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Phụ lục 2a. HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU 1 - KHỞI ĐẦU ĐIỀU TRỊ 

 

Câu trúc của mẫu phiếu 

1. Thông tin chung 

2. Tình trạng lâm sàng 

3. Các xét nghiệm ban đầu 

4. Thuốc điều trị lao 

5. Tiền sử dùng thuốc và thuốc dùng kèm 

6. Các biến cố liên quan đến sức khỏe 

 

1. Thông tin chung 

 Mục “Nơi báo cáo”: chọn đơn vị báo cáo tương ứng: HN (Hà Nội) hoặc 

TPHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc CT (Cần Thơ).  

 Mục “ Mã số bệnh nhân”: điền mã số đăng ký điều trị MDR-TB đơn vị đã cấp 

cho bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân có 01 mã trong cả nghiên cứu.  

 Mục “Số eTB”: điền mã tự sinh trên hệ thống eTB Manager. 

 Mục “Họ tên bệnh nhân”: điền họ và tên của bệnh nhân. 

 Mục “Ngày sinh”: điền ngày/tháng/năm sinh của bệnh nhân theo thông tin trên 

chứng minh thư nhân dân. 

 Mục “Giới tính”: đánh dấu (√) vào một trong hai ô “nam” hoặc “nữ”. 

 Mục “Vị trí tổn thương”: đánh dấu (√) vào một ô thể hiện vị trí tổn thương của 

bệnh nhân, bao gồm: tổn thương tại phổi, ngoài phổi hoặc cả hai. Trong trường 

hợp không có thông tin, chọn ô “không rõ”. 

 Mục “Chiều cao”: điền chiểu cao của bệnh nhân (tính theo cm) khi khởi đầu 

điều trị phác đồ có BDQ. 

 Mục “Cân nặng”: điền cân nặng của bệnh nhân (tính theo kg) khi khởi đầu 

điều trị phác đồ có BDQ. 

 Mục “Phân loại bệnh nhân”: đánh dấu (√) vào một ô thể hiện đối  tượng bệnh 

nhân lao được chỉ định phác đồ có BDQ, bao gồm: tiền siêu kháng thuốc/ 

kháng thuốc tiêm; tiền siêu kháng thuốc/ kháng FQ; siêu kháng thuốc và đa 

kháng thuốc không dung nạp hoặc kháng với nhiều thuốc thuộc nhóm 4.  
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2. Tình trạng lâm sàng 

 Mục “đặc điểm”: đánh dấu (√) vào một trong hai ô “có” hoặc “không” tương 

ứng với các đặc điểm lâm sàng được đưa ra, bao gồm: suy kiệt, nghiện rượu, 

nghiện thuốc lá, nghiện ma túy.  

 Mục “Tình trạng bệnh nhân”: đánh dấu (√) vào một trong hai ô “ có” hoặc 

“không” tương ứng với các bệnh mắc kèm được đưa ra, bao gồm: HIV, thiếu 

máu, đái tháo đường, viêm tụy, viêm dạ dày, bệnh gan, bệnh thận, bệnh tim 

mạch, bệnh cơ xương khớp, COPD. Trong ô mô tả, ghi rõ loại bệnh cụ thể và 

tình trạng hiện tại của bệnh lý đang mắc (tương ứng với bệnh mắc kèm đã chọn 

“có” ở danh sách bên cạnh) nếu có thông tin. Ví dụ, bệnh nhân mắc kèm đái 

tháo đường typ II kiểm soát kém, phần bệnh mắc kèm chọn “có” ở dòng “đái 

tháo đường” và ở ô mô tả, ghi rõ “đái tháo đường typ II kiểm soát kém”. 

Trường hợp bệnh nhân đang có bệnh lý khác mắc kèm ở thời điểm khởi đầu 

điều trị, điền vào dòng “khác” và mô tả ở ô bên cạnh tương tự như trên. 

 

3. Phần xét nghiệm 

 Điền các kết quả xét nghiệm sinh hoá và huyết học (có liên quan đến việc theo 

dõi biến cố bố bất lợi trong quá trình điều trị) gần nhất và trong vòng 30 ngày 

trước khi khởi đầu điều trị.  

 Một số xét nghiệm được gợi ý, bao gồm: hemoglobin, số lượng bạch cầu, số 

lượng tiểu cầu, creatinin máu, kali máu, calci máu, acid uric máu, SGOT/AST, 

SGPT/ALT, bilirubin toàn phần, bilirubin tự do, lipase, amylase, TSH, đường 

huyết, khoảng QT và đo thính lực. Trong điều kiện của cơ sở, không bắt buộc 

thực hiện xét nghiệm magiê máu và thay kết quả “soi đáy mắt” bằng “đo thị 

lực”. 

