Xét Nghiệm
Di Truyền
Khám phá bộ gen
nói lên điều gì về
sức khỏe

Bộ Gen Nói Lên Điều Gì Về Sức Khỏe Của Quý Vị
Tại NorthShore và Swedish Medical Group, chúng tôi đưa di truyền vào
chương trình chăm sóc của mỗi bệnh nhân. Xét nghiệm di truyền, cùng
tiền sử sức khỏe gia đình của quý vị, giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe hiểu được nguy cơ di truyền mắc một số bệnh nhất định để có
thể cùng quý vị xây dựng kế hoạch sàng lọc và phòng ngừa chủ động tùy
chỉnh cho quý vị.
Trao đổi với bác sĩ của NorthShore hoặc Swedish Medical Group của
quý vị để bắt đầu ngay hôm nay.

Có Được Thông Tin Chi Tiết Hữu Ích,
Thực Tế với Xét Nghiệm Di Truyền
• Xét nghiệm di truyền có thể giúp quý vị tìm hiểu về nguy cơ mắc một số
bệnh ung thư và bệnh tim cũng như cách cơ thể quý vị có thể xử lý một
số loại thuốc nhất định.

northshore.org/apc
847-570-GENE (4363)

• Kết quả có thể giúp bác sĩ của quý vị xây dựng kế hoạch sàng lọc và
phòng ngừa tùy chỉnh theo quý vị.
• Kết quả xét nghiệm của quý vị cũng có thể giúp các thành viên trong gia
đình quý vị hiểu được họ có nguy cơ như thế nào đối với một số tình
trạng bệnh lý nhất định.

Quý Vị Sẽ Biết Được Những Gì
Sàng Lọc Sức Khỏe Di Truyền

Chi phí bệnh nhân phải trả cho xét nghiệm di truyền này là $99.

Ung Thư
Nguy cơ mắc bệnh do di truyền đối với ung thư vú, buồng trứng,
tử cung, đại trực tràng, tế bào hắc tố, tuyến tụy, dạ dày và tuyến
tiền liệt
Tim
Nguy cơ mắc một số bệnh tim do di truyền, như cholesterol cao
do di truyền, có thể được kiểm soát theo cách khác so với các
bệnh tim không có yếu tố di truyền
Thuốc
Các gen có thể ảnh hưởng như thế nào đến cách cơ thể quý vị xử
lý các loại thuốc nhất định*
Các Tình Trạng Sức Khỏe Khác
Nguy cơ mắc các tình trạng khác do di truyền

Bảng Xét Nghiệm Ung Thư Di Truyền
Đối với những bệnh nhân có tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc ung thư,
chúng tôi cũng cung cấp xét nghiệm ung thư di truyền thông qua đối tác
xét nghiệm Sema4 của chúng tôi, và xét nghiệm này sẽ được lập hóa đơn
cho bảo hiểm của quý vị.

northshore.org

* Không thay đổi hoặc ngừng sử dụng bất kỳ loại thuốc nào dựa trên báo cáo xét
nghiệm di truyền khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị.

Để sắp xếp lịch hẹn hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số (847) 570-GENE hoặc truy
cập trang web trực tuyến của chúng tôi tại northshore.org/apc.

Xét Nghiệm Di Truyền
Cách Thức Thực Hiện
Hoàn thành Đánh Giá Di Truyền và Sức Khỏe (GWA)
Trực Tuyến
Quý vị sẽ được yêu cầu hoàn thành GWA qua NorthShoreConnect
trước lần khám thể chất thường niên. Đánh giá sẽ hỏi về tiền sử
cá nhân và gia đình của quý vị đối với một số tình trạng sức khỏe.
Dựa trên các câu trả lời của quý vị, quý vị sẽ nhận được thông tin
liên quan đến nguy cơ phát triển một số tình trạng bệnh di truyền
của mình. Nếu quý vị quyết định tiếp tục xét nghiệm, quý vị sẽ cần
phải hoàn thành biểu mẫu chấp thuận.

Yêu Cầu Thông Qua Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc
Sức Khỏe Của Quý Vị
If you indicate that you would like your healthcare provider to
place orders for recommended genetic testing, he or she will
do so at your upcoming visit.

Hoàn Thành Lấy Mẫu Máu
Khi bác sĩ của quý vị đã chỉ định xét nghiệm di truyền, quý vị
phải đến bất kỳ phòng xét nghiệm nào của NorthShore hoặc
NorthShore Immediate Care Center để xét nghiệm máu. Truy
cập northshore.org/labs hoặc northshore.org/immediatecare
để tìm một địa điểm gần quý vị.

Nhận Kết Quả
Kết quả thường có sau 4 tuần kể từ thời điểm lấy mẫu máu. Quý
vị sẽ nhận được email từ NorthShoreConnect khi có kết quả
cùng hướng dẫn cách xem kết quả qua NorthShoreConnect.

Xây Dựng Kế Hoạch Chăm Sóc Với Bác Sĩ
Dựa trên kết quả, bác sĩ sẽ giúp quý vị xây dựng kế hoạch sàng lọc
cá nhân hóa dựa trên các hướng dẫn và khuyến nghị lâm sàng.

Quyền Riêng Tư và Bảo Mật
NorthShore rất coi trọng quyền riêng tư của quý vị và tuân thủ tất cả các
yêu cầu của HIPAA liên quan đến thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI).
Chỉ thông tin cần thiết để hoàn tất xét nghiệm mới được chia sẻ với
Sema4, đối tác xét nghiệm của NorthShore. Không có dữ liệu nào khác
được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của quý vị.
Quý vị cũng có các quyền theo GINA, Đạo Luật Không Phân Biệt Đối Xử
dựa trên Thông Tin Di Truyền của liên bang, bảo vệ quý vị khỏi nhiều
hình thức phân biệt đối xử, bao gồm bảo hiểm sức khỏe và việc làm.
Để biết thêm thông tin về GINA, hãy truy cập northshore.org/apc.

Đăng ký
NorthShoreConnect
là cổng thông tin trực tuyến an toàn và dễ
sử dụng giúp quý vị tiếp cận thông tin
chăm sóc sức khỏe 24/7 dễ dàng thông
qua máy tính hoặc thiết bị di động.
NorthShoreConnect giúp quý vị:
• Xem lại kết quả xét nghiệm NorthShore
• Sắp xếp lịch hẹn với NorthShore
• Liên lạc với đội ngũ chăm sóc quý vị
• Thanh toán các hóa đơn y tế của
NorthShore
Để lập tài khoản NorthShoreConnect, truy
cập northshoreconnect.org.
Nhấp vào “Sign Up Now” (Đăng Ký Ngay)
và hoàn thành biểu mẫu trực tuyến.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc
cần thêm thông tin, vui lòng gọi đến văn
phòng bác sĩ của quý vị hoặc đường dây
hỗ trợ NorthShoreConnect theo số
(847) 425-3900.

