
PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bảng biến số nghiên cứu 

Phụ lục 1A: Bảng biến số nghiên cứu của mục tiêu 1 

Tên biến Định nghĩa Phương pháp đo lường Chỉ số 

Thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B  

Tình trạng 

nhiễm vi rút 

viêm gan B 

Kết quả xét nghiệm 

huyết thanh học 

Catergorical (nhị phân) 

0 = Âm tính 

1 = Dương tính 

 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

chia theo các 

nhóm thông tin 

nhân khẩu học 

Đặc điểm nhân khẩu xã hội học  

Giới tính Giới tính của đối 

tượng nghiên cứu 

Nominal (Định danh) 

1 = Nam 

2 = Nữ 

Tỷ lệ về giới 

tính 

Dân tộc Dân tộc của đối tượng 

nghiên cứu 

Nominal (Định danh) 

1 = Kinh 

2 = Khác 

Tỷ lệ dân tộc 

Tuổi Tuổi của đối tượng 

điều tra tại thời điểm 

nghiên cứu 

Ordinal (biến thứ tự) 

1 = 18 – 29 tuổi 

2 = 30 – 39 tuổi 

3 = 40 – 49 tuổi 

4 = 50 – 59 tuổi 

5 = Từ 60 tuổi trở lên 

Tỷ lệ nhóm tuổi 

Trình độ học 

vấn 

Trình độ học vấn cao 

nhất mà đối tượng 

điều tra đạt được tại 

thời điểm nghiên cứu  

Ordinal (biến thứ tự) 

1 = Mù chữ/không đi học 

2 = Tiểu học (cấp 1) 

3 = Trung học cơ sở (cấp 

2) 

4 = THPT (cấp 3) 

5 = Cao đẳng, đại học 

Tỷ lệ các nhóm 

trình độ học 

vấn 

Tình trạng 

hôn nhân 

Tình trạng hôn nhân 

của đối tượng nghiên 

cứu tại thời điểm điều 

tra 

Nominal (Định danh) 

1 = Chưa kết hôn 

2 = Đã lập gia đình  

3 = Sống chung không 

kết hôn 

4 = Ly dị/ ly thân/ góa 

5 = Góa 

Tỷ lệ hôn nhân 



Tên biến Định nghĩa Phương pháp đo lường Chỉ số 

Nghề nghiệp Công việc chính của 

đối tượng nghiên cứu 

tại thời điểm điều tra 

Nominal (Định danh) 

1 = Làm ruộng/rẫy 

2 = Trồng rừng 

3 = Chăn nuôi 

4 = Công nhân 

5 = Nhân viên y tế 

6 = Nhân viên văn phòng 

7 = Đang đi học 

8 = Nghề tự do 

9 = Nghề thủ công 

10 = Buôn bán 

11= Nghỉ hưu 

12 = Thất nghiệp 

13 = Nội trợ 

Tỷ lệ nghề 

nghiệp của đối 

tượng nghiên 

cứu 

Thu nhập Thu nhập bình 

quân/tháng của đối 

tượng nghiên cứu 

Ordinal (biến thứ tự) 

1 = Dưới 1 triệu 

2 = 1 triệu – dưới 5 triêu 

3 = 5 triệu – dưới 10 triệu  

4 = 10 triệu – dưới 20 

triệu 

5 = Trên 20 triệu 

Tỷ lệ thu nhập 

bình quân theo 

nhóm của đối 

tượng nghiên 

cứu 

Thời gian 

sống 

Thời gian đối tượng 

nghiên cứu sống liên 

tục tại xã/phường 

Ordinal (biến thứ tự) 

1 = Dưới 5 năm 

2 = 5 – dưới 10 năm 

3 = Trên 10 năm 

Tỷ lệ thời gian 

sống tại 

xã/phường quân 

theo nhóm của 

đối tượng 

nghiên cứu 

Đi xa nhà Đối tượng đi xã nhà 

liên tục lâu hơn 1 

tháng 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đi xã nhà liên 

tục lâu hơn 1 

tháng 

Địa bàn cư 

trú (tỉnh) 

Tỉnh mà đối tượng 

nghiên cứu sinh sống 

tại thời điểm điều tra 

1 = Kon Tum 

2 = Gia Lai 

3 = Đăk Nông 

Tỷ lệ đối tượng 

nghiên cứu theo 

địa bàn cư trú 

(tỉnh) 

 



Tên biến Định nghĩa Phương pháp đo lường Chỉ số 

Tiền sử khám chữa bệnh 

Cơ sở y tế 

khám chữa 

bệnh 

Cở sở y tế đến khám 

chữa bệnh khi có vấn 

đề sức khỏe 

Nominal (Định danh) 

1= Cơ sở y tế nhà nước 

2 = Cơ sở y tế tư nhân 

3 = Đến hiệu thuốc 

4 = Cơ sở đông y 

5 = Tự chữa ở nhà 

Tỷ lệ đối tượng 

nghiên cứu đến 

khám chữa 

bệnh theo loại 

hình cơ sở y tế 

Người thân 

mắc bệnh 

gan 

Người thân trong gia 

đình đã từng được 

chẩn đoán bệnh gan  

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không  

Tỷ lệ đối tượng 

nghiên cứu có 

người thân mắc 

bệnh gan 

Làm Phẫu 

thuật và thủ 

thuật 

 

Đối tượng nghiên cứu 

đã từng làm phẫu 

thuật và các thủ thuật 

bao y tế bao giờ chưa 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

nghiên cứu làm 

phẫu thuật và 

thủ thuật 

Nhận và cho 

máu 

Đối tượng nghiên cứu 

đã bao giờ nhận và 

cho máu chưa 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

nghiên cứu cho 

và nhận máu 

Thủ thuật về 

răng 

Đối tượng nghiên cứu 

đã bao giờ làm thủ 

thuật về răng chưa 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

nghiên cứu đã 

từng làm thủ 

thuật về răng 

Kiến thức về phòng chống lây nhiễm vi rút viêm gan B  

Kiến thức về 

đường lây 

nhiễm vi rút 

VGB 

Kiến thức của đối 

tượng nghiên cứu về 

các đường lây nhiễm 

viêm gan vi rút B 

Nominal (Định danh) 

1 = Đúng 

2 = Không đúng  

Tỷ lệ đối tượng 

hiểu biết về 

đường lây 

nhiễm 

Kiến thức về 

tiêm vắc xin 

viêm gan B 

Kiến thức của đối 

tượng nghiên cứu về 

tiêm phòng vắc xin 

viêm gan B 

Nominal (Định danh) 

1 = Đúng 

2 = Không đúng 

 

Tỷ lệ đối tượng 

hiểu biết về 

tiêm phòng vắc 

xin viêm gan B 

Kiến thức về 

điều trị vi 

rút viêm gan 

B 

Kiến thức của đối 

tượng nghiên cứu về 

điều trị viêm gan vi 

rút B 

Nominal (Định danh) 

1 = Đúng 

2 = Không đúng 

 

Tỷ lệ đối tượng 

hiểu biết về 

điều trị viêm 

gan vi rút B 

 



Tên biến Định nghĩa Phương pháp đo lường Chỉ số 

Kiến thức về 

xét nghiệm 

vi rút viêm 

gan B 

Kiến thức của đối 

tượng nghiên cứu về 

xét nghiệm vi rút 

viêm gan B 

Nominal (Định danh) 

1 = Đúng 

2 = Không đúng 

 

Tỷ lệ đối tượng 

hiểu biết về xét 

nghiệm vi rút 

viêm gan B 

Nguồn thông 

tin 

Nguồn thông tin về 

phòng chống bệnh 

viêm gan vi rút 

Nominal (Định danh) 

1 = Cán bộ y tế 

2 = Thông tin đại chúng 

3 = Chính quyền  

4 = Ban ngành, đoàn thể  

5 = Người thân  

Tỷ lệ đối tượng 

nhận được 

thông tin về 

phòng chống 

bệnh viêm gan 

vi rút theo các 

nguồn khác 

nhau 

Hành vi tiêm, truyền  

Tiêm thuốc, 

truyền dịch 

Đối tượng có tiêm 

thuốc, truyền dịch qua 

bắp/ tĩnh mạch trong 

12 tháng qua 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

có tiêm thuốc, 

truyền dịch qua 

bắp/ tĩnh mạch 

trong 12 tháng 

qua 

Tần suất 

tiêm, truyền 

Tần suất đối tượng 

tiêm truyền 

Nominal (Đinh danh) 

1 = Dưới 1 lần/tháng 

2 = 1-2 lần/tháng 

3 = Trên 2 lần/tháng 

Tỷ lệ và tần 

suất đối tượng 

có tiêm truyền 

tĩnh mạch 

không 

Người tiêm, 

truyền 

Người tiêm thuốc, 

truyền dịch qua bắp/ 

tĩnh mạch cho đối 

tượng nghiên cứu 

trong lần gần nhất 

1 = Bác sỹ (nha sỹ) 

2 = Y tá 

3 = Cán bộ y tế thôn bản 

4 = Tự tiêm/truyền 

5 = Người thân 

Tỷ lệ đối tượng 

tiêm thuốc, 

truyền dịch 

trong lần gần 

nhất chia theo 

người tiêm 

Cơ sở y tế Cơ sở y tế đối tượng 

nghiên cứu 

tiêm/truyền tĩnh mạch 

1= Cơ sở y tế nhà nước 

2 = Cơ sở y tế tư nhân 

3 = Hiệu thuốc 

4 = Cơ sở khám đông y 

5 = Tại nhà 

 

Tỷ lệ đối tượng 

iêm/truyền tĩnh 

mạch chia theo 

cơ sở y tế 



Tên biến Định nghĩa Phương pháp đo lường Chỉ số 

Loại bơm 

kim tiêm 

Loại bơm kim tiêm 

đối tượng nghiên cứu 

tiêm/truyền tĩnh mạch 

1= Xilanh thủy tinh 

2 =Xilanh nhựa 01 lần 

3 =Cả hai 

Tỷ lệ đối tượng 

tiêm/ truyền 

theo loại BKT 

Sử dụng 

BKT tiêm/ 

truyền 

Việc sử dụng BKT 

khi đối tượng nghiên 

cứu nhận tiêm/ truyền 

tĩnh mạch 

1 = Trong vỉ/gói kín 

2 = Có sẵn ở ngoài và 

được đun bằng nước ấm 

3 = Có sẵn ở ngoài và 

được khử trùng 

Tỷ lệ đối tượng 

theo cách thức 

sử dụng BKT 

lúc tiêm/ truyền 

Tiêm chích 

ma túy 

Đối tượng nghiên cứu 

có tiêm chích ma túy 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

có tiêm chích 

ma túy 

Tần suất 

tiêm chích 

ma túy 

Tần suất tiêm chích 

ma túy của đối tượng 

nghiên cứu 

Nominal (Đinh danh) 

1 = Dưới 1 lần/ngày 

2 = 1 – 2 lần/ngày 

3 = Trên 2 lần/ngày 

Tỷ lệ đối tượng 

tiêm chích ma 

túy theo các 

tuần suất 

Dùng chung 

BKT 

Tần suất đối tượng 

nghiên cứu dùng 

chung BKT khi tiêm 

chích ma túy 

1 =Tất cả các lần 

2 = Đa số các lần 

3 = Thỉnh thoảng    

4 = Không bao giờ   

Tỷ lệ đối tượng 

nghiên cứu 

dùng chung 

BKT theo các 

tuần suất 

Xăm trổ, cạo 

râu, bấm lỗ 

tai 

Đối tượng nghiên cứu 

có xăm trổ, cạo râu, 

bấm lỗ tai…  

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

có xăm trổ, cạo 

râu, bấm lỗ 

tai… 

Sử dụng thuốc lá, rượu bia 

Hút thuốc Đối tượng nghiên cứu 

hút thuốc 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

hút thuốc 

Tần suất hút 

thuốc 

Tần suất đối tượng 

nghiên cứu hút thuốc 

Nominal (Đinh danh) 

