




Để xây dựng thai kỳ an toàn và môi trường thân thiện, dịch vụ khám thai được mở 
rộng từ ngày 1/7/2021, bao gồm: tăng số lượt khám thai miễn phí từ 10 lần lên 14 lần  
(tương ứng vào 8, 24, 30 và 37 tuần thai) mỗi tuần 1 lần), siêu âm 2 lần (tuần 8-16 và sau 
tuần 32), kiểm soát tiểu đường thai kỳ trong giai đoạn giữa và cuối của thai kỳ, và xét 
nghiệm thiếu máu cho thai phụ (tuần 24-28). Vui lòng ký vào tờ ghi chép của sổ tay này 
cho mỗi lần kiểm tra và ghi kết quả kiểm tra vào sổ tay. Nếu có thắc mắc, bạn cũng có 
thể ghi lại vấn đề vào sổ tay hướng dẫn để có thể hỏi ý kiến   nhân viên y tế trong quá trình 
kiểm tra.

Kể từ ngày 1/7/2021, khi thai đủ số tuần tuổi nói trên, thai phụ có thể nhận được 
các dịch vụ thăm khám và các hạng mục tương ứng với số tuần thai, nếu có vấn đề bất kỳ 
thắc mắc nào, có thể hỏi nhân viên y tế khi thăm khám. Ngoài ra, sau khi đánh giá tình 
trạng, nhân viên y tế cũng sẽ giải thích và hướng dẫn những và thắc mắc nhu cầu cá nhân 
của bạn.

- Sổ tay hướng dẫn sử dụng -

Bạn nhớ mang theo sổ tay thai sản
(quyển này và sổ tay khám sức khỏe thai sản bản gốc)

và thẻ bảo hiểm y tế mỗi khi khám thai nhé!

Đơn vị xuất bản: Bộ Y tế và Phúc lợi, Cục Quản lý Y tế Quốc gia

Xuất bản: tháng 6 năm 2021

Cẩm nang giá trị gia tăng
khám thai cho phụ nữ mang thai
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5 điều làm và 5 điều không làm khi mang thai

Bộ sưu tập sức khỏe 
dành cho mẹ bầu

 ◉ Cần khám thai định kỳ

 ◉ Cần nhận biết dấu hiệu 
sinh non

 ◉ Cần chăm sóc sức khỏe 
mang thai

 ◉ B i ế t  n h ậ n  đ ị n h  n g u y 
hiểm trong thai kỳ

 ◉ Cần biết dấu hiệu sắp 
sinh

 ◉ Không hút thuốc và uống 
rượu

 ◉ Không ngửi khói thuốc

 ◉ Không dùng thuốc tùy 
tiện

 ◉ Không tiêm chích ma túy

 ◉ Không xem giờ sinh mổ
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Lịch trình thanh toán Số tuần
kiến nghị Hạng mục phục vụ

Lần đầu tiên

Giai đoạn thứ 1 
của thai kỳ

(dưới 13 tuần)

Tuần thứ 8

1.  Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

2.  Lần khám siêu âm đầu tiên.
(Nên thực hiện trong 8-16 tuần: đánh giá số lượng thai, tim thai, đo 
kích thước thai, vị trí và ngày dự sinh)

Lần thứ 2
Tuần thứ 12

1.  Sau khi xác nhận có nhịp tim thai, phải bao gồm các  
hạng mục kiểm tra sau:

(1) Hỏi chẩn đoán: Tiền sử bệnh tật của gia đình, tiền sử 
bệnh tật của bản thân thai phụ, tiền sử thai nghén 
và sinh sản, triệu chứng khó chịu trong lần mang 
thai hiện tại, thói quen gây nghiện.

(2) Khám cơ thể: Cân nặng, chiều cao, huyết áp, tuyến 
giáp, bầu vú, kiểm tra khung xương chậu, kiểm tra 
vùng ngực và bụng.

(3) Xét nghiệm: Xét nghiệm máu thường quy (WBC, RBC, 
Plt, Hct, Hb, MCV), nhóm máu, yếu tố Rh, VDRL hoặc 
RPR (giang mai), Rubella lgG và HBsAg、HBeA (nếu 
do nguyên nhân đặc biệt mà không thể kiểm tra, thì 
có thể kiểm tra vào khám thai lần thứ 5), xét nghiệm 
HIV (EIA hoặc PA), và xét nghiệm nước tiểu thường 
quy.( Ghi chú 2)

2.  Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)
Ghi chú: Đối với thai phụ có kết quả xét nghiệm kháng thể Rubella 
là âm tính, thì sau khi sinh nên tiêm 1 mũi vắc xin tổng hợp sởi quai 
bị và rubella (MMR), tiêm vắc này do nhà nước hỗ trợ và cung cấp.
( Ghi chú 4)

Lần thứ 3

Giai đoạn thứ 2 
của thai kỳ

(từ 13 đến 29 tuần)
Tuần thứ 16

1.  Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

2.  Hướng dẫn giáo dục y tế phòng chống sinh non.
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Lịch trình trợ cấp 
và hạng mục phục 
vụ khám thai



3Lịch trình trợ cấp và hạng mục phục vụ khám thai

Lịch trình thanh toán Số tuần
kiến nghị Hạng mục phục vụ

Lần thứ 4

Giai đoạn thứ 2 
của thai kỳ

(từ 13 đến 29 tuần)

Tuần thứ 20

1.  Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

2.  Lần siêu âm thứ hai.
(Nên thực hiện vào khoảng tuần thứ 20: đánh giá số lượng thai nhi, 
nhịp tim thai, đo kích thước thai nhi, vị trí nhau thai và thể tích 
nước ối)

3.  Hướng dẫn giáo dục y tế để phòng chống sinh non.

Lần thứ 5

Tuần thứ 24

1.  Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

2.  Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm: thường quy 
máu (WBC, RBC, Plt, Hct, Hb, MCV) và tầm soát bệnh 
tiểu đường thai kỳ. (Ghi chú 2)

Lần thứ 6

Tuần thứ 28 Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

Lần thứ 7

Giai đoạn thứ 3 
của thai kỳ

(từ 29 tuần trở lên)

Tuần thứ 30 Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

Lần thứ 8
Tuần thứ 32

1.  Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

2.  Cung cấp xét nghiệm VDRL hoặc RPR (xét nghiệm giang 
mai), cho phụ nữ mang thai trên 32 tuần.

3.  Đối với phụ nữ mang thai có nguy cơ lây nhiễm HIV, nên 
làm thêm xét nghiệm HIV. (EIA hoặc PA)

4.  Lần siêu âm thứ ba. (Nên thực hiện sau 32 tuần: đánh 
giá nhịp tim thai, đo kích thước thai, vị trí thai, vị trí 
nhau thai và thể tích nước ối)

Lần thứ 9

Tuần thứ 34 Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

Lần thứ 10

Tuần thứ 36

1. Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

2. Trợ cấp xét nghiệm liên cầu khuẩn B dành cho thai phụ.
    (Ghi chú 3)

Lần thứ 11

Tuần thứ 37 Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)
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Ghi chú 1: Hạng mục kiểm tra định kỳ

(1) Nội dung hỏi chẩn đoán: Các triệu chứng khác thường như: ra huyết, đau bụng, đau 
đầu, co thắt, v.v.

(2) Khám cơ thể: Cân nặng, huyết áp, nhịp tim thai, ngôi thai, phù nề v.v.

(3) Xét nghiệm: Đạm (protein) trong nước tiểu, đường trong nước tiểu.

Ghi chú 2: Hạng mục xét nghiệm máu thường quy, bao gồm:
huyết sắc tố (Hb), dung tích hồng cầu (Hct), hồng cầu (RBC), thể tích trung bình hồng 
cầu (MCV),bạch cầu (WBC), tiểu cầu (Plt).

