
Nghiên cứu PV-BDQ 

 
MẪU 2  - BÁO CÁO BIẾN CỐ BẤT LỢI  

HOẶC THAY ĐỔI THUỐC ĐIỀU TRỊ 
☐ HN              ☐ TPHCM           ☐ CT  

 

Nếu là biến cố vẫn tồn tại, xin tiếp tục theo dõi vào báo cáo định kì. 

THÔNG TIN CHUNG 

Mã số bệnh nhân:_________________Số eTB:   _________ Ngày khám: ____/____/____ 

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

Chiều cao:  |___|___|___| cm Cân nặng:  |___|___|___|  kg  (cần phải điền đủ tại mỗi lần khám) 

Thuốc điều trị lao đang sử dụng (khoanh tròn vào tên loại thuốc điều trị lao đang sử dụng): 

Z Lzd Cfz Pto Bdq Cm Cs PAS Lfx 

Thuốc dùng kèm (ghi nhận các thuốc khác bệnh nhân hiện đang dùng): 

Thuốc (tên thuốc, liều dùng, đường dùng) Ngày bắt đầu Ngày dừng thuốc 

   

   

   

   

   

   

 

THAY ĐỔI THUỐC CHỐNG LAO: ☐ Không thay đổi                         ☐ Có thay đổi: Xin điền tiếp thông tin bên dưới 

 

Lý do thay đổi: 

 

 Gặp biến cố bất lợi 

 Hết giai đoạn tấn công 

 Cách dùng của BDQ 

 Hết thuốc tại cơ sở 

Có thai 

 Điều trị thất bại 

 Khác (ghi rõ): __________________ 

Thay đổi LOẠI THUỐC 

Tên thuốc CŨ Liều/ngày Ngày/tuần Ngày dừng thuốc 

1.    

2.    

3.    

Tên thuốc MỚI Liều/ngày Ngày/tuần Ngày bắt đầu 

1.    

2.    

3.    

Thay đổi LIỀU THUỐC 

Tên thuốc 
Liều CŨ Liều MỚI 

Ngày thay đổi liều 
Liều/ngày Ngày/tuần Liều/ngày Ngày/tuần 

1.      

2.      

3.      

4.      
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Nếu là biến cố vẫn tồn tại, xin tiếp tục theo dõi vào báo cáo định kì. 

Các xét nghiệm cận lâm sàng  

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

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

Bạch cầu (x10
9
/L)    SGPT/ALT (U/L)   

Tiểu cầu (x10
9
/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)   

Đo thính lực     Khoảng QT (ms)   

Soi đáy mắt    Khác   

BÁO CÁO BIẾN CỐ BẤT LỢI MỚI xuất hiện hoặc báo cáo BIẾN CỐ CŨ vẫn đang phải theo dõi 

Mô tả đặc điểm và diễn biến của biến cố Thông tin để đánh giá biến cố 

 
 

Có ghi nhận được biến cố trong tháng không?: ☐ Có ☐ Không 

Biến cố phát hiện được là biến cố cũ hay mới? ☐ Cũ ☐ Mới 

Biến cố được ghi nhận trong giai đoạn: 

☐Nội trú ban đầu ☐Lĩnh thuốc tại TCL quận (huyện) 

☐Tái khám định kỳ  ☐Giám sát tại nhà 

☐Tái khám đột xuất ☐ Khác (ghi rõ): 

Ngày xuất hiện: ____/____/____;  

Biến cố còn tồn tại không?: ☐ Có ☐ Không  

        Nếu không còn tồn tại, ngày hồi phục:  ____/____/____ 

Mức độ nặng của biến cố (đánh giá theo bảng phân loại) 

☐Mức độ 1           ☐Mức độ 2       ☐Mức độ 3         ☐ Mức độ 4 

Mức độ ngiêm trọng của biến cố (đánh giá theo nhận định của bác sĩ): 

☐ Không nghiêm trọng ☐ Đe dọa tính mạng 

☐ Nhập viện/kéo dài nằm viện ☐Tử vong 

☐ Gây thương tật vĩnh viễn  
 

Xử trí biến cố: 

☐ Không xử trí 

☐Đã xử trí ở tổ chống lao quận/ huyện (ghi rõ) 

_____________________________________  

☐ Tạm ngừng thuốc:______________________________________ 

☐ Giảm liều thuốc:_______________________________________ 

☐ Ngừng thuốc:_________________________________________ 

☐ Khác (ghi rõ):____________________________________________________________________________________ 

Hậu quả của biến cố: 

☐ Hồi phục/cải thiện  

☐ Hồi phục kèm di chứng:_______________________ 

☐ Không hồi phục/không cải thiện 

☐ Không có thông tin 

Thuốc nghi ngờ gây ra biến cố bất lợi (bác sĩ theo dõi và đánh giá) 

STT Tên thuốc Liều dùng 

Có ngừng hoặc 
giảm liều thuốc 

nghi ngờ không? 

Nếu có, phản 
ứng có cải thiện 

không? 

Có tái sử dụng 
thuốc nghi ngờ 

không? 

Nếu có, phản ứng 

có lặp lại không? 

1    Có       Không  Có       Không  Có       Không  Có       Không 

2    Có       Không  Có       Không  Có       Không  Có       Không 

3    Có       Không  Có       Không  Có       Không  Có       Không 

4    Có       Không  Có       Không  Có       Không  Có       Không 

 

Ngày báo cáo: 
____/____/______ Người báo cáo: 

(ký và ghi rõ họ tên) 
____________________ 

 


