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Khái niệm chung
Yếu Tố V Leiden là một đột biến gen. Yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông bất thường.
Thông thường, các cục máu đông hình thành để cầm máu vết cắt. Tuy nhiên, yếu tố V Leiden có thể gây ra các cục máu 
đông khi không cần thiết. Các cục máu đông bất thường có thể nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. Chúng có thể phát 
triển trong tĩnh mạch sâu hoặc gần da của quý vị. Chúng cũng có thể di chuyển đến phổi của quý vị. 
Cục máu đông có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy quý vị có yếu tố V Leiden, nhưng nhiều người không bao giờ có các dấu 
hiệu hoặc triệu chứng. Hầu hết phụ nữ mang thai bình thường, nhưng một số phụ nữ gặp phải các biến chứng.
Nếu quý vị có yếu tố V Leiden và đang mang thai, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình (general practitioner - GP) của quý vị về 
cách tránh các biến chứng nghiêm trọng.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ: 

• Giúp quý vị tìm hiểu cách giảm nguy cơ hình thành cục máu đông
• Giới thiệu quý vị đi làm đánh giá thai kỳ nguy cơ cao
• Nói chuyện với quý vị về các dấu hiệu và triệu chứng của cục máu đông nguy hiểm
• Nói chuyện với quý vị về bệnh sử của gia đình quý vị

Cân nhắc việc dùng thuốc - có thể dùng các thuốc chống đông máu sau khi quý vị sinh con hoặc có thể dùng trong khi 
mang thai

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Nếu quý vị đang gặp bác sĩ chuyên khoa hoặc nữ hộ sinh, bác sĩ sẽ giữ liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe khác của quý vị và hỗ trợ quý vị trong việc chăm sóc thai kỳ nói chung. Quý vị có thể tiếp tục đến gặp bác sĩ gia đình 
nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc chăm sóc thai kỳ hoặc chăm sóc sức khỏe nói chung.

Tôi nên làm gì?
Hầu hết phụ nữ mắc yếu tố V Leiden đều mang thai bình thường. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là quý vị có nguy cơ 
đông máu cao hơn. 
Quý vị sẽ cần gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thai kỳ của mình thường xuyên. Tránh các trường hợp có thể làm tăng 
nguy cơ đông máu, chẳng hạn như đi ô tô hoặc máy bay dài giờ, ngồi hoặc nằm trong thời gian dài. Nếu quý vị cần ngồi lâu 
hơn hai giờ, hãy đứng dậy và đi lại xung quanh. Duỗi chân tay và hỏi bác sĩ gia đình của quý vị về vớ y khoa.
Đồng thời, hãy theo dõi các triệu chứng mà quý vị gặp phải - ngay cả những triệu chứng không liên quan đến đông máu. 
Nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thai kỳ của quý vị về các triệu chứng và các mối quan 
ngại khác mà quý vị gặp phải.

Hãy gọi điện thoại gấp cho Triple 0 (000) nếu quý vị thấy tức ngực dữ dội, khó chịu hoặc thở 
hụt hơi, hoặc nếu quý vị có các dấu hiệu hoặc triệu chứng của huyết khối tĩnh mạch sâu, chẳng 

hạn như đau và phù chân.

Khi nào tôi nên gọi xe cấp cứu?



Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh. 
Nó không được soạn ra để dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế 
cho việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn

Các tờ thông �n 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 Commi�ee) và của các 
bác sĩ gia đình tại địa phương
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Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Các Phòng Khám Chăm Sóc Tiền Sản thuộc Khu Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney

• Phòng Khám Chăm Sóc Tiền Sản Bệnh Viện Bankstown: Điện thoại 9722 8333
• Phòng Khám Chăm Sóc Tiền Sản Bệnh Viện Fairfield: Điện thoại 9616 8506 
• Phòng Khám Chăm Sóc Tiền Sản Bệnh Viện Bowral and District: Điện thoại 4861 0224
• Phòng Khám Chăm Sóc Tiền Sản Bệnh Viện Liverpool: Điện thoại 8738 4197
• Phòng Khám Chăm Sóc Tiền Sản Bệnh Viện Campbelltown và Camden: Điện thoại 4634 4963

Dịch Vụ Đánh Giá Thai Kỳ Sớm (Early Pregnancy Assessment Service, EPAS)
Dịch vụ này cung cấp sự hỗ trợ cho những phụ nữ mang thai dưới 20 tuần và đang bị đau bụng dưới hoặc ra máu.

• EPAS Bệnh Viện Bankstown: Bệnh Viện Bankstown, Khoa Ngoại Trú Tầng 2. Điện thoại 9722 8333
• EPAS Bệnh Viện Liverpool: Tầng 1, Tòa Nhà Caroline Chisolm, Bệnh Viện Liverpool. Điện thoại 8738 5632
• EPAS Bệnh Viện Campbelltown: Quầy Tiếp Tân C, Khoa Ngoại Trú (Tòa Nhà F), Bệnh Viện Campbelltown. Điện thoại 4364 

4963

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu muốn đọc thêm về yếu tố V leiden trong thai kỳ, nguồn lực sau có thể giúp quý vị:

• Liên Ngành Về Bệnh Đông Máu Quốc Gia (Hoa Kỳ) - Ngăn Ngừa Đông Máu Liên Quan Đến Đi Lại: Giấy Thông Hành Cho 
Sự An Toàn: stoptheclot.org

• Phụ Nữ và Máu Đông - mang thai và sinh nở: womenandbloodclots.org

What questions should I ask my doctor? 
Tôi cần làm những xét nghiệm gì?

Tôi có cần gặp bác sĩ chuyên khoa không?

Tôi có cần phải điều trị yếu tố V Leiden không?

Tôi có cần dùng thuốc để ngăn ngừa các cục máu đông 
không?

Tôi có cần giới hạn hoạt động của mình bằng mọi 
cách không?

Con tôi có cần phải xét nghiệm không?

Tôi nên đề phòng những rủi ro nào?

Tôi có thể tìm hiểu thêm về yếu tố V Leiden ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?


