ベトナム語
Mẫu 2

] Phiếu dự chẩn trước khi tiêm chủng

[

(đối tượng là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và học sinh tiểu học)
Nhiệt độ cơ thể trước khi khám

℃

Địa chỉ
Họ tên người được tiêm

Nam/Nữ

Họ tên phụ huynh

Ngày Ngày … tháng … năm …
sinh (Tròn … tuổi … tháng)

Nội dung câu hỏi

Cột trả lời

Bạn đã đọc bản hướng dẫn được phát từ địa phương về việc tiêm chủng sẽ
thực hiện ngày hôm nay chưa?
Hỏi về lịch sử phát triển của con bạn.
Trọng lượng trẻ lúc mới sinh (
) g Có bất thường gì khi mới sinh không?
Có bất thường gì sau khi sinh không?

Có

Không

Có
Có
Có

Không
Không
Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Bác sĩ khám bệnh đó có nói là hôm nay có thể đi tiêm chủng không?

Có

Không

Có từng bị co giật (lên kinh phong) không? Khoảng (

Có

Không

Lúc đó có bị sốt không?

Có

Không

Đã từng bị thuốc hay thức ăn làm nổi ban, mề đay gây khó chịu trong người chưa?

Có

Không

Trong số người thân có ai được chẩn đoán là bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Đã từng được nói là có bất thường khi khám sức khỏe sơ sinh chưa?
Hôm nay, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?
Hãy viết ra triệu chứng cụ thể. (
)
Trong vòng một tháng gần đây có bị bệnh gì không?
Tên bệnh (
)
Trong vòng một tháng gần đây, gia đình và xung quanh có ai bị sởi, rubella,
thủy đậu, quai bị không? Tên bệnh (
)
Từ khi sinh ra đến giờ, gia đình và xung quanh có ai bị bệnh lao không?
Trong vòng một tháng gần đây, có đi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm chủng (
)
Từ khi sinh ra đến giờ, có đi khám bác sĩ do mắc dị tật bẩm sinh, bệnh về tim
mạch, thận, gan, thần kinh, suy giảm miễn dịch, hoặc các bệnh khác không?
Tên bệnh (
)
) tuổi

Từ trước đến nay, cơ thể có từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm chủng (
)
Trong số người thân, có ai từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Trong vòng 6 tháng gần đây, có được truyền máu hay tiêm gamma globulin không?

Cột điền dành cho bác sĩ

Có câu hỏi gì về tiêm chủng ngày hôm nay không?
Có Không
Cột điền dành cho bác sĩ
Căn cứ theo khảo sát ở trên và kết quả chẩn đoán bệnh, tôi nhận định là (có thể tiêm/hoãn tiêm) đối với việc tiêm chủng
ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi đã giải thích cho phụ huynh về hiệu quả, các phản ứng phụ của việc tiêm chủng, và chương
trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra.
Bác sĩ kí tên hoặc ghi tên đóng dấu
Hãy khoanh tròn vào một trong các nội dung trong ngoặc.
Sau khi nhận chẩn đoán và hướng dẫn của bác sĩ, cũng như hiểu rõ hiệu quả, mục đích của tiêm chủng, khả năng xảy
ra phản ứng phụ nghiêm trọng và chương trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra, v.v...
Tôi (đồng ý / không đồng ý) với việc tiêm chủng.
Phiếu dự chẩn này dùng để đảm bảo tính an toàn của việc tiêm chủng. Sau khi hiểu rõ điều này, tôi đồng ý với việc phiếu
dự chẩn này được giao cho địa phương.
Chữ kí của phụ huynh (tự kí)
※

Tên vắc-xin sử dụng
Tên vắc-xin
Lot No.
(Chú ý) Cần xác nhận xem vắc-xin
có còn hạn sử dụng không.

※

Liều lượng tiêm
(Tiêm dưới da)

Nơi thực hiện tiêm/Tên bác sĩ/Thời gian tiêm

Nơi thực hiện tiêm
ml Thời gian tiêm Ngày

Tên bác sĩ
tháng năm

(Chú ý) Gamma globulin là một loại sản phẩm từ máu, được tiêm vào với mục đích phòng ngừa bệnh lây nhiễm
như viêm gan A và điều trị bệnh lây nhiễm loại nặng, v.v... Đối với những người từng tiêm thuốc này
trong vòng 3 đến 6 tháng trở lại đây, hiệu quả tiêm chủng đối với các bệnh như sởi, v.v... có thể sẽ không
được phát huy hết.
※Về việc tiêm vắc-xin BCG, sẽ ghi mô tả là “Tiêm dưới da một lượng quy định bằng kim ống dùng cho BCG”.
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Phiếu dự chẩn trước khi tiêm chủng đối với bệnh nhiễm HPV
Nhiệt độ cơ thể trước khi khám

