Bao vê Tre sơ sinh
Phong ngưa Kho khăn
Kiêm tra khi vưa mơi sinh
Băt đâu Điêu tri Sơm

Kiểm tra trẻ Sơ sinh...
Một Thời gian Đặc biệt...
Một Trắc nghiệm Đặc biệt!
TAI LIÊU MƠI NHÂT

Quyên tai liêu nay mô ta nhưng trăc nghiêm đăc biêt
cho đưa con mơi sinh cua quí vi. Nhưng trăc nghiêm
nay đươc goi la kiêm tra tre sơ sinh. Nêu kêt qua cua
môt trong nhưng trăc nghiêm vê con sơ sinh cua qui
vi la “khăng đinh,” thi co thê co nghia la co nguy
hiêm cho sưc khoe cua con cua qui vi. Vi thê, co thê
cân phai co trăc nghiêm thêm. Quyên tai liêu nay cho
biêt chi tiêt vê nhưng nơi ma qui vi co thê đên đê
đươc giup đơ.

Đưa tre sơ sinh co thê co ve khoe manh ma lai co thê
sinh ra vơi môt tinh trang y tê trâm trong. Nêu đưa
con sơ sinh cua qui vi co ve co kho khăn sau khi rơi
khoi bênh viên, thi phai lâp tưc goi ngươi chăm soc
sưc khoe chu yêu hoăc vao bênh viên ngay.

Ngay nay, chung ta biêt rât nhiêu vê cach giup đơ tre
sơ sinh co tinh trang y tê trâm trong va co kho khăn
vê thinh giac.

Nhiêu tinh trang y tê trâm trong co thê đươc nhân biêt
băng nhưng trăc nghiêm gian di ngay sau khi đưa tre
ra đơi.

Chung ta biêt la phương thưc giup đơ tôt nhât la băt
đâu chưa tri ngay sau khi đưa tre ra đơi.

MỤC LỤC
Cac Trăc nghiêm Kiêm tra Tre Sơ sinh va
Theo doi nhưng tinh trang y tê đăc biêt.
Trang 2

