
適合接種年齡
Tuổi tiêm chủng thích 

hợp 

疫 苗 種 類
Loại vắc xin Mũi tiêm 

預約日期
Ngày tháng 
hẹn trước

接種日期
Ngày tháng 
tiêm chủng

接種單位
Đơn vị tiêm 

chủng 

出生 24 小時
內儘速接種
Nhanh chóng t iêm 
chủng trong vòng 24 
tiếng sau sinh

B 型 肝 炎 免 疫 球 蛋 白
Kháng thể viêm gan B

一劑
Một mũi

接種　    年　　   月　　   日
Tiêm chủng: Ngày   tháng      năm
時間　 　   　時　　　　   分
Thời gian:        giờ                 phút

B  型 肝 炎 疫 苗
Vắc xin viêm gan B

第一劑
Mũi 1 

接種　    年　　   月　　   日
Tiêm chủng: Ngày   tháng      năm
時間　 　   　時　　　　   分
Thời gian:        giờ                 phút

出生滿 1 個月
Đủ 1 tháng tuổi 

B  型 肝 炎 疫 苗
Vắc xin viêm gan B

第二劑
Mũi 2 

出生滿 2 個月
Đủ 2 tháng tuổi 

13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗
Vắc xin phế cầu khuẩn liên hợp 13

第一劑
Mũi 1 

白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜
血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
Vắc xin 5 trong 1 gồm Bạch hầu, uốn ván, ho 
gà vô bào, Haemophilus influenza tuýp b, bại 
liệt bất hoạt ở trẻ nhỏ

出生滿 4 個月
Đủ 4 tháng tuổi 

13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗
Vắc xin phế cầu khuẩn liên hợp 13

第二劑
Mũi 2 

白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜
血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
Vắc xin 5 trong 1 gồm Bạch hầu, uốn ván, ho 
gà vô bào, Haemophilus influenza tuýp b, bại 
liệt bất hoạt ở trẻ nhỏ

★出生滿5 個月
★ Đủ 5 tháng tuổi

卡 介 苗
Vắc xin BCG

一劑
Mũi 1 

出生滿 6 個月
Đủ 6 tháng tuổi 

B  型 肝 炎 疫 苗
Vắc xin viêm gan B

第三劑
Mũi 3

白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜
血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
Vắc xin 5 trong 1 gồm Bạch hầu, uốn ván, ho 
gà vô bào, Haemophilus influenza tuýp b, bại 
liệt bất hoạt ở trẻ nhỏ

出生滿 6 個月
至 12 個月
Đủ 6 tháng đến 12 tháng 
tuổi

流感疫苗 ( 每年 1 0 月起接種 )
Vắc xin cúm 
(tiêm chủng bắt đầu từ tháng 10 hàng năm)

第一劑
Mũi 1

流感疫苗(初次接種需接種第二劑)
Vắc xin cúm (Tiêm chủng lần đầu cần tiêm chủng mũi thứ 2)

隔4 週 § 第二劑
Mũi 2 cách 4 tuần 

出生滿 12 個月
Đủ 12 tháng tuổi 

母親為 B 肝 e 抗原陽性的寶寶應抽血檢測 B 型肝炎表面抗原（HBsAg）及表面抗體
（anti-HBs），詳見第 228 頁。
Trẻ được sinh ra từ người mẹ dương tính với kháng nguyên e viêm gan B thì cần lấy máu kiểm tra kháng nguyên bề 
mặt viêm gan B (HBsAg) và kháng thể bề mặt (Anti-HBs)

適合接種年齡
Tuổi tiêm chủng thích 

hợp 

疫 苗 種 類
Loại vắc xin Mũi tiêm 

預約日期
Ngày tháng 
hẹn trước

接種日期
Ngày tháng 
tiêm chủng

接種單位
Đơn vị tiêm 

chủng 

出生滿 12 個月
Đủ 12 tháng tuổi 

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗
Vắc xin hỗn hợp Sởi, quai bị , Rubella 

