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QU! V" #ANG CÓ THAI?
QU! V" V$A M%I SINH 
CON NH&?

Sinh m!t "#a con là m!t s$ ki%n r&t "áng m'ng. 
Nh(ng ")ng th*i vi%c mang thai và sinh con c+ng 
kèm theo nh,ng th- thách và nh,ng v&n ". hoàn 
toàn m/i m0. Qu1 v2 không ph3i m!t mình gi3i 
quy4t nh,ng v&n ". này. B&t k5 lúc nào Qu1 v2 c+ng 
có th6 nh* m!t bà "7 t( v&n và gúp "7.

 Bà "7 là m!t chuyên gia v. t&t c3 nh,ng v&n  
 ". liên quan t/i ch-a, "0 và ch8m sóc "#a tr0  
 sau khi sinh.

 Bà "7 s9 ")ng hành, t( v&n và h: tr; Qu1 v2  
 tr(/c khi sinh, trong khi sinh và sau khi sinh.

 M:i m!t ng(*i ph< n, ".u có th6 nh=n "(;c  
 s$ giúp "7 c>a bà "7.

 Ph?n l/n nh,ng d2ch v< c>a bà "7 s9 do Qu@  
 b3o hi6m y t4 chi tr3.

S$ h: tr; c>a bà "7 "3m b3o cho con Qu1 v2 nh,ng 
"i.u ki%n tAi (u nh&t "6 phát tri6n. Nh* v=y Qu1 v2 
có th6 ch8m lo cho b3n thân mình và cho "#a tr0.

Stamp c!a n" h# sinh



KHI MANG THAI

Bà !"  có th# giúp gì cho Qu$ v%?

Ngay t' khi Qu( v) m*i có mang, bà !" !ã có m+t !, 
giúp Qu( v). Bà !" s- tr. l/i t0t c. nh1ng câu h2i c3a 
Qu( v) liên quan t*i v0n !4 ch5a !6. Và bà !" giúp 
Qu( v) trong lúc !au !*n khi có mang, ví d7 nh# lúc 
bu8n nôn, lúc !au b7ng !6, khi 9 chua ho+c s9 hãi. 

N$u có v0n !4 b0t !8ng ngôn ng1 thì Qu( v) có th, 
g:i m;t ng#/i b&n gái !$n !, phiên d)ch.

K, c. vi%c ch<m sóc khi mang thai Qu( v) c=ng có 
th, nh/ bà !" giúp. Bà !" có th, khám cho Qu( v) 
> t0t c. các khâu c?n thi$t, tr' siêu âm. V4 c@ b.n 
–  và n$u Qu( v) mong muAn –  thì bà !" có th, !$n 
th<m Qu( v) t&i nhà. Qu( v) có th, lBa ch:n bà !" 
ho+c bác sC nam ho+c n1 ch<m lo cho Qu( v), quy4n 
quy$t !)nh là do Qu( v). D#@ng nhiên Qu( v) có th, 
thay !Ei gi1a các ph#@ng án. 

Bà !" s- hF tr9 Qu( v) !, Qu( v) lBa ch:n n@i sinh 
con. Trong các khóa hu0n luy%n chuGn b) tr#*c khi 
sinh, bà !" luy%n cho Qu( v) kH thuIt !, th> và làm 
gi.m c<ng thJng nhKm giúp Qu( v) khi sinh n> dL 
dàng h@n. Và bà !" c=ng mách b.o cho Qu( v) nh1ng 
g9i ( thBc t$ !Ai v*i th/i gian !?u v'a m*i sinh con.

KHI SINH N' 

Bà !" làm gì?

Nh1ng bà !" có th, !8ng hành trong nh1ng ca !6 t&i 
b%nh vi%n, nhà h; sinh ho+c > nhà. Tuy nhiên không 
ph.i t0t c. nh1ng bà !" !4u có th, giúp !" trong ca 
!6. Và không ph.i t0t c. các b%nh vi%n !4u có !i4u 
ki%n !, bà !" riêng c3a Qu( v) ch<m sóc cho Qu( v). 
Trong ph?n l*n các tr#/ng h9p bà !" có ca trBc trong 
b%nh vi%n s- ch<m lo cho Qu( v).

