Mới có thai có ra khí hư không? Thông
tin cần biết
Mới mang bầu có ra dịch âm đạo không? Băn khoăn này vẫn đang là vấn đề của nhiều nữ giới, đặc biệt
là những bạn nữ lần đầu khiến cho mẹ. Theo các chuyên gia, lúc mang thai, người chị em phụ nữ sẽ trải
qua không ít mất cân bằng. Trong đó, bộ phận sinh dục, âm đạo nữ giới sẽ thể hiện rõ nhất. Việc tiết ra
dịch tiết âm đạo giai đoạn đầu khi mang bầu được coi là thường thì Nếu khí hư chưa có màu sắc lạ đi
kèm ngứa, nóng rát,…

Mới mang thai có ra dịch âm đạo không?
huyết trắng là chất dịch nhầy không màu, không mùi giống như lòng trắng trứng, được tiết ra từ sinh dục.
Chúng có phục hồi giữ gìn ẩm, bôi trơn âm đạo khi Làm tình nhằm giảm ma sát, không nên thương tổn,
tăng khoái cảm. Đồng thời, dịch tiết còn thấy vào những thời điểm trước và sau lúc hành kinh, rụng
trứng.
tuyệt đối, 1 nhiệm vụ không thể không đề cập của khí hư đó là giúp bảo vệ “cô bé” trước quá trình xâm
hại của những vi khuẩn, nấm, trùng roi dẫn đến bệnh phụ khoa. Nhưng, khi nhận thấy dịch tiết âm đạo
không bình thường về màu sắc, đặc điểm có khả năng là dấu hiệu cảnh báo Nguy cơ nhiễm trùng cần
phải được bạn nữ thăm khám cũng như chữa trị.
chất lượng phòng khám đa khoa thái hà
phòng khám đa khoa uy tín
cách phá thai an toàn nhất
phá thai bằng thuốc có an toàn không
hút thai có đau không
giá phá thai bằng thuốc
địa chỉ phá thai an toàn tại hà nội
phá thai ở hà nội
chi phí nạo hút thai
phòng khám trĩ
chi phí cắt trĩ ngoại
các phòng khám nam khoa uy tín tại hà nội
chữa bệnh xuât tinh sớm ở đâu
khám yếu sinh lý ở đâu

cắt bao quy đầu ở đâu an toàn
giá phẫu thuật cắt bao quy đầu
khám phụ khoa ở hà nội
giá khám phụ khoa
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền
tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ
hình ảnh của bệnh sùi mào gà
khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu
chi phí chữa sùi mào gà
bệnh sùi mào gà ở nam
các bệnh xã hội
chi phí chữa bệnh giang mai
xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền
khám bệnh xã hội ở hà nội
chữa bệnh giang mai ở đâu
cách chữa bệnh lậu ở nam giới
cắt tuyến mồ hôi nách giá bao nhiêu
chữa hôi nách ở đâu tốt nhất
cách trị hôi nách vĩnh viễn
chữa bệnh lậu ở đâu
chi phí điều trị bệnh lậu
đi tiểu buốt
với tình huống bạn nữ đang có thai, nhất là giai đoạn đầu, câu hỏi xoay quanh câu hỏi khí hư được rất
nhiều cơ thể bận tâm. Vậy, mới có bầu có ra huyết trắng không? Lời giải đáp có, Mặt khác số lượng dịch
cũng đắt hơn so đối với một số khoảng thời gian khác biệt. Bởi vì:

•
•

cơ thể chị em có quá trình thay đổi hormone âm đạo nữ giới lúc phôi thai gây tổ thành quả trong
tử cung. Hàng đầu bởi vì căn nguyên này mà bình thường ở cấp tính thai kỳ, phụ nữ mang thai
nhận thấy lượng dịch âm đạo không nhỏ được tiết ra hàng ngày.
Khung xương chậu, thành tử cung của bà bầu sẽ xìu hơn so với những nữ giới khác. Nhằm
ngăn cản quá trình thâm nhập của hại khuẩn từ bên ngoài vào "cô bé", gây ra hại tới tử cung,
huyết trắng khi này sẽ được phát triển quá mức để trở ngại Có nguy cơ thâm nhập này.