℃

Địa chỉ
Họ tên người được tiêm

Nam/Nữ

Họ tên phụ huynh※
Nội dung câu hỏi

Ngày Ngày … tháng … năm …
sinh (Tròn … tuổi … tháng)
Cột trả lời

Bạn đã đọc bản hướng dẫn được phát từ địa phương về việc tiêm chủng sẽ
thực hiện ngày hôm nay chưa?
Hôm nay, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?
Hãy viết ra triệu chứng cụ thể. (
)
Trong vòng một tháng gần đây có bị bệnh gì không?
Tên bệnh (
)
Trong vòng một tháng gần đây, có đi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm chủng (
)
Từ khi sinh ra đến giờ, có đi khám bác sĩ do mắc dị tật bẩm sinh, bệnh về tim
mạch, thận, gan, thần kinh, suy giảm miễn dịch, hoặc các bệnh khác không?
Tên bệnh (
)
Bác sĩ khám bệnh đó có nói là hôm nay có thể đi tiêm chủng không?
Có từng bị co giật (lên kinh phong) không? Khoảng (
) tuổi
Lúc đó có bị sốt không?
Đã từng bị thuốc hay thức ăn làm nổi ban, mề đay gây khó chịu trong người
chưa?
Trong số người thân có ai được chẩn đoán là bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh
không?
Từ trước đến nay, cơ thể có từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm chủng (
)
Trong số người thân, có ai từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Hiện tại, bạn có khả năng đang mang thai không? (chẳng hạn như kinh nguyệt
chậm so với dự định, v.v...)
(Chú ý) Cần lưu ý khi tiêm cho người đang mang thai.

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có
Có
Có

Không
Không
Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Cột điền dành cho
bác sĩ

Có câu hỏi gì về tiêm chủng ngày hôm nay không?
Có Không
Cột điền dành cho bác sĩ
Căn cứ theo khảo sát ở trên và kết quả chẩn đoán bệnh, tôi nhận định là (có thể tiêm/hoãn tiêm) đối với việc tiêm chủng
ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi đã giải thích cho phụ huynh (hoặc cho người được tiêm trong trường hợp người đó đã kết
hôn) về hiệu quả, các phản ứng phụ của việc tiêm chủng, và chương trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khỏe
do tiêm chủng gây ra.
Bác sĩ kí tên hoặc ghi tên đóng dấu
※Hãy

khoanh tròn vào một trong các nội dung trong ngoặc.
Sau khi nhận chẩn đoán và hướng dẫn của bác sĩ, cũng như hiểu rõ hiệu quả, mục đích của tiêm chủng, khả năng xảy
ra phản ứng phụ nghiêm trọng và chương trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra,
v.v... Tôi (đồng ý/không đồng ý) với việc tiêm chủng.
Phiếu dự chẩn này dùng để đảm bảo tính an toàn của tiêm chủng. Sau khi hiểu rõ điều này, tôi đồng ý với việc phiếu
dự chẩn này được giao cho địa phương.
Chữ kí của phụ huynh (hoặc của người được tiêm trong trường hợp người đó đã kết hôn) Tự kí
Tên vắc-xin sử dụng
Tên vắc-xin
Lot No.
(Chú ý) Cần xác nhận xem vắc-xin
có còn hạn sử dụng không.
※

Liều lượng tiêm
Tiêm trong cơ
0.5 ml

Nơi thực hiện tiêm/Tên bác sĩ/Thời gian tiêm
Nơi thực hiện tiêm
Thời gian tiêm Ngày

Trong trường hợp người được tiêm đã kết hôn thì không cần điền vào phần tương ứng.

