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 Khi nhìn thấy máu xuất hiện trong quần lót hoặc trong lúc tắm bạn rất lo lắng và hoảng sợ. Vậy
tại sao lại có hiện tượng này? Và nó có nguy hiểm đến bạn và thai nhi không? Sau đây là những
thông tin cần cho bạn.          

Ra máu có thể là hiện tượng bình thường

  

Ra máu khi mang thai có thể là hiện tượng bình thường và bạn  không cần phải lo lắng nhiều. Vì
thường thì, gần đến tháng thứ 3 của thai kì, nhiều phụ nữ hay tiết ra một ít máu màu nhàn nhạt.
Do trong khoảng thời gian này, thai phụ thường xuất hiện một loại hoocmon mới, nên cơ thể 
thường tiết ra một ít máu để điều tiết quá trình sinh lí.

  

Nếu là bệnh lý, cần phải thận trọng

  

Thỉnh thoảng việc chảy máu trong khi bạn mang thai là vô hại. Tuy nhiên,  trong vài trường hợp
nó có thể là vấn đề  nguy hiểm hoặc có thể gây ra biến chứng. Vì thế, tốt hơn hết bạn nên gọi
người  thân đến hỗ trợ và đưa đi khám bác sĩ, ngay cả khi bạn nghĩ rằng đó chỉ là một hiện
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tượng vô hại. 

  

Lúc nào cần phải đặc biệt lo lắng 

  

Ra máu khi mang thai  có thể là dấu hiệu bị sẩy thai. Bạn cần phải đi khám bác sĩ ngay để siêu
âm hoặc đo nhịp tim cho thai nhi.

  

Trong trường hợp này, bạn có thể thận trọng đưa chân lên và tránh cử động cơ thể. Các nghiên
cứu đã chỉ ra rằng, đây không phải là cách đặc biệt để giúp bạn ngăn chặn nguy cơ sẩy thai,
nhưng nó giúp cho các bà mẹ cảm thấy tốt hơn.

  

Gần đến ngày sinh

  

Nếu bạn bị ra máu vào những ngày cuối của thời kì mang thai thì có thể đó là dấu hiệu bắt đầu
sinh. Trường hợp bạn thấy xuất hiện một ít màng nhầy pha nhẹ với ít máu, hoặc cả màng nhầy
và máu. Thì đây có thể là hiện tượng vỡ cổ tử cung hoặc rau bong non. ( Rau bong trước khi thai
được tống ra ngoài)

  

Nếu bạn tích cực rặn khi việc sinh nở đã bắt đầu, bạn sẽ thấy một ít máu xuất hiện. Nếu bạn
thấy máu đỏ tươi với số lượng nhiều thì tốt nhất bạn nên gọi bác sĩ để tránh xãy ra nguy cơ bị
biến chứng.

  

Hầu hết các trường hợp ra máu trong thời kì mang thai là vô hại. Nó thường kết thúc sau một
hoặc hai ngày. Và phương án tốt nhất trong những trường hợp bị ra máu là bạn nên gọi người
thân đến hỗ trỡ, còn bạn thì hãy cố gắng thư giãn. Chính người thân bạn sẽ giúp bạn vượt qua
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những trường hợp này và giúp bạn biết phải làm gì tiếp đó.

      

Lệ Chi ( naturalbirthandbabycare.com)

  

 3 / 3


