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H ãy chọn lựa thật đúng

Sự an tâm. Khi sắp sửa làm mẹ, đây chính là điều quý vị cần
nhất. Sinh con là một trong những sự kiện đáng ghi nhớ và
thú vị nhất trong đời – nhưng việc này cần được chuẩn bị
kỹ lưỡng. Trong suốt giai đoạn mang thai, quý vị sẽ phải có
những quyết định, nhưng quyết định quan trọng nhất có lẽ là
chọn bác sĩ và chọn trung tâm sản khoa đáp ứng được tất cả
các nhu cầu cá nhân của quý vị. Đây là một nơi mà quý vị sẽ
được chăm sóc chu đáo và tận tình nhất bởi các chuyên gia y
tế tận tâm đầy kinh nghiệm.
Trung tâm Y khoa San Gabriel Valley quan tâm đến điều này
khi thành lập Trung tâm sản khoa Women’s Pavilion. Ngay
từ phút đầu, các bác sĩ sản khoa của chúng tôi làm việc mật
thiết với kiến trúc sư để thiết kế một trung tâm y tế yên tĩnh,
thoải mái với ban nhân viên chăm sóc tận tâm cho các bà mẹ
và em bé sơ sinh. Chúng tôi hiểu rằng quý vị và gia đình cần
có một không gian đầm ấm đầy thương yêu để chào đón sự
ra đời của con quý vị.
Ban chuyên viên y tế của chúng tôi hoàn toàn kinh nghiệm
trong phạm vi chăm sóc sản khoa và cam kết sẽ tận tâm
chăm sóc cho quý vị và em bé mới sinh với tất cả khả năng và
điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi thành lập sẵn một phòng
chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh – phòng khi cần đến – và
một chuyên gia về kiểm soát, ngăn chận cơn đau luôn túc
trực, sẵn sàng phục vụ cho quý vị và bác sĩ của quý vị 24/24.
Quý vị và láng giềng đã hằng tin tưởng vào Trung tâm
Y khoa San Gabriel Valley trong việc chăm sóc sức khỏe
cho quý vị trong hơn 50 năm nay. Tại Trung tâm sản khoa
Women’s Pavilion, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cho quý vị
trong suốt thời gian thai kỳ cho đến lúc em bé chào đời và
hẵn là sau đó.

G
iúp quý vị luôn cảm thấy
được chăm sóc đặc biệt
Trung tâm sản khoa Women’s Pavilion
tại Trung tâm Y khoa San Gabriel Valley
chỉ có một sứ mệnh:
Đó là cung cấp cho quý vị sự chăm sóc tận tâm và thương yêu
trong một môi trường thân thiện, yên tĩnh và thoải mái.

Mỗi người phụ nữ đều có những mong muốn riêng của mình
trong việc sinh con. Chúng tôi thành lập trung tâm sản khoa
Women’s Pavilion để đáp ứng mọi nhu cầu cá nhân của quý vị.
Chúng tôi là một tập thể làm việc với nhau theo chủ trương gia
đình là mục tiêu chính hầu giúp cho quý vị và gia đình trải qua
một cuộc khởi đầu hoàn toàn hạnh phúc và an lành của một cuộc
đời dài đầy kỷ niệm.

C
uộc sinh nở tràn đầy
thương yêu
Trung tâm sản khoa Women’s Pavilion có phòng riêng cho quý
vị, nơi quý vị và người hỗ trợ cho quý vị trong lúc sinh (labor
partner) chờ đợi giây phút chào đời của bé – Người hỗ trợ cho
quý vị trong lúc sinh có thể ở cạnh quý vị từ lúc quý vị chuyển
dạ cho đến khi sinh em bé.
• Phòng hồi sức sau khi sinh (Labor Delivery Recovery, hay
LDR) – Những căn phòng này đầy đủ tiện nghi và trang trí
xinh đẹp, cho phép bà mẹ chỉ ở tại một phòng qua tất cả các
giai đoạn sinh em bé. Mỗi phòng đều có máy truyền hình,
máy DVD, phòng tắm riêng và ghế nằm dài dành cho người
hỗ trợ cho quý vị trong lúc sinh nghỉ ngơi.
• Giường sinh nở – Những chiếc giường đầy chức năng này
được biến đổi thành nhiều vị trí khác nhau để giúp cho việc
sinh nở của quý vị thật dễ chịu, thoải mái.

