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 Dành thời gian trò chuyện vơi nhóm những bà mẹ trẻ, các nhà khoa học thấy rằng khuynh
hướng lo lắng quá độ gây nên bệnh són tiểu (Incontinence ) sau sinh ngày càng tăng lên. Kèm
theo những dấu hiệu lo lắng quá mức, bệnh trĩ và giãn tĩnh mạch, bệnh són tiểu là một trong
những dấu hiệu không mấy dễ chịu của bà mẹ mang thai và sau sinh.        
Incontinence là quá trình thải nước tiểu, phân vô thức. Những chất thải này do sự co bóp vô thức
của bàng quang, trong khi thải phân là quá trình vô thức của ruột già.

Són tiểu do áp lực (Stress incontinence) xảy ra vô thức khi bạn ho, hắt hơi, cười nhảy hay nhấc
những vật nặng – điều bạn không nên làm khi đang mang thai- là những loại nguyên nhân
thường gặp nhất khi mang thai và sau sinh.

Mặc dù bệnh này thường biến mất một vài tháng sau khi sinh, nhưng đặc biệt cũng có thể kéo
dài trong một thời gian dài. Một vài phụ nữ lựa chọn sinh mổ để tránh hiện tượng này, thay vì
sinh bình thường.

Nhưng trong khi việc sinh mổ không cần thiết có thể giảm nguy cơ bị bệnh són tiểu trong một
thời gian ngắn thì không gì bảo đảm rằng nó có thể ngăn ngừa những vấn đề thần kinh khác –
theo giáo sư Jenny King, khoa tiết niệu Bệnh viện Westmead (Sydney). “Những cuộc nghiên
cứu cho thấy sinh mổ không cần thiết có thề giảm bệnh són tiểu do áp lực ở phụ nữ mang thai
từ 5-10%. Nhưng theo tôi những sản phụ trên 50 tuổi không nên áp dụng biện pháp này nếu có
từ 2 con trở lên.”    

Để tìm hiểu thêm thông tin về các phương án sinh nở tốt nhất, bạn có thể tham khảo tại: 
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http://www.dumexvietnam.com/pregnancy/labour_and_birth/article/what_are_my_birthing_opti
ons

        

Theo http://phunumoi.com/Co-nen-sinh-mo-de-giam-son-tieu-_4000.asps?lang=1
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