
 
 

Yêu Cầu Xét Nghiệm Viêm gan B, Viêm gan C và HIV 
 

Phơi nhiễm Viêm gan B, Viêm gan C và HIV 

Nếu bạn nghi ngờ rằng mình đã phơi nhiễm với Viêm gan B, Viêm gan C hoặc Siêu Vi Trùng Gây Suy 
Giảm Miễn Dịch Ở Người (HIV), bạn nên đến khoa cấp cứu gần nhất ngay lập tức để chuyên gia y tế tiến 
hành đánh giá nguy cơ. 
  
Nếu cần thiết, đánh giá nhanh là khâu quan trọng để đảm bảo bắt đầu thực hiện dự phòng sau phơi 
nhiễm với Vi rút Viêm gan B và/hoặc HIV càng sớm càng tốt. Không có bằng chứng nào chứng minh hiệu 
quả của dự phòng sau phơi nhiễm đối với vi rút Viêm gan C (HCV), tuy nhiên có thể được ngăn ngừa 
hoặc chữa trị Viêm gan C mạn tính bằng liệu pháp kháng vi rút. Dự phòng sau phơi nhiễm là phương 
pháp điều trị sau khi một cá nhân phơi nhiễm với bệnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tiếp Xúc với 
Máu hoặc Các Chất Dịch của Cơ Thể: Bảo Vệ Chống Lại Sự Nhiễm Trùng (HealthLinkBC File #97).  
 
Để tìm khoa cấp cứu gần nhất, tìm Danh Mục Tài Liệu Và Dịch Vụ FIND hoặc gọi 8-1-1 bất cứ lúc nào, 
ngày hay đêm, vào bất cứ ngày nào trong tuần.  
 

Đạo Luật Công Khai Can Thiệp Khẩn Cấp  

Những thông tin dưới đây về Đạo Luật Công Khai Can Thiệp Khẩn Cấp chỉ nhằm cung cấp thông tin và 
hướng dẫn. Nếu có mâu thuẫn giữa trang web và Đạo Luật Công Khai Can Thiệp Khẩn Cấp hoặc Quy 
Định Công Khai Can Thiệp Khẩn Cấp, thì Đạo Luật và Quy Định sẽ được ưu tiên áp dụng.  
 
Đạo Luật Công Khai Can Thiệp Khẩn Cấp cho phép các cá nhân nộp đơn (Yêu Cầu Xét Nghiệm) lên tòa án 
để yêu cầu người khác xét nghiệm Viêm gan B, Viêm gan C hoặc HIV nếu họ có tiếp xúc với dịch cơ thể 
của người đó trong các trường hợp sau:  
 

 Khi cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp.  

 Khi thực hiện nhiệm vụ của lính cứu hỏa, trợ lý cho nhân viên cấp cứu, cảnh sát hoặc nhân viên 
an ninh khác.  

 Khi có lý do để tin rằng mình là nạn nhân của hành vi bị nghi ngờ vi phạm Bộ Luật Hình Sự 
(Canada) và đã tường trình vấn đề với một cơ quan hành pháp.  

 
Mục đích của Yêu Cầu Xét Nghiệm là cung cấp thông tin cho đối tượng bị phơi nhiễm về kết quả xét 
nghiệm của đối tượng nguồn, giúp đối tượng phơi nhiễm và bác sĩ của người đó kiểm soát những hậu 
quả tiềm tàng của việc phơi nhiễm. Quy trình Yêu Cầu Xét Nghiệm đòi hỏi những thủ tục nghiêm ngặt, 
vui lòng xem các thông tin dưới đây và mục Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.  
 

Tổng quan về Quy Trình Yêu Cầu Xét Nghiệm  

 Đối tượng phơi nhiễm xác định rằng họ đủ điều kiện để nộp đơn Yêu Cầu Xét Nghiệm theo Đạo 
luật Công Khai Can Thiệp Khẩn Cấp và yêu cầu đối tượng nguồn phải làm xét nghiệm.  

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile97-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile97-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/guided-search
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/12019_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/statreg/33_2013
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/statreg/33_2013
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/frequently-asked-questions-about-testing-orders-hepatitis-b-hepatitis-c-or-hiv


 Nếu đối tượng nguồn không tình nguyện làm xét nghiệm thì đối tượng phơi nhiễm có thể tiếp 
tục Yêu Cầu Xét Nghiệm thông qua Tòa Án Cấp Tỉnh. Quy trình này bắt đầu bằng việc gửi Đơn 
Thông Báo Ý Định. Đơn này sẽ thông báo cho đối tượng nguồn về ý định nộp đơn Yêu Cầu Xét 
Nghiệm lên tòa án của đối tượng phơi nhiễm.  

 Nếu đối tượng nguồn vẫn không chấp nhận tự nguyện làm xét nghiệm thì trong vòng 3 ngày sau 
khi nhận được thông báo, đối tượng phơi nhiễm có thể nộp Đơn Xin Cấp Yêu Cầu Xét Nghiệm 
cho Tòa Án Cấp Tỉnh. Đơn này phải kèm theo Báo Cáo Của Bác Sĩ hoàn chỉnh và được thực hiện 
trong vòng 30 ngày sau khi tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể của đối tượng nguồn.  

 Tòa Án Cấp Tỉnh sẽ xem xét và có thể ban hành một Yêu Cầu Xét Nghiệm đối với đối tượng 
nguồn nếu thỏa mãn các tiêu chí trong Đạo Luật và Quy Định.  