Chăm sóc tận tâm cho mỗi bà mẹ.
Một khởi đầu đầy thương yêu cho
từng em bé sơ sinh.
Đó là sự cam kết của chúng tôi.
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• Phòng giải phẫu – Những phòng giải phẫu này được trang
bị đầy đủ để thực hiện các cuộc sinh mổ và được đặt thật
gần các phòng LDR. Điều này giúp cho quý vị và bác sĩ của
quý vị hoàn toàn an tâm, biết rằng nếu cần, quý vị và bác sĩ
được sử dụng các phòng này ngay.
• Một phòng điều dưỡng và tiện nghi đầy đủ dành cho người
mẹ và em bé. Trong suốt thời gian điều dưỡng mẹ và em
bé ở bệnh viện, từ lúc chuyển bụng đến khi mẹ và em bé
về nhà. Với sự thân thiện, săn sóc của nhân viên y tá. Qua
những khả năng, kinh nghiệm và hiểu biết người mẹ sẽ nhận
ra được sự gần gũi với em bé những giá trị về tinh thần.
Trong môi trường phòng điều dưỡng đặc biết dành riêng
đến người mẹ nuôi con bằng sữa riêng của mình. Qua sự
chăm sóc ân cần của một nhân viên y tá sẽ tạo ra nhiều điều
kiện gần gũi yêu thương và thiêng liêng qua tình mẫu tử.
3/20/12 10:29 AM

T rước ngày quan trọng

Với bao nhiêu việc cần phải chuẩn bị trước khi em bé chào đời,
có lẽ quý vị sẽ rất vui mừng khi thực hiện sớm được một số việc.
Vì thế, chúng tôi đề nghị quý vị nên bỏ chút thì giờ lập thủ tục
nhập viện trước, khi thai kỳ của quý vị được khoảng bảy tháng,
và soạn sẵn túi quần áo, vật dụng ít nhất là ba tuần trước ngày
sanh (phòng khi sự việc xảy ra sớm). Mỗi phòng đều được trang
bị máy truyền hình và máy DVD để giúp cho thời gian chờ đợi
được dễ chịu hơn. Quý vị cần mang theo những gì khi vào bệnh
viện? Sau đây là danh sách các món cần thiết:

Cho người mẹ

• Áo choàng tắm
• Dép mang trong nhà
• Áo ngực thường hoặc áo ngực dành cho các bà mẹ cho con bú
• Sáu quần lót
• Vật dụng vệ sinh cá nhân (bàn chải đánh răng, kem đánh
răng, lược, dầu gội đầu, kem thoa tránh môi khô, kính áp
tròng/kính thuốc)
• Ngoài ra cũng nên mang theo kem thoa da, phấn, kẹo the hoặc
bất cứ những gì giúp cho quý vị thêm dễ chịu, thoải mái.
• Quần áo rộng rãi để mặc khi xuất viện
• Thẻ bảo hiểm

Những món tùy chọn

• Áo ngủ
• Vớ
• Số điện thoại của thân nhân và bạn hữu

Cho em bé

• Áo em bé
• Vớ em bé
• Áo lót
• Hai mền nhỏ cho em bé
• Ghế an toàn trên xe hơi
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Cho người cha hoặc người hỗ trợ
trong lúc sinh
• Các loại bánh ăn vặt để giúp có thêm sức

L
ập thủ tục nhập viện
trước thật nhanh và dễ dàng
Khi em bé báo cho quý vị biết là đã đến ngày giờ quý vị cần đi
đến bệnh viện, quý vị sẽ an tâm biết bao khi biết là Trung tâm
sản khoa Women’s Pavilion đã sẵn sàng chào đón quý vị. Bằng
cách nào? Bằng cách quý vị ghi danh nhập viện trước. Quý vị có
thể điền giấy lập thủ tục nhập viện trước đính kèm nơi đây và
gửi về cho Trung tâm Y khoa SGVMC càng sớm càng tốt.
Một khi quý vị đã thu xếp trước với bệnh viện, quý vị an tâm
biết rằng mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng cho quý vị khi quý
vị bước chân vào bệnh viện.
Nếu quý vị có bảo hiểm điều trị tại bệnh viện, chúng tôi sẽ gửi
hóa đơn thẳng đến công ty bảo hiểm y tế thay quý vị. Nếu quý vị
không có bảo hiểm, chúng tôi sẽ giúp quý vị bằng cách giới thiệu
quý vị đến gặp chuyên viên cố vấn tài chính của chúng tôi. Ban
nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ gặp quý vị để giúp
cho quý vị tìm được nguồn phúc lợi y tế cho quý vị, em bé và gia
đình. Quý vị có thể liên lạc với chuyên viên cố vấn tài chính của
chúng tôi tại số (626) 457-3748.
Chúng tôi cũng có chương trình trả bằng tiền mặt thuận tiện
cho quý vị. Nhân viên đại diện phụ trách vấn đề quyền lợi y tế
của chúng tôi có thể thu xếp gặp quý vị để thảo luận xem cách
thức thanh toán nào thích hợp nhất cho nhu cầu tài chính của
quý vị.
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Ð ã đến lúc!

