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Thỏa Thuận Điều Trị DOT Được Theo Dõi Trực Tiếp   
 

Mẫu đơn này được soạn thảo nhằm mục đích trợ giúp bệnh nhân và nhân viên y tế hiểu được những gì sẽ 
xảy ra trong khi Điều Trị DOT Được Theo Dõi Trực Tiếp.  Mọi thông tin đều sẽ được bảo mật. 
 

Tôi hiểu rằng tôi sẽ tiếp nhận DOT Được Theo Dõi Trực Tiếp  trong chương trình điều trị bệnh lao của 
mình.  Tôi đã được giải thích rõ ràng về chương trình Điều Trị Liệu Pháp Được Theo Dõi Trực Tiếp.  Tôi 
hiểu rằng uống thuốc điều trị bệnh lao là phương pháp có hiệu quả cao nhất để tiêu diệt vi trùng bệnh lao.  
Tôi đồng ý để cho một nhân viên y tế theo dõi tôi uống thuốc điều trị bệnh lao theo chương trình điều trị 
mà bác sĩ của tôi đề ra. 
 

Tôi, ____________________________________, hiểu rõ và đồng ý với những điều sau: 
                               (Tên) 
 

1. Tôi sẽ có mặt tại:   __ Nhà    __Cơ Quan    __Phòng Khám/Phòng Y Tế Trong Vùng   __Địa điểm 
khác (ghi rõ) ______________ vào lúc  _______________  để uống thuốc điều trị bệnh lao. 
                                                                       (thời gian) 

  

2. Nếu tôi không thể đến uống thuốc vào thời gian và địa điểm như đã định, tôi sẽ gọi cho 
____________________________ ở số ____________________ để thay đổi lịch hẹn.                                  
             (nhân viên y tế)                                    (điện thoại #)  
 

3. Tôi sẽ thông báo cho nhân viên y tế khi có bất cứ phàn nàn, thắc mắc hay vấn đề gì.  Tôi hiểu 
rằng nếu tôi bị các tác dụng phụ của thuốc, tôi có thể sẽ được yêu cầu phải đến 
________________________ để thăm khám. 
 (Tên phòng khám/bệnh viện)  
 

4. Nếu tôi bỏ lỡ các buổi hẹn Điều Trị Liệu Pháp Được Theo Dõi Trực Tiếp và không chịu uống 
thuốc, thì điều dưỡng/bác sĩ có thể sẽ phải dùng tới biện pháp mạnh để bảo đảm rằng tôi chịu 
uống thuốc.  

 

        _____________________________________  ________________________________ 
        Chữ ký bệnh nhân     Ngày 
 
          
        Tôi, ______________________________________________, đồng ý: 

(nhân viên y tế) 
 

1. Theo dõi bệnh nhân uống thuốc điều trị bệnh lao tại thời gian và địa điểm như đã 
định. Nếu tôi cần phải thay đổi thời gian và địa điểm buổi hẹn, tôi sẽ phải báo 
trước cho bệnh nhân. 

2. Bảo mật thông tin về bệnh nhân. 
3. Giải đáp các thắc mắc và quan ngại của bệnh nhân. 
4. Giúp giới thiệu đến các cơ sở dịch vụ khác nếu cần thiết. 

        
       ____________________________________   ________________________________  
        Tên và Chữ Ký của Nhân viên Y tế                          Ngày 
             
        _____________________________________  ________________________________  
        Tên và Chữ Ký của nhân viên phụ trách bệnh nhân    Ngày 
 
 

Note to Local Public Health: Please fax signed agreement to DPH at 617-983-6990 
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Directly Observed Therapy (DOT) Agreement 
 

This form is designed to help patients and health workers understand what will happen during DOT. All information 
will be kept confidential. 

 
I understand that I will get DOT as part of my tuberculosis treatment plan.  The DOT plan has been explained to me.  
I understand that taking tuberculosis medicines is the most effective way to kill tuberculosis germs.  I agree to have 
a health worker watch me take tuberculosis medicine according to the plan ordered by my doctor. 
 
I, ____________________________________, understand and agree to the following: 
             (Name) 
 

1. I will be at:   __ Home    __Work    __Clinic/Local Public Health   __Other location (specify) ______________ 
at  _______________  to receive my tuberculosis medicine.                                                                                                                                
              (time) 
 

2. If I cannot take my medicine at that place and time, I will call ____________________________ at 
____________________ to change the appointment.                                 (health worker) 
            (telephone #)  
 

3. I will tell my health worker of any complaints, questions, or problems that I have.  I understand that if I am 
having side effects to the medicine, I may be asked to go to ________________________ to see a doctor. 
                                                                                                                (Name of clinic/hospital)  
 

4. If I miss my DOT appointments and I do not take my medicine, my nurse/doctor may take stronger action 
to make sure I am taking my medicines.  

 
        _____________________________________   ________________________________ 
        Patient signature     Date 
 
          
        I, ______________________________________________, agree to: 

(health worker) 
 

1. Watch patient take tuberculosis medicines at the agreed place and time. If I need to 
change the appointment place or time, I will let the patient know in advance. 

2. Keep patient information confidential. 
3. Respond to the patient’s questions or concerns. 
4. Help with referrals to other service agencies if needed. 

        
       ____________________________________   ________________________________  
        Name and Signature of primary DOT provider  Date 
             
        _____________________________________  ________________________________  
        Name and Signature of direct case manager   Date 
 
 
       

Note to Local Public Health: Please fax signed agreement to DPH at 617-983-6990 
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