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BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

 

QUY TRÌNH 

CHUYỂN GỬI NGƢỜI BỆNH 

HIV TRONG BỆNH VIÊN 

BẠCH MAI 

Mã số:        QT.83.HT 

Ngày ban hành: 05 /03/2020   

Lần ban hành:   01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định 

này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc 

bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ 

sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với phòng Kế hoạch tổng hợp để có bản đóng 

dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia 

sẻ thông tin khi cần. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

 Giám đốc  Các đơn vị lâm sàng □  

 Phó Giám đốc □  □  

 Phòng QLCL □  □  

 Phòng KHTH □  □  

 Khoa Vi sinh □  □  

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 Quy trình chuyển gửi người bệnh HIV trong bệnh viện Bạch Mai                                 QT.83.HT 

 

 

3/6 

 

I.  MỤC ĐÍCH 

Mô tả các bước của quy trình tiếp nhận và chuyển gửi người bệnh có xét nghiệm HIV 

dương tính nhằm giúp người bệnh được tư vấn từ khi có kết quả dương tính đến khi được 

chuyển tới và hỗ trợ điều trị kịp thời và hiệu quả.  

II.  PHẠM VI ÁP DỤNG  

- Áp dụng cho tất cả các đơn vị lâm sàng của toàn bệnh viện. 

- Các đơn vị trong bệnh viện có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này. 

III.  TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

1. Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người số 

64/2006 ngày 12/07/2006 của Quốc hội.  

2. Quyết định Ban hành hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV số 2674/QĐ – BYT ngày 27 tháng 

04 năm 2018 do Bộ Y tế ban hành.  

3. Thông tư 01/2015/TT-BYT ngày 27/02/2015 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tư vấn phòng, 

chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế. 

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1. Giải thích thuật ngữ:  Không có. 

4.2. Từ viết tắt: 

- BGĐ:  Ban Giám đốc 

- HIV/AIDS:  Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

- KHTH:  Kế hoạch tổng hợp 

- NB:    Người bệnh 

- PK:    Phòng khám 

- PKNT:  Phòng khám ngoại  

- TTBNĐ:  Trung tâm Bệnh nhiệt đới trú. 
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V.  NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1.   Sơ đồ quá trình tiếp nhận và chuyển gửi bệnh nhân HIV ngoại trú 

STT 
Trách 

nhiệm 
Các bƣớc thực hiện Mô tả/tài liệu liên quan Ghi chú 

1 ĐV khám 

chữa bệnh 

ban đầu 

 

 

 

Các đơn vị lâm sàng trong bệnh viện chỉ 

định xét nghiệm HIV cho người bệnh ngoại 

trú sau khi được sự đồng ý của người bệnh. 

Có giấy cam 

kết đồng ý 

lưu lại hồ sơ 

2 Khoa  

Vi Sinh 

 - Thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu chuyên 

môn, trả kết quả  về đơn vị yêu cầu xét 

nghiệm. 

- Kết quả Dƣơng tính hoặc Không xác định 

được trả về cho điều dưỡng trưởng đơn vị 

lâm sàng yêu cầu xét nghiệm, được đựng 

trong phong bì có niêm phong. Đồng thời kết 

quả được Khoa Vi sinh thông tin ngay đến 

Phòng khám ngoại trú – Trung tâm Bệnh 

nhiệt đới, số điện thoại 024 36290740. 

Thời gian 

nhận/trả kết 

quả < 4 giờ 

(không bao 

gồm thời gian 

trực cấp cứu) 

3 Điều dưỡng 

trưởng khoa 

yêu cầu xét 

nghiệm 

 

 

Điều dưỡng trưởng của đơn vị lâm sàng ra 

chỉ định xét nghiệm tiếp nhận và chuyển 

ngay phong bì cho bác sĩ đã chỉ định xét 

nghiệm. 

 

4 Bác sĩ chỉ 

định xét 

nghiệm 

HIV 

 

 
Tiếp nhận phong bì, giải thích cho người 

bệnh, liên hệ với SĐT Phòng khám ngoại 

trú và chuyển người bệnh xuống Phòng 

khám ngoại trú trong vòng 24h. 

 

5 Phòng 

khám 

ngoại trú 

– Trung 

tâm Bệnh 

nhiệt đới 

 

 

- Nhận thông tin từ Khoa Vi sinh. Phòng 

khám ngoại trú – TT bệnh nhiệt đới cử 

người liên hệ với bác sỹ chỉ định xét 

nghiệm để tiếp cận người bệnh ngay khi 

người bệnh quay lại phòng khám ban đầu 

và hướng dẫn người bệnh đến Phòng khám 

ngoại trú TT Bệnh nhiệt đới. 

- Tư vấn cho người bệnh về tình trạng HIV lợi 

ích và sự cần thiết tham gia dịch vụ chăm sóc, 

điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV. Hỗ trợ 

thủ tục để người bệnh đăng ký vào chương 

trình quản lý và điều trị HIV tại PKNT,  

- Tư vấn về các biện pháp phòng lây nhiễm 

HIV cho người khác và trách nhiệm pháp 

lý đối với việc phòng lây nhiễm HIV cho 

người khác; 

-  Điều trị ARV sớm. Tư vấn xét nghiệm 

HIV cho bạn tình/ bạn chích. 