Khi đã đến lúc – và đây sẽ là quyết định của em bé – xin quý vị
vui lòng làm theo hướng dẫn của bác sĩ.
Quý vị có thể vào bệnh viện qua các cửa tại tiền sảnh của Trung
tâm Y khoa San Gabriel Valley tại địa chỉ 438 W. Las Tunas
Drive, thành phố San Gabriel. Đường cắt ngang đường này là
Đường S. Santa Anita. Tiền sảnh mở cửa từ 5 giờ sáng đến 9 giờ
tối. Sau 9 giờ tối, vui lòng vào bệnh viện qua ngõ vào của Phòng
Cấp cứu. Người hỗ trợ cho bạn có thể lái xe thẳng đến ngõ vào
của Phòng Cấp cứu, cho quý vị xuống xe trước khi người ấy
đi đậu xe. Từ Phòng Cấp cứu, quý vị sẽ được đưa lên Phòng
chuyển dạ và sinh con.

Ð ặc biệt cho việc sinh nở

Với sự đồng ý của bác sĩ, người hỗ trợ cho quý vị lúc sinh con
và một số thân nhân được phép ở trong phòng với quý vị trong
lúc lâm bồn.

Lgiảmúcđau
lâm bồn và cách thức
Như bao bà mẹ khác, quý vị có thể sẽ tự hỏi không biết mình
sẽ đau bụng chuyển dạ trong bao lâu, quý vị sẽ phản ứng thế
nào khi đau bụng sắp sanh, hay việc sinh nở sẽ dễ dàng như
thế nào. Mỗi bà mẹ có một kinh nghiệm sinh con khác nhau.
Tuy thế, mục đích của việc chăm sóc cho quý vị lúc lâm bồn
và sinh con của chúng tôi là giúp cho cả mẹ lẫn con được khỏe
mạnh và an lành.
Có nhiều loại thuốc và thuốc tê có thể giúp cho quý vị bớt khó
chịu, đau đớn lúc sinh con. Nếu quý vị cần thuốc giảm đau
để bớt khó chịu và căng thẳng, một chuyên viên về kiểm soát,
ngăn chận cơn đau sẽ giám định quý vị về việc này. Chuyên
viên này là một bác sĩ gây mê trực tại bệnh viện 24/24.
Loại thuốc giảm đau và liều lượng quý vị được cấp sẽ tùy thuộc
vào nhiều yếu tố. Các yếu tố này gồm việc quý vị đang ở trong
giai đoạn lâm bồn nào, mức độ giảm đau mà quý vị cần được
cung cấp và tình trạng sức khỏe của quý vị và em bé. Nếu cần
được gây mê hay gây tê, quý vị và bác sĩ sẽ cùng quyết định giải
pháp nào thích hợp nhất cho quý vị.

Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau giúp cho quý vị bớt đau phần nào nhưng
không hoàn toàn mất cảm giác hay không còn tỉnh táo.
Thuốc giảm đau có thể làm giảm mức khó chịu của quý vị
trong lúc đau bụng sanh con. Quý vị có thể bớt căng thẳng
phần nào và ngủ được chút đỉnh giữa những cơn đau. Các
loại thuốc này sẽ không có ảnh hưởng gì đến em bé.

Gây tê màng cứng tủy sống

Phương pháp gây tê màng cứng tủy sống có thể được áp
dụng để làm tê phần dưới cơ thể của quý vị trong lúc sinh
con thường qua âm đạo hoặc sinh mổ. Phương pháp gây tê
màng cứng tủy sống giúp cho các bắp thịt vùng bụng bớt co
rút trước khi và trong khi em bé ra đời. Sau khi em bé được
sinh ra, mọi cảm giác sẽ trở lại bình thường như trước. Để
biết thông tin chi tiết về việc giảm đau trong lúc sinh con, xin
quý vị hãy nói chuyện với chuyên viên cung cấp dịch vụ y tế
của quý vị.