 Trong trường hợp bệnh nhân còn được thực hiện các xét nghiệm khác nằm 

ngoài các xét nghiệm trên, cán bộ điền mẫu ghi vào các dòng “khác” hoặc điền 

các kết quả này vào một tờ giấy riêng và kẹp vào cùng Mẫu 1. Lưu ý, cán bộ 

điền mẫu chỉ cần lựa chọn các xét nghiệm quan trọng và có liên quan đến việc 

theo dõi biến cố bố bất lợi trong quá trình điều trị, ví dụ xét nghiệm urê máu, 

T3, T4. 



 

 

 

  3 

 Trong trường hợp đơn vị trong phiếu xét nghiệm giống với đơn vị in sẵn trong 

mẫu, cán bộ điền mẫu không cần điền cột “đơn vị”.  

 Trong trường hợp đơn vị trong phiếu xét nghiệm khác với đơn vị in sẵn trong 

mẫu, cán bộ điền mẫu gạch bỏ đơn vị cũ và điền thêm đơn vị của phiếu xét 

nghiệm.  

 

4. Phần thuốc điều trị lao 

 Phần này bao gồm các thuốc chống lao trong phác đồ được Hội đồng điều trị 

quyết định cho bệnh nhân sử dụng.  

 Tương ứng với mỗi dòng ghi rõ tên thuốc chống lao (tên viết tắt), tổng liều 

trong 1 ngày (tính theo đơn vị mg hoặc g), số lần dùng trong 1 tuần và ngày bắt 

đầu sử dụng. 

 Đây là các thông tin ở thời điểm bắt đầu điều trị, không kể đến các thay đổi 

trong lộ trình điều trị (ví dụ, sau 8 tháng hết giai đoạn tấn công, không dùng 

thuốc tiêm) hay thay đổi trong cách dùng của BDQ (ví dụ, sau 2 tuần, chuyển 

từ liều hàng ngày sang liều cách nhật)… 

 

5. Phần tiền sử dùng thuốc và thuốc dùng kèm 

 Phần này bao gồm các thuốc khác ngoài thuốc chống lao trong phác đồ có 

BDQ mà bệnh nhân sử dụng trong vòng 30 ngày trước khi khởi đầu điều trị và 

thuốc dùng kèm với thuốc chống lao khi khởi đầu điều trị phác đồ có BDQ.  

 Các thông tin quan trọng bao gồm tên thuốc và ở thời điểm khởi đầu điều trị 

phác đồ có BDQ, bệnh nhân có đang dùng thuốc này hay không. Nếu bệnh 

nhân đã dùng thuốc trong 30 ngày trước khi khởi đầu điều trị và hiện không 

dùng, không đánh dấu vào “đang dùng”. Nếu bệnh nhân dùng thuốc trong 

vòng 30 ngày trước khi khởi đầu điều trị và hiện vẫn đang dùng (ví dụ, thuốc 

ARV), đánh dấu vào ô “đang dùng”. 

 Nếu có thông tin về liều dùng, đường dùng của các thuốc này, cán bộ điền mẫu 

ghi thêm thông tin này vào mẫu phiếu. 

 Nếu bệnh nhân sử dụng nhiều hơn 5 thuốc, cán bộ điền mẫu điền thêm 1 Mẫu 1 

khác và điền các thuốc còn lại vào phần “tiền sử dùng thuốc và thuốc dùng 
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kèm” (các phần khác không cần điền), sau đó, kẹp mẫu này vào Mẫu 1 đã điền 

đầy đủ thông tin.  

 

6. Phần biến cố liên quan đến sức khỏe 

 Phần này bao gồm các biến cố liên quan đến sức khỏe hay các tình trạng lâm 

sàng của bệnh nhân xảy ra trong vòng 30 ngày trước khi khởi đầu điều trị phác 

đồ có BDQ, không bao gồm các tình trạng lâm sàng liên quan đến bệnh lý lao.  

 Các thông tin quan trọng bao gồm mô tả đặc điểm biến cố và ở thời điểm khởi 

đầu điều trị phác đồ có BDQ, biến cố này có hay không còn tồn tại. Nếu bệnh 

nhân xảy ra một biến cố liên quan đến sức khỏe trong 30 ngày trước khi khởi 

đầu điều trị và hiện đã hết, ở dòng “biến cố còn tồn tại”, chọn ô “không”. Nếu 

bệnh nhân xảy ra một biến cố liên quan đến sức khỏe trong 30 ngày trước khi 

khởi đầu điều trị và hiện vẫn đang mắc, dòng “biến cố còn tồn tại”, chọn ô 

“có”. 