Trăc nghiêm Kiêm tra vê Thinh giac cho
Tre Sơ sinh
Trang 8

Đê biêt thêm chi tiêt
Trang 10

Tre sơ sinh đươc trăc nghiêm vê nhưng tinh trang y tê
gi ơ Pennsylvania?
Theo luât phap cua Pennsylvania, tât ca nhưng tre sơ
sinh đêu băt buôc phai đươc trăc nghiêm vê sau tinh
trang y tê. Phân đông nhưng ngươi chăm soc sưc khoe
trăc nghiêm vê nhiêu tinh trang hơn. Hiên nay, luât phap
băt buôc la nhưng kêt qua cua nhưng tinh trang ghi trong
quyên tai liêu nay phai đươc bao cho Bô Sưc khoe.
Nhưng tinh trang nay chi đươc nhân thây ơ môt sô it tre
em. Băng cach trăc nghiêm khi mơi sinh ra, cac tre em
co nhưng tinh trang nay đươc nhân biêt môt cach nhanh
chong đê băt đâu chưa tri. Đươc chưa tri sơm co thê
tranh đươc nhưng kho khăn y tê trâm trong hoăc khoi bi
chêt. Khi cân, ngươi chăm soc sưc khoe chu yêu se lam
viêc vơi môt chuyên viên đê co phương phap chưa tri
thich hơp.
Nhưng tinh trang băt buôc bơi phap luât cua tiêu bang
gôm co:
1. Thương thân Phat triên Cao Thât thương Bâm
sinh (Congenital Adrenal Hyperplasia (Kon-Jen-ITAL Ah-Dre-nal Hi-per-PLA-Zhah) (CAH))
Nhưng tre em sinh ra vơi tinh trang nay bi thiêu môt chât
(enzim) quan trong ma cơ thê cân. CAH co thê gây ra
sư mât nươc, choang vang, va cung con co thê bi chêt
trong vong vai ngay sau khi sinh. Kho khăn y tê co thê
tranh đươc khi đươc băt đâu chưa tri ngay sau khi ra đơi.
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2. Tuyên giap Hoat đông Yêu Bâm sinh (Congenital
Hypothyroidism (CH) (Kon-JEN-i-tal Hi-po-THIroid-ism ))
Nhưng tre sơ sinh co tinh trang nay không co hooc-môn
tuyên giap. Cac em co thê co ve khoe manh. Nêu không
nhân biêt, tinh trang nay co thê lam cho châm lơn va
châm phat triên tri tuê. Cho đưa be uông thuôc đăc biêt
hang ngay se tranh đươc nhưng hâu qua nay.
3. Tinh trang Thiêu Chât Biên hoa Đương Ga-lăc-tôt
(Galactosemia (Gah-LAK-toe-SEE-mee-ah) )
Nhưng tre sơ sinh co tinh trang nay không tiêu hoa đươc
chât đương nhat ga-lăc-tôt. Ga-lăc-tôt la môt chât
đương đơn trong sưa me, sưa bôt nhân tao va nhưng san
phâm sưa khac. Tinh trang nay co thê lam hai măt cua
đưa tre. No co thê gây thiêt hai năng nê cho gan va lam
hư oc nao. Cho đưa tre uông môt loai dinh dương không
co chât sưa ngay sau khi nhân biêt đươc tinh trang nay
co thê tranh đươc kho khăn.
4. Bênh Nươc Tiêu co Chât ngot Cây thich (Maple
Syrup Urine Disease (MSUD))
Nhưng tre sơ sinh co tinh trang nay không tiêu hoa đươc
môt phân cua chât đam trong thưc ăn. Không đươc chưa
tri, MSUD co thê gây nên sư châm phat triên tri tuê trâm
trong hoăc cung con co thê bi chêt trong môt thơi gian
ngăn sau khi sinh. Đê tranh nhưng hâu qua nay, tre em
đươc cho uông sưa nhân tao đăc biêt va theo môt chê đô
ăn kiêng.
5. Bênh Không Oxy hoa đươc Chuyên hoa chât Axit
Amin thiêt yêu (Phenylketonuria (PKU) (FEN-nilKEE-tone-u-ree-ah))
Nhưng tre sơ sinh bi bênh PKU không tiêu hoa đươc môt
phân khac cua chât đam trong thưc ăn. Không đươc
chưa tri, PKU gây hư hai cho tê bao cua dây thân kinh
va cua nao, ma kêt qua co thê la sư châm phat triên tri
tuê. Sư hư hai nay co thê tranh đươc khi đưa tre đươc
uông sưa nhân tao đăc biêt va theo môt chê đô ăn kiêng.
6. Bênh Hông huyêt câu Hinh Lươi liêm va nhưng
Bênh Huyêt câu tô Khac (Sickle Cell Disease and
other Hemoglobin Diseases)
Bênh hông huyêt câu hinh lươi liêm va nhưng bênh
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huyêt câu tô khac la môt sô tinh trang di truyên gây nên
nhưng tinh trang bât thương trong mau. Sư kiên nay đưa
đên nhưng kho khăn cho sư tuân hoan cua mau va tinh
trang thiêu hông huyêt câu. Cac be sơ sinh va tre em co
bênh hông huyêt câu hinh lươi liêm co thê chêt vi phôi
va nao bi nhiêm trung. Chưa tri sơm đê tranh nhiêm
trung lam giam bơt rât nhiêu tinh trang bi bênh hoăc bi
chêt. Cung co thê kiêm tra đê nhân biêt đươc đăc điêm
cua bênh hông huyêt câu hinh lươi liêm.
Phân đông nhưng ngươi chăm soc sưc khoe cung con
trăc nghiêm thêm nhưng tinh trang sau đây. Yêu câu
ngươi chăm soc sưc khoe cua qui vi trăc nghiêm
nhưng tinh trang thêm nay:
7. Nhưng Rôi loan vê Axit Hưu cơ (Organic Acid
Disorder (OAs)) *
Nhưng tre sơ sinh co nhưng tinh trang di truyên nay
không tiêu hoa đươc chât đam cac em dung. Nêu không
chưa tri, OAs co thê gây kho khăn cho sư hô hâp, bi
trung phong, lam sưng nao, bi đưt mach mau va hôn mê,
nhiêu khi dân đên chêt. Đê tranh nhưng sư kiên nay, cac