Ra khí hư kho mới có bầu là tình trạng thường thấy
Ngoài ra, vào thời kỳ gần sinh, chị em phụ nữ cũng sẽ cảm thấy dịch tiết âm đạo chảy đắt hơn. Bởi vì
đầu em bé quay xuống để sắp Thưa đời chèn ép lên khung xương chậu. Vào một số tuần cuối, dịch còn
cùng với các dấu hiệu nhận biết báo sanh như có vệt máu màu hồng.

dấu hiệu nhận biết mới mang bầu thông qua huyết trắng
Có nhiều biểu hiện giúp bạn nữ nhận biết đang mang thai. Trong số đó, dấu hiệu của khí hư là một trong
số các nhân tố để tìm vấn đề đậu thai thành tựu. Theo đó, dịch tiết âm đạo lúc này thường thì sẽ có màu
hơi hồng mờ, đôi lúc nâu đậm. Đây là biểu hiện của việc trứng được thụ tinh bám thành quả vào tử cung.
nhưng, không ít phụ nữ lúc gặp phải tình trạng này lại nhầm tưởng với máu kinh nguyệt. Trên thực tế,
máu báo thai sẽ khác biệt so với nguyệt san hàng tháng, chúng chỉ xuất hiện trong 1 thời điểm ngắn và
với số lượng tương đối ít.
phía ngoài thấy máu báo thai, khí hư tiết nhiều hơn khi mới có thai cũng là một trong số những biểu hiện
thường thấy. Hai bạn có khả năng xem xét huyết trắng khi mới có thai:
•
•
•
•

khí hư ra nhiều làm cho khu vực kín thường xuyên tại trạng thái ẩm ướt. Do nội tiết tố đang mất
cân bằng, Bên cạnh đó bộ phận sinh dục sản sinh nhiều dịch để bảo vệ chỗ kín, hạn chế hại
khuẩn tử phía bên ngoài tấn công ảnh hưởng tới tử cung trong lúc có thai.
Mới có thai huyết trắng tiết ra có màu trắng trong hơi ngả vàng, nguyên do là vì biến đổi nội tiết
tố của bà bầu.
Chất của dịch âm đạo lúc này có khả năng hơi loãng hay nhầy hơn so với trạng thái thông
thường.
huyết trắng không mùi hay thỉnh thoảng chỉ hơi hăng nhẹ, không cùng với những dấu hiệu nhận
biết không dễ chịu không giống như ngứa hoặc nóng rát,…

dịch âm đạo thường thì sẽ không có mùi hôi, màu trắng trong như lòng trắng trứng, không dẫn
tới ngứa
tình trạng tiết dịch tiết âm đạo lúc có thai là hiện tượng sinh dục bình thường, tốt nhất là ở cấp tính thời
kỳ thai nghén. Nhưng mà, tình huống dịch tiết âm đạo thất thường về màu sắc, biến đổi đặc thù, có mùi
hôi, dẫn đến ngứa ngáy,…thì chị em nên xét nghiệm để được chuyên gia để ý và trả lời điều trị.

phân biệt dịch âm đạo bình thường cùng với dịch âm đạo
bệnh lý lúc có bầu

Nhằm giúp cho Các bạn đọc phân loại đâu là khí hư thông thường lúc mang bầu, đâu là hiện tượng bởi
chứng bệnh gây ra, bài viết này là giải pháp nhận thấy cơ bản:
•
•

dịch tiết âm đạo sinh lý: Dịch hơi nhầy, chất dai như lòng trắng trứng. Màu sắc trắng trong đặc
trưng, không mùi, hoặc có hơi tanh nhẹ, không gây nên ngứa. Thời điểm khí hư xuất hiện
thường hay là trước kỳ kinh, khi rụng trứng, lúc Quan hệ vợ chồng, khi có thai.
huyết trắng bệnh lý: khí hư có màu trắng, vàng, xanh,…tùy vào căn nguyên gây ra nhiễm trùng.
Thông thường, sự mất cân bằng của dịch tiết âm đạo bởi bệnh lý sẽ đi kèm các dấu hiệu khác
như ngứa ngáy, đau rát "cô bé", chỗ kín có mùi hôi, ra máu thất thường,…

