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I. MỤC ĐÍC  

Quy  ịnh rõ trình tự, nội dung và tr  h nhiệ   ủa        nhân,  ơn vị  ó liên quan 

trong qu  trình  h   sàng lọ ,  hỉ  ịnh và tiê   hủng v    in nh    ả   ảo th o   ng 

    quy  ịnh  ủa Bộ Y tế và gi p tư vấn  ho ngư i  ượ  tiê   hủng ho    ha   , ngư i 

gi   hộ  nếu ngư i  ượ  tiê   hủng là tr      về t   dụng, lợi í h  ủa việ  sử dụng v   

 in và những phản ứng  ó thể g p sau tiê   hủng. 

 Phát hiện trư ng hợp  ất thư ng  ần lưu ý  ể quyết  ịnh  ho tiê   hủng hay 

 hông tiê   hủng v    in. 

Thự  hiện tiê  v    in   ng     quy  ịnh về tiê   hủng và an toàn. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng   i qu  trình  h   sàng lọ ,  hỉ  ịnh và tiê   hủng v    in  ho     

 h  h hàng  ó nhu  ầu tiê  v   in tại Phòng tiê   hủng v    in. 

Phòng tiê   hủng v    in  hủ trì triển  hai, thự  hiện quy trình  h   sàng lọ , 

 hỉ  ịnh và tiê   hủng v    in. 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Thông tư s  12/2014/TT-BYT, ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về việ  hướng dẫn 

sử dụng và quản lý v c xin trong tiêm chủng. 

- Quyết  ịnh s       Q -BYT ngày 12/6/2015 của Bộ Y tế về việ   an hành 

hướng dẫn  h   sàng lọ  trướ  tiê   hủng   i với tr    . 

- Quyết  ịnh s  253  Q -BYT ngày    7/2014 của Bộ Y tế về việ  hướng dẫn 

th o dõi  hă  só ,  ử trí phản ứng sau tiê . 

IV. THUẬT NGỮ  

- Vắc xin là những chế phẩ    c biệt từ vi sinh vật gây bệnh  ã  ất hoạt ho c còn 

s ng nhưng giả   ộc lực ho c từ một phần cấu trúc của vi sinh vật gây bệnh  ược sử 

dụng  ưa vào  ơ thể nh m kích thích sự sinh kháng thể ho c miễn dịch tế  ào gi p  ơ thể 

ch ng lại tác nhân gây bệnh. 

- Tiêm chủng là việc  sử dụng các hình thứ   h   nhau  ể  ưa v c xin, sinh phẩm 

y tế  vào  ơ thể  on ngư i với mụ   í h tạo  ho  ơ thể khả năng   p ứng miễn dịch. 

         -. Phản ứng sau tiêm chủng là hiện tượng  ất thư ng về sứ   hỏ   ao gồ      

 iểu hiện tại  hỗ tiê   hủng ho   toàn thân  ảy ra sau tiê   hủng,  hông nhất thiết do 

việ  sử dụng v    in,  ao gồ  phản ứng thông thư ng sau tiê   hủng và tai  iến n ng 

sau tiê   hủng. 

       - Tai biến nặng sau tiêm chủng là phản ứng  ất thư ng sau tiê   hủng  ó thể    

dọa  ến tính  ạng ngư i  ượ  tiê   hủng   ao gồ      triệu  hứng như  hó thở, s   

phản vệ hay s   dạng phản vệ, hội  hứng s   nhiễ   ộ , s t  ao  o giật, tr   hó   éo 

dài, tí  t i, ngừng thở  ho    ể lại di  hứng ho   là  ngư i  ượ  tiê   hủng tử vong. 

- Khách hàng là ngư i sử dụng dịch vụ tại Phòng tư vấn tiêm chủng v c xin. 
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V. NỘI DUNG 

5.1.  ưu đồ 

Tr ch nhiệm C c bước th c hiện    tả C c biểu m u 

 

 iều dưỡng 

 

 

 

5.2.1 

B   s   5.2.2 
(Phụ lụ  I-Quyết  ịnh s  

     Q -BYT ngày 

12/6/2015);  

 (Phụ lụ  II -Quyết  ịnh s  

     Q -BYT ngày 

12/6/2015) 

B   s   5.2.3 

Nhân viên thu tiền 

Khách hàng 

 5.2.4 

 iều dưỡng 

Khách hàng 

 