1 = Hàng ngày 

2 = Đa số các ngày  

3 = Thỉnh thoảng 

4 = Không bao giờ 

Tỷ lệ đối tượng 

hút thuốc theo 

các tần suất 

Uống rượu 

bia 

Đối tượng nghiên cứu 

uống rượu bia 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

uống rượu bia 



Tên biến Định nghĩa Phương pháp đo lường Chỉ số 

Tần suất 

uống rượu 

bia 

Tần suất đối tượng 

nghiên cứu uống rượu 

bia 

Nominal (Đinh danh) 

1 = Hàng ngày 

2 = Đa số các ngày  

3 = Thỉnh thoảng 

4 = Không bao giờ 

Tỷ lệ đối tượng 

uống rượu bia 

theo các tần 

suất 

Dùng chung 

đồ dùng cá 

nhân 

Đối tượng có dùng 

chung đồ dùng cá 

nhân với người khác 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

có dùng chung 

đồ dùng cá 

nhân vời người 

khác 

Hành vi quan hệ tình dục  

Quan hệ tình 

dục với 

Đối tượng đã bao giờ 

quan hệ tình dục 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đã quan hệ tình 

dục 

Dùng BCS 

với bạn 

tình/vợ 

chồng 

Tần suất dùng BCS 

khi quan hệ tình dục 

với bạn tình của đối 

tượng 

Nominal (Đinh danh) 

1= Tất cả các lần 

2 = Đa số các lần 

3 = Thỉnh thoảng    

4 = Không bao giờ   

Tỷ lệ đối tượng 

theo tấn suất 

dùng BCS khi 

quan hệ tình 

dục với bạn tình 

Quan hệ tình 

dục với phụ 

nữ bán dâm 

Đối tượng đã bao giờ 

quan hệ tình dục với 

phụ nữ bán dâm 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đã quan hệ tình 

dục với phụ nữ 

bán dâm 

Dùng BCS 

với phụ nữ 

bán dâm 

Tần suất dùng BCS 

khi quan hệ tình dục 

với phụ nữ bán dâm 

của đối tượng 

Nominal (Đinh danh) 

1= Tất cả các lần 

2 = Đa số các lần 

3 = Thỉnh thoảng    

4 = Không bao giờ   

Tỷ lệ đối tượng 

theo tấn suất 

dùng BCS khi 

quan hệ tình 

dục với phụ nữ 

bán dâm 

Quan hệ tình 

dục đồng 

giới 

Đối tượng đã bao giờ 

quan hệ tình dục đồng 

giới 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đã quan hệ tình 

dục đồng giới 

Dùng BCS 

với bàn tình 

đồng giới 

Tần suất dùng BCS 

khi quan hệ tình dục 

với bạn tình đồng giới 

của đối tượng 

Nominal (Đinh danh) 

1= Tất cả các lần 

2 = Đa số các lần 

3 = Thỉnh thoảng    

Tỷ lệ đối tượng 

theo tấn suất 

dùng BCS khi 

quan hệ tình 



Tên biến Định nghĩa Phương pháp đo lường Chỉ số 

4 = Không bao giờ   dục với bàn tình 

đồng giới 

Mang thai và sinh con 

Từng sinh 

con 

Đối tượng nghiên cứu 

từng sinh con 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đã từng sinh 

con 

Xét nghiệm 

VGB trước 

sinh 

Đối tượng nghiên cứu 

từng xét nghiệm VGB 

trước sinh 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đã từng xét 

nghiệm VGB 

trước sinh 

Thực hiện 

thủ thuật khi 

sinh con 

Đối tượng nghiên cứu 

từng thực hiện thủ 

thuật khi sinh con 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đã từng thực 

hiện thủ thuật 

khi sinh con 

Con được 

tiêm phòng 

vắc xin VGB 

Con của đối tượng 

từng được tiêm phòng 

vắc xin viêm gan B 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đã từng được 

tiêm phòng vắc 

xin viêm gan B  

Mang thai Đối tượng hiện có 

mang thai 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đang mang thai  

Xét nghiệm 

VGB khi 

mang thai 

Đối tượng có xét 

nghiệm VGB khi 

mang thai 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

có xét nghiệm 

VGB khi mang 

thai 

Nạo hút thai Đối tượng đã từng 

nạo hút thai 

Nominal (Đinh danh) 

1= Có 

2 = Không 

Tỷ lệ đối tượng 

đã từng nạo hút 

thai 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1B: Bảng biến số nghiên cứu của mục tiêu 2 

Tên biến Định nghĩa 
Phương pháp đo 

lường 

Chỉ số 

Yếu tố liên quan về nhân khẩu xã hội học  

Giới tính Giới tính của đối tượng 

nghiên cứu 

Nominal (Định danh) 

1 = Nam 

2 = Nữ 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo giới 

tính 

Dân tộc Dân tộc của đối tượng 

nghiên cứu 

Nominal (Định danh) 

1 = Kinh 

2 = Khác 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

dân tộc 

Tuổi Tuổi của đối tượng điều 

tra tại thời điểm nghiên 

cứu 

Ordinal (biến thứ tự) 

1 = Dưới 40 tuổi 

2 = 40 tuổi trở lên 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

tuổi 

Trình độ 

học vấn 

Trình độ học vấn cao nhất 

mà đối tượng điều tra đạt 

được tại thời điểm nghiên 

cứu  

Ordinal (biến thứ tự) 

1 = Trung học phổ 

thông trở xuống 

2 = Cao đẳng, đại 

học trở lên 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

trình độ học vấn 

Tình 

trạng hôn 

nhân 

Tình trạng hôn nhân của 

đối tượng nghiên cứu tại 

thời điểm điều tra 

Nominal (Định danh) 

1 = Chưa kết hôn 

2 = Đã từng lập gia 

đình  

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

tình trạng hôn 

nhân 

Nghề 

nghiệp 

Công việc chính của đối 

tượng nghiên cứu tại thời 

điểm điều tra 

Nominal (Định danh) 

1 = Thất nghiệp 

2 = Công việc cố 

định 

3 = Công việc tự do 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

nghề nghiệp 

Thu nhập Thu nhập bình quân/tháng 

của đối tượng nghiên cứu 

Ordinal (biến thứ tự) 

1 = Dưới 10 triệu 

2 = Từ 10 triệu trở 

lên 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

thu nhập 



Tên biến Định nghĩa 
Phương pháp đo 

lường 

Chỉ số 

Địa bàn 

cư trú 

(tỉnh) 

Tỉnh mà đối tượng nghiên 

cứu sinh sống tại thời 

điểm điều tra 

1 = Kon Tum 

2 = Gia Lai 

3 = Đăk Nông 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo tỉnh 

Yếu tố về tiền sử khám chữa bệnh 

Người 

thân mắc 

bệnh gan 

Người thân trong gia đình 

đã từng được chẩn đoán 

bệnh gan  

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không  

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

người thân mắc 

bệnh gan hay 

không 

Làm Phẫu 

thuật và 

thủ thuật 

 

Đối tượng nghiên cứu đã 

từng làm phẫu thuật và 

các thủ thuật bao y tế bao 

giờ chưa 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng làm phẫu 

thuật và thủ thuật 

hay không 

Nhận và 

cho máu 

Đối tượng nghiên cứu đã 

bao giờ nhận và cho máu 

chưa 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng nhận và 

cho máu hay 

không 

Thủ thuật 

về răng 

Đối tượng nghiên cứu đã 

bao giờ làm thủ thuật về 

răng chưa 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng làm thủ 

thuật về răng hay 

không 

Thực hiện 

thủ thuật 

sinh nở 

Đối tượng nghiên cứu đã 

bao giờ làm thủ thuật sinh 

nở 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng làm thủ 

thuật sinh nở hay 

không 



Tên biến Định nghĩa 
Phương pháp đo 

lường 

Chỉ số 

Đã từng 

nạo hút 

thai 

Đối tượng nghiên cứu đã 

bao giờ nạo hút thai 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng nạo hút 

thai hay không 

Tiêm vắc 

xin VGB 

Đối tượng nghiên cứu đã 

từng tiêm vắc xin VGB 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng tiêm vắc 

xin VGB hay 

không 

 

Xăm trổ Đối tượng nghiên cứu đã 

từng xăm trổ 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng xăm trổ 

hay không 

 

Dùng 

chung 

máy cạo 

râu 

Đối tượng nghiên cứu đã 

từng dùng chung máy cạo 

râu 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng dùng 

chung máy cạo 

râu hay không 

 

Dùng 

chung bàn 

chải đánh 

răng 

Đối tượng nghiên cứu đã 

từng dùng chung bản chải 

đánh răng 

Nominal (Định danh) 

1 = Có 

2 = Không 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

đã từng dùng 

chung bản chải 

đánh răng hay 

không 

 

 

 

 



Tên biến Định nghĩa 
Phương pháp đo 

lường 

Chỉ số 

Kiến thức và hành vi về phòng chống lây nhiễm vi rút viêm 

gan B 

 

Kiến thức 

phòng 

chống 

nhiễm vi 

rút VGB 

nói chung 

Kiến thức của đối tượng 

nghiên cứu về phòng 

chống nhiễm vi rút VGB 

nói chung 

Nominal (Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không đạt 

 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

hành vi về phòng 

chống nhiễm vi 

rút VGB nói 

chung 

Hành vi 

phòng 

chống 

nhiễm vi 

rút VGB 

nói chung 

Hành vi của đối tượng 

nghiên cứu về phòng 

chống nhiễm vi rút VGB 

nói chung 

Nominal (Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không đạt 

 

Tỷ lệ nhiễm vi 

rút viêm gan B 

phân theo nhóm 

hành vi về phòng 

chống nhiễm vi 

rút VGB nói 

chung 

 



Phụ lục 1C: Bảng biến số nghiên cứu của mục tiêu 3 

Tên 

biến 
Định nghĩa 

Phương 

pháp đo 

lường 

Chỉ số 

Kết quả hoạt động can thiệp truyền thông 

Phát thanh 

Phát thanh về phòng chống 

lấy nhiễm vi rút VGB 
Rời rạc 

Số lần phát thanh 

tại phường can 

thiệp 

Phát thanh về phòng chống 

lấy nhiễm vi rút VGB 
Rời rạc 

Số xã/phường tại 

phường can thiệp 

Tuyên 

truyền trực 

tiếp 

Tuyên truyền trực tiếp phòng 

chống lấy nhiễm vi rút VGB 
Rời rạc 

Số người được 

tuyên truyền trực 

tiếp tại phường can 

thiệp 

Tờ rơi 
Phát tờ rơi về phòng chống 

lấy nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số tờ rơi đã phát 

tại phường can 

thiệp 

Áp phích 
Phát/ dán áp phích về phòng 

chống lấy nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số tờ áp phích đã 

phát tại phường 

can thiệp 

Băng rôn 
Treo bang rôn về phòng 

chống lấy nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số băng rôn đã treo 

tại phường can 

thiệp 

Tư vấn 

Tư vấn tại TYT về phòng 

chống lấy nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số người được tư 

vấn tại TYT tại 

phường can thiệp 

 

Tư vấn tại HGĐ về phòng 

chống lấy nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số người được tư 

vấn tại HGĐ tại 

phường can thiệp 

 

Tuyên 

truyền đoàn 

hội 

Tuyên truyền tại các tổ chức 

đoàn hội về phòng chống lấy 

nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số người được 

tuyên truyền tại các 

tổ chức đoàn hội 

tại phường can 

thiệp 

 



