産後健診・訪問ボード

指差し

Dùng tay để chỉ

Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi

身体が痛いです
□首
□肩

切開した傷が気になります
□痛い
đau
□かゆい
ngứa
□膿が出る

cổ
vai

□背中
lưng
□腰
thắt lưng
□手首
cổ tay

Cơ thể bị đau nhức

Lo lắng về vết thương sau mổ

□違和感がある
cảm giác khó chịu
□グラグラする
lỏng lẻo

Có tình trạng đái són,
bị ra nước tiểu không tự
chủ

Hoa mắt chóng mặt
便秘が辛いです

痔が辛いです

尿もれがあります

立ちくらみがします

chảy mủ
□腫れている
đang sưng

骨盤に力が入りません

Xương chậu không có lực

ベトナム語/Tiếng Việt①

ベトナム語①

◆身体/気持ち（Vấn đề về cơ thể/Vấn đề về tâm lý）①◆

□脱肛
sa hậu môn
□痛い
đau búi trĩ
□トイレでいきめない
không rặn được
khi đi vệ sinh

Tình trạng búi trĩ gây khó chịu

Tình trạng táo bón gây
khó chịu

手足が浮腫んでいます

歯茎から血が出ます

身体が冷えています

Chân, tay bị phù

Chảy máu chân răng

Cơ thể bị lạnh

とても疲れています

睡眠不足です

Cảm thấy rất mệt

Thiếu ngủ

悪露が気になります
□量が減らない
lượng sản dịch không giảm
□塊が出る
ra máu vón cục
□まだ続いている
vẫn đang ra sản dịch
□匂いが変
sản dịch có mùi bất thường

Lo lắng về sản dịch
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産後健診・訪問ボード

指差し

Dùng tay để chỉ

Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
◆身体/気持ち（Vấn đề về cơ thể/Vấn đề về tâm lý ）②◆

目が疲れます

ベトナム語/Tiếng Việt②

髪が抜けます

体形が戻りません

夫婦生活はいつから始めて
良いですか

Mỏi mắt

Bị rụng tóc

Không thể trở về dáng
người như lúc trước

Khi nào thì có thể bắt đầu
sinh hoạt vợ chồng lại?

イライラします

少しのことで涙が出ます

孤独を感じます

子育てに不安を感じます

Bồn chồn nóng ruột

Dễ khóc vì những chuyện
nhỏ nhặt

Cảm giác cô đơn

Cảm giác lo lắng về việc
nuôi con

パートナーのサポートが
欲しいです

家事や子育てを手伝って
くれる人が欲しいです

Muốn nhận được sự giúp
đỡ của chồng

Muốn có người giúp đỡ việc
nhà, việc chăm con

子育ての文化の違いに
戸惑っています

日本の家族や周りの人と
うまくコミュニケーション
が取れません

Gặp khó khăn trong việc giao
Bối rối lo lắng vì sự khác biệt tiếp với gia đình chồng nhật,
về văn hóa nuôi dạy con
với những người xung quanh...
話相手が欲しいです

パートナーが性行為を求めて
きても受け入れられません

上の子が赤ちゃんがえり
しています

届け出や予防接種が
よくわかりません

Muốn có người nói chuyện
cùng

Dù chồng muốn quan hệ
nhưng lại không thể đáp ứng

Đứa con lớn trở nên nũng
nịu, hành động cử chỉ như
lúc còn bé

Không hiểu rõ về tiêm chủng
cũng như các thông báo
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産後健診・訪問ボード

指差し

Dùng tay để chỉ

Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
◆授乳について（ Vấn đề về cho con bú ）①◆

母乳で育てたいです

ベトナム語/Tiếng Việt③

乳首が痛いです

乳首にうまく吸いついて
くれません

□ヒリヒリする
đau rát
□切れている
có vết rách

Muốn nuôi con bằng
sữa mẹ

□血が出た
chảy máu
□水泡
mụn nước

Bé ngậm bú vào núm vú
không tốt

おっぱいが張って辛いです

Đau núm vú
母乳が足りているか心配です

□熱を持っています

母乳が出過ぎて赤ちゃんが
よくむせます

sốt nóng
□寒気がします
cảm giác ớn lạnh

Lo lắng vì không biết có
đủ sữa mẹ hay không

Căng sữa gây khó chịu
おっぱいの吸い始めで口を
離してしまいます

搾乳の仕方を教えてくださ
い

Em bé hay bị sặc vì sữa
mẹ ra quá nhiều

授乳の姿勢が辛いです
□頭の支え方
cách đỡ đầu
□抱き方
cách ôm bế
□クッションの使い方
cách sử dụng gối chèn

Bé nhả vú ra ngay khi vừa
bắt đầu bú
Hãy dạy tôi cách vắt sữa

Gặp khó khăn về tư thế cho con bú

Ghi chú
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産後健診・訪問ボード

指差し

Dùng tay để chỉ

Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
◆授乳について（ Vấn đề về cho con bú ）②◆

