
PHỤ LỤC 5b. QUY TRÌNH PHÁT HIỆN, GHI NHẬN, XỬ TRÍ VÀ BÁO CÁO 

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

 

1. MỤC ĐÍCH 

 Hướng dẫn thực hiện chuẩn về việc phát hiện, ghi nhân, xử trí và báo cáo biến cố 

bất lợi tại tổ chống lao quận (huyện) trong khuôn khổ nghiên cứu bedaquilin, phần Cảnh 

giác dược.  

2. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

Tổ chống lao quận (huyện) của 3 cơ sở triển khai nghiên cứu. 

3. NGƯỜI THỰC HIỆN 

- Bác sĩ, y sĩ tại tổ chống lao quận (huyện) của 3 cơ sở triển khai nghiên cứu. 

- Điều phối viên của nghiên cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh. 

4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

4.1. Phát hiện biến cố bất lợi 

 rong giai  oạn  iều tr  ngoại tr , khi bệnh nhân  ến tổ chống lao lĩnh thuốc hoặc 

khi  i giám sát tại nhà bệnh nhân hoặc, bác sĩ, y sĩ cần lưu ý:  

- Quan sát t nh trạng sức kh e thực tế của bệnh nhân 

- H i bệnh nhân ngư i nhà bệnh nhân về các biểu hiện lâm sàng bất thư ng. 

4.2. Xử trí biến cố bất lợi 

 Với mỗi biến cố bất lợi phát hiện  ược, bác sĩ, y sĩ h i thêm thông tin của bệnh 

nhân  ể  ánh giá mức  ộ nặng của biến cố dựa trên bảng phân loại (từ mức  ộ 1  ến mức 

 ộ 4).  rong bảng phân loại này,  ối với các biến cố ở ô màu vàng, bác sĩ, y sĩ tiến hành 

xử trí biến cố cho bệnh nhân tại chỗ; với các biến cố ở ô màu   , bác sĩ, y sĩ cần chuyển 

bệnh nhân lên bệnh viện tuyến tỉnh  ể xử trí biến cố.  uy nhiên, với những biến cố có 

mức  ộ nặng ở ô màu vàng nhưng bác sĩ, y sĩ tại tổ chống lao quận (huyện) không  ủ 

 iều kiện  ể xử trí cho bệnh nhân vẫn có thể chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh  ể xử trí.  

Trong trư ng hợp biến cố có nhiều triệu chứng xảy ra  ồng th i, mức  ộ của biến 

cố  ược quy ước xác   nh theo mức  ộ nặng nhất của triệu chứng (ví dụ, bệnh nhân có 

các triệu chứng buồn nôn tương ứng mức  ộ 2, chán ăn tương ứng mức  ộ 3. Trong 



trư ng hợp này, biến cố xảy ra trên bệnh nhân  ược  ánh giá ở mức  ộ 3). Các biến cố ở 

mức  ộ 3 và 4 cần chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh  ể xử trí.  

 rong trư ng hợp bệnh nhân xảy ra biến cố không thuộc bảng phân loại mức  ộ 

nặng, mức  ộ của biến cố  ược quyết   nh theo thang  ánh giá chung: 

- Mức  ộ 1: Các triệu chứng không gây hoặc ít gây ảnh hưởng  ến các hoạt  ộng chức 

năng và xã hội thông thư ng. 

- Mức  ộ 2: Các triệu chứng gây ảnh hưởng nhiều hơn  ến các hoạt  ộng chức năng và xã 

hội thông thư ng. 

- Mức  ộ 3: Các triệu chứng gây mất khả năng thực hiện các hoạt  ộng chức năng và xã 

hội thông thư ng. 

- Mức  ộ 4: Các triệu chứng gây mất khả năng thực hiện các chức năng tự chăm sóc cơ 

bản hoặc cần phải can thiệp y khoa hoặc phẫu thuật  ể phòng ngừa các thương tật lâu 

dài hoặc mật khả năng vĩnh viễn hoặc tử vong. 

 rong trư ng hợp xử trí  ược tại chỗ, bác sĩ, y sĩ tại tổ chống lao quận (huyện) có thể 

kê  ơn  ể  iều tr  các triệu chứng thông thư ng cho bệnh nhân. Nếu t nh trạng biến cố 

không thuyên giảm hoặc diễn tiến xấu hơn, bác sĩ, y sĩ tại tổ chống lao quận (huyện) cần 

chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến tỉnh  ể xử trí.  