be sơ sinh đươc cho uông sưa nhân tao đăc biêt va theo
môt chê đô ăn kiêng va nhiêu khi phai uông thuôc.
8. Nhưng Rôi loan vê Oxy hoa Axit Beo (Fatty Acid
Oxidation Disorders (FAODs)) *
Nhưng tre sơ sinh co nhưng tinh trang di truyên nay
không tiêu hoa đươc chât mơ. Nêu không chưa tri,
nhưng rôi loan FAODs co thê đưa đên nhưng kho khăn
liên hê đên gan, tim, măt va sư phat triên tông quat cua
băp thit, va co thê bi chêt. Đê tranh nhưng sư kiên nay,
công cuôc chưa tri co thê biên chuyên va co thê bao gôm
sư tranh nhưng thơi gian dai không ăn, đươc cho uông
thuôc va theo môt chê đô ăn kiêng.
9. Nhưng Rôi loan vê Axit Amin (Amino Acid
Disorders (AAs)) *
Nhưng tre sơ sinh co nhưng tinh trang di truyên nay
không tiêu hoa đươc môt vai loai axit amin. Nêu không
chưa tri, AAs co thê lam cho băp thit bi yêu đi, bi kho
khăn vê hô hâp, bi trung phong, lam sưng nao, hôn mê,
nhiêu khi bi chêt. Đê tranh nhưng sư kiên nay, cac be sơ
sinh đươc cho uông sưa nhân tao đăc biêt va theo môt
chê đô ăn kiêng va nhiêu khi phai uông thuôc.
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10. Nang U xơ (Cystic Fibrosis (CF)) *
Nhưng tre sơ sinh co nhưng tinh trang di truyên nay co chât
đơm dây, nhơn va giư nươc trong môt sô bô phân, đăc biêt
la trong phôi va la lach. Môt vai triêu chưng gôm co phôi
bi nhiêm trung thương xuyên, không lên cân đươc, va cơ
thê không phat triên đươc. Nêu không chưa tri, CF co thê
gây nên kho khăn trâm trong vê sưc khoe ma co thê đưa đên
sư chêt sơm. Nhiêu triêu chưng cua CF co thê điêu chinh
băng thuôc men va chưa tri.
11. Tinh trang Thiêu Biotinidase (Biotinidase Deficiency
(Bio-tin-a daze de-fish-en-see)) **
Nhưng tre sơ sinh co tinh trang di truyên nay thiêu chât
enzim goi la bi-ô-ti-ni-đay. Nêu không chưa tri, sư rôi loan
nay co thê đưa đên sư bi trung phong, phat triên châm, bi
bênh cham va mât thinh giac. Nêu đươc phat hiên va điêu
tri sơm, nhưng triêu chưng nay co thê ngăn ngưa đươc.
* Trich tư nguôn tham khao Kiêm tra, Ky thuât, va
Nghiên cưu vê Di truyên hoc –
www.newbornscreening.info/parents/facts.html
** Trich tư nguôn tham khao Quy Tai trơ Cưu Tre Sơ
sinh băng cach Kiêm tra – www.savebabies.org
Con sơ sinh cua tôi đươc trăc nghiêm băng cach nao?
Bênh viên, nha hô sinh hoăc cô đơ lây môt giot mau
băng cach châm got chân cua đưa tre sơ sinh. Mau đươc đê
trên môt giây loc đăc biêt va gưi đên phong thi nghiêm.
Thê theo luât phap cua Pennsylvania, trăc nghiêm giây
loc mau cua con cua qui vi không đươc sư dung trong
công cuôc nghiên cưu cua bât cư môt phong thi nghiêm
nao nêu không co giây phep co chư ky tên cua qui vi.
Trăc nghiêm đươc lam luc nao?
Thông thương thi mau đươc lây trong vong tư 24 đên 48
tiêng đông hô sau khi đưa be ra đơi. Thương thi la đung luc
trươc khi em rơi khoi bênh viên. Trăc nghiêm kiêm tra cua
đưa be phai đươc thư lai nêu em đươc trăc nghiêm trươc 24
tiêng đông hô sau khi em ra đơi.
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Con cua tôi co ve khoe manh. Vây con co cân trăc
nghiêm không?
Co. Phân đông nhưng tre em co nhưng tinh trang nay
không co triêu chưng gi khi mơi sinh ra.
Nêu con cua tôi co môt trong nhưng tinh trang nay, thi
no co thê đươc tri khoi không?
Không. Con cua qui vi không co thê tri khoi đươc.
Khi băt đâu điêu tri thât sơm khi mơi chao đơi, thi thông
thương tranh đươc nhưng kho khăn y tê liên quan đên
tinh trang.
Tôi co đươc bao cao vê kêt qua cua cuôc trăc nghiêm
không?
Co. Kêt qua cua cuôc trăc nghiêm se co trong vong
tư 7 đên mươi ngay sau khi lây mau. Kêt qua cua cuôc
trăc nghiêm đươc gưi đên nha hô sinh hoăc ngươi chăm
soc sưc khoe lam trăc nghiêm va đươc xêp vao hô sơ y
tê cua đưa tre. Hay hoi vê kêt qua cua cuôc trăc nghiêm
khi đưa con cua qui vi đên kham sưc khoe thương lê.
Ngươi chăm soc sưc khoe chu yêu cua con cua qui vi co
thê goi Chương trinh Kiêm tra Tre Sơ sinh va Dich vu
Theo doi cua Bô Sưc khoe Pennsylvania ơ điên thoai sô
717-783-8143 hoăc 1-877-724-3258 đê biêt kêt qua.
Nêu kêt qua cua cuôc trăc nghiêm cho biêt la co thê co
kho khăn thi bac si cua con cua qui vi se liên lac vơi
qui vi. Vi vây, điêu rât quan trong la qui vi phai cho
nha hô sinh cua con cua qui vi tên, đia chi va sô điên
thoai cua vi bac si se chăm soc cho con cua qui vi.
Như thê se tranh đươc sư châm trê trong cuôc liên lac
vơi qui vi nêu cân phai trăc nghiêm thêm.

