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PHIẾU ĐĂNG KÝ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH/ REQUISITION FORM 

(Dành cho xét nghiệm NIPT/ Non-invasive Prenatal Testing) 

                                                                                                                                         No.:  

      Thông tin Bệnh nhân/ Patient Information 

Họ/ Last name:                              Tên/First name:                                    Ngày sinh/ DOB:                                                Sex:   Nữ 

Địa chỉ/ Address:                                                                                             

Điện thoại/ Phone:                                                                                     Email: 

Bác sĩ chỉ định-tư vấn/ Ordering Clinician 

Bác sĩ chỉ định/ Healthcare provider:                                                                                                                Điện thoại/ Phone: 

Địa chỉ/ Address:                                                                                             Email 

Người tư vấn di truyền/ Genetic Counselor:            Email: 

Bảng danh mục xét nghiệm / Verifi® or Verifi®Plus Menu Options Lí do xét nghiệm/ Test Indications 

Chọn ít nhất 1/ Choose at least one: 

□ Tuổi mang thai cao/Advanced 

    Maternal Age ( ≥35 year) 

 □  Sàng lọc huyết thanh dương tính/   

Positive Serum   Screen 

 □  Siêu âm bất thường/Abnormal 

ultrasound 

□  Tiền sử gia đình  làm tăng nguy cơ 

lệch bội một loại nhiễm sắc thể/ Hx 

suggestive of  increased risk for the 
specified chromosome aneuploidies 

□  Bệnh nhân rủi ro thấp/lo lắng khi 

mang thai /Low risk patient/ 

Maternal anxiety 

□  Khác/ Other: ……………………… 

Thông tin lâm sàng/ Clinical Information 

Tuổi thai/Gestational age: …  wks…..  days    

Ngày thu mẫu/                          dd//mm/yyyy 

Date of draw:                    

 Phương pháp :  □ LMP (kì kinh cuối)   

 tính ngày/         □ CRL ( chiều dài phôi) 

 Dating method  □ Ngày chuyển phôi/Date of              

implantation  

                           □  Khác/ Other 

Chiều cao mẹ/Maternal height: ………    cm 

Cân nặng mẹ/Maternal weight:  …..…     kgs 

Mã số mẫu/Client sample ID: 

 

Ghi chú/Comments: …………………….. 

Verifi® Prenatal Test 

Phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể 

21,18,13/chromosome 21,18,13 

Verifi®Plus Prenatal Test 

Phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể 

21,18,13/chromosome 21,18,13 

□ Thai đơn/ 

Singleton  

Thêm lựa 

chọn/additional  

 

□  Phát hiện lệch bội 

nhiễm sắc thể giới  

tính/ Sex chromosome 

aneuploidies 

(MX,XXX,XXY,XYY) 

□ Thai đôi/  

Twin  
 
 

 

Thai đơn/ Singleton 

□  Phát hiện các vi mất đoạn / Microdeletion panel   

    Bao gồm/ This option includes the following 

syndromes: mất đoạn  22q11.2/ 22q11.2 deletion 

(DiGeorge); Mất đoạn 15q11.2/ 15q11.2 deletion 

(Angelman/ Prader-Willi); mất đoạn 1p36/ 1p36 

deletion, 4p- (Wolf-Hirschhorn);5p- (Cri-du-chat) 

□ Phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể giới  tính/ Sex 

chromosome aneuploidies (MX,XXX,XXY,XYY) 

□  Phát hiện lệch bội các nhiễm sắc thể còn lại/all 

chromosme (bao gồm  lệch bội nhiễm sắc thể giới  

tính/ include sex chromosome aneuploidies) 

 

Tôi xác nhận rằng (i) xét nghiệm này là cần  thiết về mặt y tế,(ii) bệnh nhân (hoặc người đại diện hợp pháp của bệnh nhân) đồng ý ( bằng  văn bản hoặc ủy quy ền  t heo 

quy định của pháp luật) thực hiện xét nghiệm này, và (iii) sự đồng ý của bệnh nhân phù  hợp với yêu cầu hiện hành của pháp luật và Cam  kết của Bệnh nhân. Tôi đồ n g 

ý cung cấp và bổ  sung các thông tin cần thiết một cách hợp lý để  t iến hành xét nghiệm. 

