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Khái niệm chung 
Nong cổ tử cung và Nạo buồng tử cung (Nong và Nạo) là một thủ thuật được thực hiện để nạo niêm mạc tử cung ở phụ 
nữ. Thủ thuật này còn được gọi là nạo. Đây là một phương pháp phẫu thuật mà bệnh nhân có thể trở về nhà trong ngày 
và thường được thực hiện sau khi gây mê toàn thân.
Nong và nạo đôi khi được thực hiện để đánh giá khả năng bị mắc ung thư hoặc vô sinh. Thủ thuật này cũng được thực 
hiện để điều trị một số bệnh lý bao gồm sẩy thai chưa hoàn tất, polyp, nhiễm trùng tử cung, lạc nội mạc tử cung hoặc 
chảy máu nhiều sau khi sinh con.

Tôi cần chuẩn bị những gì?
Quý vị cần phải sắp xếp người đưa mình trở về nhà bởi vì quý vị sẽ không thể lái xe trong vòng 24 giờ đầu sau khi thực 
hiện thủ thuật.
Quý vị sẽ cần phải nhịn ăn trước khi làm thủ thuật.

• Không ăn bất cứ thứ gì (kể cả kẹo mút, kẹo cao su hoặc vitamin) trong vòng 6 giờ trước cuộc hẹn của quý vị
• Quý vị có thể uống một cốc nước nhỏ mỗi giờ nhưng phải dừng trước cuộc hẹn 2 giờ
• Quý vị có thể dùng thuốc như bình thường. Nếu quý vị đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc thuốc điều trị bệnh tiểu 

đường, hãy nói với phòng khám khi quý vị đặt hẹn
Một số điều hữu ích:

• Mang theo tất cả các phim chụp và bệnh án mà Bác Sĩ Đa Khoa cung cấp khi đến khám
• Mặc đồ gồm hai thứ, áo và váy hoặc quần rộng rãi. Ngoài ra hãy mang thêm đồ lót 

Điều gì sẽ diễn ra?
Quý vị sẽ được yêu cầu thay áo choàng phẫu thuật (loại gài cúc ở phía sau lưng). Một chiếc kim luồn sẽ được cắm vào 
cánh tay của quý vị. Bác sĩ sẽ tiêm thuốc gây mê và đôi khi là thuốc kháng sinh qua chiếc kim luồn này. 
Quý vị sẽ được gây mê toàn thân. Thuốc gây mê làm quý vị chìm vào giấc ngủ. Quý vị sẽ không còn cảm thấy gì và sẽ 
thức dậy sau khi kết thúc thủ thuật. Phương pháp này có một số rủi ro nhất định đối với sức khỏe. Bác sĩ gây mê sẽ nói 
chuyện với quý vị về những điều này.
Một số phụ nữ lựa chọn phương pháp chỉ gây tê cục bộ. Khi sử dụng phương pháp này, quý vị luôn tỉnh táo trong suốt 
quá trình nhưng không thể cảm nhận được những gì đang diễn ra ở cổ tử cung hoặc tử cung của mình. Tuy nhiên, bản 
thân việc gây tê cục bộ có thể gây đau đớn.
Các thành của âm đạo được tách ra bằng panh mỏ vịt. Đây cũng là dụng cụ y khoa mà Bác Sĩ Đa Khoa sử dụng khi làm 
xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung cho quý vị. Một que được đưa vào cổ tử cung để mở rộng hoặc làm giãn cổ tử cung một 
cách nhẹ nhàng. Điều này được lặp lại với các thanh có kích thước tăng dần cho đến khi ‘os’ đạt đường kính phù hợp. 
“Os” là độ mở của cổ tử cung. 
Một dụng cụ hình chiếc thìa được gọi là thìa nạo được sử dụng để nạo bỏ lớp niêm mạc tử cung. Lớp niêm mạc này còn 
được gọi là nội mạc tử cung. Nếu cần thu thập mẫu mô, bác sĩ sẽ tiến hành lấy mẫu ngay lúc này.
Hầu hết phụ nữ thực hiện nong và nạo có thể về nhà từ bốn đến sáu giờ sau khi làm thủ thuật. Tuy nhiên, nếu quý vị thực 
hiện nong và nạo do bị sẩy thai và ra máu nhiều trước khi làm thủ thuật, quý vị có thể cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi 
qua đêm.

