Thông tin về COVID-19 dành cho phụ nữ mang thai
Đối với đa số phụ nữ và gia đình họ mang thai là một thời điểm vui sướng và kỳ vọng những gì tốt đẹp
nhất. Chúng tôi hiểu rằng sau khi COVID-19 (vi-rút corona) được tuyên bố là một đại dịch toàn cầu, tất
cả phụ nữ đang mang thai sẽ cảm thấy lo lắng về sức khỏe của họ, và của em bé chưa ra đời, hay em bé
vừa mới ra đời của họ. Thông tin sau đây tóm lược sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi về tác động của
COVID-19 và thai kỳ đối với quý vị và con của mình.
Đối với COVID-19 phụ nữ mang thai có phải là người dễ bị tổn thương không?
Phụ nữ mang thai cần được xem như là người dễ bị tổn thương, hoặc nhóm người có nguy cơ, do
những thay đổi trong cơ thể của họ trong thai kỳ. Tuy nhiên, ở thời điểm này, so với dân số chung,
dường như các phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 không bị bệnh thể nặng. Điều được mong đợi là
phần lớn các phụ nữ mang thai chỉ bị các triệu chứng ở mức độ nhẹ hay trung bình bao gồm sốt, ho,
mất khứu giác, đau đầu và mệt mỏi.
Khoảng 1 trong 3 phụ nữ bị COVID-19 trong khi mang thai sẽ phải nhập viện. Đối với một số trong
những người phụ nữ này, điều này sẽ khiến họ sinh con vào cuối thai kỳ chứ không phải do các triệu
chứng của COVID-19. Ở những phụ nữ người mà trở nên không khoẻ với COVID-19 và phải nhập
viện, khoảng 1 trong 10 người sẽ phải vào phòng ICU để được nhận trợ giúp để thở hoặc trợ giúp cho
các bộ phận cơ thể khác.
Kinh nghiệm quốc tế về COVID-19 trong thai kỳ đã chỉ ra rằng phụ nữ trong 3 tháng cuối của thai kỳ,
phụ nữ da đen, phụ nữ châu Á và phụ nữ nhóm dân tộc thiểu số, những người trên 35 tuổi và những
người có các vấn đề y tế từ trước, có thể có nhiều nguy cơ bị trở nên không khoẻ và cần nhập viện.
Những phụ nữ này nên đặc biệt chú ý làm theo lời khuyên về giãn cách xã hội để đảm bảo họ giảm
nguy cơ lây nhiễm khi có thể.
COVID-19 có gây xảy thai không?
Không có bằng chứng đề nghị COVID-19 tăng nguy cơ xảy thai ở các phụ nữ đang cố gắng thụ thai,
hoặc thai kỳ còn ở giai đoạn đầu.
Tôi có thể lây truyền COVID-19 cho em bé chưa ra đời của tôi không?
Báo cáo cho thấy có một nguy cơ nhỏ để vi rút có thể truyền từ người mẹ sang con (lây truyền dọc).
Điều này hiếm khi xảy ra trong tử cung hoặc trong khi sinh (2 trong 100 trường hợp mang thai). Ở
những em bé bị nhiễm COVID-19, phần lớn các em bé này vẫn khoẻ mạnh và không cần chăm sóc
thêm. Các phụ nữ nên yên tâm vì hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy COVID-19 sẽ gây hại cho
em bé của quý vị hoặc gây ra những bất thường trong thai kỳ.
COVID-19 có gây nên các biến chứng liên quan đến sanh đẻ không?

Ở một số phụ nữ người mà trở nên không khoẻ với COVID-19, có nguy cơ sinh con thiếu tháng
(trước 37 tuần). Nguy cơ chuyển dạ sinh non dường như không cao hơn so với các phụ nữ không
bị COVID-19. Tuy nhiên, đối với một số bà mẹ vào cuối thai kỳ, việc sinh sớm có thể an toàn hơn
cho người mẹ hoặc em bé.
Trẻ sơ sinh và em bé dường như không có nhiều nguy cơ bị biến chứng do nhiễm trùng nhưng những
trẻ sinh non có thể cần được chăm sóc tại phòng sơ sinh trước khi sẵn sàng để xuất viện về nhà.