 5.2.5 

 iều dưỡng 

Khách hàng 

 5.2.6 

 iều dưỡng 

Khách hàng 

 5.2.7 

Tiếp  ón 

Khám sàng lọc 

và chỉ  ịnh tiêm 

chủng 

Thu, nộp tiền 

Kiểm tra v c xin 

Tiêm chủng 

Theo dõi sau tiêm 

Tư vấn tiêm chủng 
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5.2.    tả 

5.2.1. Tiếp đón 

Khi  h  h hàng  ó nhu  ầu tiê   hủng v   in ho   là   ét nghiệ  thì   iều 

dưỡng tiếp  ón  ó tr  h nhiệ : 

-Với khách hàng mới 

+ Thu thập  thông tin  h  h hàng: Họ tên, ngày sinh, tuổi, giới tính,  ịa  hỉ, s  

 iện thoại, họ tên    ho     , ngư i gi   hộ  nếu  h  h hàng là tr     ; 

+ Ghi s  thứ tự, thông tin  ủa  h  h hàng vào sổ phiếu tiê    i với những  h  h 

hàng  ới,  ồng th i   ập nhật vào phần  ề  Quản lý v    in trên   y tính. 

-Với  h  h hàng  ũ : Hỏi lại những thông tin cần thiết và tìm tên của khách hàng 

trong phần m ềm Quản lý v cxin và lập sổ/phiếu tiêm chủng mới nếu khách hàng quên 

ho c mất sổ/phiếu tiêm chủng.  

+Ghi tên Bệnh viện, s   iện thoại của Phòng vào sổ/ phiếu tiêm chủng. 

+ Hướng dẫn  ệnh nhân g p B   s  tư vấn  ể  ượ  tư vấn. 

5.2.2.  hai th c th ng tin  kh m sàng lọc 

 B   s  tư vấn  ó tr  h nhiệ : 

-   i với tr     thự  hiện th o “Hướng dẫn  h   sàng lọ  trướ  tiê   hủng   i 

với tr    ”  an hành th o Quyết  ịnh s       Q -BYT ngày 12/6/2015. 

+  Trư ng hợp là tr       ăn  ứ vào thông tin về ngày th ng nă  sinh do  h  h 

hàng  ung  ấp  hỏi     thông tin và  h   sàng lọ  th o  Phụ lụ  I-Quyết  ịnh s  

     Q -BYT ngày 12/6/2015). 

+ Trư ng hợp là tr  sơ sinh   ăn  ứ vào thông tin về ngày th ng nă  sinh do 

 h  h hàng  ung  ấp  hỏi     thông tin và  h   sàng lọ  th o (Phụ lụ  II -Quyết  ịnh s  

     Q -BYT ngày 12/6/2015).  

-  i với ngư i lớn hỏi tiền sử  ệnh, tiền sử dị ứng, tiền sử tiê   hủng, qua  s t 

toàn trạng và hỏi tình trạng sứ   hỏ  hiện tại. 

-Nếu  h  h hàng  hông  ủ  iều  iện tiê   hủng thì trao  ổi với  h  h hàng ho   

 ha   , ngư i gi   hộ  nếu   i tượng tiê   hủng là tr      về việ  trì hoãn tiê   hủng. 

B   s  

 iều dưỡng 

Dượ  s  

 

 5.2.8 

Lưu hồ sơ 
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-Trư ng hợp  h  h hàng  ủ sứ   hỏ  tiê   hủng thì 

+Kiể  tra sổ  phiếu tiê   hủng  ể      ịnh loại v    in  ần tiê   ho  h  h hàng.  

+  hi tên loại v    in  ần tiê , ngày tiê  và liều lượng v o sổ phiếu tiê   hủng, 

 ý tên  ồng th i  ập nhật vào phần  ề    y tính.  

-Trư ng hợp  h  h hàng  ó nhu  ầu là   ét nghiệ    th o danh  ụ   ét nghiệ  

tại Phòng tư vấn,tiê   hủng v    in thì B   s  tư vấn và  hỉ  ịnh  ho  h  h hàng  những 

 ét nghiệ   ần thiết.  