第一劑
Mũi 1 

水 痘 疫 苗
Thủy đậu 

一劑
1 mũi

出 生 滿 12 到
15 個月
Đủ 12-15 tháng tuổi 

13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗
Vắc xin phế cầu khuẩn liên hợp 13

第三劑
Mũi 3

◎ A 型 肝 炎 疫 苗
◎ Vắc xin viêm gan A 

第一劑
Mũi 1 

出生滿 12 個月
至 24 個月
Đủ 12 tháng tuổi đến 24 
tháng tuổi

流感疫苗 ( 每年 1 0 月起接種 )
Vắc xin cúm (tiêm chủng bắt đầu từ tháng 10 
hàng năm)

第一劑
Mũi 1 

流感疫苗(初次接種需接種第二劑)
Vắc xin cúm (tiêm chủng lần đầu cần tiêm 
chủng mũi thứ 2)

隔4 週 § 第二劑
Mũi 2 cách 4 tuần 

出生滿 15 個月
Đủ 15 tháng tuổi 

※ 日本腦炎疫苗 ( 活性減毒 )
※ Vắc xin viêm não Nhật Bản (giảm độc 
hoạt tính)

第一劑
Mũi 1 

出 生 滿 18 至
21 個月
Đủ 18 tháng tuổi đến 21 
tháng tuổi 

白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜
血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
Vắc xin 5 trong 1 gồm Bạch hầu, uốn ván, ho 
gà vô bào, Haemophilus influenza tuýp b, bại 
liệt bất hoạt ở trẻ nhỏ 

第四劑
Mũi 4

◎ A 型 肝 炎 疫 苗
◎ Vắc xin viêm gan A 

隔6個月第二劑
Mũi 2 cách 6 tháng 

出生滿 24 個月
至 36 個月
Đủ 24 đến 36 tháng tuổi 

流感疫苗 ( 每年 1 0 月起接種 )
Vắc xin cúm (tiêm chủng bắt đầu từ tháng 10 
hàng năm)

第一劑
Mũi 1 

流感疫苗(初次接種需接種第二劑)
Vắc xin cúm (tiêm chủng lần đầu cần tiêm 
chủng mũi thứ 2)

隔4 週 § 第二劑
Mũi 2 cách 4 tuần 

出生滿 27 個月
Đủ 27 tháng tuổi 

※ 日本腦炎疫苗 ( 活性減毒 )
※ Vắc xin viêm não Nhật Bản (giảm độc 
hoạt tính)

隔 12 個月
第二劑
Mũi 2 cách 12 
tháng 

預防接種時程及紀錄表
Bảng ghi chép và thời gian tiêm chủng dự phòng

支持菸品健康福利捐
寶貝疫苗防護有資源
Ủng hộ quyên góp phúc 
lợi sức khỏe thuốc lá 
Trẻ em có nguồn vắc xin 
bảo vệ

姓名：                                              身份證字號：                                  
Họ tên:             Số chứng minh thư:

出生日期：民國                       年                      月                       日 性 別：                       
Ngày tháng  năm sinh:                         (Ngày)                   (tháng) (năm) Giới tính :

聯絡住址：                                                      電 話：                       
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại

戶籍地址：                                                      電 話：                       
Địa chỉ hộ tịch: Điện thoại

母親姓名：                                                      □低出生體重兒， 　     公克
Họ tên mẹ :                      Sơ sinh thấp cân,                                 gam

預防接種時程及紀錄表（續 1）
Bảng ghi chép và thời gian tiêm chủng dự phòng (tiếp 1)

預防接種時程及紀錄表（續 2） 預防接種時程及紀錄表（續 3）

◎ A 型肝炎疫苗係由財團法人寶佳公益慈善基金會捐贈，實施對象為民國 106
   年（含）以後出生年滿 12 個月以上之幼兒。
※ 如幼兒改接種不活化日本腦炎疫苗，請於本頁日本腦炎欄位註記“如後頁＂
   ，並於後頁（續 3）登錄接種資料。
§8 歲 ( 含 ) 以下幼兒初次接種流感疫苗應接種兩劑，第一、二劑間隔 4 週以上
，其後每年應接種一劑。國小學童於學校全面接種一劑。