Ghi chú 3: Phụ nữ mang thai ở tuần thứ 35-37 được trợ cấp 1 lần xét nghiệm liên cầu khuẩn B; trừ
hững thai phụ có dấu hiệu sinh non cần xử lý theo phán đoán chuyên nghiệp của bác sỹ.

Ghi chú 4: Thông tin liên quan như địa điểm tiêm chủng, hãy gọi đường dây tiêm phòng các huyện thị.

※ Thai phụ khám thai trên 14 lần, siêu âm trên 3 lần thì có thể tự trả thêm chi phí để khám, nếu 
bác sĩ chẩn đoán là có nhu cầu khám và điều trị bệnh thì BHYT sẽ thanh toán.

※ Trường hợp thai được 40 tuần tuổi vẫn phảGhi chú 1: Hạng mục kiểm tra định kỳthai và không 
thuộc phạm vi thanh toán BHYT thì đơn vị tổ chức khám chữa bệnh nêu lý do và đề nghị Bộ Y 
tế và Phúc lợi Cục Y tế quốc gia hỗ trợ chi phí.

Lần thứ 12

Giai đoạn thứ 3 
của thai kỳ

(từ 29 tuần trở lên)

Tuần thứ 38 Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

Lần thứ 13

Tuần thứ 39 Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

Lần thứ 14

Tuần thứ 40 Hạng mục kiểm tra định kỳ. (Ghi chú 1)

Lịch trình thanh toán Số tuần
kiến nghị Hạng mục phục vụ
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Lần thứ 1

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 1
của thai kỳ

(dưới 13 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 8

Lần thứ 3

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 2
của thai kỳ

(từ 13 tuần đến 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 16

Lần thứ 5

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 2
của thai kỳ

(từ 13 tuần đến 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 24

Lần thứ 2

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 1
của thai kỳ

(dưới 13 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 12

Lần thứ 4

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 2
của thai kỳ

(từ 13 tuần đến 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 20

Lần thứ 6

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 2
của thai kỳ

(từ 13 tuần đến 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 28

Hồhồ sơ xét nghiệm tiền sản

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Biểu mẫu hồ sơ kiểm tra trước khi sinh
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Lần thứ 7

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 3
của thai kỳ
(trên 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 30

Lần thứ 9

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 3
của thai kỳ
(trên 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 34

Lần thứ 11

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 3
của thai kỳ
(trên 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 37

Lần thứ 8

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 3
của thai kỳ
(trên 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 32

Lần thứ 10

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 3
của thai kỳ
(trên 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 36

Lần thứ 12

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 3
của thai kỳ
(trên 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 38

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày
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Lần thứ 13

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 3
của thai kỳ
(trên 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 39

Lần thứ 14

Lịch trình
trợ cấp

Giai đoạn thứ 3
của thai kỳ
(trên 29 tuần)

Số tuần
kiến nghị Tuần 40

Ghi chú: Nếu bạn muốn biết thông tin giáo dục y tế liên quan của từng lần khám thai, vui lòng quét 
mã QRcode của lần khám bằng thiết bị di động.

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Cơ sở y tế khám

Bác sỹ khám ký tên

Ngày kiểm tra　 　năm　 　tháng　　 ngày

Hồhồ sơ xét nghiệm tiền sản
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Thông tin cơ bản

Mang thai lần thứ Chiều cao cm

Ngày dự sinh (ngày / tháng / năm) Cân nặng trước khi mang thai kg

Ngày bắt đầu kinh 
nguyệt lần cuối cùng (ngày / tháng / năm) Chỉ số BMI trước khi mang thai

cân nặng (kg) / chiều cao  (m2)

Ghi chép kiểm tra hạng mục thường quy

Hạng mục Kết quả Hạng mục Kết quả

Yếu tố Rh Kháng nguyên bề mặt viêm 
gan B

Nhóm máu Kháng nguyên e viêm 
gan B

Bạch cầu (WBC)

Lần đầu tiên lần thứ hai
Phản ứng huyết thanh 
giang mai lần đầu tiên 
(VDRL hoặc RPR)

x103/uL x103/uL

Hồng cầu (RBC)
x106/uL x106/uL

Phản ứng huyết thanh 
giang mai thứ hai
(VDRL hoặc RPR)

Tiểu cầu (Plt)
x103/uL x103/uL

Phản ứng kháng thể sởi 
Đức

Tỷ lệ dung tích hồng cầu 
(Hct)

% %
Kiểm tra liên cầu khuẩn B

Thể tích trung bình một 
hồng cầu (MCV)

fl fl

Kiềm tra khung xương 
chậu

Huyết sắc tố (Hb) g/dL

Bình thường

Bất thường

g/dL

Bình thường

Bất thường

Khác                           

Tiểu đường thai kỳ

GLU  AC   :                   mg/dL

GLU 1 hr :                   mg/dL

GLU 2 hr :                   mg/dL
Khác                           

Bình thường Bất thường

※ Dữ liệu trong bảng này sẽ được sử dụng để đánh giá chính sách đơn vị y tế hoặc quản lý sức khỏe theo dõi cá nhân.

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

Tổng hồ sơ kiểm tra thai sản
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※ Nếu mẹ bầu có kết quả xét nghiệm dương tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B, thì trẻ của họ sau khi 
sinh cần nhanh chóng tiêm ngay 1 mũi globulin miễn dịch viêm gan B và vắc xin viêm gan B càng sớm càng 
tốt, đồng thời không được muộn hơn 24 tiếng. và cần sau khi hoàn thành vắc xin viêm gan B mũi 3, khi trẻ 
tròn 12 tháng tuổi cần thực hiện kiểm tra kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) và kháng thể bề mặt 
viêm gan B (anti-HBs) , nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên bề mặt viêm gan B và kháng thể đều là âm 
tính, được tiêm thêm vắc xin viêm gan B miễn phí.

※ Thai phụ nếu dương tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B, hãy nhờ bác sỹ hỗ trợ đăng ký kết quả khám 
thai lần này vào "Bảng theo dõi kiểm tra viêm gan B của thai phụ(trước đây là sổ tay sức khỏe phụ nữ mang 
thai nội dung trang 53)" và đối với những mẹ bầu có nguy cơ cao về lây truyền dọc từ mẹ sang con vì cónồng 
đồ virus của viêm gan B ≧106IU/mL, hãy hỗ trợ chuyển giới thiệu đến chuyên khoa tiêu hóa để được đánh 
giá và sử dụng thuốc điều trị kháng virus nhằm giảm nguy cơ trẻ sơ sinh bị lây nhiễm viêm gan B.  Ngoài ra, 
hãy giáo dục y tế cho thai phụ phải theo đề nghị của bác sỹ thực hiện theo dõi các kiểm tra liên quan.

※ Nếu kết quả kiểm tra kháng thể sởi Đức của thai phụ là âm tính(-), trong thời kỳ mang thai hãy đặc biệt chú 
ý, phòng tránh nhiễm sởi Đức để bảo vệ thai nhi, và sau khi sinh nở, nhanh chóng cầm chứng nhận âm tính 
kiểm tra kháng thể sởi Đức, tới các Sở Y tế hoặc bệnh viện tiêm chủng dự phòng, tiêm 1 mũi vắc xin tổng hợp 
sởi quai bị và rubella (MMR). 
(Trong vòng 4 tuần tiêm chủng cần tránh mang thai, nhưng có thai trong vòng 4 tuần sau khi tiêm chủng, 
không được coi là triệu chứng thích ứng của sảy thai.)

