Cách nhận biết dấu hiệu mang thai sớm
Nếu bạn đang lo sợ sợ có bầu ngoài mong muốn do đã từng mắc trễ kinh vài ngày hay vài tuần. Thì hãy được coi chính mình có
những dấu hiệu nhận biết có thai kịp thời mà bác sĩ liệt kê dưới đây không. Nếu thì có bất cứ thắc mắc, hãy gọi điện bác sĩ trả lời
để giúp đỡ, trả lời tận tình, nhanh chóng!

Dấu hiệu nhận biết có thai sớm
1. Các dấu hiệu của cơ thể
Theo các chuyên gia nam khoa phụ khoa Y Học Quốc Tế, một số biểu hiện mang thai kịp thời mà phái đẹp có nguy cơ dễ thực
hiện nhận diện là:
Ngực căng tức: Nếu thai được 7 ngày chị em sẽ liệu có dấu hiệu ngực căng, tức, nặng nề, đầu nhũ hoa thâm dần, quầng vú lớn
lên thẫm màu.
Mệt mỏi: chị em khi mang thai thời kỳ đầu luôn cảm thấy mệt mỏi. Các chị em liên tiếp buồn ngủ và ngủ nhiều hơn.
Trễ kinh: Nếu vòng kinh của bạn ổn định cùng với trước đó thì có quan hệ tình dục cũng như mất kinh thì Đây cũng chính là triệu
chứng có bầu kịp thời.
Nhạy cảm với mùi, buồn nôn: không ít chị em sẽ cảm thấy ớn, buồn nôn đối với một số mùi, món ăn quen thuộc, đây coi là dấu
hiệu ốm nghén. Một số nam giới lại có cảm giác thèm ăn hơn bình thường, thèm chua, thèm ngọt,…
Thấy máu báo thì có thai: các chị em sẽ liệu có dấu hiệu nhận biết ra ít máu lúc thai đã làm cho tổ, số lượng máu này chảy ít, kéo
dài 1 – 2 hôm.
Những triệu chứng khác: đặc điểm khí bất thường, dễ cáu gắt, nổi nóng, thân nhiệt người tăng cao, dịch nhầy âm đạo đào thải ra
rất nhiều hơn, trướng bụng, đầy hơi, đại tiện khó, cảm giác đau vùng thắt lưng, bệnh tiểu nhiều lần trong hôm …
Nếu chị em phụ nữ có một số dấu hiệu trên, thì hãy chú ý vì chức năng bạn đã từng mang bầu là cực kỳ cao. Nếu chưa chắc hẳn
có nguy cơ trao đổi trước đối với chuyên gia giải đáp trực tiếp để được trả lời rõ ràng, nhanh chóng.
Đọc thêm phá thai ở đâu
2. Làm các xét nghiệm thai sớm
Nếu phụ nữ muốn biết bản thân có bầu không một phương pháp mau chóng, chuẩn xác thì hãy đến địa chỉ khám sản phụ khoa để
thực hiện:
✽Phép thử lượng beta HCG: Đây là biện pháp thăm khám thai rất chính xác, nó có nguy cơ phát hiện đúng hàm lượng hóc môn
hCG trong máu. Vấn đề nắm được nồng trạng thái của hóc môn hCG sẽ cho chính xác chức năng có thai hoặc không, Đồng thời
nhận hiểu được rủi ro nếu liệu có trong khi có bầu.
✽Xét nghiệm máu, nước tiểu: Đây cũng là cách xét nghiệm thai hữu hiệu được Hà Đô sử dụng. Đó cũng chính là giải pháp nhận
thấy nồng trạng thái nội tiết tố HCG , kết quả sẽ chuẩn xác hơn chỉ tầm từ 1 – 2 tuần sau lúc có con.
✽Siêu âm: vấn đề siêu âm dưới 12 tuần trở lại sẽ giúp bạn đơn giản xác định được mang bầu hay không mà không cần phải xét
nghiệm phía bên trong.
Nguồn tham khảo: https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/dau-hieu-mang-co-thai-som-va-chinh-xac-nhat