 Nếu có thông tin về ngày xuất hiện của biến cố, cán bộ điền mẫu ghi thêm 

thông tin này vào mẫu phiếu. 

 Nếu bệnh nhân xảy ra nhiều hơn 2 biến cố, cán bộ điền mẫu điền thêm 1 Mẫu 1 

khác và điền các biến cố còn lại vào phần “biến cố liên quan đến sức khỏe” 

(các phần khác không cần điền), sau đó, kẹp mẫu này vào Mẫu 1 đã điền đầy 

đủ thông tin.  

 

- Thông tin về cán bộ điền mẫu 

 Mục “Ngày thực hiện”: cán bộ điền mẫu điền ngày/tháng/năm thực hiện. 

 Mục “Người báo cáo”: cán bộ điền mẫu ghi rõ họ tên và ký xác nhận.  
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Phụ lục 2b. HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU 2 - BÁO CÁO BIẾN CỐ BẤT LỢI 

HOẶC THAY ĐỔI THUỐC ĐIỀU TRỊ 

 

Cấu trúc của mẫu phiếu: 

1. Thông tin chung 

2. Thay đổi thuốc chống lao 

3. Các xét nghiệm 

4. Báo cáo biến cố bất lợi 

 

1. Thông tin chung 

 Mục “Nơi báo cáo”: chọn đơn vị báo cáo tương ứng: HN (Hà Nội) hoặc 

TPHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc CT (Cần Thơ).  

 Mục “ Mã số bệnh nhân”: điền mã số đăng ký điều trị MDR-TB mà đơn vị đã 

cấp cho bệnh nhân, đã quy định ở Mẫu 1.  

 Mục “Số eTB”: điền mã tự sinh trên hệ thống eTB Manager. 

 Mục “Ngày khám”: điền ngày/tháng/năm y, bác sĩ khám cho bệnh nhân. 

 Mục “Họ tên bệnh nhân”: điền họ và tên của bệnh nhân. 

 Mục “Ngày sinh”: điền ngày/tháng/năm sinh của bệnh nhân theo thông tin trên 

chứng minh thư nhân dân. 

 Mục “Chiều cao”: điền chiểu cao của bệnh nhân (tính theo cm) ở thời điểm 

khám. 

 Mục “Cân nặng”: điền cân nặng của bệnh nhân (tính theo kg) ở thời điểm 

khám (cần điền đầy đủ thông tin này ở mỗi lần tái khám theo lịch cho bệnh 

nhân). 

 Mục “Thuốc điều trị lao đang sử dụng”: khoanh tròn vào loại thuốc chống lao 

bệnh nhân đang sử dụng ở thời điểm xảy ra biến cố. 

 Mục “Thuốc dùng kèm”: điền các loại thuốc dùng kèm với thuốc chống lao 

bệnh nhân ở thời điểm xảy ra biến cố (kể cả thuốc có nguồn gốc dược liệu, thực 

phẩm chức năng). Lưu ý: các loại thuốc khác ở đây không bao gồm thuốc dùng 

để xử trí biến cố bất lợi..  
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 Trong trường hợp báo cáo biến cố cũ (biến cố theo dõi từ tháng trước), không 

cần điền mục “Thuốc điều trị lao đang sử dụng” và “Thuốc dùng kèm”. 

 

2. Phần Thay đổi thuốc 

 Phần này bao gồm các thay đổi về loại thuốc chống lao hoặc thay đổi về liều 

thuốc chống lao, không áp dụng với các thuốc khác dùng kèm. 

 Phần này bao gồm cả các thay đổi trong lộ trình điều trị (ví dụ, sau 8 tháng hết 

giai đoạn tấn công, không dùng thuốc tiêm) hay thay đổi trong cách dùng của 

BDQ (ví dụ, sau 2 tuần, chuyển từ liều hàng ngày sang liều cách nhật). 

 Trước hết, cán bộ điền mẫu đánh dấu (√) vào ô “không thay đổi” hoặc “có thay 

đổi” ở phần “Thay đổi thuốc chống lao”. Trong trường hợp có thay đổi, cán bộ 

điền mẫu lựa chọn lý do phù hợp cho sự thay đổi này, bao gồm: gặp biến cố bất 

lợi, hết giai đoạn tấn công, cách dùng của BDQ, hết thuốc tại cơ sở, có thai 

hoặc điều trị thất bại. Trường hợp bệnh nhân có lý do thay đổi thuốc khác các 

lý do nêu trên, đánh dấu vào ô “khác” và ghi rõ lý do này trong khoảng trống 

còn lại. 

