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Mang Thai Ngoài Ý Muốn là gì? (What is it?)
Mang thai ngoài ý muốn là việc mang thai không được lên kế hoạch trước.
Việc vô tình mang thai mang đến rất nhiều cảm xúc - ngay cả đối với những phụ nữ biết rõ những gì họ muốn.
Đối với một số người, việc đó có thể dẫn đến việc sinh nở theo đúng ý muốn. Những người khác có thể đấu tranh với việc 
mang thai, cho dù họ có muốn có thai trong tương lai hoặc đã có con. 
Hãy nhớ rằng không có cách xử lý nào là ‘đúng’ hay ‘sai’. Chỉ quý vị mới có thể biết điều gì là tốt nhất cho mình và gia đình.
Có những dịch vụ để giúp đỡ quý vị nếu quý vị đang bế tắc với việc mang thai ngoài ý muốn.

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì? (What will my GP do now?)
Sau khi xác nhận mang thai, Bác Sĩ Gia Đình sẽ thảo luận về các phương án cho quý vị. Quý vị có thể biết ngay điều quý vị 
muốn làm. Hoặc, quý vị có thể cần thêm thời gian để suy nghĩ về kế hoạch của mình.
Bác Sĩ Gia Đình của quý vị cũng sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát, các yếu tố rủi ro, các loại thuốc và tiền sử sức khỏe của quý vị.
Quý vị có thể cần xét nghiệm máu và nước tiểu cũng như chụp siêu âm thai. Bác Sĩ Gia Đình của quý vị có thể cung cấp 
cho quý vị thông tin về cách để có một thai kỳ khỏe mạnh, cũng như các loại thực phẩm và các hóa chất cần tránh.

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì trong tương lai?  
(What will my GP do in the future?)
Điều quan trọng là quý vị phải quay lại gặp Bác Sĩ Gia Đình khi đã sẵn sàng thảo luận về quyết định của mình và các 
bước tiếp theo.
Bác Sĩ Gia Đình của quý vị sẽ lập kế hoạch một buổi thăm khám theo dõi để thảo luận về:

• Chăm sóc thai kỳ tổng quát
• Các phương pháp phá thai và chăm sóc sau phá thai
• Tư vấn
• Biện pháp tránh thai lâu dài
Bác Sĩ Gia Đình của quý vị cũng sẽ nói chuyện với quý vị về:
• Việc mang thai trong tương lai
• Xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung
• Các xét nghiệm, bao gồm mọi kết quả sàng lọc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

Nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình về cảm xúc của quý vị và hỏi về hỗ trợ. Cân nhắc về việc nhận tư vấn vì điều này có thể giúp 
ích khi quý vị cảm thấy khó có thể tự đưa ra quyết định.

Tôi có thể làm gì? (What can I do?)
Đối phó với mang thai ngoài ý muốn là một giai đoạn nhiều cảm xúc.

• Hãy từ từ - quý vị không phải quyết định ngay lập tức
• Tìm hiểu các phương án - từ đó quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt
• Theo dõi sức khỏe của quý vị - và thực hiện những xét nghiệm cần thiết 
• Ngừng uống rượu bia - vì rượu có thể gây hại cho em bé đang phát triển
• Nói chuyện với một cố vấn - để giúp quý vị đối phó 



Tờ thông tin này dành cho những ai đã được bác sĩ của mình 
chẩn đoán để xem. Tờ thông tin này không nhằm mục đích được 
dùng để chẩn đoán tình trạng bệnh hay để thay thế cho việc 
chăm sóc y tế đang tiếp diễn.

Tờ thông tin về Hướng Dẫn Tiện Ích 
Chăm Sóc Sức Khỏe được xác nhận 
bởi Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng của 
Hệ Thống Y Tế Chính Thức Tây Nam 
Sydney và Bác Sĩ Gia Đình địa phương

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? (Where can I learn more?)
• Chính Phủ NSW - Thông Tin về Nhận Con Nuôi (NSW Government – Adoption Information): facs.nsw.gov.au
•  NSW Health - Tập sách Having a Baby (có sẵn bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác) (NSW Health – Having 

a Baby booklet): health.nsw.gov.au
•  Các Tiện Ích Thông Tin của NSW Multicultural Health (NSW Multicultural Health Communication 

Resources): mhcs.health.nsw.gov.au
•  Lựa Chọn Con Cái (Children by Choice) - Tiện Ích dành cho Phụ Nữ (Children by Choice – Resources for Women): 

childrenbychoice.org.au
•  Kế Hoạch Hóa Gia Đình NSW (Family Planning NSW) – Quý vị mang thai ư? Hãy xem xét các tùy chọn của 

quý vị (Family Planning NSW – Pregnant? Working through your options): fpnsw.org.au

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình điều gì? (What questions should I ask my doctor?)
Tôi còn bao lâu để quyết định?

Nếu tôi không biết phải làm gì thì sao?

Tôi sẽ cảm thấy như thế nào?

Tôi có thể trao đổi với ai nếu tôi không thể ứng phó với tình 
trạng hiện tại?

Nếu tôi quyết định nạo phá thai thì tôi nên trao đổi với ai?

Nếu tôi quyết định giữ thai thì tôi có những lựa chọn gì?

Đâu là các rủi ro về sức khỏe?

Mang Thai Ngoài Ý Muốn 
(Unintended Pregnancy)

Có sẵn những hỗ trợ nào? (What supports are available?)
Quản lý sức khỏe của quý vị và lập kế hoạch (Managing your health and planning)
Kế Hoạch Hóa Gia Đình NSW (Family Planning NSW) có thể hỗ trợ để giúp quý vị xem xét các tùy chọn của mình. Gọi số 
điện thoại 1300 658 886 hoặc truy cập fpnsw.org.au để nhận các tờ thông tin, biết địa điểm phòng khám và các tiện ích.

Gặp khó khăn để đối mặt với quyết định của mình (Struggling to cope with your decision)
Nếu quý vị cảm thấy khó quyết định hoặc đối mặt với quyết định của mình, quý vị có thể liên lạc Marie Stopes theo số 
1300 315 664
Hỗ trợ cho người mang thai (Pregnancy support)
Đường Dây Hỗ Trợ Cho Người Mang Thai, Sinh Nở và Trẻ Sơ Sinh có nhiều sự hỗ trợ cho phụ nữ mang thai. Gọi số điện 
thoại 1800 882 436 hoặc truy cập trang pregnancybirthbaby.org.au. 

Phòng khám phá thai tư nhân (Private termination clinics)
Nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình của quý vị về các phòng khám tư nhân.
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https://www.facs.nsw.gov.au/families
https://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Pages/having-a-baby.aspx
https://www.mhcs.health.nsw.gov.au/
https://www.childrenbychoice.org.au/foryou
https://www.fpnsw.org.au/health-information/individuals/pregnancy-and-fertility/pregnant-working-through-your-options
https://www.fpnsw.org.au/
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/



