
NGHĨ ĐẾN VIỆC  
CÓ CON?
Các dịch vụ sinh sản sẵn sàng giúp  
trả lời các câu hỏi của bạn

Trong đại dịch COVID-19, việc bạn có thắc mắc và lo lắng 
về chăm sóc sinh sản và liệu bây giờ có phải là thời điểm 
thích hợp để sinh con hay không là điều bình thường.

Nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn có thể tư vấn cho bạn 
và giúp bạn thiết lập một kế hoạch, nếu bạn muốn theo 
đuổi ước mơ gia đình của mình vào lúc này. Liên hệ với  
hỗ trợ về mặt y tế và tinh thần. 

TÌM KIẾM SỰ TRỢ GIÚP – THIẾT LẬP MỘT KẾ HOẠCH VỚI BÁC SĨ SINH SẢN CỦA BẠN

#THINKINGOFHAVINGABABY

CẢNH GIÁC 
Hạn chế tương tác của bạn với những 

người khác và đề phòng COVID-19. 
Làm theo lời khuyên của địa phương 

và quốc gia và yêu cầu hỗ trợ nếu 
bạn thấy xuất hiện các triệu chứng 

như sốt, ho hoặc khó thở

IFFS chân thành cảm ơn Abbott, Ferring Pharmaceuticals, Guerbet và Merck 
KGaA đã hỗ trợ chiến dịch nâng cao nhận thức này.

COVID-19 trong khi mang thai
Hầu hết phụ nữ mang thai đều có thể mong đợi một kết quả an toàn và thành 
công. Đại dịch COVID-19 có thể đặt ra những thách thức độc đáo và không thể 
đoán trước được đối với những phụ nữ bị nhiễm bệnh khi mang thai, và nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn là nơi tốt nhất để tư vấn.

Các câu hỏi để hỏi trong quá trình tư vấn của bạn:
•  Có phải bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi cân nhắc việc mang thai?

•  Các rủi ro sức khỏe liên quan đến thai kỳ cụ thể là gì?

•  Có bất kỳ rủi ro nào gây ra cho phụ nữ mang thai với COVID-19 không?

•  Có những gì đã biết được về những rủi ro tiềm ẩn đối với con tôi nếu tôi bị 
nhiễm bệnh?

Để biết thêm thông tin, hãy quét mã QR: 

TÌM KHUYÊN NHỦ
Tham khảo ý kiến   nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của bạn để thảo luận về các xét 

nghiệm chẩn đoán khả năng sinh 
sản và các lựa chọn điều trị phù 

hợp với nhu cầu cá nhân của bạn

GIỮ AN TOÀN
Kiểm tra xem nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
bạn có các biện pháp an toàn 

để bảo vệ bạn 
khỏi COVID-19 không