Kết quả hoạt động can thiệp nâng cao năng lực 

Tập huấn 

CBYT 

Tập huấn cho CBYT về 

phòng chống lấy nhiễm vi rút 

VGB 

Rời rạc Số lớp tập huấn 

cho CBYT tại 

phường can thiệp 

Tập huấn về phòng chống lấy 

nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số CBYT tham dự 

tập huấn tại 

phường can thiệp 

Tập huấn 

CTV 

Tập huấn cho CTV về phòng 

chống lấy nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số lớp tập huấn 

cho CTV tại 

phường can thiệp 

Tập huấn về phòng chống lấy 

nhiễm vi rút VGB 

Rời rạc Số CTV tham dự 

tập huấn tại 

phường can thiệp 

Thay đổi về kiến thức và hành vi 

Kiến thức về 

đường lây 

truyền VGB 

Kiến thức về đường lây 

truyền vi rút VGB của ĐTNC 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

Tỷ lệ ĐTNC có 

kiến thức đạt về 

đường lây truyền vi 

rút VGB 

Kiến thức về 

cách phòng 

lây truyền 

VGB 

Kiến thức về cách phòng lây 

truyền vi rút VGB của ĐTNC 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

Tỷ lệ ĐTNC có 

kiến thức đạt về 

cách phòng lây 

truyền vi rút VGB 

Kiến thức về 

thời điểm 

tiêm phòng 

VGB 

Kiến thức về thời điểm tiêm 

phòng VGB của ĐTNC 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

Tỷ lệ ĐTNC có 

kiến thức đạt về 

thời điểm tiêm 

phòng VGB 

Kiến thức 

phòng ngừa 

lây nhiễm 

VGB nói 

chung 

Kiến thức phòng lây nhiễm vi 

rút VGB của người dân 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

 

Tỷ lệ ĐTNC có 

Kiến thức đạt về 

phòng lây nhiễm vi 

rút VGB tại 2 

phường can thiệp 

và chứng 



Hành vi 

phòng ngừa 

lây nhiễm 

VGB qua 

đường máu 

Hành vi phòng ngừa lây 

nhiễm vi rút VGB qua đường 

máu của ĐTNC 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

 

Tỷ lệ ĐTNC có 

hành vi đạt về 

phòng ngừa lây 

nhiễm vi rút VGB 

qua đường máu 

Hành vi 

phòng ngừa 

lây nhiễm 

VGB qua 

đường 

QHTD 

Hành vi phòng ngừa lây 

nhiễm vi rút VGB qua đường 

QHTD của ĐTNC 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

 

Tỷ lệ ĐTNC có 

hành vi đạt về 

phòng ngừa lây 

nhiễm VGB qua 

đường QHTD 

Hành vi 

phòng ngừa 

lây nhiễm 

VGB qua 

tiêm vắc 

xin, xét 

nghiệm 

Hành vi phòng ngừa lây 

nhiễm vi rút VGB qua tiêm 

vắc xin, xét nghiệm của 

ĐTNC 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

 

Tỷ lệ ĐTNC có 

hành vi đạt về 

phòng ngừa lây 

nhiễm vi rút VGB 

qua tiêm vắc xin, 

xét nghiệm 

Hành vi 

phòng ngừa 

lây nhiễm 

VGB qua 

việc không 

sử dụng 

rượu bia, 

thuốc lá 

Hành vi phòng ngừa lây 

nhiễm vi rút VGB qua việc 

không sử dụng rượu bia, 

thuốc lá 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

 

Tỷ lệ ĐTNC có 

hành vi đạt về 

phòng ngừa lây 

nhiễm vi rút VGB 

qua việc không sử 

dụng rượu bia, 

thuốc lá 

Hành vi 

phòng ngừa 

lây nhiễm 

VGB nói 

chung 

Hành vi phòng lây nhiễm vi 

rút VGB của người dân 

Nominal 

(Định danh) 

1 = Đạt 

2 = Không 

đạt 

 

Tỷ lệ người dân có 

hành vi phòng lây 

nhiễm vi rút VGB 

tại 2 phường can 

thiệp và chứng 



Mã số 

Phụ lục 2: Bộ câu hỏi phỏng vấn người dân 

 

 

 Đánh giá chung     Trước can thiệp    Sau can thiệp 

Ghi chú: 

- Đánh giá chung dùng cho mục tiêu 1 

- Trước và sau can thiệp dùng cho mục tiêu 3 

Nghiên cứu: “Thực trạng, một số yếu tố liên quan đến nhiễm vi rút viêm gan B ở 

người trưởng thành tại khu vực Tây Nguyên và hiệu quả can thiệp dự phòng lây 

nhiễm” 

THỜI GIAN PHỎNG VẤN 

Ngày/tháng/năm  

Kết quả *  

Mã số kết quả 1. Hoàn thành 

2. Không đồng ý phỏng vấn 

3. Không đồng ý lấy mẫu máu 

4. Không đến điểm nghiên cứu như lịch hẹn 

5. Từ chối 

6. Khác (ghi rõ): 

________________________________ 

NGHIÊN CỨU VIÊN 

____________________________ 

GIÁM SÁT VIÊN  

____________________________________ 

 



PHẦN A: ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI THAM GIA 

STT Câu hỏi Trả lời Mã hóa Chuyển 

A1  Giới tính của người tham 

gia (Quan sát, không hỏi) 

Nam 

Nữ 

1 

2 

 

A2  Anh/chị là người dân tộc 

nào? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Kinh 

Tày 

Thái 

Nùng 

Khơ me 

Hmông 

Sán Chay/Sán Dìu 

Raglay 

Dao 

Khơ mú 

E đê / Ba na 

Khác (ghi rõ): _________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

99 

 

A3  Anh/chị sinh ngày tháng 

năm nào? (Điền thông tin 

vào ô trống, nếu trả lời 

"không nhớ" thì khoanh 

tròn mã trả lời)  

Tháng sinh 

Không nhớ tháng sinh 

Năm sinh 

Không nhớ năm sinh 

|__|__| 

99 

|__|__|__|__| 

9999 

 

A4  Trình độ học vấn cao 

nhất của anh/chị? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Mù chữ /không đi học    

Tiểu học    

Trung học cơ sở  

Trung học phổ thông 

Cao đẳng, Đại học, sau 

ĐH 

Khác (ghi rõ): ________ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

99 

 



A5  Tình trạng hôn nhân hiện 

tại của anh/chị như thế 

nào? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Chưa kết hôn 

Đã lập gia đình 

Sống chung không kết hôn 

Ly dị/Ly thân 

Góa 

1 

2 

3 

4 

5 

 

A6  Công việc chính mà 

anh/chị thường làm là gì? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn. 

Nếu làm nhiều công việc, 

thì chọn công việc có thu 

nhập chính) 

Làm ruộng/rẫy 

Trồng rừng 

Chăn nuôi 

Công nhân 

Nhân viên y tế  

Nhân viên văn phòng  

Đang đi học (HS, SV) 

Nghề tự do 

Nghề thủ công 

Buôn bán 

Nghỉ hưu 

Thất nghiệp 

Khác (ghi rõ): _________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

99 

 

A7  Trong 12 tháng qua, thu 

nhập trung bình một 

tháng của anh/chị là bao 

nhiêu? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Dưới 1 triệu đồng 

1 triệu - dưới 5 triệu đồng 

5 triệu - dưới 10 triệu đồng 

10 triệu - < 20 triệu đồng 

Trên 20 triệu đồng 

1 

2 

3 

4 

5 

 

A8  Anh/chị đã sống liên tục 

tại xã/phường này bao 

lâu rồi? 

(Điền thông tin vào ô 

trống, nếu trả lời "dưới 1 

năm" hoặc "từ khi sinh ra" 

thì khoanh tròn mã trả lời) 

Số năm 

Dưới 1 năm 

Từ khi sinh ra 

|__|__| 

00 

99 

 



A9  Trong 12 tháng qua, 

anh/chị có đi xa nhà liên 

tục lâu hơn 1 tháng 

không? 

Có 

- Nếu có, số chuyến 

Không 

1 

|__|__| 

2 

 

 

PHẦN B: TIỀN SỬ KHÁM CHỮA BỆNH 

STT Câu hỏi Trả lời Mã hóa Chuyển 

B1  Theo đánh giá chủ quan 

của anh/chị, tình hình sức 

khỏe của anh/chị hiện 

nay thế nào? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Rất kém 

Kém 

Bình thường 

Tốt 

Rất tốt 

Không biết 

1 

2 

3 

4 

5 

99 

 

B2  Khi anh/chị có vấn đề về 

sức khỏe, anh/chị thường 

đến cơ sở y tế nào nhất? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Cơ sở y tế nhà nước 

Cơ sở y tế tư nhân 

Đến hiệu thuốc mua thuốc 

Cơ sở đông y 

Tự chữa ở nhà 

Khác (ghi rõ): __________ 

1 

2 

3 

4 

5 

99 

 

B3  Lần gần đây nhất, 

anh/chị gặp vấn đề sức 

khỏe là khi nào? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Trong 1 tháng qua 

Trong 3 tháng qua 

Trong 6 tháng qua 

Trong 12 tháng qua 

Hơn 1 năm trước 

Không nhớ  

1 

2 

3 

4 

5 

99 

 

B4  Lần đó, anh/chị đến cơ sở 

y tế nào? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Cơ sở y tế nhà nước 

Cơ sở y tế tư nhân 

Đến hiệu thuốc mua thuốc 

Cơ sở đông y 

Tự chữa ở nhà 

Khác (ghi rõ): __________ 

1 

2 

3 

4 

5 

99 

 



B5  Trong gia đình anh/chị, 

có ai đã từng được chẩn 

đoán mắc bệnh gan / 

vàng da không? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

 B9 

 B9 

B6  Nếu có, người đó quan 

hệ với anh/chị thế nào?  

(Câu hỏi 1 lựa chọn) 

Vợ/chồng 

Con trai/con gái 

Con dâu/con rể 

Cháu nội/ngoại 

Cha/mẹ đẻ 

 Cha/mẹ của vợ/chồng 

Anh/em trai, chị/em gái 

Anh/em trai, chị/em gái 

của vợ/chồng 

Cháu trai/gái ruột 

Cháu trai/gái của vợ/chồng 

Họ hàng khác 

Con nuôi/con riêng 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

 

B7  Người đó có được xét 

nghiệm xác định nhiễm 

viêm gan hay không? 

Có 

Không 

Không biết 

1 

2 

               99 

 

 B9 

 B9 

B8  Nếu có, anh/chị có biết 

kết quả xét nghiệm của 

người đó không? 

Có 

Không 

Không biết 

1 

2 

99 

 

 

B9  Anh/chị đã từng bị mắc 

các bệnh sau đây không? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Tiểu đường 

Bệnh tim 

Bệnh lao 

Bệnh lây truyền qua đường 

tình dục 

Khác (ghi rõ): __________ 

C   K   KB 

1    2    99 

1    2    99 

1    2    99 

1    2    99 

1    2    99 

 

 



B10  Anh/chị đã từng phẫu 

thuật hoặc làm các thủ 

thuật y tế nào chưa? 

[Phẫu thuật là tên gọi 

chung của các thủ thuật 

dùng trong ngoại khoa 

để chẩn đoán và điều trị.  

Thủ thuật ngoại khoa là 

hành động cơ học nhằm 

tác động vào tổ chức 

hoặc cơ quan nhằm mục 

đích chẩn đoán và điều 

trị bệnh].  

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

 B12 

 B12 

B11  Nếu có, anh/chị đã từng 

được phẫu thuật ở đâu? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Bệnh viện nhà nước 

Bệnh viện tư nhân 

Phòng khám tư nhân 

Khác (ghi rõ): __________ 

C   K   KB 

1     2    99 

1     2    99 

1     2    99 

1     2    99 

 

B12  Anh/chị đã từng lọc máu 

vì bệnh thận chưa? 

