孕婦常見症狀的處理
Giải quyết hiện tượng thường gặp ở bà bầu
Giải quyết hiện tượng thường gặp ở bà bầu
1.Nôn：
Nguyên nhân xảy ra: Hiện tượng thường gặp ở thời kỳ đầu mang thai, đủ 12 tuần sẽ hết.
Phương pháp giải quyết: Duy trì sự ổn định chất dinh dưỡng trong cơ thể, bổ sung vitamin B6.
2.Cảm giác nóng dạ dày：
Nguyên nhân: Khoang bụng và cơ hoành tăng lên khiến bụng bị ép.
Phương pháp xử lý: ăn nhiều bữa với lượng ít một, tránh đồ uống ngọt, sử dụng hợp lý thuốc
kiểm soát a xít trong dạ dày, hoặc viên thuốc kiểm soát a xít trong dạ dày.
3.Táo bón：
Nguyên nhân: tử cung mở rộng, ép vào đường ruột khiến đường ruột bị động trở nên trùng
xuống.
Phương pháp xử lý: uống nước , vận động hợp lý, thuốc giãn đường ruột hoặc thuốc nhuận tràng.
4.Bệnh trĩ：
Nguyên nhân: tử cung mở rộng ép vào tĩnh mạch gần trực tràng , từ đó gây ách tắc lưu thông máu.
Phương pháp xử lý: cố gắng dùng cao điều trị bệnh trĩ hoặc dùng thuốc đút giảm đau cục bộ để
việc đại tiện được thuận lợi.
5.Cảm cúm：
Phương pháp xử lý: uống nhiều nước trắng, nghỉ ngơi nhiều, không nên tự mua thuốc uống.
Những thuốc cảm cúm và thuốc hô hấp đa số thuộc cấp C.

Nguyên tắc dùng thuốc cho bà bầu
1.Không có sự hướng dẫn của bác sỹ hoặc dược sỹ , bà bầu không được tự ý thêm thuốc hoặc tùy
tiện dừng thuốc.
2.Dùng ít thuốc, đặc biệt là 3 tháng đầu thời kỳ mang thai, nên thảo luận với bác sỹ.
3.Những người đang mang thai hoặc có khả năng mang thai, khi đi khám bệnh cần thông báo cho
bác sỹ hoặc dược sỹ.
4.Những người đã sử dụng thuốc, cần thảo luận với bác sỹ hoặc dược sỹ có nên dừng thuốc hay
không.

Ảnh hưởng của thuốc thường dung đối với thai nhi
Tên thuốc

Ảnh hưởng đối với thai nhi

Tetracyclines

Cản trở sự phát triển của xương, răng biến màu

Sulfa

Gây vàng da

Chloromycetin

Bệnh sạm da ở trẻ

Thuốc tuyến giáp

Trí năng thai nhi chậm phát triển

Vitamin A quá liều

Thai nhi chậm phát triển, áp lực họp sọ tăng cao

Vitamin D quá liều

Trí năng thai nhi chậm phát triển, tăng ca li máu

Những bà mẹ uống thuốc gây dị dạng thai nhi nhất định sẽ sinh ra những đứa
trẻ có vấn đề?
1.Không nhất định như vậy, nhưng xác suất sinh ra những đứa trẻ có khiếm khuyết khoảng
3-6%,rủi ro quái thai tăng khoảng 5 lần trở lên.
2.Nếu sử dụng thuốc gây quái thai thì cần phải sau khi dừng thuốc một thời gian mới được có thai
lại.
3.Những thuốc chống động kinh , thuốc tuyến giáp đều thuộc nguy cơ rủi ro mang thai loại
D,nhưng bản thân bệnh cũng gây ảnh hưởng rất cao đối với thai nhi.

