
Bài kiểm tra của Supporting Mamas cho 
các mẹ bầu và bà mẹ bỉm sữa 

Việc có nhiều cảm xúc khi mang thai hoặc sau khi sinh là rất bình thường, nhưng có 
một số triệu chứng có thể là biểu hiện cho một vấn nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như 
trầm cảm sau sinh hay rối loạn lo âu. Thực hiện bài kiểm tra ngắn của chúng tôi để 
đánh giá rủi ro và tìm hiểu xem bạn có cần trợ giúp gì không. Đây không phải là một 
công cụ chẩn đoán mà là một bước để giúp bạn dễ trao đổi với bệnh viện/ phòng 
khám của mình hơn. 

❏ Gia đình tôi có tiền sử bị trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần. 

❏ Tôi có tiền sử về các vấn đề tình cảm (trầm cảm, rối loạn lo âu, OCD, bị lạm 
dụng, PTSD, rối loạn ăn uống, v.v.). 

❏ Trong năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều căng thẳng và thay đổi tiêu cực (ví dụ: mất 
việc, mất người thân, chuyển nhà, lo lắng về tài chính, v.v.). 

❏ Đây là một kỳ mang thai rất khó khăn với tôi về mặt cảm xúc và/hoặc thể xác. 

❏ Đây là một kỳ sinh nở rất khó khăn với tôi về mặt cảm xúc và/hoặc thể xác. 

❏  Trước đây, tôi bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu trong những tuần/tháng sau khi 
sinh con hoặc sẩy thai. 

❏ Tôi thường cảm thấy những người xung quanh không hỗ trợ mình về mặt tinh thần. 

❏ Tôi là mẹ đơn thân. 

❏ Con tối đang được nuôi trong lồng kính. 

❏ Tôi đã sinh nhiều lần. 

❏ Tôi đã có một lần sảy thai/ thai chết lưu hoặc các vấn đề sinh sản trước đây. 

Tôi cảm thấy....... 

❏ Tôi không thể ngủ, ngay cả khi em bé đã ngủ. 

❏ Tôi không muốn ăn uống gì. 

❏ Tôi chỉ thấy buồn vì em bé khóc nhiều. 

❏ Tôi cảm thấy bực bội hoặc giận dữ đột ngột 

❏ Tôi có những suy nghĩ đáng sợ rằng tôi hoặc em bé sẽ bị tổn thương. 

❏ Tôi sợ phải để con mình với bất kỳ ai và cảm thấy dường như mình bị hoang tưởng. 

❏ Tôi không thể ngồi yên. Tôi cảm thấy lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. 

❏ Tôi cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp. 

❏ Tôi không thể tập trung hay giữ được sử tập trung.  

❏ Tôi sợ phải ở một mình với em bé. 

❏ Tôi có suy nghĩ tự làm đau mình hoặc làm đau em bé. 

❏ Tôi có cảm giác ai dường như cũng muốn hại tôi. 

❏ Tôi nghĩ em bé và gia đình nếu không có tôi thì tốt hơn. 
 

Supporting Mamas là một tổ chức 501c3 cung cấp thông tin, tài liệu và hỗ trợ cho các gia đình đang gặp 
khó khăn khi mang thai hoặc rối loạn tâm trạng sau sinh ở khu vực South Bay   
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