§8 歲 ( 含 ) 以下幼兒初次接種流感疫苗應接種兩劑，第一、二劑間隔 4 週以上，
  其後每年應接種一劑。國小學童於學校全面接種一劑。

* 表列為目前由政府提供之預防接種項目。如有疑問請撥打各縣市衛生局預防
  接種專線或 1922 洽詢。

* 本接種紀錄請家長務必永久保存，以備國小新生入學、出國留學及各項健康
  紀錄檢查之需。

適合接種年齡
Tuổi tiêm chủng thích 

hợp 

疫 苗 種 類
Loại vắc xin Mũi tiêm 

預約日期
Ngày tháng 
hẹn trước

接種日期
Ngày tháng 
tiêm chủng

接種單位
Đơn vị tiêm 

chủng 

出 生 滿 3 歲 至
4 歲 
Đủ 3 tuổi  đến 4 tuổi 

流感疫苗 ( 每年 1 0 月起接種 )
Vắc xin cúm (tiêm chủng bắt đầu từ tháng 10 
hàng năm)

第一劑
Mũi 1 

流感疫苗(初次接種需接種第二劑)
Vắc xin cúm (tiêm chủng lần đầu cần tiêm 
chủng mũi thứ 2)

隔4 週 § 第二劑
Mũi 2 cách 4 tuần 

出 生 滿 4 歲 至
5 歲 
Đủ 4 tuổi đến 5 tuổi 

流感疫苗 ( 每年 1 0 月起接種 )
Vắc xin cúm (tiêm chủng bắt đầu từ tháng 10 
hàng năm)

第一劑
Mũi 1 

流感疫苗(初次接種需接種第二劑)
Vắc xin cúm (tiêm chủng lần đầu cần tiêm 
chủng mũi thứ 2)

隔4 週 § 第二劑
Mũi 2 cách 4 tuần 

出 生 滿 5 歲 至
6 歲 
Đủ 5 tuổi đến 6 tuổi 

流感疫苗 ( 每年 1 0 月起接種 )
Vắc xin cúm (tiêm chủng bắt đầu từ tháng 10 
hàng năm)

第一劑
Mũi 1 

流感疫苗(初次接種需接種第二劑)
Vắc xin cúm (tiêm chủng lần đầu cần tiêm 
chủng mũi thứ 2)

隔4 週 § 第二劑
Mũi 2 cách 4 tuần 

出生滿 5 歲至
入國小前
Đủ 5 tuổi đến trước 
khi vào tiểu học 

白喉破傷風非細胞性百日咳及
不活化小兒麻痺混合疫苗
Vắc xin hỗn hợp  Bạch hầu, uốn ván, ho gà 
vô bào, Haemophilus influenza tuýp b, bại 
liệt bất hoạt ở trẻ nhỏ

一劑
1 mũi 

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗
Vắc xin hỗn hợp Sởi, quai bị , Rubella

第二劑
Mũi 2 

出生滿 6 歲至
入國小前
Đủ 6 tuổi đến trước 
khi vào tiểu học

流感疫苗 ( 每年 1 0 月起接種 )
Vắc xin cúm (tiêm chủng bắt đầu từ tháng 10 
hàng năm)

第一劑
Mũi 1 

流感疫苗(初次接種需接種第二劑)
Vắc xin cúm (tiêm chủng lần đầu cần tiêm 
chủng mũi thứ 2)

隔4 週 § 第二劑
Mũi 2 cách 4 tuần 

國小一年級
Lớp 1 tiểu học 

卡介苗 ( 無接種紀錄者補種 )
Vắc xin BCG
(người không có hồ sơ tiêm chủng cần tiêm chủng bổ 
sung)

一劑
1 mũi 

適合接種年齡
Tuổi tiêm chủng thích 

hợp 

疫 苗 種 類
Loại vắc xin Mũi tiêm 

預約日期
Ngày tháng 
hẹn trước

接種日期
Ngày tháng 
tiêm chủng

接種單位
Đơn vị tiêm 

chủng 

出生滿 15 個月
Đủ 15 tháng tuổi

日本腦炎疫苗 ( 不活化疫苗 )
Vắc xin viêm não Nhật Bản (vắc xin không 
hoạt hóa )

