Nữ Hộ sinh UNM: Đôi nét về
Chúng tôi
UNM Midwives: About Us
Chào mừng quý vị cùng gia đình đến với chúng tôi để được chăm sóc! Dưới
đây là một số câu trả lời cho những thắc mắc quý vị có thể có về chúng tôi.

Nữ hộ sinh có giấy phếp (CNM) là gì?


Chúng tôi chăm sóc sức khỏe cho...
o Thai nghén
o Sinh con
o Chăm sóc hậu sản
o Khám phụ khoa hàng năm
o Ngừa thai
o Thời kỳ mãn kinh
o Tham vấn sức khỏe sinh sản



Chúng tôi đã học ngành y tá và hộ sinh tại trường đại học.



Một số CNM có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ.



Chúng tôi đã đậu cuộc thi CNM quốc gia và có giấy chứng nhận và
giấy phép do Tiểu bang New Mexico cấp.

Nữ hộ sinh chăm sóc cho quý vị như thế nào?


Chúng tôi làm quen với quý vị và gia đình.



Chúng tôi lắng nghe quý vị và đáp ứng những nhu cầu thể chất và
cảm xúc của quý vị.



Chúng tôi chăm sóc một cách toàn diện, bao gồm yêu cầu và xem
kết quả xét nghiệm và hình siêu âm.



Chúng tôi xem lại thể trạng của cả quý vị lẫn em bé vào mỗi lúc
khám thai để bảo đảm hai mẹ con có sự khởi đầu sức khỏe tốt.



Chúng tôi giảng dạy và trả lời những thắc mắc của quý vị.



Chúng tôi tôn trọng lựa chọn cá nhân của quý vị.



Chúng tôi giới thiệu quý vị với nhóm bác sĩ của chúng tôi hoặc
những bác sĩ khác nếu cần.
Xem tiếp
trang sau.
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Nữ hộ sinh khám tại đâu?


Phòng khám Sức khỏe Phụ nữ tại Bệnh viện UNM



UNMH Women’s Primary Care (đường Eubank)



Phòng khám Sức khỏe Gia đình Westside



Các Phòng khám Cộng đồng First Choice tại Los Lunas và Belen



Albuquerque Indian Health

Các nữ hộ sinh của chúng tôi là ai?


Laura Migliaccio, CNM



Brittany Simplicio, CNM



Lisa Bishop, CNM



Katrina Nardini, CNM



Kelly Gallagher, CNM



Noelle Borders, CNM



Thanh-Tam Ho, CNM



Beth Tarrant, CNM



Katie Kivlighan, CNM



Hien Tran, CNM



Robyn Lawton, CNM



Eva Warner, CNM



Tamara Littles, CNM



Nữ hộ sinh đang trực

Quý vị có biết
không?
Chúng tôi đã chăm sóc
cho bệnh nhân tại UNM
kể từ năm 1978 và đã
phục vụ hơn 18,000 ca
sinh em bé!

Mời quý vi đến gặp chúng tôi!
Kính mời quý vị đến gặp những nữ hộ sanh của chúng tôi
và tham quan khu Sinh sản, Chăm sóc em bé sơ sanh và
Hậu sản (khu người mẹ nằm sau khi sanh con).


Tham quan diễn ra mỗi ngày Thứ Tư đầu tiên trong
tháng lúc 7g30 tối.



Tại lầu 1 của Sảnh đường Barbara và Bill
Richardson, phòng họp số 1500.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau:


Khi nào nên tới bệnh viện



Nên mang theo gì



Những gì có thể mong đợi khi đang chuyển dạ

Thắc mắc? Hãy gọi chúng tôi!
505-272-6387

Cần thêm thông tin?
Facebook: www.facebook.com/pages/UNM-Midwives/408487755980620
Trang web: http://obgyn.unm.edu/academic-divisions/midwifery/
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