
  

 

 

  

 

Nghiên cứu Khảo sát Sức khỏe Tình dục và Vi rút Lây truyền qua đường 

máu trong cộng đồng di dân (MiBSS) 

 

Đặt vấn đề 

BBV và STI (vi rút lây truyền qua đường máu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục) ảnh hưởng đến 

tất cả các nhóm người sống ở Úc. Tuy nhiên, chúng ta hiện không biết nhiều về kiến thức, thái độ, hành 

vi hoặc cách sinh hoạt của người di dân sống ở Úc. Điều này gây trở ngại cho việc biết được liệu các 

chính sách và các dịch vụ hiện tại có đáp ứng được nhu cầu của người di dân hay không. 

Chúng tôi đang nỗ lực thay đổi điều này, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, đặc biệt là các 

thành viên cộng đồng di dân đến từ Đông Nam Á, Đông Bắc Á và vùng châu Phi cận Sahara, các nhà 

cung cấp dịch vụ, các học giả, các nhà hoạch định chính sách, cũng như những nhân vật then chốt ra 

các quyết định. 

Kết quả khảo sát đến thời điểm hiện tại 

Nghiên cứu khảo sát sức khỏe tình dục và vi rút lây qua đường máu trong cộng đồng di dân (MiBSS) là 

một dự án quốc gia nhằm đánh giá kiến thức và cách sinh hoạt của người di dân từ Đông Nam Á, Đông 

Bắc Á và vùng châu Phi cận Sahara liên quan đến các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs) và vi 

rút lây truyền qua đường máu (BBV). 

Dự án do Hội đồng Nghiên cứu Úc cấp kinh phí với sự đóng góp của các bên liên quan tại cấp tiểu bang. 

Tại Queensland, nguồn kinh phí bổ sung đã được nhận từ Quỹ Nghiên cứu Sức khỏe Tình dục của 

Queensland Health. Các thành viên ban chỉ đạo bao gồm đại diện của Queensland University of 

Technology, the University of Southern Queensland, the Ethnic Communities Council of Queensland, 

Metro North Public Health Unit, Queensland Positive People và Curtin University (Perth). 

 

Tại Queensland, 454 cuộc khảo sát đã được hoàn thành trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến 

tháng 4 năm 2021 với mẫu khảo sát phân bổ đồng đều giữa các vùng sinh ra đề cập ở trên. 

Phân tích sơ bộ làm dấy lên những lo ngại và cho thấy các kết quả sau: 

Các thành viên cộng đồng di dân khá quen thuộc với HIV nhưng nhận thức về các bệnh chlamydia, bệnh 

lậu, viêm gan siêu vi  B và viêm gan siêu vi C là thấp. Nhiều người được hỏi không biết: 

• Xét nghiệm máu của người trưởng thành ở Úc không bao gồm xét nghiệm HIV (54% không biết 

điều này); 

• có những loại thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) uống trước khi quan hệ tình dục để 

phòng nhiễm HIV (84% không biết điều này); 



• một người có thể mắc bệnh STI mà không có bất kỳ triệu chứng nào (44% không biết điều này); 

• một người chỉ có một bạn tình vẫn có thể  mắc bệnh STI thông qua đường tình dục (45% không 

biết điều này); 

• không có vaccine phòng ngừa viêm gan siêu vi C (65% không biết điều này);  

• có thuốc chữa khỏi viêm gan siêu vi C (72% không biết điều này); và 

• sự khác biệt giữa viêm gan siêu vi B và các loại viêm gan khác, mặc dù đã từng nghe nói về bệnh 

viêm gan (77% không biết điều này) 

Nhiều người được hỏi cho biết tỷ lệ sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần đây nhất là thấp 

(dưới một phần ba số người hiện có sinh hoạt tình dục trả lời có ) và chỉ hơn một phần ba người được 

hỏi cho biết đã được xét nghiệm STI/BBV trong hai năm qua. 

Có một số khác biệt có ý nghĩa thống kê trong các câu trả lời căn cứ theo khu vực sinh, giới tính và độ 

tuổi. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của những chương trình nâng cao sức khỏe phải phù hợp với sự 

đa dạng của dân số. 

 

Điều gì tiếp theo? 

Một báo cáo chi tiết các phát hiện sẽ được công bố vào giữa năm 2021. Chúng tôi dự kiến chia sẻ 

báo cáo vào cuối tháng 7 trong một loạt các hội thảo. Các hội thảo này sẽ là cơ hội để thảo luận về 

các phát hiện và phát triển các khuyến nghị về chính sách và cải tiến dịch vụ. 

Chúng tôi cần có quý vị chung tay. Để đảm bảo các khuyến nghị và lộ trình tiếp theo của chúng tôi 

là phù hợp, chúng tôi trân trọng mời các thành viên của các cộng đồng di dân đến từ  Đông Nam Á, 

Đông Bắc Á và vùng châu Phi cận Sahara, các nhà cung cấp dịch vụ, học giả, các nhà hoạch định 

chính sách và những người quyết định chính sách tham gia cùng chúng tôi và cung cấp những hiểu 

biết sâu sắc và những câu chuyện về trải nghiệm của chính quý vị. 

 

 

Tôi có thể hỗ trợ như  thế nào? 

Chúng tôi đang tìm kiếm ý kiến đóng góp của các bên liên quan về các khuyến nghị xây dựng chính sách 

và cải thiện dịch vụ, liên quan đến Nghiên cứu khảo sát sức khỏe tình dục và vi rút lây truyền qua đường 

máu trong cộng đồng di dân (MiBSS). Để đăng kí về mối quan tâm của quý vị hoặc tìm hiểu thêm, hãy 

gửi  email đến TS Joanne Durham  joanne.durham@qut.edu.au và đề “MiBSS” trong dòng chủ đề. Hoặc 

quý vị điền vào mẫu trực tuyến ngắn này . Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị để cung cấp thêm thông tin 

chi tiết về cách thức để quý vị có thể trở thành một phần của công việc quan trọng này. 

 

Để biết thêm thông tin về cuộc khảo sát, hãy truy cập: https://www.aushsi.org.au/mibss/ 

Nghiên cứu khảo sát sức khỏe tình dục và vi rút lây truyền qua đường máu trong cộng đồng di dân 

(MiBSS) - tháng 7 năm 2021. 
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