Tên bác sĩ
tháng năm
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Phiếu dự chẩn trước khi tiêm chủng đối với bệnh nhiễm HPV
(Trường hợp không đi cùng phụ huynh)
Hướng dẫn khi tiêm chủng đối với bệnh nhiễm HPV
○ Dành cho phụ huynh: Vui lòng đọc kĩ nội dung.
※【Dành

cho phụ huynh có con ở độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi thuộc đối tượng được tiêm chủng dự phòng】

Từ trước đến nay, khi thực hiện tiêm chủng cho trẻ, phụ huynh cần phải đi cùng; tuy nhiên, đối với tiêm chủng bệnh
nhiễm HPV dành cho trẻ từ 13 tuổi trở lên (13 tuổi ~ 16 tuổi), nếu phụ huynh có nguyện vọng cho phép trẻ tiêm chủng
sau khi đã đọc, hiểu, và đồng ý với các thông tin ghi trong phiếu dự chẩn này, thì thông qua việc tự kí tên vào phiếu dự
chẩn này, phụ huynh không cần đi cùng trẻ, trẻ vẫn có thể được tiêm chủng.
(Vui lòng cho trẻ mang theo mẫu này vào ngày tiêm.)
Khi kí tên vào phiếu dự chẩn này, nếu có bất cứ câu hỏi nào trong việc ra quyết định cho trẻ tiêm chủng hay không,
trước hết hãy xác nhận với bác sĩ gia đình, cơ sở y tế công cộng, hoặc người phụ trách tiêm chủng tại địa phương nơi
mình sinh sống, rồi sau khi hoàn toàn đồng ý thì hãy quyết định cho phép trẻ tiêm chủng.
1 Về triệu chứng của bệnh nhiễm HPV (Human Papilloma Virus)
Vi-rút HPV (Human Papilloma Virus) là vi-rút lây nhiễm qua da và niêm mạc, và được phân chia thành hơn 100 loại.
Trong số đó, loại lây nhiễm chủ yếu qua niêm mạc là loại vi-rút lây nhiễm bằng cách thâm nhập từ vết thương vô cùng
nhỏ trên lớp biểu bì xảy ra do hoạt động tình dục vào niêm mạc cơ quan sinh sản; và ước tính ở nước ngoài có hơn 50%
phụ nữ thực hiện hoạt động tình dục sẽ bị nhiễm vi-rút này 1 lần trong đời.
Trong số các vi-rút HPV lây nhiễm qua niêm mạc, có ít nhất 15 loại được phát hiện từ ung thư cổ tử cung, còn được gọi
là “HPV loại nguy cơ cao”. Trong số HPV loại nguy cơ cao, hai loại có tên là tuýp 16 và tuýp 18 là đặc biệt phổ biến, ước
tính 2 tuýp vi-rút này có liên quan tới khoảng 70% khả năng phát sinh ung thư cổ tử cung ở nước ngoài. Ngoài ung thư cổ
tử cung, người ta ước tính rằng ở nước ngoài nó cũng liên quan tới ít nhất 90% ung thư hậu môn, 40% ung thư âm đạo,
ung thư âm hộ và ung thư dương vật. Ngoài ra, những tuýp vi-rút không thuộc loại nguy cơ cao cũng được cho là nguyên
nhân của bệnh sùi mào gà (bệnh có mụn lành tính mọc trên cơ quan sinh dục).
2 Về hiệu quả và phản ứng phụ của tiêm chủng
Trong vắc-xin có chứa thành phần vi-rút của một số loại Human Papilloma Virus (HPV), và trẻ em được tiêm chủng
sẽ có được khả năng miễn dịch chống lại những loại vi-rút này. Nếu cơ thể có khả năng miễn dịch thì có thể ngăn ngừa
lây nhiễm HPV.
Tuy nhiên, tùy vào loại tiêm chủng mà có trường hợp xuất hiện phản ứng phụ nhẹ. Ngoài ra, tuy là rất hiếm nhưng
cũng có trường hợp xảy ra phản ứng phụ nặng. Dưới đây là những phản ứng được ghi nhận xuất hiện sau khi tiêm chủng.
Phản ứng phụ chủ yếu của vắc-xin HPV
Các phản ứng phụ chủ yếu là sốt, phản ứng tại chỗ (đau, mẩn đỏ, sưng tấy). Ngoài ra, sau khi tiêm cũng có trường hợp
xuất hiện cơn đau do chích tiêm, hay bị ngất do bắt nguồn từ tâm lý. Để tránh bị ngã do ngất, sau khi tiêm khoảng 30 phút,
hãy cho đối tượng ngồi xuống ghế sofa có tựa lưng để có thể giữ trọng lượng cơ thể, rồi quan sát trạng thái.
Số ít trường hợp có phản ứng phụ nặng được báo cáo bao gồm triệu chứng sốc phản vệ (sốc, nổi mề đay, khó thở, v.v.),
hội chứng Guillain-Barré, xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (ban xuất huyết, chảy máu cam, chảy máu niêm mạc miệng,
v.v.), bệnh viêm não tủy cấp lan tỏa (ADEM), v.v...
3 Về chương trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra
○ Trong trường hợp vì phản ứng phụ của việc tiêm chủng định kỳ, mà xảy ra thiệt hại về sức khỏe như để lại khuyết tật
gây trở ngại cho đời sống sinh hoạt, hoặc cần phải trị liệu tại cơ quan y tế, thì người được tiêm có thể nhận bồi thường
theo Luật tiêm chủng dự phòng.
○ Tùy vào mức độ thiệt hại sức khỏe, có các loại tiền như chi phí y tế, phụ cấp y tế, tiền trợ cấp nuôi dưỡng trẻ khuyết
tật, tiền trợ cấp khuyết tật, tiền bồi thường tử vong (trả 1 lần), phí mai táng; số tiền sẽ được chi trả theo quy định của pháp
luật. Đối với những khoản tiền không phải là tiền bồi thường tử vong (trả một lần), phí mai táng thì sẽ được trả trước khi
kết thúc điều trị hoặc cho đến thời kì khuyết tật được chữa khỏi.
○ Tuy nhiên, trường hợp mối quan hệ nhân quả rằng thiệt hại sức khỏe đó là kết quả kéo theo do việc tiêm chủng gây ra,
hay do nguyên nhân chủ yếu khác (bệnh lây nhiễm có trước hoặc sau khi tiêm chủng, hoặc các nguyên nhân khác, v.v...)
được Hội đồng thảo luận Quốc gia với những chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực như tiêm chủng, điều trị bệnh lây nhiễm,
pháp luật, v.v..., thảo luận và nhận định là do tiêm chủng gây ra, thì người được tiêm có thể nhận được trợ cấp.
※ Trường

