
 

 

 

Quý khách vui lòng đọc kĩ thông tin về Hỗ trợ sau xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn và Điều kiện 

để được nhận hỗ trợ. 

Xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh dựa trên nguyên lý phân tích các ADN tự do của thai nhi có trong máu mẹ. Hiện tại, 

đây là phương pháp xét nghiệm trước sinh an toàn và có độ chính xác cao. Tuy nhiên, do hạn chế bởi công nghệ hiện tại xét 

nghiệm này vẫn có một tỉ lệ nhỏ không chính xác như trong các trường hợp sau: 

1. Đa thai 
2. Thai IVF chuyển nhiều hơn 1 phôi 

3. Trường hợp mang thai hộ, người mẹ nhận trứng hiến tặng 

4. Người mẹ có tiền sử truyền máu (trong vòng 1 năm), cấy ghép nội tạng, sử dụng liệu pháp tế bào gốc 

5. Hiện tượng thai nhi tiêu biến 

6. Người mẹ/người cha giả định bị khảm hai dòng tế bào 

7. Người mẹ có khối u lành tính, ác tính,… 

Lưu ý: Gentis có quyền từ chối thực hiện cam kết khi người làm đơn cung cấp các thông tin trên không chính xác.  

I. CAM KẾT HỖ TRỢ CHI PHÍ 

 GENTIS có trách nhiệm thực hiện cam kết hỗ trợ chi phí sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ chứng cứ 

chứng minh và được Hội đồng khoa học GENTIS xác thực về phản hồi kết quả xét nghiệm sai từ phía 

khách hàng.  

 Mức hỗ trợ được giới hạn trong trị giá 100.000.000 VND (Một trăm triệu Việt Nam đồng). 

 Thời gian hiệu lực của cam kết này là trong vòng 12 tháng kể từ ngày trả kết quả phân tích.  

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ 

2.1. Khi làm thủ tục xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn: 

  Yêu cầu bắt buộc: Nhân viên GENTIS/hoặc được GENTIS ủy quyền trực tiếp thu mẫu, chụp ảnh, lăn tay 

người mẹ và người cha giả định để có căn cứ cho quá trình xác minh, chứng thực và xử lý cam kết hỗ trợ sau 

này (nếu có). 

 Quý khách hàng vui lòng cung cấp các giấy tờ sau: 

 Phiếu siêu âm thai gần nhất 

 CMND hoặc Hộ chiếu của người mẹ và người cha giả định 

2.2. Sau khi nhận phản hồi kết quả xét nghiệm sai từ phía khách hàng 

Vui lòng cung cấp đầy đủ các giấy tờ và phối hợp thực hiện như sau: 

 Kết quả xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh tại GENTIS 

 Kết quả xét nghiệm ADN hành chính của cha con tại thời điểm sau sinh 
 Xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người mẹ và cha giả định; cung cấp giấy chứng sinh của người con  

 Nhân viên GENTIS/ hoặc được GENTIS ủy quyền trực tiếp thu mẫu, chụp ảnh, lăn tay người mẹ, người 

cha và con để chứng thực. 

 Cung cấp thêm các hồ sơ liên quan khác như hồ sơ IVF, hồ sơ bệnh án,… (khi cần thiết). 

Lưu ý: Nếu thiếu các giấy tờ và các điều kiện nêu trên, GENTIS sẽ không thực hiện Hỗ trợ sau xét nghiệm ADN 

huyết thống trước sinh không xâm lấn. 

□ Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản hỗ trợ của GENTIS khi thực hiện dich vụ xét nghiệm ADN huyết 

thống trước sinh không xâm lấn do Công ty cung cấp. 

                                                                                                                          TP.HCM, Ngày ….Tháng … năm …… 

       Khách hàng                                          Người tiếp nhận 

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

        

 

  

CAM KẾT HỖ TRỢ SAU XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT 

THỐNG TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN 
 


