Ví dụ về sự đồng ý bằng lời cho phép lấy mẫu gạc
để đánh giá quá trình cư trú của Candida auris
Xin chào, tôi là [chèn tên] và tôi làm việc cho [chèn tổ chức].Tôi muốn trao đổi với bạn về một số xét nghiệm mà [chèn tên cơ
sở chăm sóc sức khỏe ví dụ như bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng] tiến hành để phát hiện một loại vi khuẩn.
Gần đây, chúng tôi xác định một loại vi khuẩn, hiếm gặp ở Hoa Kỳ, ở một bệnh nhân đã được chăm sóc tại cơ sở này [hoặc
trong khu vực]. Vi khuẩn này có tên là Candida auris và là một loại nấm có thể kháng nhiều loại thuốc được dùng để điều trị
nó. Nó cũng có thể lây từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác trong các bệnh viện và cơ sở điều dưỡng.
Chúng tôi xét nghiệm cho các bệnh nhân nào có thể đã tiếp xúc với nó để xem liệu hiện nay họ cũng có mang vi khuẩn này hay
không. Một số người có thể mang vi khuẩn này trên da mà không biết, và họ có thể lây vi khuẩn cho người khác mà không biết.
Khả năng bạn mang vi khuẩn này là thấp, và rất may là, hầu hết những người mang vi khuẩn này không bị bệnh vì nó. Có một
số lý do tại sao có thể có ích khi xét nghiệm cho các bệnh nhân để phát hiện vi khuẩn này. Thứ nhất, các bác sĩ của bạn sẽ có
thể đưa ra các quyết định phù hợp hơn đối với bạn về sự chăm sóc y tế của bạn nếu họ biết bạn có mang vi khuẩn này hay
không. Thứ hai, cơ sở chăm sóc sức khỏe và sở y tế cần biết ai mang vi khuẩn này để họ có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của
nó.
Thủ tục xét nghiệm không gây đau và sẽ không có tác dụng phụ gì. Nếu bạn đồng ý xét nghiệm, quy trình rất đơn giản. Chúng
tôi sẽ sử dụng một miếng gạc mềm, như tăm bông, để lấy mẫu ở nách và bẹn của bạn.
Gạc sẽ được gửi đến một phòng thí nghiệm để kiểm tra xem có vi khuẩn hay không, và kết quả thường được cung cấp trong
vòng 1 hoặc 2 tuần. Nếu kết quả cho thấy bạn mang vi khuẩn này, sẽ có người liên lạc bạn để thảo luận về các bước tiếp theo.
Kết quả xét nghiệm sẽ được bảo mật ở mức độ được pháp luật cho phép.
Việc đồng ý cho phép sử dụng gạc là tự nguyện và bạn có thể chọn không xét nghiệm.
Bạn có bất kỳ thắc mắc nào không? [tạm dừng để nghe câu hỏi]
Nếu chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm thì có được không?
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