
KHẨN TÀI LIỆU CẢNH BÁO DẤU HIỆU

Cơn đau đầu
không biến mất
hoặc nặng hơn 
theo thời gian

Chóng mặt
hoặc ngất
xỉu

Suy nghĩ tự làm 
tổn thương bản
thân hoặc con 
bạn

Thay đổi về thị
lực

Sốt Khó thở

Đau tức ngực
hoặc tim đập
nhanh

Đau bụng 
dữ dội
không hết

Buồn nôn và nôn mửa dữ
dội (không giống như ốm
nghén)

Em bé 
chuyển
động chậm
lại hoặc
ngừng
chuyển
động

Chảy máu âm đạo
hoặc ra dịch âm 
đạo trong thời
gian mang thai

Chảy máu âm đạo
hoặc ra dịch âm 
đạo sau thời gian 
mang thai

Sưng phù, 
nổi mẩn đỏ
hoặc đau 
chân

Sưng phù tay 
hoặc mặt nặng

Mệt mỏi quá 
mức

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này trong hoặc sau 
khi mang thai, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của bạn để được trợ giúp ngay lập tức.
Nếu bạn không thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của mình, hãy đến phòng 
cấp cứu. Nhớ nói rằng bạn đang mang thai hoặc đã mang thai trong năm qua.

Tìm hiểu thêm: safehealthcareforeverywoman.org/urgentmaternalwarningsigns

Chụp ảnh để
tìm hiểu thêm 

© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. Tài liệu này cho phép sao chép và phân phối toàn bộ và không được sửa đổi, chỉ phục vụ cho các hoạt động phi thương mại nhằm
mục đích giáo dục, cải tiến chất lượng và sự an toàn cho bệnh nhân. Tất cả các mục đích sử dụng khác cần có sự cho phép bằng văn bản của ACOG. 

Chuẩn hóa các quy trình chăm sóc sức khỏe và giảm biến đổi đã được chứng minh là cải thiện kết quả và chất lượng chăm sóc. Hội đồng An toàn Bệnh nhân trong Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ
phổ biến các công cụ an toàn cho bệnh nhân để giúp thúc đẩy quá trình chuẩn hóa. Công cụ này phản ánh những tiến bộ mới về lâm sàng, khoa học và an toàn cho bệnh nhân kể từ ngày 
được ban hành và có thể thay đổi. Không nên hiểu thông tin là chỉ định điều trị hoặc thủ tục độc quyền phải tuân theo. Mặc dù các thành phần của một công cụ cụ thể có thể được điều chỉnh
cho phù hợp với các nguồn lực tại địa phương, nhưng chúng tôi khuyến khích mạnh hoạt động chuẩn hóa trong tổ chức.

Hội đồng An toàn Bệnh nhân trong Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ là tập hợp các tổ chức ở phạm vi rộng hơn trong lĩnh vực sức khỏe phụ nữ nhằm
thúc đẩy chăm sóc sức khỏe an toàn cho mọi phụ nữ. 
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