CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC MEKOSTEM

TT.07/BM.06

PHIẾU YÊU CẦU XÉT NGHIỆM LẦN 1*
Laboratory Test Order N O .1*
Họ và tên sản phụ (Full name of pregnant mother): ……………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh (Date of Birth): ................................................................. Telephone ..............................................
Địa chỉ thường trú (Address): ..............................................................................................................................................
Loại mẫu xét nghiệm (Test sample): Máu tĩnh mạch ngoại vi của sản phụ (Peripheral vein blood of pregnant mother)
Mục đích xét nghiệm:

Xét nghiệm sàng lọc để thu thập và lưu giữ tế bào gốc

(Testing purpose):

Screening for stem cells storage

YÊU CẦU XÉT NGHIỆM (Requested tests)
Huyết học (Haematology)

 Công thức máu (Full blood count)
 Nhóm máu (Blood Groups: ABO & Rh)
(nếu đã xét nghiệm và có phiếu trả lời kết quả, không cần làm lại nhóm máu – If the tests have already been done and
the results can be submitted, there is no need to repeat them)
Miễn dịch (Immunology)

 Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (Hepatitis B virus surface antigen - HBsAg)
 Kháng thể chống kháng nguyên lõi của virus viêm gan B (Antibody to hepatitis B virus core antigen - HBc Ab)
 Kháng thể chống virus viêm gan C (Antibody to Hepatitis C virus – HCV Ab)
 HIV-1/2 Ab
 Kháng thể IgM chống cytomegalovirus
(IgM antibody to cytomegalovirus – CMV IgM)

 Huyết thanh giang mai

(Syphilis: VDRL or RPR)

Các xét nghiệm khác (Other tests):

Chú ý:
- Tất cả các xét nghiệm HBsAg, HBc Ab, HCV Ab, HIV-1/2 Ab, CMV IgM, không được thực hiện
bằng các test nhanh (All of these tests: HBsAg, HBc Ab, HCV Ab, HIV-1/2 Ab, CMV IgM must not
been carried out by rapid tests)
- MekoStem chỉ chấp nhận các kết quả xét nghiệm trong vòng 03 tháng trước ngày dự kiến
sinh (MekoStem accepts only results of tests performed within 03 months from the delivering date)
Ngày (date)…... tháng (month) ….. năm (year) ………
BÁC SĨ
( Doctor)

TS.BS. Mai Văn Điển
Giám đốc Y khoa
Ngân hàng tế bào gốc MekoStem
ĐT: 0908814179
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