
Thời điểm đi phá thai cần mang theo thứ 
gì? 

Việt nam là một trong các quốc gia có một số trường hợp nạo đình chỉ thai nghén cao nhất trên thế giới. 
Đây là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp thời điểm xem xét trên cả hai khía cạnh Y học và đạo đức. 

Có nhiều câu chuyện đằng sau khiến chị em bạn gái phải đưa ra quyết định không mong muốn này. Đó 
có thể là do hoàn cảnh chính mình, điều kiện kinh tế hay nhiều lý do thầm kín khác. 

tuy nhiên, cho dù thế nào thì vấn đề an toàn sức khỏe thể chất của bạn gái bạn gái trong và sau quá trình 
thực hiện đình chỉ thai vẫn cần và luôn phải đặt lên vượt trội. 

Phát hiện hiện tại có các cách phá thai an toàn nào đang được phép áp dụng? lúc đi bỏ thai cần mang 
theo một vài gì? Mời quý chị em phụ nữ cùng giám sát phần nội dung được nói về trong văn bản sau 
đây. 
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Thông tin về các biện pháp đình chỉ thai nghén an toàn và 
công tác sẵn sàng cần thiết 

 

bỏ thai là hình thức chấm dứt sớm thời kỳ mang thai bằng một vài liệu pháp Y tế nhằm bài tiết phôi thai 
hoặc đem bào thai ra khỏi tử cung. Đối với một số mẹ bầu mang bầu vỡ kế hoạch, thai ngoài tử cung, dị 
tật thai nhi, điều kiện kinh tế,…thì phá thai an toàn là một cách sẽ được áp dụng. 

Các liệu pháp bỏ thai an toàn được phép áp dụng 

ngày nay, có hai cách phá thai an toàn được phép áp dụng tại các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa 
chất lượng cao, bao gồm: đình chỉ thai nghén an toàn bằng nội khoa và ngoại khoa. cụ thể như sau: 

# đình chỉ thai nghén an toàn bằng nội khoa – dùng thuốc 

phá thai an toàn bằng nội khoa là thai phụ sẽ được chỉ định sử dụng những loại thuốc khẩn cấp để đỉnh 
chỉ sự phát triển của bào thai, nhằm kết thúc sớm quá trình thai nghén dân gian. 

Thuốc bỏ thai sẽ khiến bao thai ngừng hình thành và phát triển, kích thích tử cung co bóp để đẩy phôi 
thai ra ngoài. Như vậy, phương pháp đình chỉ thai nghén bằng thuốc sẽ được áp dụng với tình huống 
thai ở tuần tuổi nhỏ, nằm trong tử cung. Thai ngoài tử cung không được áp dụng giải pháp này. 

# đình chỉ thai nghén an toàn bằng ngoại khoa – nong và nạo 

phá thai an toàn bằng ngoại khoa là liệu pháp kết thúc sớm thai kỳ bằng cách hút lòng tử cung với tình 
huống thai nhỏ. 

Với các tình huống thai đã lớn, sau 14 – 16 tuần tuổi sẽ sử dụng dụng cụ Y khoa chuyên dùng để lấy mô 
thai. thủ thuật tiêu chuẩn được khuyến nghị ứng dụng là nong và nạo. Trong một vài tình huống cần thiết, 
lương y có khả năng sẽ áp dụng nong và cắt thai. 
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một vài việc chị em cần sẵn sàng thời điểm đi bỏ thai 

Về cơ bản, tiến hành phá thai không giống với liệu pháp điều trị bệnh lý thông thường. bởi vì thế, với câu 
hỏi thời điểm đi phá thai cần mang theo một vài gì? các chuyên gia cho biết, chị em phụ nữ cần bảo đảm 
những vấn đề sau: 

chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các thủ tục tùy thân, Hồ sơ cá nhân để đăng kí và làm giấy tờ cần thiết trước 
thời điểm tiến hành bỏ thai. 

sẵn sàng quần áo, băng vệ sinh, đồ dùng cần thiết; đầy đủ về tài chính để chi trả lệ phí cho các hạng 
mục như: thăm khám, siêu âm, xét nghiệm y học, đình chỉ thai nghén, thuốc giúp đỡ sau đình chỉ thai 
nghén. 

Ký cam kết chấp nhận tự nguyện đình chỉ thai nghén hoặc có người nhà bảo lãnh đối với phụ nữ chưa 
đủ 18 tuổi. 

# những vấn đề cần quan tâm khác bạn gái cần biết khi phá thai 

nữ giới cần giữ vệ sinh chỗ kín sạch sẽ, không hoạt động tình dục trước khi đình chỉ thai nghén ước tính 
3 ngày. Nhằm khống chế bội nhiễm và biến chứng không nguyện vọng. 

đồng thời, chị em cũng cần nhịn ăn từ 4 – 6h trước lúc được thực hiện đình chỉ thai nghén để tránh tình 
trạng nôn khi được tiêm thuốc gây tê dẫn đến bị ngạt đường thở. 

mặt khác, phụ nữ hãy sửa đổi tinh thần ổn định, giữ sức khỏe thể chất tốt; chọn lọc địa chỉ Y khoa uy tín, 
chất lượng để quá trình đình chỉ thai được an toàn – đạt hiệu quả. Tránh một số ảnh hưởng xấu đến khả 
năng có con về sau. 

Sau thời điểm thực hiện đình chỉ thai nghén an toàn theo nội khoa hoặc ngoại khoa, nữ giới khả năng ra 
về nếu như cảm nhận sức khỏe cơ thể ổn định, bình thường. khám lại sau 1 – 2 tuần. Hãy chú trọng và 
ứng dụng các cách phòng tránh thai an toàn. 

hy vọng với một vài thông tin trên, quý nữ giới đã biết được thời điểm đi đình chỉ thai nghén cần mang 
theo những gì? Từ đó, sẽ ý thức hơn trong thói quen sinh hoạt, phương pháp chăm sóc và giữ an toàn 
sức khỏe thể chất của chính bạn. 
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