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TIÊU CHUẨN THAM GIA 

Chương trình hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm “ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC” lần VI, 2019-2020 

 

 

STT Tiêu chuẩn Ghi chú 

1 Cặp vợ chồng chưa có con chung  

2 Có chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm - Chưa làm hay đã thất bại 01 chu kỳ 

 

3 Cả hai vợ chồng không mắc bệnh  

lây truyền qua đường tình dục 

- HIV, giang mai  

- Xét nghiệm thực hiện trong vòng 03 tháng  

(tại thời điểm nộp hồ sơ) 

4 Tuổi vợ - ≤37 tuổi  

(theo CMND, tại thời điểm nộp hồ sơ) 

5 Dự trữ buồng trứng bình thường - AMH ≥2,5 ng/ml HOẶC AFC ≥10 

- Không có buồng trứng đa nang 

- Không có khối u buồng trứng > 3cm 

(1 hay 2 bên) 

- Xét nghiệm thực hiện trong vòng 03 tháng  

(tại thời điểm nộp hồ sơ) 

6 Tử cung không bất thường - Không có u xơ tử cung to (> 3cm)  

- Lòng tử cung bình thường 

- Không có tổn thương dạng adenomyosis (bệnh 

tuyến – cơ tử cung) 

- Tử cung không bị dị dạng, nhi hóa  

- Siêu âm thực hiện trong vòng 03 tháng 

(tại thời điểm nộp hồ sơ) 

7 Tiêu chuẩn khác (người vợ) - Kết quả siêu âm nhũ bình thường 

- Ống dẫn trứng không ứ dịch, nếu có thì đã được 

xử trí bằng kẹp hoặc cắt 

8 Tinh trùng chồng - ≥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) 

- Không bất thường nặng về hình dạng tinh trùng 

(như tinh trùng đầu kim, đầu tròn) 

- Xét nghiệm thực hiện trong vòng 06 tháng 

(tại thời điểm nộp hồ sơ) 

9 Kinh tế khó khăn - Xác nhận của chính quyền địa phương 

- Đủ điều kiện tự túc ăn ở, đi lại trong quá trình 

điều trị 

 


