HỖ TRỢ XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ BỆNH SỞI THÀNH PHỐ KOBE NĂM 2015
Trong khi mang thai, nếu người mẹ bị nhiễm sởi thì trẻ sinh ra sẽ bị các bệnh bẩm sinh về mắt, tai, tim mạch,… Để
phòng ngừa thì phụ nữ đang mang thai và những người thân xung quanh cần phải có kháng thể miễn dịch bệnh sởi.
Kết quả của xét nghiệm kháng thể bệnh sởi là nhằm xác định người được xét nghiệm đã có miễn dịch kháng bệnh hay
không.
Thành phố Kobe sẽ hỗ trợ xét nghiệm kháng thể bệnh sởi cho những đối tượng thỏa các điều kiện dưới đây. Dựa
trên kết quả xét nghiệm, những người chưa đủ kháng thể sẽ được khuyến khích tiêm phòng. (Tuy nhiên sẽ không có
hỗ trợ tiêm phòng)

【Đối tượng】
A : Cư dân thành phố Kobe
B : Trong quá khứ ⓐChưa từng mắc bệnh sởi ⓑ Chưa từng tiêm ngừa sởi
ⓒChưa từng xét nghiệm kháng thể bệnh sởi
Những người thỏa mãn tất cả mục AB(ⓐⓑⓒ) cộng với 1 trong các điều kiện dưới đây:
① Phụ nữ có nguyện vọng mang thai (*1)
② Người đang sống cùng phụ nữ có nguyện vọng mang thai(*1) nhưng không có đủ miễn dịch (*2)
③ Người đang sống cùng thai phụ không có đủ miễn dịch (*2)
(*1)
(*2)

Phụ nữ có nguyện vọng mang thai trong độ tuổi từ trên 15 tuổi đến dưới 60 tuổi.
Không có đủ miễn dịch tức là có giá trị pháp kháng thể HI nhỏ hơn 16 lần.

【Thời gian hỗ trợ】
Các xét nhiệm trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 ~ ngày 31 tháng 3 năm 2016.

【Hình thức hỗ trợ】

Xin mang theo những giấy tờ xác nhận như bên dưới đến các cơ sở xét nghiệm kháng thể
sởi được chỉ định của thành phố Kobe (xem danh sách tại đây). Người xét nghiệm không
phải đóng chi phí khám chữa bệnh. (tuy nhiên sẽ không có hỗ trợ nếu xét nghiệm được
thực hiện tại các cơ sở y tế ngoài danh sách chỉ định.). Vui lòng liên hệ KICC để biết thêm
chi tiết.

Giấy tờ
xác
nhận

(1) Giấy tờ ghi rõ họ tên, địa chỉ của tất cả người muốn được xét nghiệm
 Chứng nhận bảo hiểm sức khỏe
Bằng lái xe
Hộ chiếu
Các giấy tờ hành chính khác
(2) Trường hợp người xét nghiệm là thân nhân sống cùng thì ngoài giấy tờ ở mục (1) cần có thêm:
① Giấy tờ làm rõ việc đang ở cùng
 Sổ khám thai Mẹ-con (bản sao)  Chứng nhận bảo hiểm sức khỏe của thai phụ hoặc của người có
nguyện vọng mang thai (bản sao)  Giấy tờ khác (bằng lái xe, hộ chiếu, giấy tờ hành chính khác,…)
② Giấy tờ xác nhận chỉ số kháng thể của thai phụ hay phụ nữ có nguyện vọng mang thai
 Phiếu kết quả xét nghiệm hoặc giấy chứng nhận (bản sao)

【Lưu ý】
Không cần làm thủ tục trước tại trụ sở hành chính quận/thành phố.

【Liên hệ】
Bộ phận Bảo hiểm sức khỏe-Phúc lợi của quận (Ban Sức khỏe trẻ em, ban An toàn sức khỏe) → Xin gọi diện thoại
đến các trụ sở hành chính quận.
Phòng Bảo hiểm sức khỏe-Vệ sinh phòng dịch thành phố Kobe TEL 078-322-6789
FAX 078-322-6763