※ Đối với những mẹ bầu dương tính với bệnh giang mai, hãy nhờ bác sỹ hỗ trợ kiểm tra xác nhận, nếu mẹ bầu 
xác nhận bị lây nghiệm cần phải điều trị sớm, dự phòng trẻ sơ sinh bị nhiễm giang mai bẩm sinh. 

※ Đối với những mẹ bầu dương tính với HIV, hãy điều trị sớm và được biện pháp dự phòng và chăm sóc y tế 
trong quá trình sinh đẻ để dự phòng trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV. 

※ Các bà mẹ tương lai nếu phát hiện thiếu máu khi xét nghiệm máu định kỳ nên kiểm tra thêm nguyên nhân 
thiếu máu và khắc phục để giảm nguy cơ sinh non và thai nhi nhẹ cân. Nếu bà mẹ sắp sinh bị thiếu máu cầu 
thận (MCV <80fl), nên được kiểm tra xem chồng mình có bị thiếu máu cầu thận hay không, để đánh giá nguy 
cơ và mức độ nghiêm trọng của bệnh thiếu máu ở thai nhi.

※ Trong khi xét nghiệm máu định kỳ cho các bà mẹ tương lai phát hiện thấy tiểu cầu thấp (Plt <150x103 / 
uL), hầu hết trong số đó là tiểu cầu thấp tạm thời do mang thai, và một số ít liên quan đến tiền động kinh, 
thuốc, nhiễm virus, phản ứng miễn dịch, v.v. Hầu hết bệnh nhân giảm tiểu cầu nhẹ (Plt100 ～ 149x103 / uL) 
và không có triệu chứng không cần điều trị, nhưng nên theo dõi thường xuyên. Các bà mẹ sắp sinh cần chú 
ý những ai bị chảy máu âm đạo, chảy máu nướu nhiều lần, vết bầm tím trên da và các triệu chứng khác, hãy 
đi khám càng sớm càng tốt.

※ Nếu người mẹ tương lai được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, nó sẽ làm tăng nguy cơ sinh thai quá 
co, sinh khó, thai chết lưu, tiền động kinh và bệnh tiểu đường mãn tính. Việc kiểm soát đường huyết có thể 
được hỗ trợ bằng cách kiểm soát chế độ ăn uống, tập thể dục hoặc dùng thuốc. trước bữa ăn đường huyết 
phải giữ thấp ở mức 95mg / dL, đường huyết phải dưới 120mg / dL hai giờ sau bữa ăn, điều này có thể làm 
giảm các biến chứng do bệnh tiểu đường thai kỳ gây ra.

Ghi chú: Trang tiếp theo cung cấp các chỗ ghi chép kiểm tra, cũng có thể ghi báo cáo vào mặt trang đó. 

Tổng hồ sơ kiểm tra thai sản
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Lịch trình khám  thai Lần thứ 1 Lần thứ 2 Lần thứ 3 Lần thứ 4 Lần thứ 5 Lần thứ 6

Số tuần đề xuất Tuần thứ 8 Tuần thứ 16 Tuần thứ 20 Tuần thứ 24 Tuần thứ 26 Tuần thứ 28

Ngày kiểm tra

Số tuần mang thai

Cân nặng (kg)

Huyết áp (mmHg)

Nhịp tim thai (lần/phút)

Đường trong nước tiểu

Đạm trong nước tiểu

Phù nề

Giãn tĩnh mạch

Ghi chú:

Nếu gặp tình trạng như 
vết thương không rõ 
nguyên nhân hoặc nghi 
ngờ có bạo lực gia đình 
hãy thông báo theo quy 
định, đồng thời điền 
Bảng đánh giá nguy hiểm 
bạo lực quan hệ thân 
mật của Đài Loan. 

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

Ngày khám thai lần sau

10

※ Miễn điền trong vòng 2 tháng
mang thai
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Lần thứ 7 Lần thứ 8 Lần thứ 9 Lần thứ 10 Lần thứ 11 Lần thứ 12 Lần thứ 13 Lần thứ 14

Tuần thứ 30 Tuần thứ 32 Tuần thứ 34 Tuần thứ 36 Tuần thứ 37 Tuần thứ 38 Tuần thứ 39 Tuần thứ 40

　
  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

Lịch trình khám  thai Lần thứ 1 Lần thứ 2 Lần thứ 3 Lần thứ 4 Lần thứ 5 Lần thứ 6

Số tuần đề xuất Tuần thứ 8 Tuần thứ 16 Tuần thứ 20 Tuần thứ 24 Tuần thứ 26 Tuần thứ 28

Ngày kiểm tra

Số tuần mang thai

Cân nặng (kg)

Huyết áp (mmHg)

Nhịp tim thai (lần/phút)

Đường trong nước tiểu

Đạm trong nước tiểu

Phù nề

Giãn tĩnh mạch

Ghi chú:

Nếu gặp tình trạng như 
vết thương không rõ 
nguyên nhân hoặc nghi 
ngờ có bạo lực gia đình 
hãy thông báo theo quy 
định, đồng thời điền 
Bảng đánh giá nguy hiểm 
bạo lực quan hệ thân 
mật của Đài Loan. 

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

　

  Cần theo dõi                                  Cần chuyển giới thiệu

　

  Hạng m
ục cần chú ý hoặc bất thường   

　

  Không có phát hiện đặc biệt

Ngày khám thai lần sau

11
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Kết quả báo cáo

Dán ảnh

Người báo cáo                                     Ngày kiểm tra Dân quốc                     năm                     tháng                     ngày

Ngày dự kiến   sinh                              

Kết quả báo cáo    kiểm tra định kỳ    bất thường

(nên kiểm tra từ 8 đến 16 tuần)

Chiều dài đầu và hông của thai nhi                                           cm,   chu kỳ siêu âm                                        tuần

Đầu thai nhi đường kính xương đỉnh                                        cm,   chu kỳ siêu âm                                        tuần

Thông tin cơ bản của thai phụ

Họ tên                                               Tuổi                        Hồ sơ bệnh án                                               Số Tuần mang thai                       

Ngày kiểm tra                     năm                     tháng                     ngày  

Ngày bắt đầu kinh nguyệt lần cuối cùng                     năm                     tháng                     ngày

Số lượng thai     đơn thai             song thai       đa thai                               thai

Nhịp tim của thai nh    Có                      Không

Vị trí thụ thai     bình thường       bất thường

Bản kiểm tra siêu âm của lần kiểm tra sinh sản đầu tiên
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Kết quả báo cáo

Dán ảnh

Người báo cáo                                     Ngày kiểm tra Dân quốc                     năm                     tháng                     ngày

Thể tích nước ối        bình thường       quá nhiều i      quá ít

Kết quả kiểm tra       kiểm tra thường quy    cần theo dõi

(nên kiểm tra trước và sau 20 tuần)

Đường kính lưỡng đỉnh của thai nhi                                       cm,   Tuổi thai siêu âm                                       tuần

Vòng bụng của thai nhi                                                            cm,   Tuổi thai siêu âm                                       tuần

Chiều dài đùi của thai nhi                                                        cm,   Tuổi thai siêu âm                                       tuần

Ước đoán cân nặng                                                                         cm,   Tuổi thai siêu âm                                       tuần

Thông tin cơ bản của thai phụ

Số lượng thai     đơn thai             song thai        đa thai                               thai

Nhịp tim của thai nh    Có                      Không

Vị trí nhau thai      Phía trước thành          Phía trước thành          Nhau tiền đạo          Nhau bám thấp

Kiểm tra trước khi sinh: hồ sơ kiểm tra siêu âm

Bản siêu âm kiểm tra lần sinh thứ 2

Họ tên                                               Tuổi                        Hồ sơ bệnh án                                               Số Tuần mang thai                       