Có 

Không 

1 

2 

 

 

B13  Anh/chị đã từng được 

nhận truyền máu hoặc 

các sản phẩm từ máu 

chưa? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

 B15 

 B15 

B14  Nếu có, anh/chị đã từng 

được truyền máu hoặc 

nhận các sản phẩm từ 

máu ở đâu? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Bệnh viện nhà nước 

Bệnh viện tư nhân 

Phòng khám tư nhân 

Khác (ghi rõ): __________ 

C    K   KB 

1      2    99 

1      2    99 

1      2    99 

1      2    99 

 



B15  Anh/chị đã từng hiến 

máu chưa (bao gồm cả 

trong chương trình hiến 

máu nhân đạo hoặc hiến 

máu cho người thân 

trong gia đình)? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

B16  Anh/chị đã từng làm các 

thủ thuật về răng chưa 

(nhổ răng, trồng răng, 

trám răng...)? 

Có 

Không 

1 

2 

 

 C1 

B17  Nếu có, anh/chị thường 

làm các thủ thuật trên ở 

đâu nhất? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Bệnh viện nhà nước 

Bệnh viện tư nhân 

Phòng khám tư nhân 

Khác (ghi rõ________ 

1    

2    

3    

99 

 

 

PHẦN C: KIẾN THỨC DỰ PHÒNG BỆNH VI RÚT VIÊM GAN B 

Tiếp theo, xin phép được hỏi anh chị một số thông tin về dự phòng lây nhiễm bệnh vi rút viêm gan B. 

STT Câu hỏi Trả lời Mã hóa Chuyển 

C1  Anh/chị đã bao giờ nghe 

nói về bệnh vi rút viêm 

gan B chưa? 

Có 

Chưa 

1 

2 

 

 C14 

C2  Theo anh/chị, vi rút viêm 

gan B có thể lây qua 

những đường nào sau 

đây? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn, 

trả lời theo từng lựa chọn 

trả lời) 

Qua đường máu 

Qua chất dịch cơ thể 

Qua quan hệ tình dục 

Từ mẹ sang con 

Qua đường ăn uống 

Qua tiếp xúc gần (bắt tay, 

ôm...) 

Do muỗi, côn trùng đốt/cắn 

Khác (ghi rõ): _________ 

 

C   K  KB 

1   2  99 

1   2  99 

1   2  99 

1   2  99 

1   2  99 

1   2  99 

1   2  99 

1   2  99 

 



C3  Theo anh/chị, các cách 

nào sau đây có thể giúp 

phòng lây nhiễm vi rút 

viêm gan B? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn, 

trả lời theo từng lựa chọn 

trả lời)  

 

Tiêm phòng vắc xin 

Không tiêm chích ma túy 

Không dùng chung dụng 

cụ tiêm/truyền máu/xăm 

trổ 

Không QHTD nhiều bạn tình 

Luôn dùng BCS khi 

QHTD 

Không dùng chung vật dụng 

cá nhân (bàn chải, dao cạo 

râu...) 

Cách ly người nhiễm (không 

ăn uống cùng, không tiếp xúc 

gần...) 

Khác (ghi rõ): _________ 

C   K  KB 

1   2  99 

1   2  99 

       1   2  99 

 

 

1   2  99 

 

 

1   2  99 

 

 

1   2  99 

 

 

1   2  99 

 

C4  [Hiện nay, đã có vắc xin 

tiêm phòng lây nhiễm vi 

rút viêm gan B] 

Anh/chị có biết khi nào 

cần tiêm vắc xin viêm 

gan B không? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Trong 24h đầu sau sinh 

Lúc trẻ dưới 1 tuổi 

Khi chưa bị nhiễm VGB 

Thường xuyên tiếp xúc với 

người nhiễm VGB 

Khác (ghi rõ): _________ 

C  K  KB 

1   2   99 

1   2   99 

1   2   99 

1   2   99 

 

1   2   99 

 

C5  Theo anh/chị ai là người 

cần được tiêm phòng vắc 

xin viêm gan B? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 

Người lớn 

Người chưa nhiễm VGB 

Phụ nữ mang thai 

Người nhiễm VGB 

Cán bộ y tế 

Người sống chung với 

C  K  KB 

1   2   99 

1   2   99 

1   2   99 

1   2   99 

1   2   99 

1   2   99 

1   2   99 

 



người nhiễm VGB 

Khác (ghi rõ): _________ 

 

1   2   99 

C6  Anh/chị có thể cho biết 

tiêm phòng vắc xin viêm 

gan B cho trẻ sơ sinh và 

trẻ dưới 1 tuổi được thực 

hiện thế nào không?  

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Theo lịch 0, 2, 3, 4 tháng 

(lịch TCMR)  

Tiêm vắc xin dịch vụ 

Khác (ghi rõ): _________ 

 C   K  KB 

1   2  99 

 

1   2  99 

1   2  99 

 

C7  Anh/chị có thể cho biết 

tiêm phòng vắc xin viêm 

gan B cho người lớn 

được thực hiện thế nào 

không? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Giống lịch tiêm cho trẻ sơ 

sinh và dưới 1 tuổi 

Theo lịch 0, 1, 2, 12 tháng  

Theo lịch của cơ sở tiêm 

chủng 

Khác (ghi rõ): _________ 

C   K  KB 

1   2  99 

 

1   2  99 

1   2  99 

 

1   2  99 

 

C8  Anh/chị có biết nơi nào 

tiêm vắc xin phòng bệnh 

vi rút viêm gan B không? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

        99 

 

 C10 

 C10 

C9  Nếu có, anh/chị có thể nêu 

tên các cơ sở tiêm vắc xin 

viêm gan B 

 

 

_____________________ 

  

C10  Anh/chị đã từng được 

tiêm phòng vắc xin viêm 

gan B chưa? 

Có  

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

C11  Theo anh/chị, bệnh do vi 

rút viêm gan B có thể 

được điều trị khỏi hay 

không? 

Có 

Không 

Không biết 

1 

2 

99 

 



C12  Anh/chị có biết nơi nào 

làm xét nghiệm viêm gan 

vi rút không? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

 C22 

 C22 

C13  Nếu có, anh/chị có thể 

nêu tên các cơ sở xét 

nghiệm viêm gan vi rút 

không? 

 

 

_____________________ 

  

C14  Anh/chị đã bao giờ xét 

nghiệm vi rút viêm gan 

chưa? 

Có 

Chưa 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

 

C15  Anh/chị đã bao giờ được 

chẩn đoán là đã nhiễm vi 

rút viêm gan/viêm gan 

siêu vi chưa? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

 C20 

 C20 

C16  Nếu có, anh/chị được 

chẩn đoán là nhiễm vi rút 

viêm gan loại nào? 

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Viêm gan vi rút A 

Viêm gan vi rút B 

Viêm gan vi rút C 

Viêm gan vi rút D 

Viêm gan vi rút E 

Không nhớ 

C  K  KB 

1  2  99 

1  2  99 

1  2  99 

1  2  99 

1  2  99 

1  2  99 

 

C17  Anh/chị đã từng được 

điều trị bệnh viêm gan 

bằng thuốc kháng vi rút 

nào chưa (cả đường uống 

và đường tiêm)?  

Có  

Không 

Không nhớ/Không biết 

 

1 

2 

99 

 

C18  Anh/chị đã từng nhận 

hoặc nghe các thông tin 

truyền thông về phòng 

chống bệnh viêm gan vi 

rút chưa? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

 D1 

 D1 



C19  Nếu có, lần gần đây nhất 

anh/chị được nhận hoặc 

nghe các thông tin truyền 

thông về phòng chống 

bệnh viêm gan vi rút là 

khi nào? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Trong 1 tháng qua 

Trong 6 tháng qua 

Trong 12 tháng qua 

Hơn 1 năm trước 

Không nhớ  

1 

2 

3 

4 

99 

 

C20  Lần đó, anh/chị nhận 

hoặc nghe được các 

thông tin về phòng chống 

bệnh viêm gan vi rút từ 

nguồn nào? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Cán bộ y tế 

Thông tin đại chúng (Báo, 

đài, tivi, internet...) 

Chính quyền địa phương 

(trực tiếp hoặc qua loa phát 

thanh) 

Ban, ngành, đoàn thể địa 

phương 

Người thân trong gia đình 

Khác (ghi rõ): _________ 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

99 

 

 

PHẦN D: CÁC HÀNH VI NGUY CƠ LÂY NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B 

STT Câu hỏi Trả lời Mã hóa Chuyển 

D1  Trong 12 tháng qua, 

anh/chị có tiêm thuốc 

hay truyền dịch qua 

bắp/tĩnh mạch không? 

Có 

Không    

Không nhớ   

1 

2 

99 

 

 D6 

 D6 

D2  Anh/chị đã từng bao giờ 

tiêm chích ma túy chưa? 

Có 

Chưa 

1 

2 

 

 D10 

D3  Anh/chị bắt đầu tiêm 

chích ma túy từ khi nào? 

(Điền thông tin vào ô trống, 

nếu trả lời "không nhớ" thì 

khoanh tròn mã trả lời) 

Tháng 

Năm 

Không nhớ  

|__|__| 

|__|__|__|__| 

99 

 



D4  Trong 1 tháng qua, 

anh/chị thường tiêm 

chích ma túy bao nhiêu 

lần một ngày? 

(Điền thông tin vào ô 

trống, nếu trả lời "không 

nhớ" hoặc "ít hơn 1 lần 

một ngày" thì khoanh tròn 

mã trả lời) 

Số lần 

Không nhớ  

Nếu ít hơn 1 lần một ngày  

|__|__| 

99 

00 

 

D5  Trong 6 tháng qua, khi 

anh/chị tiêm chích, anh/chị có 

thường xuyên dùng chung 

bơm kim tiêm không? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

[Giải thích: dùng chung 

BKT nghĩa là anh/chị sử 

dụng BKT mà trước đó 

người khác đã hoặc vừa 

dùng xong HOẶC đưa cho 

người khác dùng lại BKT 

anh/chị vừa sử dụng xong] 

Tất cả các lần 

Đa số các lần 

Thỉnh thoảng    

Không bao giờ   

Không nhớ   

1 

2 

3 

4 

99 

 

D6  Anh/chị hãy chia sẻ thêm 

một số thông tin cá nhân 

sau đây?  

(Câu hỏi nhiều lựa chọn, 

đọc tất cả các lựa chọn) 

 

Đã từng xăm trổ 

Đã từng xỏ lỗ/khuyên tai 

Cạo râu bằng máy cạo râu 

Cạo râu bằng lưỡi dao 

C   K      

1   2   

             1   2 

   1   2      

1   2 

 

D7  Hiện tại, anh/chị có 

thường xuyên hút thuốc 

lá không? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Hàng ngày 

Đa số các ngày trong tuần 

Thỉnh thoảng 

Không bao giờ 

1 

2 

3 

4 

 



D8  Hiện tại, anh/chị có 

thường xuyên uống rượu 

không? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

Hàng ngày 

Đa số các ngày trong tuần 

Thỉnh thoảng 

Không bao giờ 

1 

2 

3 

4 

 

D9  Trong 12 tháng qua, 

anh/chị có thường xuyên 

dùng chung các đồ dùng 

cá nhân với người khác 

không?  

(Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

 

Bàn chải đánh răng 

Khăn mặt 

Dao/máy cạo râu 

Khác (ghi rõ): _________ 

C   K      

1   2   

1   2  

1   2 

             1   2 

 

D10  Anh/chị đã từng quan hệ 

tình dục bao giờ chưa? 

Đã từng 

Chưa từng 

1 

2 

 

 Kết 

thúc 

D11  Trong 1 tháng qua, 

anh/chị có quan hệ tình 

dục với vợ/chồng/ người 

yêu không? 

Có 

Không 

 

1 

2 

 

2D18 

(với Nam) 

2 D24  

(với Nữ) 

D12  Trong 1 tháng qua, 

anh/chị có thường xuyên 

dùng bao cao su khi quan 

hệ tình dục với vợ/chồng/ 

người yêu không? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

 

Tất cả các lần 

Đa số các lần 

Thỉnh thoảng    

Không bao giờ   

Không nhớ 

 

1 

2 

3 

4 

99 

 

D13  Lần gần đây nhất anh/chị 

quan hệ tình dục với 

vợ/chồng/người yêu, 

anh/chị có sử dụng bao cao 

su không? 