I certify that (i) this test is medically necessary, (ii) the patient (or authorized representative on the patient’s behalf) has given informed consent (which includes writ t en  

informed consent or written authorization when required by law) to have this testing performed, and (iii) the informed consent obtained f ro m t he p atient m eets th e 

requirements of applicable law and Illumina’s Patient Informed Consent. I agree to provide Illumina, or its designee, any and all additional in form atio n r eason ably  

required for this testing to be performed. 

Chữ ký Bác sĩ/ Healthcare provider signature     …….    ……………………………………………………………….. .   Ngày/ Date  .…………………………… 

Cam kết của Bệnh nhân/ Patient Consent Ghi chú/ Note  

Khi kí vào đơn này, Tôi, thai phụ làm xét nghiệm xác nhận: (i) tôi đã được chuyên 

gia trong lĩnh vực di truyền cung cấp các thông tin cần thiết về những lợi ích ,  r ủi  

ro và hạn chế của xét nghiệm này; (ii) Tôi đã thảo luận với chuyên gia và hiểu rõ  

mức độ t in cậy về ý nghĩa của kết quả xét nghiệm dương tính hay âm tính và mức 

độ chính xác của kết  quả dương tính trong chẩn đoán một kết quả nhất định; ( iii)  

Tôi đã được thông báo về tầm quan trọng của tư vấn di truyền , cũn g n h ư được 

cung cấp thông tin rõ ràng từ tư vấn; (iv) Tôi đã nhận và đọc toàn bộ phần  thô ng 

tin cần biết và các điều khoản ở trang 2; (v) tôi đồng ý cho phép sử dụng mẫu cò n  

thừa và các thông tin y tế mô tả trong thông tin cần biết và các điều k h o ản; (v i) 

Tôi tự nguyện đồng ý thực hiện xét nghiệm này (vii) và sẽ được bác sỹ tư v ấn  v ề  

kết  quả  cũng như các phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp. 

Xét nghiệm NIPT dựa trên sự phân tích cell-free DNA từ máu  mẹ. Đây  là  xét nghiệm 

sàng lọc không phải là xét nghiệm chẩn  đoán hay quyết định. Vì thế, có một tỉ lệ rất  nhỏ 

có thể sai lệch, điều này rất quan trọng, cần  thông báo với bác  sĩ để quyết định có những 

xét nghiệm  khác cần thiết/Non-invasive prenatal testing (NIPT) based on cell-free DNA 

analysis from maternal blood is a screening test. Screening tests are  not diagnostic  or 

definitive. Because there is a small possibility that a screening result might be incorrect,  it  

is important to talk to your physician to determine if further testing is needed. 

Verifi 
TM 

Prenatal Test sàng lọc cho thai đơn và thai đôi và Verifi™ Plus Prenatal Test sàng 

lọc yêu cầu với tuổi thai ít nhất 10 tuần 0 ngày/ Verifi 
TM 

Prenatal Test is v alidated for 

singleton and twin pregnancies and Verifi™ Plus Prenatal Test is validated for singleton 

pregnancies with gestational age of  at least 10 weeks 0 days. 

 
 

Chữ ký bệnh nhân/ Patient signature:…………………………………………………………………………..     Ngày/Date   …………………………………................ 

 

Thời gian yêu cầu trả kết quả:…………………… ….…   Ngày nhận : ……………………………………….…  Ngày trả kết  quả………………………………….….… 

Hình thức nhận kết quả:   □  Email                □ Thư bảo đảm              □ Tự đến lấy                                               Người thu mẫu :…………………………………….…. 

