Trách nhiệm của TTSLĐHYDH

-

TRẢ KẾT QUẢ
Email đến chi cục dân số
Fax tới chi cục dân số
Trang web quản lý
(ww.ditatbamsinh.vn)
Báo cáo bằng văn bản
(theo tháng)
Điện thoại trực tiếp sản phụ

Quy trình sàng lọc thiếu men G6PD
Mẫu máu khô (sau sinh 48 giờ)
Gửi ngay trong vòng 24 giờ đầu tiên
bằng chuyển phát nhanh

?Đ

Âm tính

Dương tính

Trả lời cho
mẹ

Tƣ vấn

1. Cung cấp tờ rơi
2. Bảng các loại
thuốc và thực
phẩm cần tránh
(bọc nhựa)
3. Thông báo cho
nhân viên y tế khi
khám chữa bệnh

Công lấy
mẫu

Chuyển
phát nhanh

Bộ kit lấy
máu khô

Trung tâm Sàng lọc ĐHYDH
Trả kết quả 2 ngày sau khi nhận mẫu

Nguy cơ thấp

Nguy cơ cao

Xét nghiệm mẫu
huyết thanh của
trẻ để chẩn đoán

Trách nhiệm của Chi cục dân số & cơ sở

KHÔNG
xét nghiệm đƣợc
mẫu huyết thanh

Mẫu máu khô
không đạt chuẩn

Sản phụ tự biết nếu
không nhận đƣợc phản
hồi sau 1 tuần

Gửi lại mẫu
máu khô

Tƣ vấn

1. Cung cấp tờ rơi
2. Phiếu cảnh báo kết
quả sàng lọc có
nguy cơ
3. Bảng các loại thuốc
và thực phẩm cần
tránh (bọc nhựa)
4. Thông báo cho
nhân viên y tế khi
khám chữa bệnh
5. Động viên gia đình
xét nghiệm cho trẻ
khi có điều kiện

Tài liệu do Trung Tâm Sàng lọc và Chẩn đoán Trước sinh – Sơ sinh, Đại Học Y Dược Huế biên soạn, 2011

THÔNG TIN
CƠ SỞ Y TẾ CÓ THỂ LÀM XÉT NGHIỆM
G6PD HUYẾT THANH
1. Trung tâm SLSS ĐHYDH
2. Liên hệ với các bệnh viện tuyến tỉnh

PHƢƠNG PHÁP LẤY MẪU HUYẾT THANH ĐỂ
GỬI ĐẾN PHÒNG XÉT NGHIỆM
Đọc trong cuốn
“Tài liệu hướng dẫn sàng lọc trước sinh”