-Lưu ý: Hiện tại thự  hiện ý  iến  hỉ  ạo  ủa Bộ y tế về việ  sử dụng v    in Tiê  

 hủng  ở rộng tại      ơ sở y tế nhà nướ   ó thự  hiện tiê   hủng dị h vụ Phòng tiêm 

 hủng v    in  ó triển  hai sử dụng v    in Quinva    và OPV  ủa Chương trình tiê  

 hủng  ở rộng,   i với những  h  h hàng  ó nhu  ầu tiê      v    in này ngoài các 

 ông việ  thư ng quy, B   s   ghi thông tin  ủa  h  h hàng vào sổ th o dõi tiê   hủng 

theo BM.01.TCVX.01 và BM.02.TCVX.02 

 5.2.3 Tư vấn tiêm chủng 

- Thông   o  ho ngư i  ượ  tiê   hủng ho    ha,   , ngư i gi   hộ  ủa tr  

về loại v    in  ượ  tiê   hủng lần này  ể phòng  ệnh gì và s  liều   ũi   ần tiê  

 hủng. 

- Tư vấn  ho gia  ình, ngư i  ượ  tiê   hủng về t   dụng, lợi í h  ủa việ  sử 

dụng v    in và những phản ứng  ó thể g p sau tiêm  hủng. 

-  iải thí h những phản ứng  ó thể  ảy ra sau tiê   hủng: 

+ C   phản ứng thông thư ng: s t nh   từ > 7
o
C  ến < 9ºC ,  au tại  hỗ tiê , 

sưng nh  tại vị trí tiê ,... 

+ C   tai  iến n ng sau tiê   hủng như s   phản vệ và  ột s  tai  iến n ng 

khác tuy rất hiế  g p nhưng vẫn  ó thể  ảy ra tùy từng loại v    in. 

- Hướng dẫn cách theo dõi,  hă  só  sau  hi tiê   hủng: 

+ Tiếp tụ  th o dõi ngư i  ượ  tiê   hủng tại nhà ít nhất  4 gi  sau tiê   hủng 

về     dấu hiệu sau: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, ph t  an, phản ứng tại  hỗ 

tiê … Nếu ngư i  ượ  tiê   hủng  ó  iểu hiện s t,  ần phải   p nhiệt  ộ và th o dõi 

s t, dùng thu   hạ s t th o sự  hỉ dẫn  ủa   n  ộ y tế. 

+ Không   p  ất  ứ thứ gì lên vị trí tiê . 

+ Cần  ưa ngay ngư i  ượ  tiê   hủng tới  ệnh viện ho        ơ sở y tế nếu 

sau tiê   hủng  ó     dấu hiệu như s t  ao  ≥ 9
o
C ,  o giật, tr   hó  thét, quấy  hó  

 éo dài, li  ì,     é ,  ỏ   ,  hó thở, tí  t i, ph t  an và      iểu hiện  ất thư ng 

 h   ho    hi phản ứng thông thư ng  éo dài trên   ngày. 

+ Nếu  ha     hông yên tâ  về sứ   hỏ   ủa  on  ình sau  hi tiê   hủng  ó 

thể  ưa tr   ến g p   n  ộ y tế  ể  ượ   h   và tư vấn. 

- H n ngày tiê   hủng tiếp th o. 

 

3.2.4 Thu nộp tiền 

- Kh  h hàng tiến hành nộp tiền  ho loại v    in  ần tiê . 
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- Nhân viên thu tiền  ó tr  h nhiệ  thu tiền  ủa  h  h hàng và  ập nhật vào phần 

 ề    y tính, in phiếu thu  ưa  ho  h  h hàng. 

5.2.5  iểm tra vắc xin 

-  iều dưỡng : 

+Kiể  tra lại     thông tin: họ và tên, tuổi  ủa  h  h hàng,   i  hiếu loại v    in 

 ần tiê , liều lượng với thông tin trên sổ phiếu tiê   hủng. 

+ iều dưỡng lấy thu  , thông   o thông tin về loại v    in, nướ  sản  uất, liều sử 

dụng, hạn dùng  ho ngư i  ượ  tiê   hủng ho    ha   , ngư i gi   hộ  ủa tr . 

5.2.6 Th c hiện tiêm chủng 

-  iều lượng  đường dùng vắc xin 

Liều lượng,  ư ng dùng v    in th o quy  ịnh tại  iều   , Thông tư s        4 TT-

BYTngày         4  ủa Bộ Y tế. 