第一劑
Mũi 1 

日本腦炎疫苗 ( 不活化疫苗 )
Vắc xin viêm não Nhật Bản (vắc xin không 
hoạt hóa )

隔4 週 § 第二劑
Mũi 2 cách 4 tuần

出生滿 28 個月
Đủ 28 tháng tuổi 

日本腦炎疫苗 ( 不活化疫苗 )
Vắc xin viêm não Nhật Bản (vắc xin không 
hoạt hóa )

第三劑
Mũi 3

出生滿 5 歲至
入國小前
Đủ 5 tuổi đến trước 
khi vào tiểu học

日本腦炎疫苗 ( 不活化疫苗 )
Vắc xin viêm não Nhật Bản (vắc xin không 
hoạt hóa )

第四劑
Mũi 4

※ 備註
(1) 免疫不全等不適用活性減毒日本腦炎疫苗之幼兒，政府另提供有不活化日
    本腦炎疫苗，可請醫療院所協助洽轄區衛生所申請於院所完成接種。
(2) 本頁空白欄提供嬰幼兒及學幼童各項新增或自費接種疫苗登錄之需。
(3) 各項自費接種疫苗請明列疫苗名稱，以利接種資料之完整登錄與後續應接
    種劑別之評估。

※ Ghi chú 
(1)Trẻ nhỏ khiếm khuyết miễn dịch không sử dụng vắc xin viêm não Nhật Bản hoạt tính giảm độc, chính phủ cung cấp vắc xin 

khác là vắc xin viêm não Nhật Bản không hoạt hóa, có thể xin bệnh viện hỗ trợ liên hệ với Sở Y tế của khu vực quản lý để 
xin hoàn thành tiêm chủng ở bệnh viện.

(2)Cột để trống tại trang này cung cấp cho nhu cầu ghi chép bổ sung hoặc tiêm chủng vắc xin tự phí của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
(3)Các vắc xin tiêm chủng tự phí xin hãy ghi rõ tên vắc xin, để tiện cho việc đăng nhập hoàn chỉnh các thông tin tiêm chủng và 

đánh giá các loại vắc xin cần tiêm chủng về sau.

§ Trẻ nhỏ (từ) 8 tuổi trở xuống lần đầu tiêm chủng vắc xin cúm cần tiêm 2 mũi, thời gian mũi 1 cách mũi 2 là 4 tuần trở lên, sau đó mỗi 
năm cần tiêm chủng 1 mũi, trẻ em tiểu học tiêm chủng toàn diện một mũi tại trường .

* Bảng liệt kê hạng mục tiêm chủng dự phòng  hiện do chính phủ cung cấp, nếu có thắc mắc gì xin hãy gọi điện cho điện thoại tiêm 
chủng dự phòng của Cục Y tế các huyện thị hoặc 1922 để tìm hiểu .

* Kính mong các vị phụ huỵnh bảo quản vĩnh viễn hồ sơ tiêm chủng này, đề phòng cho nhu cầu nhập học bậc tiểu học, du học ở nước 
ngoài và các kiểm tra hồ sơ sức khỏe. 

◎ Vắc xin viêm gan A là Quỹ từ thiện công tích Bảo Giai Tài Đoàn Pháp Nhân quyên tặng, đối tượng áp dụng là trẻ nhỏ đủ       
12 tháng tuổi trở lên sinh (từ) sau năm 2017 .

※ Nếu trẻ nhỏ đổi sang tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật Bản không hoạt hóa, xin hãy ghi chú “như trang sau ở cột viêm 
não Nhật Bản trang này , đồng thời đăng nhập thông tin tiêm chủ ng ở trang sau (tiếp theo 3) .

§ Trẻ nhỏ (từ) 8 tuổi trở xuống lần đầu tiêm chủng vắc xin cúm cần tiêm 2 mũi, thời gian mũi 1 cách mũi 2 là 4 tuần trở lên, 
sau đó mỗi năm cần tiêm chủng 1 mũi, trẻ em tiểu học tiêm chủng toàn diện một mũi tại trường .