Nêu con cua tôi cân thêm môt trăc nghiêm nưa, thi co
phai la con cua tôi co môt trong nhưng tinh trang nay
không?
Không, không băt buôc la như vây. Co thê môt cuôc
trăc nghiêm khac cân phai co la vi:
. Mau đa lây không đu đê hoan thanh trăc nghiêm.
. Con cua qui vi rơi khoi nha hô sinh trươc 24 tiêng
đông hô
. Trăc nghiêm đâu tiên cho biêt la co thê co kho
khăn. Cân phai lây mau lai hoăc trăc nghiêm
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thêm. Thương thương, nêu kêt qua cua bât cư môt
cuôc trăc nghiêm thêm nao không binh thương, thi
ngươi chăm soc sưc khoe chu yêu cua con cua qui
vi se ban vơi qui vi vê nhưng viêc phai lam tiêp
theo.
NÊU QUI VI ĐƯƠC YÊU CÂU ĐÊCHO CON CUA
QUI VI ĐƯƠC TRĂC NGHIÊM LAI, XIN QUI VI
HAY CHO LAM NGAY! XIN ĐƯA CON CUA QUI
VI ĐÊN NHA HÔ SINH HOĂC ĐÊN GĂP NGƯƠI
CHĂM SOC SƯC KHOE CHU YÊU THEO NHƯ
CHI DÂN.