- Pha hồi chỉnh vắc xin đ ng kh  

V    in  ông  hô  ần pha hồi  hỉnh trướ   hi tiê . Chỉ pha hồi  hỉnh v   xin khi có 

ngư i  ượ  tiê   hủng và  ã sẵn sàng tiê   hủng th o Phụ lụ  2  ủa Hướng dẫn này. 

- C c thao t c tiêm vắc xin 

Bước 1: Rửa tay   ng  ồn ho   dung dị h rửa tay nhanh. 

Bước 2: Kiể  tra lọ  ng v    in: loại v    in dung  ôi, tình trạng  ủa lọ  ng,  àu 

s  , nhãn,  hỉ thị nhiệt  ộ , hạn sử dụng.  ưa  ho ngư i  ượ  tiê   hủng ho    ha, 

  , ngư i gi   hộ  ủa tr      lọ v    in trướ   hi tiê   hủng. 

Bước 3: L   lọ v    in. Không  hạ  vào n t  ao su. 

Bước 4: Mở lọ  ng v    in. 

Bước 5:  â   i  tiê  vào và d   ngượ  lọ v    in lên  ể lấy v    in.  

Bước 6: Lấy  ủ liều tiê    i với từng loại. 

Bước 7:  ẩy pít tông  uổi  hí trong  ơ  tiê . 

Bước 8: Tiê  v    in thự  hiện 5   ng    ng ngư i  ượ   hỉ  ịnh tiê   hủng,   ng 

v    in,   ng liều,   ng  ư ng dùng,   ng th i  iể   th o quy  ịnh tại Thông 

tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011  ủa Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thu   trong 

     ơ sở y tế  ó giư ng  ệnh. 

 ề nghị ngư i nhà  ủa ngư i  ượ  tiê   hủng ho   ngư i  ượ  tiê   hủng dùng 

 ông  hô sạ h ấn vào nơi tiê   ột vài giây nếu nơi tiê   hảy   u. Không  hà  ạnh 

vào  hỗ vừa tiê . 

  i với v    in u ng:  ho ngư i  ượ  tiê   hủng u ng  ủ liều v    in th o quy  ịnh. 

 ưu ý: 

- Khi lấy v    in vào  ơ  tiê   hông  hạ  vào n t  ao su và ho    i  tiê ,  hông 

 ể  i  tiê   hạ  vào  ất  ứ thứ gì. 

- Không lấy  hông  hí vào  ơ  tiê  trướ   hi h t v    in. 

- V    in sau  hi pha hồi  hỉnh  ảo quản ở nhiệt  ộ từ + ºC  ến +8ºC và  hỉ  ượ  

phép sử dụng trong  hoảng th i gian th o hướng dẫn  ủa nhà sản  uất. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2011/TT-BYT&match=False&area=2&lan=1&bdate=10/6/2011&edate=10/6/2011&vc=True
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- Sử dụng  ột  ơ   i  tiê  vô trùng  ho  ỗi lần pha hồi  hỉnh. 

- Khi dùng  ơ  tiê  tự  hóa  hông  ượ   éo pít tông lại phía sau  ể      ó   u 

không. 

- Không tiê  qu    liều  ủa  ùng   loại v    in trong  ùng th i gian. 

- iều dưỡng tiê   hủng phải ghi lô v    in, hạn sử dụng, nướ  sản  uất và  ý tên vào 

phiếu  sổ tiê   hủng. 

-Hướng dẫn  h  h hàng ở lại phòng tiêm theo dõi 30 phút. 

 

5.2.7 Theo d i sau tiêm 

- Kh  h hàng ở lại tại phòng tiê     ph t sau tiê   ể  th o dõi tình trạng sứ  

 hỏ .  

- iều dưỡng th o dõi sau tiê  giữ sổ phiếu tiê   hủng và  ó tr  h nhiệ  th o 

dõi,     dấu hiệu toàn thân và tình trạng vết tiê   ủa  h  h hàng. 

-  iều dưỡng theo dõi sau tiêm  ần   o ngay với     s  nếu  ó  h  h hàng  ó  iểu 

hiện  ất thư ng về sứ   hỏ  và tiến hành  ử trí th o y lệnh. 

-Khi  h  h hàng th o dõi  ủ th i gian,  iều dưỡng th o dõi sau tiê   iể  tra lại 

tình trạng vết tiê ,  o nhiệt  ộ và trả sổ  phiếu tiê   hủng  ho  h  h hàng. 