Ghi chú : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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THÔNG TIN CẦN BIẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN 
(Dành cho xét nghiệm NIPT) 

Giới thiệu: Đây là văn bản cung cấp thông tin về lợi ích, rủi ro và hạn chế của xét nghiệm trước sinh không xâm lấn Verifi. Thai ph ụ  nên  

tham khảo thêm ý kiến của bác sỹ chuyên khoa di truyền trước khi thực hiện xét nghiệm này. Thai phụ hãy đọc kỹ văn bản này để hiểu rõ các 

thông tin trước khi đưa ra quyết định về việc xét nghiệm.  

Mục đích: Mục đích của xét nghiệm Verifi là giúp sàng lọc phát hiện những bất thường về số lượng nhiễm sắc thể (NST) của thai, như 

trường hợp số lượng NST bị thừa hoặc thiếu (gọi là “thể lệch bội”) của một số NST nhất định (như NST số 21, 18, 13 và nhiễm sắc thể  g iớ i 

tính X/Y). Đồng thời, xét nghiệm có thể phát hiện lệch bội các NST còn lại, cũng như đột biến vi mất đoạn trên một số nhiễm s ắc thể  nhấ t 

định, được liệt kê trên phiếu đăng kí xét nghiệm. Xét nghiệm này không chỉ định thực hiện trước tuần thứ 10 thai kỳ tính từ chu kỳ kinh 

nguyệt cuối cùng, hoặc trước tuần thứ 8 kể từ ngày thụ thai trong trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nhà cung cấp d ịch  vụ  s ẽ tư 

vấn cho thai phụ biết xét nghiệm này có phù hợp hay không. Thai phụ nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để biết thêm thông tin về xét  

nghiệm, những hạn chế và rủi ro cũng như ý nghĩa của kết quả xét nghiệm. Đồng thời, thai phụ cũng có thể truy cập website 

www.gentis.com.vn/ www.illumina.com để biết thêm chi tiết về xét nghiệm Verifi, thông số kỹ thuật, tỷ lệ sai sót, thông tin về bệnh lý  của 

các thể lệch bội thường gặp và bất thường số lượng NST giới tính.   

Nguyên lý: Xét nghiệm NIPT - Illumina kiểm tra các bất thường số lượng nhiễm sắc thể dựa vào ADN tự do (vật chất di truyền) trong  máu  

thai phụ. Xét nghiệm này sử dụng công nghệ giải trình tự ADN thế hệ mới để đếm số lượng các nhiễm sắc thể và từ đó xác định  nh iễm s ắc 

thể của thai nhi có bị bất thường về số lượng hay không. 

Giới tính thai: Theo quy định của Chính phủ Việt Nam việc cung cấp giới tính thai nhi là không được phép, tuy nhiên trong một số 

trường hợp theo yêu cầu của bác sỹ để hội chẩn các bệnh liên quan đến NST giới tính thì thông tin về giới tính có th ể  bắ t  buộc phải được 

thông báo cho bác sỹ. 

Hạn chế: Xét nghiệm này phát hiện các hội chứng bệnh di truyền: PATAU (13), EDWARDS (18), DOWN (21), Turner (XO), Hội chứng 

tam nhiễm (XXX), Klinefelter (XXY), Jacobs  (XYY), Hội chứng DiGeorge, Angelman , Prader-Willi, mất đoạn 1p36, 4p-Wolf-Hirschhorn, 

Cri-du-chat và bất thường lệch bội của các NST còn lại. Tuy nhiên, các bất thường khác có thể có và gây ra ảnh hưởng đến sức khoẻ và thai 

kì nhưng không được phát hiện.  

Xét nghiệm này không áp dụng để kiểm tra sức khỏe của thai phụ. Kết quả xét nghiệm bình thường không loại trừ khả năng thai có những rối 

loạn di truyền khác, dị tật bẩm sinh, hoặc dị tật ống thần kinh. Kết quả bình thường sẽ không hoàn toàn đảm bảo thai kỳ  và thai nh i kh ỏe 

mạnh.  