hợp cần phải nộp đơn xin trợ cấp, xin vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ đã chẩn đoán cho bạn, cơ sở y tế,
hoặc bộ phận phụ trách tiêm chủng của địa phương nơi bạn sinh sống.
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4 Những lưu ý khi tiêm chủng
Nguyên tắc khi thực hiện tiêm chủng là tiến hành vào ngày thể trạng tốt. Trường hợp tình trạng sức khỏe của
trẻ không tốt, thì hãy quyết định có tiêm hay không sau khi thảo luận với bác sĩ gia đình, v.v...
Ngoài ra, trường hợp trẻ đang trong tình trạng như dưới đây thì cũng không thể được tiêm chủng.
a. Trường hợp rõ ràng là trẻ đang bị sốt (thường là trên 37,5 độ C)
b. Trường hợp rõ ràng là trẻ đang bị một bệnh cấp tính nghiêm trọng.
c. Trường hợp trẻ đã từng bị sốc phản vệ do thành phần của vắc-xin tiêm chủng mà trẻ sẽ phải tiêm.
d. Trường hợp khác mà bác sĩ nhận định là trạng thái không thích hợp.
Ngoài ra, trường hợp đối với người hiện đang mang thai, do đây là đối tượng cần được chú ý khi tiêm chủng
nên hãy thảo luận kĩ lưỡng với bác sĩ gia đình.

○ Dành cho phụ huynh: Hãy đọc kĩ nội dung sau.
Hãy quyết định tiêm chủng cho trẻ sau khi đã đọc kĩ, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với nội dung ghi trên. Trường hợp
đã quyết định cho trẻ tiêm chủng, hãy kí tên vào cột chữ kí của phụ huynh (tự kí) dưới đây. (Nếu không kí tên thì không
thể được tiêm chủng.)
Trường hợp không có nguyện vọng tiêm chủng, thì không ghi gì vào cột tự kí.
Sau khi đã đọc hướng dẫn khi tiêm chủng đối với bệnh nhiễm HPV, hiểu rõ hiệu quả, mục đích của tiêm chủng, khả
năng xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng cũng như chương trình bồi thường đối với thiệt hại do tiêm chủng dự phòng
gây ra, v.v... tôi đồng ý cho phép tiêm chủng cho con tôi.
Ngoài ra, sau khi hiểu rằng bản hướng dẫn này được lập giúp phụ huynh hiểu rõ về tiêm chủng dự phòng, tôi đồng
ý nộp mẫu này cho địa phương.
Chữ kí của phụ huynh (tự kí)
Địa chỉ
Địa chỉ liên lạc khẩn cấp

※

Mẫu này được sử dụng trong trường hợp khi tiêm chủng đối với bệnh nhiễm HPV mà phụ huynh không đi cùng.
Trường hợp trẻ một mình đi tiêm chủng thì nhất định hãy đảm bảo rằng trẻ sẽ nộp phiếu dự chẩn này.
Nếu không có chữ kí phụ huynh trên phiếu dự chẩn thì trẻ không thể tiêm chủng.

