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Ngày nay quý vị có thể bảo vệ đứa con 
chưa sinh của mình để không bị mắc 
bệnh ho gà ngay từ ngày đầu tiên. 
■ Các nghiên cứu đã cho thấy rằng chủng 

ngừa ho gà trong khi mang thai là an toàn 
và công hiệu cho cả bà mẹ và em bé.  

■ Chủng ngừa trong khi mang thai (tốt nhất 
là vào tuần 28) có nghĩa là cơ thể quý vị sẽ 
sản xuất chất kháng thể được truyền cho 
con trước khi con mình ra đời. Những 
kháng thể đó sẽ bảo vệ trẻ cho đến khi cơ 
thể em bé sẵn sàng để được chủng ngừa 
vào lúc 6 tuần tuổi.  

■ Ho gà là chứng bệnh do vi trùng rất dễ lây 
gây ra các cơn ho không dứt. Ai cũng có 
thể bị mắc bệnh, nhưng bệnh này có thể 
trở nặng hơn (và có thể gây tử vong) cho 
trẻ sơ sinh, nhất là khi em bé còn quá nhỏ 
chưa chủng ngừa được.  

■ Điều quan trọng là nên đảm bảo chắc chắn 
rằng những người trong gia đình là người 
sẽ tiếp xúc với em bé cũng cần phải được 
bảo vệ ngừa bệnh ho gà. Cần đảm bảo cập 
nhật chủng ngừa cho các con khác của quý 
vị đồng thời đề nghị những người chăm 
sóc và người thân trong gia đình mà chưa 
được chủng ngừa ho gà trong thời gian 10 
năm vừa qua đảm bảo là họ cũng phải 
được chủng ngừa ho gà ít nhất là hai tuần 
trước khi họ tiếp xúc với em bé mới sinh.  

■ Nếu quý vị tính sẽ có thai hoặc hiện đang 
có thai, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình, 
dịch vụ y tế thổ dân hoặc các cơ sở y tế 
khác về việc quý vị sẽ cần những loại vắc 
xin gì trong khi mang thai. 

Vắc xin Kiến nghị

Ho gà Phụ nữ có thai vào ba tháng cuối của thai kỳ (tốt nhất là vào tuần 28) 

Cúm Phụ nữ có thai vào bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ, nhất là nếu giai đoạn 
ba tháng thứ hai và thứ ba của thai kỳ lại trùng với mùa cúm
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Sau khi quý vị sinh con
Tải về ứng dụng cho điện thoại  
‘Save the Date to Vaccinate’
Ứng dụng ‘Save the Date to Vaccinate’ cho điện thoại 
cung cấp cho quý vị thời gian biểu chủng ngừa cá 
nhân và gửi tin nhắn nhắc cho quý vị biết khi nào 
tới ngày cho con chủng ngừa. Quý vị cũng có thể 
thăm trang ‘Save the Date to Vaccinate’ tại  
www.immunisation.health.nsw.gov.au để có các 
thông tin hữu ích, bao gồm cả một loạt các video. 

Nếu không chủng ngừa khi đang có thai thì 
có 50 em bé sinh ra mỗi năm tại một bệnh 
viện lớn sẽ bị mắc chứng ho gà – 40 em bé 
trong số đó sẽ cần phải nằm viện vì bệnh này.

Chủng ngừa khi đang có thai sẽ công hiệu như thế nào?

Bệnh ho gà nếu KHÔNG 
chủng ngừa khi mang thai

Bệnh ho gà nếu ĐƯỢC 
chủng ngừa khi mang thai

Nếu tất cả phụ nữ sinh con tại một bệnh 
viện lớn được chủng ngừa khi đang có thai, 
thì chỉ có 4 em bé bị mắc chứng ho gà 
trong một năm.

Tải ứng 
dụng  
cho...
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