Chương trinh Kiêm tra Tre Sơ sinh va Dich vu Theo
doi cua Bô Sưc khoe Pennsylvania giup qui vi băng
cach nao?
Vai tro cua Chương trinh Kiêm tra Tre Sơ sinh va
Dich vu Theo doi la giup bao cho ngươi chăm soc sưc
khoe chu yêu cua con cua qui vi nêu con cua qui vi co
môt kêt qua “khăng đinh” cho bât cư môt tinh trang nao
ghi trong quyên tai liêu nay đê cho nhưng dich vu theo
doi thich hơp co thê băt đâu.
Tôi co thê tư chôi KHÔNG cho thư mau không?
Co, qui vi co thê tư chôi không cho thư mau vi ly do
tôn giao. Nêu qui vi noi “không,” thi sư kiên nay se
đươc ghi trong hô sơ cua con cua qui vi vơi chư ky cua
qui vi. Nhưng, nêu con cua qui vi sinh ra vơi môt trong
nhưng tinh trang nay, thi con cua qui vi se không đươc
hương quyên lơi cua sư điêu tri sơm.
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Kiêm tra Thinh giac
Tre sơ sinh hoc cach dung tiêng đông ngay sau khi ra
đơi. Lăng nghe trong nhưng thang đâu tiên cua cuôc đơi
chuân bi cho đưa be noi.
Tre sơ sinh hoc noi băng cach lăng nghe gia đinh noi
chuyên chung quanh em. Cư tương tương xem môt em
be bi mât thinh giac ma không ai hay biêt. Sư kiên nay
co thê dân đên sư phat triên châm vê noi va vê ngôn ngư.
Đưa con cua qui vi không thê cho qui vi biêt la em
không nghe đươc. Vi thê con cua qui vi phai đươc kiêm
tra ngay sau khi ra đơi đê nhân biêt nhưng kho khăn vê
thinh giac.
Tai sao kiêm tra con cua tôi?
Ngươi ta nhân thây la ba trong 1,000 đưa be sơ sinh
bi mât thinh giac. Hơn phân nưa sô em be sơ sinh co
kho khăn vê thinh giac không co vân đê sưc khoe nao
khac va trong gia đinh không co ai bi mât thinh giac.
Nêu không nhân biêt la em be sơ sinh bi mât thinh
giac va điêu tri cho em, thi em co thê:
. Bi châm hoc noi va bi châm biêt dung ngôn ngư cư
chi
. Co vân đê vê hoc tâp trong trương
. Co kho khăn trong xa hôi va vê vân đê tinh cam
Trăc nghiêm kiêm tra la gi?
Co hai cach đê kiêm tra thinh giac cua con cua qui vi
– ca hai đêu an toan va thương xuyên la đươc tiên hanh
trong luc con cua qui vi ngu.
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Cuôc trăc nghiêm thư nhât la đo tiêng đông thât nho
ma tai co thê nghe khi đưa be nghe đươc môt cach binh
thương. Cuôc trăc nghiêm nay đươc goi la trăc nghiêm
Phat Âm thanh Tai (Otoacoustic Emissions (OAE)).
Cuôc trăc nghiêm thư hai la đo phan ưng cua dây thân
kinh cua em be đôi vơi tiêng đông. Cuôc trăc nghiêm
nay đươc goi la trăc nghiêm Phan ưng cua Dây Thân
kinh đôi vơi Tiêng đông (Auditory Brainstem Response
(ABR)).
Nêu con cua qui vi thông qua cuôc kiêm tra vê thinh
giac
Nêu con cua qui vi thông qua cuôc kiêm tra vê thinh
giac cho nhưng tre sơ sinh, thi hiên tai qui vi không cân
phai co trăc nghiêm tiêp theo.
Nhưng, môt vai tre sơ sinh thông qua cuôc kiêm tra
khi mơi sinh co thê bi mât thinh giac môt cach bât ngơ
hoăc dân dân – trươc khi em đươc môt tuôi hoăc lơn
hơn.
Nêu trong gia đinh cua qui vi co ngươi bi mât thinh
giac vinh viên luc con be, thi con cua qui vi nên đươc
trăc nghiêm hang năm.
Co nhiêu em be bi mât thinh giac muôn. Tai bi nhiêm
trung thương xuyên, bi viêm mang nao, bi thương nơi
đâu hoăc nhưng tinh trang y tê khac la môt vai nguyên
nhân cua sư mât thinh giac cua tre em. Nhưng em
thương xuyên bi nhưng tinh trang nay phai đươc trăc
nghiêm vê thinh giac luôn.
Nêu con cua qui vi KHÔNG thông qua cuôc kiêm tra
vê thinh giac
Co thê co nhiêu ly do tai sao tre sơ sinh không thông
qua cuôc kiêm tra vê thinh giac:
. Phong tre qua ôn ao nên không thê lây đươc kêt qua
tôt cho cuôc kiêm tra
. Cac em be cưa quây qua nhiêu hoăc không ngu trong
luc kiêm tra
. Cac em bi mât thinh giac – hoăc tam thơi hoăc vinh
viên
NÊU CON CUA QUI VI KHÔNG THÔNG QUA
KIÊM TRA, QUI VI CÂN PHAI TRƠ LAI ĐÊ CO
MÔT CUÔC KIÊM TRA THINH GIAC KHAC.
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Nêu qui vi co thăc măc, xin hoi ngươi chăm soc sưc
khoe chu yêu cua con cua qui vi. Nêu con cua qui vi
đươc chân bênh la bi điêc hoăc bi nghênh ngang, Dich
vu Can thiêp Sơm (Early Intervention), đăt tai tât ca cac
quân cua Pennsylvania, co thê:
. Giup tim giai đap cho nhưng câu hoi cua qui vi vê
mât thinh giac
. Day cho qui vi cach giao tiêp va chăm soc con cua
qui vi
. Giup cho con cua qui vi co may trơ thinh va nhưng
thiêt bi trơ thinh khac
Dich vu Can thiêp Sơm la môt dich vu hô trơ do
chinh phu đai tho.