Ngày kiểm tra                     năm                     tháng                     ngày  

Ngày bắt đầu kinh nguyệt lần cuối cùng                     năm                     tháng                     ngày
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Kết quả báo cáo

Dán ảnh

Người báo cáo                                     Ngày kiểm tra Dân quốc                     năm                     tháng                     ngày

Thể tích nước ối        bình thường       quá nhiều i      quá ít

Kết quả kiểm tra       kiểm tra thường quy    cần theo dõi

(nên kiểm tra sau 32 tuần)

Đường kính lưỡng đỉnh của thai nhi                                       cm,   Tuổi thai siêu âm                                       tuần

Vòng bụng của thai nhi                                                            cm,   Tuổi thai siêu âm                                       tuần

Chiều dài đùi của thai nhi                                                        cm,   Tuổi thai siêu âm                                       tuần

Ước đoán cân nặng                                                                         cm,   Tuổi thai siêu âm                                       tuần

Thông tin cơ bản của thai phụ

Số lượng thai     đơn thai             song thai        đa thai                               thai

Nhịp tim của thai nh    Có                      Không

Nhịp tim của thai nh    vị trí đầu                vị trí thai nhi bất thường

Vị trí nhau thai      Phía trước thành          Phía trước thành          Nhau tiền đạo          Nhau bám thấp

Bản siêu âm kiểm tra lần sinh thứ 3

Họ tên                                               Tuổi                        Hồ sơ bệnh án                                               Số Tuần mang thai                       

Ngày kiểm tra                     năm                     tháng                     ngày  

Ngày bắt đầu kinh nguyệt lần cuối cùng                     năm                     tháng                     ngày
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Mục đích

Giới hạn

Kết quả kiểm tra

Kiểm tra sàng lọc siêu ẩm thai sản là một cách kiểm tra không xâm nhập, tức là sử dụng máy đo siêu âm giám sát 
nhịp tim thai, đo lượng đường kính lưỡng đỉnh, vòng bụng và chiều dài đùi của thai nhi v.v., để biết tuổi thai và đánh giá 
sự phát triển của thai nhi, còn quan sát vị trí nhau thai và lượng nước ối. Nên siêu âm ít nhất 3 lần trong toàn bộ quá trình 
khám thai, lần đầu khi thai được 8-16 tuần, lần thứ hai vào khoảng tuần thứ 20 và lần thứ ba vào khoảng trước 32 tuần đến 
khi sinh, thông qua đánh giá của bác sĩ nếu có tình trạng đặc biệt cần phải tiếp tục quan sát và theo dõi.

Siêu âm kiểm tra bị giới hạn bởi độ phân giải của thiết bị máy móc và bị hạn chế về nhiều yếu tố, bao gồm: Sóng 
siêu âm không thể xuyên qua xương, tổ chức mỡ bụng của thai phụ quá dày, thai nhi nằm sấp v.v.. Nếu nước ối quá nhiều, 
thai nhi sẽ cách xa quá khiến hình ảnh không rõ ràng, nếu nước ối quá ít, thiếu mô mềm làm chất truyền dẫn, còn lại tứ 
chi của thai nhi xếp chồng lên nhau, dẫn tới hình ảnh không chuẩn, vì thế độ chuẩn xác cảu kiểm tra siêu âm bị hạn chế 
do điều kiện quét. 

Siêu âm kiểm tra thai sản là một cách kiểm tra sàng lọc, không phải là chẩn đoán cuối cùng, đối với y tế hiện nay, không 
phải tất cả tình trạng của thai nhi bất thường đều có thể phát hiện thông qua siêu âm sàng lọc. Nội dung báo cáo bao gồm:

1. Chiều dài đầu đến mông (CRL): Đo chiều dài từ đỉnh đầu đến mông của thai nhi. Thông thường cần tìm bề 
ngang của thai nhi và khoảng cách xa nhất từ   đỉnh đầu đến vòng mông của thai nhi. Đây là số đo dài nhất 
của các tuần thai trong thai kỳ đầu tiên. Các chỉ số quan trọng cũng có thể được sử dụng làm tiêu chí để xem 
ngày dự sinh có cần được sửa đổi hay không.

2. Chiều dài đầu đến mông (CRL): Đo chiều dài từ đỉnh đầu đến mông của thai nhi. Thông thường cần tìm bề 
ngang của thai nhi và khoảng cách xa nhất từ   đỉnh đầu đến vòng mông của thai nhi. Đây là số đo dài nhất 
của các tuần thai trong thai kỳ đầu tiên. Các chỉ số quan trọng cũng có thể được sử dụng làm tiêu chí để xem 
ngày dự sinh có cần được sửa đổi hay không.

3. Chiều dài xương đùi (FL): Đo chiều dài xương đùi của thai nhi, giống như đường đường kính lưỡng đỉnh, có thể 
được sử dụng để đánh giá kích thước, tuổi thai của thai nhi và sự phát triển xương chi.

4. Chu vi vòng bụng (AC): Đo kích thước chu vi vòng bụng của thai nhi có thể đánh giá kích thước và sự phát 
triển của thai nhi.   Chu vi vòng bụng có thể được tính với các phép đo khác để ước tính cân nặng của thai nhi.

5. Vị trí nhau thai: Nếu vị trí nhau thai quá gần hoặc che phủ cổ tử cung, tức là nhau bám thấp hoặc nhau (rau) 
tiền đạo sẽ ngăn cản thai nhi vào ống sinh khi sinh, là một trong những nguyên nhân gây ra máu trước sinh 
và sau sinh và sinh mổ.

6. Xác định đa thai: Đa thai thường phát sinh biến chứng sinh, kiểm tra sàng lọc siêu âm thai sản có thể đo lường 
tình hình phát triển của đa thai, để sắp xếp và xử lý thích đáng.

7. Đánh giá lượng nước ối: Lượng nước ối là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá các bất thường 
hoặc phát triển không tốt của thai nhi, quá nhiều hay quá ít đều liên quan đến thai nhi.

Tổng quan về xét nghiệm trước khi sinh: sàng lọc siêu âm

Nội dung kiểm tra sàng lọc siêu âm thai sản

(Nguồn: Hiệp hội Siêu âm Y tế Đài Loan,Hiệp hội Sản phụ khoa Đài Loan)
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Tiền sử sức khỏe của thai phụ là dữ liệu tham khảo quan trọng để bác sỹ lấy làm căn cứ chẩn đoán, 
nên mong các mẹ bầu hãy điền đầy đủ. Nếu bạn từng có tình trạng dưới đây, hãy đánh dấu vào       .

