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ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC lần VII, 2020-2021 

“Chương trình hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn” 

MỤC TIÊU 

Hỗ trợ kinh phí điều trị cho những trường hợp đã có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng chưa thực 

hiện được do chưa đủ điều kiện kinh tế. 

ĐỐI TƯỢNG 

Các trường hợp đã được chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm bởi các bác sĩ chuyên ngành (làm việc tại 

một trong các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm được Bộ Y tế công nhận) VÀ: 

1. Cặp vợ chồng chưa có con chung, thời gian mong con ≥ 1 năm 

2. Chưa điều trị hoặc đã thất bại 01 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm 

3. Chưa đủ điều kiện kinh tế thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm 

4. Tuổi vợ ≤37 (theo CMND tại thời điểm nộp hồ sơ). 

5. Cả hai vợ chồng không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (HIV, Giang mai….) 

6. Không có tổn thương buồng trứng 

7. Không có buồng trứng đa nang 

8. Không có phôi đông lạnh 

9. Kết quả siêu âm nhũ bình thường 

10. Vòi trứng không ứ dịch, nếu có thì đã được xử trí bằng kẹp hoặc cắt 

11. Tử cung không bất thường 

12. Chồng có ≥1 triệu tinh trùng di động trong tinh dịch (công thức tính: tổng số tinh trùng x tỉ lệ tinh trùng 

di động tiến tới) 

(tham khảo chi tiết “Tiêu chuẩn tham gia”) 
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PHẠM VI HỖ TRỢ 

Các chi phí sau đây sẽ được chương trình hỗ trợ hoàn toàn: 

1. Chi phí trong quá trình kích thích buồng trứng: 

a. Khám tư vấn hiếm muộn 

b. Thuốc kích thích buồng trứng, thuốc trưởng thành noãn 

c. Siêu âm (AFC) 

d. Siêu âm nang noãn 

e. Khám tiền mê. 

2. Chi phí thủ thuật: 

a. Chọc hút trứng 

b. Tạo phôi, nuôi cấy phôi 

c. Chuyển phôi 

d. Trữ phôi toàn bộ 

e. Nuôi phôi ngày 5. 

3. Chi phí chuyển phôi đông lạnh: 

a. Thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung 

b. Siêu âm chuẩn bị niêm mạc tử cung 

c. Chi phí rã đông phôi  

d. Chi phí chuyển phôi sau rã đông 

e. Chi phí hỗ trợ phôi thoát màng. 

4. Chi phí sau chuyển phôi: 

a. Thuốc hỗ trợ giai đoạn hoàng thể + thuốc hỗ trợ thai đến thời điểm 07 tuần 

b. Xét nghiệm thử thai và siêu âm thai tại thời điểm thai 07 tuần 

c. Điều trị dọa sẩy thai, thai ngoài tử cung trước thời điểm 07 tuần 

d. Chi phí tái khám ngoài lịch hẹn do biến chứng trong quá trình điều trị. 

Lưu ý: 

1. Chi phí sẽ được hỗ trợ cho đến khi bệnh nhân có thai 07 tuần hoặc khi đã hết phôi đông lạnh sau lần 

kích thích buồng trứng (tùy theo điều kiện nào đến trước) 

2. Số phôi còn đông lạnh sau khi đã sinh bé sẽ được xử trí theo yêu cầu. Trường hợp bệnh nhân muốn sử 

dụng tiếp các phôi còn lại, bệnh nhân sẽ tự đóng phí gia hạn trữ phôi và rã đông chuyển phôi sau đó. 
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Các chi phí không nằm trong chương trình hỗ trợ: 

