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Tuy y há»•c hiá»‡n Ä‘áº¡i có nhiá»•u phÆ°Æ¡ng tiá»‡n, ká»¹ thuáº-t phát hiá»‡n dá»‹ táº-t thai nhi nhÆ°ng không pháº£i
dá»‹ táº-t nào cÅ©ng có thá»ƒ phát hiá»‡n.

Giá»¯a tháng 12-2011, anh T.V.D. pháº£n áº£nh
phòng siêu âm và khám sáº£n phá»¥ khoa PhÆ°á»£ng Hoa (gá»•i táº¯t phòng khám PhÆ°á»£ng
Hoa, Lái Thiêu, Bình DÆ°Æ¡ng) siêu âm sai nên không phát hiá»‡n Ä‘Æ°á»£c dá»‹ táº-t
báº©m sinh cá»§a con anh lúc còn náº±m trong bá»¥ng máº¹.

&ldquo;Cá»© nhìn tháº¥y con, nÆ°á»›c máº¯t tôi láº¡i cháº£y...&rdquo;

Há»— trá»£ viá»‡n phí cho sáº£n phá»¥

Tráº£ lá»•i PV vá»• khiáº¿u náº¡i cá»§a
anh T.V.D., bà Lê Thá»‹ PhÆ°á»£ng Hoa (cá»- nhân há»™ sinh, chá»§ phòng khám
PhÆ°á»£ng Hoa) xác nháº-n vá»£ anh D. có Ä‘áº¿n theo dõi và siêu âm thai Ä‘á»‹nh ká»³
háº±ng tháng táº¡i cÆ¡ sá»Ÿ cá»§a bà. Bà Ä‘ã siêu âm theo dõi dá»‹ táº-t thai nhi cáº©n
tháº-n, có Ä‘o Ä‘á»™ má»• sau gáy thai nhi (Ä‘á»ƒ phát hiá»‡n bá»‡nh Down) ...Tuy
nhiên, siêu âm có giá»›i háº¡n nháº¥t Ä‘á»‹nh nên bà không phát hiá»‡n Ä‘Æ°á»£c con
anh D. bá»‹ Ä‘a dá»‹ táº-t. Vì váº-y bà Ä‘ã há»— trá»£ 5 triá»‡u Ä‘á»“ng cho vá»£ anh D. Ä‘á»ƒ
thanh toán viá»‡n phí khi sinh táº¡i Bá»‡nh viá»‡n Tá»« DÅ©.

Theo anh D., ká»ƒ tá»« khi cáº¥n thai cho Ä‘áº¿n
gáº§n ngày sinh, vá»£ anh là chá»‹ T.T.B.N. (31 tuá»•i, Q.Thá»§ Ä•á»©c, TP.HCM) Ä‘ã
Ä‘áº¿n theo dõi và siêu âm thai hÆ¡n mÆ°á»•i láº§n táº¡i phòng khám PhÆ°á»£ng Hoa. Káº¿t
quáº£ siêu âm thai cho vá»£ anh cá»§a phòng khám này luôn ghi &ldquo;dá»‹ táº-t báº©m
sinh: không&rdquo;. Vì váº-y vá»£ chá»“ng anh ráº¥t yên tâm con mình sinh ra sáº½ là má»™t
Ä‘á»©a tráº» khá»•e máº¡nh, lành láº·n.

Tháº¿ nhÆ°ng ngày 24-11 vá»£ anh sinh má»• táº¡i
Bá»‡nh viá»‡n phá»¥ sáº£n Tá»« DÅ© má»™t bé gái cân náº·ng 2,1kg bá»‹ Ä‘a dá»‹ táº-t báº©m sinh.
Tay pháº£i cá»§a bé chá»‰ có bá»‘n ngón và bá»‹ co quáº¯p cánh tay lên trên, tay
trái cÅ©ng chá»‰ có bá»‘n ngón; hai lá»— tai Ä‘óng tháº¥p ngang mÅ©i (bình thÆ°á»•ng
là ngang máº¯t); cá»• cá»§a bé cÅ©ng Ä‘óng tháº¥p, miá»‡ng nhá»• báº¥t thÆ°á»•ng, Ä‘áº§u móp
méo. Do miá»‡ng quá nhá»• nên bé bú máº¹, bú bình Ä‘á»•u không Ä‘Æ°á»£c mà pháº£i Ä‘út
sá»¯a báº±ng muá»—ng nhá»• tá»«ng chút má»™t. Má»—i khi muá»‘n khóc bé không thá»ƒ khóc ra
tiáº¿ng Ä‘Æ°á»£c mà chá»‰ tháº¥y nÆ°á»›c máº¯t cháº£y, miá»‡ng rên nhÆ° mèo kêu, máº·t Ä‘á»•
báº§m, chân tay co gá»“ng lên...

