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BẢNG KIỂM 

HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH SÀNG LỌC HIV 

BS điều trị HIV theo phác đồ 

NHS là NV chuyên trách đã được tập huấn (PL 1) 

Lưu ý: 

- CCCĐ chỉ tư vấn XN sàng lọc HIV đối với những trường hợp phẫu thuật trong 

ngày; còn những trường hợp còn lại sẽ do các trại nhập viện thực hiện. 

- Khoa Sanh:  

o Giờ hành chánh: photo Bìa sổ điều trị OPC  

o Giờ trực: chỉ ghi mã số BN vào Tờ chăm sóc 

STT NỘI DUNG ĐÃ  

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ 

1 Thai phụ có chỉ định nhập viện (trừ trường hợp cấp cứu khẩn) □  

2 Xác định đúng người bệnh: Họ tên – Năm sinh – Số nhập viện □  

3 Hỏi và xem  

- KQ XNKĐ HIV  

- hoặc KQ XN sàng lọc HIV trên 3 tháng 

 

□  

4 KQ XNKĐ HIV âm tính  tiếp nhận BN như thường lệ 

 
□  

5 KQ XNKĐ HIV dương tính  

 

6 - Đang điều trị tại OPC:  

o Xem Mã số BN qua thẻ hoặc sổ điều trị 

o Tiếp tục Điều trị theo phác đồ 

o Chuẩn bị bộ hồ sơ cho BN NV: 

1) Phiếu thông tin và khám lần đầu cho thai phụ 

2) Phiếu đồng ý của KH cho phép tiết lộ thông tin 

cho NVYT 

3) Phiếu theo dõi và giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp 

□  

7 - Thực hiện theo qui định tiếp nhận BN B20 (dán nốt tròn – màu 

tím vào ¼ trên bên (P) bìa số 1 của HSBA) 

 

□  

8 KHÔNG KQ XNKĐ HIV hoặc KQ XN sàng lọc HIV trên 3 tháng 

 
□  

9 Tư vấn làm XN sàng lọc HIV (PL 2) □  

10 Thai phụ đồng ý, thực hiện XNSL HIV □  

11 Thai phụ KHÔNG đồng ý, tư vấn PLTMC sau sanh (PL 3) □  

12 KQ XN sàng lọc HIV 

13 - Âm tính  tư vấn (PL 4) □  

14 - Dương tính  

Tư vấn làm XNKĐ HIV (PL 7)  
□  
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 Tư vấn  thai phụ đồng ý điều trị hay không? (PL 5)  

16 - TH 1: Đồng ý làm XNKĐ HIV và đồng ý Điều trị  
 Điều trị theo phác đồ PLTMC (PL 6) 

 Làm KQ XNKĐ HIV (*) 

□  

17 o KQ XNKĐ HIV âm tính 

 Tư vấn (PL 9) 

 Ngưng thuốc và trả thuốc về khoa Dược 

□  

18 o KQ XNKĐ HIV dương tính 

 Tư vấn (PL 10) 

 Tiếp tục điều trị theo phác đồ (PL 6) 

 Chuyển tiếp mẹ và con  

□  

19 o KQ XNKĐ HIV không xác định 

 Tư vấn (PL 11) 

 Tiếp tục điều trị theo phác đồ (PL 6) 

 Tư vấn làm XNKĐ HIV lần 2 sau 14 ngày điều 

trị (**) 

□  

20 o BN đồng ý làm XN (**) □  

21 o Thực hiện XN (**) □  

22 o KQ XN (**)  

 Âm tính, và dương tính  thực hiện như KQ 

XNKĐ HIV (*) ở trên 

 Không xác định  

 Tư vấn PCR (PL 12) 

□  

23 o Thực hiện PCR 

o KQ PCR âm và dương tính  

thực hiện như KQ XNKĐ HIV 

(*) ở trên 

□  

24 o KHÔNG đồng ý thực hiện PCR 

o Tư vấn làm XNKĐ HIV lần 3 sau 

14 ngày điều trị (***) 

o Làm XNKĐ HIV lần 3 

o KQ XNKĐ HIV lần 3: âm và 

dương tính  thực hiện như KQ 

XNKĐ HIV (*) ở trên. 

o KQ XNKĐ HIV lần 3: KHÔNG 

XÁC ĐỊNH  TƯ VẦN PCR  

âm và dương tính  thực hiện 

như KQ XNKĐ HIV (*) ở trên. 

