Phụ nữ mang thai
và bệnh cúm H1N1

Bảo vệ con quý vị
Trong nhiều năm qua, thuốc chích ngừa bệnh
cúm theo mùa đã được cho dùng đối với hàng
triệu phụ nữ đang mang thai, có tác dụng bảo
vệ cả người mẹ và em bé (tới 6 tháng tuổi).
Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng loại thuốc
chủng ngừa này rất an toàn, không có hại cho
bà mẹ hoặc em bé. Các bà mẹ được chủng
ngừa và nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ cung
cấp cho đứa con mới sinh của mình những
chất dinh dưỡng quan trọng mà còn ngừa
bệnh cúm cho con mình. Việc bảo đảm rằng
con quý vị được chủng ngừa là cách tốt nhất
để ngừa bệnh cúm cho các em.

Việc mang thai,
H1N1 và quý vị.

Nâng cao kiến thức
về bệnh cúm
• Connecticut Flu Watch –
www.ct.gov/ctfluwatch để biết tin tức cập
nhật và thông tin thêm
• Flu.gov – www.flu.gov
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Bảo vệ bản thân
Điều tốt nhất mà quý vị có thể làm để ngừa
bệnh cúm cho bản thân, cho dù là bệnh cúm
theo mùa hoặc H1N1, là đi chích ngừa cúm.
Vì trong mùa cúm 2009-2010 có hai dạng
bệnh cúm (bệnh cúm theo mùa và H1N1), điều
quan trọng là cần đi chủng ngừa cả hai dạng
bệnh cúm này. Nếu quý vị có các triệu chứng
giống như bệnh cúm, kể cả sốt và ho hoặc đau
họng, quý vị nên nói chuyện ngay với bác sĩ
của mình.

Phụ nữ mang thai
cần làm gì để bảo vệ
bản thân và con nhỏ

Tôi có thể làm gì khác
Mặc dù đi chủng ngừa là biện pháp duy nhất
và hiệu quả nhất để ngừa bệnh cúm, có những
việc khác mà quý vị có thể làm để giúp sống
khỏe mạnh, trong đó bao gồm:
• Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc ống
tay áo khi ho hoặc hắt hơi.
• Rửa tay bằng xà bông và nước ấm thường
xuyên, đặc biệt là sau khi ho hoặc hắt hơi.
• Cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc gần gũi
với những người đang đau bệnh.
• Dự trữ đồ gia dụng, đồ y tế và đồ dùng
trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ như thuốc
acetaminophen, nước và các loại đồ ăn
không dễ hư hỏng.

Nếu quý vị mắc
bệnh cúm H1N1
Lưu ý tới các dấu hiệu của cơ thể là việc
quan trọng để sống khỏe mạnh. Nếu quý vị
đang mang thai và mắc bệnh cúm H1N1,
quý vị dễ có nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm
trọng về sức khỏe hơn. Hãy liên lạc ngay với
bác sĩ của quý vị ngay khi các triệu chứng
cúm mới xuất hiện hoặc nếu quý vị tiếp xúc
gần gũi với người bị cúm.
• Ở nhà và tránh tiếp xúc với những người
khác nếu quý vị đang có các triệu chứng
cúm.
• Các triệu chứng bao gồm sốt, nhức mỏi
người, đau đầu, đau họng, ho, chảy nước
mũi/ngạt mũi, những cơn lạnh run, mệt mỏi
và có thể là tiêu chảy và/hoặc ói mửa.
• Nếu cần, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa một
loại thuốc kháng siêu vi.
• Nhờ người thăm hỏi quý vị thường xuyên
nếu quý vị cảm thấy đau bệnh.