Láº§n Ä‘áº§u tiên nhìn tháº¥y con, vá»£ chá»“ng anh
cáº£m tháº¥y sá»£ hãi, lòng báº¥t an, Ä‘au khá»• tá»™t cùng. &ldquo;ChÆ°a bao giá»• tôi khóc
nhÆ°ng cá»© nhìn tháº¥y con là nÆ°á»›c máº¯t tôi láº¡i cháº£y...&rdquo; - anh D. rÆ°ng rÆ°ng.
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Siêu âm thai cho má»™t thai phá»¥ táº¡i Bá»‡nh viá»‡n phá»¥ sáº£n Tá»« DÅ©

Chá»‰ phát hiá»‡n 70% dá»‹ táº-t

Bác sÄ© Tráº§n Ngá»•c Háº£i - trÆ°á»Ÿng phòng káº¿
hoáº¡ch tá»•ng há»£p Bá»‡nh viá»‡n phá»¥ sáº£n Tá»« DÅ© - cho biáº¿t không pháº£i lúc nào
siêu âm cÅ©ng phát hiá»‡n táº¥t cáº£ dá»‹ táº-t thai nhi vì viá»‡c phát hiá»‡n còn phá»¥
thuá»™c thá»•i Ä‘iá»ƒm siêu âm thai. Trong Ä‘ó có ba thá»•i Ä‘iá»ƒm quan trá»•ng Ä‘á»ƒ
siêu âm phát hiá»‡n dá»‹ táº-t thai nhi là: thai tá»« 11-13 tuáº§n, 17-18 tuáº§n và
22-23 tuáº§n. Qua &ldquo;thá»•i gian vàng&rdquo; này ráº¥t khó có thá»ƒ phát hiá»‡n các dá»‹ táº-t
Ä‘ó ná»¯a.

Ngay cáº£ chá»¥p MRI (cá»™ng hÆ°á»Ÿng tá»«) cÅ©ng
không phát hiá»‡n háº¿t nhá»¯ng báº¥t thÆ°á»•ng cá»§a thai nhi và MRI chá»‰ có giá trá»‹
nhiá»•u trong viá»‡c phát hiá»‡n nhá»¯ng báº¥t thÆ°á»•ng cá»§a há»‡ thá»‘ng tháº§n kinh nhÆ°
não, cá»™t sá»‘ng hoáº·c nhá»¯ng bá»‡nh lý sâu trong ná»™i táº¡ng. Vì váº-y, viá»‡c phát
hiá»‡n dá»‹ táº-t thai nhi Ä‘òi há»•i ngÆ°á»•i thá»±c hiá»‡n siêu âm giá»•i, Ä‘Æ°á»£c Ä‘ào táº¡o
bài báº£n, có chuyên môn giá»•i và trong má»™t sá»‘ trÆ°á»•ng há»£p pháº£i phá»‘i há»£p làm
thêm vá»›i MRI má»›i tÄƒng tá»‰ lá»‡ cháº©n Ä‘oán chính xác lên.

Theo bác sÄ© Ngá»•c Háº£i, dù bác sÄ© có giá»•i
tháº¿ nào, máy móc, ká»¹ thuáº-t có hiá»‡n Ä‘áº¡i Ä‘áº¿n máº¥y cÅ©ng chá»‰ cháº©n Ä‘oán má»™t sá»‘
dá»‹ táº-t thai nhi, còn nhiá»•u dá»‹ táº-t khác y há»•c không thá»ƒ cháº©n Ä‘oán. Siêu
âm là cáº¯t lát tá»«ng lá»›p chá»© không pháº£i chá»¥p hình tá»•ng thá»ƒ. Ngay cáº£ siêu
âm ba chiá»•u, bá»‘n chiá»•u cÅ©ng chá»‰ là hình dá»±ng mô phá»•ng các máº·t cáº¯t chá»©
không thá»ƒ tháº¥y Ä‘Æ°á»£c toàn bá»™ em bé và các dá»‹ táº-t. Vì váº-y, hiá»‡n nay siêu
âm chá»‰ có thá»ƒ phát hiá»‡n Ä‘Æ°á»£c 70-75% các báº¥t thÆ°á»•ng á»Ÿ Ä‘áº§u, máº·t, cá»•, chân,
tay; nhá»¯ng báº¥t thÆ°á»•ng cá»§a não, tim, dáº¡ dày, tháº-n, há»‡ thá»‘ng tháº§n kinh,
tá»§y sá»‘ng hoáº·c nhá»¯ng khá»‘i u cá»§a em bé trong bá»¥ng hoáº·c váº¥n Ä‘á»• khiáº¿m khuyáº¿t
má»™t vài cÆ¡ quan.