Tiền sử bệnh tật

□　1. Cao huyết áp mãn tính 

□　2. Bệnh tiểu đường 

□　3. Bệnh tim 

□　4. Bệnh ngoại khoa 

□　5. Bệnh thận 

□　6. Bệnh về tuyến giáp trạng 

□　7. Bệnh về chức năng đông máu 

□　8. Bệnh truyền nhiễm theo luật định 

□　9. U bướu và ung thư phụ khoa 

□  10. Bệnh hệ thống thần kinh trung ương

□  11. Bệnh hệ thống tiết niệu

□  12. Bệnh đường tiêu hóa và gan

□  13. Thiếu máu

□  14. Lupus đỏ và các bệnh hệ thống miễn dịch

□  15. Hen phế quản và bệnh phổi

□  16. Động kinh

□  17. Gia đình có bệnh di truyền và các bệnh bẩm
sinh khác

□  18. Tiếp xúc với nguy hiểm
(hút thuốc, người ở cùng có hút thuốc, uống rượu)

□  19. Sử dụng ma túy

□  20. Khác
Tiền sử điều trị thai sản

□　1. Cắt u xơ tử cung hoặc phẫu thuật tử cung 

□　2. Mổ tim 

□　3. Bệnh cao huyết áp 

□　4. Mang thai Bệnh đái đường 

□　5. Sinh non (sinh khi mang thai dưới 37 tuần) 

□　6. Dị tật bẩm sinh 

□　7. Trẻ sơ sinh tử vong 

□　8. Âm đạo khó sinh 

□　9. Xuất huyết sau sinh 

□  10. Thai nhi trước bị nhiễm liên cầu khuẩn 

□  11. Thuyên tắc ối

□  12. Viêm màng ối

□  13. Nước ối quá nhiều hoặc quá ít

□  14. Vỡ bờ sớm 

□  15. Nhau tiền đạo và bong nhau thai 

□  16. Nhau cài răng lược

□  17. Thai nhi bất thường hoặc thai nhi trong tử
cung tử vong; thai chết lưu

□  18. Thai nhi bất thường cần được điều trị bằng
phẫu thuật

□  19. Chẩn đoán di truyền trước sinh bất thường
(kiểm tra nhiễm sắc thể hoặc gen)

□  20. Suy thai 

□  21. Tiền sản giật 

□  22. Sản giật 

□  23. Khác

Ngày bắt đầu kinh nguyệt lần cuối cùng                       năm                       tháng                       ngày

Ghi chép cảm giác của thai phụ　　　Ra huyết　　　Đau bụng　　　Đau đầu　　　Co thắt

　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cảm giác khác                                                                                      

                               Ngày khám lần này                     năm                     tháng                     ngày
                               (Số tuần mang thai tuần thứ                                )

Thai nghén kỳ 1: thai dưới 13 tuần

※ Trước khi đi khám thai, đề nghị các mẹ bầu hãy điền đầy đủ vào các hạng mục tự kiểm tra dưới đây.

tuần 8
Bản tự kiểm tra sinh
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Tôi đã đọc kỹ các thông tin giáo dục y tế, hãy đánh dấu vào       .

□　1. Hạng mục khám thai
(trang 2 của sách hướng dẫn này)

□　2. Hướng dẫn Siêu âm Kiểm tra Sản khoa
(trang 15 của sách hướng dẫn này)

□　3. Thông tin về cai thuốc lá
(trang 51 của Sổ tay Sức khỏe thai phụ)

□　4. Dịch vụ kiểm tra sàng lọc HIV miễn phí cho thai phụ

□　5. Trợ cấp và chẩn đoán di truyền trước khi sinh

□　6. Những điều thai phụ cần biết trong cuộc sống
khi mang thai

□　7. Phương thức xử trí khi thai phụ thấy khó chịu

□　8. Kiểm soát cân nặng và ăn uống khi mang thai

□　9. Nhiễm trùng khi mang thai và các biến chứng thai kỳ

□  10. Những điều thai phụ cần biết trong cuộc sống
khi mang thai

Đường dây chăm sóc thai phụ : 0800-870-870

Tình hình tác hại thuốc lá vui lòng đánh dấu vào       .

1. Tôi có hút thuốc không ?
 　   Có (hãy tham khảo trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ, và xin hãy cai thuốc)　　　 　 　　　Không

2. Trong 1 tuần tước đây, khi tôi ở nhà, có ai hút thuốc trước mặt tôi không ?
 　   Có (hãy tham khảo trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ, và mong người nhà cai thuốc)　 　 　  Không

(Vui lòng tham khảo Sổ tay Giáo
dục Sức khỏe Phụ nữ Mang thai)

Nếu bạn có các câu hỏi hay vấn đề muốn hỏi bác sỹ, thì có thể ghi vào đây (Như ăn uống, vận động, sinh hoạt 
hằng ngày, thuốc lá, rượu, sinh dưỡng)

Bản tự kiểm tra sinh tuần 8

Thai phụ ký tên                                                                         　  Người nhà ký tên                                                                          
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Nhắc nhở đặc biệt về chăm sóc y tế

Nếu bạn bị chảy máu âm đạo trong giai đoạn đầu của thai kỳ, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức

Lần kiểm tra siêu âm đầu tiên (báo cáo kiểm tra được dán ở trang 12 của sách hướng dẫn này)

Tình trạng phát triển của thai nhi

Tuần thứ 6~8 Có thể siêu âm nhìn thấy tim thai nhi đập

Hạng mục hướng dẫn và giáo dục y tế

Thông tin cai thuốc lá (trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ) 

Hướng dẫn Kiểm tra Siêu âm cho Sản khoa (trang 15 của sách hướng dẫn này) 

Bệnh bẩm sinh 

Chẩn đoán di truyền trước khi sinh và trợ cấp 

Kiểm soát tác hại của thuốc lá và rượu 

Không phân biệt giới tính nam nữ 

Kiểm soát vấn đề sinh non 

Phương pháp xử lý khi thai phụ thấy khó chịu 

Kiểm soát cân nặng và ăn uống khi mang thai 

Nhiễm bệnh ở thai phụ và các biến chứng 

Dấu hiệu nguy hiểm cần nhanh chóng đi khám bác sỹ 

Hãy thắt dây an toàn khi đi xe ô tô

                               Ngày khám lần này                     năm                     tháng                     ngày
                               (Số tuần mang thai tuần thứ                                )

tuần 8
Bản tự kiểm tra về việc giám định sinh sản

(Vui lòng tham khảo Sổ tay Giáo
dục Sức khỏe Phụ nữ Mang thai)

※ Vui lòng quét mã QR ở bên phải để biết thông
tni hạng mục huớng dẫn và giáo dục y tế

Cơ sở y tế khám thai : Bác sỹ khám ký tên : Thai phụ ký tên :

Đường dây chăm sóc thai phụ : 0800-870-870 Ngày khám thai lần sau               năm               tháng               ngày
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MEMO

kiểm tra tuần 8 về việc giám định sinh sản
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Tôi đã đọc kỹ các thông tin giáo dục y tế, hãy đánh dấu vào       .

□　1. Hướng dẫn Siêu âm Kiểm tra thai kỳ
(trang 15 của sách hướng dẫn này)

□　2. Thông tin về cai thuốc lá
(trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ)

□　3. Phòng ngừa sinh non, thời kỳ thai nghén nguy hiểm

□　4. Những điều thai phụ cần biết về cuộc sống khi
mang thai

□　5. Phương thức xử trí khi thai phụ thấy khó chịu

□　6. Kiểm soát cân nặng và ăn uống khi mang thai

□　7. Nhiễm trùng khi mang thai và các biến chứng thai kỳ

□　8. Dấu hiệu nguy hiểm cần nhanh chóng đi khám bác sỹ

□　9. Tập thể dục trước khi sinh

□  10. Nuôi con bằng sữa mẹ

□  11. Biết về bệnh thiếu máu khi mang thai
(trang 26 của sổ tay này)

□  12. Hiểu về bệnh tiểu đường thai kỳ
(trang 28 của sổ tay này)

                               Ngày khám lần này                     năm                     tháng                     ngày
                               (Số tuần mang thai tuần thứ                                )

Thai nghén kỳ 2 : thai 13 tuần và thai dưới 29 tuần

※ Trước khi đi khám thai, đề nghị các mẹ bầu hãy điền đầy đủ vào các hạng mục tự kiểm tra dưới đây.

tuần 24
Bản tự kiểm tra về việc sinh sản

Thai phụ ký tên                                                                         　  Người nhà ký tên                                                                          

Tình hình tác hại thuốc lá vui lòng đánh dấu vào       .