 Đối tượng nguồn sẽ đến cơ sở y tế được chỉ định để lấy máu, sau đó mẫu máu được gửi đến 
Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch BC để làm xét nghiệm. Đây là danh sách các Cơ Sở Thu Thập 
Mẫu Và Phòng Thí Nghiệm Công Cộng.  

 Kết quả xét nghiệm sẽ được gửi đến bác sĩ của cả đối tượng phơi nhiễm và đối tượng nguồn.  

 Người bị kết án do không tuân thủ Yêu Cầu Xét Nghiệm hoặc vi phạm quy định bảo mật của Đạo 
Luật Công Khai Can Thiệp Khẩn Cấp có thể bị xử phạt.  

 Bạn có thể tự gửi thông báo hay văn bản hoặc nhờ người khác như bạn bè hay đơn vị cung cấp 
dịch vụ làm thủ tục chuyên nghiệp thực hiện giúp mình. Sau khi thông báo hay văn bản được gửi 
đi, bạn phải soạn, ký tên và nộp một Bản Tuyên Thệ Hoàn Thành Nghĩa Vụ Cá Nhân cho Phòng 
đăng ký thuộc Tòa Án Cấp Tỉnh để chứng minh rằng văn bản đã được gửi đến bên còn lại.  

 

Mẫu đơn  

Nhấn vào liên kết dưới đây để truy cập các mẫu đơn mà bạn có thể cần trong quá trình Yêu Cầu Xét 
Nghiệm theo Đạo Luật Công Khai Can Thiệp Khẩn Cấp:  
 

 Bản Tuyên Thệ Hoàn Thành Nghĩa Vụ Cá Nhân  

 Đơn Xin Cấp Yêu Cầu Xét Nghiệm  

 Đơn Thông Báo Ý Định  

 Báo Cáo Của Bác Sĩ  

 Yêu Cầu Xét Nghiệm  
 

Câu Hỏi Thường Gặp  

Để được giải đáp cho những câu hỏi thường gặp về Yêu Cầu Xét Nghiệm, Đạo Luật Công Khai Can Thiệp 
Khẩn Cấp, v.v. hãy truy cập vào liên kết dưới đây: 
  

 Câu Hỏi Thường Gặp Về Yêu Cầu Xét Nghiệm Viêm Gan B, Viêm Gan C Hoặc HIV  
 

Để Biết Thêm Thông Tin  

Để biết thêm thông tin về Viêm Gan B, Viêm Gan C hoặc HIV, bao gồm thông tin về ngăn ngừa lây nhiễm, 
hãy truy cập liên kết dưới đây:  

Viêm Gan B  

 Globulin Miễn Dịch Bệnh Viêm Gan B (HealthLinkBC File #25b)  

 Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Viêm Gan B (HealthLinkBC File #25a)  

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/notice_of_intention.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/notice_of_intention.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/application_obtain_testing_order.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/physician_report.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/testing_order.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/msp/registered-nurses-certified/eligible-clients-and-services/laboratory-medicine-services?keyword=Public&keyword=Laboratory&keyword=and&keyword=Sample&keyword=Collection&keyword=Sites
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/msp/registered-nurses-certified/eligible-clients-and-services/laboratory-medicine-services?keyword=Public&keyword=Laboratory&keyword=and&keyword=Sample&keyword=Collection&keyword=Sites
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/affidavit_personal_service.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/courthouse-roles/court-registry-services?keyword=Provincial&keyword=Court&keyword=registry&keyword=office
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/courthouse-roles/court-registry-services?keyword=Provincial&keyword=Court&keyword=registry&keyword=office
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/affidavit_personal_service.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/application_obtain_testing_order.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/notice_of_intention.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/physician_report.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/testing_order.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/frequently-asked-questions-about-testing-orders-hepatitis-b-hepatitis-c-or-hiv
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile25b-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile25a-v.pdf


Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC File, xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 
hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương quý vị. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn 
cấp tại B.C., xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi 8-1-1 (miễn phí). Để có sự giúp đỡ cho 
người điếc và lãng tai, xin gọi 7-1-1. Các dịch vụ dịch thuật có sẵn cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu. 

 Xét Nghiệm Vi Rút Viêm Gan B  

 Sống Tốt Với Việc Bị Nhiễm Siêu Vi Trùng Bệnh Viêm Gan B (HealthLinkBC File #40d)  
 

Viêm Gan C  

 Nhiễm Siêu Vi Trùng Bệnh Viêm Gan C (HealthLinkBC File #40a)  

 Xét Nghiệm Vi Rút Viêm Gan C  

 Sống Tốt Với Việc Bị Nhiễm Siêu Vi Trùng Bệnh Viêm Gan C (HealthLinkBC File #40b)  
 

HIV  

 HIV và Các Xét Nghiệm HIV (HealthLinkBC File #08m)  

 Nhiễm HIV (Siêu Vi Trùng Gây Suy Giảm Miễn Dịch Ở Người)  
 

Ngăn Ngừa Lây Nhiễm  

 Cẩn Trọng Với Máu Và Dịch Cơ Thể  

 Tiếp Xúc với Máu hoặc Các Chất Dịch của Cơ Thể: Bảo Vệ Chống Lại Sự Nhiễm Trùng 
(HealthLinkBC File #97)  

 WorkSafeBC - Kiểm Soát Phơi Nhiễm: Bảo Vệ Công Nhân Khỏi Các Bệnh Truyền Nhiễm  
 
Duyệt Lần Cuối: Tháng 6 Năm 2016 
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https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/books-guides/controlling-exposure-protecting-workers-from-infectious-disease?lang=en