 

Có    

Không    

Không nhớ   

1 

2 

99 

 



Chỉ hỏi cho nam giới 

D14  Trong 12 tháng qua, anh có 

quan hệ tình dục với phụ nữ 

bán dâm không? 

Có    

Không    

1 

2 

 

 D21 

D15  Trong 12 tháng qua, 

anh có thường xuyên 

dùng bao cao su khi quan 

hệ tình dục với phụ nữ 

bán dâm không? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

 

Tất cả các lần 

Đa số các lần 

Thỉnh thoảng    

Không bao giờ   

Không nhớ 

 

1 

2 

3 

4 

99 

 

D16  Lần gần đây nhất anh 

quan hệ tình dục với phụ 

nữ bán dâm anh có sử 

dụng bao cao su không? 

Có    

Không    

Không nhớ   

1 

2 

99 

 

D17  Trong 12 tháng qua, 

anh có quan hệ tình dục 

với bạn tình đồng giới 

không? 

Có    

Không 

    

1 

2 

 

 Kết 

thúc 

 

 

D18  Trong 12 tháng qua, 

anh có thường xuyên 

dùng bao cao su khi quan 

hệ tình dục với bạn tình 

đồng giới không? 

(Câu hỏi 01 lựa chọn) 

 

Tất cả các lần 

Đa số các lần 

Thỉnh thoảng    

Không bao giờ   

Không nhớ 

 

1 

2 

3 

4 

99 

 

D19  Lần gần đây nhất, anh 

có sử dụng bao cao su 

khi quan hệ tình dục với 

bạn tình đồng giới 

không? 

 

 

Có    

Không    

Không nhớ 

 

 

1 

2 

99 

 



Chỉ hỏi cho nữ giới 

D20  Chị đã từng sinh con 

chưa? 

Có 

Nếu có, số con 

Không 

1 

|__| 

2 

 

 

 D28 

 

D21  Chị có được xét nghiệm 

viêm gan B trước khi 

sinh không?  

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

D22  Trong các lần sinh con, 

chị có được yêu cầu thực 

hiện các thủ thuật trong 

quá trình sinh nở không? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

D23  Trong các lần đó, con 

của chị có được tiêm 

phòng vắc xin viêm gan 

B không? 

Có 

Không 

Không nhớ 

1 

2 

99 

 

D24  Hiện tại, chị có mang 

thai không? 

Có 

Không 

1 

2 

 

 D30 

D25  Chị có được xét nghiệm 

viêm gan B trong lần 

mang thai này không?  

Có 

Không 

1 

2 

 

D26  Và xin hỏi chị câu hỏi 

cuối cùng là,  

Chị đã từng nạo hút thai 

chưa? 

Có 

Nếu có, số lần 

Không 

1 

|__| 

2 

 

Cuộc phỏng vấn đã hoàn thành. Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian trả lời các câu hỏi. 

 

 

 

 



Phụ lục 3: Biểu mẫu đánh giá hoạt động can thiệp 

Hoạt động Chỉ số đánh giá Kết quả 

Phường 

Trường Chinh 

(Can thiệp) 

Phường 

Nguyễn Trãi 

(Chứng) 

Truyền thông  

Phát thanh Số lần phát thanh về phòng 

chống lấy nhiễm vi rút 

VGB 

  

Số tổ dân phố tiến hành 

phát thanh về phòng chống 

lấy nhiễm vi rút VGB 

  

Tuyên truyền 

trực tiếp 

Số người được tuyên 

truyền trực tiếp phòng 

chống lấy nhiễm vi rút 

VGB 

  

Tờ rơi 

Số tờ rơi đã phát về phòng 

chống lấy nhiễm vi rút 

VGB 

  

Áp phích 

Số tờ áp phích đã phát về 

phòng chống lấy nhiễm vi 

rút VGB 

  

Băng rôn 

Số băng rôn đã treo về 

phòng chống lấy nhiễm vi 

rút VGB 

  

Tư vấn 

Số người được tư vấn tại 

TYT về phòng chống lấy 

nhiễm vi rút VGB 

 

  

Tuyên truyền 

đoàn hội 

Số người được tư vấn tại 

HGĐ về phòng chống lấy 

nhiễm vi rút VGB 

  

Số người được tuyên 

truyền tại các tổ chức đoàn 

hội về phòng chống lấy 

nhiễm vi rút VGB 

 

  



Nâng cao năng lực  

Tập huấn 

CBYT 

Số lớp tập huấn cho CBYT 

về phòng chống lây nhiễm 

vi rút VGB 

  

Số CBYT tham dự tập 

huấn về phòng chống lây 

nhiễm vi rút VGB 

  

Tập huấn 

CTV 

Số lớp tập huấn cho CTV 

về phòng chống lây nhiễm 

vi rút VGB 

  

Số CTV tham dự tập huấn 

về phòng chống lây nhiễm 

vi rút VGB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4: Phiếu phỏng vấn thông tin hộ gia đình 

Nghiên cứu: “Thực trạng, một số yếu tố liên quan đến nhiễm vi rút viêm gan B ở 

người trưởng thành tại khu vực Tây Nguyên và hiệu quả can thiệp dự phòng lây 

nhiễm” 

CÁC LẦN ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần cuối 

Ngày/tháng/năm     

Nghiên cứu viên     

Kết quả *     

Hẹn lần đến tiếp theo 

Ngày/tháng/năm 

(giờ) 

    

Mã số kết quả 1. Hoàn thành 

2. Đối tượng lựa chọn không có ở nhà hoặc không có khả 

năng trả lời 

3. Toàn bộ gia đình vắng mặt trong thời gian dài hoặc đã 

chuyển nơi ở 

4. Hẹn lần khác 

5. Từ chối 

6. Nhà trống hoặc không phải nhà ở 

7. Không tìm thấy nhà 

8. Khác (ghi rõ): _________________________________ 

NGHIÊN CỨU VIÊN 

____________________________ 

GIÁM SÁT VIÊN  

____________________________________ 



THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 

Chúng tôi xin hỏi một vài thông tin về những thành viên trong gia đình hoặc những người thường xuyên sống cùng với anh/chị. 

STT Họ và tên  

(Ghi đầy đủ họ 

tên) 

Quan hệ 

với chủ 

hộ  

(Ghi mã 

số) 

Giới 

tính 

(Ghi 

mã 

số) 

Năm 

sinh 

(Ghi số 

năm 

sinh) 

Tuổi Tình 

trạng hôn 

nhân 

(Ghi mã 

số) 

Trình 

độ học 

vấn 

(Ghi 

mã số) 

Nghề 

nghiệp 

(Ghi 

mã số) 

Đủ điều 

kiện tham 

gia vào 

nghiên cứu 

cá nhân 

Được lựa 

chọn vào 

nghiên 

cứu cá 

nhân 

Đồng ý 

tham gia 

nghiên 

cứu cá 

nhân 

         C    K C   K C   K 

1         1    2 1    2 1    2 

2         1    2 1    2 1    2 

3         1    2 1    2 1    2 

4         1    2 1    2 1    2 

5         1    2 1    2 1    2 

6         1    2 1    2 1    2 

7         1    2 1    2 1    2 

8         1    2 1    2 1    2 

9         1    2 1    2 1    2 

10         1    2 1    2 1    2 



Mã hóa: Điền mã số câu trả lời vào cột tương ứng 

Quan hệ với chủ hộ 
Giới 

tính 
Tình trạng hôn nhân Trình độ học vấn Nghề nghiệp 

1: Chủ hộ 

2: Vợ/chồng 

3: Con trai/con 

gái 

4: Con dâu/con 

rể 

5:Cháu 

nội/ngoại 

6: Cha/mẹ đẻ 

 

7: Cha/mẹ của vợ/chồng 

8: Anh/em trai, chị/em gái 

9: Ông/bà 

10: Cháu trai/gái của 

vợ/chồng 

11: Họ hàng khác 

12: Con nuôi/con riêng 

1: Nam 

2: Nữ 

1: Kết hôn đang sống 

chung 

2: Ly dị/ Ly thân 

3: Góa 

4: Chưa kết hôn 

1: Chưa/Không đi 

học 

2: Tiểu học 

3: THCS 

4: THPT 

5: Cao đẳng/Đại học 

1: Làm ruộng/rẫy 

2: Trồng rừng 

3: Chăn nuôi 

4: Công nhân 

5: Nhân viên y tế 

6: Nhân viên công 

sở (ngoài ngành y 

tế)  

7: Đang đi học 

(HS-SV) 

8: Nghề tự do 

9: Nghề thủ công 

10: Buôn bán 

11: Nghỉ hưu 

12: Thất nghiệp 

99: Khác 

Để chắc chắn là tôi đã ghi đầy đủ danh sách: 

Còn thành viên nào trong gia đình (bao gồm cả trẻ mới sinh) mà chúng ta chưa ghi trong 

danh sách? 

1. Có  ghi bổ sung vào danh sách 

2. Không 

Có người nào không phải thành viên trong gia đình (người giúp việc, người làm thuê) 

thường xuyên sống ở đây không? 

1. Có  ghi bổ sung vào danh sách 

2. Không 

Có người khách hoặc người quen đến sống tạm thời trong thời gian này mà chưa có 

trong danh sách không? 

1. Có  ghi bổ sung vào danh sách 

2. Không 

 



Phụ lục 5: Bảng lựa chọn cá nhân tham gia nghiên cứu (bảng Kish) 

Stt 
Tên 

(vt) 

Giớ

i 

Tuổ

i 

0

1 

 0

2 

0

3 

0

4 
5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

 3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

5

2 

5

3 

5

4 

5

5 

5

6 

5

7 

5

8 

5

9 

6

0 

6

1 

6

2 

6

3 

6

4 

6

5 

6

6 

6

7 

6

8 

6

9 

7

0 

7

1 

7

2 

7

3 

 
7

4 

7

5 

7

6 

7

7 

7

8 

7

9 

8

0 

8

1 

8

2 

8

3 

8

4 

8

5 

8

6 

8

7 

8

8 

8

9 

9

0 

9

1 

9

2 

9

3 

9

4 

9

5 

9

6 

9

7 

9

8 

9

9 

1

0

0 

1

0

1 

1

0

2 

1

0

3 

1

0

4 

1

0

5 

1

0

6 

1

0

7 

1

0

8 

1 NTA 1 22 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 LXT 1 30 1  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

3 LTH 2 45 1  2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 

4 
   

1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 

5 
   

1  2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 5 

6 
   

1  2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 

7 
   

1  2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 4 

8 
   

1  2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 

9 
   

1  2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 7 

10 
   

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 
1 2 3 4 7 6 7 8 9 

1

0 
1 2 3 4 7 5 

Người ở vị trí số 1 tại hộ gia đình số 10 được lựa chọn tham gia vào cuộc nghiên cứu: Tên NTA, giới tính Nam, 22 tuổi. 

Ghi chú: Giới:  1 - Nam, 2 - Nữ 

     Tên viết tắt: Ví dụ:  Nguyễn Tuấn Anh - NTA 

        Lương Xuân Trường – LXT, Lê Thị Hương – LTH 



 

 

Phụ lục 6: Thẻ mời 

 

 

 



 

 

Phụ lục 7: Biểu mẫu sàng lọc tiêu chuẩn đối tượng tham gia nghiên cứu 

1. Bạn bao nhiêu tuổi? 

 Dưới 18 tuổi KHÔNG đủ điều kiện tham gia 

 Từ 18 tuổi trở lên 

2. Trong vòng 30 ngày qua, bạn đã từng tham gia nghiên cứu sử dụng những phiếu 

mời tương tự như thế này chưa? (Lưu ý: Cán bộ tiếp đón lấy phiếu mời và chỉ 

vào logo của cuộc nghiên cứu cho họ xem) 

 Đã từng KHÔNG đủ điều kiện tham gia 

 Chưa từng Đủ điều kiện 



 

 

Phụ lục 8: Bản cung cấp thông tin giới thiệu về nghiên cứu và chấp thuận tình 

nguyện của đối tượng tham gia nghiên cứu 

Phần A. Bản cung cấp thông tin và chấp thuận tình nguyện tham gia điều tra 

Giới thiệu 

Điều tra này sẽ giúp chúng tôi thu thập thông tin về thực trạng nhiễm vi rút viêm 

gan B (VGB) trong nhóm người trưởng thành tại khu vực Tây Nguyên và sẽ cung 

cấp bằng chứng cho việc lập kế hoạch triển khai chương trình phòng chống vi rút 

viêm gan B.    