1. Tôi có hút thuốc không?
 　   Có (hãy tham khảo trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ, và xin hãy cai thuốc)　　　 　 　　　Không

2. Trong 1 tuần tước đây, khi tôi ở nhà, có ai hút thuốc trước mặt tôi không?
 　   Có (hãy tham khảo trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ, và mong người nhà cai thuốc)　 　 　  Không

Nếu bạn có các câu hỏi hay vấn đề muốn hỏi bác sỹ, thì có thể ghi vào đây (Như ăn uống, vận động, sinh hoạt 
hằng ngày, thuốc lá, rượu, sinh dưỡng)

(Vui lòng tham khảo Sổ tay Giáo
dục Sức khỏe Phụ nữ Mang thai)

Đánh giá tâm trạng

1. Trước đây 1 tháng, thường bị tâm trạng buồn bã, trầm cảm hoặc cảm giác tương lai không  có hy vọng hay không ? 
　　 Có　　　　Không

2. Trước đây 1 tháng, thường cảm thấy mất hứng thú với sự vật hoặc chán nản làm việc hay  không ?
　　 Có　　　　Không

(Ghi chú: Nếu câu trả lời của bạn là “có” với hai vấn đề như trên, thì khuyên bạn nhất định phải nói với người nhà hoặc bác sỹ, để được giúp đỡ.)

Ghi chép cảm giác của thai phụ　　　Ra huyết　　　Đau bụng　　　Đau đầu　　　Co thắt

　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cảm giác khác                                                                                      
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Ngày khám lần này                     năm                     tháng                     ngày (Số tuần mang thai tuần thứ                                )

Hạng mục hướng dẫn và giáo dục y tếe

□  Hướng dẫn kiểm tra siêu âm kiểm tra sản xuất
(trang 15 của sách hướng dẫn này)

□  Thông tin cai thuốc lá
(trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ)

□  Phòng ngừa sinh non, thời kỳ thai nghén nguy hiểm

□  Hướng dẫn về cuộc sống khi mang thai

□  Phương pháp xử lý khi thai phụ thấy khó chịu

□  Kiểm soát cân nặng và ăn uống khi mang thai

□  Nhiễm trùng thai nghén và các biến chứng thai kỳ

□  Nhiễm bệnh ở thai phụ và các biến chứng

□  Tập thể dục trước khi sinh

□  Nuôi con bằng sữa mẹ

□  Hãy thắt dây an toàn khi đi xe ô tô

□  Hiểu rõ về tình trạng thiếu máu khi mang thai
(trang 26 của sách hướng dẫn này)

□  Hiểu về bệnh tiểu đường thai kỳ (trang 28 của sổ tay này)

Kết quả khám thai

Không có phát hiện đặc biệt

Hạng mục cần chú ý hoặc bất thường

1.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

2.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

3.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

4.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

Nhắc nhở đặc biệt về chăm sóc y tế

Đã kiểm tra bệnh tiểu đường thai kỳ từ 24 đến 28 tuần chưa ?
(Kết quả kiểm tra được ghi ở trang 8 của sách hướng dẫn này)

Đã xét nghiệm thiếu máu cho phụ nữ mang thai từ 24 đến 28 tuần chưa ?
(Kết quả kiểm tra được ghi ở trang 8 của sách hướng dẫn này)

Các khóa học hướng dẫn trước khi sinh.

Tình trạng phát triển của thai nhi

Tuần thứ 21~24 Lỗ mũi của thai nhi sẽ mở ra và bắt đầu các bài tập thở. Bé cũng có thể nghe thấy 
giọng nói, vì vậy có thể nói chuyện với bé.

Bản tự kiểm tra về việc giám định sinh sản

(Vui lòng tham khảo Sổ tay Giáo
dục Sức khỏe Phụ nữ Mang thai)

Bản tự kiểm tra tuần 24 về việc giám định sinh sản

※ Nếu gặp tình trạng như vết thương không 
rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ có bạo lực 
gia đình hãy thông báo theo quy định, 
đồng thời điền Bảng đánh giá nguy hiểm 
bạo lực quan hệ thân mật của Đài Loan. 
(Biểu đo TIPVDA)

※ Vui lòng quét mã QR ở bên phải để biết thông
tni hạng mục huớng dẫn và giáo dục y tế

Cơ sở y tế khám thai : Bác sỹ khám ký tên : Thai phụ ký tên :

Đường dây chăm sóc thai phụ : 0800-870-870 Ngày khám thai lần sau               năm               tháng               ngày
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Tôi đã đọc kỹ các thông tin giáo dục y tế, hãy đánh dấu vào       .

□　1. Thông tin về cai thuốc lá
(trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ)

□　2. Phòng ngừa sinh non, thời kỳ thai nghén nguy hiểm

□　3. Kiểm soát cân nặng và ăn kiêng khi mang thai

□　4. Nhiễm trùng khi mang thai và các biến chứng
thai kỳ

□　5. Các dấu hiệu nguy hiểm cần được chăm sóc y
tế ngay lập tức

□　6. Nhận biết chứng trầm cảm sau sinh

□　7. Tập thể dục trước khi sinh

□　8. Cách cho con bú

□　9. Chuẩn bị đồ dùng cần thiết trước khi sinh

                               Ngày khám lần này                     năm                     tháng                     ngày
                               (Số tuần mang thai tuần thứ                                )

Thai nghén kỳ 3: tuổi thai trên 29 tuần

※ Trước khi đi khám thai, đề nghị các mẹ bầu hãy điền đầy đủ vào các hạng mục tự kiểm tra dưới đây.

tuần 30
Bản tự kiểm tra về việc sinh sản

Thai phụ ký tên                                                                         　  Người nhà ký tên                                                                          

Tình hình tác hại thuốc lá vui lòng đánh dấu vào       .

1. Tôi có hút thuốc không?
 　   Có (hãy tham khảo trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ, và xin hãy cai thuốc)　　　 　 　　　Không

2. Trong 1 tuần tước đây, khi tôi ở nhà, có ai hút thuốc trước mặt tôi không?
 　   Có (hãy tham khảo trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ, và mong người nhà cai thuốc)　 　 　  Không

Nếu bạn có các câu hỏi hay vấn đề muốn hỏi bác sỹ, thì có thể ghi vào đây (Như ăn uống, vận động, sinh hoạt 
hằng ngày, thuốc lá, rượu, sinh dưỡng)

(Vui lòng tham khảo Sổ tay Giáo
dục Sức khỏe Phụ nữ Mang thai)

Đánh giá tâm trạng

1. Trước đây 1 tháng, thường bị tâm trạng buồn bã, trầm cảm hoặc cảm giác tương lai không  có hy vọng hay không ? 
　　 Có　　　　Không

2. Trước đây 1 tháng, thường cảm thấy mất hứng thú với sự vật hoặc chán nản làm việc hay  không ?
　　 Có　　　　Không

(Ghi chú: Nếu câu trả lời của bạn là “có” với hai vấn đề như trên, thì khuyên bạn nhất định phải nói với người nhà hoặc bác sỹ, để được giúp đỡ.)

