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Đảm bảo là quý vị đã đi khám thai và thực hiện các xét nghiệm 
máu liệt kê ở đây.

Khám Sàng lọc Dị bội & Hở Ống Thần kinh (ONTD). Các xét
nghiệm này tầm soát hội chứng Down, Trisomy 18, ONTD và các
vấn đề khác về di truyền.

Nhóm Máu. Tùy thuộc vào nhóm máu của quý vị và của con quý vị,
quý vị có thể cần phải tiêm chủng để bảo vệ các em bé.

CBC (Công thức Máu Hoàn chỉnh). Xét nghiệm này kiểm tra các
tế bào trong máu để kiểm tra tình trạng thiếu máu và các rối loạn
máu khác.

Tiểu đường Thai kỳ. Đây là lúc quý vị có lượng đường trong máu
cao khi đang mang thai. Nếu lượng đường trong máu cao, quý vị sẽ
cần phải được điều trị đặc biệt trong thai kỳ để đảm bảo rằng quý vị
và em bé được khỏe mạnh.

Viêm gan B. Viên gan B là một bệnh gan nghiêm trọng. Bệnh này
có thể được truyền cho em bé trong lúc sinh nở và cho con bú. Nếu
kết quả xét nghiệm của quý vị là dương tính, em bé sẽ được tiêm
chủng ngay sau khi sinh để bảo vệ khỏi bệnh này.

Xét nghiệm HIV. HIV là vi rút gây ra bệnh AIDS. HIV ngăn cơ thể
quý vị chống lại tình trạng nhiễm trùng. Tất cả phụ nữ mang thai
nên xét nghiệm HIV. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, quý vị
và em bé có thể được điều trị để giảm đáng kể khả năng nhiễm HIV
của em bé.

Rubella (Bệnh sởi Đức). Rubella là một loại vi rút có thể ảnh
hưởng đến em bé trong bốn tháng đầu của thai kỳ. Xét nghiệm này
kiểm tra xem quý vị có miễn dịch với bệnh rubella hay không. Nếu
quý vị chưa được miễn dịch, quý vị sẽ được tiêm chủng sau khi
sinh để bảo vệ các em bé.

Bệnh giang mai. Bệnh giang mai là bệnh lây truyền qua đường
tình dục có thể được truyền cho em bé trong thai kỳ. Nếu quý vị có
kết quả xét nghiệm dương tính, bác sỹ sẽ kê thuốc cho quý vị để
điều trị bệnh này.
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Xét nghiệm máu trước khi sinh có 
thể cung cấp nhiều thông tin quan 
trọng về quý vị và em bé giúp phát 
hiện sớm các vấn đề về sức khỏe. 
Bác sỹ sẽ giải thích kết quả cho quý 
vị và hướng dẫn cho quý vị cách giữ 
gìn sức khỏe trong thai kỳ.

Chỉ cần một lượng máu nhỏ để 
xét nghiệm. Đừng ngần ngại lấy 
máu để thực hiện các xét nghiệm. 
Cơ thể quý vị luôn phải loại bỏ máu 
cũ và tạo ra máu mới. Những lượng 
máu mà quý vị cho đi đều được thay 
thế nhanh chóng.
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