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Nín thở xem khoảnh khắc em bé "chui tọt” ra khỏi bụng mẹ qua vết mổ đẻ
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Cách tính ngày trứng rụng
TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Tin tức mẹ bầu Chuẩn bị mang thai Mang thai 1-3 tháng Mang thai 3-6 tháng

XEM THÊM

Nín thở xem khoảnh khắc em bé “chui tọt” ra khỏi bụng mẹ
qua vết mổ đẻ

Mẹ 3 con vẫn khỏe đẹp
như MC Minh Trang

Bí kíp gọi sữa về dạt dào
cho mẹ chỉ với 5.000
đồng!

Ngày 23/04/2017 06:59 AM (GMT+7)

Sinh mổ

Không ít người giật mình khi xem khoảnh khắc đầu em bé bật ra khỏi tử cung mẹ qua vết
mổ trên bụng.
Advertisement

Cơn mưa quà tặng cho mẹ
và bé dịp khai trương khu
khám sản Vip Keangnam

Sinh con, dù bằng phương pháp nào thì cũng luôn là điều vô cùng kỳ diệu. Và được tận mắt
chứng kiến khoảnh khắc một em bé bước vào thế giới mới có lẽ còn tuyệt vời hơn cả. Video về
giây phút em bé ra đời bằng phương pháp đẻ mổ dưới đây có thể khiến mẹ giật mình nhưng

Giải mã hiện tượng Cỏ
Cari gọi sữa về dạt dào

cũng vỡ òa trong hạnh phúc.
Khoảnh khắc đặc biệt này được chia sẻ trên Instagram bởi vị bác sĩ Jham Frank Lugo hồi đầu
tuần đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ ít giây ngắn ngủi nhưng video đã
ghi lại được chính xác thời điểm một em bé chính thức chào đời qua cửa sinh trên bụng mẹ.

Advertisement

SỨC KHỎE
Những lầm tưởng về bệnh
tình dục khiến bạn dễ
rước bệnh vào người

Kỳ lạ cô bé mắc phải "lời
nguyền" cứ ngủ là chết

Rửa tay tưởng dễ nhưng
hóa ra ai cũng mắc 6 sai
lầm "kinh điển" này

Chanh pha mật ong- bí
quyết giảm cân chị em
"đua nhau" học nhưng có
những người phải tránh xa
14 thực phẩm nên và
không nên ăn vào bữa
sáng

Video khi đầu em bé lọt ra khỏi bụng mẹ.
Video được ghi lại trong một ca sinh mổ tự nhiên, khi mà bác sĩ không can thiệp nhiều trong
quá trình đẻ mổ. Việc của em bé là phải tự đẩy mình ra khỏi tử cung qua vết mổ trên bụng mẹ.

Những đặc điểm "quái dị"
chỉ 5% dân số mới có, điều
cuối chị em nào cũng ước
mong

Phương pháp này được cho là gần gũi với cách sinh thường tự nhiên, sẽ giúp bé đẩy được nước
ối từ phổi ra, tốt hơn cho hệ hô hấp so với phương pháp sinh mổ bình thường.

XEM THÊM SỨC KHỎE
Advertisement
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Video toàn bộ cơ thể bé dần đi ra qua vết mổ đẻ.
Từng bước trong quá trình em bé chào đời bằng phương pháp đẻ mổ tự nhiên.
Như các bạn có thể thấy trong video, đầu em bé bất ngờ bật ra khỏi vết mổ đẻ khiến người xem
không khỏi bất ngờ và sau đó là sự xuất hiện của khuôn mặt vô cùng đáng yêu, rồi đến các bộ
phận trên cơ thể, chân, tay… dần đi ra theo sau đó. Chắc chắn bạn sẽ không thể rời mắt khi xem
video đặc biệt này.
Theo Nguyệt Minh (Khám phá)
Thích 0

Chia sẻ 0

TIN LIÊN QUAN
Bác sĩ “vạch tội” những
sai lầm của mẹ về sinh
mổ

Tài trợ | Cumargold Gel

Mang thai khỏe mạnh,
mẹ trẻ 'khóc ngất' khi
thấy con thế này sau
sinh mổ

Bà mẹ nặng 200kg và
ca sinh mổ khiến bác sĩ
như “ngồi trên đống
lửa”

Cô chủ shop 9X: “Phụ
nữ đừng mải kiếm tiền
mà bỏ bê làm đẹp”

TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN SINH MỔ

Bác sĩ sản khoa chia
sẻ clip mổ lấy thai
ngôi ngược khiến
người xem thót tim

Tin tài trợ | Lợi sữa Mabio

Chân giò, cháo đậu
xanh ăn phát ngấy
vẫn chưa đủ sữa- hóa
ra đây mới là cách
chuẩn giúp 2 bầu
ngực căng tràn