Giống như tất cả các xét nghiệm khác, xét nghiệm này có những hạn chế như tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả. Âm tính giả là trường  hợp  

thai có bất thường nhiễm sắc thể được xét nghiệm nhưng cho kết quả âm tính. Dương tính giả là trường hợp thai không có các bất thường về  

các nhiễm sắc thể được xét nghiệm nhưng cho kết quả dương tính. Những xét nghiệm khác có thể được thực hiện để xác nhận lại kết quả  xét  

nghiệm của thai phụ cho chính xác như xét nghiệm chẩn đoán xâm lấn (như chọc ối hoặc sinh thiết gai nhau). Thai phụ cần tham khảo ý kiến  

bác sĩ chuyên khoa để biết thêm thông tin chi tiết về kết quả và những hạn chế của xét nghiệm này bao gồm tỷ lệ dương tính giả/âm tính giả. 

Quy trình: Thai phụ sẽ được thu 10ml máu để tách chiết lấy ADN tự do của thai nhi từ máu mẹ. Giải trình tự ADN tự do và phân  t ích  kế t  

quả giải trình tự. 

Tác dụng phụ của việc lấy mẫu máu: là không phổ biến nhưng có thể xảy ra các hiện tượng bao gồm chóng mặt, ngất xỉu, đau nhức, chảy 

máu, bầm tím, và nhiễm trùng. 

Thông tin kết quả về thai kì: Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, thai phụ tiếp tục theo dõi các thông tin về thai kỳ. Gentis có quyền liên 

hệ với bác sỹ của thai phụ để biết thông tin khi cần thiết.  

Phát hiện ngẫu nhiên: Trong quá trình thực hiện các phân tích, xét nghiệm NIPT-Illumina có thể phát hiện các biến đổi ở các nhiễm sắc thể  

khác (được gọi là phát hiện ngẫu nhiên) ngoài các bất thường về nhiễm sắc thể được nêu cụ thể trong đơn đăng kí xét ngh iệm. Tuy  nh iên , 

chúng tôi sẽ KHÔNG BÁO CÁO hoặc chú thích về bất kỳ kết quả ngẫu nhiên nào được ghi nhận trong quá trình xét nghiệm.   

Bảo mật: Chúng tôi cam kết giữ bí mật về mọi kết quả xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của thai phụ sẽ được thông báo bác sỹ chuyên khoa, 

hoặc người đại diện theo chỉ định và uỷ quyền hợp pháp của thai phụ bằng văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Sử dụng thông tin và mẫu dư: Căn cứ vào quy trình tiêu chuẩn của phòng xét nghiệm lâm sàng, các mẫu máu dư và các thông tin  khác t ừ 

xét nghiệm của thai phụ dưới dạng bảo mật có thể được sử dụng bởi phòng xét nghiệm cho các mục đích khác như kiểm tra chất lượng , quy  

trình phòng thí nghiệm, và các thử nghiệm trong việc phát triển và cải thiện sản phẩm và quy trình. Việc sử dụng nêu t rên  được luậ t  pháp 

hiện hành cho phép.  

Nghiên cứu: Chúng tôi có thể sử dụng mẫu dư và các thông tin sức khỏe của thai phụ, bao gồm cả các thông tin di truyền , dướ i h ình  th ức 

mẫu vô danh tính hoặc loại bỏ thông tin cá nhân (trừ trường hợp cho phép bởi luật pháp hiện hành) cho các mục đích ngh iên cứu . Việc s ử 

dụng này có thể cho mục đích phát triển các sản phẩm thương mại và dịch vụ. Thai phụ sẽ không nhận được thông báo cũng như bất kỳ hình  

thức bồi thường nào cho việc sử dụng trên. Mọi sử dụng nêu trên được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.  

Kết quả xét nghiệm: Kết quả sau khi phân tích sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực di truyền đọc và giải thích. Sau đó được gửi tớ i thai 

phụ bằng văn bản. 

Trách nhiệm tài chính: Khách hàng có thể thanh toán bằng triền mặt, chuyển khoản, thẻ VISA… Tuy nhiên khách hàng phải chịu  mọ i ch i 

phí phát sinh trong quá trình chuyển tiền. Gentis sẽ không hoàn lại các chi phí khi mẫu đã được phân tích.   
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HỖ TRỢ SAU XÉT NGHIỆM 

No.: N 19…….. 

