Thời điểm phá thai thích hợp nhất
Phá thai là một thủ thuật nhằm chấm dứt quá trình thai nghén bằng nhiều lần phương pháp khác nhau. Nếu tiến hành bỏ thai khi thai quá nhỏ thì nguy cơ sót thai, sót nhau là rất cao. Nhưng nếu phá thai quá muộn, khi
thai đã lớn sẽ gây hiểm nguy giúp mẹ bầu và có nguy cơ tạo ra vô sinh về sau? Vậy nên, câu hỏi được đặt ra là nên phá thai vào thời điểm nào mới an toàn và bảo vệ thiên chức của người chị em về sau?
THỜI ĐIỂM PHÁ THAI THÍCH HỢP NHẤT
Phá thai là một thủ thuật nhằm chấm dứt quá trình thai nghén bằng rất nhiều lần cách không giống nhau. Nếu thực hiện phá thai khi thai quá nhỏ thì nguy cơ sót thai, sót nhau là rất cao. Nhưng nếu bỏ thai quá muộn,
khi thai đã lớn sẽ gây nguy hiểm cho mẹ bầu và có nguy cơ tạo ra vô sinh về sau? Vậy nên, khúc mắc được đặt ra là cần phải bỏ thai vào thời điểm nào mới an toàn và bảo vệ thiên chức của người con gái về sau?
Theo phân tích từ những bác sĩ, thời điểm phá thai an toàn nhất được dựa Trên đây các điểm sau đây:
Dựa vào tính mệnh người mẹ
Sức khỏe của người mẹ là một trong các yếu tố quan trọng cho giúp ca phẫu thuật đạt kết quả cao, an toàn và nhanh chóng. Nếu tâm lý và tính mệnh của người mẹ không ổn định, hoảng loạn, lo sợ,… sẽ tạo ra bất lợi
rất lớn, thậm chí làm cho ca phẫu thuật thất bại, để lại di chứng nguy hiểm như gây vô sinh.
Dựa vào tuổi thai
Theo những chuyên gia phụ sản thì thời điểm phá thai an toàn là trong 3 tháng đầu ( tức từ 5 đến dưới 12 tuần tuổi), đặc biệt là từ 5 – 8 tuần tuổi do lúc này thai nhi đã nằm ổn định trong tử cung người mẹ. Ngoài đó,
thai nhi và bào thai cũng chưa hình thành, tử cũng người mẹ vẫn còn nhỏ cần thiết phá thái sẽ không gây chảy máu nhiều lần, thời gian thủ thuật ngắn, hồi phục nhanh, ít tác động đến tính mệnh người mẹ.
Chị em nên tìm hiểu thêm về chi phí phá thai ở https://www.phs.moh.gov.cy/web/thaihaclinic/chi-phi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-la-bao-nhieu
CÁC THỜI ĐIỂM KHÔNG NÊN BỎ THAI
Bà bầu cũng cần chú ý các thời điểm sau đây để tuyệt đối không nên phá thai tránh gây ảnh hưởng tới tính mệnh bản thân và thai nhi:
- Thai dưới 3 tuần tuổi: Thai còn quá nhỏ, chưa di chuyển vào tử cung, việc bỏ thai lúc này tỷ lệ thành công rất thấp, nguy cơ sót thai cao.
- Thai từ 12 tới 14 tuần: tại giai đoạn này nếu thực hiện phá thai bác sĩ sẽ sử dụng ống hút để hút thai ra Bên cạnh. Tuy nhiên lúc này thai đã lớn, bám chặt vào thành tử cung cần việc can thiệp sẽ rất phức tạp, đòi hỏi
chuyên gia chuyên khoa rất nhiều lần năm kinh nghiệm thực hiện.
- Thai từ tuần 15 trở đi: những bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, khi thai đã lớn Trên 15 tuần tuổi bà bầu nên cân nhắc đặc biệt tới thắc mắc bỏ thai do lúc này thai đã lớn rất dễ gặp hậu quả nguy hại.
Đọc tiếp phá thai lần đầu có ảnh hưởng gì không https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/pha-thai-lan-dau-co-anh-huong-gi-khong-tac-hai-hau-qua