Tờ thông tin về Thủ thuật y tế
Phát hành vào tháng 6 năm 2020

Nong cổ tử cung và 
nạo buồng tử cung

Hãy đi khám khẩn cấp từ bác sĩ hoặc phòng cấp cứu nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu nào 
sau đây:

• Sốt (nhiệt độ hơn 38 độ) hoặc ớn lạnh
• Tiết dịch âm đạo hoặc âm đạo có mùi hôi
• Chảy máu cục (cục máu đông lớn hơn đồng 50 xu) hoặc các mảnh mô thai 
• Chảy máu nhiều (chưa đến 20 phút phải thay băng vệ sinh một lần)
• Đau co thắt ở vùng bụng

Tôi nên 
lo ngại về 

những dấu 
hiệu nào?



Thông tin này dành cho người đã nhận được chẩn đoán 
từ bác sĩ của họ. Thông tin này không được thiết kế để 
dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế cho việc chăm sóc 
y tế liên tục

Các tờ thông tin Danh mục Nguồn 
Hỗ trợ Y tế được xác nhận bởi Ủy ban 
Cố vấn Cộng đồng của Mạng lưới Y 
tế Cơ bản khu vực Tây Nam Sydney 
và các bác sĩ đa khoa tại địa phương

Điều gì sẽ xảy đến tiếp theo?
Sau khi thực hiện nong và nạo, người ta thường bị co thắt nhẹ và ra một chút máu. Quý vị có thể sử dụng thuốc giảm 
đau không kê đơn để giảm đau do cơn co thắt.
Khoảng 2 phần trăm trường hợp bị nhiễm trùng sau khi thực hiện thủ thuật này. Để giảm nguy cơ nhiễm trùng, hãy 
uống tất cả các loại thuốc kháng sinh được phòng khám kê đơn theo đúng hướng dẫn. Trong vòng hai tuần đầu tiên sau 
khi đình chỉ thai, quý vị nên lưu ý:

• Không nhét bất cứ thứ gì vào trong âm đạo. Điều này có nghĩa là không quan hệ tình dục hoặc sử dụng băng vệ sinh tampon
• Tránh tắm bồn hoặc bơi lội (có thể tắm vòi sen)
• Tránh tập thể dục quá sức hoặc gắng sức

Quý vị cần kiểm tra sức khỏe ở thời điểm hai tuần sau khi làm thủ thuật. Buổi kiểm tra sức khỏe có thể thực hiện với Bác 
Sĩ Đa Khoa của quý vị.
Tử cung của quý vị sẽ phải tạo một lớp niêm mạc mới sau khi thực hiện nong và nạo, vì vậy kỳ kinh nguyệt kế tiếp có 
thể không xảy ra đúng ngày. Nếu quý vị đã thực hiện thủ thuật nong và nạo do sẩy thai và quý vị muốn có thai, hãy nói 
chuyện với bác sĩ về thời điểm an toàn để bắt đầu thử thụ thai trở lại.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Better Health Channel - nong và nạo: betterhealth.vic.gov.au
• HealthDirect - nong và nạo: healthdirect.gov.au
• Healthy Western Australia - nong và nạo: healthywa.wa.gov.au

Nong cổ tử cung và nạo 
buồng tử cung

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/dilatation-and-curettage-dc
https://www.healthdirect.gov.au/dilatation-and-curettage
https://healthywa.wa.gov.au/en/Articles/A_E/Dilatation-and-curettage