Xin goi Đương dây CONNECT
cua dich vu Can thiêp Sơm:
(1-800-692-7288)
Nhưng nguôn tin tưc khac:
. Ngươi chăm soc sưc khoe chu yêu cua con cua qui vi
. Mang cua Bô Sưc khoe cua Pennsylvania:
www.health.state.pa.us
. Gưi thư băng may tinh cho Chương trinh Kiêm tra
Thinh giac tai
nbhs@state.pa.us
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Môt nguôn tai liêu rât tôt cho tât ca
nhưng ngươi đan ba co mang va cha me
cua nhưng tre sơ sinh la Đương Dây Giup
đơ cho Tre sơ sinh đươc Khoe manh
(Healthy Baby Help Line). Môt trong
nhưng chương trinh ma qui vi co thê liên
lac đươc qua đương dây nay la Chương
trinh Yêu cac Con băng cach cho Kham
Sưc khoe (Love ‘em with a Checkup
Program) nêu qui vi không co môt ngươi
chăm soc sưc khoe chu yêu hoăc không co
đu điêu kiên đê tra tiên cho nhưng buôi
kham y tê. Xin goi chương trinh nay đê
liên lac vơi môt ngươi chăm soc sưc khoe
chu yêu trong vung cư ngu cua qui vi
hoăc đê ban vê nhưng lưa chon vê bao
hiêm sưc khoe.

