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    Ảnh: images   
      Có rất nhiều điều kì lạ xảy ra trong thời kì bầu bí. Hầu hết phục nữ đều cho rằng, những
triệu chứng này chỉ xảy ra khi họ mang thai. Sau đây là 5 triệu chứng khác lạ mà bạn hay gặp
phải trong thời kì thai sản.   

      Chảy máu cam và hay ngạt mũi   

Mũi ở cách xa dạ con nhưng lại bị ảnh hưởng rất nhiều khi bạn mang thai. Chảy máu cam và
ngạt mũi là hiện tượng khá phổ biến đối với thai phụ. 

  

Để hạn chế hiện tượng này, bạn nên điều trị bằng dược liệu có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhỏ
nước muối vào mũi. Nếu thấy vẫn không hiệu quả, bạn nên đi khám bác sĩ để có phương pháp
điều trị thích hợp.

  

Tiết dịch nhầy âm đạo

  

Khi bạn mang thai, chu kì kinh nguyệt của bạn tạm ngừng hoạt động. Thế nhưng, bạn vẫn thấy
một chất dịch nhầy màu trắng luôn tiết ra ở âm đạo. Tuy nhiên, chất dịch trắng tiết ra này là
hiện tượng bình thường, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bạn. Nếu bạn cảm thấy khó

 1 / 3



	  5 triệu chứng kì cục khi bầu bí - UGroup | UG Health
Thứ tư, 12 Tháng 8 2009 18:09

chịu, bạn có thể dùng băng vệ sinh hàng ngày. Chất dịch này sẽ tiết ra ngày một nhiều hơn
cho đến khi bạn sinh em bé. Trường hợp, nếu chất dịch nhầy có màu và mùi hôi thì bạn nên
đến khám bác sĩ để kiểm tra bệnh và điều trị kịp thời. 

  

Mất ngủ

  

Khi nghĩ đến thời kì mang thai là bạn nghĩ ngay đến hiện tượng mệt mỏi. Nguyên nhân là do
bạn luôn rơi vào tình trạng mất ngủ, khó ngủ và hay bị thức giấc lúc nữa đêm. Để khắc phục
tình trạng này, bạn hãy luyện tập thể dục thường xuyên, tránh xa các chất có chứa cafein và cố
gắng thư giản đầu óc.

Các vấn đề về đường ruột

  

Các hoocmon mang thai sẽ ảnh hưởng đến đường ruột của bạn. Chúng thường gây ra chứng ợ
chua, ợ nóng và ăn không tiêu. Do đó, bạn hãy tránh xa những thức ăn khó tiêu hóa như các
món chứa nhiều dầu mỡ, lẩu... Vì đối với phụ nữ mang thai, hệ thống tiêu hóa bị kích tố sinh
dục làm ảnh hưởng, cơ trơn của dạ dày và đường ruột bị giảm sút trương lực, nhu động ruột bị
giảm ít hoặc yếu đi. Việc ăn lẩu và các chất chứa nhiều dầu mỡ dễ làm tổn thương dạ dày và
đường ruột. 

  

Táo bón

  

Trong thời kì mang thai, các hoocmon mang thai là nguyên nhân chính làm cho ruột của bạn
hoạt động chậm lại và ngưng trệ. Cho nên rất dễ dẫn đến chứng táo bón. Trường hợp này, bạn
nên luyện tập thể dục thường xuyên, uống thật nhiều nước lọc và ăn những thức ăn nhiều chất
xơ.
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Lệ Chi (Pregnancy)
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