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Bản Câu Hỏi Đánh Giá Nguy Cơ Mắc Lao ở Trẻ Em 1 

Công cụ dò tìm bệnh lao cho các nhà cung cấp dịch vụ   
 

Mục đích của các câu hỏi sau đây là để xác định xem xét nghiệm lao qua da (TST) hoặc Interferon Gamma Release Assay 
(IGRA) có được chỉ định cho bệnh nhi của quý vị hay không. Theo qui định hướng dẫn gần đây của CDC, TST được ưa dùng 
hơn cho trẻ em dưới 5 tuổi.   Nếu một đứa trẻ đã trên 5 năm tuổi và chào đời ở nước ngoài, thì IGRA được ưa dùng hơn.2   

 
Tên của đứa trẻ: __________________________________________________________ 
 
Ngày tháng năm sinh của đứa trẻ:  ______________________        Ngày đánh giá nguy cơ: __________________________ 
 

Các câu hỏi dành cho cha (mẹ)/người giám hộ (có thể hỏi trực tiếp nếu là thanh thiếu niên): 

1. Con quý vị có chào đời tại một quốc gia có mức nguy cơ mắc bệnh cao không?*    Có □    Không □ 

2. Con quý vị có tới một quốc gia có mức nguy cơ mắc bệnh cao* trong hơn 1 tuần không?     Có □    Không □ 

3. Có thành viên gia đình hay người tiếp xúc nào mắc bệnh lao không?    Có □    Không □ 

4. Có thành viên gia đình nào có kết quả xét nghiệm TST hoặc IGRA dương tính không?    Có □    Không □ 

 
* Quốc gia có nguy cơ nhiễm bệnh cao: Bất kỳ quốc gia nào trừ Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, hoặc quốc gia   
   vùng Tây Âu hoặc Bắc Âu  
  
Nếu trả lời "Có" cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, nên làm xét nghiệm TST hoặc IGRA.  

 
Lưu ý: Nếu đứa trẻ đã từng được xét nghiệm, có giấy tờ kết quả xét nghiệm TST hoặc IGRA âm tính, và chưa bị nhiễm bất 
kỳ yếu tố nguy cơ mới nào kể từ lần khám cuối cùng, em không cần phải làm xét nghiệm lại.  

 