GENTIS cung cấp một chương trình hỗ trợ cho khách hàng sau xét nghiệm NIPT với các điều khoản của 

xét nghiệm NIPT (vui lòng đọc trang sau). Để đảm bảo bạn hiểu về hỗ trợ được cung cấp, xin hãy đọc 

thật kỹ những điều sau: 

Hỗ trợ sau xét nghiệm áp dụng đối với gói 2: NPT – Illumina cao cấp & gói 3: NIPT Illumina VIP, bao 

gồm: 

1. “Dương tính” 

Nếu xét nghiệm là “dương tính” (nghĩa là phát hiện lệch bội ) ở 3 nhiễm sắc thể phổ biến: 13, 18, 21 liên 

quan đến 3 hội chứng bệnh di truyền: PATAU (13), EDWARDS (18), DOWN (21) và lệch bội nhiễm sắc 

thể giới tính liên quan đến 4 hội chứng: Turner (XO), Hội chứng tam nhiễm (XXX) , Klinefelte (XXY) , 

Jacobs (XYY), bạn có đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính. Mức hỗ trợ: 

a. Đối với gói 2: NIPT - Illumina cao cấp:  Mức hỗ trợ 100% phí dịch vụ. 

b. Đối với gói 3: NIPT – Illumina VIP: 

+ Kết quả chẩn đoán “Âm tính”:  Mức hỗ trợ 7.000.000đ 

+ Kết quả chẩn đoán “Dương tính”:  Mức hỗ trợ 3.500.000đ 

Chú ý: GENTIS sẽ không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho những trường hợp trẻ sinh ra mang các 

bất thường được đề cập đến ở trên mà không thực hiện một xét nghiệm chẩn đoán để xác nhận lại kết  

quả sau khi nhận được kết quả “ dương tính” đối với các trường hợp trên. 

 2. “Âm tính giả” 

Nếu kết quả là "âm tính" (có nghĩa là không phát hiện lệch bội), nhưng sau đó đứa trẻ được sinh ra và 

được chẩn đoán mắc một trong các hội chứng lệch bội NST 21, 18, 13 hoặc các bất thường về số lượng 

nhiễm sắc thể giới tính (XO, XXY, XXX, XYY) bởi một chuyên gia chăm sóc sức khoẻ trong vòng 1 

năm kể từ khi đứa trẻ ra đời, bạn có đủ điều kiện để được hỗ trợ tối đa lên đến 150,000,000 VNĐ cho 

mỗi trường hợp đơn thai.Trong trường hợp đa thai chỉ hỗ trợ 3 hội chứng PATAU (13), EDWARDS 

(18), DOWN (21). 

3. “Âm tính giả và chấm dứt mang thai khi kết quả chẩn đoán là dương tính”. 

Trong trường hợp xét nghiệm NIPT của bạn có kết quả là “âm tính” nhưng sau đó thai nhi của bạn được 

chẩn đoán trước khi sinh là mắc một trong các trường hợp lệch bội NST 21, 18, 13 hoặc các bất thường 

về số lượng NST giới tính (XO, XXY, XXX, XYY) bởi một chuyên gia chăm sóc sức khoẻ và bạn chọn 

chấm dứt việc mang thai, bạn có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ là gói tối đa lên đến 25,000,000 VNĐ đối 

với trường hợp thai đơn.Trong trường hợp đa thai chỉ hỗ trợ 3 hội chứng PATAU (13), EDWARDS (18), 

DOWN (21). 
 

Tôi hiểu và đồng ý với các điều khoản hỗ trợ của GENTIS khi thực hiện dich vụ xét nghiệm NIPT do 

Công ty cung cấp. 

                                                                              …………., Ngày …. tháng….. năm 20….. 
 