ベトナム語
Cột dự chẩn
Nhiệt độ cơ thể trước khi khám

℃

Địa chỉ
Họ tên người được
tiêm

Nam/ Ngày Ngày … tháng … năm …
Nữ
sinh (Tròn … tuổi … tháng)
Nội dung câu hỏi

Cột trả lời

Hôm nay, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?
Hãy viết ra triệu chứng cụ thể. (
)

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có
Có
Có

Không
Không
Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Hiện tại, bạn có khả năng đang mang thai không? (chẳng hạn như kinh nguyệt
chậm so với dự định, v.v...)
Có
(Chú ý) Cần lưu ý khi tiêm chủng cho người đang mang thai.

Không

Trong vòng một tháng gần đây có bị bệnh gì không?
Tên bệnh (
)
Trong vòng một tháng gần đây, có đi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm ( )
Từ khi sinh ra đến giờ, có đi khám bác sĩ do mắc dị tật bẩm sinh, bệnh về tim
mạch, thận, gan, thần kinh, suy giảm miễn dịch, hoặc các bệnh khác không?
Tên bệnh (
)
Bác sĩ khám bệnh đó có nói là hôm nay có thể đi tiêm chủng không?
Có từng bị co giật (lên kinh phong) không? Khoảng (
) tuổi
Lúc đó có bị sốt không?
Đã từng bị thuốc hay thức ăn làm nổi ban, mề đay gây khó chịu trong người
chưa?
Trong số người thân có ai được chẩn đoán là bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm
sinh không?
Từ trước đến nay, cơ thể có từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm ( )
Trong số người thân, có ai từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?

Cột điền dành cho bác sĩ

Hãy khoanh tròn vào một trong những nội dung trong ngoặc.
Bạn có đồng ý tiêm chủng cho con bạn sau khi đã xem xét về tiền sử bệnh án, tình trạng sức khỏe, thể trạng trẻ,v.v...
vào ngày tiêm chủng hay không? (Đồng ý/Không đồng ý).
Phiếu dự chẩn này dùng để đảm bảo tính an toàn của tiêm chủng. Sau khi hiểu rõ điều này, tôi đồng ý với việc phiếu
dự chẩn này được giao cho địa phương.
Chữ kí của phụ huynh (tự kí)
※

Cột điền dành cho bác sĩ
Căn cứ theo khảo sát ở trên và kết quả chẩn đoán bệnh, tôi nhận định là (có thể tiêm/hoãn tiêm) đối với việc tiêm
chủng ngày hôm nay.
Tôi đã giải thích cho người được tiêm chủng về hiệu quả, phản ứng phụ của tiêm chủng cũng như chương trình bồi
thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra.
Bác sĩ kí tên hoặc ghi tên đóng dấu
Tên vắc-xin sử dụng
Tên vắc-xin
Lot No.
(Chú ý) Cần xác nhận xem vắc-xin
có còn hạn sử dụng không.

Liều lượng tiêm
Tiêm trong cơ
0.5 ml

Nơi thực hiện tiêm/Tên bác sĩ/Thời gian tiêm
Nơi thực hiện tiêm
Thời gian tiêm Ngày

Tên bác sĩ
tháng năm
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Phiếu dự chẩn trước khi tiêm chủng đối với bệnh viêm gan B
Nhiệt độ cơ thể trước khi khám
Địa chỉ
Họ tên người được tiêm
Họ tên phụ huynh

Nam/
Nữ

Ngày
sinh

℃

Ngày … tháng … năm …
(Tròn … tuổi … tháng)

