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Điện Biên là một tỉnh miền núi có địa hình khó khăn và rào cản ngôn ngữ, nhiều người có nguy cơ lây 
nhiễm HIV cao chưa được tiếp cận thông tin về các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV và các dịch vụ hỗ trợ 
khác. Nhiều người nhiễm HIV không điều trị kịp thời hoặc bỏ điều trị mà dịch vụ y tế không tiếp cận được. 
Dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” góp phần giải quyết những vấn đề này 
bằng cách xây dựng hệ thống phòng chống HIV/AIDS bền vững tại địa phương nhằm giảm lây nhiễm 
HIV/AIDS. Các hoạt động của dự án sử dụng các hệ thống cung cấp dịch vụ tại cộng đồng nhằm cải thiện 
chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ HIV trong các cộng đồng ở khu vực miền núi; tạo môi trường thuận 
lợi từ phía chính quyền địa phương và người dân để triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống 
HIV/AIDS; xây dựng dịch vụ và hỗ trợ liên tục từ cộng đồng tới các cơ sở y tế. Thông qua những hoạt động 
này, dự án có thể tiếp cận được các nhóm có nguy cơ cao nhất; chuyển gửi họ đến các dịch vụ xét nghiệm, 
điều trị và hỗ trợ.  

 

CẢI THIỆN DỊCH VỤ HIV DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 
Dự án phối hợp chặt chẽ với các trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, trung tâm y tế huyện, các tổ chức cộng 
đồng (TCCĐ) và nhân viên cung cấp dịch vụ cộng đồng (NVCĐ) để xây dựng hệ thống dịch vụ và cung cấp các 
gói dịch vụ toàn diện về dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng. NVCĐ và TCCĐ được 
đào tạo và hỗ trợ để cung cấp các dịch vụ HIV/AIDS có chất lượng cho những người có hành vi nguy cơ cao 
(người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, bạn tình của người nghiện chích ma túy và người nhiễm HIV, 
nam quan hệ tình dục đồng giới) và người nhiễm HIV trên địa bàn. Dự án cũng thực hiện các hoạt động truyền 
thông và vận động tại từng cộng đồng để thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hoạt động cung cấp dịch vụ tại 
cộng đồng và thu hút sự tham gia của những người có hành vi nguy cơ cao và người nhiễm HIV trên địa bàn. 

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 
Thông qua chương trình đào tạo được thiết kế riêng, dự án sẽ xây dựng kiến thức và kỹ năng của các nhóm và 
hỗ trợ viên cộng đồng để điều hành các tổ chức có đủ năng lực kỹ thuật và giải trình và để triển khai có hiệu 
quả các can thiệp phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng. Dự án cũng sẽ thúc đẩy sự hợp tác và liên kết giữa 
các TCCĐ và các dịch vụ cộng đồng với các dịch vụ công và các cơ quan chính phủ để đảm bảo chất lượng 
của chương trình phòng chống HIV/AIDS. 

 

KẾT QUẢ 
Trong năm đầu, các hoạt động được thực hiện tại Lào Cai, Điện Biên và Hà Nội. Mạng lưới dịch vụ cộng 
đồng của dự án đã cung cấp dịch vụ dự phòng có chất lượng cho 13.269 người có nguy cơ cao, phát hiện 
653 ca nhiễm HIV mới và chuyển gửi 950 người nhiễm HIV tới dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV. Dự án 
cũng đã đào tạo được 69 NVCĐ với khoảng 60% là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, 9 tổ chức cộng 
đồng được hỗ trợ nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ HIV/AIDS có chất lượng.   

Trong ảnh: Đào tạo kỹ năng truyền thông trực tiếp và cung cấp dịch vụ HIV tại cộng đồng tại Điện Biên (2015) 
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