Phương pháp giảm đau không dùng thuốc.
Mỗi người mẹ có sự chịu đựng đau đớn khác nhau khi
chuyển bụng sanh. Dành cho những người mẹ đau khi
chuyển bụng sanh không muốn dùng thuốc đau. Nhân viên
điều dưỡng y ta có những phương pháp và cách thức chỉ
dẫn cho người mẹ giảm đau trong khi chuyển bụng. San
Gabriel Medical Center có những chương trình hướng dẫn
chuẩn bị qua lớp học. Cũng như giúp đỡ cho người mẹ hiểu
biết và sử dụng những phương pháp đã họcđể đối diện với
những cơn đau trong lúc chuyển bụng.
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Vui lòng điền giấy lập thủ tục nhập viện
trước này và gửi trở lại cho bệnh viện.
Ngôn ngữ chính:

❏ tiếng Anh ❏ tiếng Trung Hoa

Hôm nay là ngày

❏ tiếng Việt

Tên bệnh nhân (Họ, tên, chữ lót)

Tên trước kia

Địa chỉ nhà của bệnh nhân

Thành phố

Ngày sinh Tuổi

❏ tiếng Tây Ban Nha

Ngày sinh dự đoán - Ngày nhập viện
Tên bác sĩ sản khoa

Thông tin dành cho thủ tục chuẩn bị nhập viện

Giới tính

Giấy lập thủ tục nhập viện trước
Thông tin được giữ kín

Tình trạng gia đình

Tên bác sĩ
Tiểu bang/Mã số bưu điện

Số An sinh Xã hội

Công ty nơi bệnh nhân làm việc

Tên bác sĩ nhi khoa

(Mã số vùng) Số điện thoại nhà/Điện thoại di động

Số bằng lái

Tôn giáo

Dị ứng

Bệnh tiểu đường
❏ Có ❏ Không

❏ Hút thuốc
❏ Không hút thuốc

Người mua bảo hiểm chính
Địa chỉ

Thành phố

Tiểu bang/Mã số bưu điện

Nghề nghiệp

Số An sinh Xã hội

Quan hệ với bệnh nhân

(Mã số vùng) Số điện thoại nhà/Điện thoại di động
Ngày sinh

Công ty nơi người mua bảo hiểm chính làm việc
Địa chỉ

Thành phố

Tiểu bang/Mã số bưu điện

(Mã số vùng) Số điện thoại

Tên công ty bảo hiểm chính
Địa chỉ của công ty bảo hiểm chính Thành phố
Tên công ty nơi người mua bảo hiểm chính làm việc

Địa chỉ

Mã số nhóm bảo hiểm/mã số hợp đồng từ công ty bảo hiểm chính

Tiểu bang/Mã số bưu điện

(Mã số vùng) Số điện thoại

Thành phố

(Mã số vùng) Số điện thoại

Tiểu bang/Mã số bưu điện

Số thẻ bảo hiểm hoặc số An sinh Xã hội

Tên người mua bảo hiểm

Quan hệ với bệnh nhân

Tên công ty bảo hiểm phụ
Địa chỉ của công ty bảo hiểm phụ

Địa chỉ

Thành phố

Tiểu bang/Mã số bưu điện

(Mã số vùng) Số điện thoại

Tên công ty nơi người có bảo hiểm phụ làm việc

Địa chỉ

Thành phố

Tiểu bang/Mã số bưu điện

(Mã số vùng) Số điện thoại

Mã số nhóm bảo hiểm/mã số hợp đồng từ công ty bảo hiểm phụ
Họ và tên

Trong trường hợp
cấp cứu: Xin ghi
tên người thân
hoặc bạn ở gần quý
vị nhất

Quan hệ

Địa chỉ
Họ và tên
Địa chỉ

Số thẻ bảo hiểm hoặc số An sinh Xã hội

Tên người mua bảo hiểm

Quan hệ với bệnh nhân

(Mã số vùng) Số điện thoại
Thành phố

Quan hệ

Tiểu bang/Mã số bưu điện

(Mã số vùng) Số điện thoại di động

(Mã số vùng) Số điện thoại
Thành phố

Tiểu bang/Mã số bưu điện

(Mã số vùng) Số điện thoại di động

Quý vị phải trình thẻ bảo hiểm khi được nhập viện hoặc khi làm thủ tục chuẩn bị nhập viện.
Quý vị có từng được điều trị tại Trung tâm Y khoa San Gabriel Valley bao giờ không? ❏ Không