 Trong trường hợp thay đổi loại thuốc, ghi rõ tên thuốc cũ - thuốc cũ; liều dùng 

của thuốc cũ - thuốc mới tương ứng, ngày dừng thuốc cũ - ngày bắt đầu thuốc 

mới. Lưu ý, đây là các trường hợp rút hẳn thuốc ra khỏi phác đồ điều trị và thay 

bằng thuốc chống lao khác.  

 Nếu trường hợp rút hẳn thuốc ra khỏi phác đồ điều trị và không thêm 

thuốc chống lao khác vào, chỉ cần điền các thông tin ở phần thuốc cũ, 

phần thông tin ở thuốc mới không cần điền. 

 Phần thay đổi loại thuốc này không bao gồm các trường hợp tạm ngừng 

thuốc và chưa có quyết định rút hẳn thuốc ra khỏi phác đồ. Ngày bắt đầu 

thuốc mới có thể không nối tiếp sau ngày dừng thuốc cũ. 

 Trong trường hợp thay đổi liều thuốc, ghi rõ tên thuốc được thay đổi liều, liều 

cũ (tổng liều dùng trong 1 ngày và số lần dùng trong 1 tuần cũ), liều mới (tổng 

liều dùng trong 1 ngày và số lần dùng trong 1 tuần mới) và ngày thay đổi liều.  

 Phần thay đổi liều thuốc không bao gồm các trường hợp sử dụng thuốc 

chống lao ở liều thấp trong trường hợp giải mẫn cảm.  
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3. Phần xét nghiệm 

 Cán bộ điền mẫu cần điền đầy đủ kết quả của các xét nghiệm được làm định kỳ 

theo quy định của CTCLQG (phụ lục 7). Các kết quả xét nghiệm bình thường 

vẫn cần được điền đầy đủ. 

 Đối với các xét nghiệm có kết quả bất thường, được theo dõi nhiều lần trong 

nhiều ngày, cán bộ điền mẫu lưu ý:  

 Ghi kết quả xét nghiệm lần đầu vào Mẫu 2. 

 Các kết quả bất thường theo dõi về sau ra 1 tờ giấy riêng và kẹp vào 

Mẫu 2 (chú ý ghi rõ ngày xét nghiệm tương ứng). 

 

4. Phần báo cáo biến cố bất lợi 

 Đây là phần thông tin quan trọng nhất. Cán bộ điền mẫu cần lưu ý, báo cả cả 

biến cố MỚI và biến cố CŨ, báo cáo cả CÓ và KHÔNG CÓ biến cố. Mỗi biến 

cố có cùng cùng kiểu độc tính - hướng xử trí được báo cáo vào 1 MẪU BÁO 

CÁO riêng. 

 Biến cố mới là các biến cố mới phát hiện lần đầu HOẶC biến cố đã xảy 

ra trước đây nhưng đã hết, nay lặp lại lần nữa. 

 Biến cố cũ là các biến cố đang tiếp tục theo dõi ở tháng trước đó, hiện 

tại chưa hết. 

 Mục “Có ghi nhận biến cố trong tháng không”: đánh dấu (√) vào ô “có” hoặc 

“không” tương ứng với thực tế thăm khám/ điều trị cho bệnh nhân. Trong 

trường hợp, cán bộ điền mẫu chọn “không”, nghĩa là xác nhận trong tháng 

không phát hiện được biến cố bất lợi nào và không cần điền các thông tin về 

biến cố ở phía dưới. 

 Mục “Biến cố phát hiện được là biến cố mới hay cũ”: đánh dấu (√) vào ô 

“có” hoặc “không” tương ứng với định nghĩa biến cố cũ/ mới đã nêu ở trên. 

 Mục “Mô tả đặc điểm biến cố”: 

 Với các biến cố mới: cần mô tả rõ các dấu hiệu, triệu chứng bất thường 

xuất hiện trên bệnh nhân. Lưu ý, không ghi chung chung như phản ứng 

tiêm truyền, dị ứng, phản ứng tại chỗ… 
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 Với các biến cố cũ: cần mô tả diễn biến lâm sàng của các triệu chứng bất 

thường này trong tháng vừa qua, đặc biệt lưu ý diễn biến ngừng/ giảm 

liều thuốc nghi ngờ.  

