Nu kan alle gravide, der er
mere end 12 uger henne,
blive vaccineret GRATIS

Vaccinationstid
Stempel:

Husk din influenzavaccination:
dag, den
/
20
kl.
					
Sted:

Søg læge ved symptomer på influenza

Ny anbefaling fra Sundhedsstyrelsen:

Influenza viser sig ved pludselig feber med temperatur over 38°, muskelsmerter, ondt i halsen, hoste og i nogle tilfælde diarré. Sygdommen varer
oftest 2–7 dage.

Beskyt dig mod influenza,
hvis du er gravid

Hvis du får influenzasymptomer, skal du kontakte din læge, også selv om du
er vaccineret.

Forebyg influenza med god hygiejne
God hygiejne giver en god beskyttelse mod influenza og andre infektioner:
• Vær omhyggelig med at vaske hænder – og vask dem ofte.
• Host og nys i et engangslommetørklæde eller evt. i ærmet.
• Bliv hjemme, hvis du er syg – til du har været feberfri i et døgn.
Spørg din læge, hvis du er i tvivl.
Få mere information på: beskytdigmodinfluenza.dk
På den sikre side

Gravid? Bliv vaccineret mod influenza
Hver 5. dansker bliver hvert år smittet med influenza. For de fleste er det en
ubehagelig, men mild sygdom, der ikke medfører yderligere komplikationer
– heller ikke for den gravide og det ufødte barn.

Vaccinen beskytter i år både mod den almindelige influenza og den
nye influenza A (H1N1). Influenzavaccinationen beskytter samtidig dit
barn i den første tid efter fødslen.

Bivirkninger ved vaccinen

Men er du mere end 12 uger henne (dvs. i 2. og 3. trimester), har du lidt
forøget risiko for komplikationer som lungebetændelse, abort eller for tidlig
fødsel.

Du kan blive øm dér, hvor du bliver stukket, få let feber eller blive lidt utilpas.
Men vaccinen kan ikke i sig selv give influenza. Symptomerne forsvinder
generelt i løbet af et par dage.

Risikoen for at få komplikationer er større, hvis du samtidig har en kronisk
sygdom som nedsat lungefunktion, astma, hjerte-kar-sygdom, diabetes,
nedsat immunforsvar eller er svært overvægtig.

Du skal ikke vaccineres, hvis du:

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor nu, at alle gravide i 2. og 3. trimester
bliver vaccineret.
Gravide i 1. trimester (til og med 12. uge), der har en af de nævnte kroniske
sygdomme, fx astma, kan også blive vaccineret. Spørg din læge til råds.
Du kan blive vaccineret gratis fra 1. oktober – 31. december 2010.

• Har haft alvorlige bivirkninger ved en tidligere vaccination.
• Er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne (fx æg).
• Har feber. Udskyd vaccinationen, indtil du er helt rask.

