
XU' trf khi chuyih d� 

0ieu g1 xay ra voi co the t6i 
khi chuyen dc;l va sinh de

Bit dau chuyeh dcJI (5 deh 24 
gio) Nghi ngOi, an va uong 

m9t chut 91 d6.H1t tho ch�m 
trong cac con co th�t va tha 

long. Co? tu cung mo 
O den 4 centimet 

Giai docjln R�n va Sinh 
(5 phut den 3 gio) R�n sinh 
trong mQt tlJ' the thoai mai. 

Thora bang mi�ng ho�c tho 
nhanh va nong khi dau cua be 

da bat dau ra. 0ieu nay se 
giup ngan ngua nguy ca rach 

am d9o. Thai nhi di chuyen ra 
khoi tu' cung, qua am dcjlO va 

ra khoi Cd the b�n. 

Chuyen dcjl giai do�n tich CI/C 
(3 den 6 gio) Thay doi tlJ' the 

cua b�rn. 0ieu nay c6 the la di 
tam ngoi tren ghe ho�c quy 

chong tay va dau goi va dung 
dva co the nh� nhang toi lui. 

Co tu' cung mo 
4 deh 8 centimet 

Xo nhau thai 
(5 den 30 phut) Cac con co 

that rat nh�. Am d9o cua b9n 
c6 the bi dau rat. B9n c6 the 

cam thay run ray va 19nh. 

Nhau thai di chuyen ra khoi 
tu' cung, qua am dcjlo va ra 

khoi Cd the b�n. 

Obstetrics & Gynecology 

Giai docJln chuyeh tiep 
(1 o deh 60 phut) 0ay la giai 

do9n chuye'n d9 ra't cang th�ng 
nhLJ'ng khong keo dai. lau 1�m. 
B9n c6 can dvqc h6 trq them 

trong giai do9n chuye'n d9 nay. 
Co?tu cung mo 

8 den 1 O centimet 
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B?n có th? có s? d?u hi?u này tr??c 
khi chuy?n d?:

- L??ng nh? d?ch nh?y màu h?ng nh?t 
ho?c h?i nâu ra t? âm ??o

- Thai nhi di chuy?n xu?ng vùng x??ng 
ch?u. Có th? c?m th?y h?i áp l?c ?è 
ép ? b?ng ho?c l?c ép nhi?u h?n ? 
bàng quang.

- Tiêu ch?y

- Các c?n gò ho?c co th?t nh?. Có c?m 
giác nh? khi b?n b? ?au b?ng kinh.

- ? au l?ng d??i

- Có th? v? n??c ?i.
Có th? ch?y nhi?u ho?c r? d?ch t? âm 
??o (b?n có th? chuy?n d? mà không 
v? n??c ?i).

D?u hi?u c?a chuy?n d? là gì?
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Hãy g?i cho phòng khám c?a b?n trong gi? hành chính. 
Sau gi? hành chính, hãy g?i 617.414.2000 
ho?c s? ?i?n tho?i mà bác s? c?a b?n ?ã cung c?p n?u:

- B?n b? v? n??c ?i. Hãy g?i ngay c? khi 
b?n không có c?n co th?t

- B?n có nh?ng c?n co th?t th??ng 
xuyên và ?au ??n: 4-5 phút trong m?t 
gi? n?u là con so (con ??u tiên) và 5-8 
phút trong m?t gi? n?u không ph?i 
con so. Hãy g?i n?u b?n không ch?c 
ch?n v? th?i gian.

- B?n b? ch?y máu âm ??o

- Con c?a b?n không di chuy?n nhi?u 
nh? tr??c

Khi nào tôi nên g?i cho bác s? c?a tôi?
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Vào ban ?êm, hãy n?m trên 
gi??ng và ngh? ng?i

Nói chuy?n v?i b?n bè

U?ng nhi?u n??c

? n món gì ?ó và ?? ?n nh?

Hãy th? t?m b?n n??c ?m, 
t?m vòi sen ho?c dùng m?t 
chai n??c nóng ?? ch??m

Nh? ng??i mát-xa cho b?n

Nh? ch?ng c?a b?n, Ch? em 
H? tr? sinh s?n ho?c ng??i 
h? tr? khác giúp ?? b?n

T?p trung vào h?i th?

L?ng nghe nh?c êm di?u 
ho?c t?p các bài thi?n h? 
tr? sinh s?n

Ki?m vi?c gì ?ó ?? làm! Tìm 
vi?c gì ?ó ?? làm ?? ??ng lo 
ngh? càng lâu càng t?t

? i l?i n?u có th?

Ch??m túi ch??m ?m ho?c 
l?nh ? ch? ?au

Thay ??i t? th? c?a b?n

Th? dùng li?u pháp 
mùi h??ng

?  nhà ch?ng nào có th?

G?i cho bác s? ?? ???c t? v?n

B?n có th? làm gì khi m?i b?t ??u chuy?n d? 
?? ?ng phó vi?c chuy?n d? và quá trình sinh n?
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Môi t r? ?ng

B?t  nh?c 
b?n thích

Xông t inh d?u Ch? ?m ?m 
ho?c mát

Hãy th?  nh? ng 
m?o này

- Xem tivi ho?c 
phim ?nh ?? 
khuây kh?a

- T?t ?èn

- Gi?m âm l??ng

M?o nh? ?? gi?m ?au
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Các lo?i thu?c ? 
b?nh vi?n

Thu?c t iêm 
t ruy?n t?nh 

m?ch

Thu?c mê 
(còn g?i là Khí 

c? ?i)

Thu?c gây 
tê ngoài 

màng c? ng

Tinh th?n
Tìm s?  giúp ?? 
t?  ng? ?i h? t r? 
sinh n? c?a b?n

G?i cho ch? em 
h? t r? sinh s?n 
c?a b?n ho?c 

Doula

Cách gi?m 
?au t?  nhiên

Vào b?n t?m 
ho?c x? n? ?c 

vòi sen lên 
ng? ?i

Di chuy?n, ?i 
l?i, khiêu v?, 

thay ??i t?  th?

Hãy th?  nh? ng 
m?o này

- Ch??m túi ch??m 
?m ho?c l?nh

- T? thôi miên

- Hít th? sâu 
và t?p trung

- Mát-xa

Ng?i t rên qu? 
bóng t?p 

dành riêng cho 
m? b?u
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