
 
CÁC LÝ DO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VÂN DI TRUYỀN 
Bệnh sử gia đình 

• Nếu bạn đã được chẩn đoán có bệnh di truyền 

• Nếu bạn, vợ/chồng bạn, hoặc một thành viên trong gia đình đã 
sinh con bị dị tật bẩm sinh hoặc có vấn đề về di truyền 

• Nếu bạn, hoặc vợ/chồng bạn lo lắng bệnhsẽ ditruyền sang 
con mình  

• Nếu bạn có từ hai người họ hàng gần trở lên bị ung thư vú, 
và ung thư ruột/ruột già ở tuổi dưới 50. 

D ỊCH VỤ  TƯ 
VÂN DI 
TRUYỀN 

 

Liên quan đến mang thai 

• Phụ nữ mang thai quan tâm đến thông tin về sàng lọc 
trước sinh và xét nghiệm trước sinh. 

• Phụ nữ có tiền sử sinh con bị chết non hoặc bị sẩy thai hơn 
3 lần. 

• Nghi ngờ có bất thường ở bào thai khi xét nghiệm sàng lọc 
trong thai kì 

• Nếu bạn có tiếp xúc với các tác nhân độc hại (hoặc sử dụng 
thuốc trong quá trình mang thai) có khả năng gây dị tật thai 
nhi  

 
Có kế hoạch sinh con 

• Xét nghiệm sàng lọc tiền hôn nhân để phát hiện các rối loạn 

di truyền. 

• Nếu bạn và vợ/chồng bạn có quan hệ gần về huyết thống 
(ví dụ: anh chị em họ) và dự định sinh con. 

 

 
CHUẨN BỊ THÔNG TIN TRƯỚC KHI TƯ VẤN 

• Thông tin về các thành viên trong gia đình như năm sinh, 
tuổi mất, tiền sử sảy thai và tiền sử các bệnh khác trong 
gia đình. 

• Đề nghị mang theo các kết quả xét nghiệm gen, báo cáo y 
tế và ảnh của người mang bệnh nếu có. 

 
Asia Genomics chuyên về xét nghiệm gen và 
di truyền lâm sàng. Mục tiêu của chúng tôi là  
cung cấp các xét nghiệm hỗ trợ đắc lực cho chỉ định của bác sĩ và 
giúp nâng cao sức khoẻ. Các xét nghiệm của chúng tôi  
có tính chuyên sâu và cá thể hóa, được các 
bác sĩ quốc tế chấp nhận và thông qua. 

 
 

Để biết thêm thông tin vê Asia 
Genomics, các xét nghiệm và  
dịch vụ của chúng tôi,  
mời truy cập vào trang: 
www.asia-genomics.com 

VPĐD Asia Genomics Pte Ltd  
Phòng 215, Tòa nhà Harbour View  

35, Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, 
TP.HCM  

Tel: +84 8 39 152 990 
Fax: +65 6220 3718 

 
 

           Email 
info@asia-genomics.com 

Về tư vấn di truyền 
counseling@asia-genomics.com 

 

Hãy hỏi bác sĩ  
 
 
 
 
 

 
Chứng nhận thực hành lầm sàng 

©Tháng 1, 2015   Asia Genomics Pte Ltd 

Thay đổi chăm sóc y tế qua Genomics 

Cải tiến chăm sóc y tế cùng Genomics 

http://www.asia-genomics.com/
mailto:info@asia-genomics.com
mailto:counseling@asia-genomics.com
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DỊCH VỤ TƯ VẤN DI TRUYỀN
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Chekco Genomics chuyên về xét nghiệm gen và di truyền lâm sàng.Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các xét nghiệm hỗ trợđắc lực cho chỉ định của bác sĩ vàgiúp nâng cao sức khoẻ. Các xét nghiệmcủa chúng tôi có tính chuyên sâu và cá thể hóa,được các bác sĩ quốc tế chấp nhậnvà thông qua.
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Để biết thêm thông tin vê ChekcoGenomics, các xét nghiệm vàdịch vụ của chúng tôi,mời truy cập vào trang: https://tuvanditruyen.chekco.com
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 TƯ VẤN DI TRUYỀN LÀ GÌ? 
Tư vấn di truyền là quá trình giúp mọi người hiểu và 
thích ứng với các vấn đề về tâm lý, y học và gia đình 
của bệnh di truyền. 

 
Quá trình này bao gồm: 

 
Đánh giá nguy cơ phát bệnh hoặc tái 
phát bệnh di truyền dựa vào tiền sử gia 
đình và tiền sử bệnh án. 