Cho dù một vài tình huống lúc mới có bầu, khí hư cũng có biến đổi đôi nét về màu sắc, tính chất bởi vì
tác nhân sinh lý. Song, nhằm giữ gìn thai kỳ được khỏe mạnh, nữ giới nên thông báo những triệu chứng
đang gặp phải đối với chuyên gia sản khoa để được tư vấn sâu hơn. Nếu mà cấp thiết, chuyên gia sẽ
tiến hành một số thăm khám, thăm khám để xác định nguyên do và đưa ra hướng chữa an toàn nhất cho
thai phụ.

một số Loại khí hư thường thấy lúc có thai
Tùy vào hiện tượng Chính Mình của từng thai phụ mà khí hư sẽ có những dấu hiệu riêng biệt. Thường
thì, lúc dịch tiết ra có màu trắng là dấu hiệu nhận biết thông báo chị em đã có bầu. Nhưng mà, rất nhiều
người thử que lại không thấy hiện hai vạch. Nguyên do gây ra băn khoăn này là do số lượng hormone
thời kỳ mang thai vẫn chưa lắng đọng hoàn chỉnh cho vấn đề thông báo tin vui.
Để nữ giới có thêm hiểu biết về các trường hợp huyết trắng tiết ra lúc mang bầu bình thường hoặc bất
thường, dưới đây là một số Loại thường hay gặp:

Mới có bầu đôi khi hư màu hồng, nâu
Như đã nói đến, việc huyết trắng có màu hơi hồng hoặc nâu đậm lúc mới mang thai là một trong số
những triệu chứng báo thai cho phụ nữ. Khi phôi thai cấy cùng với gây tổ trên thành tử cung sẽ khiến cho
niêm mạc tại vị trí đó bong ra, chúng đi theo dịch tiết đi ra phía ngoài. Vì thế Hai bạn có thể quan sát thấy
dưới đáy quần chíp có một ít dịch hồng, nâu.
khí hư có màu hơi hồng, nâu có khả năng là triệu chứng mang bầu
Dù cho thế, Các bạn đọc cũng hạn chế chủ quan. Trường hợp thử que cho hiệu quả âm tính có khả năng
cho thấy khí hư hồng, nâu dự báo các vấn đề khác tại nữ giới. Điển hình như quá trình biến đổi nội tiết,
Có nguy cơ mắc u nang buồng trứng, bệnh phụ khoa ở nữ giới mối liên quan.
Để đảm bảo an toàn và nhận được kết quả chuẩn xác, Bạn có thể tới bệnh viện đa khoa để được kiểm
tra, hỗ trợ. Thông qua kiểm tra từ dấu hiệu cho đến tình trạng Bản thân của bệnh nhân, bác sĩ có thể yêu
cầu bạn nữ thực hiện một số thăm khám kết luận để đưa ra phỏng đoán đầy đủ nhất.

"cô bé" tiết dịch vàng, xanh
khi có bầu giai đoạn đầu, Nếu bà bầu nhận thấy dịch âm đạo có màu xanh, vàng khác thường hay có khả
năng đang bị bệnh viêm nhiễm qua những con đường Tình Dục. Trong số đó, căn nguyên chính là vì lây
truyền vi khuẩn chlamydia, trichomonas.