□  

25 o KHÔNG ĐỒNG Ý LÀM PCR 

 TIẾP TỤC ĐIỀU TRỊ 
□  

26 o BN KHÔNG đồng ý làm XN (**), (***)  PL3 □  

27 - TH 2: KHÔNG đồng ý làm XNKĐ HIV  Tư vấn PLTMC 

sau sanh (PL 3) 
□  

28 TH 3: BN đồng ý làm XNKĐ HIV và KHÔNG đồng ý Điều 

trị   đợi KQ XNKĐ HIV  tư vấn theo KQ XNKĐ HIV -> 

thực hiện như TH 1 

 

□  

 TRƯỚC KHI XUẤT VIỆN 

29 - Tham vấn □  
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1) KHGĐ 

2) Phòng chồng lây truyền trong cộng đồng 

3) NCBSM hoặc sữa thay thế  

4) Tiêm chủng mở rộng 

5) Hướng dẫn sử dụng – bảo quản thuốc (người lớn – trẻ 

em)  

6) Tác dụng phụ của thuốc (người lớn – trẻ em) 

7) Phiếu sử dụng thuốc sau sinh cho mẹ và bé 

8) Tư vấn chuyển tuyến điều trị mẹ và con tại địa phương 

 Ghi vào Sổ tham vấn của Khoa (PL 13) 

 Ghi nhận vào HSBA 

 Ghi nhận vào Sổ theo dõi chương trình dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con (dành cho CSYT Quận/Huyện và 

Phường/Xã) 

 Ghi sổ cấp phát thuốc ARV (PL 14) 

 

30 Đối với BN khối Sản: 

- Chuẩn bị bộ hồ sơ BN XV: 

o Hồ sơ lưu (bản gốc) gởi Phòng Chỉ đạo tuyến vào 

ngày cuối tháng 

1) Photo Phiếu khám bệnh vào viện 

2) Photo Phiếu XNKĐ HIV hoặc Bìa sổ điều trị 

OPC (có mã số + toa thuốc) 

3) Phiếu phản hồi chuyển gửi MẸ 

4) Phiếu phản hồi chuyển gửi CON 

5) Phiếu theo dõi và giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp 

6) Phiếu đồng ý của KH cho phép tiết lộ thông tin 

cho NVYT 

7) Phiếu thông tin và khám lần đầu cho thai phụ 

8) Phiếu theo dõi cấp sữa bột và/hoặc thuốc Co-

trimoxazole dự phòng PCP cho từng trẻ phơi 

nhiễm 

o Hồ sơ chuyển tiếp CON được niêm phong trong bìa 

thư: (photo) gởi Bệnh viện Nhi đồng 1  hoặc Nhi đồng 2  

 Bao gồm (2), (4), (5) và (6)  

o Hồ sơ chuyển tiếp MẸ được niêm phong trong bìa thư: 

(photo) gời OPC 

 Bao gồm (2 – bản gốc Phiếu XNKĐ HIV hoặc 

bản Photo Bìa sổ điều trị OPC (có mã số + toa 

thuốc), (3), (5) và (6) 

 

Đối với BN khối Phụ: 

-  Chuẩn bị bộ hồ sơ BN XV: 

o Hồ sơ lưu (bản gốc) gởi Phòng Chỉ đạo tuyến vào 

ngày cuối tháng 

1) Photo Phiếu khám bệnh vào viện 

2) Photo Phiếu XNKĐ HIV hoặc Bìa sổ điều trị 

OPC (có mã số + toa thuốc) 

3) Phiếu chuyển gửi (phải có Mộc của P. Chỉ 

đạo tuyến và Chữ ký của BS BCN - P. CĐT) 

4) Phiếu đồng ý của KH cho phép tiết lộ thông 

tin cho NVYT 
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o Hồ sơ chuyển tiếp bệnh nhân được niêm phong trong 

bìa thư: (photo) gởi OPC 

 Bao gồm (2 – bản gốc Phiếu XNKĐ HIV hoặc 

bản Photo Bìa sổ điều trị OPC (có mã số + toa 

thuốc), (3), và (4)  

31 - Báo cáo tháng theo mẫu (PL 15) phụ thuộc vào số liệu thống kê 

Sổ tham vấn của Khoa (PL 13) 
  

 Bệnh viện Nhi Đồng 1 

532 Lý Thái Tổ, P. 10, Q. 10 

Khu AB – Lầu 1 – Phòng B7 

Liện hệ: ĐD Ngạn – 093 776 7917 

□  

 Bệnh viện Nhi Đồng 2 

33 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q. 1 

Khám bệnh thứ 2 hàng tuần 

Khu Khám bệnh mới – Phòng 332 – 335  

Liện hệ: ĐD. Ngọc – 090 888 3060 

□  

 

 


