
Các dấu hiệu cảnh báo của việc sẩy thai
Các dấu hiệu cảnh báo của việc sẩy thai có thể bao 
gồm một hoặc tất cả các triệu chứng sau:

•	 đau dữ dội ở bụng dưới

•	 vọp bẻ

•	 xuất huyết âm đạo 

Nếu bạn nghĩ mình đang bị sẩy thai, thì phải:

•	 hỏi ý kiến một chuyên viên y tế như bác sĩ hoặc

•	 gọi đến healthdirect ở Úc qua số 1800 022 222 – 
đường dây cố vấn và thông tin y tế của chính phủ 
và làm việc 24 giờ mỗi ngày

Những gì chúng ta biết về việc   
sẩy thai sớm
•	 Sẩy thai thường xảy ra ở những tháng đầu của thai 

kỳ – xảy ra ở mức cứ khoảng 5 vụ có thai đã được 
xác nhận thì có một vụ bị sẩy thai

•	 Sẩy thai có thể là điều đau buồn cho bậc cha mẹ

•	 Việc tránh căng thẳng, công việc và sinh hoạt hàng 
ngày không ngăn chận được việc sẩy thai

•	 Sự can thiệp y tế không chận đứng được việc sẩy 
thai, nhưng việc can thiệp để khỏi sẩy thai lần nữa 
thì có thể giúp ích

•	 Sẩy thai có thể là hậu quả của một số vấn đề về mặt 
phát triển của thai nhi đang lớn

•	 Các phụ nữ đã sẩy thai vẫn có thể có những đứa 
con lành mạnh trong tương lai

•	 Tìm sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè để giúp bạn 
vượt qua lúc khó khăn này

•	 Có sẵn sự hỗ trợ phụ trội từ các cơ quan hỗ trợ và 
cố vấn. Hãy điện thoại đến SIDS and Kids NSW qua 
số 1800 651 186

Các thức ăn nên tránh
Các thức ăn bị nhiễm vi khuẩn Listeria có thể rất 
nguy hiểm cho thai nhi. Listeria là một vi khuẩn 
có thể gây ra một loại ngộ độc thực phẩm gọi là 
listeriosis. Các thức ăn có thể bị nhiễm Listeria gồm 
có phó mát mềm mà chưa được diệt khuẩn, thịt ép 
lạnh, hải sản chưa nấu và xông khói, rau quả trộn làm 
sẵn, cà rem mềm và món ba-tê.

Biến chứng lúc mới có thai 
– 3 tháng đầu 
Ba tháng đầu lúc có thai có thể là thời gian bất trắc.

Cứ khoảng năm trường hợp có thai đã được xác 
nhận thì trong đó có một vụ sẩy thai. Đôi khi khó 
biết việc sẩy thai đangxảy ra hay không vì nhiều phụ 
nữ bị đau nhói, giật thúc hoặc đau nhẹ giống như có 
kinh, trong những tuần lễ đầu khi có thai vì tử cung 
bắt đầu lớn ra.

Nghĩ đến 
việc có con -

hoạch định việc có thai 
và bắt đầu có thai
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Muốn biết thêm  
chi tiết
healthdirect Australia 
1800 022 222  
Đường dây tư vấn và thông tin y tế của chính phủ, làm 
việc 24 giờ mỗi ngày để giúp bệnh nhân liên lạc với các 
y tá có đăng ký mà có thể giúp thẩm định xem quý vị 
có cần giúp đỡ về mặt y tế hay không, và nối kết quý vị 
tới các tiện ích của địa phương.

MotherSafe NSW  
(02) 9382 6539 hoặc 1800 647 848 
Một dịch vụ cố vấn miễn phí cho phụ nữ quan tâm 
về việc tiếp xúc với ma túy, thuốc men, nhiễm trùng, 
quang tuyến hoặc tiếp xúc do nghề nghiệp trong thời 
gian thai nghén hoặc cho con bú.

SIDS and Kids NSW  
1800 651 186  
Đường dây SIDS and Kids NSW cung ứng sự hỗ trợ an 
ủi cho các cá nhân và gia đình nào có em bé qua đời 
trong thai kỳ, qua đời khi mới sinh hoặc sau khi sinh. 
Việc này kể cả sẩy thai, chết khi sinh, chết sau khi sinh, 
hội chứng đột tử ở ấu nhi (SIDS) và việc qua đời của em 
bé từ 6 tuổi trở xuống.  
www.sidsandkids.org

Các ấn bản của Y tế NSW 
Early pregnancy – when things go wrong (Mới có thai – khi 
gặp trắc trở)

Having a Baby (Có Em bé)

Có thể tải các ấn bản này xuống từ 
www.health.nsw.gov.au/pubs Thinking of having a baby –

planning a pregnancy and becoming pregnant

Vietnamese
[DOH-8685] 



Hoạch định việc có thai và 
bắt đầu có thai là thời gian 
vui thích và bận rộn cho các 
bậc cha mẹ tương lai. Cùng 
với các kế hoạch và giấc mơ 
mà họ ôm ấp cho tương lai, 
các bậc cha mẹ phải bắt đầu 
suy nghĩ về đủ loại vấn đề 
sức khoẻ và chế độ ăn uống 
để giúp cho chính họ, và em 
bé của họ, sự khởi đầu tốt 
đẹp nhất khả hữu.

Hoạch định việc có thai –  
3 tháng trước
Có nhiều điều cần xem xét trước khi bắt đầu có thai – 
cho dù đó là lần có thai thứ nhì hoặc sau nữa.

Lý tưởng là, khoảng ba tháng trước khi tìm cách thụ thai, 
phụ nữ và chồng họ nên đến gặp bác sĩ toàn khoa (GP) 
và có thể thực hiện một số thay đổi về chế độ ăn uống và 
lối sống của họ. 

