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Bệnh hen suyễn trong thai kỳ là bệnh gì? 
Nếu quý vị bị hen suyễn khi đang mang thai, việc kiểm soát bệnh hen suyễn có thể thay đổi. Một số phụ nữ sẽ có nhiều 
triệu chứng hơn. Kiểm soát tốt bệnh hen suyễn là điều rất quan trọng. Bệnh hen suyễn không được kiểm soát tốt trong thai 
kỳ có thể làm tăng nguy cơ gặp phải các vấn đề sức khỏe khác. 
Để giữ gìn sức khỏe trong suốt thai kỳ, quý vị cần thăm khám bệnh hen suyễn thường xuyên, làm theo lời khuyên của bác sĩ 
gia đình và chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp bùng phát bệnh.

Bác sĩ gia đình sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ hướng dẫn cho quý vị cách kiểm soát bệnh hen suyễn. Quý vị sẽ được biết cách kiểm soát hen suyễn có thể thay 
đổi như thế nào trong thai kỳ. 
Có nhiều loại thuốc điều trị hen suyễn an toàn cho phụ nữ mang thai. Bác sĩ của quý vị sẽ cung cấp thông tin cho quý vị về 
điều này. Bác sĩ cũng sẽ:

• Kiểm tra đảm bảo quý vị đang dùng loại thuốc phù hợp nhất
• Tư vấn về việc chích ngừa
• Cho quý vị một bản kế hoạch điều trị hen suyễn 
• Giúp quý vị bỏ hút thuốc nếu cần thiết
• Giải thích những việc quý vị sẽ cần làm nếu bệnh hen suyễn trở nặng

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ gia đình sẽ tiếp tục thường xuyên gặp quý vị để thăm khám bệnh hen suyễn, mỗi 4-6 tuần. 
Nếu tình trạng hen suyễn của quý vị không được kiểm soát tốt, bác sĩ gia đình có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên 
khoa. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh hen suyễn của mình vào bất kỳ lúc nào, quý vị luôn có thể gặp bác sĩ gia 
đình dù chưa đến lịch hẹn.

Tôi nên làm gì? 
Quý vị cần tiếp tục dùng thuốc hen suyễn của mình và thông báo mọi thay đổi về triệu chứng với bác sĩ gia đình. Đừng 
quên gặp bác sĩ gia đình mỗi 4-6 tuần để thăm khám bệnh hen suyễn.
Có nhiều biện pháp có thể giúp quý vị kiểm soát bệnh hen suyễn của mình. Tránh mọi chất gây dị ứng và loại bỏ mọi chất 
gây kích ứng như hóa chất xịt phòng và các sản phẩm tẩy rửa. Cần chú ý đến những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng xấu 
đến bệnh hen suyễn của quý vị. Quý vị nên tránh xa những người hút thuốc, và tránh những ngôi nhà lạnh, ẩm ướt. Nếu bị 
dị ứng, quý vị cần tránh các chất gây dị ứng cho mình.
Nếu quý vị có thói quen hút thuốc, đây là thời điểm nên bỏ thuốc lá. Điều này sẽ giúp thai kỳ và em bé khỏe mạnh hơn. 
Quý vị nên bắt đầu ngay bây giờ bằng cách gọi điện cho Quitline theo số 13 78 48.
Quý vị nên chăm sóc sức khỏe tổng quát và tinh thần của mình bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng, uống 
nhiều nước và ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm. 

Tờ Thông Tin Về Quy Trình Y Tế
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thai kỳ

Quý vị cần gọi ngay đến số triple 0 (000) nếu cảm thấy bệnh hen suyễn đột ngột trở nặng hoặc không cải thiện, 
hoặc khi quý vị lên cơn hen suyễn mà không có thuốc cắt cơn hen.

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

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Khu Vực Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney có các phòng khám thai tại mỗi bệnh viện. Nếu cần thiết, họ sẽ giới thiệu quý vị 
khám bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám để đảm bảo quý vị nhận được sự chăm sóc thích hợ. 
Thông tin liên lạc các phòng khám thai là:

• Bệnh Viện Bankstown: Điện thoại 9722 8333
• Bệnh Viện Fairfield: Điện thoại 9616 8506 
• Bệnh Viện Quận và Bowral: Điện thoại 4861 0224
• Bệnh Viện Liverpool: Điện thoại 8738 4197
• Bệnh Viện Campbelltown và Camden: Điện thoại 4634 4963.

Hỗ trợ từ chuyên gia tư
Nếu đang được bác sĩ sản khoa tư chăm sóc thai kỳ, quý vị nên nhờ bác sĩ giới thiệu đến các chuyên gia khác nếu cảm thấy 
cần thiết.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu
• HealthDirect – Mang thai và bệnh hen suyễn: healthdirect.org.au
• Hội Đồng Hen Suyễn Quốc Gia Úc – Tờ thông tin: Mang thai và bệnh hen suyễn: nationalasthma.org.au

Asthma in Pregnancy

Con tôi có thể gặp những rủi ro gì?

Tôi có thể gặp những rủi ro gì?

Tôi có thể tiếp tục dùng thuốc trị bệnh của mình không?

Liệu tôi có lên cơn hen suyễn khi chuyển dạ không?

Tôi có cần lường trước điều gì khi mang thai không?

Liệu các triệu chứng của tôi có trở nặng hơn không?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

https://www.nationalasthma.org.au/living-with-asthma/resources/patients-carers/factsheets/pregnancy-and-asthma
https://www.healthdirect.gov.au/asthma-and-pregnancy#:~:text=According%20to%20the%20National%20Asthma,of%20this%20treatment%20while%20pregnant.

