QUY TRÌNH
THỰC HIỆN CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH

TIẾP SẢN PHỤ VÀ LẤY MẪU
1. Tiếp sản phụ tại phòng tư vấn
2. Phát tờ rơi: “Hiểu biết về lấy nước ối”
3. Hỏi kết quả xét nghiệm nhóm máu “Rh”. Nếu sản phụ chưa làm phải
cho làm xét nghiệm ngay để tư vấn và có giải pháp đối với trường hợp
có Rh “âm”
4. Giải thích nguy cơ và cho sản phụ làm giấy cam đoan
5. Nộp lệ phí, bao gồm các phí:
a. Lấy nước ối
b. Chẩn đoán
c. Phí tư vấn
d. Phí bưu điện: nếu phải chuyển phát nhanh kết quả
6. Photo kết quả sàng lọc trước sinh của sản phụ để lưu hồ sơ
7. Lập hồ sơ theo mẫu CĐTS 2
8. Ghi thông tin vào sổ nhận mẫu chẩn đoán trước sinh
9. Lên lịch lấy nước ối
10. Hướng dẫn đến phòng lấy ối (đưa sơ đồ)
11. Hẹn sản phụ ngày nhận kết quả ( hoặc liên lạc với bệnh nhân bằng điện
thoại)
12. Sau khi lấy nước ối, nước ối sẽ được chuyển đến Phòng xét nghiệm
trước sinh của Trung Tâm SLCĐ TS- SS Đại Học Y Dược Huế theo quy
trình đã được quy định

TRẢ KẾT QUẢ (SAU 2 NGÀY TỪ KHI NHẬN MẪU)
1. Kết quả in màu theo mẫu quy định làm 2 bản trên giấy A4: 1 bản lưu và
1 bản giao sản phụ
2. Có chữ ký của người đọc kết quả và đóng dấu Trung Tâm SLCĐ TS- SS

1

a. Sản phụ ở ngoại tỉnh: Kết quả được bỏ vào phong bì lớn và gửi đến
bác sĩ hoặc sản phụ theo đường chuyển phát nhanh (trả thêm phụ
phí).
 Chuyển file pdf đến hòm thư email của bác sĩ gửi bệnh hoặc
phòng khám
 Điện thoại thông báo cho bác sĩ chỉ định.
 Bác sĩ gửi bệnh sẽ tư vấn cho bệnh nhân
b. Sản phụ ở trong tỉnh:
 Trả kết quả trực tiếp cho bệnh nhân để chuyển cho bác sĩ
khám
 Chuyển file pdf đến hòm thư email của bác sĩ gửi bệnh hoặc
phòng khám
 Điện thoại thông báo cho bác sĩ chỉ định.
 Bác sĩ gửi bệnh sẽ tư vấn cho bệnh nhân
3. Kết quả được lưu tại máy tính của Trung Tâm SLCĐ TS- SS 
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