khác quyết định thay cho họ.

“Này các thiện nam tín nữ Kalama, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều 
đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền, chỉ vì điều đó thuộc về 
truyền thống, chỉ vì điều đó được đồn đại, chỉ vì được ghi lại trong kinh 
điển, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình, chỉ vì điều ấy phù hợp với 
định kiến của mình, chỉ vì điều ấy được sức mạnh ủng hộ, chỉ vì điều đó 
được đạo sư của mình tuyên thuyết. Này các thiện nam tín nữ Kalama, 
khi quý vị thực sự nhận thấy: “Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, 
chói sáng và được người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy 
này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài” thì lúc ấy 
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quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo”10

Chúng ta được bản kinh này dạy không được hành động từ lòng tham, 
sân, si, chúng ta không muốn làm hại người khác bằng các điều kiện 
do chúng ta tạo ra, vì vậy đây không phải tình huống khi người phụ nữ 
nắm lấy quyền lực và những người khác phải chịu đau khổ như một hệ 
quả. Một ví dụ chứng minh về hiệu quả của phương pháp trên thực tế là 
việc khuyến khích phụ nữ đi khám thai hoàn toàn phụ hợp với nguyện 
vọng chung của tất cả các thành viên trong gia đình là có một đứa con 
khỏe mạnh.

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO SỨC 
KHỎE Ở NEPAL TRONG TƯƠNG LAI

Nâng cao sức khỏe có hiệu quả đòi hỏi một loạt các kỹ năng và tính linh 
hoạt trong cách tiếp cận, đây là một điều mới mẻ ở Nepal, và vì thế có 
thể là một thách thức đối với nhiều người. Nó đòi hỏi một sự linh hoạt 
trong suy nghĩ, sử dụng các phương pháp và bao gồm nhiều lĩnh vực; làm 
việc theo cách này ở Anh vốn đã khó, nhưng ở Nepal thậm chí còn khó 
hơn. Nâng cao nhận thức về sức khỏe và phát triển thái độ tích cực và 
hành vi theo hướng sống lành mạnh vẫn còn là một nhu cầu quan trọng 
của người dân. Các khái niệm về nâng cao sức khỏe vẫn không được coi 
là trọng tâm trong cách tiếp cận y tế công cộng rộng lớn hơn ở Nepal. Hệ 
thống giáo dục chính thức của Nepal vẫn còn mang tính chất mô phạm và 
không phát huy tư duy sáng tạo cho đến tận bậc đại học.  Sự chênh lệch 
giới tính, đẳng cấp và sự khác biệt dân tộc tiếp tục là những rào cản ở tất 
cả các cấp độ đối với các công việc cần chung sức thực hiện. Nâng cao 
sức khỏe cũng đòi hỏi Chính phủ phải đầu tư vào người dân cho tương lai, 
không phải vì mục đích ngắn hạn, và có vẻ quá ít các chính trị gia sẵn sàng 
đi theo con đường này. Nếu có, họ không giữ chức vụ đủ lâu để có được 
một sự thay đổi thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, đối với những người có tầm 
nhìn, nâng cao sức khỏe là một giải pháp khả thi lâu dài và chi phí thấp 
để giải quyết một loạt các vấn đề;   một khi được chấp nhận trên diện rộng, 
nâng cao sức khỏe có thể dẫn đến sự giảm thiểu đáng kể các chi phí chăm 
sóc sức khỏe thông qua công tác phòng chống dịch bệnh và biến chứng 
vì chữa trị bao giờ cũng tốn kém hơn là phòng bệnh. Can thiệp hiệu quả 
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cũng có thể mang lại doanh thu cho chính phủ, ví dụ như giảm tiêu thụ 
rượu thông qua thuế.