1. Chi phí khám, xét nghiệm (xét nghiệm tiền mê, nội soi chẩn đoán, siêu âm bơm nước buồng tử cung, 

chụp X-Quang cản quang buồng tử cung-vòi trứng,…) trước khi chính thức được nhận vào chương 

trình 

2. Chi phí xét nghiệm (xét nghiệm tiền mê, nội soi chẩn đoán, siêu âm bơm nước buồng tử cung, chụp 

X-Quang cản quang buồng tử cung-vòi trứng,…) phát sinh trong quá trình điều trị 

3. Chi phí tái khám ngoài lịch hẹn (không do biến chứng) trong quá trình điều trị 

4. Chi phí điều trị dọa sẩy thai, thai ngoài tử cung sau thời điểm thai 07 tuần 

5. Chi phí thuốc nằm ngoài danh mục điều trị 

6. Chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình điều trị.  

7. Chi phí chuyển phôi đông lạnh trong trường hợp bệnh nhân quay lại chuyển phôi quá 06 tháng kể từ 

ngày trữ phôi. 

CÁC BƯỚC XÉT DUYỆT HỒ SƠ 

 

Hồ sơ được xét duyệt qua 03 bước 

Bước 1: Nhận hồ sơ đăng ký tham gia 

Thời gian:  18/11/2020 – 23/11/2020 

Những hồ sơ gửi đến Bệnh viện Mỹ Đức (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) sẽ được nhận nếu: 

a. Gửi đúng trong thời gian quy định của chương trình, cụ thể từ ngày 18/11/2020 đến hết ngày 

23/11/2020 (Vui lòng không gửi hồ sơ trước ngày 18/11/2020)  

b. Đầy đủ các giấy tờ theo quy định  

(tham khảo “Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc lần VII, 2020-2021” tại trang 6) 

Bước 2: Sàng lọc hồ sơ theo các tiêu chuẩn tham gia 

Thời gian: 24/11/2020 – 07/12/2020 

Những hồ sơ gửi đến Bệnh viện Mỹ Đức đúng thời gian và đầy đủ các giấy tờ theo quy định sẽ được sàng lọc: 

a. Bác sĩ chuyên ngành tại IVFMD sẽ sàng lọc theo tiêu chuẩn tham gia chương trình 

b. Bác sĩ chuyên ngành tại IVFMD sẽ liên hệ qua điện thoại, kiểm tra tiền sử bệnh, tóm tắt bệnh án  

c. Các hồ sơ thỏa tiêu chuẩn sẽ được chọn theo thứ tự thời gian nhận hồ sơ 

d. Kết quả sàng lọc hồ sơ đạt tiêu chuẩn tham gia sẽ được thông báo trực tiếp đến số điện thoại hoặc 

email cung cấp trong MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA vào ngày 14/12/2020. 
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Bước 3: Điều trị tại IVFMD 

Thời gian: từ 14/12/2020 tại các cơ sở thuộc hệ thống IVFMD 

a. Bác sĩ chuyên ngành tại IVFMD sẽ thăm khám và siêu âm kiểm tra lại tình trạng tử cung, hai buồng 

trứng vào những ngày đầu vòng kinh và bắt đầu điều trị thụ tinh trong ống nghiệm 

b. Chương trình sẽ từ chối các trường hợp có kết quả kiểm tra không trùng khớp với thông tin đã cung 

cấp cho chương trình (qua hồ sơ và tư vấn với bác sĩ) 
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Đây là chương trình hỗ trợ kinh phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm dành cho các cặp vợ chồng đã có chỉ 

định mà chưa đủ điều kiện kinh tế để thực hiện. Chương trình được tiến hành dựa trên các nguyên tắc sau: 

1. Các cặp vợ chồng tự nguyện tham gia, cam kết tuân thủ đúng các quy trình/ quy định của chương trình 

và bệnh viện. 

2. Các hồ sơ được chọn thông qua 03 bước bởi Hội đồng xét duyệt. Trường hợp có nhiều hơn 60 hồ sơ 

đạt yêu cầu, các hồ sơ sẽ được chọn theo thứ tự thời gian (căn cứ thời gian hồ sơ được nhận tại bệnh 

viện hoặc dấu bưu điện). 