Ghi chép cảm giác của thai phụ　　　Ra huyết　　　Đau bụng　　　Đau đầu　　　Co thắt

　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cảm giác khác                                                                                      
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Ngày khám lần này                     năm                     tháng                     ngày (Số tuần mang thai tuần thứ                                )

Hạng mục hướng dẫn và giáo dục y tếe

□  Thông tin cai thuốc lá
(trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ)

□  Phòng ngừa sinh non, thời kỳ thai nghén nguy hiểm

□  Cách đối phó với sự khó chịu trong người khi mang thai

□  Kiểm soát cân nặng và ăn kiêng khi mang thai

□  Nhiễm trùng thai nghén và các biến chứng thai kỳ

□  Các dấu hiệu nguy hiểm cần được chăm sóc y tế 
ngay lập tức

□  Hiểu được chứng trầm cảm sau sinh

□  Tập thể dục trước khi sinh

□  Cho con bú

□  Chuẩn bị đồ dùng trước khi sinh

□  Vui lòng thắt dây an toàn khi ngồi trên xe hơi

□  Mua ghế ô tô cho bé

Kết quả khám thai

Không có phát hiện đặc biệt

Hạng mục cần chú ý hoặc bất thường

1.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

2.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

3.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

4.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

Các bác sĩ và y tá đặc biệt cảnh báo

Lúc này, hãy xác nhận xem đầu thai nhi có hướng xuống dưới hay không.

Bạn đã bao giờ thực hiện tầm soát HIV miễn phí cho phụ nữ mang thai chưa ?
Nếu không, bạn có thể liên hệ với cơ sở y tế của mình để được cung cấp các dịch vụ tầm soát miễn phí.

Nên khám siêu âm lần thứ ba sau tuần thứ 32. (Bản kiểm tra được dán ở trang 14 của sách hướng dẫn này)

Tình trạng phát triển của thai nhi

Tuần thứ 29~32
Da ít nhăn hơn, móng tay phát triển, mí mắt có thể mở ra và thai nhi hoạt động nhiều hơn. 
Tay chân thai nhi khỏe hơn, thường đấm đá vào bụng mẹ. 
Ngoài ra, thai nhi có xu hướng trở đầu xuống.

Bản tự kiểm tra về việc giám định sinh sản

(Vui lòng tham khảo Sổ tay Giáo
dục Sức khỏe Phụ nữ Mang thai)

Bản tự kiểm tra tuần 30 về việc giám định sinh sản

※ Nếu gặp tình trạng như vết thương không 
rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ có bạo lực 
gia đình hãy thông báo theo quy định, 
đồng thời điền Bảng đánh giá nguy hiểm 
bạo lực quan hệ thân mật của Đài Loan. 
(Biểu đo TIPVDA)

※ Vui lòng quét mã QR ở bên phải để biết thông
tni hạng mục huớng dẫn và giáo dục y tế

Cơ sở y tế khám thai : Bác sỹ khám ký tên Thai phụ ký tên :

Đường dây chăm sóc thai phụ : 0800-870-870 Ngày khám thai lần sau               năm               tháng               ngày
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                               Ngày khám lần này                     năm                     tháng                     ngày
                               (Số tuần mang thai tuần thứ                                )

Thai nghén kỳ 3: tuổi thai trên 29 tuần

※ Trước khi đi khám thai, đề nghị các mẹ bầu hãy điền đầy đủ vào các hạng mục tự kiểm tra dưới đây.

tuần 37
Bản tự kiểm tra về việc sinh sản

Tôi đã đọc kỹ các thông tin giáo dục y tế, hãy đánh dấu vào       .

□　1. Thông tin về cai thuốc lá
(trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ)

□　2. Hướng dẫn tầm soát liên cầu beta ở phụ nữ có thai

□　3. Phòng ngừa và điều trị sinh non, thời kỳ thai nghén
nguy hiểm

□　4. Kiểm soát cân nặng và ăn uống khi mang thai

□　5. Nhiễm trùng khi mang thai và các biến chứng thai k

□　6. Dấu hiệu nguy hiểm cần nhanh chóng đi khám bác sỹ

□　7. Nhận biết chứng trầm cảm sau sinh

□　8. Bài tập trước khi sinh

□　9. Khám suc khỏe cho trẻ sơ sinh

□  10. Nuôi con bằng sữa mẹ

□  11. Chuẩn bị đồ dùng cần thiết trước khi sinh

□  12. Nhận biết phương thức sinh sản

Thai phụ ký tên                                                                         　  Người nhà ký tên                                                                          

Tình hình tác hại thuốc lá vui lòng đánh dấu vào       .

1. Tôi có hút thuốc không?
 　   Có (hãy tham khảo trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ, và xin hãy cai thuốc)　　　 　 　　　Không

2. Trong 1 tuần tước đây, khi tôi ở nhà, có ai hút thuốc trước mặt tôi không?
 　   Có (hãy tham khảo trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ, và mong người nhà cai thuốc)　 　 　  Không

Nếu bạn có các câu hỏi hay vấn đề muốn hỏi bác sỹ, thì có thể ghi vào đây (Như ăn uống, vận động, sinh hoạt 
hằng ngày, thuốc lá, rượu, sinh dưỡng)

(Vui lòng tham khảo Sổ tay Giáo
dục Sức khỏe Phụ nữ Mang thai)

Đánh giá tâm trạng

1. Trước đây 1 tháng, thường bị tâm trạng buồn bã, trầm cảm hoặc cảm giác tương lai không  có hy vọng hay không ? 
　　 Có　　　　Không

2. Trước đây 1 tháng, thường cảm thấy mất hứng thú với sự vật hoặc chán nản làm việc hay  không ?
　　 Có　　　　Không

(Ghi chú: Nếu câu trả lời của bạn là “có” với hai vấn đề như trên, thì khuyên bạn nhất định phải nói với người nhà hoặc bác sỹ, để được giúp đỡ.)

Ghi chép cảm giác của thai phụ　　　Ra huyết　　　Đau bụng　　　Đau đầu　　　Co thắt

　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cảm giác khác                                                                                      
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Ngày khám lần này                     năm                     tháng                     ngày (Số tuần mang thai tuần thứ                                )

Hạng mục hướng dẫn và giáo dục y tếe

□  Thông tin cai thuốc lá
(trang 51 của Sổ tay Sức khỏe Bà mẹ)

□  Hướng dẫn tầm soát liên cầu beta ở phụ nữ có thai

□  Kiểm soát cân nặng và ăn uống trong thai kỳ

□  Nhiễm bệnh ở thai phụ và các biến chứng

□  Dấu hiệu nguy hiểm cần nhanh chóng đi khám bác sĩ

□  Hiểu được chứng trầm cảm sau sinh

□  Tập thể dục trước khi sinh

□  Khám sàng lọc sơ sinh

□  Nuôi con bằng sữa mẹ

□  Chuẩn bị đồ dùng trước khi sinh

□  Hiểu phương thức sinh sản

□  Chuẩn bị và ứng phó với cơn đau đẻ 

□  Trung tâm y tế thân thiện với bà mẹ và trẻ em 

□  Hãy thắt dây an toàn trong khi đi xe ô tô

Kết quả khám thai

Không có phát hiện đặc biệt

Hạng mục cần chú ý hoặc bất thường

1.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

2.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

3.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

4.                                        □ Cần theo dõi   □ Cần chuyển giới thiệu

Nhắc nhở đặc biệt về chăm sóc y tế

Có thể tầm soát liên cầu beta ở phụ nữ mang thai từ 35 đến 37 tuần.
(Kết quả kiểm tra được ghi ở trang 8 của sách hướng dẫn này)

Bạn có biết tác hại của vi rút đường ruột đối với trẻ sơ sinh và cách phòng tránh không ?

Bạn đã sẵn sàng phòng tránh chưa ?

Tình trạng phát triển của thai nhi

Tuần thứ 37~40 Da mịn màng và căng tròn, hộp sọ cứng cáp ngón tay ngón chân phát triển đầy đủ.