không những dịch tiết âm đạo thay đổi màu sắc, cơ quan âm đạo nữ giới của phụ nữ mang thai cũng
thấy các vấn đề bất ổn như đỏ, kích ứng, ngứa ngáy, đau rát,…Tuy nhiên, cũng có 1 tỷ lệ cơ thể bị viêm
nhiễm không cảm thấy triệu chứng nào khiến cho việc phát hiện và chữa khó khăn.
tình huống mới có bầu có dịch âm đạo màu xanh, vàng hạn chế chủ quan. Bởi vì một số căn bệnh lây
nhiễm từ đường Làm tình là nhân tố nguy hại, có khả năng tác động Sức khỏe thai kỳ. Mẹ bầu có thể cần
phải đối mặt đối với Nguy cơ sảy thai, đẻ non, ảnh hưởng đến quá trình tiến triển của bào thai,…Thậm
chí, bệnh chuyển nặng còn làm cho chị em mất vĩnh viễn chức năng sinh sản sau này.
Dịch tiết màu xanh, vàng lúc có bầu có khả năng do phụ nữ mang thai bị bệnh lây nhiễm qua những
đường Quan hệ vợ chồng
Cũng bởi vì những nguy hại không dễ dàng lường đã nêu, chị em nên mau chóng đến kiểm tra bác sĩ
chuyên khoa lúc cảm thấy dịch tiết âm đạo biến đổi, tốt nhất là Trong lúc có thai ở cấp tính hoặc cuối.
Đây là thời điểm mẫn cảm, có khả năng khiến cho bà bầu bị sảy thai cũng như đẻ non cao lúc hiện tượng
nhiễm trùng trở thành nghiêm trọng.

dịch tiết âm đạo vón cục như phô mai
hiện tượng huyết trắng hoặc dịch âm đạo vón cục giống phô mai không hiếm gặp. Đây coi là một trong số
những trường hợp thường xuất hiện tại nhiều bà bầu. Sự rối loạn bất ổn này là dấu hiệu lúc phụ nữ
mang thai bị nhiễm trùng nấm men.
bởi vì khi mới mang thai, người thai phụ tương đối nhạy cảm, nhất là bộ phận sinh lý. Khí hư tiết ra
không ít cùng với vấn đề phụ nữ mặc quần áo bí bách làm cho vùng kín ẩm ướt kéo dài. Nấm men, vi rút
nhờ đó có môi trường sinh sôi gây hại. Phía ngoài khiến vón cục dịch tiết âm đạo, viêm nhiễm nấm men
còn khiến cho thai phụ cảm thấy ngứa ngáy không dễ chịu, đi giải xuất hiện đau đớn, nóng rát.

khí hư lúc mang thai có màu xám
thông thường, khí hư có màu xám xuất hiện lúc âm hộ bị viêm nhiễm bởi virus xâm nhập. Kèm theo đó,
bệnh nhân sẽ nhận thấy mùi hôi tanh ở chỗ kín, thường xuyên ngứa ngáy, ẩm ướt tại địa điểm nhạy
cảm.
Có không ít tác nhân dẫn tới hiện tượng này. Trong số đó điển hình là câu hỏi rửa ráy kém, vệ sinh sai
giải pháp, Quan hệ vợ chồng không sử dụng bao cao su,…Nữ giới từng Quan hệ Tình dục cùng với ở
lứa tuổi sinh nở là thành phần không khó mắc phải viêm âm đạo.
trường hợp người bệnh là phụ nữ mang thai có khả năng khiến cho cải thiện Nguy cơ sinh non, em bé
tạo thành bị không đủ cân, Bản thân yếu. Không chỉ có vậy, sản phụ sau sinh còn Có nguy cơ bị nhiễm
trùng, tác động Chính Mình sinh dục sau này. Hàng đầu Bởi vì thế, Nếu mà trong thời kỳ mang thai Bạn
cảm thấy dịch âm đạo chuyển màu xám hãy thông báo ngay đối với chuyên gia sản khoa để được giúp
sức kịp thời.

