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Ra máu ở giai đoạn giữa-cuối của thai kỳ là hiện tượng gì? 
Ra máu ở giai đoạn giữa đến cuối thai kỳ là hiện tượng chảy máu trong thời điểm từ 20 tuần đến đủ thai kỳ. Điều này có 
thể xảy ra vì nhiều lý do như nhau thai hoặc cổ tử cung có vấn đề, hoặc do tai nạn và chấn thương vùng bụng. Một số phụ 
nữ mang thai bị ra máu nhẹ liên tục hoặc lốm đốm máu. Trong những tuần cuối cùng, hiện tượng ra máu có thể là dấu hiệu 
bắt đầu chuyển dạ. 
Nếu bị ra máu, quý vị cần phải đến gặp bác sĩ gia đình, bác sĩ sản khoa hoặc khoa phụ sản của bệnh viện. Không phải lúc 
nào ra máu cũng do có vấn đề bất ổn, nhưng quý vị vẫn nên đi khám càng sớm càng tốt. 

Bác sĩ gia đình sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu quý vị đến chỗ chuyên viên chăm sóc thai sản chính hoặc bác sĩ sản khoa của quý vị để được thăm 
khám khẩn cấp. Đội ngũ chăm sóc này sẽ tìm ra lý do tại sao quý vị bị ra máu và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất để đảm 
bảo quý vi mang thai và sinh nở an toàn, khỏe mạnh. Có thể quý vị sẽ cần đến bệnh viện để xét nghiệm và theo dõi liên tục. 

Tôi nên làm gì? 
Mọi trường hợp chảy máu khi mang thai đều phải được thăm khám cẩn thận. 
Nếu phát hiện bất kỳ hiện tượng ra máu nào trong tam cá nguyệt thứ hai và 
thứ ba của thai kỳ, quý vị cần liên lạc với bác sĩ gia đình hoặc bệnh viện càng 
sớm càng tốt. Quý vị sẽ cần trình bày về tình trạng máu ra (nặng hay nhẹ), màu 
sắc và lượng máu.
Trong những tuần cuối, hiện tượng ra máu cũng có thể là dấu hiệu sắp bắt đầu 
chuyển dạ. Đây được gọi là vỡ màng chất nhầy (bloody show). Đội ngũ chăm 
sóc thai kỳ sẽ giúp quý vị xác định liệu việc ra máu có phải là dấu hiệu bắt đầu 
chuyển dạ hay không.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn đọc thêm về tình trạng ra máu ở giai đoạn giữa đến cuối thai kỳ, các nguồn tài liệu sau có thể sẽ hữu ích::

• Mang Thai, Sinh Nở & Em Bé — ra máu khi mang thai: pregnancybirthbaby.org.au 
• Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia (Anh Quốc) — chảy máu âm đạo trong thai kỳ: nhs.uk

Ra máu ở giai đoạn 
giữa-cuối của thai kỳ

Tờ Thông Tin Về BệnhCập nhật 
vào Tháng Bảy 2020

Tôi nên gọi cho ai nếu lại bị ra máu?

Tôi có thể nói chuyện với ai nếu cảm thấy 

lo lắng?

Đây có phải là lúc bắt đầu chuyển dạ?

Nếu máu ngừng chảy thì tôi nên làm gì?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình 
những gì?

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

Khi nào tôi nên gọi 
xe cấp cứu?

Quý vị cần gọi ngay cho Triple 0 
(000) nếu bị ra máu nhiều, chảy máu 
nhẹ kéo dài hơn vài giờ, đau, chuột 

rút, sốt, ớn lạnh hoặc co thắt

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Phụ nữ mang thai bị ra máu trong thai kỳ thường được khám tại 
khoa phụ sản của bệnh viện địa phương nơi họ ở.

• Bệnh Viện Bankstown: điện thoại 9722 7870
• Bệnh Viện Fairfield: điện thoại 9616 8260 
• Bệnh Viện Quận và Bowral: điện thoại 4861 0224
• Bệnh Viện Liverpool: điện thoại 8738 5626
• Bệnh Viện Campbelltown và Camden: điện thoại 4634 4099

https://www.pregnancybirthbaby.org.au/bleeding-during-pregnancy
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/vaginal-bleeding-pregnant/