Bản tự kiểm tra về việc giám định sinh sản

(Vui lòng tham khảo Sổ tay Giáo
dục Sức khỏe Phụ nữ Mang thai)

Bản tự kiểm tra tuần 37 về việc giám định sinh sản

※ Nếu gặp tình trạng như vết thương không 
rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ có bạo lực 
gia đình hãy thông báo theo quy định, 
đồng thời điền Bảng đánh giá nguy hiểm 
bạo lực quan hệ thân mật của Đài Loan. 
(Biểu đo TIPVDA)

※ Vui lòng quét mã QR ở bên phải để biết thông
tni hạng mục huớng dẫn và giáo dục y tế

Cơ sở y tế khám thai : Bác sỹ khám ký tên : Thai phụ ký tên :

Đường dây chăm sóc thai phụ : 0800-870-870 Ngày khám thai lần sau               năm               tháng               ngày



Kiến thức về bệnh 
tiểu đường thai kỳ

Đối với bà bầu bị tiểu đường thai kỳ, lượng đường trong máu cao khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến 
thai nhi qua nhau thai, dẫn đến nguy cơ thai quá khổ, hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh, vàng da sơ sinh, 
liệt vai; đối với mẹ sẽ làm tăng tỷ lệ sinh mổ. Sau 10 năm, một nửa số phụ nữ cũng có thể mắc bệnh 
tiểu đường mãn tính. Những thai phụ có tiền sử bệnh từ gia đình, tuổi cao, béo phì, thai chết lưu, 
thai nhi dị tật, siêu âm phát hiện thai nhi quá lớn, thai nhi đa ối có nguy cơ bị đái tháo đường thai 
kỳ cao.

Kể từ tháng 7 năm 110, chính phủ đã đưa 75 gram glucose qua đường uống vào chương trình trợ cấp 
cho sản khoa, dựa trên khuyến nghị của Hiệp hội Quốc tế về Bệnh tiểu đường và Nghiên cứu Mang 
thai (IADPSG) vào năm 2010 để sử dụng 75 gram đường uống. dung nạp glucose. Các xét nghiệm 
giới tính để chẩn đoán bệnh tiểu đường thai kỳ. Sắp xếp một bài kiểm tra dung nạp đường uống 75 
gram vào lúc đói 8 giờ trong khoảng thời gian từ 24 đến 28 tuần của thai kỳ, với đường huyết lúc đói 
≧ 92 mg / dL; đường huyết vào giờ đầu tiên sau khi uống 180 mg / dL; đường huyết ở giờ thứ hai ≧ 
153 mg / dL làm tiêu chuẩn, Đáp ứng một trong ba mục trên (bao gồm) trở lên, nó được chẩn đoán 
là tiểu đường thai kỳ.
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Phụ nữ mang thai được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ thường có thể duy trì 
lượng đường trong máu bình thường thông qua kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể 
dục. Các khuyến nghị để kiểm soát chế độ ăn uống là:

1. Kế hoạch tổng thể về lượng calo nên dựa trên chỉ số BMI trước khi mang thai, và lượng 
calo cần được điều chỉnh dựa trên mức tăng cân khi mang thai và mức đường huyết 
hàng ngày. Bạn nên thương lượng kế hoạch ăn kiêng với chuyên gia dinh dưỡng và xây 
dựng một chế độ ăn uống thường xuyên và định lượng.

2. Chế độ ăn cân đối, ăn đủ các thực phẩm chủ yếu, hoa quả, chất béo, sữa, thịt, cá, trứng 
và đậu theo kế hoạch ăn kiêng.

3. Ăn ít đồ chiên rán.

4. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, ăn nhiều rau và ngũ cốc nguyên hạt.

5. Chế độ ăn uống nên càng nhạt càng tốt, và tránh thực phẩm chế biến hoặc ngâm chua; 
thực phẩm nấu chín nên hấp, luộc, salad và các phương pháp khác.

Đối với việc tập thể dục, nên ít nhất năm ngày một tuần, 30 phút một ngày hoặc ít nhất 150 
phút một tuần tập thể dục nhịp điệu cường độ trung bình (như: đi bộ, bơi lội, v.v.), có thể 
xen kẽ với nghỉ ngơi không liên tục. . Nguyên tắc duy trì hít thở nhẹ, không để khô khát, 
không quá nóng người khi vận động.

Trong thời kỳ mang thai, nên kiểm soát đường huyết hàng ngày ở mức 60-95 
mg / dl khi bụng đói, 60-140 mg / dl một giờ sau bữa ăn và 60-120 mg / dl hai 
giờ sau bữa ăn.
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Kiến thức về thiếu 
máu khi mang thai

Gần một đến hai phần trăm phụ nữ mang thai ở Đài Loan bị thiếu máu trong lần khám sức khỏe đầu 
tiên, và con số này là 30 đến 40% khi sinh nở. Thiếu máu khi mang thai có thể khiến thai nhi quá 
nhỏ, sinh non, tăng tỷ lệ tử vong chu sinh hoặc gây chậm phát triển, không chú ý đầy đủ, chậm phát 
triển trí tuệ và các vấn đề khác. Nó cũng có thể làm tăng gánh nặng cho tim và phổi của thai phụ, 
gây chóng mặt, ngất xỉu, vết thương lâu lành, tử cung co bóp kém, sản giật, trầm cảm sau sinh,… 
cũng như khiến sản phụ bị băng huyết sau sinh càng nguy hiểm hơn, vì vậy thai phụ và các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc y tế phải đặc biệt chú ý.

Nhu cầu sắt trong thời kỳ mang thai tăng lên. Lượng sắt được khuyến nghị cho giai đoạn đầu và thứ 
hai của thai kỳ là 15 mg / ngày, đối với thời kỳ thứ ba và phụ nữ đang cho con bú, nên tăng lượng lên 
45 mg / ngày. Bổ sung sắt bản thân phụ nữ mang thai và thai nhi, đồng thời trữ một lượng lớn trong 
bào thai để sử dụng trong vòng sáu tháng sau khi đứa trẻ được sinh ra. Thiếu sắt khi mang thai có 
thể ảnh hưởng xấu đến não và các triệu chứng ảnh hưởng đến thần kinh thai nhi. Nên ăn nhiều thực 
phẩm giàu sắt như rong biển (nghêu, bạch tuộc, hàu,…), gan, thịt đỏ sậm các loại rau (rau dền, đậu 
ngọt, rau phượng đỏ,…).

Nếu hemoglobin dưới 10,5g / dL trong máu, điều đó có nghĩa là bị thiếu máu. Hầu hết những người 
bị thiếu máu nhẹ đều cần bổ sung sắt trước tiên và đánh giá hiệu quả của nó. Nếu không có phản 
ứng tốt sau khi điều trị thì cần điều trị nên làm thêm kiểm tra xét nghiệm. Đồng thời cải thiện 
nguyên nhân gây phản ứng có hại hoặc các triệu chứng hấp thu ở ruột (đối với đường uống hấp thu 
kém thuốc hoặc khi dùng chung với thuốc kháng axit), không thể dùng thuốc thường xuyên hoặc 
chảy máu mãn tính ở các bộ phận khác. Nếu phụ nữ mang thai không thể sử dụng sắt uống thì cũng 
có thể cân nhắc việc truyền sắt qua đường tĩnh mạch. Nếu người bệnh bị thiếu máu nặng (heme <6g 
/ dL) sẽ dẫn đến lượng oxy cung cấp cho thai nhi không đủ, dẫn đến suy thai, giảm nước ối, thậm chí 
thai chết lưu thì nên truyền máu khẩn cấp. Trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh con, tình hình 
thiếu máu và hiệu quả điều trị cần được theo dõi liên tục, và phải tiếp tục điều trị hiệu quả cho đến 
6-12 tuần sau khi sinh con.
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