
 

 

a. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu mối liên quan giữa kiến thức, hành vi về vệ sinh phụ 

nữ với tình trạng viêm âm đạo tại phường Long Bình 

b. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Dân số - KHHGĐ TP. Biên Hòa 

c. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS. Trần Phương Hoa 

Người tham gia chính: BS Huỳnh Cao Hải,BS Trần Hữu Hậu,Mai Thị Thanh 

Nga, Huỳnh Thị Minh Huệ, Khuất Thị Mỹ Lương, Thái Hương Thu, Võ Văn 

Tưởng, Đàm Thị Thuần, Huỳnh Thị Kim Sương 

d.  Mục tiêu của nhiệm vụ: 

Là nghiên cứu tình hình và mối liên quan giữa kiến thức hành vi về vệ sinh phụ nữ 

với tình trạng viêm âm đạo tại phường Long Bình TP.Biên Hòa năm 2010, trên cơ 

sở đó nêu những kiến nghị góp phần phổ biến những kiến thức về vệ sinh cho phụ 

nữ ở phường Long Bình nói riêng hay địa bàn TP. Biên Hòa nói chung 

đ.  Kết quả thực hiện (tóm tắt): 

1. Tỷ lệ hiện mắc của viêm âm đạo chung là 31,7%, trong đó viêm âm đạo do vi 

khuẩn là 26,3%, do nấm là 5,4% không thấy sự hiện diện của Trichomonas 

vaginalis. 

2. Tỷ lệ phụ nữ có kiến thức hành vi tốt về vệ sinh phụ nữ chiếm tỷ lệ cao trong 

cộng đồng 74,20% (302/407).Trong đó: 

- Tỉ lệ phụ nữ có kiến thức tốt về VSPN là 76,4% 

-Tỉ lệ phụ nữ có hành vi tốt về VSPN là 96,3% 

3. Có 3 yếu tố tương quan giữa kiến thức hành vi về vệ sinh phụ nữ với tình trạng 

viêm âm đạo: 

- Phụ nữ có kiến thức chưa tốt về vệ sinh phụ nữ có nguy cơ bị viêm âm đạo cao 

gấp 2.8 lần so với phụ nữ có kiến thức tốt. 

- Phụ nữ có hành vi chưa tốt về vệ sinh phụ nữ có nguy cơ viêm âm đạo cao gấp 

3.4 lần so với phụ nữ có hành vi tốt.  

- Số người có kiến thức tốt về vệ sinh phụ nữ thì khả năng hành vi tốt về vệ sinh 

phụ nữ cao gấp 2,237 lần so với số người có kiến thức chưa tốt về vệ sinh phụ nữ.   

e. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 9/2010 đến tháng 11/2011 

g.  Kinh phí thực hiện: 107,060,000 đồng 

 