- iều dưỡng tiê   hủng ghi thông tin  h  h hàng vào Sổ th o dõi sau tiê   th o 

BM.01.TCVX.03 

-Nếu  h  h hàng  ó phản ứng  ất thư ng sau tiê   hủng  iều dưỡng  ần ghi     

thông tin vào Sổ th o dõi phản ứng  ất thư ng sau tiê   hủng th o BM.01.TCVX.04 

- Khi  ang triển  hai tiê   hủng  à  ảy ra tai  iến n ng sau tiê   hủng,  iều 

dưỡng, B   sỹ phòng tiê  phải   o ngay  ho lãnh  ạo phòng, Lãnh  ạo phòng phải  hỉ 

 ạo thự  hiện     nội dung sau  ây: 

+  Dừng ngay  uổi tiê   hủng; 

+ Xử trí  ấp  ứu,  hẩn  o n nguyên nhân tai  iến n ng sau tiê   hủng; trư ng 

hợp vượt qu   hả năng thì phải  huyển ngư i  ị tai  iến n ng sau tiê   hủng  ến   hoa 

 ấp  ứu  ủa Bệnh viện. 

+ B   sỹ tư vấn   hi  hép  ầy  ủ thông tin: 

 Họ tên, tuổi, giới,  ịa  hỉ, s   iện thoại  nếu  ó   ủa ngư i  ượ  tiê . Họ 

tên   ,   ,  ịa  hỉ, s   iện thoại  nếu  ó    i với tr    ; 

 Ngày, gi  tiê   hủng; 

 Loại v    in; tên v    in; s  lô; hạn dùng; nhà sản  uất;  ơn vị  ung  ấp 

v    in; s   ăng  ý lưu hành ho   s  giấy phép nhập  hẩu; 

 Ngày, gi   uất hiện tai  iến n ng sau tiê   hủng;     triệu  hứng  hính; 

 ết quả  iều trị;  ết luận nguyên nhân  nếu  ó ; 
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+ Dượ  sỹ Th ng  ê toàn  ộ s  lượng v    in  ã sử dụng trong  uổi tiê   hủng; 

s  ngư i  ã  ượ  sử dụng th o loại v    in; tên v    in, s  lô, hạn dùng  ủa v    in; tình 

trạng sứ   hỏ   ủa những ngư i  ã  ượ  tiê   hủng; Th ng  ê toàn  ộ s  vỏ lọ v    in, 

 ơ   i  tiê   ã sử dụng trong  uổi tiê   hủng; 

+ Lãnh  ạo phòng   o   o tuyến trên th o quy  ịnh tại  iều    và  iều  7 tại 

Thông tư       4 TT-BYT. 

5.2.8  ưu hồ s  

- B   s ,  iều dưỡng, dượ  s   ó tr  h nhiệ  lưu giữ     thông tin về từng trư ng 

hợp  h  h hàng trong phần  ề    y tính. 

- iều dưỡng tiếp  

- iều dưỡng th o dõi sau tiê  lưu Sổ th o dõi phản ứng  ất thư ng sau tiê  

 hủng. 

-  iều dưỡng  ó tr  h nhiệ  lưu Bảng  iể  trướ  tiê   hủng   i với tr     và tr  

sơ sinh. Lưu vỏ va  in  ã tiê  trong vòng 02 ngày sau  ó  àn giao khoa Kiể  so t 

nhiễ   huẩn  ử lý. 

Lưu ý: trường hợp khách hàng quên sổ hoặc phiếu tiêm  chủng , bác sĩ  cần khai 

thác kĩ tiền sử tiêm chủng, đối với khách hàng đã từng tiêm chủng tại phòng kiểm tra 

thông tin đã tiêm chủng của khách hàng trên phần mềm máy tính. Nếu có đủ thông tin 

cần thiết thì mới được phép chỉ định tiêm.  

 

 

VI. HỒ SƠ 

TT Tên hồ s    i lưu Thời gian lưu 

1 Thông tin về từng trư ng hợp tiê   hủng M y tính   nă  

2 Bảng  iể  trướ  tiê   hủng  iều dưỡng  4 ngày 

3 Sổ th o dõi tiê   hủng và  B   s    nă  

4 Sổ th o dõi sau tiê  B   s    nă  

5 Sổ th o dõi phản ứng  ất thư ng sau tiê  

 hủng 

 iều dưỡng   nă  

 

VII. PHỤ LỤC 

- Phụ lụ  I-Quyết  ịnh s   4 Q -BYT ngày 02/01/2014): Bảng  iể  trướ  tiê  

 hủng   i với tr    . 