Nội dung câu hỏi

Cột trả lời

Cột điền dành
cho bác sĩ

Bạn đã đọc bản hướng dẫn được phát từ địa phương về việc tiêm chủng sẽ thực hiện
Có Không
ngày hôm nay chưa?
Hỏi về lịch sử phát triển của con bạn.
Trọng lượng trẻ lúc mới sinh (
)g
Có bất thường gì khi mới sinh không?
Có Không
Có bất thường gì sau khi sinh không?
Có Không
Đã từng được nói là có bất thường khi khám sức khỏe sơ sinh chưa?
Có Không
Hôm nay, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?
Có Không
Hãy viết ra triệu chứng cụ thể. (
)
Trong vòng một tháng gần đây có bị bệnh gì không?
Có Không
Tên bệnh (
)
Trong vòng một tháng gần đây, gia đình và xung quanh có ai bị sởi, rubella, thủy
đậu, quai bị không? (Tên bệnh
)
Có Không
Trong vòng một tháng gần đây, có đi tiêm chủng không?
Có Không
Hình thức tiêm chủng (
)
Từ khi sinh ra đến giờ, có đi khám bác sĩ do mắc dị tật bẩm sinh, bệnh về tim mạch,
thận, gan, thần kinh, suy giảm miễn dịch, hoặc các bệnh khác không?
Có Không
Tên bệnh (
)
Bác sĩ khám bệnh đó có nói là hôm nay có thể đi tiêm chủng không?
Có Không
Có từng bị co giật (lên kinh phong) không? Khoảng (
) tuổi
Có Không
Lúc đó có bị sốt không?
Có Không
Đã từng bị thuốc hay thức ăn làm nổi ban, mề đay gây khó chịu trong người chưa?
Có Không
Có bị bệnh dị ứng mủ cao su không?
Có Không
Trong số người thân có ai được chẩn đoán là bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh không?
Có Không
Từ trước đến nay, cơ thể có từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Có Không
Hình thức tiêm chủng (
)
Trong số người thân, có ai từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Có Không
Trong vòng 6 tháng gần đây, có được truyền máu hay tiêm gamma globulin không?
Có Không
Đã từng được tiêm vắc-xin viêm gan B sau khi sinh để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ
Có Không
sang con chưa?
Có câu hỏi gì về tiêm chủng ngày hôm nay không?
Có Không
Cột điền dành cho bác sĩ
Căn cứ theo khảo sát ở trên và kết quả chẩn đoán bệnh, tôi nhận định là (có thể tiêm/hoãn tiêm) đối với việc tiêm
chủng ngày hôm nay. Tôi đã giải thích cho phụ huynh về hiệu quả, phản ứng phụ của tiêm chủng và chương trình bồi
thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra.
Bác sĩ kí tên hoặc ghi tên đóng dấu
※Hãy

khoanh tròn vào một trong các nội dung trong ngoặc
Sau khi nhận chẩn đoán và hướng dẫn của bác sĩ, cũng như hiểu rõ hiệu quả, mục đích của tiêm chủng, khả năng xảy
ra phản ứng phụ nghiêm trọng và chương trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra,
v.v... Tôi (đồng ý/không đồng ý) với việc tiêm chủng.
Phiếu dự chẩn này dùng để đảm bảo tính an toàn của tiêm chủng. Sau khi hiểu rõ điều này, tôi đồng ý với việc phiếu
dự chẩn này được giao cho địa phương.
Chữ kí của phụ huynh (tự kí)
Tên vắc-xin sử dụng
Tên vắc-xin
Lot No.
(Chú ý) Cần xác nhận xem vắc-xin
có còn hạn sử dụng không.

※

Liều lượng tiêm
(Tiêm dưới da)

Nơi thực hiện tiêm/Tên bác sĩ/Thời gian tiêm

Nơi thực hiện tiêm
mL Thời gian tiêm Ngày

Tên bác sĩ
tháng năm

(Chú ý) Bệnh dị ứng mủ cao su là bệnh dị ứng ngay lập tức đối với các sản phẩm làm từ cao su thiên nhiên.
Người bị nghi ngờ mắc bệnh này nếu họ xảy ra phản ứng dị ứng khi sử dụng găng tay làm từ cao su.
Ngoài ra, hãy thảo luận với chúng tôi nếu người được tiêm dị ứng với các loại trái cây có phản ứng chéo
với cao su (như chuối, hạt dẻ, kiwi, bơ, dưa lưới, v.v...)
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PHIӂU DӴ CHҬN 75ѬӞC KHI TIÊM CHӪNG PHÒNG VI-RÚT ROTA
Ngày tiêm
chӫng

ͤPhө huynh ghi vào các ô lӟn

Ngày

tháng

QăP

NhiӋWÿӝ FѫWKӇ
WUѭӟc khi khám

Ĉӏa chӍ

Sӕ ÿLӋn thoҥi
Hӑ trQQJѭӡLÿѭӧc tiêm

Ԩ

(

)

