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Khái niệm chung 
Phụ nữ thường bị rách ở một số dạng trong khi sinh qua ngả âm đạo. Vết rách có thể xảy ra khi em bé kéo căng âm đạo 
và tầng sinh môn trong quá trình sinh nở. Chín trong số 10 phụ nữ sinh con lần đầu sẽ bị rách theo một số hình thức ở 
âm đạo, một phần âm hộ hoặc tầng sinh môn. 
Tầng sinh môn là khu vực giữa cửa âm đạo và hậu môn. Nếu vùng này bị rách, nó được gọi là vết rách tầng sinh môn.

Nhóm chăm sóc sức khỏe của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ điều trị bất kỳ vết rách nào sau khi quý vị đã sinh em bé ra. Điều này sẽ dựa trên 
loại vết rách mà quý vị có.

• Vết rách cấp độ một  - Đây là những vết rách nhỏ trên bề mặt. Chúng không cần điều trị nhưng có thể gây đau và ê 
ẩm trong một thời gian.

• Vết rách cấp độ hai - Đây là những vết rách ảnh hưởng đến cơ và da của tầng sinh môn. Chúng thường cần những mũi khâu.
• Vết rách cấp độ ba hoặc bốn - Các vết rách này kéo dài vào cơ thắt hậu môn (cấp độ ba) hoặc gây rách toàn bộ cơ 

thắt (cấp độ bốn). Điều này xảy ra trong khoảng 1% các ca sinh qua ngả âm đạo. Cần phải phẫu thuật để vá lại những 
vết rách này và việc phẫu thuật thường xảy ra ngay sau khi quý vị sinh con.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Vào lần kiểm tra ở mốc 6 tuần sau sinh, bác sĩ có thể hỏi quý vị xem liệu quý 
vị có bất kỳ triệu chứng nào của chứng tiểu không kiểm soát hay không, 
chẳng hạn như:

• Rò rỉ nước tiểu khi quý vị ho, hắt hơi hoặc tập thể dục
• Không đến nhà vệ sinh kịp
• Không thể kiểm soát việc trung tiện
• Táo bón

Bác sĩ cũng có thể:
• Kiểm tra xem các bài tập sàn chậu của quý vị đang diễn ra như thế nào
• Hỏi quý vị về cảm giác đau của quý vị
• Thực hiện kiểm tra âm đạo và/hoặc hậu môn
• Giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa để đánh giá, nếu cần 

Bác sĩ sẽ tái khám tại thời điểm khoảng 6 tháng sau khi sinh và có thể:
• Hỏi quý vị xem quý vị đã từng có bất kỳ triệu chứng nào của chứng tiểu 

không kiểm soát hay chưa

• Hỏi về cảm giác đau hoặc bất kỳ khó khăn nào quý vị đang gặp phải khi 
quan hệ tình dục

• Thực hiện kiểm tra âm đạo và/hoặc hậu môn

• Giới thiệu quý vị với một y tá hoặc chuyên viên vật lý trị liệu về chứng tiểu 
không kiểm soát, nếu quý vị cần sự trợ giúp về chức năng sàn chậu của 
mình

• Sắp xếp việc tái khám với bác sĩ chuyên khoa, nếu cần
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Rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh 

Luôn lau (hoặc thấm nhẹ)  
từ trước ra sau 

Không sử dụng máy sấy tóc để làm 
khô tầng sinh môn của quý vị — 

điều này có thể làm chậm quá trình 
lành vết rách hoặc gây bỏng rát 

cho vùng đó 

Tránh sử dụng kem, thuốc mỡ  
hoặc bột 

Rửa phần này ít nhất một lần  
một ngày 

Ăn uống điều độ và uống nhiều 
nước để tránh táo bón 

Khi ngồi trên bồn cầu, hãy nâng 
đầu gối của quý vị cao hơn hông 

Chườm túi nước đá bọc trong khăn 
hoặc miếng bọt biển lên tầng sinh 

môn để giảm đau

Chăm sóc vết khâu và 
tầng sinh môn của quý vị



Theo dõi Vết rách Tầng sinh môn

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?
Để hỗ trợ quá trình lành vết rách và tránh các vấn đề khác, quý vị có thể:

• Tiếp tục thực hiện các bài tập sàn chậu của quý vị theo chỉ dẫn của bác sĩ gia đình
• Uống thuốc giảm đau theo chỉ định
• Nằm nghỉ ngơi nhiều - điều này sẽ giúp phần này mau lành
• Khi cho bé bú, hãy chuyển tư thế ngồi hoặc cho bé bú trong tư thế nằm
• Vào và ra khỏi giường bằng phần bên cạnh của cơ thể - điều này giúp giảm bớt lực căng lên tầng sinh môn của quý 

vị
• Uống nhiều nước (tám ly mỗi ngày)
• Cố gắng ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ (ví dụ như trái cây và rau củ, ngũ cốc nguyên hạt)
• Tránh quan hệ tình dục cho đến khi khu vực này đã hoàn toàn lành lại

Tôi nên chú ý đến những triệu chứng nào?

Tôi có thể làm gì để tránh táo bón?

Tôi thực hiện các bài tập sàn chậu của tôi theo 
cách nào và vào thời điểm nào?

Nếu tôi không tập luyện thì sao?

Tôi cần làm gì để chăm sóc vết thương của mình?

Tôi có thể làm gì để kiểm soát cơn đau?

Khi nào tôi có thể quan hệ tình dục trở lại?

Vết thương này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc 
sinh nở sau này?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ giới thiệu nếu quý vị cần được chăm sóc chuyên khoa. Các phòng khám này hoạt động 
trên toàn Khu vực Y tế Địa phương Tây Nam Sydney:

• Phòng khám Phụ khoa Bệnh viện Bankstown: 9722 8381 hoặc 9722 8380
• Phòng khám Phụ khoa Bệnh viện Fairfield: 9616 8506
• Phòng khám Phụ khoa Bệnh viện Bowral and District: 4861 0186
• Phòng khám Phụ khoa Bệnh viện Liverpool: 8738 4191
• Phòng khám Phụ khoa Bệnh viện Campbelltown: 4634 4095

Hệ thống tư
Quý vị có thể yêu cầu bác sĩ gia đình của mình giới thiệu đến một bác sĩ phụ khoa tư.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? 
• Bộ Y tế Chính phủ Úc – bàng quang và ruột cho phụ nữ có thai: health.gov.au
• Tổ chức Đại tiểu tiện Có kiểm soát (Continence Foundation of Australia): continence.org.au
• Bệnh viện Phụ sản Hoàng gia (Royal Women’s Hospital) – - chăm sóc cho tầng sinh môn và sàn chậu của quý vị: 

thewomens.org.au
• Hội Sản phụ khoa Hoàng gia – vết rách tầng sinh môn khi sinh nở: rcog.org.uk

file:https://www.health.gov.au/health-topics/bladder-and-bowel/bladder-and-bowel-throughout-life/bladder-and-bowel-for-pregnant-women
file:https://www.continence.org.au/
file:https://www.thewomens.org.au/health-information/pregnancy-and-birth/a-healthy-pregnancy/the-pelvic-floor
file:https://www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/perineal-tears-during-childbirth/

