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HƯỚNG DẪN SAU THỦ THUẬT 

 

THUỐC MANG VỀ 
  Doxycycline 100mg.  Bắt đầu uống hôm nay.  Uống một viên màu xanh ngày hai lần trong vòng 7 ngày.  Phải ăn 15 tới 20 

phút trước khi uống thuốc.  Doxycycline có thể gây buồn nôn nếu uống trong bụng rỗng. 

  Metronidazole 500mg.  Uống môt lúc bốn viên thuốc màu trắng sau bữa ăn tối nay. Không được uống rượu bia trong 
vòng 48 tiếng sau khi uống thuốc này vì có thể bị nôn mửa nặng. 

  Ergonovine 0.2mg.  Mổi sáu tiếng uống một viên trong vòng hay ngày rưỡi. 

  Các loại thuốc khác ________________________________________________________________________________________ 

 Toa:  __________________________________________________________________________________________________ 

  Ngừa thai:  ____________________________________________________________________________________________    

  Hoặc:  Vòng IUD, thuốc chích Depo, bao cao su Condoms, thuốc ngừa thai khẩn cấp 

 
Rho IMMUNOGLOBULIN INJECTION:         ADMINISTERED                         NOT ADMINISTERED. 
  
Bạn nên lấy một cái hẹn để khám trong vòng tuần lễ: ___________.  Nếu bạn chọn một trung tâm Planned Parenthood để 
đến khám, bạn sẽ trả một lệ phí cho dịch vụ này.  Xin gọi cho Planned Parenthood Clinic gần nhà bạn hoặc bác sĩ của bạn 
một tuần trước khi bạn dự định đến khám 3 tuần sau thủ thuật. 
 

TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CÂU HỎI HOẬC KHẨN CẤP, XIN GỌI: 
Vui lòng giữ giấy này 3 tuần cho đến khi bạn có hẹn khám . 
Houston Clinic      Ngày:   7:30 am – 4:30 pm 713.831.6539 or Toll Free 1.800.831.6538 
Houston Clinic      Đêm:   4:30 pm – 7:30 am 713.515.7701 or Toll Free 1.800.831.6538 
Xin vui lòng dùng số gọi ban đêm cho trường hợp khẩn cấp mà thôi. 
Gọi nếu:* Bạn bị chảy máu nặng, ướt đẫm hai băng vệ sinh trong một giờ liên tiếp hai tiếng liền. 
             * Bạn bị đau bụng dữ dội mà không thuyên giảm với ibuprofen (chẳng hạn Advil, Motrin) hoặc Aleve. 
             * Bạn bị lạnh run và/hoặc sốt cao tới 100.4 độ Fahrenheit hoặc hơn. 
Xin vui lòng đo nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi gọi đìện cho y tá. 
Một y tá sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 30 phút.  Làm ơn ở gần số điện thoại bạn đã đưa cho đến khi y tá gọi lại cho 

bạn.  Nếu y tá không gọi lại cho bạn trong vòng 30 phút, bạn lại gọi lần nữa.  Nói chậm rãi và nhắn lại toàn bộ số 
điện thoại của bạn.  Trường hợp quá khẩn cấp cần sự giúp đỡ ngay lập tức bạn có thể đến bệnh viện cấp 
cứu và tự trả lệ phí, hoặc gọi cho 911. 

Tôi hiểu tôi phải là người có trách nhiệm với các lệ phí y tế không phải từ Planned Parenthơd.  Nếu như Planned 
Parenthood giới thiệu tôi tới một bệnh viện bởi vì một biến chứng, trách nhiệm sẽ là của tôi để hoàn trả viện phí cần 
thiết, và đó không phải là trách nhiệm của Planned Parenthood.  

 

BẠN CÓ THỂ THẤY 
 
CHẢY MÁU:  có thể không đều, ngưng hoặc ra máu lại và kéo dài cho đến 2 tới 4 tuần.  Bạn có thể ra máu nhiều như khi 

hành kinh, ra máu ít chút đỉnh, hoặc không bị chảy máu gì cả. Bạn có thể ra máu cục to cỡ hạt đậu cho tới to cỡ quả 
banh đánh golf hoặc bự hơn.  Điều này bình thường. 

ĐAU BỤNG:  đau bụng cũng không đều và có thể kéo dài từ 2 tới 4 tuần. Uống những loại thuốc có chất ibuprofen như là 
Advil, Motrin (600-800 mg mỗi 4-6 tiếng), hoặc Aleve (hai viên thường mỗi 6 hours).  (Tylenol không tác dụng bằng).  
Chườm nóng cũng tốt cho đau bụng – Để một miếng chườm nóng lên bụng dưới của bạn hoặc phía dưới lưng; 
hoặc đứng trong phòng tắm vòi sen rồi để dòng nước ấm chảy lên bụng duới hoặc sau lưng và xoa bóp bụng dưới .  
Ngâm mình trong nước nóng cũng giúp. 

CHOÁNG VÁNG/BUỒN NGỦ, BUỒN NÔN/ ÓI MỬA:  Có thể do thuốc tiêm an thần và có thể kéo dài 24 tiếng sau thủ thuật.  
Không được lái xe trong vòng 24 tiếng.  Cố gắng ngủ và ăn một bữa nhẹ, đủ chất, không ăn đồ cay hay dầu mỡ. 

