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Lên kế hoạch sinh con là gì? 
Nếu quý vị đang lên kế hoạch sinh con, quý vị cần đến gặp bác sĩ gia đình để được thăm khám trước khi thụ thai nhằm 
chuẩn bị cho một thai kỳ và sinh nở khỏe mạnh.

Bác sĩ gia đình sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ gia đình sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về cách chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh. Bác sĩ cũng sẽ:

• Giúp quý vị kiểm soát các bệnh lý nền và đảm bảo quý vị được chích ngừa đầy đủ
• Sắp xếp các xét nghiệm trước khi thụ thai
• Trao đổi về những rủi ro di truyền của quý vị và bất kỳ yếu tố rủi ro thai kỳ nào khác
• Kiểm tra tính an toàn của bất kỳ loại thuốc nào quý vị đang dùng, bao gồm cả thuốc không kê toa và ma túy
• Đề xuất các vitamin tổng hợp để quý vị bắt đầu uống trước khi mang thai
• Bất kỳ vấn đề nào khác có thể ảnh hưởng đến cơ hội mang thai của quý vị
• Các lựa chọn khả thi khác nếu quý vị khó thụ thai

Tôi nên làm gì?
Khi đang cố gắng thụ thai, tốt hơn là quý vị nên hành động như thể 
đang mang thai. Quý vị nên ăn uống lành mạnh đầy đủ thực phẩm 
tươi, tập thể dục thường xuyên, ngưng uống rượu bia, bỏ thuốc lá 
và nghỉ ngơi đầy đủ. 
Làm theo hướng dẫn của bác sĩ gia đình và tìm hiểu về những vấn 
đề cần lường trước trong giai đoạn đầu của thai kỳ. 

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
get healthy in pregnancy (Khỏe mạnh trong thai kỳ) là một dịch vụ 
huấn luyện cá nhân qua điện thoại miễn phí giúp quý vị đạt được 
những mục tiêu về sức khỏe của mình. Truy cập gethealthynsw.
com.au.
Quit for new life (Bỏ hút thuốc vì sinh linh sắp chào đời) —là một 
chương trình dành cho Thổ Dân và Đảo Dân Eo Biển Torres, hỗ trợ 
phụ nữ sinh con và thành viên gia đình còn hút thuốc. Vui lòng trao 
đổi với bác sĩ gia đình của quý vị để biết thêm thông tin. 

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Trung Tâm Giáo Dục Di Truyền Học (Centre for Genetics Education) — folate trước và trong khi mang thai: 

genetics.edu.au
• Cơ Quan Thực Phẩm NSW (NSW Food Authority) — mang thai và an toàn thực phẩm: 

foodauthority.nsw.gov.au
• Mang Thai, Sinh Nở và Em Bé — lên kế hoạch mang thai: pregnancybirthbaby.org.au
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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
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của các bác sĩ gia đình tại địa phương

Tôi nên biết những gì trước khi thụ thai?

Những vấn đề sức khỏe nào có thể gây nguy 

hiểm cho thai kỳ?

Tôi nên uống loại vitamin tổng hợp nào?

Tôi có cần gặp bác sĩ chuyên khoa không?

Dịch vụ hỗ trợ nào có thể giúp tôi?

Nếu tôi mang thai vào lúc này thì sao?

Tôi có thể hỏi bác sĩ của 
mình những gì?

http://www.gethealthynsw.com.au
http://www.gethealthynsw.com.au
https://www.genetics.edu.au/publications-and-resources/facts-sheets/fact-sheet-30-folate-before-and-during-pregnancy/view
https://www.foodauthority.nsw.gov.au/consumer/life-events-and-food/pregnancy/pregnancy-and-food-safety
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/planning-for-pregnancy