- Có SĐT 

Phòng khám 

ngoại trú 

02436290740 

tại các đơn vị 

khám bệnh 

ngoại trú 

- Khoa Vi 

sinh có thông 

tin và phòng 

khám bệnh 

ban đầu/ bác 

sỹ chỉ định 

xét nghiệm 

HIV cho 

bệnh nhân 

 

Chỉ định xét 

nghiệm HIV 

cho BN 

Xét nghiệm HIV 

cho BN 

Tiếp nhận ngay kết 

quả và chuyển cho BS 

chỉ định xét nghiệm 

Liên hệ và chuyển 

BN đến Phòng 

khám ngoại trú – 

TT Bệnh nhiệt đới  

Tiếp cận người 

bệnh, tư vấn và 

hướng dẫn đăng 

ký vào chương 

trình quản lý 

điều trị 

HIV/AIDS 
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5.2. Sơ đồ quá trình tiếp nhận và chuyển gửi bệnh nhân HIV nội trú 

STT 
Trách 

nhiệm 
Các bƣớc thực hiện Mô tả/tài liệu liên quan Ghi chú 

1 Đơn vị 

lâm 

sàng 

 

 

 

Bác sĩ tại các đơn vị lâm sàng chỉ định xét 

nghiệm HIV cho NB theo yêu cầu chuyên môn, 

sau khi được sự đồng ý của NB hoặc người nhà 

BN (trường hợp NB hôn mê/ giảm hoặc mất khả 

năng nhận thức).  

Có giấy cam 

kết đồng ý xét 

nghiệm của NB 

/ người nhà NB 

lưu hồ sơ. 

2 Khoa 

Vi 

Sinh 

 - Thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn, 

trả kết quả về đơn vị yêu cầu xét nghiệm. 

- Kết quả Dƣơng tính hoặc Không xác định 

được trả về cho điều dưỡng trưởng đơn vị yêu cầu 

xét nghiệm, được đựng trong phong bì có niêm 

phong. Đồng thời kết quả được Khoa Vi sinh 

thông tin ngay đến Trung tâm bệnh nhiệt đới. – 

Bệnh viện Bạch Mai (số điện thoại 024 

36290740) 

Thời gian 

nhận/trả kết 

quả < 4 giờ 

(không bao 

gồm thời gian 

trực cấp cứu) 

3 
Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

yêu 

cầu xét 

nghiệm 

 

 

 

- Tiếp nhận phong bì, báo ngay cho BS điều trị 

hoặc BS trực (nếu trong giờ trực) về tình trạng 

dương tính hoặc không xác định. 

 

 

4 Bác sĩ 

điều 

trị/ Bác 

sĩ trực 

 - Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính 

cho người bệnh / người nhà người bệnh (trong 

trường hợp NB hôn mê/ giảm hoặc mất khả 

năng nhận thức); Tư vấn hỗ trợ tinh thần, tâm lý. 

- Hội chẩn ngay với Trung tâm Bệnh nhiệt đới 

(theo SĐT hoặc hội chẩn thường quy trong bệnh 

viện) trong vòng 24h. 

 

5 Trung 

tâm 

Bệnh 

nhiệt 

đới 

 

 

- Tiếp cận người bệnh ngay khi có thông báo từ 

Khoa Vi sinh. Hỗ trợ thông báo kết quả xét nghiệm 

HIV dƣơng tính tại đơn vị điều trị ban đầu.  

- Trường hợp xét nghiệm HIV không xác định, 

chỉ định xét nghiệm sâu hơn và hỗ trợ tư vấn 

cho NB/ gia đình NB. 

- Tiếp nhận người bệnh về Trung tâm Bệnh 

nhiệt đới. Phối hợp điều trị với chuyên khoa 

chuyển đến theo yêu cầu chuyên môn. 

- Tư vấn hỗ trợ tinh thần, tâm lý. 

- Tư vấn về các biện pháp phòng lây nhiễm HIV 

cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Tư vấn về lợi ích và sự cần thiết tham gia dịch vụ 

chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV. 

 Hướng dẫn BN đăng ký điều trị tại PKNT 

 

Chỉ định xét 

nghiệm HIV 

cho BN 

Tiếp nhận ngay 

phong bì và thông 

báo cho BS điều trị 

hoặc BS trực (trong 

giờ trực) 

Tư vấn kết quả, hội 

chẩn với Trung tâm 

Bênh nhiệt đới 

Xét nghiệm HIV 

cho BN 

Hỗ trợ tư vấn xét 

nghiệm và tiếp nhận 

bệnh nhân về điều 

trị nội trú 
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6 
Phòng 

khám 

ngoại 

trú – 

Trung 

tâm 

Bệnh 

nhiệt 

đới 

 

 

 

- Hỗ trợ thủ tục để người bệnh đăng ký vào 

chương trình quản lý và điều trị HIV tại PKNT. 

- Tư vấn xét nghiệm HIV cho bạn tình/ bạn 

chích. 

- Điều trị ARV sớm. 

 

 

VI.  HỒ SƠ LƢU 

 

VII.  PHỤ LỤC 

 

 

 

 

 

 

  

STT Tên hồ sơ Nơi lƣu  Thời gian lƣu 

  1 Mẫu giấy cam kết đồng ý xét nghiệm HIV 
Lưu trong 

HSBA 

Lưu theo quy chế  

lưu HSBA 

STT Tên phụ lục Mã hiệu 

  1 Mẫu giấy cam kết đồng ý xét nghiệm HIV BM.83.HT.01 

Tư vấn và 

hướng dẫn đăng 

ký vào chương 

trình quản lý 

điều trị 