ˉ

Nam / Nӳ

Ngày
Ngày sinh

Hӑ tên phө huynh

(sinh sau
“sinh sau

tháng

tuҫn
tuҫn

ngày” thӇ hiӋn sӕ QJj\ÿѭӧc tính tӯ ngày kӃ tiӃp
ngay sau ngày sinh

Cӝt ÿLӅn dành cho Fѫ
sӣ y tӃ
()܇

NӃXOjWLrPOҫQÿҫu thì xác nhұQ[HPÿmTXD
tuҫQQJj\VDXNKLVLQKFKѭD"

Nӝi dung câu hӓi

Cӝt ÿLӅn dành
cho bác sƭ

Cӝt trҧ lӡi

Ĉk\OjOҫQWLrPFKӫng lҫn thӭ Pҩ\"

Lҫn 1

+m\JKLQJj\WLrPFKӫQJFKRÿӃQK{PQD\ FKӍ ÿӕi vӟLWUѭӡng hӧp lҫQWLrPFKӫng này là lҫQWLrPFKӫng thӭ 2 trӣ ÿL

Lҫn1

Ngà\WKiQJQăP

ͤXác nhұn viӋFÿmTXDWUrQQJj\NӇ tӯ QJj\WLrPFKӫng vi-rút Rota lҫQWUѭӟF

Lҫn 2
Có

1Jj\WKiQJQăP
Không

Bҥn ÿmÿӑc bҧQKѭӟng dүQÿѭӧc phát tӯ ÿӏDSKѭѫQJYӅ viӋFWLrPFKӫng sӁ thӵc hiӋQQJj\K{PQD\FKѭD"

QăP
ngày)

Lҫn 2

Lҫn 3

ĈmKLӇu vӅ hiӋXTXҧ hay tác dөng phө cӫa lҫQWLrPFKӫQJQJj\K{PQD\FKѭD"

Có

Không

Ĉm nghe giҧi thích và hiӇu vӅ bӋnh lӗng ruӝWFKѭD"

Có

Không

Hӓi vӅ lӏch sӱ phát triӇn cӫa con bҥn
TrӑQJOѭӧng trҿ O~FPӟi sinh
Có bҩWWKѭӡng gì khi Pӟi VLQKNK{QJ"

Có

Không

Có bҩWWKѭӡng gì sDXNKLVLQKNK{QJ"
ĈmWӯQJÿѭӧc nói là có bҩWWKѭӡQJNKLNKiPVӭc khӓHVѫVLQKFKѭD"

Có

Không

Có

Không
Không

g

+{PQD\FѫWKӇ có chӛ nào khó chӏXNK{QJ"
+m\YLӃt ra triӋu chӭng cө thӇ 
7URQJYzQJPӝt tháng gҫQÿky có bӏ bӋQKJuNK{QJ"
Tên bӋnh˄

Có

)
㸧

Trong vòng Pӝt tháng gҫQÿk\JLDÿuQKYj[XQJTXDQKcó ai bӏ sӣLUXEHOODWKӫ\ÿұXTXDLEӏ NK{QJ"
Tên bӋnh˄

˅

7URQJYzQJPӝt tháng gҫQÿk\FyÿLWLrPFKӫQJNK{QJ"
Hình thӭc WLrPFKӫng˄

QJj\WLrP˄

˅

˅

&KRÿӃn nay có tӯng bӏ lӗng ruӝt lҫQQjRFKѭD"+Rһc trҿ có bӏ bӋnh vӅ ÿѭӡng tiêu hóa bҭPVLQKPj vүn FKѭDÿѭӧc chӳa khӓLNK{QJ"
ͤ7Uѭӡng hӧp này thì không thӇ thӵc hiӋn WLrPFKӫng phòng vi-rút Rota

&KRÿӃn nay có tӯng bӏ chuҭQÿRiQOjWKLӃu khҧ QăQJPLӉn dӏFKNK{QJ"+Rһc trҿ FyWKѭӡQJ[X\rQPҳc các bӋnh truyӅn nhiӉPQKѭYLrPSKәLYLrP
tai giӳaYY« hoһc tiêu chҧyEӏ NKyWăQJFkQ NK{QJ"

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

ͤ 7Uѭӡng hӧp này cǊng có thӇ NK{QJÿѭӧFWLrPFKӫng phòng vi-rút Rota

1JRjLUDFKRÿӃQQD\FyÿLNKiPEiFVƭ GRPҳc dӏ tұt bҭPVLQKWәn hҥi dҥ Gj\EӋnh vӅ WLPPҥFKWKұQJDQPiXWKҫQNLQKQmRhoһc các bӋnh khác
không" Tên bӋnh˄
˅