khí hư màu đỏ lúc mới có thai
tình trạng tiết dịch tiết âm đạo có kèm theo máu trong giai đoạn đầu mang thai nên được cấp cứu ngay,
đặc biệt là trường hợp xuất huyết nặng nề kèm theo máu đông, cảm giác đau bụng dữ dội. Đây là một
trong những dấu hiệu nguy hiểm của có thai phía ngoài tử cung hay sảy thai sớm.
Nếu như cảm thấy dịch âm đạo tiết ra đi kèm dịch hồng như máu nên thăm khám sớm

Theo nghiên cứu, có tầm 10% cho đến 15% chị em cần phải chấm dứt thai kỳ do nguyên do sảy thai phía
ngoài ý định. Mặt khác, tình trạng khí hư màu đỏ như máu còn có khả năng là cảnh báo nhiễm trùng
nguy hiểm trầm trọng đến Chính Mình sinh dục.
những bác sĩ khuyên rằng, Dù cho căn nguyên gây ra thất thường tại dịch âm đạo do sinh dục hoặc bệnh
lý thì thai phụ cũng nên thông báo với chuyên gia. Vấn đề chia sẻ triệu chứng cũng như các băn khoăn
đang mắc phải để được giúp sức chữa trị kịp thời là việc vô cùng quan trọng đối với bà bầu. Bạn đọc
tránh không quan tâm để phòng tránh rất nhiều Có nguy cơ.

phương pháp phục vụ cùng với phòng tránh bệnh phụ
khoa nữ lúc có thai
Tùy vào hiện tượng dịch tiết âm đạo cũng như một số triệu chứng cùng với Nếu có, chuyên gia sẽ chỉ
định bà bầu điều chỉnh sinh hoạt để khắc phục hoặc can thiệp điều trị khi cấp thiết. Dưới đây là những
vấn đề mà Bạn đọc có thể tham khảo:

xóa bỏ căn nguyên dẫn tới bệnh
Để can thiệp loại bỏ tác nhân gây nên hại được hiệu quả, an toàn, Các bạn xem xét đặc điểm của huyết
trắng khi mang thai để chọn lựa hướng giải quyết phù hợp:
•
•
•
•

khi bị viêm nhiễm dịch tiết âm đạo sẽ có màu vàng, xám, mùi hôi tanh, vùng kín nhận thấy nóng
rát khá không dễ chịu.
lúc lây nhiễm nấm khí hư thường hay có màu trắng như bã đậu, chưa có mùi, gây ngứa ngáy, có
thể quan sát bằng mắt thường hay.
khi bị bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung huyết trắng ra cao hơn thường thì, mùi hôi, cùng với dấu
hiệu đau bụng dưới, cảm giác đau vùng thắt lưng,…
khi bị ký sinh trùng thâm nhập huyết trắng sẽ loãng, có bọt, mùi hôi, đi đái buốt,…

chuyên gia sẽ chỉ định mẹ bầu sử dụng một số phương pháp chữa phù hợp. Vì đang mang bầu cần việc
áp dụng thuốc tân dược sẽ được hạn chế nhất có thể. Thay vào đó, áp dụng thành phần tự nhiên khử
căn nguyên dẫn đến bệnh giữ gìn an toàn và lành đặc điểm hơn.
Tùy vào những dấu hiệu, dấu hiệu nhận biết mà bà bầu đang gặp bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định chữa trị
đối với giải pháp an toàn cho mẹ cũng như bào thai
các Loại thảo dược như lá trầu, rau diếp cá, là trà xanh,…được tận dụng khá thường thấy. Mẹ bầu có thể
lấy lá chế biến nước xông hơi hay rửa chỗ kín. Nhưng tốt hơn sẽ không tức thời cần yêu cầu mẹ bầu
kiên trì sử dụng.
Mẹo chữa trị dân gian chỉ phù hợp cho viêm nhiễm nhẹ, lúc cấp thiết mẹ bầu cần phải can thiệp điều trị
chuyên sâu để hạn chế bệnh hậu quả. Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn từ bác sĩ chuyên khoa sản
khoa, không tự ý sử dụng thuốc Tây để bảo vệ thời kỳ thai nghén khỏe mạnh.

vệ sinh vùng kín khi mang thai
thắc mắc rửa ráy “cô bé” khi có thai là điều cực kỳ cấp thiết để hạn chế viêm nhiễm chi phối đến quá trình
tiến triển của bào thai. Vì thế, mẹ bầu cần chú ý những câu hỏi sau:
•

giữ vùng kín sạch, khô thoáng, thay quần chíp mới Nếu như dịch âm đạo ra không ít làm ẩm ướt.