3. Trong trường hợp hồ sơ chưa được nhận tham gia, ban tổ chức sẽ không gửi trả lại hồ sơ. 

4. Các hồ sơ đủ điều kiện nhưng không tham gia được chương trình lần này sẽ được ưu tiên tham gia 

vào các chương trình lần sau (nếu có nguyện vọng). 

5. Trường hợp hồ sơ đã được xét duyệt, nhưng nếu người vợ có các bệnh lý nội khoa chống chỉ định 

mang thai hay chống chỉ định gây mê thì cũng sẽ không được tiếp tục tham gia. 

6. Các trường hợp hồ sơ đã được xét duyệt phải đến IVFMD thực hiện điều trị trong vòng tối đa 03 tháng 

kể từ ngày nhận được thư mời và quay lại chuyển phôi đông lạnh trong vòng tối đa 06 tháng kể từ 

ngày trữ phôi. Các trường hợp không tuân thủ quy định, nếu không có lý do chính đáng, sẽ không 

được tiếp tục tham gia chương trình hoặc phải thanh toán chi phí điều trị theo quy trình thường quy tại 

IVFMD. 

7. Đối với những trường hợp đã sinh bé sau khi tham gia chương trình, việc tiếp tục trữ lạnh phôi (nếu có 

phôi trữ lạnh) phải được tuân theo quy định của bệnh viện. 

8. Chương trình sẽ từ chối các trường hợp có kết quả kiểm tra không trùng khớp với thông tin đã gửi về 

cho chương trình tại bất kỳ thời điểm nào. 

9. Quyết định của Hội đồng xét duyệt là quyết định cuối cùng. Ban tổ chức sẽ không có trách nhiệm giải 

quyết các thắc mắc, khiếu nại phát sinh liên quan đến tiêu chí lựa chọn, kết quả thẩm định hồ sơ, 

phác đồ điều trị cũng như kết quả điều trị. 

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ: 

1. Email: ivfmd@myduchospital.vn 

2. Điện thoại: 090 680 9911 

3. Tư vấn trực tuyến – facebook: www.facebook.com/IVFMD.Vietnam 

 

  

http://www.facebook.com/IVFMD.Vietnam
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HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC LẦN VII, 2020-2021 

1. Thông tin hành chính 

 Mẫu đăng ký tham gia chương trình 

 Tóm tắt bệnh án của bác sĩ điều trị (không cần đóng dấu bệnh viện) 

 Bản photo chứng minh nhân dân của cả 2 vợ chồng và giấy đăng ký kết hôn 

 Giấy xác nhận thuộc diện gia đình khó khăn do chính quyền địa phương xác nhận 

2. Xét nghiệm của người vợ 

 HIV (02 bản photo) 

 Giang mai (02 bản photo) 

 Siêu âm nhũ (02 bản photo) 

 Xét nghiệm AMH  HOẶC  siêu âm đếm nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ - AFC (02 bản photo) 

 Siêu âm phụ khoa (02 bản photo) 

 Giấy tờ liên quan đến tiền căn nội khoa, tiền căn phẫu thuật, tiền căn bệnh lý (nếu có, 02 bản photo) 

 Các xét nghiệm khác (nếu có, 02 bản photo) 

3. Xét nghiệm của người chồng 

 HIV (02 bản photo) 

 Giang mai (02 bản photo) 

 Tinh dịch đồ (02 bản photo) 

 Các xét nghiệm khác (nếu có, 02 bản photo) 

 Vui lòng gửi kèm tất cả các xét nghiệm khác (nếu có) 

 

Lưu ý: 

1. Hình thức hồ sơ: 

Toàn bộ hồ sơ được cho vào phong bì, bên ngoài ghi rõ: 

Hồ sơ đăng ký tham gia  
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2. Nơi nhận hồ sơ: 

BỘ PHẬN LỄ TÂN - BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC 

Số 04 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

3. Hình thức gửi hồ sơ: 

Gửi trực tiếp tại Bệnh viện Mỹ Đức 

Gửi bưu điện đến Bệnh viện Mỹ Đức (hồ sơ nên gửi bảo đảm để tránh thất lạc)  