Vá»›i nhá»¯ng dá»‹ táº-t biá»ƒu hiá»‡n ra bên ngoài
vá»• hình thá»ƒ nhÆ° thai nhi không có tay, không có chân, vô sá»•... thì siêu
âm có thá»ƒ phát hiá»‡n, song có nhá»¯ng dá»‹ táº-t vá»• hình thá»ƒ nhÆ° tai Ä‘óng tháº¥p,
tay chân bá»‹ khoèo cÅ©ng có khi siêu âm không tháº¥y. Còn vá»›i nhá»¯ng dá»‹ táº-t
báº¥t thÆ°á»•ng do rá»‘i loáº¡n nhiá»…m sáº¯c thá»ƒ, rá»‘i loáº¡n vá»• gen, rá»‘i loáº¡n vá»•
chuyá»ƒn hóa... thì khó lòng biáº¿t Ä‘Æ°á»£c chính xác dá»‹ táº-t tháº¿ nào, nháº¥t là
khi em bé còn náº±m trong bá»¥ng máº¹.

Vì váº-y vá»›i nhá»¯ng dá»‹ táº-t do rá»‘i loáº¡n
nhiá»…m sáº¯c thá»ƒ, gen, chuyá»ƒn hóa thì các trung tâm cháº©n Ä‘oán tiá»•n sáº£n lá»›n
Ä‘ã thá»±c hiá»‡n Ä‘Æ°á»£c các xét nghiá»‡m di truyá»•n Ä‘á»ƒ xác Ä‘á»‹nh nhá»¯ng báº¥t thÆ°á»•ng
Ä‘áº¿n má»©c Ä‘á»™ ADN. Khi phát hiá»‡n thai nhi có dá»‹ táº-t bác sÄ© sáº½ há»™i cháº©n
nhiá»•u bác sÄ© cùng siêu âm và vá»›i nhiá»•u chuyên khoa khác nhÆ° bác sÄ© nhi
khoa, bác sÄ© di truyá»•n, bác sÄ© sáº£n khoa Ä‘á»ƒ xác Ä‘á»‹nh cháº©n Ä‘oán và cách xá»trí tiáº¿p theo. Sau Ä‘ó má»›i tÆ° váº¥n cho thai phá»¥ và gia Ä‘ình, còn viá»‡c giá»¯
hay bá»• thai dá»‹ táº-t là do gia Ä‘ình quyáº¿t Ä‘á»‹nh.

Vì váº-y bác sÄ© cáº§n tÆ° váº¥n, giáº£i thích cho
thai phá»¥ trong quá trình mang thai. Giúp thai phá»¥ biáº¿t siêu âm Ä‘á»ƒ làm
gì, có thá»ƒ phát hiá»‡n dá»‹ táº-t gì, tá»«ng thá»•i Ä‘iá»ƒm siêu âm giúp xác Ä‘á»‹nh
Ä‘Æ°á»£c loáº¡i dá»‹ táº-t nào, giá»›i háº¡n cá»§a siêu âm ra sao... Náº¿u không Ä‘Æ°á»£c tÆ°
váº¥n, giáº£i thích rõ ràng cho ngÆ°á»•i nhà, sáº£n phá»¥ và ngÆ°á»•i nhà không chuáº©n
bá»‹ trÆ°á»›c tâm lý, tinh tháº§n thì khi Ä‘ón nháº-n má»™t Ä‘á»©a con bá»‹ dá»‹ táº-t há»• ráº¥t
dá»… sá»‘c.
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