Bác sĩ toàn khoa sẽ lưu ý đến vấn đề sức khoẻ đặc biệt 
nào cần được kiềm chế trong lúc có thai, và cố vấn về 
việc cập nhật chủng ngừa, các thử nghiệm nên làm, các 
vấn đề về di truyền hoặc các thay đổi lối sống.

Nếu bạn có dùng thuốc mua tự do, thuốc mua theo toa 
hoặc dược thảo, hãy kiểm tra với bác sĩ toàn khoa nhằm 
đảm chắc các thuốc này an toàn để dùng trong lúc tìm 
cách để thụ thai và trong lúc có thai. 

tránh nhiễm trùng – hãy rửa tay 
Một số nhiễm trùng có thể làm hại đến việc phát triển 
thai nhi, và trong một số trường hợp có thể dẫn đến sẩy 
thai. Để tránh nhiễm trùng, hãy rửa tay với xà phòng và 
nước hoặc dùng một loại rượu cồn để chùi tay.

Rửa tay:

•	 sau khi tiếp xúc với dịch chất cơ thể như nước bọt, 
nước mũi, máu hoặc chất ói ra

•	 sau khi thay tã hoặc vào phòng tắm

•	 trước khi ăn, trước và sau khi chuẩn bị thức ăn

•	 sau khi làm vườn hoặc sờ chạm gia súc

•	 khi nào thấy tay có vẻ dơ

Phụ nữ:
•	 Bắt đầu dùng folic acid (folate) 

•	 Kiểm tra mức độ miễn nhiễm

•	 Đi khám răng 

•	 Đi thử nghiệm chất nhờn cổ tử cung (pap test) 

•	 Xét đến việc giảm cân nếu quý vị dư cân 

•	 Ngưng hoặc giảm thuốc lá, rượu, cà phê (caffeine) & 
các loại ma túy khác

•	 Kiểm tra xem thuốc men và dược thảo có an toàn 
hay không

•	 Duy trì việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục 
thường xuyên

Đàn ông:
Tinh trùng cần đến ba tháng để phát triển, do đó bạn 
cần bắt đầu lối sống tốt đẹp khá lâu trước khi tìm cách 
cho vợ thụ thai. Nếu gia đình từng có vấn đề về di 
truyền, có thể bạn cần hội ý với bác sĩ về việc kiềm chế 
nguy cơ trước khi tìm cách làm thụ thai.

•	 Ngưng hoặc giảm thuốc lá, rượu, cà phê và các ma 
túy khác – các em bé mà có cha hút thuốc có nhiều 
nguy cơ bị nhẹ cân lúc mới sinh, và việc uống rượu 
đã chứng tỏ có làm giảm chất lượng của tinh trùng

•	 Duy trì việc ăn uống lành mạnh và năng tập thể 
dục đều đặn – thức ăn lành mạnh và tập thể dục 
đều đặn giúp quân bình kích thích tố và gia tăng 
chất lượng tinh trùng

•	 Kiểm tra xem thuốc men và dược thảo có an toàn 
hay không 

Mất khá lâu thời gian – vô sinh
Những cặp vợ chồng không thể thụ thai sau một năm 
có thể đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Đối với phụ nữ từ 
35 tuổi trở lên, sau sáu tháng tìm cách thụ thai mà không 
thành công, vợ chồng họ có thể tìm đến tư vấn y tế.

Phụ nữ đã mang thai nhưng rồi lại bị sẩy thai, thường ba 
lần liên tiếp, nên đến hỏi bác sĩ để được cố vấn. 

Em bé sắp ra đời 
Cảm thấy vui thích, bất trắc, căng thẳng và hoan hỉ là tất 
cả các phản ứng bình thường và rất phổ thông đối với 
việc có thai. Phụ nữ có thể cảm thấy gắn bó thể chất với 
thai nhi rất sớm, nhất là nếu họ sớm cảm thấy các triệu 
chứng thai nghén rõ rệt như buồn nôn, ói mửa, đau vú 
hoặc hơi đau ở bụng.

Mới có thai – 3 tháng đầu
Trong tam cá nguyệt đầu, là ba tháng đầu của thai kỳ, 
thai nhi đang phát triển trải qua một thời gian tăng 
trưởng mạnh. Duy trì một thể trọng và lối sống lành 
mạnh có thể giảm nguy cơ bị biến chứng trong thai kỳ. 
Việc này cũng giúp cho thai nhi phát triển và giúp cho 
cơ thể người phụ nữ dễ đối phó với nhiều thay đổi mà 
cơ thể đang phải trải qua. 

Vẫn đáng thực hiện các thay đổi để có lối sống lành 
mạnh vào thời điểm này, nếu bạn chưa làm vậy.

•	 Thảo luận với bác sĩ toàn khoa hoặc nữ hộ sinh về 
các vấn đề sức khoẻ tổng quát hoặc việc kiểm tra 
sức khoẻ mà bạn có thể cần đến

•	 Xét đến việc ai sẽ đảm trách chăm sóc việc thai 
nghén của quý vị, và đăng ký với bệnh viện

•	 Ăn nhiều rau quả và trái cây tươi

•	 Bỏ hút thuốc và tránh hít phải khói thuốc 

•	 Tránh cà phê, ma túy và rượu 

•	 Tiếp tục dùng hoặc khởi sự dùng folate

•	 Duy trì thể trọng lành mạnh

•	 Năng tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn

•	 Rửa tay để tránh bị nhiễm trùng

•	 Kiểm tra xem thuốc men và dược thảo có an toàn 
hay không