 Mục “Biến cố được ghi nhận trong giai đoạn”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện 

phát hiện biến cố được phát hiện trong giai đoạn nào, bao gồm: nội trú ban đầu, 

tái khám định kỳ, tái khám đột xuất, lĩnh thuốc tại tổ chống lao quận (huyện), 

giám sát tại nhà. Trong trường hợp biến cố được phát hiện trong tình huống 

hoặc giai đoạn khác, cán bộ điền mẫu chọn ô “khác” và điền rõ thông tin về 

tình huống hoặc giai đoạn phát hiện biến cố.  

 Mục “Ngày xuất hiện”: ghi ngày/tháng/năm xuất hiện biến cố. Cán bộ điền 

mẫu có thể thu được thông tin qua việc thăm khám lâm sàng, hồi cứu bệnh 

nhân hoặc từ Mẫu 4 được gửi từ tổ chống lao quận (huyện). 

 Mục “Biến cố còn tồn tại không”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện tình trạng hiện 

tại của biến cố. Lưu ý, diễn biến này của biến cố tương ứng diễn biến ở thời 

điểm điền Mẫu 2, khác với thời điểm điền Mẫu 4 của tổ chống lao quận/ huyện. 

Cán bộ điền Mẫu 2 chú ý cập nhật diện biến của biến cố.  

 Nếu biến cố không còn tồn tại (đã hết), đánh dấu vào ô “không”. Trong 

trường hợp này, ghi rõ ngày/tháng/năm biến cố hồi phục. 

 Nếu biến cố còn tồn tại (chưa hết), đánh dấu vào ô “có”. Trong trường 

hợp này, cán bộ điền mẫu cần tiếp tục báo cáo ở tháng tiếp theo diễn 

biến của biến cố trong tháng vừa qua.  

 Mục “Mức độ nặng của biến cố”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện mức độ nặng 

của biến cố, bao gồm mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 hoặc mức độ 4. 

 Mức độ nặng của biến cố được đánh giá theo bảng phân loại (Phụ lục 6). 

 Biến cố có nhiều triệu chứng đơn lẻ (ví dụ, buồn nôn, nôn, tăng AST, 

ALT), bác sĩ đánh giá mức độ nặng của từng triệu chứng và kết luận 

mức dộ nặng của biến cố là mức độ nặng nhất của các triệu chứng. 

 Trong trường hợp bệnh nhân xảy ra biến cố không thuộc bảng phân loại 

mức độ nặng, mức độ của biến cố được quyết định theo thang đánh giá 

chung được quy định trong phần đầu của phụ lục 6. 
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 Với cùng 1 biến cố, mức độ nặng được đánh giá trong Mẫu 2 này có thể 

khác mức độ nặng được đánh giá trong Mẫu 4 của tổ chống lao quận/ 

huyện. Bác sĩ điền Mẫu 2 là người quyết định mức độ nặng của biến cố. 

 Mục “Mức độ nghiêm trọng của biến cố”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện mức độ 

nghiêm trọng của biến cố, bao gồm không nghiêm trọng, nhập viện/ kéo dài 

thời gian nằm viện, gây thương tật vĩnh viễn, đe dọa tính mạng hoặc tử vong.  

 Mức độ nặng của biến cố được đánh giá theo nhận định của bác sĩ, dựa 

vào hậu quả biến cố gây ra cho bệnh nhân.  

 Mục “Xử trí biến cố”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện cách xử trí biến cố cho bệnh 

nhân, bao gồm không xử trí, đã xử trí ở tổ chống lao quận/ huyện, tạm ngừng 

thuốc, giảm liều thuốc và ngừng thuốc. Cán bộ điền mẫu có thể chọn nhiều ô 

lựa chọn phù hợp với cách xử trí tại đơn vị. 

 Trong trường hợp biến cố nhẹ, không cần xử trí, lựa chọn ô “không xử 

trí”. 

 Trong trường hợp biến cố đã được xử trí tại tổ chống lao quận (huyện), 

ghi rõ cách xử trí tổ chống lao quận (huyện) đã thực hiện. 

 Trong trường hợp tạm ngừng thuốc hoặc giảm liều thuốc hoặc ngừng 

thuốc, ghi rõ tên thuốc chống lao được tạm ngừng hoặc giảm liều thuốc 

hoặc ngừng - rút khỏi phác đồ. Các thông tin chi tiết về thay đổi liều 

hoặc thay đổi loại thuốc cần được ghi cụ thể trong mặt 1 Mẫu 2, phần 

“Thay đổi thuốc chống lao”. 

