
   
 

 
    Trong thời gian 7 năm đầu hoạt động  
(31 tháng 1, 2014 – 31 tháng 1, 2021): 

 
 Đã có 3478 người nhập viện TBC, và 2608 

ca sanh. 
 

 Trong số này, gần một phần tư (24%) là 
sinh con trong bồn nước. 
 

 Đã diễn ra việc phải chuyển đến bệnh viện 
trong lúc chuyển dạ sanh, hay phải đưa thai 
phụ hay đứa bé sau đó đến bệnh viện: 

° 41.6% thời gian là cho các bà mẹ 
mới sanh con lần đầu tiên 

° 11.9% thời gian là cho các bà mẹ 
trước đây đã có sanh con 

 
 Các lý do thông thường nhất để chuyển đi 

bệnh viện là tiến độ chuyển dạ sanh con 
chậm, nước ối có phân su (meconium), và 
cần các biện pháp giảm đau để sanh mà 
trung tâm hộ sinh không có sẵn. 

 
 5.8% các ca nhập sanh đã phải dùng đến xe 

cứu thương để chuyển thai phụ hay em bé 
đến bệnh viện, hay 20% của tất cả các cuộc 
chuyên chở. Các cuộc chuyên chở khác đã 
được thực hiện bằng xe tư nhân. 

 
 Nói chung tỷ lệ sanh mổ là: 

° 9.2% cho các thai phụ mới sanh 
con lần đầu 

° 1.1% cho thai phụ đã có sanh 
con trước đây 

  Địa điểm 
 

Trung Tâm Hộ Sinh Toronto tọa lạc gần 
đường Dundas Street East và Parliament 
Street tại trung tâm phố Toronto. 

 

 
 

Có ý định tham quan? 
Liên lạc chúng tôi! 

Điện thoại: (416) 366-8080 x 101 
 
 
 
 
 

525 Dundas Street East 
Toronto, ON M5A 2B6 

(416) 366-8080 
www.torontobirthcentre.ca 

 
 

Để tìm một nữ hộ sinh, quý vị có thể truy cập: 
Trang web của Hiệp Hội Nữ Hộ Sinh Ontario 

www.cmo.on.ca 
 

Trang web của Hội Nữ Hộ Sinh Ontario 
www.ontariomidwives.ca  

 (416) 425-9974 
 

  

 
 

 
 
 

Trung Tâm Hộ Sinh 
Toronto 

Vietnamese 

Viễn tượng của TBC là tạo một không gian nơi 
các thai phụ, gia đình và cộng đồng có thể tiếp 
cận sự chăm sóc sinh nở an toàn theo nền văn 

hóa 
 

  

Các số liệu chủ yếu 
 
 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


Trung Tâm Hộ Sinh là gì? 
 

 Các Trung Tâm Hộ Sinh là các cơ sở 
chăm sóc sức khỏe được quản lý tại cộng 
đồng, cung cấp một địa điểm thoải mái 
và an toàn để sanh con với sự chăm sóc 
của các nữ hộ sinh mà không thuộc bệnh 
viện. 
 

 Nghiên cứu cho thấy Các Trung Tâm Hộ 
Sinh là nơi an toàn cho thai phụ có rủi ro 
thai nghén thấp để sinh con. 

 
 

 TBC là nơi sinh con nhưng bắt buộc phải 
có làm hẹn trước. 

 
 

 TBC có giấy phép hoạt động và được tài 
trợ bởi Bộ Y Tế và Chăm Sóc Dài Hạn. 

 
 
 

 

 Nhìn thoáng qua Trung Tâm 
Hộ Sinh Toronto (TBC) 

TBC là một cơ sở khang trang, chủ đích 
được xây dựng với sự tham khảo ý kiến của 
các nữ hộ sinh để cung cấp một nơi chốn an 
toàn về mặt văn hóa, mang tính cách chào 

đón, hoạt động theo cơ cấu Thổ dân 
(Indigenous Framework*). 

 
Có ba phòng để sinh con, được thiết kế theo 
hình thức riêng tư, giống như tại nhà riêng. 
Có các phòng lớn để hỗ trợ gia đình tụ họp. 
TBC không giới hạn số người có thể tham 
dự lúc sanh con (ngoại trừ trong lúc đại 

dịch). TBC có một nhà bếp với đầy đủ tiện 
nghi để chuẩn bị các bữa ăn. Trung Tâm Hộ 
Sinh mở cửa 24 tiếng một ngày, 365 ngày 

một năm. 
 

Ai có thể/sẽ hiện diện trong 
lúc tôi sanh con? 

 
 Các y tá chính ngạch (thường là hai 

người) 
 

 Các sinh viên ngành hộ sinh (xin 
thảo luận với nhóm hộ sinh của quý 
vị) 

 
 Bất cứ sự hỗ trợ nào quý vị muốn có 

(Doula, Elders, Knowledge Keepers) 
 

 Bất cứ người thân nào khác trong 
gia đình (kể cả trẻ em) 

 
 

*Để biết thêm thông tin về Cơ Cấu Thổ Dân (Indigenous 
Framework) của TBC, xin xem tập sách nhỏ Indigenous 

Framework 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ai có thể sử dụng Trung tâm 
Hộ Sinh Toronto? 

Quý vị có thể lập kế hoạch sanh con tại TBC nếu 
quý vị: 

 Được một y tá chính ngạch là thành viên 
của TBC chăm sóc 

 Mang thai đủ ngày tháng với chỉ một 
đứa bé và đầu em bé hướng xuống phía 
dưới khi sanh 

 Hội đủ điều kiện – xin thảo luận với nữ 
hộ sinh của quý vị 

Nếu kế hoạch sinh con có 
những thay đổi thì sao? 

 
Các Trung Tâm Hộ Sinh được sắp đặt cho việc 
sinh con bình thường, ít rủi ro, không cần phải 
được can thiệp y khoa nhiều.  
 
TBC cung cấp trang thiết bị cho nữ hộ sinh để 
họ giải quyết những trường hợp khẩn cấp thông 
thường, bao gồm dưỡng khí, dụng cụ tiệt trùng, 
và thuốc giúp cầm máu. 
 
Sẽ không có bác sĩ hay y tá tại TBC và các hình 
thức can thiệp như gây mê ngoài màng cứng, 
thuốc giúp mau chuyển dạ, và sinh mổ sẽ được 
chuyển đến bệnh viện. 
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