Hành động xã hội dân sự đã có một tác động đáng kể trong việc thay đổi 
tình hình Nepal kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy theo chủ nghĩa Mao. Điều 
này đã cho thấy tác dụng đáng kể và lâu dài ở cấp địa phương trong 
chương trình của chúng tôi, ví dụ như phòng khám thai di động trong 
vùng trở nên phổ biến đến nỗi các cơ quan y tế của Chính phủ cảm thấy 
phải tiếp tục cung cấp để phục vụ nhu cầu của cộng đồng. Ở cấp quốc gia, 
xã hội dân sự cũng đã có hiệu quả trong các đấu trường khác nhau nhưng 
thường được thực hiện dưới hình thức biểu tình, và các nhượng bộ của 
Chính phủ có xu hướng ngắn hạn. Trong xã hội dân sự, có một loạt các 
phát triển rất đáng chú ý, bao gồm cả một phong trào giáo dục mạnh mẽ 
không chính thức, tham gia học tập và sử dụng cách giải quyết các vấn đề 
dựa trên các quyền nhất định, và   tất cả đều chồng chéo lên nhau cùng với 
việc nâng cao sức khỏe.

Ở một mức độ nào đó, Green Tara Trust đã trở thành một nhịp cầu nối 
xã hội dân sự với các hoạt động ở cấp quốc gia, nhưng điều này còn rất 
hiếm. Nó có thể được thực hiện bởi một nhóm nhỏ, chuyên dụng và có trình 
độ ở Anh và Nepal. Chương trình này đã cho thấy kết quả tuyệt vời, và 
đảm bảo việc tiếp tục nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau ở Nepal. Nó 
có thể phục vụ như là một điểm khởi đầu trong việc xem xét cách mà hệ 
thống y tế có thể kích hoạt hoặc không cho truy cập thông tin y tế ở Nepal 
và bắt đầu xem xét làm thế nào điều này có thể được giải quyết. Nó cũng 
là một điểm khởi đầu tốt để từ đó xem xét lại chương trình y tế cấp quốc 
gia của tất cả các nhân viên y tế và cách thức chuyển giao phương pháp 
nâng cao sức khỏe cho họ. Điều cần thiết hiện nay là tất cả những người 
làm việc trong việc nâng cao sức khỏe ở Nepal và các việc khác cần đến 
với nhau và hợp tác như một nhóm, tiếp tục đẩy mạnh chương trình ở cấp 
quốc gia về phía trước. Thông qua các hoạt động cộng đồng và cấp quốc 
gia nêu trên, điều này hiện nay đã được bắt đầu thực hiện.

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ: 
NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO?
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Các Mục tiêu phat triển thiên niên kỷ có lợi thế lớn vì các mục tiêu đã 
được đề ra rõ ràng để các nước phấn đấu đạt được, và trong vài năm qua 
các mục tiêu này chú trọng vào chính sách, kinh phí và cung cấp chương 
trình phát triển. Đối với mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thứ 5, điều mà 
tôi sẽ sử dụng ở đây như là một ví dụ, các mục tiêu ở Nepal rất rõ ràng, 
và đã đạt được. Điều này không phải nơi nào trên thế giới cũng đạt được. 
Tạm thời, khó có thể chỉ rõ được những yếu tố nào đã hội tụ để làm nên 
thành công như vậy, thậm chí  xảy ra cả cuộc nội chiến vào giữa lúc các cố 
gắng đang được thực hiện. Tuy nhiên, một yếu tố chủ chốt có liên quan là 
nguồn vốn ưu đãi cho các cơ sở y tế và chính những người phụ nữ đã tạo 
ra thành quả đó. Một lượng năng lượng khổng lồ được sử dụng cho việc 
tạo ra những kết quả “tốt”, nhưng lượng năng lượng ít hơn nhiều được 
dùng vào việc tìm ra lý do vì sao người dân không được chăm sóc sức 
khỏe và đưa ra những giải pháp dài hạn để người dân được chăm sóc sức 
khỏe, vì những tiêu chí này được xem 

Ví dụ,  tình trạng thiếu quyền của phụ nữ dẫn đến tình trạng thiếu sự 
lựa chọn về dinh dưỡng, tránh thai, quan hệ tình dục và hôn nhân: thiếu 
quản lý trong các hệ thống y tế nên không thể đảm bảo hiệu quả hoạt động 
và khả năng phục vụ khi một phụ nữ tới khám chữa bệnh, và thiếu phương 
tiện vận chuyển cấp cứu. Sẽ rất thú vị để xem những gì có thể được duy trì 
về hành vi nếu ưu đãi bị cắt giảm và sự chú ý của người dân chuyển sang 
hướng ưu tiên tiếp theo:  Bảo hiểm y tế phổ quát.

