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Khái niệm chung 
Đau bụng là cảm giác đau nhức ở vùng bụng và xung quanh bụng. Cơn đau có thể ngắn, buốt, âm ỉ hoặc dữ dội. Cảm 
giác đau có thể xảy ra liên tục hoặc không thường xuyên. Quý vị cũng có thể thấy chướng bụng và buồn nôn. Đôi khi 
cơn đau như thế này có thể giống với chứng khó tiêu, nhưng lại thường không có nguyên nhân rõ ràng.
Đau bụng có thể nhẹ hoặc nghiêm trọng và có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân phổ biến là do bệnh viêm vùng chậu, 
đây là tình trạng đau vùng chậu do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Một nguyên nhân khác có thể là do 
mang thai ngoài tử cung.
Bác sĩ gia đình sẽ chẩn đoán và điều trị cơn đau của quý vị sớm nhất có thể.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ sẽ xác định và điều trị nguyên nhân gây ra cơn đau của quý vị. Quý vị có thể được yêu cầu kể về tiền sử tình dục 
của mình, thời gian bắt đầu cơn đau, cảm giác về cơn đau và bất kỳ triệu chứng nào khác. Bác sĩ cũng có thể:

• Tầm soát các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và bệnh viêm vùng chậu
• Xét nghiệm chẩn đoán mang thai và tìm ra các nguyên nhân khác
• Khám sức khỏe thể chất
• Sắp xếp mộtbuổi hẹn siêu âm
• Trò chuyện về việc giới thiệu quý vị đến bác sĩ phụ khoa nếu cần thiết

Bác sĩ có thể cần đợi kết quả xét nghiệm trước khi xác nhận nguyên nhân gây ra cơn đau của quý vị. 
 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ có thể hẹn gặp quý vị trong vài ngày sau đó để thảo luận về các lựa chọn điều trị của quý vị và kết quả của các xét nghiệm. 
Nếu bác sĩ vẫn không thể xác nhận nguyên nhân gây ra cơn đau cho quý vị, quý vị có thể cần được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa 
hoặc làm thêm các xét nghiệm.
Nếu quý vị bị đau và đang mang thai, bác sĩ có thể làm các xét nghiệm máu và siêu âm để tiếp tục theo dõi tình trạng của quý vị. 

Tôi nên làm gì?
Điều quan trọng là cần cởi mở và trung thực với bác sĩ gia đình về tiền sử sức khỏe tình dục của quý vị. Nếu có khả năng 
quý vị bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, hãy nói với bác sĩ gia đình của quý vị.
Quý vị hãy tiếp tục theo dõi các triệu chứng của mình, sử dụng thuốc theo hướng dẫn và hẹn tái khám. Nếu cơn đau của  
quý vị trở nên tồi tệ, ngay cả khi đang điều trị, hãy gặp bác sĩ gia đình sớm nhất có thể.
Quý vị hãy đến mọi cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa được giới thiệu hoặc các lịch hẹn siêu âm. Nếu quý vị nghĩ rằng 
mình có thể đang mang thai, hãy thảo luận điều này với bác sĩ gia đình của quý vị.
Nếu quý vị đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm vùng chậu, bác sĩ gia đình sẽ trò chuyện với quý vị về việc thông báo cho 
các bạn tình vì họ cũng có thể cần điều trị. 

Đau vùng chậu cấp 
tính ở phụ nữ

 Tờ Thông Tin dành cho Bệnh Nhân
Cập nhật Tháng Ba 2019

Nếu các triệu chứng của quý vị trở nên tồi tệ, hoặc nếu quý vị đang mang thai và bị chảy máu âm đạo 
nhiều kèm theo đau, sốt, ớn lạnh và có những cơn gò tử cung, hãy gọi cho Ba số 0 (000) ngay lập tức.

Khi nào tôi nên gọi xe cấp cứu?



Đau vùng chậu cấp tính ở phụ nữ

Thông tin này dành cho người đã được bác sĩ chẩn 
đoán bệnh. Thông tin này không được soạn ra để 
dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế cho việc chăm 
sóc y tế liên tục

Các tờ thông tin thuộc Danh Mục Tài Nguyên Y Tế 
(Health Resource Directory) được sự chuẩn y của Ủy 
Ban Tư Vấn Cộng Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản 
Tây Nam Sydney (South Western Sydney PHN’s 
Community Advisory Committee) và của các bác sĩ gia 
đình tại địa phương

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? 
• Better Health Channel (Kênh Sức Khỏe Tốt Hơn) - Đau bụng ở người lớn 

Chuyển đến trang betterhealth.vic.gov.au
• Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia Vương Quốc Anh - Đau vùng chậu nhs.uk

Nguyên nhân nào gây ra cơn đau của tôi? 

Tôi cần làm những xét nghiệm gì?

Cơn đau của tôi có kéo dài không?

Phương pháp điều trị của tôi là gì?

Tôi có nên gặp bác sĩ chuyên khoa không?

Khi nào tôi nên tái khám?

Tôi có thể tiếp tục luyện tập thể dục không?

Tôi có thể tìm hiểu thêm về bệnh trạng của mình ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/abdominal-pain-in-adults
https://www.nhs.uk/conditions/pelvic-pain/

