Để biết thêm chi tiết về chương trình kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh
của tiểu bang và những bệnh cụ thể được xét nghiệm, vui lòng liên
hệ:
Connecticut
State of Connecticut, Public Health Laboratory
10 Clinton Street, P.O. Box 1689
Hartford, CT 06144
(860) 509-8081
www.ct.gov/dph

Vietnamese

Kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh
trước khi quá muộn

Maine
Newborn Screening Program, Dept. of Health & Human Services
Key Bank Plaza - 7th Floor, 286 Water Street
Augusta, ME 04333
(207) 287-5357
www.maine.gov/dhhs/boh/cshn/bloodspot_screening/index.html
Massachusetts
New England Newborn Screening Program
University of Massachusetts Medical School
305 South Street
Jamaica Plain, MA 02130-3515
(617) 983-6300
www.umassmed.edu/nbs
New Hampshire
Maternal & Child Health Section
29 Hazen Drive
Concord, NH 03301-6504
(603) 271-4225
www.dhhs.state.nh.us/dhhs/mch.htm
Rhode Island
Rhode Island Department of Health
3 Capitol Hill, Room 302
Providence, RI 02908-5097
(800) 942-7434
www.health.ri.gov/genetics/newborn.php
Vermont
Vermont Department of Health, Children with Special Health Needs
108 Cherry Street, P.O. Box 70
Burlington, VT 05402
(802) 951-5180
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Vì sao con tôi cần kiểm tra sức khỏe?
Theo luật, tất cả trẻ sơ sinh đều được kiểm tra để phòng các bệnh
hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Trẻ em mắc những bệnh này có thể
vẫn trông rất khỏe mạnh khi sinh. Nếu không được chữa trị, các bệnh
này có thể sẽ gây nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe như chậm
phát triển trí não, phát triển kém, và có thể gây tử vong. Nếu được
chữa trị, chúng ta có thể ngăn ngừa được những tác hại này.
Con tôi sẽ được kiểm tra thế nào?
Y tá hoặc một nhân viên y tế sẽ lấy vài giọt máu từ gót chân của bé.
Mẫu máu này sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra.
Khi nào lấy máu xét nghiệm?
Máu xét nghiệm nên lấy sau khi đứa trẻ sinh 24 tiếng, nhưng trước khi
bé rời khỏi bệnh viện.
Tôi sẽ lấy kết quả xét nghiệm như thế nào?
Bác sỹ của bé sẽ liên hệ với bạn nếu kết quả xét nghiệm cho thấy bé
có thể mắc một trong các bệnh này. Bác sỹ sẽ nói chuyện với bạn về
kết quả xét nghiệm và cần phải làm gì.
Bạn cũng nên hỏi về kết quả xét nghiệm khi gặp bác sỹ.
Nếu con tôi cần được xét nghiệm lại thì sao?
Có khi bé cần phải được xét nghiệm lại. Điều này không nhất thiết có
nghĩa là con bạn có thể sẽ mắc bệnh. Cần phải xét nghiệm lại trong
trường hợp:
Máu lấy trước khi đứa bé sinh ra được 24 tiếng
Mẫu máu lấy không đúng cách.

Có những xét nghiệm gì?
Các xét nghiệm sẽ phụ thuộc vào tiểu bang mà bạn sinh sống. Có
khác biệt nhỏ về danh sách các bệnh được xét nghiệm ở mỗi tiểu
bang. Nhìn chung, các bệnh được xét nghiệm sẽ thuộc một trong các
nhóm sau:
Các bệnh về trao đổi chất gây ảnh
hưởng đến các quá trình xử lý thức
ăn của cơ thể.
Các bệnh nội tiết gây ảnh hưởng đối
với mức độ của các hóc-môn quan
trọng.
Các bệnh về huyết sắc tố
(Hemoglobin) gây ảnh hưởng đến
máu và các chứng thiếu máu, nhiễm
trùng, và các vấn đề sức khỏe khác.
Bệnh phổi gây ảnh hưởng phát triển
và phổi.
Để có danh sách các bệnh được xét nghiệm ở tiểu bang của bạn,
hãy liên hệ chương trình kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh của tiểu bang
hoặc bác sỹ của bé.
Kiểm tra thêm các bệnh khác có thể được cung cấp ở các phòng xét
nghiệm khác, có tính phí.
Các bệnh này chữa như thế nào?
Mỗi bệnh sẽ điều trị khác nhau. Việc điều trị có thể bao gồm một chế
độ ăn kiêng, hóc-môn, hoặc uống thuốc.

Kiểm tra ban đầu cho thấy trẻ có khả năng mắc bệnh
Bác sỹ của bé hoặc chương trình kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh của
tiểu bang sẽ liên hệ với bạn nếu cần xét nghiệm lại. Bạn cần phải tiến
hành kiểm tra lại ngay khi có yêu cầu.

Nếu con bạn mắc một trong các bệnh này, bạn cần phải cho chữa trị
càng sớm càng tốt.
Nếu tôi vẫn còn thắc mắc sẽ hỏi ai?
Hỏi bác sỹ của bé hoặc liên hệ chương trình kiểm tra sức khỏe trẻ sơ
sinh của tiểu bang. Vui lòng xem mặt sau của tài liệu này để biết
danh sách các chương trình kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh của vùng
New England.