Bà !" !8ng hành cùng Qu( v) trong suAt ca !6. Bà !" 
giúp Qu( v) th> cho !úng và chM cho Qu( v) các th$ 
và cách luy%n tIp !, cho ca !6 !#9c dL dàng. Bà !" 
quan sát và theo dõi toàn b; quá trình c3a ca !6. 
N$u có v0n !4 bà !" s- lIp tNc g:i bác sC !$n hF tr9.

Sau khi !6 t&i vi%n, Qu( v) có th, nKm l&i b%nh vi%n 
cùng v*i con c3a Qu( v) trong nh1ng ngày !?u tiên. 
N$u Qu( v) quy$t !)nh sinh ngo&i trú thì ít gi/ sau 
khi !6 Qu( v) !ã có th, v4 nhà. Bà !" c3a Qu( v) s- 
ch<m lo cho Qu( v) và !Na con c3a Qu( v) ngay t&i 
nhà. Tr#*c khi sinh, Qu( v) hãy nhIn sB t# v0n !, xem 
ph#@ng án nào là !úng !Ai v*i Qu( v)! 

TRONG TU(N H)U 
S*N VÀ TI+P SAU #Ó 
Bà !" giúp Qu$ v% nh& th' nào?

Sau khi sinh, bà !" s- giúp Qu( v) trong vi%c cho 
con bú và ti$n hành vi%c khám !, ch<m sóc !Na 
tr6 ngay t' !?u.

Trong 8 tu?n !?u tiên bà !" s- !$n th<m Qu( v) 
t&i nhà, nh1ng ngày !?u tiên có th, !$n hàng ngày 
n$u có nhu c?u. Bà !" s- l#u ( t*i vi%c t5 cung sau 
khi sinh có co l&i bình th#/ng hay không. Bà !" t# 
v0n cho Qu( v) v4 nh1ng v0n !4 ch<m sóc !Na tr6, 
ví d7 nh# qu0n tã, tOm cho tr6, b$ tr6, cho tr6 bú 
ho+c cho tr6 <n bKng chai s1a. Bà !" là ng#/i gi.i 
!áp cho Qu( v) m:i câu h2i và giúp Qu( v) kh2i b) 
ng" ngàng trong tình huAng m*i c3a cu;c sAng. 

DAi v*i !Na tr6 s@ sinh, bà !" chú ( t*i thái !; c3a 
!Na tr6 và sB phát tri,n v4 thân th, c3a !Na tr6, 
ví d7 nh# rAn có khô bình th#/ng không và tr:ng 
l#9ng c@ th, c3a !Na tr6 phát tri,n có bình th#/ng 
không. Và bà !" thông báo cho Qu( v) v4 k$t qu. 
nh1ng l?n khám !?u tiên.   

Nhi4u bà !" còn tE chNc các khóa tIp th, d7c !, 
ph7c h8i sau khi sinh. Ngay c. sau 8 tu?n !?u tiên, 
bà !" c=ng giúp Qu( v) trong nh1ng v0n !4 liên 
quan t*i cho con bú và dinh d#"ng c3a !Na tr6.   

Tôi có th# tìm bà !" nh& th' nào?

N4u Qu1 v2 quan tâm t/i s$ giúp"7 c>a bà "7 thì Qu1 
v2 nên s/m liên h% v/i m!t bà "7 ngay t' khi Qu1  
v2 mang thai. Bà "7 s9 ch8m sóc Qu1 v2 ngay t' khi 
m/i mang thai cho t/i khi cai s,a cho con.

Qu1 v2 có th6 tìm "(;c bà "7 thông qua:

 MBng Internet (www.hebammenverband.de)

 Phòng khám c>a bà "7 và các nhà h! sinh 

 Các b%nh vi%n s3n ph<

 Các bác sC ph< khoa 

 Các Qu@ b3o hi6m y t4

 G;i 1 c>a bBn bè 

i
V*i sB hF tr9 c3a