Có

Không

Bác sƭ NKiPEӋQKÿy có nói là K{PQD\có thӇ ÿLWLrPFKӫQJNK{QJ"

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có tӯng bӏ co giұW OrQNLQKSKRQJ NK{QJ"

˄khoҧnJ« tháng˅

/~FÿyFyEӏ sӕWNK{QJ"
ĈmWӯng bӏ thuӕc hay thӭFăQOjPQәLEDQPӅ ÿD\Jk\NKyFKӏXWURQJQJѭӡLFKѭD"
Tên thuӕc hoһc thӭFăQ˄

˅

Tӯ WUѭӟFÿӃQQD\FѫWKӇ có tӯng bӏ khó chӏXVDXNKLWLrPFKӫQJNK{QJ"
Hình thӭc WLrPFKӫng˄

˅

1JѭӡLPҽ trong thai kǤ có uӕng thuӕc hҥn chӃ PLӉn dӏFKNK{QJ"

Có

Không

Trong sӕ QJѭӡLWKkQFyDLÿѭӧc chҭQÿRiQOjEӏ bӋnh suy giҧPPLӉn dӏch bҭPVLQKNK{QJ"

Có

Không

Trong sӕ QJѭӡLWKkQFyDLWӯng bӏ khó chӏXVDXNKLWLrPFKӫQJNK{QJ"

Có

Không

&KRÿӃn nay Fyÿѭӧc truyӅQPiXKD\WLrPJDPPDJOREXOLQNK{QJ"

Có

Không

&yFkXKӓi gì vӅ WLrPFKӫQJQJj\K{PQD\NK{QJ"

Có

Không

Tên thuӕc˄

˅

Cӝt ÿLӅn dành cho bác sƭ
&ăQFӭ theo khҧo sát ӣ trên và kӃWTXҧ chҭQÿRiQEӋQKW{LQKұQÿӏnh là (có thӇ tiêm/hoãn tiêm) ÿӕi vӟi viӋFWLrPFKӫQJQJj\K{PQD\
1JRjLUDW{LÿmJLҧi thích cho phө huynh vӅ hiӋXTXҧFiFSKҧn ӭng phө cӫa viӋFWLrPFKӫng ÿһc biӋt là bӋnh lӗng ruӝW YjFKѭѫQJWUuQKEӗLWKѭӡQJÿӕi vӟi các thiӋt hҥi vӅ sӭc khӓHGRWLrPFKӫQJJk\UD
Bác sƭ ký tên hoһc ghi tên ÿyQJGҩu
CӝWÿLӅn dành cho phө huynh
Sau khi nhұn chҭQÿRiQYjKѭӟng dүn cӫa bác sƭFǊQJQKѭKLӇu rõ hiӋXTXҧPөFÿtFKFӫDWLrPFKӫQJNKҧ QăQJ[ҧy ra phҧn ӭng phө QJKLrPWUӑng ÿһc biӋt là bӋnh lӗng ruӝW  YjFKѭѫQJWUuQKEӗLWKѭӡQJÿӕi
vӟi các thiӋt hҥi vӅ sӭc khӓHGRWLrPFKӫQJJk\UDYY7{L ÿӗQJêNK{QJÿӗng ý) vӟi viӋFWLrPFKӫQJͤ +m\NKRDQKWUzQYjRPӝt trong các nӝi dung trong ngoһF
PhiӃu dӵ chҭQQj\GQJÿӇ ÿҧPEҧo tính an toàn cӫa viӋFWLrPFKӫQJ6DXNKLKLӇXU}ÿLӅXQj\W{Lÿӗng ý vӟi viӋc phiӃu dӵ chҭQQj\ÿѭӧFJLDRFKRÿӏDSKѭѫQJ
Chӳ kí cӫa phө huynh (tӵ kí)
Tên vҳc-xin sӱ dөng
Tên vҳc-xin
Lot No.
(Chú ý) Cҫn xác nhұQ[HPYҳc-xin có còn hҥn sӱ
dөQJNK{QJ

LiӅXOѭӧng tiêm
4XDÿѭӡng uӕng
5RWDWHT®

5RWDWHT ®

P/

P/

1ѫLWKӵc hiӋn tiêm/Tên bác sƭ/Thӡi gian tiêm
1ѫLWKӵc hiӋn WLrP
Tên bác sƭ
Thӡi gian WLrPQJj\WKiQJQăP

