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Khái niệm chung 
Sẩy thai là tình trạng mất thai xảy ra trong vòng 20 tuần đầu. Điều này thường được xác nhận bằng xét nghiệm máu 
hoặc siêu âm. Khoảng một trong năm người mang thai sẽ bị sẩy thai và điều này thường xảy ra trong 12 tuần đầu tiên. 
Sẩy thai thường xảy đến bất ngờ. Sẩy thai không phải do lỗi của quý vị. Sẩy thai là cách tự nhiên để cơ thể loại bỏ một 
thai kỳ không có khả năng phát triển.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ sẽ điều trị dựa trên dạng sẩy thai mà quý vị đã có và quý vị đang mang thai được 
bao nhiêu tuần.
Sẩy thai không thể tránh khỏi
Bác sĩ có thể đề nghị quý vị đợi và để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Nếu quý vị 
chọn phương án này, quý vị thường có thể trở về nhà để chờ quá trình sẩy thai hoàn 
tất. Bác sĩ sẽ muốn gặp lại quý vị sau một tuần để xác nhận rằng quá trình sẩy thai 
đã hoàn tất. Bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến Dịch vụ Đánh giá Thai kỳ Sớm (Early 
Pregnancy Assessment Service). Họ có thể cung cấp thuốc để hoàn tất quá trình sẩy 
thai. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đình chỉ Thai kỳ bằng Biện pháp Y tế.
Sẩy thai đã hoàn tất
Bác sĩ sẽ xác nhận rằng tất cả các mô thai đã được thải ra ngoài. Bác sĩ có thể nói 
chuyện với quý vị về những dịch vụ hỗ trợ mà quý vị có thể sử dụng và kiểm tra sức 
khỏe tổng quát của quý vị.
Sẩy thai chưa hoàn tất hoặc còn sót
Bác sĩ sẽ giới thiệu quý vị đến Dịch vụ Đánh giá Thai kỳ Sớm. Họ sẽ thảo luận với quý vị 
về các lựa chọn để xử lý tình trạng mất thai của quý vị, chẳng hạn như:
• Chờ cho quá trình sẩy thai của quý vị hoàn tất một cách tự nhiên
• Dùng thuốc để hoàn tất quá trình sẩy thai
• Thực hiện một thủ thuật phẫu thuật được gọi là nong và nạo (dilatation and curettage - D&C) để lấy thai ra khỏi tử cung. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ sẽ muốn gặp quý vị khoảng sáu tuần sau khi quý vị sảy thai. Bác sĩ sẽ kiểm tra xem tử cung của quý vị đã trở lại kích 
thước bình thường hay chưa. Họ cũng sẽ thảo luận về cảm xúc của quý vị và bất kỳ vấn đề hoặc khó khăn nào khác.

Bác sĩ cũng có thể:

• Đề nghị giới thiệu quý vị đến dịch vụ cố vấn tâm lý để giúp quý vị thích ứng với sự mất mát

• Thảo luận về kế hoạch mang thai trong tương lai nếu quý vị muốn cố gắng thụ thai lần nữa

• Thảo luận về các biện pháp tránh thai nếu quý vị không muốn cố gắng thụ thai lần nữa vào thời điểm này

Nếu quý vị bị sẩy thai liên tiếp từ ba lần trở lên với cùng một người phối ngẫu, bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến một bác 
sĩ chuyên khoa. Quý vị cũng có thể cần phải thực hiện một số xét nghệm.
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Sẩy thai

Nếu việc sẩy thai của quý vị chưa hoàn tất và quý vị bị chảy máu nhiều hoặc nếu quý vị đang ở trong tam 
cá nguyệt thứ hai, hãy gọi 000 hoặc đến Khoa Cấp Cứu gần nhất

Không thể tránh khỏi
Mô thai hiện đang rời khỏi 

tử cung 
 

Hoàn tất
Tất cả các mô thai đã rời 

khỏi tử cung 
 

Chưa hoàn tất
Một số mô thai vẫn còn 

trong tử cung 
 

Còn sót
Thai nhi đã chết nhưng 

tất cả các mô thai vẫn còn 
trong tử cung

Các dạng sẩy thai

Khi nào tôi nên gọi xe cấp cứu?



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 nên làm gì?
Nếu quý vị bị sẩy thai, cảm xúc lẫn lộn là điều bình thường và quý vị cần thời gian để đau buồn về sự mất mát của mình. 
Điều quan trọng cần nhớ rằng đó không phải là lỗi của quý vị và quý vị không có cách nào để ngăn chặn điều đó. Nếu 
quý vị cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận sự mất mát này, việc nói chuyện với một cố vấn tâm lý có thể giúp ích.

Vì sức khỏe của quý vị, điều quan trọng là phải đảm bảo tất cả các mô thai đã được thải ra khỏi tử cung. Quý vị có thể 
được bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia chăm sóc thai kỳ yêu cầu kiểm tra những chất dịch trong băng vệ sinh hoặc bồn 
cầu để phát hiện mô thai. Pregnancy, birth and baby (Thai kỳ, sinh con và em bé) cung cấp thông tin chi tiết về những gì 
quý vị có thể thấy tùy thuộc vào việc quý vị đã mang thai được bao nhiêu tuần khi bị sẩy thai. Ở vùng tây nam Sydney, 
không có yêu cầu về việc thu thập bất kỳ mô thai hoặc bào thai nào để cung cấp cho bác sĩ gia đình của quý vị hoặc 
bệnh viện.

Đối với phụ nữ mang thai từ tám tuần trở lên, quý vị có thể nhìn thấy em bé. Điều này có thể khiến một số phụ nữ đau 
buồn. Tờ thông tin thích ứng với tình trạng mất thai cung cấp thông tin về những điều quý vị có thể muốn làm với em 
bé cũng như cách tìm sự hỗ trợ.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ cho quý vị và người phối ngẫu của quý vị.
Dịch vụ Đánh giá Thai kỳ Sớm cung cấp sự hỗ trợ cho phụ nữ mang thai dưới 20 tuần và đang bị đau bụng dưới và/hoặc 
ra máu.
Bệnh viện Bankstown: 9722 8333 
Bệnh viện Liverpool: 8738 5632 
Bệnh viện Campbelltown: 4364 4963

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• NSW Health  (Y tế NSW)- Giai đoạn đầu trong thai kỳ - khi mọi thứ không như ý muốn: health.nsw.gov.au
• Pregnancy, Birth and Baby (Thai kỳ, Sinh con và Em bé) - sẩy thai: pregnancybirthbaby.org.au
• The Pink Elephants Support Network (Mạng lưới Hỗ trợ những Chú voi Hồng) - hỗ trợ khi sẩy thai: 

miscarriagesupport.org.au
• Pregnancy Loss Australia (Tổ chức Mất Thai Úc) - hỗ trợ và hướng dẫn khi sẩy thai: pregnancylossaustralia.org.au

Sẩy thai

Tôi có thể tìm sự trợ giúp ở đâu? 

Tôi có cần phải đến bệnh viện không?

Khi nào tôi có thể quan hệ tình dục trở lại?

Tôi làm cách nào để kiểm soát cơn đau?

Thời gian ra máu kéo dài bao lâu?

Khi nào tôi có thể bắt đầu cố gắng thụ thai lần nữa?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?


