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Ở khu vực Tây Nam Sydney, có năm loại hình chăm sóc thai kỳ chính. Quý vị có quyền quyết định về việc chăm sóc thai 
kỳ của mình nhưng những trường hợp mang thai phức tạp sẽ cần nhiều sự hỗ trợ hơn.

Chương trình Chăm sóc Chia sẻ Tiền sản 
(ANSC)
Trong Chương trình Chăm sóc Chia sẻ Tiền sản (Antenatal Shared Care 
Program - ANSC), việc chăm sóc trong thai kỳ của quý vị chủ yếu do bác 
sĩ đa khoa ở địa phương thực hiện. Các bác sĩ đa khoa này được đào tạo 
và có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thai kỳ. Quý vị vẫn sẽ có một số 
lần khám tại bệnh viện và quý vị sẽ sinh con trong bệnh viện. 
Sự lựa chọn này dành cho các trường hợp mang thai thông thường. Các 
trường hợp mang thai phức tạp hơn sẽ được khám tại Phòng khám Bác 
sĩ Tiền sản.
Ưu điểm:

• Quý vị có thể chọn Bác sĩ đa khoa ANSC của mình (nếu họ có thể 
nhận quý vị làm bệnh nhân)

• Cùng một bác sĩ đa khoa sẽ chăm sóc cho quý vị trong và sau quá 
trình mang thai 

• Việc đến phòng khám của bác sĩ đa khoa có thể dễ dàng hơn so với 
đến phòng khám ở bệnh viện

Nhược điểm:
• Quý vị vẫn phải đến phòng khám ở bệnh viện một vài lần
• Một số bác sĩ đa khoa tính phí chênh lệch, có nghĩa là có thể sẽ phát sinh một khoản chi phí

Phòng khám Hộ sinh Tiền sản
Trong Phòng khám Hộ sinh Tiền sản, các nhân viên hộ sinh của bệnh viện sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc thai kỳ cho 
quý vị. Để được khám thai định kỳ, quý vị sẽ cần đến bệnh viện hoặc phòng khám cộng đồng. Một số phòng khám 
cũng có Nhóm Nhân viên Hộ sinh. Đây là nơi quý vị gặp cùng một nhân viên hộ sinh trong mỗi lần khám.
Phòng khám Hộ sinh Tiền sản dành cho những trường hợp mang thai thông thường. Các trường hợp mang thai phức 
tạp hơn sẽ được khám tại Phòng khám Bác sĩ Tiền sản.
Ưu điểm:

• Nếu quý vị đăng ký với một Nhóm Nhân viên Hộ sinh, quý vị sẽ được khám bởi cùng một nhân viên hộ sinh
• Quý vị không phải trả bất cứ chi phí nào

Nhược điểm:
• Nếu quý vị không đăng ký với một Nhóm Nhân viên Hộ sinh, mỗi lần đến quý vị có thể sẽ được khám bởi các nhân 

viên hộ sinh khác nhau
• Một số người gặp nhiều khó khăn hơn khi đến bệnh viện do phải đậu xe, phương tiện đi lại, v.v.
• Có ít cơ hội hơn để xây dựng mối quan hệ với bác sĩ đa khoa, người sẽ hỗ trợ quý vị và con quý vị sau khi sinh

Tờ thông tin về Tình trạng Sức khỏe
Hiệu đính vào tháng 6 năm 2022

Những trường hợp mang thai thông 
thường là những trường hợp không 

cần chăm sóc chuyên khoa 
 

Những trường hợp mang thai phức 
tạp là những trường hợp mà sức 

khỏe của mẹ hoặc bé có nguy cơ cao 
là sẽ bị biến chứng 

 
Trong cả hai loại thai kỳ, nếu có biến 
chứng khẩn cấp, quý vị sẽ được đưa 

đến khoa sinh sản của bệnh viện 
công gần nhất bằng xe cấp cứu.

Thông thường so với Phức tạp

Các phương án chăm 
sóc trong thai kỳ



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

Các phương án chăm sóc trong 
thai kỳ

Phòng khám Bác sĩ Tiền sản
Đây là những phòng khám chuyên khoa nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những trường hợp mang thai phức tạp. 
Trường hợp này bao gồm thai phụ có bệnh trạng từ trước. Quý vị cũng có thể được chuyển đến phòng khám này nếu 
có vấn đề trong thai kỳ.

Bác sĩ Sản khoa Tư nhân
Bác sĩ sản khoa tư nhân là bác sĩ chuyên khoa chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ cho quý vị. Nếu quá trình mang thai 
của quý vị trở nên phức tạp, họ sẽ sắp xếp việc chăm sóc thêm để hỗ trợ quý vị. Việc này có thể được thực hiện cùng 
với các bác sĩ chuyên khoa tư nhân khác.
Ưu điểm:

• Quý vị chọn bác sĩ của mình
• Cùng một người vừa cung cấp dịch vụ chăm sóc vừa giúp quý vị sinh em bé

Nhược điểm:
• Phương án này có thể tốn kém và có thể phát sinh những khoản thanh 

toán do chênh lệch mức phí
• Quý vị có thể phải sinh con ở bệnh viện xa nơi quý vị sống

Nhân viên Hộ sinh Tư nhân
Một nhân viên hộ sinh tư nhân phụ trách việc chăm sóc trong thai kỳ của 
quý vị. Họ có thể giúp quý vị sinh con nếu họ có thỏa thuận với bệnh viện.
Một số nhân viên hộ sinh tư nhân cũng cung cấp dịch vụ đỡ đẻ tại nhà. Đây 
là một lựa chọn ít gặp hơn và nó chỉ an toàn cho những trường hợp mang 
thai thông thường. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong quá trình sinh nở, 
quý vị sẽ được yêu cầu sinh con trong một bệnh viện. 
Ưu điểm:

• Quý vị chọn nhân viên hộ sinh của mình
• Cùng một người chăm sóc cho quý vị về mọi mặt

Nhược điểm:
• Nhân viên hộ sinh tư nhân có thể tốn kém (Quý vị có thể được nhận Medicare hoặc khoản hoàn tiền từ bảo hiểm y tế tư nhân)
• Nếu quá trình mang thai của quý vị trở nên phức tạp, quý vị có thể cần đi khám bác sĩ chuyên khoa

Thai kỳ của tôi có phức tạp không?

Bác sĩ có phải là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
chung tiền sản hay không?

Mỗi phương án đi kèm với những chi phí nào?

Khi nào tôi phải chọn phương án chăm sóc thai kỳ 
ưu tiên của mình?

Tôi có thể hỏi bác sĩ của mình những câu hỏi nào?

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?
Nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phương án phù hợp nhất cho việc chăm sóc thai kỳ của quý vị, 
hãy nói chuyện với bác sĩ đa khoa của quý vị hoặc liên hệ với phòng khám tiền sản tại địa phương của quý vị.

Doula là gì?

Doula là một người cung cấp 
sự hỗ trợ về mặt tinh thần và 
thể chất cho một người phụ 

nữ trước, trong và sau khi  
sinh con 

 
Một doula sẽ giúp lập kế 

hoạch sinh nở và ở bên cạnh 
sản phụ trong quá trình  

sinh con 
 

Doula là các chuyên gia đã 
đăng ký và có tính phí


