孕婦用藥安全
An toàn khi dùng thuốc cho bà bầu
Cấp độ an toàn khi dùng thuốc cho bà bầu
Bà bầu cần tránh những thuốc không cần thiết, cố gắng sử dụng điều trị bằng thức ăn hoặc thay
đổi thói quen sinh hoạt.
Cấp A: Đối chiếu lâm sàng cho thấy là an toàn cho bà bầu
Cấp B: Không có đối chiếu xét nghiệm lâm sàng, xét nghiệm ở động vật cho thấy là an toàn và
không có phản ứng xấu, đối chiếu lâm sàng không có vấn đề gì
Cấp C: Xét nghiệm động vật cho thấy có dị tính, nhưng không có xét nghiệm đối chiếu ở người
hoặc thiếu thông tin xét nghiệm lâm sàng
Cấp D: Có dị tính, nhưng có thể sử dụng trong điều trị (lợi nhiều hơn hại)
Cấp X: Bà bầu tuyệt đối không được sử dụng

Nhân tố quyết định việc bà bầu uống thuốc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi
1.Đặc tính gây quái thai của thuốc, thuốc có kết hợp với Protein không, phương thức chuyển hóa
thuốc
2.Thời gian dùng thuốc ở thời kỳ mang thai nào
3.Thời gian và liều lượng dùng thuốc
4.Phương thức uống thuốc
5.Tình hình chảy máu tử cung của người mẹ
6.Khả năng chuyển hóa cơ thể người mẹ, mức độ mỡ cơ thể

Ảnh hưởng của dược liệu đối với thai
Theo tình hình phát triển của thai có thể chia:
Thời kỳ tiền lâm sàng

0-2 tuần

Thông thường không dẫn tới dị dạng thai nhi

Thời kỳ phôi thai

3-8 tuần

Thời kỳ then chốt, thời kỳ hình thành cơ quan,
dẫn tới thai nhi dị dạng hoặc chết lưu

Thời kỳ thai nhi

9-16 tuần

Có thể dẫn tới hở lợi hoặc cơ quan sinh dục thai
nhi nữ trở thành nam

Thời kỳ thai nhi

16 tuần đến trước

Thai nhi sinh trưởng hoàn toàn, có thể dẫn tới

sinh

chức năng sinh lý thai nhi bị dị thường

