
Nghiên cứu PV-BDQ                

 MẪU 1 - KHỞI ĐẦU ĐIỀU TRỊ                               ☐ HN              ☐ TPHCM           ☐ CT  

 

Có thể sử dụng nhiều MẪU 1 nếu bệnh nhân có nhiều thuốc dùng kèm hoặc nhiều biến cố 
 

THÔNG TIN CHUNG 

Mã số bệnh nhân:    __________________            Số eTB: _________  

Họ và tên bệnh nhân: _____________________________________        Ngày sinh:   ____/____/____ 

Giới tính:    ☐ Nam   ☐ Nữ                Vị trí tổn thương:    ☐ phổi     ☐ ngoài phổi     ☐ cả hai       ☐ không rõ 

Chiều cao:  |___|___|___| cm            Cân nặng:  |___|___|___|  kg 

Phân loại bệnh nhân:   

☐ Tiền siêu kháng thuốc/ kháng thuốc tiêm ☐ Siêu kháng thuốc              

☐ Tiền siêu kháng thuốc/ kháng FQ ☐ Đa kháng thuốc không dung nạp hoặc kháng với   

nhiều thuốc thuộc nhóm 4 
 

TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG 

Đặc điểm  Có Không  Bệnh mắc kèm Có Không Mô tả (nếu có) 

Suy kiệt ☐ ☐  HIV ☐ ☐  

Nghiện rượu ☐ ☐  Thiếu máu ☐ ☐  

Nghiện thuốc lá ☐ ☐  Đái tháo đường ☐ ☐  

Nghiện ma túy ☐ ☐  Viêm tụy ☐ ☐  

    Viêm dạ dày ☐ ☐  

    Bệnh gan ☐ ☐  

    Bệnh thận ☐ ☐  

    Bệnh tim mạch ☐ ☐  

    Bệnh cơ xương khớp ☐ ☐  

    COPD ☐ ☐  

    Khác    

 

CÁC XÉT NGHIỆM BAN ĐẦU (các xét nghiệm gần đây nhất) 

Tên xét nghiệm Kết quả Đơn vị  Tên xét nghiệm Kết quả Đơn vị 

Hemoglobin (g/dL)    SGOT/AST (U/L)   

Bạch cầu (x109/L)    SGPT/ALT (U/L)   

Tiểu cầu (x109/L)    Bilirubin TP (µmol//l)   

Creatinin (µmol/l)    Bilirubin TT (µmol//l)   

Kali (mmol/l)    Lipase (U/L)   

Magiê (mmol/l)    Amylase (U/L)   

Calci (mmol/l)    TSH (µU/L)   

Acid uric (µmol//l)    Đường huyết  (mmol/L)   
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Đo thính lực    Khoảng QT (ms)  

Soi đáy mắt   Khác  

 

THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO 

Tên thuốc Liều/ngày (đơn vị) Ngày/tuần Ngày bắt đầu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

TIỀN SỬ DÙNG THUỐC (trong vòng 30 ngày gần đây) và THUỐC DÙNG KÈM 

Thuốc (tên thuốc, liều dùng, đường dùng) Đang dùng 

1. ☐ 

2. ☐ 

3. ☐ 

4. ☐ 

5. ☐ 

 

CÁC BIẾN CỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE (trong vòng 30 ngày gần đây) 

Mô tả đặc điểm biến cố Thông tin về biến cố 

1. Ngày xuất hiện: ____/____/____ 

Biến cố còn tồn tại: ☐ Có ☐ Không 

2. Ngày xuất hiện: ____/____/____ 

Biến cố còn tồn tại: ☐ Có ☐ Không 

 
Ngày báo cáo: 

 

 
____/____/______ 

 
Người báo cáo: 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
__________________________ 

 