 
 
 

Giải thích thông tin về các dạng di 
truyền, sàng lọc di truyền, xét nghiệm di 
truyền, sự kiểm soát và ngăn ngừa 
mang tính lâm sàng. 

TƯ VẤN DI TRUYỀN SẼ BAO GỒM NHỮNG NỘI 
DUNG GÌ? 
Tư vấn di truyền là một cuộc hẹn được bảo mật thông tin 
bao gồm các nộI dung sau: 

 
 

Thảo luận về lý do tại sao bạn cần tư vấn di 
truyền, và những mong đợi của bạn từ tư vấn 
di truyền 

 
 
 
 

Sẽ cần bệnh sử chi tiết của gia đình bạn (ít nhất 
là 3 thế hệ)  

 
 
 
 

Tìm hiểu các phương án xét nghiệm di truyền, 
giúp bạn quyết định xét nghiệm nào hữu ích vớI 
trường hợp của bạn   

Tư vấn hỗ trợ khách hàng ra quyết định với 
đầy đủ thông tin 

 
 
 

Hỗ trợ gia đình thích ứng với các nguy cơ, 
bệnh trạng di truyền, và cung cấp các nguồn 
lực 

 
 
 

AI SẼ TƯ VẤN DI TRUYỀN CHO BẠN? 
 
Bạn sẽ được gặp một Chuyên gia tư vấn di truyền đã được 
chứng nhận hoặc một Chuyên gia di truyền lâm sàng, hoặc 
đôi khi sẽ là cả hai. 

 
Tư vấn di truyền là các chuyên gia y khoa có bằng thạc sỹ, 
được đào tạo trong lĩnh vực tư vấn tâm lý và di truyền y học. 

 
Các chuyên gia di truyền lâm sàng là các bác sĩ chuyên về 
di truyền y học. Các bác sĩ sẽ chẩn đoán, phân tích các hội 
chứng và bệnh di truyền phức tạp ở đối tượng bị ảnh hưởng. 

 
 
 
 

Thảo luận về các nguy cơ, lợi ích, và hạn 
chế của xét nghiệm di truyền 

 
 
 

Có thể cần kiểm tra thể trạng cũng như tiến 
hành xét nghiệm di truyền để xác nhận chẩn 
đoán 

 
 
 

 Chuyển sang chuyên gia y khoa khác để 
nghiên cứu kỹ hơn 

 
 
 
 

 Cung cấp thông tin về các bệnh di truyền, 
các nhóm và nguồn lực hỗ trợ về di truyền 

 
 
 
 

Tất cả các phương án xét nghiệm này sẽ 
được thảo luận và thông tin di truyền sẽ 
được cung cấp để giúp bạn quyết định xem 
phương án nào là tốt nhất với bạn. 

 
SAU TƯ VẤN DI TRUYỀN LÀ GÌ? 

•Nếu đã tiến hành xét nghiệm di truyền, bạn sẽ được liên lạc 
khi có kết quả, và kết quả cũng sẽ được diễn giải 

• Tìm hiểu các ảnh hưởng tâm lý sau khi biết kết quả xét nghiệm 
di truyền, và các vấn đề gia đình phải trải qua. 

• Chuyển gửi sang các chuyên gia y khoa khác để theo dõi y tế 

• Thông tin văn bản về bệnh di truyền, cung cấp các nhóm hỗ 
trợ di truyền và các dịch vụ phù hợp để trợ giúp cho bệnh 
nhân. 

 
 
 

TÍNH BẢO MẬT CHO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN? 
Thông tin bạn cung cấp trong quá trình tư vấn di truyền sẽ 
được quản lý bảo mật nghiêm ngặt. Các thông tin di truyền 
của bạn sẽ không được chia sẻ nếu không được sự cho phép 
của bạn. 

 
 
 

TÔI SẼ ĐƯỢC THAM GIA VÀO NGHIÊN CỨU? 
Không, di truyền y học là một dịch vụ lâm sàng, không phải là 
nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm và muốn tham gia 
vào quá trình nghiên cứu, chúng tôi có thể chia sẻ các nghiên 
cứu hiện có, có thể thuộc mối quan tâm của bạn và gia đình. 

 

 
 

              TÔI SẼ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM? 
Không phải khách hàng nào tham gia tư vấn di truyền cũng 
cần xét nghiệm. Trong quá trình tư vấn di truyền, đội ngũ 
chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá xem liệu khách hàng có 
cần tới xét nghiệm di truyền hay không, và thảo luận về các 
phương pháp xét nghiệm có sẵn phù hợp với khách hàng và 
gia đình. 
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