 
LẬT MẶT SAU COI HƯỚNG DẪN THÊM 
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HƯỚNG DẪN CÁCH CHĂM SÓC BẢN THÂN 
* Bạn có thể hoạt động cơ thể bình thường trở lại ngày mai, hoặc tùy theo bạn cảm thấy đã khoẻ lại hay chưa. 
* KHÔNG ĐƯỢC  lái xe hoặc làm những công việc đòi hỏi sự thăng bằng hoặc chính xác ngay sau thủ thuật nếu được 

chích thuốc an thần. 
* KHÔNG ĐƯỢC bỏ gì vào cửa mình một tuần sau thủ thuật. Điều này có nghĩa không giao hợp, không dùng que vệ sinh, 

và không thụt rửa trong  1 tuần. Ngoại lệ: Nếu bạn chọn dùng NuvaRing để tránh thai bạn có thể bỏ nó vào lúc nào cũng 
được trong vòng 5 ngày. 

*     Bạn có thể có thai lại rất nhanh hai tuần thôi sau thủ thuật. Sử dụng một phương pháp ngừa thai hiệu quả nếu bạn 
chưa muốn có bầu ngay. 

* NÊN  đi khám lại ba tuần sau thủ thuật để chắc chắn là bạn không còn có thai nữa và không bị biến chứng nào.  Đây là 
thời điểm tốt để yêu cầu phết mỏng tử cung (pap smear), khám ngực hoặc thử nghiệm các bệnh lây lan qua đường 
tình dục. Bạn cũng có thể hỏi thăm nhân viên y tế về nhu cầu ngừa thai của bạn trong đợt khám này. 

*    Để lấy cái hẹn khám 3 tuần sau thủ thuật, xin vui lòng gọi trước một tuần cho Planned Parenthood Clinic gần chỗ bạn.  
*    Xin nhớ là sẽ có lệ phí tính cho lần khám 3 tuần này. 
 

TÊN CÁC TRUNG TÂM/ ĐỊA CHỈ 

1960 HEALTH CENTER 
3995 FM 1960 WEST 
HOUSTON, TX  77068 
713.514.1102 

SOUTHWEST HEALTH CENTER 
5800 BELLAIRE BLVD, STE 120 
HOUSTON, TX 77081 
713.541.5372 

GREENSPOINT HEALTH CENTER 
11834 AIRLINE DRIVE  
HOUSTON, TX 77037 
713.514.1106 

DICKINSON HEALTH CENTER 
3315 GULF FREEWAY 
DICKINSON, TX  77539 
409.945.5572 
713.514.1105 

STAFFORD HEALTH CENTER 
12614 SOUTHWEST FWY.,SUITE A 
STAFFORD, TX  77477 
713.514.1101 

BATON ROUGE HEALTH CENTER 
3955 GOVERNMENT STREET, STE 2 
BATON ROUGE, LA 70806 
225.387.11687 

PREVENTION PARK HEALTH CENTER 
Family Planning 
4600 GULF FREEWAY, SUITE 100, 1ST FLR. 
HOUSTON, TX  77023 
713.522.3976 

NATIONWIDE  
Planned Parenthood  
Closest Clinic 
Referral Line  
1.800.230.PLAN 

NEW ORLEANS HEALTH CENTER 
4018 MAGAZINE STREET 
NEW ORLEANS, LA 77037 
504.897‐9200 

NORTHWEST HEALTH CENTER 
13169 Northwest Freeway, SUITE 115 
HOUSTON, TX 77040 
713.514.1107 

 

* NÊN  sinh hoạt bình thường trở lại càng sớm càng tốt khi bạn thấy khỏe: bạn sẽ bắt đầu cảm thấy trở lại như cũ trong 
vòng 24-48 tiếng.  Sau thủ thuật cơ thể của bạn sẽ chịu vài thay đổi do sự tụt giảm hóc môn khi còn có thai.  Mọi dấu 
hiệu ốm nghén sẽ biến mất trong vòng 10 ngày; tuy nhiên, đừng thử nghiệm thai tại nhà cho đến khi 3 tuần đã trôi qua 
bởi vì bạn có thể bị lầm là vẫn có bầu. 

 
**  Kinh nguyệt của bạn thường sẽ trở lại từ 4 tới 8 tuần. 
 
Trong trường hợp bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến những dịch vụ bạn đã nhận được tại trung tâm, xin vui 
lòng gọi cho chúng tôi và yêu cầu được nói chuyện với Health Center Director.  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải 
quyết cho bạn. 
 
Sau khi nói chuyện với chúng tôi, nếu bạn vẫn chưa đồng ý thì bạn có thể liên lạc với Texas Department of State Health 
Services để đăng ký khiếu nại. 
 
Director 
Health Facility Licensure and Certification ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ 
Texas Department of Health  1.888.973.0022 
PO Box 149347 
Austin, TX 78714 – 9347 
Fax:  (512) 834-6653 
E-mail:  hfc.complaints@dshs.state.tx.us 
 


