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Khái niệm chung
Tăng cân trong khi mang thai là điều bình thường. Tuy nhiên, thừa cân hoặc béo phì trước khi mang thai, hoặc tăng cân 
quá nhiều trong khi mang thai, có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề như:

• Sẩy thai
• Thai chết lưu
• Huyết áp cao
• Tiền sản giật (một bệnh nghiêm trọng có thể gây tổn thương các cơ quan nội tạng)
• Các cục máu đông
• Tiểu đường thai kỳ
• Sinh con nặng cân

Nếu quý vị tăng cân quá nhiều trong khi mang thai, quý vị có thể gặp khó khăn trong việc giảm cân sau khi sinh con 
xong. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc một loạt các vấn đề sức khỏe bao gồm bệnh tim mạch và tiểu đường.[1]

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc 
này? 
Nếu quý vị chưa mang thai, bác sĩ có thể:

• Khuyến nghị giảm cân
• Giới thiệu quý vị tới chuyên gia dinh dưỡng để thảo luận về cách ăn 

uống và lối sống lành mạnh
• Yêu cầu tư vấn trước khi mang thai với bác sĩ sản khoa tư 

Khi mang thai, quý vị sẽ lập kế hoạch kiểm soát cân nặng với bác sĩ gia 
đình của mình.  
 
Bác sĩ gia đình có thể:

• Giới thiệu quý vị tới chuyên gia dinh dưỡng để thảo luận về cách ăn 
uống và lối sống lành mạnh

• Cung cấp cho quý vị một hướng dẫn để giải thích loại tăng cân nên mong đợi trong thai kỳ của quý vị 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ sẽ muốn gặp quý vị định kỳ, và thường xuyên hơn bình thường, để theo dõi cân nặng của quý vị và sức khỏe của 
em bé. 

Tờ thông tin về Bệnh
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Mức tăng cân được khuyến nghị khi 
mang thai đơn được dựa trên chỉ số 
khối cơ thể (BMI)

• BMI 18.5: 12.5 đến 18 kg
• BMI 18.5 đến 24.9: 11.5 đến 16 kg
• BMI 25 đến 29.9: 7 đến 11.5 kg
• BMI > 30: 5 đến 9 kg

Mức tăng cân được khuyến 
nghị  khi mang thai

Béo phì trong thai kỳ



Béo phì trong thai kỳ

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?
Tránh ‘ăn cho hai người’ trong ba tháng đầu tiên, vì quý vị không cần thêm năng lượng trong giai đoạn này. Cố gắng 
ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng hơn, chẳng hạn như:

• Trái cây và rau củ tươi
• Các loại ngũ cốc nguyên hạt
• Thịt nạc hoặc trứng

Hãy duy trì uống nước và sữa nguyên chất ít béo thay vì những loại đồ uống có đường. Để ý tới lượng khẩu phần của 
quý vị. Ví dụ, một khẩu phần thịt nạc có kích thước bằng lòng bàn tay của quý vị và một khẩu phần mì ống là nửa 
chén mì ống nấu chín. Thực hiện một số bài tập thể dục thường xuyên theo chỉ dẫn của bác sĩ gia đình.
 

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Hệ thống công
Chăm sóc tiền sản được cung cấp trên toàn Khu vực Y tế Địa phương Tây Nam Sydney. Các phòng khám này cung cấp 
một loạt các dịch vụ cho phụ nữ mang thai, bao gồm cả những người bị biến chứng do béo phì trong thai kỳ.
  

• Phòng khám Rối loạn Tuyến giáp và Nội tiết Thai kỳ: 9616 8860
• Phòng khám Tiền sản Bankstown: Điện thoại: 9722 8333
• Phòng khám Tiền sản Bệnh viện Fairfield: 9616 8506 
• Phòng khám Tiền sản Bệnh viện Bowral and District: 4861 0224
• Phòng khám Tiền sản Bệnh viện Liverpool: 8738 4191
• Phòng khám Tiền sản Bệnh viện Camden: 4654 6222 
• Phòng khám Tiền sản Bệnh viện Campbelltown: 4634 4963

Hệ thống tư
Quý vị có thể yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu đến một bác sĩ nội tiết hoặc bác sĩ sản khoa tư. 

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? 
• Chính phủ Úc  – ăn uống lành mạnh trong thai kỳ của quý vị: eatforhealth.gov.au
• Better Health Channel – thai kỳ và chế độ ăn uống: betterhealth.vic.gov.au
• Pregnancy, Birth, Baby – tăng cân trong thai kỳ: pregnancybirthbaby.org.au

Giảm cân khi mang thai có an toàn không?

Liệu tôi có giảm được tất cả số cân mà tôi đã tăng lên 
trong khi mang thai không?

Ai có thể giúp tôi theo dõi tình trạng tăng cân của mình?

Việc tập thể dục có an toàn cho tôi không?

Tăng cân bao nhiêu là tốt cho sức khỏe?

Tôi có thể nhận thêm sự trợ giúp ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

https://www.eatforhealth.gov.au/sites/default/files/files/the_guidelines/n55h_healthy_eating_during_pregnancy.pdf
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/pregnancy-and-diet
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/weight-gain-in-pregnancy

