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Thai kỳ được bao 
nhiêu tuần thì tôi 
có thể phá thai?

Tối đa 10 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ 
kinh cuối.

Tối đa 12 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ 
kinh cuối.

Điều gì sẽ xảy ra? Phá thai tại nhà.

Trong cuộc hẹn khám, quý vị sẽ nhận được 
viên thuốc phá thai đầu tiên (mifepristone) 
và uống một lần để có hiệu quả nhất đối với 
quý vị.

Quý vị sẽ cảm thấy bình thường sau khi uống 
mifepristone. Quý vị có thể bị buồn nôn.

Từ 6-72 giờ sau, quý vị uống bốn viên thuốc 
misoprostol. 

Hiện tượng co thắt và ra máu bắt đầu từ 1-4 giờ 
sau khi quý vị uống misoprostol. Quý vị sẽ bị 
ra máu nhiều và co thắt trong một vài giờ. 

Quý vị sẽ khám theo dõi với bác sĩ sau  
7-14 ngày. 

Phá thai tại phòng khám.

Thủ thuật phá thai thực tế diễn ra từ 5 đến 
10 phút. 

Bác sĩ đưa dụng cụ vào âm đạo và tử cung 
của quý vị để phá thai.

Quý vị có thể phải tái khám với bác sĩ thường 
thăm khám hoặc trở lại phòng khám đã phá 
thai trong vòng 1-2 tuần sau đó.

Mức độ đau như 
thế nào?

Quý vị có thể bị co thắt bụng với mức độ 
nặng nhẹ khác nhau, luân phiên từ hơi đau 
cho đến rất đau trong thời gian phá thai. 
Thuốc giảm đau có thể giúp ích cho quý vị.

Quý vị có thể bị co thắt bụng với mức độ 
nặng nhẹ khác nhau, từ hơi đau cho đến rất 
đau trong thời gian phá thai. Thuốc giảm đau 
có thể giúp ích cho quý vị.

Tôi sẽ ra máu nhiều 
đến mức nào?

Quý vị sẽ bị ra máu nhiều có cục máu đông 
trong thời gian phá thai. Sau đó, quý vị tiếp 
tục bị ra máu nhẹ hơn trong một vài tuần. 

Quý vị có thể bị ra máu nhẹ trong 1-7 ngày. 
Quý vị tiếp tục bị ra máu trong một vài tuần.

Chi phí phá thai 
là bao nhiêu?

Chi phí chính xác tùy thuộc vào nơi quý vị sử dụng biện pháp phá thai (đối với cả hai biện pháp).

Phá thai có thể 
thất bại không?

Viên thuốc phá thai có tác dụng 98-99%. Nếu 
viên thuốc phá thai không có tác dụng, quý 
vị có thể thử dùng lại thuốc hoặc tiến hành 
thủ thuật phá thai.

Thủ thuật có tác dụng 99%. Nếu thất bại, 
quý vị phải lặp lại thủ thuật phá thai.

Tôi vẫn có thể có 
con sau này chứ?

Có. Cả hai biện pháp phá thai này đều không làm giảm cơ hội mang thai hay giữ thai của quý 
vị trong tương lai.

Các Lựa Chọn Phá Thai Sớm
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Biện pháp này có 
an toàn không?

Cả hai loại thuốc đều được sử dụng an toàn 
trong hơn 10 năm. Hiếm khi xảy ra các vấn 
đề lớn. Phá thai an toàn hơn tiếp tục mang 
thai ít nhất gấp 10 lần.

Thủ thuật hút phá thai đã được thực hiện 
an toàn trong hơn 40 năm. Phá thai trong 
12 tuần đầu tiên dẫn đến rất ít vấn đề. Phá 
thai an toàn hơn tiếp tục mang thai ít nhất 
gấp 10 lần.

Lợi ích của biện 
pháp này là gì?

Quý vị sẽ không phải tiêm, gây mê hay đưa 
dụng cụ vào cơ thể.

Quý vị có thể cảm thấy tự nhiên hơn, giống 
như sảy thai.

Quý vị có thể cảm thấy riêng tư hơn khi thực 
hiện tại nhà thay vì đến phòng khám.

Quý vị có thể chọn ở cùng ai đó hoặc có thể 
ở một mình.

Có thể xong nhanh sau một vài phút.

Thủ thuật có tác dụng 99%.

Quý vị sẽ thấy ít ra máu hơn so với dùng 
thuốc phá thai. 

Nhân viên y tế ở cùng quý vị trong khi phá thai.

Có thể tiến hành muộn hơn trong thai kỳ so 
với dùng thuốc phá thai.

Bất lợi của phương 
pháp này là gì?

Mất 1-2 ngày để hoàn tất phá thai.

Có thể ra máu rất nhiều và có thể kéo dài 
hơn thủ thuật hút phá thai.

Có thể đau bụng nghiêm trọng và có thể kéo 
dài hơn thủ thuật phá thai.

Không thể thực hiện muộn trong thai kỳ như 
thủ thuật phá thai.

Không thể phá thai ở vòi trứng hoặc ngoài 
tử cung.

Bác sĩ phải đưa dụng cụ vào bên trong tử cung.

Thuốc gây mê và thuốc giảm đau có thể gây 
ra tác dụng phụ.

Quý vị có ít quyền kiểm soát hơn đối với thủ 
thuật phá thai. Quý vị không thể chọn người 
ở cùng mình.

Thiết bị hút thai có thể gây ra tiếng ồn.

Không thể phá thai ở vòi trứng hoặc ngoài 
tử cung.
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