Để đảm bảo bạn hiểu về việc tham gia điều tra này, chúng tôi sẽ để bạn đọc hoặc 

đọc cho bạn nghe bản cung cấp thông tin này. Nếu bạn quyết định tham gia vào 

điều tra này, chúng tôi sẽ đề nghị cán bộ của chúng tôi ký vào bản chấp thuận này. 

Việc tham gia vào điều tra này là hoàn toàn tự nguyện. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi 

quyết định và đừng ngần ngại hỏi chúng tôi nếu bạn có thắc mắc gì. 

Tại sao bạn được mời tham gia vào điều tra? 

Bạn được mời tham gia điều tra này để giúp chúng tôi tìm hiểu về tỷ lệ hiện nhiễm 

vi rút viêm gan B. Bạn có thể có nguy cơ nhiễm vi rút VGB hoặc có các hành vi 

nguy cơ có khả năng lây nhiễm vi rút VGB. Kết quả điều tra này sẽ giúp chúng tôi 

thu thập thông tin hữu ích để xây dựng các chương trình can thiệp để phòng chống 

lây nhiễm VGB. 

Thông tin chung về điều tra này 

Điều tra: “Thực trạng, một số yếu tố liên quan đến nhiễm vi rút viêm gan B ở người 

trưởng thành tại khu vực Tây Nguyên và hiệu quả can thiệp dự phòng lây nhiễm” 

được triển khai tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Chúng tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi 

để xác định bạn có phù hợp với điều tra này không (ví dụ: bạn bao nhiêu tuổi?). 

Nếu đủ tiêu chuẩn tham gia, chúng tôi sẽ phỏng vấn bạn một số câu hỏi về hành vi 

và kiến thức của bạn liên quan đến việc lây nhiễm vi rút VGB và đề nghị bạn cho 

chúng tôi lấy 5ml máu để làm xét nghiệm vi rút VGB. Cuộc phỏng vấn sẽ mất 

khoảng 30 - 45 phút. Mẫu máu sẽ được gửi đến phòng xét nghiệm viêm gan để làm 



 

 

xét nghiệm. Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân như tên và địa chỉ của 

bạn. 

Bạn sẽ nhận được một phiếu hẹn thông báo kết quả xét nghiệm và được cán bộ y tế 

tư vấn trước và sau xét nghiệm. Trên phiếu hẹn sẽ có thông tin chi tiết về địa chỉ, số 

điện thoại, giờ làm việc của nơi thông báo kết quả. Bạn sẽ không được thông báo 

kết quả nếu không có phiếu hẹn. 

Sự tham gia của bạn trong cuộc điều tra 

Nếu bạn đồng ý tham gia cuộc điều tra, chúng tôi sẽ 

 Hỏi bạn một số thông tin cá nhân để đảm bảo là bạn đủ điều kiện tham gia 

vào cuộc điều tra. 

 Xác nhận việc bạn đồng ý tự nguyện tham gia vào điều tra vào bản chấp 

thuận tình nguyện tham gia điều tra.  

 Hỏi bạn một số câu hỏi về các thói quen cá nhân, kiến thức, hành vi trong 

quá khứ của bạn có liên quan đến nguy cơ lây nhiễm vi rút VGB. 

 Đề nghị bạn cung cấp 5ml máu để làm xét nghiệm huyết thanh VGB. 

Những nguy cơ có thể xảy ra  

Một số người sẽ cảm thấy chóng mặt khi lấy máu, cảm thấy đau, khó chịu khi bị 

kim đâm vào, có thể có vết thâm tím hoặc sưng ở vết lấy máu, hoặc một số người có 

thể bị nhiễm trùng tại vết lấy máu nhưng trường hợp này rất hiếm gặp. Bạn có thể 

sẽ thấy lo lắng, xấu hổ khi nói chuyện về các hành vi trong quá khứ. Nếu bạn không 

muốn trả lời những câu hỏi của chúng tôi, bạn có quyền từ chối trả lời. 

Quyền lợi  

Bạn sẽ được biết mình có nhiễm vi rút viêm gan B hay không. Nếu bạn nhiễm vi rút 

VGB bạn sẽ được giới thiệu đến các chương trình chăm sóc và điều trị thích hợp 

hiện có tại địa phương. Đồng thời những thông tin mà bạn cung cấp sẽ giúp các nhà 

hoạch định chính sách thiết kế các chương trình y tế công cộng phòng chống bệnh 

viêm gan và nó có thể đem lại lợi ích cho bạn và cộng đồng trong tương lai. 

Thời gian 



 

 

Điều tra này sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng. Khi tham gia, bạn có thể đề nghị 

dừng bất kỳ lúc nào nếu bạn cảm thấy không thoải mái. Việc tham gia điều tra này 

là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn dừng tham gia, chúng tôi đảm bảo rằng việc đó sẽ 

không ảnh hưởng tới bất kỳ dịch vụ y tế nào bạn đang nhận được. 

Tính bảo mật  

Chúng tôi sẽ bảo đảm bí mật một cách tốt nhất những thông tin cá nhân cũng như 

sự tham gia của bạn trong điều tra này. Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra ở một nơi kín 

đáo. Tên và địa chỉ của bạn sẽ không được ghi lại trên phiếu phỏng vấn và mẫu 

máu. Tên bạn cũng sẽ không được nhắc đến trong bất kỳ biểu mẫu nào. Chúng tôi 

sẽ không thông báo cho bố mẹ, bạn đời/bạn tình hoặc bạn bè của bạn về việc bạn 

tham gia điều tra này. Thông tin, số liệu thu thập được từ điều tra này sẽ được cất 

giữ trong những tủ có khóa hoặc mật khẩu trên máy tính. Những cán bộ khác không 

thể tiếp cận dữ liệu này kể cả cán bộ thu thập số liệu. Khi điều tra kết thúc, các 

thông tin sẽ được hủy. 

Bồi dưỡng 

Điều tra sẽ hỗ trợ bạn một khoản thù lao cho việc tham gia. Bạn sẽ nhận được 

100.000 đồng, đó là thù lao cho việc đi lại, cho việc bạn dành thời gian cho chúng 

tôi hôm nay. Số tiền này bạn sẽ nhận được khi bạn hoàn tất các bước trong điều tra. 

Nếu bạn quyết định không tham gia vào điều tra 

Bạn có quyền tự quyết định việc có tham gia điều tra hay không. Quyết định của 

bạn không ảnh hưởng gì đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn được hưởng. 

Nếu bạn quyết định tham gia vào điều tra, bạn vẫn có thể không trả lời phỏng vấn 

hoặc không cung cấp máu để xét nghiệm. Nếu bạn ngừng tham gia điều tra, bạn hãy 

nói lý do tại sao với cán bộ điều tra của chúng tôi.  

Nếu bạn có vấn đề rắc rối hoặc có câu hỏi:   

Nếu bạn gặp vấn đề rắc rối khiến bạn nghĩ rằng do liên quan đến việc tham gia điều 

tra này hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến điều tra, hãy liên lạc với: 

ThS. Bs: Phạm Ngọc Thanh - Chủ nhiệm đề tài, Phụ trách khoa Dịch tễ - Viện Vệ 

sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Điện thoại: 091.113.1980 



 

 

Mã số 

Phần B. Chấp thuận tự nguyện tham gia điều tra 

 

 

 

Tài liệu trên đây đã mô tả quyền lợi, nghĩa vụ, nguy cơ và quy trình của điều tra 

“Thực trạng, một số yếu tố liên quan đến nhiễm vi rút viêm gan B ở người 

trưởng thành tại khu vực Tây Nguyên và hiệu quả can thiệp dự phòng lây 

nhiễm” năm 2018 tại tỉnh [tên tỉnh]. Tôi đã được đọc/nghe đọc và được giải 

thích đầy đủ. Tôi cũng đã có cơ hội để hỏi về điều tra này và cũng đã được trả 

lời thỏa đáng. 

Tôi đồng ý tham gia vào điều tra này một cách tự nguyện: 

 Có   Không  

Tôi đồng ý lưu lại mẫu máu để làm xét nghiệm khác trong tương lai:  

 Có   Không  

Tôi là cán bộ cung cấp thông tin (người ký tên dưới đây) khẳng định rằng mục đích 

của điều tra, quyền lợi, nghĩa vu, các nguy cơ có thể xảy ra với những người tham 

gia điều tra trong quá trình thực hiện điều tra này đã được giải thích cho người tình 

nguyện tham gia điều tra trên. 

 

________________________________ 

Chữ ký của người lấy chấp thuận điều tra 

 

 

 

____________________________________________ ____________ 

Họ và tên người lấy chấp thuận điều tra   Ngày  

 



 

 

Phụ lục 9: Quy trình thu thập số liệu tại hộ gia đình 

1. Chuẩn bị 

- Danh sách các hộ gia đình được lựa chọn của từng tỉnh, thành phố. 

- Một túi hồ sơ clear bag bao gồm các giấy tờ sau đây:  

o Bảng lựa chọn cá nhân sử dụng phương pháp Kish.  

o Bộ câu hỏi phỏng vấn hộ gia đình. (đã dán mã nghiên cứu) 

o Thẻ mời (đã dán mã nghiên cứu) 

o Biểu mẫu sàng lọc.  

o Bản chấp thuận tham gia nghiên cứu (đã dán mã nghiên cứu) 

o BCH cá nhân (đã dán mã nghiên cứu) 

o BCH mạng lưới (đã dán mã nghiên cứu) 

o Phiếu hẹn thông báo kết quả (đã dán mã nghiên cứu) 

o Bảng mã nghiên cứu có 4 mã chưa dán 

2. Thu thập thông tin hộ gia đình và lựa chọn người tham gia nghiên cứu cá 

nhân 

- Tiếp cận hộ gia đình được lựa chọn theo danh sách đã chuẩn bị với hỗ trợ 

của cán bộ địa phương (trạm y tế, tổ dân phố ...). 

- Cung cấp thông tin về cuộc nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu hộ gia đình 

bao gồm việc thu thập thông tin nhân khẩu học cơ bản về việc cư trú của các thành 

viên hộ gia đình. 

- Sau khi nhận dược sự đồng ý tham gia vào nghiên cứu, cán bộ nghiên cứu sử 

dụng bộ câu hỏi phỏng vấn hộ gia đình để thu thập thông tin. 

- Liệt kê từ người trẻ tuổi nhất (trên 18 tuổi) đến người cao tuổi nhất vào bảng 

lựa chọn cá nhân sử dụng phương pháp Kish. 

- Lựa chọn người tham gia nghiên cứu cá nhân.  

- Thông báo về các thủ tục của cuộc nghiên cứu cá nhân và yêu cầu sự đồng ý 

bằng miệng về sự tham gia. 



 

 

- Thống nhất thời gian với người được lựa chọn tham gia nghiên cứu cá nhân 

và gửi thẻ mời với đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian cho người tham gia 

nghiên cứu cá nhân. 

Lưu ý:  

- Nếu trong lần đến hộ gia đình mà không ai có mặt hoặc nếu không có người 

được lựa chọn tham gia nghiên cứu, nhóm cán bộ nghiên cứu sẽ quay lại hộ gia 

đình đó vào một thời điểm khác.  

- Thông báo sẽ được để lại ở cửa trước để cho biết rằng hộ gia đình đã được 

lựa chọn. Số lần đến hộ gia đình tối đa là 03 lần.  

