
Thỏa Thuận Dành Cho Người Tham 
Gia Liệu Phaṕ Tăng Cường Qua Video 

1. Tôi hiểu và đồng ý với những điều khoản sau đây được áp dụng với Liệu Pháp Tăng Cường Qua Video 
(VET):

• Nhân viên Sở Y Tế có thể sử dụng VET để theo dõi quá trı ̀nh uống thuốc điều trị bệnh lao
(TB) của tôi thông qua video trực tiếp thay vì quan sát trực tiếp.

• VET sẽ bị thu hồi nếu tôi không tuân thủ quy đi ̣nh.
• Tôi cần sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính/kết nối internet, và nhà mạng có thể tính 

cước phí cho lượng dữ liệu mà tôi sử dụng.
• Nếu tôi có kết nối Wi-Fi, đó có thể không phải là một kết nối an toàn.
• Tôi sẽ thông báo cho nhân viên Sở Y Tế biết ngay lập tức nếu số điện thoại hoặc địa chỉ của tôi 

thay đổi.
• Tôi sẽ đặt li ̣ch hẹn VET với nhân viên Sở Y Tế và đảm bảo đến đ ng giờ.
• Nếu tôi không thể tham gia cuộc hẹn VET, tôi sẽ gọi điện cho nhân viên Sở Y Tế ngay lập tức.
• Tôi sẽ thực hiện VET tại một đi ̣a điểm riêng tư để người khác không thể nghe thấy thông tin của 

tôi.
• Tôi sẽ uống thuốc trong thời gian VET, cung như quay rõ khuôn mặt và viên thuốc khi tôi

nuốt thuốc.
• Tôi sẽ trực tiếp gặp nhân viên chăm sóc sức khỏe của mı ̀nh khi họ yêu cầu.
• Nếu tôi được cung cấp thuốc trong hộp đựng thuốc cá nhân, mà hộp thuốc này không khó khăn 

cho trẽ em để mở. Tôi sẽ cất thuốc vào hộp thuốc mà trẽ không thể mở hoặc nơi xa tầm vớ với 
của trẽ

2. Tôi hiểu và đồng ý rằng nhân viên Sở Y Tế sẽ:

• Sử dụng tên biệt danh mà tôi chọn khi trò chuyện với tôi trên VET và không nói đến tên thật hoặc 
kết quả chẩn đoán của tôi.

• Hãy chắc chắn rằng những người khác không nghe thấy thông tin cá nhân của tôi.
• Hỏi tôi về bất kỳ tác dụng phụ nào của thuốc và bất kỳ triệu chứng nào trong kết quả chẩn đoán 

của tôi.
• Không ghi hı ̀nh VET.

Tôi hiểu và đồng ý rằng nếu tôi không tuân thủ các quy điṇh trên, tôi sẽ cần trực tiếp gặp nhân viên Sở 
Y Tế để sử dụng thuốc. 
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