- Phụ lụ  II -Quyết  ịnh s   4 Q -BYT ngày 02/01/2014): Bảng  iể  trướ  tiê  

 hủng   i với tr  sơ sinh. 
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PHỤ LỤC I 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 12/6/2015) 
 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT   I TW 

 

CỘ    O   Ã  Ộ  C Ủ    ĨA V ỆT  A  

Độc lập – T  do –  ạnh phúc 
BẢ     Ể  TRƯỚC T    C Ủ   ĐỐ  VỚ  TRẺ E  

Họ và tên tr :                                                    Nam                 Nữ 

Tuổi:                                                                 sinh  ngày         tháng        nă   

 ịa  hỉ: 

Họ tên      :         iện thoại:  

 . S  , phản ứng n ng sau lần tiê   hủng trướ : 

Không                  Có 

 .  ang      ệnh  ấp tính ho    ệnh  ãn tính tiến triển: 

           Không                  Có 

 .  ang ho    ới  ết th   liều  iều trị  orti oid ga  aglo ulin:  

Không                  Có 

4. S t Hạ thân nhiệt  S t: nhiệt  ộ ≥ 37,5
O
C; Hạ thân nhiệt: nhiệt  ộ ≤   , 

O
C )  

Không                  Có 

 . Ngh  ti   ất thư ng: 

Không                  Có 

6. Nhịp thở, ngh  phổi  ất thư ng: 

Không                  Có 

7. Tri gi    ất thư ng  ly  ì ho    í h thí h  

Không                  Có 

8. Có      h ng  hỉ  ịnh  h   : 

Không                  Có 

 ết luận:  

-  ủ  iều  iện tiê   hủng ngay  Tất  ả  ều KHÔNG  ó  iể   ất thư ng  

  Loại v    in tiê   hủng lần này: ………………………………………………………. 

- Ch ng  hỉ  ịnh tiê   hủng  Khi CÓ  iể   ất thư ng tại  ụ   ,8  

- Tạ  hoãn tiê   hủng  Khi CÓ  ất  ỳ  ột  iể   ất thư ng tại      ụ   ,  ,4, ,6,7  

                                             Hồi……..giờ ..…..phút, ngày        tháng        năm 

                                                     Ngư i thự  hiện sàng lọ  

                    ý, ghi rõ họ và tên  
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PHỤ LỤC II 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 12/6/2015) 
 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT   I TW 

 
CỘ    O   Ã  Ộ  C Ủ    ĨA V ỆT  A  

Độc lập – T  do –  ạnh phúc 
 

BẢ     Ể  TRƯỚC T    C Ủ   ĐỐ  VỚ  TRẺ SƠ S    

Họ và tên tr :                                                   Na                          Nữ 

Sinh  ...... gi  .......ngày         th ng         nă  

 ịa  hỉ: 

Họ tên      :  

Loại v    in tiê   hủng lần này:  

 . S t Hạ thân nhiệt   S t: nhiệt  ộ ≥ 37,5
O
C ; Hạ thân nhiệt: nhiệt  ộ ≤   , 

O
C )  

Không                  Có 

 . Ngh  ti    ất thư ng: 

Không                  Có 

 . Ngh  phổi  ất thư ng: 

Không                  Có 

4. Tri gi    ất thư ng  ly  ì ho    í h thí h.,     é ,… : 

Không                  Có 

 . Cân n ng   hi sinh dưới     g: 

Không                  Có 

6. Có      h ng  hỉ  ịnh  h   : 

Không                  Có 

 ết luận:  

-  ủ  iều  iện tiê  ngay  Tất  ả  ều KHÔNG  ó  iể   ất thư ng  

Loại v    in tiê   hủng: ……………………………………………….. 