Ảnh chạm đến trái
tim triệu người: Mẹ
bị cắt một bên ngực,
cạo trọc đầu vẫn cho
con bú

Tin tài trợ | Ho cảm ích nhi

Trẻ sơ sinh tạm biệt
ngay với nước mũi,
chỉ với mẹo đơn giản
mà nhiều mẹ "ngã
ngửa"

XEM THÊM SINH MỔ
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XEM THÊM SINH MỔ
Advertisement

Advertisement

Tin hay đừng bỏ lỡ

Hết thời bèo nhèo, xấu xí
hội chị em gây sốc khi
khoe ảnh 'lên đời' nhan
sắc sau sinh

Tài trợ | Kem em bé

Chân con toàn sẹo thâm vì
muỗi đốt, mẹ phải làm
sao?

Chỉ với 700 nghìn, mẹ
Bình Định tự làm cũi rộng
thênh thang bằng ống
nước cho con sinh đôi

Tài trợ | OvaQ1

Tài trợ | NUBEST TALL

Tài trợ | Tiêu Khiết Thanh

Hiếm muộn 1 năm rưỡi,
mẹ có bầu chỉ sau 1 tháng

“Cú hích” đúng giai đoạn,
thúc con tăng chiều cao
vượt trội

Nhà giáo thoát cảnh khản
tiếng 20 năm. Xem ngay
bí quyết!

Bà bầu

Ăn gì Mặc gì Sau sinh

Nhìn ảnh chụp MRI của vợ bầu, ông chồng
thốt lên: "Con tôi đến từ sao Hỏa!"
Bà bầu bị cúm nguy hiểm đến
mức nào?

Nuôi con

Ăn dặm Trẻ sơ sinh

Bé 4 tháng đầu lõm sâu như quả táo cắn dở
do sai lầm của người mẹ
Loại canxi nào tốt cho trẻ sơ
sinh?
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Không thể ngờ mẹ sau sinh đôi
vóc dáng siêu chuẩn vẫn ám ảnh
với vết bụng rạn "nhàu nát"

Kỳ lạ cô bé mắc phải "lời nguyền"
cứ ngủ là chết

Ưu, nhược điểm của 10 cách
tránh thai đang được nhiều mẹ
tin dùng nhất

Thực đơn 10 ngày cho trẻ ngay
sau tiêm chủng, mẹ nào cũng cần
thuộc lòng

Đột nhiên bị rỉ máu khi mang
thai, mẹ đừng quá hốt hoảng, có
thể chỉ là "chuyện nhỏ"

2018 rồi, thời trang ở nhà cho
con phải "độc nhất vô nhị" thế
này cơ!

Bộ ảnh "vinh danh" những bà mẹ
đẻ mổ lay động trái tim người
xem

Chuyên gia Viện dinh dưỡng
mách mẹ cách chọn thực phẩm
và nấu món ăn dặm cho con

XEM THÊM BÀ BẦU

XEM THÊM NUÔI CON

VIDEO CLIP CHỌN LỌC
Con gái, nếu chưa
đến 30 tuổi, hãy cứ
an nhiên mà độc
thân
Dấu hiệu sinh non
dễ nhận biết mẹ
bầu cần lưu ý

Nàng Hoa hậu gửi
clip bế con sau sinh,
chồng đại gia xem
xong say đắm vì
dáng đẹp

Thầy giáo dạy văn - bậc thầy thả thính:
hãy đo tình cảm bằng tốc độ trả lời tin
nhắn
Clip hot

Tin tức thị trường
Mẹ bỉm sữa xinh
như mẫu Tây sau
khi giảm 11kg, bí
quyết được chị
em chia sẻ rần rần

Giải mã hiện
tượng Cỏ Cari gọi
sữa về dạt dào

Cơn mưa quà
tặng cho mẹ và
bé dịp khai
trương khu khám
sản Vip

Bí kíp gọi sữa về
dạt dào cho mẹ
chỉ với 5.000
đồng!

Mẹ 3 con vẫn
khỏe đẹp như MC
Minh Trang
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Keangnam

Tin trong nước
Tin nóng trong...

Eva tám
Công sở

Làng sao

Thời trang

Làm đẹp

Bà bầu

Eva Yêu

Sao Việt

Tư vấn mặc đẹp

Dưỡng da

Bà bầu làm đẹp

Chuyện tình yêu

TV Show

Hàng hiệu

Trang điểm

Bà bầu nên ăn gì
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