VIETNAMESE

CHÍCH NGỪA HO GÀ
TRONG THỜI GIAN MANG THAI
WHOOPING COUGH VACCINATION IN PREGNANCY

Ho gà là bệnh gì?
 Ho gà là bệnh nghiêm trọng do vi khuẩn gây
ra

Chích ngừa ho gà trong lúc
mang thai có an toàn không?

 Bệnh ho gà có thể gây ra các cơn ho kéo dài
và làm bệnh nhân khó thở

 Có, thuốc này rất an toàn. Không có chứng
cớ nào cho thấy thuốc này không an toàn cho
người mẹ hay em bé

 Bệnh này có thể gây biến chứng nghiêm trọng
như sưng phổi và hư hại não ở trẻ sơ sinh

 Không có bằng chứng nào cho thấy thuốc
ngừa này có hại gì cho người mẹ hay em bé

 Hầu hết trẻ phải nhập viện và nếu bệnh nặng
trẻ có thể bị tử vong

 Trẻ em nên chích dặm thêm mũi thuốc ngừa
ho gà khi bé được từ 1 đến 2 tuổi dù mẹ của
bé đã chích ngừa này trong lúc mang thai bé

Thuốc chích ngừa là gì?
 Chích ngừa sẽ bảo vệ trẻ em và người lớn
tránh khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hại
 Chích ngừa sẽ giúp hệ thống miễn nhiểm cơ
thể mạnh hơn để chống lại những bệnh riêng
biệt như Viêm gan B, Ho gà, Sởi, Quai bị và
Sởi Đức
 Thuốc chích ngừa có chứa một phần vi khuẩn
hay siêu vi khuẩn và những chất phụ gia như
chất bảo quản hay các hợp chất giúp hệ
thống miễn nhiễm đối phó mạnh hơn.

Tại sao thai phụ nên chích
ngừa ho gà?

Tôi có cần chích ngừa nữa
không nếu tôi đã chích trong
vòng 2 năm qua?
 Có, tất cả thai phụ đều được đề nghị nên
chích ngừa bất kể lần chích chót là khi nào

Làm thế nào để được chích
thuốc ngừa ho gà?
 Tốt nhất nên chích ngừa ho gà khi bạn ở gian
đoạn ba của thai kỳ tức là từ 28 đến 32 tuần.
 Thuốc chích ngừa có sẵn tại Phòng Chích
ngừa bệnh viện Monash:

 Chích ngừa ho gà trong lúc mang thai sẽ giúp
bảo vệ trẻ sơ sinh của bạn không bị bệnh ho
gà trong vài tuần lễ đầu sau khi sinh.

Khoa Khám tư phòng 1 (Private suite 1) nằm
ở khu Jessie McPherson, tầng 2.

 Sau khi chích ngừa kháng thể của bạn sẽ
được lá nhau truyền qua thai nhi

Giờ mở cửa: 8g30 đến 4g
Thứ Hai đến Thứ Sáu

 Sau khi sanh trẻ sơ sinh phải chờ đến 6 tuần
mới được chích ngừa ho gà và hệ thống miễn
nhiểm của bé sẽ không đủ mạnh để chống lại
bệnh này cho đến khi bé được 6 tháng

Không cần hẹn trước

Điện thoại: 9594 6320.
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