- Nếu sau 03 lần đến thăm đều không gặp được các thành viên trong hộ gia 

đình hoặc người được lựa chọn tham gia từ chối, hộ gia đình tiếp theo trong danh 

sách hộ gia đình sẽ được lựa chọn (không lựa chọn thành viên khác trong hộ gia 

đình để thay thế). 



 

 

Phụ lục 10: Quy trình thu thập số liệu tại điểm nghiên cứu 

Bàn 1: TIẾP ĐÓN 

- Chào đón 

- Kiểm tra thẻ mời (mã số thẻ, logo nghiên cứu, ngày hết hạn, nơi nhận thẻ 

mời). 

- Kiểm tra chéo giữa thẻ mời và bảng lựa chọn cá nhân xem có đúng người 

được mời đến tham gia điều gia hay không. 

- Kiểm tra chắc chắn mã số đã được dán đầy đủ vào các biểu mẫu và BCH 

- Sàng lọc đủ tiêu chuẩn tham gia (dùng biểu mẫu sàng lọc): 

 Cán bộ TYT hỗ trợ 

 Cán bộ tiếp đón hỏi một số câu hỏi sàng lọc 

 Nếu người tham gia không đủ tiêu chuẩn nhưng có nhu cầu XN và tư vấn 

thì giới thiệu họ đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Lấy chấp thuận tham gia nghiên cứu (phụ lục 8) 

- Đóng dấu SỐ 1 vào thẻ mời 

Lưu ý: chưa thanh toán tiền tại thời điểm này. 

- Hướng dẫn người tham gia cầm hồ sơ sang Bàn 2: Phỏng vấn 

SAU KHI HOÀN THÀNH PHỎNG VẤN VÀ LẤY MẪU 

- Kiểm tra thẻ mời đã được đóng dấu: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 3 

- Kiểm tra các mã số đã dán và chưa dán xem có thống nhất không 

- Hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, bao gồm: 

 Thẻ mời đã được đóng đủ 3 dấu  

 Bản chấp thuận tham gia nghiên cứu đã ký 

 Biểu mẫu sàng lọc 

 2 Bộ câu hỏi phỏng vấn đã được điền đầy đủ và đánh đấu vào phần “kết 

quả” ở trang 1  

- Thanh toán tiền bồi dưỡng và ký nhận 

- Yêu cầu đáp viên tự điền bộ câu hỏi mạng lưới. BCH này sẽ được ghép vào 

túi hồ sơ sau khi đáp viên điền xong.  



 

 

Lưu ý: Người tham gia chỉ nhận tiền khi hoàn thành toàn bộ quá trình nghiên 

cứu, bao gồm phỏng vấn và lấy mẫu bệnh phẩm. Vì bất cứ lý do gì người tham 

gia không hoàn thành một bước nghiên cứu nào đó, cần thông báo cho giám sát 

viên. 

 

Bàn 2 - PHỎNG VẤN 

- Chào đón, tạo không khí thoải mái, cởi mở 

- Kiểm tra BCH đã được dán mã số đầy đủ và khớp với các giấy tờ còn lại 

trong túi hồ sơ.  

- Hỏi một số câu hỏi sàng lọc để đảm bảo đủ tiêu chuẩn tham gia 

- Hỏi để xác nhận một lần nữa việc chấp thuận tham gia nghiên cứu. Ký tên 

vào mục người làm chứng trong bản chấp thuận tham gia nghiên cứu.  

Lưu ý: 

- Nếu người tham gia từ chối phỏng vấn, thuyết phục họ tiếp tục tham gia 

thông qua việc nhấn mạnh vào tính bí mật giấu tên cũng như những lợi ích mà họ 

được hưởng khi tham gia vào cuộc nghiên cứu. 

- Trong trường hợp người tham gia nhất quyết từ chối thì kết thúc phỏng vấn 

và giữ lại toàn bộ hồ sơ thông tin của người tham gia. Đánh dấu vào phần “kết 

quả” ở trang 1.  

- Tiến hành PV bộ câu hỏi 

- Khi PV xong, dành thời gian kiểm tra bộ câu hỏi đã hoàn thành chưa. Đánh 

dấu vào phần “kết quả” ở trang 1.  

- Đóng dấu SỐ 2 vào thẻ mời 

- Hướng dẫn người tham gia cầm hồ sơ sang Bàn 3: Lấy mẫu XN. 

Bàn 3 – LẤY MẪU XÉT NGHIỆM 

- Chào đón, tạo không khí thoải mái, cởi mở 

- Đảm bảo người tham gia đã được phỏng vấn (dấu số 2 ở thẻ mời) 

- Đảm bảo người tham gia được PV và lấy mẫu trong cùng một ngày 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lấy mẫu máu 



 

 

- Dán mã số NC vào các ống mẫu và đảm bảo mã số của mẫu bệnh phẩm khớp 

với mã số trên hồ sơ của từng người.  

- Lấy mẫu máu theo các quy định lấy mẫu của Bộ Y tế (phụ lục 11).  

- Ly tâm và tách chiết huyết thanh (nếu đủ điều kiện).  

Lưu ý: Trong trường hợp phải chuyển mẫu máu lên tuyến trên để tách chiết huyết 

thanh, thì mỗi mẫu máu sẽ phải kèm theo 3 mã nghiên cứu chưa dán.  

- Báo cáo GSV những trường hợp không lấy được mẫu hoặc những bất thường 

có thể xuất hiện trong quá trình lấy mẫu (không lấy máu được, bệnh nhân bị ngất 

trong quá trình lấy máu…) 

- Kiểm tra chắc chắn “Phiếu hẹn thông báo kết quả đã được dán mã số, khớp 

với mã số trong các giấy tờ khác trong hồ sơ. 

- Phát ‘Phiếu hẹn thông báo kết quả’ (đã ghi rõ thời gian hẹn và ngày hết hạn 

thẻ) cho người tham gia nghiên cứu. 

- Hỏi xem người tham gia đã biết địa chỉ lấy kết quả xét nghiệm chưa và 

hướng dẫn họ. 

- Đóng dấu SỐ 3 vào thẻ mời. 

- Hướng dẫn người tham gia cầm hồ sơ quay trở lại bàn tiếp đón  

- Thực hiện quy trình lưu giữ và bảo quản mẫu theo đúng quy định (phụ lục 

9). 

- Hoàn thành các biểu mẫu thu thập và bàn giao mẫu vào mỗi ngày nghiên 

cứu. 

- Chịu trách nhiệm lưu giữ, vận chuyển và bàn giao mẫu bệnh phẩm từ điểm 

nghiên cứu về phòng XN của CDC tỉnh đúng quy cách.  



 

 

Phụ lục 11: Quy trình lấy mẫu máu 

1. Chuẩn bị dụng cụ  

- Bông thấm nước vô trùng; 

- Cồn 700C hoặc cồn I ốt; 

- Bộ dung cụ lấy máu bằng ống hút chân không (ống chân không có chứa gel 

thể tích 5ml, kim 2 đầu cỡ 22G, giá đỡ kim); 

- Dây garô;  

- Găng tay dùng một lần; 

- Khẩu trang y tế; 

- Giá để ống nghiệm;  

- Pippet nhựa vô trùng dùng 1 lần hoặc đầu côn (típ) có lọc (không có 

DNase/RNase);  

- Ống cryotube loại 2ml (không có DNase/RNase); 

- Bình tích lạnh và túi giữ lạnh/đá khô 

- Nhãn dán ống nghiệm; 

- Bút mực không phai;  

- Hộp đựng các vật sắc nhọn và rác thải y tế. 

2. Chuẩn bị lấy mẫu: 

- Kiểm tra tiêu chuẩn tham gia, kiểm tra phiếu phỏng vấn và mã số nghiên 

cứu; 

- Dán nhãn có ghi sẵn mã số của người tham gia trên ống đựng mẫu;  

- Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch khử trùng nhanh và đi găng tay 

không bột. 

Lưu ý: thay găng tay sau khi lấy máu xong cho mỗi người để tránh nhiễm chéo; 

3. Tiến hành lấy mẫu máu bằng bộ dụng cụ lấy máu áp lực âm 

- Tháo nắp đậy của phần đầu kim (có bọc cao su) ra; 

- Gắn chặt phần đầu kim có bọc cao su vào dụng cụ đỡ kim (lưu ý: không tháo 

nắp của phần đầu kim dùng để lấy máu cho đến khi tiến hành lấy máu) 



 

 

- Xác định vị trí lấy máu (tĩnh mạch) và ga rô cách vị trí lấy máu 5cm về phía 

trên; 

- Sát trùng vị trí lấy máu bằng cồn 700C để khô trong 30 giây.  

- Tháo nắp đầu kim còn lại (không bọc cao su) và đưa kim ở góc xiên 15–30 

vào vị trí lấy máu; 

- Gắn ống lấy máu có chứa gel vào đầu kim có bọc cao su. Nới lỏng dây garô 

ra ngay khi máu vừa chảy vào ống lấy máu; 

- Quan sát bằng mắt thường khi thấy máu ngừng chảy thì tháo ống máu ra; 

- Trộn đều ống máu với chất gel bằng cách nhẹ nhàng, đảo ngược ống máu 5-6 

lần; 

- Xếp ống máu vào giá để mẫu; 

- Tháo dây garô ra và tháo đầu kim lấy máu ra khỏi vị trí lấy máu; 

- Thải bỏ kim lấy máu vào thùng đựng vật sắc nhọn; 

- Đặt miếng gạc/bông vô trùng vào vị trí vừa rút kim ra; 

- Sau khi lấy mẫu, phun dung dịch sát khuẩn lên trên mặt bàn lấy mẫu, để 20 

phút. Sau đó thấm khô và lau sạch.  

Lưu ý: Khi trên mặt bàn, mặt sàn dính máu phải đổ ngập tràn dung dịch sát khuẩn 

lên trên mặt vị trí có mẫu, để 20 - 30 phút. 

- Để yên ống máu ở nhiệt độ phòng (18-250C) trong vòng 30-40 phút để cho 

máu đông lại sau đó giữ ở nhiệt độ 2-80C cho đến khi đóng gói và chuyển đến 

phòng xét nghiệm của CDC tỉnh trong vòng 4-6 tiếng kể từ khi lấy máu để ly tâm 

tách huyết thanh, cần tách huyết thanh trong vòng 24 tiếng kể từ khi lấy mẫu máu. 

Lưu ý:  

- Chỉ bảo quản ống máu ở nhiệt độ 2-80C sau khi máu đã đông ở nhiệt độ phòng để 

tránh tán huyết, mẫu máu bị tán huyết sẽ không được chấp nhận và phải loại bỏ 

trước khi ly tâm tách huyết thanh. 

- Đối với các điểm lấy mẫu trong cùng địa bàn thì chuyển mẫu máu toàn phần đến 

Phòng xét nghiệm trong vòng 4-6 tiếng để tách huyết thanh. 



 

 

Phụ lục 12: Quy trình đóng gói và vận chuyển mẫu 

1. Đóng gói và chuyển mẫu máu  

 Đóng gói mẫu máu và vận chuyển cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn và thực 

hiện theo các bước được mô tả dưới đây: 

- Quấn quanh mỗi ống mẫu máu giấy thấm hút và cho vào túy nylon, dán kín 

miệng túi (lưu ý: có thể đặt 8-10 ống máu vào 1 túi ny lông); 

- Đặt các túi nylon có chứa ống máu theo chiều thẳng đứng vào hộp đựng 

mẫu; 

- Đặt hộp đựng mẫu vào thùng tích lạnh; 

- Đặt các túi giữ lạnh vào thùng tích lạnh (ví dụ: 15 mẫu thì cần 3 túi tích lạnh) 

tránh để các túi tích lạnh tiếp xúc trực tiếp với mẫu (nếu cái túi tích lạnh để tiếp xúc 

trực tiếp với mẫu sẽ làm tán huyết và ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm). Đảm bảo 

mẫu được bảo quản tại 4-8oC trong suốt quá trình vận chuyển đến phòng xét 

nghiệm của CDC tỉnh.  