- Tạ  hoãn tiê   hủng  Khi CÓ  ất  ỳ  ột  iể   ất thư ng  

 

                                    Hồi……..giờ ..…..phút, ngày        tháng        năm 

                                              Ngư i thự  hiện sàng lọ  

               ý, ghi rõ họ và tên  

 

 

 

 

 

 



BM.01.TCVX.01 

 

 

 DA   S C  ĐỐ  TƯỢ   ĐƯỢC T      

TT  ọ tên trẻ 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ hiện tại   Quinvaxem OPV 

Ghi 

chú 
Số nhà  

tổ, thôn 

Xã, 

phường 

Quận  

huyện 

Số điện 

thoại 

bố mẹ 

 ũi 1  ũi 2  ũi 3  ần 1  ần 2  ần 3 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           
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BM.01.TCVX.02 
 

DA   SAC  T EO DÕ  P Ả  Ứ   SAU T     

Ngày, 

th ng  năm 

sinh 

Địa chỉ hiện tại 
Số điện 

thoại bố mẹ 

 oại 

vắc xin 

tiêm 

 iờ 

tiêm 
 iờ về 

Tình 

trạng sức 

khỏe khi 

về 

  c nhận Số nhà  tổ  

thôn 

Xã, 

phường 

Quận  

huyện 
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BM.01.TCVX.04 

 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW 
P Ò   TƯ VẤN, TIÊM CHỦNG VẮC XIN 

 

 

 

 

 SỔ THEO DÕI 

C C TRƯỜNG HỢP PHẢN ỨNG BẤT T ƯỜNG 

SAU TIÊM CHỦNG 
 

 

 

 
  

Nă    …. 
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 ƯỚNG DẪN GHI CHÉP 

SỔ T EO DÕ  C C TRƯỜNG HỢP PHẢN ỨNG BẤT T ƯỜNG SAU TIÊM CHỦNG 

 
1. Tất cả trư ng hợp phản ứng sau tiêm chủng  ến  ơ sở y tế phải  ược ghi và theo dõi trong sổ 

2. Mỗi trư ng hợp ghi vào 1 ho c vài dòng. 

3. Cột 7, 8 ghi cụ thể gi , ngày tiêm v c xin, ghi rõ các loại v    in  ã tiê  trong  uổi tiêm chủng và s  liều của từng loại v c xin (VD: DPT-VGB-

Hib1, VGB2). 

4. Cột 9: S  lô, hạn sử dụng, nhà sản xuất, dung  ôi   i với v c xin sởi, BCG. 

5. Cột 10, 11: Gi , ngày xuất hiện phản ứng, mô tả triệu chứng chính (toàn thân, tại chỗ, các dấu hiệu   c biệt khác). 

6. Cột 12: Ghi tình trạng sau  iều trị (khỏi, tử vong, di chứng, chuyển viện). 

7. Cột 14: Ghi kết luận về nguyên nhân của phản ứng, kết luận của  iều tra (nếu có). 

8. Cột ghi chú: bổ sung các thông tin khác nếu cần. 

9. Mỗi trư ng hợp ghi vào 1 ho c vài dòng. 

10. Cột 7, 8 ghi cụ thể gi , ngày tiêm v c xin, ghi rõ các loại v    in  ã tiê  trong  uổi tiêm chủng và s  liều của từng loại v c xin (VD: DPT-VGB-

Hib1, VGB2). 

11. Cột 9: S  lô, hạn sử dụng, nhà sản xuất, dung  ôi   i với v c xin sởi, BCG. 

12. Cột 10, 11: Gi , ngày xuất hiện phản ứng, mô tả triệu chứng chính (toàn thân, tại chỗ, các dấu hiệu   c biệt khác). 

13. Cột 12: Ghi tình trạng sau  iều trị (khỏi, tử vong, di chứng, chuyển viện). 

14. Cột 14: Ghi kết luận về nguyên nhân của phản ứng, kết luận của  iều tra (nếu có). 

15. Cột ghi chú: bổ sung các thông tin khác nếu cần. 

 

 

 

 

 

 

 
T Họ và tên Ngày, Họ tên m   ịa chỉ Gi ,  Loại v c S  lô/hạn Gi , Các triệu Kết quả Ngày Kết luận 
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T th ng, nă  

sinh 

ho c cha ngày 

tiêm v c 

xin 

xin sử 

dụng/nhà 

sản xuất 

ngày 

xuất hiện 

phản ứng 

chứng 

chính 

 iều trị báo cáo 

Trai Gái  
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BM.01.TCVX.03 

SỔ THEO DÕI SAU TIÊM 

Stt S  phiếu thu Mã thu   Tên KH S   iện 

thoại 

 ịa  hỉ  i  tiê   i  về Nhiệt  ộ  Toàn 

trạng 

Y tá tiêm 

           

           

           

           

           

           

           

 