ミルクを使っていきたいです

哺乳瓶を嫌がります

哺乳瓶とミルクはこれで
良いですか

□混合にしたい
muốn dùng kết hợp

ベトナム語/Tiếng Việt④

□ミルクに切り替えたい
muốn chuyển sang nuôi
hoàn toàn bằng sữa bột

Muốn chuyển sang sử dụng sữa bột

Bình sữa và sữa bột như thế này có
tốt không?

ミルクはどの位足せば良いですか

Bé không thích bú bình

授乳のタイミング（いつ）と
間隔を教えてください

Cho bé ăn bổ sung thêm sữa bột với
lượng bao nhiêu thì tốt?

Hãy cho tôi biết thời điểm cho con bú (lúc nào)
và tần suất (mấy giờ một lần) cho con bú

飲んだ母乳・ミルクを
よく吐きます

ゲップがうまくできません

Bé hay bị trớ ra sữa đã bú

Không ợ hơi được

Ghi chú
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産後健診・訪問ボード

指差し

Dùng tay để chỉ

Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
◆赤ちゃんについて（ Vấn đề về trẻ sơ sinh ）①◆ベトナム語/Tiếng Việt⑤

体重の増加は順調ですか

頭の形が気になります

目やにが出ます

鼻が詰まっています

Cân nặng của em bé có
tăng trưởng tốt không?

Lo lắng về hình dạng
của đầu

Có gỉ mắt

Nghẹt mũi

うんちが気になります

おしっこが気になります
□色

□色

□回数が多い／少ない

□回数が多い／少ない

màu

màu

số lần đi tiểu nhiều/ít

số lần đi phân nhiều/ít
□ゆるい／かたい
phân lỏng/phân cứng

Lo lắng về phân
肌が気になります

Lo lắng về nước tiểu
□かぶれ
ngứa phát ban
□赤い
đỏ
□湿疹
viêm da

体温調節はこれでいいですか
□服
quần áo
□布団

□油っぽい
da dầu

chăn
□沐浴
tắm gội

□乾燥
da khô
□あざ

Lo lắng về da
お風呂にうまく
入れられません

Gặp khó khăn trong việc
tắm cho bé

vết thâm

Điều chỉnh thân nhiệt
như thế này được không?
へその緒の消毒はいつまで
必要ですか

Cần phải vệ sinh khử trùng dây
rốn đến khi nào?
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□エアコンなど
điều hòa...

生活リズムについて
教えてください

Hãy dạy cho tôi về nhịp sống
phù hợp

産後健診・訪問ボード

指差し

Dùng tay để chỉ

Thăm khám sau sinh / bảng nội dung thăm hỏi
◆赤ちゃんについて（ Vấn đề về trẻ sơ sinh ）②◆ベトナム語/Tiếng Việt⑥

睡眠が気になります

抱っこしていないと
泣きます

首がすわるのはいつですか

Cứ không bế là bé lại
khóc

Khi nào thì bé bắt đầu
ngẩng được cổ?

□浅い
ngủ nông
□寝過ぎ
ngủ quá nhiều
□寝つきが悪い
khó ngủ

Lo lắng về giấc ngủ
いつから外に連れていっていいですか

Khi nào thì có thể bế bé ra ngoài trời?

泣いてばかりいます

緊急の時連れて行ける
病院を教えてください

Hãy chỉ cho tôi bệnh viện có thể đến
khi gặp trường hợp khẩn cấp

Hay khóc

赤ちゃんにマスクや消毒は必要ですか

両親がコロナになった時はどうしたら良いですか

Có cần phải đeo khẩu trang hay khử trùng cho bé
không?

Nếu bố mẹ bị nhiễm corona thì phải làm như nào?

Ghi chú

分からないことがあったり、オンライン通訳などが必要な場合は私達がサポートします。
Chúng tôi sẽ giúp đỡ hỗ trợ các bạn khi có vấn đề không hiểu, khi các bạn cần phiên dịch online
Hãy thoái mái liên hệ với chúng tôi nhé
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