❏ Có

Vui lòng gửi giấy này về:
San Gabriel Valley Medical Center
Women’s Pavilion Pre-Admit
438 W. Las Tunas Drive
San Gabriel, California 91776-9938
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H
ướng dẫn cách cho con
bú sữa mẹ
Có rất nhiều điều quý vị cần biết về việc cho con bú sữa mẹ để
quý vị làm được việc này dễ dàng và cả quý vị và em bé được thoải
mái. Tại Trung tâm sản khoa Women’s Pavilion, các cố vấn chuyên
nghiệp về vấn đề em bé bú sữa mẹ sẽ đặc biệt giúp cho quý vị và
em bé. Quý vị được cấp dịch vụ này trong lúc quý vị còn ở bệnh
viện cũng như sau này, sau khi quý vị xuất viện, như một dịch vụ
ngoại chẩn.

D ễ dàng thăm viếng

Tại Trung tâm sản khoa Women’s Pavilion, chúng tôi sắp đặt
giờ giấc thăm viếng dễ dàng và thuận tiện cho thân nhân và
bạn hữu có thể đến thăm quý vị. Tuy chúng tôi lúc nào cũng
muốn quý vị chia xẻ niềm vui với bạn bè, thân nhân và cho
họ gặp em bé mới sinh, nhưng điều quan trọng nhất đối với
chúng tôi là giúp cho các bà mẹ có đủ thời giờ nghỉ ngơi
trước khi về nhà. Các bà mẹ có thể tiếp khách thăm viếng từ
9 giờ sáng đến 9 giờ tối ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Anh
chị của em bé có thể vào thăm nếu không có dấu hiệu bị
bệnh, nhưng vì lý do sức khỏe và an toàn, chúng tôi khuyến
khích và đề nghị là các trẻ em khác nên chờ được thăm viếng
cho đến khi em bé của quý vị về nhà an toàn và khỏe mạnh.
Cha của em bé cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng
tôi đặt sẵn ghế dài để ngủ trong phòng cho cha của em bé,
hay cho người hỗ trợ quý vị trong khi sinh, ở cùng phòng với
quý vị nếu quý vị muốn.

C ác lớp huấn luyện

Lớp huấn luyện sinh nở

Huấn luyện về việc sinh nở là phương pháp xuất sắc để chuẩn bị
cho quý vị khi đi sanh. Khi các bà mẹ hiểu rõ diễn tiến của việc
sinh nở như thế nào, thì sự gây mê thường được giảm đi. Nên
nhớ rằng mỗi cá nhân cảm thấy khó chịu hoặc nghe đau theo
từng mức độ khác nhau.

Số điện thoại quan trọng
Trung tâm Y khoa San Gabriel Valley
(626) 289-5454

Bác sĩ sản khoa/Chuyên viên chăm sóc y tế
______________________________________

Bác sĩ nhi khoa

______________________________________

Phòng sinh

(626) 457-3222

Phòng Hậu sản
(626) 457-3242

Chương trình các lớp giáo dục tiền sản
(626) 457-3277

Chương trình tiệc trà cho các bà mẹ sắp sinh và
tham quan trung tâm
(626) 457-3277

Phòng lập thủ tục nhập viện
(626) 570-6633

Dịch vụ giới thiệu bác sĩ
(888) 922-8880

Chúng tôi có nhiều lớp huấn luyện cho quý vị về việc chuẩn bị
sinh con và chăm sóc em bé. Chúng tôi rất sung sướng được
trợ giúp quý vị trong việc ghi danh vào các lớp huấn luyện này.
Xin quý vị gọi số (626) 457-3277 để biết thêm chi tiết.

Chương trình tiệc trà cho các bà mẹ
sắp sinh và tham quan trung tâm

Mỗi tháng chúng tôi có tổ chức nhiều buổi tiệc trà dành cho
các bà mẹ sắp sinh và các cuộc tham quan trung tâm để tiếp
đãi những bà mẹ tương lai trong trung tâm của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị tham quan trung tâm để quý
vị có dịp nhìn thấy các phòng sinh nở xinh xắn, gặp gỡ nhân
viên y tế chuyên nghiệp của chúng tôi và giúp quý vị điền các
mẫu đơn cần thiết để làm thủ tục nhập viện trước. Quý vị có
thể tham gia chương trình một cách dễ dàng bằng cách gọi
cho số (626) 457-3277.
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