 Các thuốc điều trị triệu chứng, thuốc điều trị hỗ trợ mà bệnh viện tuyến 

tỉnh đã sử dụng để xử trí biến cố bất lợi cho bệnh nhân cần được ghi vào 

mục “khác”. 

 Mục “Hậu quả của biến cố”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện hậu quả của biến cố, 

bao gồm: hồi phục/ cải thiện, hồi phục kèm di chứng, không hồi phục/ không 

cải thiện hoặc không có thông tin. Cán bộ điền mẫu chỉ chọn 1 lựa chọn phù 

hợp nhất với tình trạng hiện tại của bệnh nhân.  

 Trong trường hợp biến cố đang được xử trí ở thời điểm báo cáo Mẫu 2 

và chưa rõ hậu quả, lựa chọn mục “không có thông tin”. 
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 Trong trường hợp biến cố xảy ra liên tục, không hết, lựa chọn ô “không 

hồi phục/không cải thiện”. 

 Trong trường hợp chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn lựa chọn mục “hồi 

phục/cải thiện”. Đây là các trường hợp biến cố đã hồi phục một phần 

nhưng vẫn còn tồn tại nên cần báo cáo tiếp tục ở tháng sau. 

 Mục “Thuốc nghi ngờ”: 

 Phần này cần được theo dõi và đánh giá bởi bác sĩ điều trị. 

 Ghi rõ ràng, đầy đủ hai mục yêu cầu bao gồm: tên viết tắt của thuốc 

chống lao nghi ngờ gây biến cố, liều dùng của thuốc ở thời điểm xảy ra 

biến cố. Chú ý: ở mục này, bác sĩ chỉ điền các thuốc nghi ngờ gây biến 

cố, không điền tất cả các thuốc chống lao đang sử dụng cho bệnh nhân 

(trừ trường hợp nghi ngờ tất cả các thuốc này đều có khả năng gây ra 

biến cố). 

 Đánh dấu (√) vào ô có câu trả lời phù hợp với câu hỏi “Có ngừng hoặc 

giảm liều thuốc nghi ngờ không?”. Chú ý: không nhầm lẫn giữa không 

ngừng hoặc giảm liều thuốc nghi ngờ (đánh dấu vào ô “không”) và 

không có thông tin về diễn biến sau khi ngừng hoặc giảm liều thuốc 

nghi ngờ (không điền ở câu hỏi tiếp theo). 

 Trường hợp có ngừng hoặc giảm liều thuốc nghi ngờ, đánh dấu (√) 

vào một trong hai ô “có” hoặc “không” ở câu hỏi tiếp theo “Nếu có, 

phản ứng có cải thiện không?”để xác định phản ứng có cải thiện sau 

khi ngừng hoặc giảm liều thuốc hay không. 

 Trong trường hợp, ở thời điểm điền Mẫu 2, không có thông tin về 

diễn biến của biến cố sau khi ngừng hoặc giảm liều thuốc nghi ngờ, 

không điền ở câu hỏi tiếp theo “Nếu có, phản ứng có cải thiện 

không?”. Mẫu 2 ở tháng tiếp theo cần cập nhật về diễn biến này. 

 Đánh dấu (√) vào ô có câu trả lời phù hợp với câu hỏi “Có tái sử dụng 

thuốc nghi ngờ không?”. Chú ý: không nhầm lẫn giữa không tái sử dụng 

thuốc nghi ngờ (đánh dấu vào ô “không”) và không có thông tin về diễn 

biến sau khi tái sử dụng thuốc nghi ngờ (không điền ở câu hỏi tiếp theo). 
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 Trường hợp có tái sử dụng thuốc nghi ngờ đánh dấu (√) vào một 

trong hai lựa chọn “có” hoặc “không” ở câu hỏi tiếp theo “Nếu có, 

phản ứng có lặp lại không?”để xác định phản ứng có lặp lại khi tái sử 

dụng thuốc hay không. 

 Trong trường hợp, ở thời điểm điền Mẫu 2, không có thông tin về 

diễn biến của biến cố sau khi tái sử dụng thuốc nghi ngờ, không điền 

ở câu hỏi tiếp theo “Nếu có, phản ứng có lặp lại không?”. Mẫu 2 ở 

tháng tiếp theo cần cập nhật về diễn biến này. 

 

- Thông tin về cán bộ điền mẫu 

 Mục “Ngày thực hiện”: cán bộ điền mẫu điền ngày/tháng/năm thực hiện. 