★ 建議接種時間為出生滿 5-8 個月
§8 歲 ( 含 ) 以下幼兒初次接種流感疫苗應接種兩劑，第一、二劑間隔 4 週以上
，其後每年應接種一劑。國小學童於學校全面接種一劑。
★ Kiến nghị thời gian tiêm chủng là đủ 5 tháng tuổi -8 tháng tuổi 
§Trẻ nhỏ (từ) 8 tuổi trở xuống lần đầu tiêm chủng vắc xin cúm cần tiêm 2 mũi, thời gian mũi 1 cách mũi 2 là 4 tuần trở lên, sau đó 

mỗi năm cần tiêm chủng 1 mũi, trẻ em tiểu học tiêm chủng toàn diện một mũi tại trường .

Bảng ghi chép và thời gian tiêm chủng dự phòng (tiếp 2) Bảng ghi chép và thời gian tiêm chủng dự phòng (tiếp 3)



兒童牙齒塗氟補助時程及記錄
Ghi chép thời gian hỗ trợ tráng fluoride trên răng trẻ em

補助時程
Thời gian hỗ trợ 

日
期

Ngày 
tháng 

服務項目
Hạng mục phục vụ 院所名稱牙

醫師簽章
Tên bệnh viện 

Bác sỹ nha khoa ký 
đóng dấu 

塗氟
Tráng fluoride

潔牙衛教
Giáo dục vệ 

sinh răng 
miệng

口腔檢查
Kiểm tra khoang miệng

6 個月—1 歲
6 tháng -1 tuổi 

第一次
Lần thứ 1

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

1 歲—1 歲半
1 tuổi -1 tuổi rưỡi 

第二次
Lần thứ 2

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

1 歲半—2 歲
1 tuổi rưỡi -2 tuổi 

第三次
Lần thứ 3

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

2 歲—2 歲半
2 tuổi -2 tuổi rưỡi

第四次
Lần thứ 4

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

2 歲半—3 歲
2 tuổi rưỡi - 3 tuổi

第五次
Lần thứ 5

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

3 歲—3 歲半
3 tuổi -3 tuổi rưỡi

第六次
Lần thứ 6

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

3 歲半—4 歲
3 tuổi rưỡi -4 tuổi

第七次
Lần thứ 7

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

4 歲—4 歲半
4 tuổi – 4 tuổi rưỡi

第八次
Lần thứ 8

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

4 歲半—5 歲
4 tuổi rưỡi -5 tuổi

第九次
Lần thứ 9 

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

5 歲—5 歲半
5 tuổi – 5 tuổi rưỡi 

第十次
Lần thứ 10

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

5 歲半—6 歲
5 tuổi rưỡi – 6 tuổi

第十一次
Lần thứ 11 

有 □Có

無 □Không
有 □Có

無 □Không
有齲齒 □  Có răng sâu

無齲齒 □ Không có răng sâu

＊衛生福利部心理及口腔健康司為了兒童口腔健康，補助未滿 6 歲兒童牙齒塗氟，由牙醫師每半年塗氟一次，
   口腔檢查及衛教，請家長多利用，不要放棄權利。
＊口腔保健記得二要二不：
   一要：睡前一定要刷牙，一天至少刷兩次。
   二要：要有「氟」，包括使用含氟牙膏、每半年接受牙醫師塗氟及口腔檢查。
   一不：不要傷害牙齒；少甜食，多漱口，絕對不要含奶瓶睡覺。
   二不：不要以口餵食，家長們自己咀嚼過的食物不要再餵食寶寶。
＊ 6 歲恆牙第一大臼齒長出後，就要至牙醫院接受窩溝封填服務。
＊ Vụ sức khỏe tâm lý và khoang miệng Bộ Phúc Lợi Y tế vì sức khỏe khoang miệng trẻ em, hỗ trợ tráng fluoride cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, do bác sỹ nha 

khoa cứ 6 tháng mỗi  năm thực hiện tráng fluoride một lần, kiểm tra và hướng dẫn vệ sinh khoang miệng, kính mong các phụ huynh tranh thủ tận 
dụng, không nên từ chối quyền lợi.

