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Nhá»¯ng láº§m tÆ°á»Ÿng vá»• "chuyá»‡n áº¥y" á»Ÿ bÃ báº§u
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Thuc Duong
20/03/2013

Trong giai Ä‘oáº¡n báº§u bì, má»™t trong nhá»¯ng váº¥n
Ä‘á»• lo láº¯ng nháº¥t cá»§a háº§u háº¿t các cáº·p Ä‘ôi là làm &ldquo;chuyá»‡n áº¥y&rdquo; tháº¿ nào Ä‘á»ƒ
Ä‘Æ°á»£c an toàn. Chính lo láº¯ng này Ä‘ã dáº«n Ä‘áº¿n nhá»¯ng láº§m tÆ°á»Ÿng áº£nh hÆ°á»Ÿng tá»›i
Ä‘á»•i sá»‘ng chÄƒn gá»‘i.

Tiáº¿n sÄ© Alyssa Dweck &ndash; tác giáº£ cuá»‘n sách &ldquo;V is for Vagina&rdquo; - sáº½ giúp báº¡n gáº¡t
bá»• nhá»¯ng láº§m tÆ°á»Ÿng sau sang má»™t bên Ä‘á»ƒ táº-n hÆ°á»Ÿng Ä‘á»•i sá»‘ng tình dá»¥c lành máº¡nh khi mang
báº§u.

Làm &ldquo;chuyá»‡n áº¥y&rdquo; sáº½ có háº¡i cho em bé?

Náº¿u báº¡n có xem phim Knocked Up thì
sáº½ biáº¿t ráº±ng quan há»‡ tình dá»¥c trong thá»•i gian mang thai không há»• gây
háº¡i cho em bé. Tuy nhiên, ý nghÄ© "yêu" lúc mang báº§u sáº½ có háº¡i cho em bé
váº«n tá»“n táº¡i trong háº§u háº¿t các cáº·p vá»£ chá»“ng, Ä‘áº·c biá»‡t là á»Ÿ ngÆ°á»•i chá»“ng.

Tiáº¿n sÄ© Alyssa Dweck cho biáº¿t chuyá»‡n áº¥y gáº§n nhÆ° an
toàn 100% cho bà máº¹ và em bé, trá»« má»™t sá»‘ trÆ°á»•ng há»£p nhÆ° thai phá»¥ có váº¥n
Ä‘á»• vá»• cá»• tá»- cung, cháº£y máu âm Ä‘áº¡o, báº¥t thÆ°á»•ng á»Ÿ nhau thai&hellip;

Nhiá»•u láº§m tÆ°á»Ÿng vá»• "chuyá»‡n áº¥y" á»Ÿ bà báº§u. áº¢nh: sheknows.com

Ham muá»‘n sáº½ giáº£m Ä‘i trong thá»•i gian mang báº§u?

Sáº½ hoàn toàn bình thÆ°á»•ng khi má»™t sá»‘ phá»¥ ná»¯ mang
thai cáº£m tháº¥y không há»©ng thú vá»›i &ldquo;chuyá»‡n áº¥y&rdquo;, Ä‘áº·c biá»‡t là do tác dá»¥ng
phá»¥ cá»§a 3 tháng Ä‘áº§u thai ká»³ - theo tiáº¿n sÄ© Dweck.

Tuy nhiên, Ä‘a sá»‘ phá»¥ ná»¯ có ham muá»‘n tình dá»¥c tÄƒng
cao khi mang thai, nháº¥t là tá»« tháng thá»© 4 trá»Ÿ Ä‘i, khi không còn bá»‹ làm
phiá»•n bá»Ÿi chá»©ng á»‘m nghén khó chá»‹u. Thêm vào Ä‘ó, sá»± thay Ä‘á»•i hormone, tâm
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lý tá»± tin hÆ¡n do thân thá»ƒ gá»£i cáº£m hay tâm lý không pháº£i dùng báº¥t cá»©
biá»‡n pháp tránh thai nào mà váº«n an toàn khiáº¿n các cáº·p Ä‘ôi viên mãn hÆ¡n
trong &ldquo;chuyá»‡n áº¥y&rdquo;.

Có thá»ƒ "quan há»‡" láº¡i sau khi sinh 6 tuáº§n?

Báº¡n nên biáº¿t 6 tuáº§n là khoáº£ng thá»•i gian tá»‘i
thiá»ƒu Ä‘á»ƒ lành váº¿t thÆ°Æ¡ng sau khi sinh, nhiá»•u phá»¥ ná»¯ có thá»ƒ sáº½ cáº§n nhiá»•u
thá»•i gian hÆ¡n. Vá»• cÆ¡ báº£n, sau khi sinh, vùng kín ráº¥t nháº¡y cáº£m, dá»… bá»‹
nhiá»…m trùng và cá»• tá»- cung cÅ©ng cáº§n có thá»•i gian Ä‘á»ƒ khép láº¡i nên làm
chuyá»‡n áº¥y sá»›m sáº½ tÄƒng nguy cÆ¡ Ä‘au Ä‘á»›n và nhiá»…m trùng lên ráº¥t nhiá»•u láº§n.
Vì váº-y, các cáº·p vá»£ chá»“ng nên kiêng khem trong giai Ä‘oáº¡n này Ä‘á»ƒ cÆ¡ thá»ƒ
ngÆ°á»•i phá»¥ ná»¯ phá»¥c há»“i.

"Yêu" láº¡i láº§n Ä‘áº§u sau sinh sáº½ ráº¥t Ä‘au?

&ldquo;Háº§u háº¿t má»•i phá»¥ ná»¯ Ä‘á»•u sá»£ Ä‘au khi &ldquo;yêu&rdquo; trá»Ÿ
láº¡i nhÆ°ng náº¿u báº¡n Ä‘ã có thá»•i gian Ä‘á»§ lâu Ä‘á»ƒ cÆ¡ thá»ƒ phá»¥c há»“i thì Ä‘iá»•u này
sáº½ không còn là váº¥n Ä‘á»•&rdquo; - tiáº¿n sÄ© Dweck nói.

Cáº§n lÆ°u ý trong thá»•i gian cho con bú, ná»“ng Ä‘á»™
estrogen giáº£m xuá»‘ng có thá»ƒ gây &ldquo;khô háº¡n&rdquo;. Vì váº-y, tá»‘t nháº¥t nên sá»- dá»¥ng
dáº§u bôi trÆ¡n và Ä‘áº·c biá»‡t nên trao Ä‘á»•i vá»›i chá»“ng vá»• ná»—i sá»£ này Ä‘á»ƒ anh áº¥y
có thá»ƒ thá»±c hiá»‡n nháº¹ nhàng, cháº-m rãi. Ä•á»«ng quên sá»- dá»¥ng các biá»‡n pháp
phòng tránh thai sau sinh Ä‘á»ƒ tránh tình tráº¡ng 2 ká»³ thai quá sát nhau.

http://www.thucduong.com.vn

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 22 July, 2018, 04:51

