Tên trẻ

Tờ khai tình trạng sức khoẻ
Tình trạng lúc mới sinh

Ngày tháng năm sinh

Thời gian nằm trong bụng mẹ

〈Mẫu 3〉

tuần

Tình trạng phát triển

□ Bình thường □ Bất thường (・ Hôn mê ・Sinh khó ・Sinh non ・Vàng da nặng・Trị liệu bằng ánh
sáng ・Nuôi trong lồng kính ・Khác (
・ Cân nặng

g ・ Chiều dài

cm ・ Vòng ngực

cm ・ Vòng đầu

cm

Tình trạng dinh dưỡng hiện tại
・Sữa mẹ ・Sữa mẹ và sữa ngoài ・Sữa ngoài ・Ăn dặm
Trẻ ngóc đầu （Khoảng

tháng tuổi）

Trẻ biết ngồi （Khoảng

tháng tuổi）

Trẻ biết bò （Khoảng
Trẻ biết đi （Khoảng
Khám sức khoẻ 1 tháng
Tình hình theo dõi sức khoẻ

)

bữa/ngày

・Ăn thường

tháng tuổi）
tháng tuổi）
（

Bình thường ・ Có chỉ định từ bác sỹ ・ Phải theo dõi ・ Chưa khám

）

（

Bình thường ・ Có chỉ định từ bác sỹ ・ Phải theo dõi ・ Chưa khám

）

（

Bình thường ・ Có chỉ định từ bác sỹ ・ Phải theo dõi ・ Chưa khám

）

Khám sức khoẻ 1.5 tuổi

（

Bình thường ・ Có chỉ định từ bác sỹ ・ Phải theo dõi ・ Chưa khám

）

Khám sức khoẻ 3 tuổi

（

Bình thường ・ Có chỉ định từ bác sỹ ・ Phải theo dõi ・ Chưa khám

）

tuổi
Khám sức khoẻ 3-4
tháng tuổi
Khám sức khoẻ 9-10
tháng tuổi

※Trường hợp hiện tại vẫn đang theo dõi vui lòng ghi rõ nội dung. （
Dị ứng thức ăn

）

□Có
□Không
Trường hợp

Kết luận của bác sỹ □Có □Không

trả lời Có

Tên cơ sở y tế（

）

Chỉ định hạn chế một số thực phẩm □Có □Không
Sốc phản vệ
Bệnh đang điều trị

□Có □Không

□Có

Tình trạng sức khoẻ

□Không
Trường hợp

Tên bệnh

（

）

trả lời Có

Tên cơ sở y tế （

）

Tình trạng chữa bệnh hiện tại

□ Đang theo dõi tình hình

□

Đang uống (bôi) thuốc □ Đang trong quá trình hồi phục
Nếu chọn 'Đang uống (bôi) thuốc
có cần uống (bôi) thuốc không?
Bệnh tật, chấn thương

□Có

gặp phải từ trước tới

□Không

nay

Trường hợp
trả lời Có

Co giật, động kinh

□Có
□Không

Sổ thương tật

□Có

Tên bệnh

（

Trong thời gian trẻ ở nhà trẻ
□Có

□Không

）

□Không
Sổ theo dõi bệnh

□Có
□Không

Cơ sở chuyên khoa

□Có

thường tới khám chữa

□Không

bệnh

Trường hợp

Tên cơ sở y tế （

）

trả lời Có
Có điều gì cần quan tâm đặc biệt hoặc lo lắng về bệnh tật, sự phát triển thể chất, vận động, cách nghe, nhìn, nói,
hiểu hoặc hành vi của trẻ không?
□Có □Không
Tiêm phòng định kỳ

Đã tiêm

Tiêm phòng định kỳ

Tiêm phòng

(Vẽ dấu ○)
Lao phổi

Đã tiêm

Tiêm phòng định kỳ

(Vẽ dấu ○)
Sởi （M）

(Vẽ dấu ○)
Vắc-xin 4 trong 1
Bạch hầu, bại liệt, ho
gà, uốn ván
（DPT―IPV)

Vắc-xin Hib

Rubella（R）

Phế cầu khuẩn cho

Viêm não Nhật Bản

trẻ nhỏ

mũi 1

Đã tiêm

Sởi và rubella （ＭＲ）