＊ Giữ gìn sức khỏe khoang miệng cần nhớ “2 nên 2 không”:
1 nên: Nhất định phải đánh răng trước khi ngủ, mỗi ngày tối thiểu đáng răng 2 lần 
2 nên: nên có “fluoride” bao gồm sử dụng kem đánh răng fluoride, thực hiện tráng fluoride và kiểm tra khoang miệng vào nửa năm hàng năm.
1 không : không nên làm tổn thương răng , ăn ít đồ ngọt, súc miệng nhiều , tuyệt đối không ngậm bình sữa để ngủ.
2 không: Không nên cho ăn bằng miệng, thực phẩm mà các vị phụ huynh đã từng nhai không nên bón cho trẻ nhỏ.

＊ Sau khi mọc răng hàm đầu tiên răng vĩnh viễn lúc 6 tuổi, thì nên đến bệnh viện nha khoa thực hiện dịch vụ lấp đầy hốc răng.  

新生兒篩檢紀錄表 Bảng ghi chép kiểm tra sàng lọc trẻ sơ sinh 

補助項目
Hạng mục hỗ trợ 

補助時程
Thời gian hỗ 

trợ

建議年齡
Độ tuổi kiến nghị 

檢查日期
Ngày tháng 

kiểm tra 

採集/ 檢查院所
Bệnh viện thu thập /

kiểm tra 

結果
Kết quả 

新生兒先天性代謝
異常疾病篩檢 
( 見第 16.17 頁 )
Kiểm tra sàng lọc bệnh 
rối loạn chuyển hóa bẩm 
sinh trẻ sơ sinh 
(xem trang 16,17)

出生1個月
內
Trong vòng 1 
tháng tuổi 

□異常 
bất thường
□無異常 
Không bất thường
□未 / 拒篩
 Không/từ chối sàng lọc

新生兒聽力篩檢 
( 見第 18 頁 )
Kiểm tra sàng lọc thính 
lực tré sơ sinh (Xem trang 
18)

出生3個月
內
Trong vòng 3 
tháng tuổi

左耳：□通過
Tai trái     Thông qua

      □不通過
              Không thông qua

      □未 / 拒篩
          Không/từ chối sàng lọc
右耳：□通過
Tai phải    Thông qua

      □不通過
              Không thông qua

      □未 / 拒篩
          Không/từ chối sàng lọc

大便卡篩檢第 1 次 ※
Kiểm tra sàng lọc thẻ 
phân lần thứ 1※

出生滿1 週內
Trong vòng đủ 1 tuần tuổi

□正常 Bình thường

□不正常 Không bình thường

□不確定或不知道
Không xác định hoặc không biết

大便卡篩檢第 2 次 ※
Kiểm tra sàng lọc thẻ 
phân lần 2※

出生滿 1 個月接種 B 肝
疫苗第 2 劑時
Khi đủ 1 tháng tuổi tiêm 
chủng vắc xin viêm gan B 
mũi 2  

□正常 Bình thường

□不正常 Không bình thường

□不確定或不知道
Không xác định hoặc không biết

髖關節篩檢 
( 見第 19 頁 )
Kiểm tra sàng lọc khớp 
hông (xem trang 19)

□正常 Bình thường

□不正常 Không bình thường

□不確定或不知道
Không xác định hoặc không biết

※ 大便卡篩檢之重要性，請見第 4-5 頁；另請檢查院所協助將篩檢結果上傳至全國性預防接種資訊管理系統
    (NIIS)，共同守護嬰兒健康 ( 詳請洽轄區衛生局 )。
※ Tầm quan trọng của sàng lọc kiểm tra thẻ phân, xin hãy xem trang 4-5, ngoài ra xin hãy mời bệnh viện kiểm tra hỗ trợ tải kết quả kiểm tra sàng lọc lên 

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng dự phòng toàn quốc (NIIS), cùng tuân thủ bảo vệ Sức khỏe trẻ sơ sinh (xin hãy mời/ tìm hiểu tại Cục Y tế khu vực 
quản lý).


