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 Tử cung người mẹ được ‘thiết kế” phù hợp nhất cho sự phát triển 

của một bào thai. Mang nhiều thai không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe 

của người mẹ mà còn ảnh hưởng đến các thai nhi mà phần nhiều sẽ 

dẫn đến sinh non. 

 Trẻ sinh non phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như: suy hô hấp do 

phổi chưa hoàn thiện, nhiễm trùng, vàng da, rối loạn thân nhiệt, hạ 

đường huyết, bệnh lý võng mạc… thậm chí là tử vong. 

 Đa thai được coi là biến chứng khi làm hỗ trợ sinh sản, do đó cần 

phòng tránh và kiểm soát ở mức thấp nhất có thể. Cách phòng tránh 

tốt nhất là giảm số phôi chuyển vào tử cung. Còn khi đã có thai rồi  

thì cách can thiệp duy nhất là giảm bớt số túi thai. 

 Khi có từ 3 thai trở lên, bác sĩ sẽ tư vấn người mẹ giữ tối đa hai thai. 

Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt tuỳ theo từng bệnh 

nhân, bác sĩ sẽ tư vấn gia đình chỉ nên giữ lại một thai để thai kỳ 

được an toàn nhất. 



 

 

 

 

 

 

 

 Ngày giảm thai 

Các bạn cần chú ý một số điều sau: 

 Nhịn ăn 6 tiếng và không nên uống nước trong vòng 3 tiếng trước 

giảm thai.  

 Không sơn móng tay, móng chân, không trang điểm hay sử dụng 

nước hoa. 

 Khi vào phòng thay đồ để chuẩn bị, nhớ tháo hết nữ trang, ví tiền, 

điện thoại gửi người nhà giữ hoặc nhân viên y tế giữ giúp. 

 Đi tiểu lại một lần nữa ngay trước khi đến lượt giảm thai. 

 Các bạn sẽ được gây mê cho ngủ trong khi giảm thai. 

 Nếu ra một ít máu sau giảm thai các bạn cũng đừng quá lo lắng 

nhé. 

 Sau giảm thai 

 Sau giảm thai 24 giờ, bạn sẽ được siêu âm kiểm tra lại tình trạng 

các túi thai. 

 Hãy nhớ tiếp tục dùng thuốc theo đơn. 

 Giảm thai không phải thủ thuật tuyệt đối an toàn, bạn có thể sẽ 

phải đối mặt với một số biến chứng (tỉ lệ xảy ra rất thấp) do đó 

cần thông báo cho bác sĩ nếu có các triệu chứng sau: 

+ Đau bụng dưới 

+ Ra máu âm đạo 

+ Nước tiểu màu hồng 

+ Sốt 

 