Có một số nhược điểm khi đối với mục tiêu thiên niên kỷ thứ 8. Trước 
hết, bất kỳ một vấn đề nào khác đều có xu hướng bị bỏ qua, không được 
tài trợ và được coi là không quan trọng. Ví dụ, giải quyết các bệnh tinh 
thần là một ưu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới trong nhiều năm, nhưng nó 
vẫn tiếp tục ngồi trong ‹tủ sức khỏe’ và không được tài trợ. Tương tự như 
vấn đề nâng cao sức khỏe, giải quyết sức khỏe tâm thần rất phức tạp, lâu 
dài và khó định lượng kết quả đạt được, nhưng vẫn có thể làm được và 
không có lí do gì để chúng ta không hành động. Tuy nhiên, các nhà tài trợ 
và Chính phủ không thích các vấn đề dài hạn và phức tạp, vì họ không 
giành được các phiếu ủng hộ, và các nhà tài trợ thì muốn nhanh chóng 
nhìn thấy kết quả.

Bảo hiểm y tế phổ quát là một lý tưởng cao cả, và có nhiều cách khác 
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nhau để thực hiện điều này. Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sức khỏe của 
từng người là một việc bất khả thi, và mỗi quốc gia sẽ cần phải tự quyết 
định những mô hình mà mình sẽ sử dụng. Không có một mô hình nào phù 
hợp cho tất cả, và điều này đòi hỏi nhiều cải cách quan trọng trong hệ 
thống y tế ở tất cả các nước. Nhiều quốc gia và các cơ quan tài trợ đang 
tìm kiếm quan hệ đối tác công-tư. Không tồn tại một định nghĩa rõ ràng 
thế nào là “Y tế phổ quát” được áp dụng trên thực tế, và điều đáng lo ngại 
là không có những tiêu chí cụ thể để quy định cho chính sách này.

Là một Phật tử, tôi rất quen thuộc với các can thiệp phức tạp. Tôi có thể 
nhìn thấy lợi ích của những thay đổi dài hạn và bền vững rõ hơn là những 
thay đổi cấp tốc, và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều giữ một vai trò trong 
việc ủng hộ chương trình này, vì chúng ta cùng nỗ lực thực hiện các mục 
tiêu thiên niên kỷ. Chúng ta cần kết hợp sự chăm sóc tốt nhất có thể cho 
bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ của chúng ta ngay trong lúc này, trong khi 
cố gắng cải thiện hệ thống tổng thể để phục vụ cho tất cả mọi người. Là 
Phật tử, chúng ta không cần phải chiến đấu chống lại bất kỳ “góc” nào; 
mọi việc chúng  ta làm ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ khác, tất cả các hành 
động của chúng ta ảnh hưởng đến vũ trụ và chúng ta có thể hành động với 
một thái độ bình tỉnh và không phân cực ở bất cứ cấp độ nào mà chúng ta 
đang làm việc.

Tôi thấy không quan trọng là mình đang làm việc trong một cộng đồng 
nhỏ, ở cấp quốc gia hoặc quốc tế, và tôi cảm thấy thoải mái làm việc ở 
tất cả mọi nơi. Điều này không đúng với tất cả mọi người, một số người 
muốn dành một góc đặc biệt cho mình, một số có sức mạnh để làm việc 
trong một môi trường cụ thể, và làm việc ở mọi nơi đòi hỏi sự tự tin, thực 
hành và tính linh hoạt. Sự vô tư này và sự tự tin là một cái gì đó mà tôi có 
thể đóng góp cho thế giới, và tôi tin tưởng rằng nhiều Phật tử có thể làm 
như vậy trong môi trường riêng của họ. Làm việc trên tất cả  các lĩnh vực 
rất quan trọng nếu chúng ta muốn tạo ra sự thay đổi. Tôi đã chứng minh 
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ở đây là cũng có thể làm việc với những người không Phật tử về một tầm 
nhìn chung. Nếu chúng ta đến với nhau, chia sẻ kinh nghiệm của chúng 
ta và điều phối hành động của chúng ta trên toàn thế giới, chúng ta sẽ làm 
việc có hiệu quả hơn với tư cách là các tác nhân thay đổi.
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