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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu thực trạng nhận thức của phụ nữ về trầm cảm sau sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
trên một số khía cạnh như biểu hiện của trầm cảm sau sinh, các yếu tố nguy cơ dẫn đến trầm cảm 
sau sinh, ảnh hưởng của trầm cảm sau sinh với cuộc sống của người phụ nữ trên 50 phụ nữ với đặc 
điểm như mang thai, nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Kết quả thu được cho 
thấy có một số lượng không nhỏ phụ nữ chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về trầm cảm sau sinh. 
Vì vậy cần phải có sự kết nối của cả gia đình, xã hội trong việc tăng cường nhận thức cho phụ nữ 
về trầm cảm sau sinh thông qua những khóa tập huấn kiến thức và kỹ năng để phòng ngừa trầm 
cảm sau sinh ở phụ nữ.  
 

            Từ khóa: Trầm cảm sau sinh; Phụ nữ sau sinh; Phụ nữ; Nhận thức; Nhận thức của phụ nữ 
về trầm cảm sau sinh.   
               

 
Abstract:   

A study on the perception of women of postpartum depression in Danang on some aspects 
such as postnatal depression, risk factors of postpartum depression, postpartum depression 
effect on the life of the woman over 50 women with gestational characteristics such as 
pregnant women, raising children under 1 year of age, women of childbearing age. The results 
show that a large number of women are not fully aware of the postpartum depression. 
Therefore, there is a need for a family and social connection to enhance women's awareness of 
postpartum depression through training in knowledge and skills to prevent postnatal 
depression in women.   
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perception of postpartum depression. 

  

 