- Đậy nắp thùng đựng mẫu dùng băng dính dán xung quanh; 

- Vận chuyển mẫu an toàn đến phòng xét nghiệm của CDC tỉnh, thành phố 

trong vòng 4-6 tiếng kể từ khi lấy mẫu.  

- Phương tiện vận chuyển: xe ô-tô. Trong trường hợp điều kiện không cho 

phép, có thể sử dụng xe gắn máy để vận chuyển nhưng phải buộc hộp chứa mẫu 

bệnh phẩm thật cẩn thận vào giá chở hàng, đảm bảo gọn gàng, tránh đổ, vỡ. 

2. Tách huyết thanh từ mẫu máu toàn phần  

- Xếp các ống mẫu vào máy ly tâm, nếu các ống chưa thăng bằng thì cần lấy 1 

ống nước có thể tích tương đương đặt vào để đảm bảo thăng bằng trước khi quay ly 

tâm; 

- Ly tâm ống máu với tốc độ 2500 - 3000 vòng/phút trong 10 phút ở nhiệt độ 

phòng (18-25oC); 

-  Dùng pipete nhựa vô trùng hút huyết thanh của từng ống mẫu sau khi ly 

tâm vào 3 ống cryotube đã có dán mã số tương ứng:  

o Một tuýp nhỏ 1, 2 mL cho xét nghiệm huyết thanh học.  



 

 

o Một tuýp 0, 5 ml và một tuýp chứa số huyết thanh còn lại cho xét 

nghiệm axit nucleic (NAT) và trình tự di truyền. 

- Dán nhãn gồm thông tin sau vào phía trên bên trái hoặc phía dưới bên phải 

của nắp hộp đựng ống cryotube: 

 Ngày tách huyết thanh 

 Số thứ tự của hộp/số thứ tự của ống cyotube (Hộp 1/ống cryotube 1) 

 Mẫu có số ID từ số … đến số  

- Xếp các ống cyrotube vào hộp để mẫu tương ứng đã dán nhãn như sau: 

 Ống huyết thanh đánh dấu số 1 được xếp đầy vào hộp được đánh dấu số 

1, sau khi sếp đủ 81 mẫu thì chuyển sang hộp đựng mới; 

 Tương tự như vậy đối với các ống huyết thanh đánh dấu số 2 và số 3 

được xếp vào hộp được đánh dấu số 2 và số 3. 

- Bảo quản các ống huyết thanh ở -20oC cho đến khi đóng gói và chuyển đến 

phòng xét nghiệm tại Viện VSDT Tây Nguyên trong vòng 15 ngày kể từ khi tách 

mẫu huyết thanh. 

Lưu ý: Trong trường hợp hộp đựng mẫu chưa đầy từ đợt tách huyết thanh trước và 

đang được bảo quản lạnh ở -20oC thì không nên lấy ra để xếp các ống cryotube mới 

vào mà nên dùng một hộp đựng tạm thời khác, sau khi hoàn thành việc tách huyết 

thanh thì mới lấy hộp đang đựng chưa đầy trong tủ âm sâu ra để sếp các ống 

cryotube mới vào. 

3. Đóng gói và vận chuyển mẫu huyết thanh  

- Mẫu huyết thanh được đóng gói theo nguyên tắc 3 lớp được quy định theo 

tiêu chuẩn của Bộ Y tế tại Thông tư 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011 quy định 

chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

- Đặt hộp đựng mẫu bệnh phẩm trong túi chống thấm/ túi nylon và đóng kín 

theo quy định. 

- Đặt túi nylon có chứa ống đựng mẫu bệnh phẩm vào thùng xốp hoặc thùng 

đựng mẫu chuyên dụng. 



 

 

- Bổ sung đủ túi /bình tích lạnh hoặc đá khô vào trong phích/thùng đựng mẫu 

để mẫu được bảo quản ở nhiệt độ -20oC trong suốt quá trình vận chuyển mẫu (trong 

trường hợp dùng đá khô thì lớp đóng gói ngoài cùng cần có thông khí; nếu sử dụng 

bình tích lạnh thì phải đặt bình tích lạnh trong tủ lạnh âm sâu -20oC hoặc thấp hơn 

trước khi sử dụng). 

- Phiếu nghiên cứu được đặt trong túi chống thấm / túi nylon khác (không để 

chung phiếu với mẫu huyết thanh) và gửi kèm cùng mẫu huyết thanh đến Viện Dịch 

tễ Tây Nguyên.  

- Chuyển mẫu huyết thanh đến phòng xét nghiệm tại Viện VSDT Tây Nguyên 

trong vòng 15 ngày kể từ khi tách mẫu huyết thanh.  

- Các cơ sở gửi mẫu cần thông báo ngay cho phòng xét nghiệm khoảng thời 

gian dự kiến phòng xét nghiệm sẽ nhận được mẫu để cán bộ phòng xét nghiệm có 

thể chuẩn bị cho việc nhận mẫu.  

- Lựa chọn các phương tiện, hình thức vận chuyển để đảm bảo thời gian vận 

chuyển ngắn nhất, trong khi vẫn phải đảm bảo điều kiện bảo quản mẫu trong suốt 

quá trình vận chuyển. 

4. Nhận mẫu tại phòng xét nghiệm của CDC tỉnh và Viện VSDT Tây Nguyên 

- Khi bệnh phẩm và phiếu yêu cầu xét nghiệm được chuyển đến phòng xét 

nghiệm của CDC tỉnh và viện VSDT Tây Nguyên, bên giao và bên nhận phải ký 

xác nhận vào Sổ hoặc phiếu giao nhận mẫu. Các mẫu huyết thanh sẽ không được 

chấp nhận nếu có một trong các vấn đề sau:  

 Có hiện tượng rò rỉ bệnh phẩm; 

 Loại bệnh phẩm không phù hợp;  

 Nhiệt độ của phích lạnh không đảm bảo yêu cầu;  

 Thông tin của người tham gia (mã số người tham gia) trên ống đựng mẫu 

bị mất hoặc không trùng với phiếu yêu cầu xét nghiệm. 

Lưu ý: Các mẫu bệnh phẩm bị từ chối xét nghiệm phải được giữ tại phòng xét 

nghiệm của viện VSDT Tây Nguyên theo quy định của phòng xét nghiệm. Lý do từ 

chối xét nghiệm được ghi vào cột Ghi chú tại Sổ giao nhận bệnh phẩm. 



 

 

- Khi mẫu đã được nhận bởi PXN của viện VSDT Tây Nguyên thì:  

 Mẫu huyết thanh đánh dấu số 1 sẽ được vận chuyển đến Bệnh viện Bạch 

Mai để tiến hành XN huyết thanh học chẩn đoán nhiễm vi rút viêm gan 

B. 

 Mẫu huyết thanh đánh dấu số 2 và 3 sẽ được bảo quản tại tủ âm -70oC để 

lưu. 

Tại viện VSDT Tây Nguyên không thực hiện xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán 

vi rút viêm gan B, mẫu cần bảo quản tạm thời trong tủ âm -20oC cho đến khi đóng 

gói và chuyển đến phòng xét nghiệm Bệnh viện Bạch Mai thực hiện xét nghiệm 

huyết thanh học trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận. 



 

 

Phụ lục 13: Quy trình thông báo kết quả và tư vấn sau xét nghiệm 

1. Thông báo kết quả trong vòng 01 tháng kể sau khi lấy mẫu. 

2. Khi thông báo kết quả, phải kiểm tra ‘Phiếu hẹn thông báo kết quả xét nghiệm’ 

của người tham gia nghiên cứu (Mã số thẻ, logo cuộc nghiên cứu, ngày hết hạn) 

để đảm bảo thẻ có giá trị 

3. Chỉ thông báo kết quả xét nghiệm với những người có phiếu hẹn thông báo kết 

quả gốc.  

4. Người tham gia ký xác nhận sau khi đã nghe thông báo kết quả xét nghiệm 

5. Tư vấn sau xét nghiệm (nếu cần) 

6. Giới thiệu người tham gia tới các dịch vụ hỗ trợ thích hợp. 



 

 

Phụ lục 14: Phiếu hẹn thông báo kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 15: Biểu mẫu bàn giao mẫu 

Phụ lục 15A: Loại mẫu - Máu toàn phần 

Họ tên kỹ thuật viên lấy mẫu:  …………….………………………………….. 

Ngày lấy mẫu: ………../……./…………………………………………………. 

Điểm lấy mẫu: ..................................... Tỉnh/Thành phố ...................................  

Mỗi mẫu máu được kèm theo 3 nhãn chưa dán 

Ngày chuyển mẫu ……………Mẫu chuyển từ …………………đến ……………………… 

ST

T 
MÃ SỐ NV 

Thể tích 

(ml) 

Chất 

lượng 
GHI CHÚ 

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

 Dán mã số NC 5 ml   

Người bàn giao mẫu  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người nhận mẫu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



 

 

Phụ lục 15B: Loại mẫu - Huyết thanh  

Họ tên kỹ thuật viên lấy mẫu:  …………….………………………………….. 

Ngày lấy mẫu: ………../……./…………………………………………………. 

Điểm lấy mẫu: ..................................... Tỉnh/Thành phố ................................... 

 

Ngày chuyển mẫu ………………. Mẫu chuyển từ …………………đến ………… 

STT MÃ SỐ NGHIÊN CỨU 

 

GHI CHÚ Thể tích 

(ml) 
Chất lượng 

 

Dán mã số NC 

1, 2ml 

0, 5 ml 

0, 5 ml 

 

 

 

Dán mã số NC 

1, 2ml 

0, 5 ml 

0, 5 ml 

  

 

Dán mã số NC 

1, 2ml 

0, 5 ml 

0, 5 ml 

  

 

Dán mã số NC 

1, 2ml 

0, 5 ml 

0, 5 ml 

  

 

Dán mã số NC 

1, 2ml 

0, 5 ml 

0, 5 ml 

  

 

Dán mã số NC 

1, 2ml 

0, 5 ml 

0, 5 ml 

  

 

Dán mã số NC 

1, 2ml 

0, 5 ml 

0, 5 ml 

  

 

Dán mã số NC 

1, 2ml 

0, 5 ml 

0, 5 ml 

  

Người bàn giao mẫu  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người nhận mẫu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

Phụ lục 16: Tiêu chuẩn của các thành viên trong nhóm nghiên cứu 

Người tiếp đón 

 Là cán bộ trong ngành y tế. 

 Có kỹ năng giao tiếp 

 Ưu tiên cán bộ tại địa phương, người hiểu rõ địa bàn nghiên cứu.  

 Bố trí được thời gian để tham gia toàn bộ quá trình nghiên cứu.  

Người phỏng vấn  

 Là cán bộ trong ngành y tế 

 Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu tại cộng đồng 

 Có kỹ năng phỏng vấn. 

 Có kỹ năng giao tiếp 

 Bố trí được thời gian để tham gia toàn bộ quá trình nghiên cứu.  

Người lấy mẫu xét nghiệm  

 Là cán bộ phòng xét nghiệm, có kỹ năng lấy máu. 

 Ưu tiên người có kỹ năng tách chiết huyết thanh, đóng gói và bảo quản mẫu. 

 Có kỹ năng giao tiếp.  

 Bố trí được thời gian để tham gia toàn bộ quá trình nghiên cứu 



 

 

Phụ lục 17: Sản phẩm truyền thông 

 



 

 

 



 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU 

1. Ảnh tập huấn cho cán bộ Y tế và cộng tác viên 

  

  

 

 

 



 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU 

2. Ảnh hoạt động truyền thông  

  



 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU 

3. Ảnh tập huấn bộ câu hỏi và điều tra thực địa 

 

 

  



 

 

Phụ lục 18: Các văn bản hành chính liên quan đến nghiên cứu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 