Tôi vẫn nên đi khám thai khi đang có đại dịch toàn cầu COVID-19 không?
Những cuộc khám tiền sản theo lệ thường, siêu âm, thẩm định sức khỏe bà mẹ và thai nhi cần được tiếp
tục, nhưng cần tính đến các sửa đổi dưới đây. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến cách đối phó
nhiễm COVID-19, người mẹ cần được chích ngừa bệnh ho gà và cúm trong thai kỳ.
Các thay đổi đối với quá trình chăm sóc tiền sản theo lệ thường được đề nghị, nhưng không chỉ giới
hạn, bao gồm:
• Giảm, đình hoãn và/hoặc kéo dài thời gian hơn giữa những lần khám tiền sản
• Giới hạn thời gian của mỗi lần khám tiền sản và không quá 15 phút
• Sử dụng thêm hay thay thế các cuộc khám thường lệ bằng hệ thống khám bệnh telehealth (trực
tuyến)
• Hủy các lớp học tiền sản gặp mặt trực tiếp
• Hạn chế khách đến thăm khi đang nằm viện (chỉ phối ngẫu)
• Cân nhắc việc xuất viện sớm
Sanh con ở bệnh viện có an toàn không?
Bệnh viện là nơi an toàn nhất để sanh con, vì ở đó có đội ngũ nhân viên được đào tạo và cơ sở vật chất
cho trường hợp khẩn cấp, nếu cần. Trải nghiệm sanh đẻ và sanh tự nhiên, hay mổ lấy thai, bao gồm
việc sử dụng thuốc giảm đau như gây tê ngoài màng cứng, sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể và các phụ
nữ cần được khuyến khích, hỗ trợ để sanh con như dự định.
Cho con bú sữa mẹ có an toàn không?
Nên khuyến khích và hỗ trợ các phụ nữ muốn cho con bú sữa mẹ. Hiện tại không có bằng chứng là virút có trong sữa mẹ và, vì vậy những lợi ích được công nhận rộng rãi của việc cho con bú sữa mẹ có
nhiều giá trị hơn nguy cơ lây truyền tiềm tàng nào. Không nên tự động cách ly người mẹ nếu họ bị
nhiễm COVID-19, nhưng cần có sự đề phòng cao với vấn đề vệ sinh chung và có thể nên đeo khẩu
trang khi cho con bú.
Tôi cần có những biện pháp gì cho vấn đề vệ sinh chung?
• Thường xuyên rửa tay bằng dung dịch chứa cồn hoặc bằng nước và xà phòng
• Tránh những ai đang ho hay hắt hơi
• Tránh sờ vào mắt, mũi và miệng
• Giữ khoảng cách giao tiếp và giảm sự tiếp xúc bình thường trong cộng đồng
• Trình báo và điều tra sớm khi có các triệu chứng
• Nếu tình trạng nhiễm ở mức nghiêm trọng, hãy sớm tìm sự điều trị và biện pháp hỗ trợ thích
hợp
• Hạn chế chỉ một người chăm sóc và nếu phối ngẫu bị nhiễm COVID-19, hoặc có các triệu
chứng, thì họ không nên cùng quý vị đến bệnh viện
• Tránh tất cả sự đi lại không cần thiết. Nói chung, ở nhà là an toàn nhất và tránh đến những nơi
công cộng. Nếu được, tránh sử dụng chuyên chở công cộng và nếu được hãy làm việc ở nhà.
Tôi cần làm gì nếu có các triệu chứng nhiễm COVID-19?
Nếu bắt đầu có các triệu chứng bị cảm/cúm (như sốt, ho, viêm họng, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, mệt
mỏi, khó thở) hãy thu xếp để được khám bệnh ngay lập tức (với phòng mạch về sốt, bác sĩ gia đình,
khoa cấp cứu). Nếu có các triệu chứng này, hoặc quý vị phải tự cách ly, hoặc được chẩn đoán bị nhiễm
COVID-19, quý vị cần thông báo cho cơ quan chăm sóc sức khỏe của mình.

Tôi có thể nói chuyện với ai nếu lo ngại?
Mang thai và làm cha mẹ có liên kết với chứng lo âu và trầm cảm và tình trạng hiện tại chỉ làm tăng
nguy cơ cho phụ nữ, phối ngẫu và gia đình họ mắc các bệnh này. Công việc kiểm tra, chẩn đoán, quản
lý và cung cấp dịch vụ cho chứng bệnh lo âu và trầm cảm sau sinh, lạm dụng dược chất và bạo hành
gia đình phải được tiếp tục. Nếu lo lắng hãy tìm lời khuyên và sự giúp đỡ của các chuyên viên y tế.
Các bác sĩ, bà mụ và nhân viên chăm sóc của quý vị quan tâm đến quý vị và em bé. Chúng tôi hiểu quý
vị cảm thấy lo lắng. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và duy trì những sở thích của mình, khi nào được.
Điều quan trọng nhất cần nhớ là quý vị là sự bảo vệ tốt nhất cho em bé của mình, vì vậy hãy chăm sóc
cho bản thân về mặt cảm xúc cũng như thể chất. Chúng tôi muốn quý vị hãy yên tâm vì nguy cơ cho
quý vị, và em bé cực kỳ thấp và chúc quý vị mọi điều tốt lành.
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