       Khách hàng                     Người tiếp nhận 

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 
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ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ 

 

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc hỗ trợ khách hàng sau sử dụng dịch vụ của GENTIS, đề nghị Quý khách hàng 

chuẩn bi các tài liệu sau để thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình làm thủ tục hỗ trợ, nếu thiếu các giấy tờ sau 

GENTIS sẽ không cung cấp cam kết hỗ trợ sau dịch vụ cho khách hàng. 

 Khi đến làm xét nghiệm NIPT đề  nghi khách hàng mang theo các tài liệu sau: 
 

STT Nội dung Có Không có Ghi chú 

1 Các kết quả siêu âm thai gần nhất    

2 Các kết quả xét nghiệm gần nhất (nếu có)     

3 Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (có bản gốc 

để đối chiếu) 

   

 

Sau khi làm xét nghiệm nếu có sự bất thường trong quá trình khám định kỳ theo chỉ định của bác sỹ hoặc bệnh viện đề  

nghị khách hàng chuẩn bị và gửi các giấy tờ sau về phòng thu mẫu và trả kết quả -Công ty Gentis theo địa chỉ: 

Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà HCMCC, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

HCM:  Số 8/24 Nguyễn Đình Khơi, phường 4 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Sau 3 ngày kể  từ ngày có giấy tờ đầy đủ, công ty sẽ  làm các thủ tục và hỗ trợ như đã cam đã kế t với khách 

hàng 
 

1. ĐỐI VỚI KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH CỦA NIPT 

- Bản sao kết quả NIPT  

- Bản sao giấy chỉ định sinh thiết gai nhau (CVS), chọc ối, thu máu dây rốn, phân tích karyotyping, lai huỳnh 

quang NST và FISH của bác sỹ tại bệnh viện làm xét nghiệm (có bản gốc đối chiếu) 

- Bản sao kết quả sinh thiết gai nhau (CVS), chọc ối, thu máu dây rốn, phân tích karyotyping, lai huỳnh quang 

NST và FISH (có bản gốc của bệnh viện để đối chiếu) 

- Hóa đơn thanh toán sinh thiết gai nhau (CVS), chọc ối, thu máu dây rốn, phân tích karyotyping, lai huỳnh 

quang NST và FISH (có bản gốc đối chiếu) 

Chú ý: GENTIS sẽ không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho những trường hợp trẻ sinh ra mang các bất thường 

được đề cập đến ở trên mà không thực hiện một xét nghiệm, chẩn đoán để xác nhận lại kết quả, sau khi nhận được 

kết quả “dương tính” đối với các trường hợp trên. 
  

2. TRONG TRƯỜNG HỢP “ÂM TÍNH GIẢ” 

- Bản sao kết quả NIPT  

- Bản sao giấy chỉ định sinh thiết gai nhau (CVS), chọc ối, thu máu dây rốn, phân tích karyotyping, lai huỳnh 

quang NST và FISH của bác sỹ tại bệnh viện làm xét nghiệm (có bản gốc đối chiếu) 

- Bản sao kết quả sinh thiết gai nhau (CVS), chọc ối, thu máu dây rốn, phân tích karyotyping, lai huỳnh quang 

NST và FISH (có bản gốc của bệnh viện để đối chiếu) 

- Hóa đơn thanh toán sinh thiết gai nhau (CVS), chọc ối, thu máu dây rốn, phân tích karyotyping, lai huỳnh 

quang NST và FISH (có bản gốc đối chiếu) 

 Với trường hợp đình chỉ thai kỳ cần cung cấp thêm Bản gốc giấy chỉ định đình chỉ thai kỳ của bác sỹ tại 

các bệnh viện được GENTIS chỉ định. 

 Với trường hợp trẻ sinh ra trong vòng một năm đầu tiên, phát hiện bị mắc hội chứng PATAU (13), 

EDWARDS (18), DOWN (21) cần bổ sung các bằng chứng (bản gốc) chứng minh của bệnh viện trước 12 

tháng kể từ thời điểm bé được sinh ra. 

Nếu thiếu các giấy tờ trên, GENTIS sẽ không thực hiện Hỗ trợ sau xét nghiệm NIPT cho khách hàng. 

 

 

    