4.3. Báo cáo biến cố bất lợi 

-  ất cả các biến cố phát hiện  ược  ều cần  ược ghi ch p vào Mẫu 4, kể cả với các 

biến cố nhẹ, bác sĩ, y sĩ tại tổ chống lao quận (huyện) không cần dùng thuốc. 

 rong trư ng hợp cần dùng thuốc  iều tr  triệu chứng, bác sĩ, y sĩ cần ghi rõ loại 

thuốc  ã kê cho bệnh nhân vào Mẫu 4.  rong trư ng hợp bệnh nhân  ược chuyển 

lên bệnh viện tuyến tỉnh, bác sĩ, y sĩ, cũng cần ghi rõ trong mẫu phiếu này ( ánh 

dấu vào mục “chuyển bệnh viện tuyến tỉnh” trong phần “Xử trí biến cố” trong 

Mẫu 4).  

- Ngoài những thông tin chung của bệnh nhân (họ tên, ngày sinh, thuốc chống lao 

 ang  iều tr ), bác sĩ cần h i thêm bệnh nhân các thông tin sau  ể  iều vào mẫu 

phiếu: 

 Ngày xuất hiện biến cố. 



 Biến cố còn  ang tồn tại không? Nếu không còn tồn tại, cần h i ngày hết 

các triệu chứng (mục “Ngày hồi phục” trong Mẫu 4). 

   nh trạng hiện tại của biến cố (hồi phục  không hồi phục  hồi phục kèm di 

chứng  không có thông tin). 

4.4. Thu thập và gửi báo cáo 

Mẫu 4  ược thu thập và gửi  ến bệnh viện tuyến tỉnh theo một trong các h nh thức 

sau. Mỗi bệnh viện tuyến tỉnh sẽ lựa chọn h nh thức phù hợp với  ơn v  m nh.  

Hình thức 1: 

- Hàng tháng, Mẫu 4 của mỗi tổ chống lao quận (huyện)  ược tập hợp và gửi  ến 

 iều phối viên của nghiên cứu bệnh viện tuyến tỉnh không chậm hơn ngày 30 của 

tháng  ó.  

- Sau khi nhận  ược,  iều phối viên của nghiên cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh ch u 

trách nhiệm thu thập toàn bộ Mẫu 4 từ các tổ chống lao quận (huyện) và kẹp báo 

cáo này vào từng hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thí  iểm sử dụng bedaquilin. 

Hình thức 2: 

- Đến gần ngày tái khám của bệnh viện tuyến tỉnh, bác sĩ, y sĩ của tổ chống lao quận 

(huyện) giao lại Mẫu 4  ã  iền  ầy  ủ thông tin cho bệnh nhân trực tiếp mang lên 

bệnh viện tuyến tỉnh.  

- Bác sĩ, y sĩ ở tổ chống lao quận (huyện) thông báo cho bác sĩ ở bệnh viện tuyển 

tỉnh số Mẫu 4 bệnh nhân cầm theo  ể bác sĩ của bệnh viện tuyến tỉnh theo dõi và 

h i bệnh nhân khi tái khám.  

Hình thức 3: 

- Bác sĩ, y sĩ ở tổ chống lao quận (huyện)  iền Mẫu 4 bản  iển tử và gửi  ến hòm 

mail của bác sĩ hoặc  iều phối viên của nghiên cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh. 

- Sau khi nhận  ược, bác sĩ hoặc  iều phối viên của nghiên cứu tại bệnh viện tuyến 

tỉnh in Mẫu 4 bản  iện tử ra bản giấy, kẹp báo cáo này vào từng hồ sơ bệnh án 

của bệnh nhân thí  iểm sử dụng bedaquilin. 

- Bản gốc Mẫu 4  ược bác sĩ, y sĩ tại tổ chống lao quận (huyện) bàn giao cho bác sĩ 

của bệnh viện tuyến tỉnh mỗi lần giao ban.  