 Mục “Người báo cáo”: cán bộ điền mẫu ghi rõ họ tên và ký xác nhận.  
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Phụ lục 2c. HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU 3 - 

BẢNG QUẢN LÝ BIẾN CỐ BẤT LỢI 

 

 Mẫu 3 được kẹp vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Thông tin chung của mẫu 3 

bao gồm họ và tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân và số eTB. 

 Sau khi điền Mẫu 2,bác sĩ quy kết loại của biến cố để điền vào Mẫu 3. Loại 

biến cố được quy kết dựa trên nhận định của bác sĩ. Tương ứng với mỗi biến 

cố, bác sĩ điền diễn biến của biến cố này theo từng tháng để theo dõi. Trong đó, 

dấu “x” tương ứng với biến cố đã hết; dấu “o” tương ứng với biến cố chưa hết, 

vẫn còn tồn tại.  

 Với các biến cố còn tồn tại, bác sĩ cần theo dõi, để tiếp tục đánh giá ở 

tháng tiếp theo. Chỉ khi biến cố đã hết, bác sĩ mới dừng việc theo dõi và 

báo cáo ở tháng tiếp theo. 

 Mỗi biến cố được điền vào một dòng trong Mẫu 3. 

 Bác sĩ cần rà soát bảng quản lý biến cố bất lợi này hàng tháng để kiểm 

tra biến cố cũ và cập nhật biến cố mới.  
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Phụ lục 2d. HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU 4 

BÁO CÁO BIẾN CỐ BẤT LỢI TẠI TỔ CHỐNG LAO QUẬN (HUYỆN) 

 

Cấu trúc của mẫu phiếu: 

1. Thông tin chung 

2. Báo cáo biến cố bất lợi 

 

1. Thông tin chung 

 Mục “Nơi báo cáo”: chọn đơn vị báo cáo tương ứng: HN (Hà Nội) hoặc 

TPHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc CT (Cần Thơ).  

 Mục “ Mã số bệnh nhân”: điền mã số đăng ký điều trị MDR-TB mà đơn vị đã 

cấp cho bệnh nhân, đã quy định ở Mẫu 1.  

 Mục “Số eTB”: điền mã tự sinh trên hệ thống eTB Manager. 

 Mục “Họ tên bệnh nhân”: điền họ và tên của bệnh nhân. 

 Mục “Ngày sinh”: điền ngày/tháng/năm sinh của bệnh nhân theo thông tin trên 

chứng minh thư nhân dân. 

 Mục “Thuốc điều trị lao đang sử dụng”: khoanh tròn vào loại thuốc chống lao 

bệnh nhân đang sử dụng ở thời điểm xảy ra biến cố. 

 Mục “Thuốc dùng kèm”: điền các loại thuốc dùng kèm thuốc chống lao bệnh 

nhân sử dụng ở thời điểm xảy ra biến cố. Trong trường hợp bệnh nhân đang 

dùng thuốc khác (kể cả thuốc có nguồn gốc dược liệu, thực phẩm chức năng), 

ghi rõ tên các loại thuốc này. Lưu ý: các loại thuốc khác ở đây không bao gồm 

thuốc dùng để xử trí biến cố bất lợi.  

 

2. Phần báo cáo biến cố bất lợi 

 Mục “Mô tả đặc điểm biến cố”: cần mô tả rõ các dấu hiệu, triệu chứng bất 

thường xuất hiện trên bệnh nhân. Lưu ý, không ghi chung chung như phản ứng 

tiêm truyền, dị ứng, phản ứng tại chỗ… 

 Mục “Biến cố được ghi nhận trong giai đoạn”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện 

phát hiện biến cố được phát hiện trong giai đoạn nào, bao gồm: lĩnh thuốc tại tổ 

chống lao quận (huyện) hoặc giám sát tại nhà. Trong trường hợp biến cố được 
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phát hiện trong tình huống hoặc giai đoạn khác (ví dụ, bệnh nhân gọi điện trực 

tiếp cho bác sĩ ở tổ chống lao), cán bộ điền mẫu chọn ô “khác” và điền rõ thông 

tin về tình huống hoặc giai đoạn phát hiện biến cố.  

 Mục “Ngày xuất hiện”: ghi ngày/tháng/năm xuất hiện biến cố. 

 Mục “Biến cố còn tồn tại không”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện tình trạng hiện 

tại của biến cố. Lưu ý, diễn biến này của biến cố tương ứng diễn biến ở thời 

điểm điền Mẫu 4, khác với thời điểm điền Mẫu 2 của bệnh viện tuyến tỉnh.  