1-800-986-BABY tiêng noi & TTY
(1-800-986-2229)
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Nhưng sô điên thoai dung đê goi đê đươc
thêm tai liêu
1-877-724-3258 cho Chương trinh Kiêm tra va Theo doi Tre
sơ sinh cua Bô Sưc khoe cua Pennsylvania.
1-800-986-BABY (2229) cho tai liêu vê cach tim môt ngươi
chăm soc sưc khoe chu yêu, đươc bao hiêm sưc khoe, tiêm
ngưa va trăc nghiêm cho tre sơ sinh.
1-800-986-KIDS (5437) cho tai liêu vê cach tim môt ngươi
chăm soc sưc khoe chu yêu, đươc bao hiêm sưc khoe, tiêm
ngưa va trăc nghiêm cho con cua qui vi.
1-800-WIC-WINS (942-9467) đê đươc thêm thưc ăn, chi bao
vê dinh dương va đươc tai liêu vê cach cho con bu.
1-800-986-4550 đê biêt chi tiêt vê nhưng dich vu săn co cho
nhưng tre em co nhu câu đăc biêt.
1-800-4-A-CHILD (22-4453) đương dây nong khung hoang
24-tiêng đê giup đơ, cho tai liêu va giơi thiêu đê ưng pho vơi
môt đưa tre sơ sinh đang khoc va đê ngưa sư đôi xư tê vơi
đưa tre.

Nhưng Nguôn Tai Nguyên va Tai liêu Khac
www.health.state.pa.us/newbornscreening cho tai liêu vê
kiêm tra tre sơ sinh va nhưng chương trinh khac cua Bô Sưc
khoe
www.ins.state.pa.us cho tai liêu vê Chương trinh Bao hiêm
Sưc khoe cho Cac Tre em (CHIP) cua Bô Bao hiêm
Pennsylvania va nhưng chương trinh bao hiêm sưc khoe Căn
ban cho ngươi lơn.
www.dpw.state.pa.us cho tai liêu vê chương trinh bao hiêm
sưc khoe Medicaid cua Bô Phuc lơi Xa hôi cua Pennsylvania.
www.compass.state.pa.us đê nôp đơn trên mang cho nhưng
chương trinh dich vu xa hôi cua tiêu bang.
www.4woman.gov cho tai liêu vê cach cho con bu.
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www.acog.org cho tai liêu vê Trương Đai hoc San khoa va
Phu khoa Hoa ky.
www.aap.org cho tai liêu vê Hoc viên Nhi khoa Hoa ky.
www.savebabies.org cho tai liêu vê nhưng trăc nghiêm kiêm
tra va nhưng nhom ung hô.
www.marchofdimes.com cho tai liêu va vi-đê-ô vê kiêm tra
tre sơ sinh.
www.newbornscreening.info cho nhưng ban tin xac thưc vê
tinh trang di truyên va chuyên hoa chât cho Phu huynh.
www.ghr.nlm.nih.gov cho tai liêu tông quat vê nhưng tinh
trang di truyên va chuyên hoa chât.
www.familydoctor.org cho tai liêu vê Hoc viên Bac si Gia
đinh Hoa ky.
www.medlineplus.gov cho tai liêu vê sưc khoe cua Viên
Quôc gia Y tê va Sưc khoe.
www.healthfinder.gov cho tai liêu vê sưc khoe cua Dich vu
Nhân đao va Sưc khoe, Ban Phong ngưa Bênh tât/Tăng gia
Sưc khoe.
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Kiêm tra tre Sơ sinh...
Môt Thơi gian Đăc biêt...
Môt Trăc nghiêm Đăc biêt!

www.health.state.pa.us/newbornscreening

BÔ SƯC KHOE CUA
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