•
•

áp dụng dung dịch rửa ráy có đối tượng thiên nhiên, lành tính cho thai phụ.
Không co rửa sâu "cô bé", không dùng tampon.

vấn đề dùng hỗn hợp rửa ráy vùng kín cũng cần hạn chế, không nên lạm dụng khiến vùng kín bị mất cân
bằng, tạo điều kiện cho vi khuẩn thâm nhập.

đảm bảo chế độ ăn uống phù hợp
chế độ dinh dưỡng là nhân tố cấp thiết để giữ 1 thời kỳ mang thai khỏe mạnh. Nếu như phụ nữ mang
thai được chia sẻ toàn bộ dưỡng chất cần thiết sẽ làm giảm được một số câu hỏi viêm nhiễm phụ khoa.
Bởi vì cơ thể được khỏe mạnh, hệ miễn dịch và hệ miễn dịch cũng sẽ được cải thiện.
Do đó, nữ giới nên kiêng ăn các thức ăn có hại cho Bản thân, không nên dùng chất kích thích, uống
rượu, bia,…Thay vào đó, bổ sung rất nhiều rau xanh, hoa quả tươi, một số Dạng đạm tốt,…để thai phụ
lẫn thai nhi được khỏe mạnh.

giữ gìn tốt tinh thần cùng với thể chất
Mới mang bầu người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó, nhân tố tâm lý cũng như sinh sản có mối
liên hệ mật thiết. Nếu như phụ nữ mang thai hàng ngày stress, căng thẳng sẽ gây nội tiết tố càng ngày
càng biến đổi. Đây là nguyên do gây nên những thắc mắc phụ khoa mà không ít phụ nữ không nhận hiểu
được.
Vì thế, để có bầu kỳ khỏe mạnh, Hai bạn nên giữ tâm sinh lý thoải mái, nghỉ ngơi phù hợp. Lúc cảm thấy
thất thường tại khí hư tránh quá lo sợ. Vấn đề quan trọng lúc này là phụ nữ hãy báo đối với bác sĩ
chuyên khoa sản khoa, chia sẻ một số thông tin cấp thiết để được giúp sức xử lý sớm.
giữ gìn thói quen sống Thuận lợi, luyện tập thể thao hợp lý, ăn dùng đầy đủ chất để giữ gìn thời kỳ mang
thai được khỏe mạnh
Bên cạnh đó, lúc mang thai, Hai bạn cũng cần giữ thói quen vận động thể thao từ từ. Thông qua đó, vấn
đề sinh nở về sau cũng vẫn Thuận lợi hơn. Ngoài ra, lúc người được dẻo dai, khỏe mạnh cũng phòng
ngừa được một số căn bệnh không yêu cầu, trong đó có nhiễm trùng phụ khoa.
Hi vọng qua bài viết, Hai bạn đọc đã từng giải đáp được các câu hỏi xoay quanh vấn đề: “Mới mang thai
có ra dịch âm đạo không?”. Hiện tượng xuất hiện nhiều khí hư hơn lúc có thai được xem là thông thường
Nếu thai phụ không nhận thấy các dấu hiệu khác cùng với. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho thời kỳ
mang thai, chị em cần xem xét huyết trắng, thông báo đối với bác sĩ chuyên khoa khi có biểu hiện lạ,
phòng tránh tai biến nguy hiểm cho Bản thân của mẹ cùng với bé.