 Nếu biến cố không còn tồn tại (đã hết), đánh dấu vào ô “không”. Trong 

trường hợp này, ghi rõ ngày/tháng/năm biến cố hồi phục. 

 Nếu biến cố còn tồn tại (chưa hết), đánh dấu vào ô “có”.  

 Mục “Mức độ nặng của biến cố”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện mức độ nặng 

của biến cố, bao gồm mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 hoặc mức độ 4. 

 Mức độ nặng của biến cố được đánh giá theo bảng phân loại (Phụ lục 6). 

 Biến cố có nhiều triệu chứng đơn lẻ (ví dụ, buồn nôn, nôn, tăng AST, 

ALT), bác sĩ đánh giá mức độ nặng của từng triệu chứng và kết luận 

mức độ nặng của biến cố là mức độ nặng nhất của các triệu chứng. 

 Trong trường hợp bệnh nhân xảy ra biến cố không thuộc bảng phân loại 

mức độ nặng, mức độ của biến cố được quyết định theo thang đánh giá 

chung được quy định trong phần đầu của phụ lục 6. 

 Mục “Xử trí biến cố”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện cách xử trí biến cố cho bệnh 

nhân, bao gồm không xử trí, đã xử trí ở tổ chống lao quận/ huyện, hoặc chuyển 

bệnh viện tuyến tỉnh. 

 Trong trường hợp biến cố nhẹ, không cần xử trí, lựa chọn ô “không xử 

trí”. 

 Trong trường hợp biến cố đã được xử trí tại tổ chống lao quận (huyện), 

ghi rõ cách xử trí tổ chống lao quận (huyện) đã thực hiện. 

 Trong trường hợp tổ biến cố cần chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh xử trí, 

lựa chọn ô “chuyển bệnh viện tuyến tỉnh”. 

  Trong trường hợp biến cố đã được xử trí tạm thời ở tổ chống lao quận 

(huyện) trước khi chuyển bệnh viện tuyến tỉnh, có thể lựa chọn đồng 
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thời 2 ô “xử trí ở tổ chống lao quận/ huyện” và “chuyển bệnh viện tuyến 

tỉnh”. 

 Các trường hợp xử trí khác ở tổ chống lao quận/ huyện, chọn ô “khác” 

và ghi rõ vào khoảng trống bên cạnh.  

 Mục “Hậu quả của biến cố”: đánh dấu (√) vào ô thể hiện hậu quả của biến cố, 

bao gồm: hồi phục/ cải thiện, hồi phục kèm di chứng, không hồi phục/ không 

cải thiện hoặc không có thông tin. Cán bộ điền mẫu chỉ chọn 1 lựa chọn phù 

hợp nhất với tình trạng hiện tại của bệnh nhân.  

 Trong trường hợp biến cố đang được xử trí ở thời điểm báo cáo Mẫu 4 

và chưa rõ hậu quả, lựa chọn ô “không có thông tin”. 

 Trong trường hợp biến cố xảy ra liên tục, không hết, lựa chọn ô “không 

hồi phục/không cải thiện”. 

 

- Thông tin về cán bộ điền mẫu 

 Mục “Ngày thực hiện”: cán bộ điền mẫu điền ngày/tháng/năm thực hiện. 

 Mục “Người báo cáo”: cán bộ điền mẫu ghi rõ họ tên và ký xác nhận.  
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Phụ lục 2e. HƯỚNG DẪN ĐIỀN 

MẪU KHAI THÁC THÔNG TIN BỆNH NHÂN 

 

 Mẫu khai thác thông tin bệnh nhân được bệnh nhân/ người nhà bệnh nhân điền 

trong lúc chờ tái khám. Mẫu được điền bằng cách trả lời các câu hỏi được đưa 

ra trong mẫu phiếu.  

 Điều dưỡng có thể hỗ trợ thêm bệnh nhân/ người nhà bệnh nhân để điền các 

thông tin trong mẫu phiếu phù hợp.  

 Trong trường hợp bệnh nhân có điều trị tại bệnh viện hoặc đến cửa hàng 

thuốc, đề nghị bệnh nhân xin cung cấp thêm thông tin được yêu cầu trong 

mẫu phiếu. Các trường hợp bệnh nhân đến phòng khám tư cũng cần được 

điền các thông tin tương tự như phần câu hỏi “Trong tháng vừa qua, anh/chị 

có đi khám và điều trị tại bệnh viện nào không”. 

 Tương ứng với mỗi dấu hiệu/ triệu chứng bất thường được liệt kê trong 

mẫu, bệnh nhân chọn “có” hoặc “không” theo tình trạng thực tế của mình. 

 

 


