Tờ thông tin

PHÁ THAI NGOẠI KHOA HAY PHÁ THAI NỘI
KHOA - SỰ KHÁC BIỆT LÀ GÌ?

Các thử
nghiệm bắt
buộc
Thời gian

Quá trình

Hỗ trợ và phục
hồi

Phản ứng phụ

Biến chứng/
rủi ro

Có tại FPNSW

Phá thai Ngoại khoa

Phá thai Nội khoa

• Xét nghiệm máu - trước
• Siêu âm sớm (Dating Ultrasound)

• Xét nghiệm máu - trước và sau
• Siêu âm sớm (Dating Ultrasound)

• Cần gây mê nhẹ
• Thủ thuật phẫu thuật tại phòng khám
phẫu thuật trong ngày
• Thủ thuật mất khoảng 10 phút
• Thời gian hồi phục lên đến 4 giờ tại
phòng khám phẫu thuật trong ngày
• Đôi khi xuất huyết nhẹ đến 2 tuần hoặc
không xuất huyết
• Cho uống thuốc kháng sinh
• Chỉ tái khám nếu có biến chứng hoặc
quan ngại

• Thuốc uống tại nhà của quý vị hoặc nơi
an toàn khác
• Co thắt và xuất huyết nhiều trong vài giờ
đầu
• Xuất huyết nhẹ thường kéo dài khoảng 2
tuần nhưng có thể kéo dài đến 6 tuần
• Nên dùng thuốc giảm đau và chống buồn
nôn
• Cần phải có một cuộc hẹn tái khám để
đảm bảo việc phá thai hoàn tất

• Thường được thực hiện sau 6 tuần của
thai kỳ
• Chi phí cao hơn sau 12 tuần của thai kỳ

• Phải thực hiện trước 9 tuần của thai kỳ
• Thường được thực hiện sau 6 tuần thai
kỳ

• Quý vị sẽ cần một người lớn có trách
nhiệm đưa quý vị về nhà từ phòng khám
phẫu thuật trong ngày
• Quý vị không thể lái xe sau khi làm thủ
thuật

• Quý vị sẽ cần phải có một người lớn có
trách nhiệm bên cạnh để hỗ trợ trong 24
giờ đầu tiên sau khi dùng thuốc

• Tổn thương niêm mạc tử cung hoặc cổ tử
cung
• Nhiễm trùng
• Thủng tử cung (một lỗ nhỏ)
• Phản ứng với thuốc mê

•
•
•
•

• Có thể cảm thấy mệt mỏi do thuốc mê
• Có thể bị xuất huyết và co thắt nhẹ thường kéo dài dưới 2 tuần

• Xuất huyết và co thắt
• Sốt, ớn lạnh, buồn nôn và nôn cũng có
thể xảy ra
Xuất huyết nhiều
Nhiễm trùng
Phá thai không hoàn toàn
Tiếp tục mang thai

• Các biến chứng cho cả phá thai ngoại khoa và nội khoa là rất hiếm
• Có thể cung cấp dịch vụ đối với thai kỳ
đến 12 tuần + 6 ngày tại Chatswood
• Cần 2 cuộc hẹn - đánh giá và làm thủ
thuật

• Có thể cung cấp dịch vụ đối với thai kỳ
đến 9 tuần tại tất cả các phòng khám của
FPNSW
• Cần 3 cuộc hẹn - đánh giá, kê toa và tái
khám
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Đến phòng khám Kế hoạch Gia đình NSW gần
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