Information til patienten

Allergivaccination i Klinik for Lungesygdomme.
Du har besluttet dig for at blive vaccineret mod din allergi.

Dette indebærer:
•At vaccinationerne forløber over 5 år.
•At du selv er opmærksom på og overholder de fastlagte mødetider.

Vaccinationsforløbet
•Vaccinationen foretages i Klinik for Lungesygdomme på Regions Hospital Skive.
•Forløber behandlingen uden problemer, skal du møde 7 til 11 gange med 1 uges
interval afhængig af hvad du skal vaccineres med.
• Den første gang skal du afsætte ca. 2 timer. De næstfølgende gange varer det ca. 45.
minutter.
•Herefter foregår vaccinationen hver 8. uge i de næste 5 år.
•Vaccinationerne i Klinik for Lungesygdomme tilbydes hovedsageligt 2 dage i ugen.
•Du er selv ansvarlig for, at tidsintervallerne for vaccinationen overholdes, således at
behandlingen ikke bliver forlænget eller afbrudt.

En vellykket vaccination kræver at kroppen er “klar”
Dette indebærer:
•Du
•Du
•Du
•Du
•Du

skal være rask 3 dage før vaccinationen.
skal tage en allergi tablet, på dagen eller senest 1 time før vaccinationstidspunktet.
skal undgå hårdt fysisk arbejde efter vaccinationen (kun på selve dagen).
skal undgå alkohol dagen før og på selve vaccinationsdagen.
må ikke gå i varmt bad, spa eller badekar, den dag du er blevet vaccineret.
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Forberedelse til vaccinationsdagen:
At være rask 3 dage før vaccinationen vil sige:
•Du skal være feberfri.
•Du må ikke være påvirket af forkølelse, halsbetændelse o.s.v.
•Du må ikke være igang med en antibiotika kur,og den skal være afsluttet mindst 3
dage inden vaccinationen.
•Du skal være opmærksom på, at der ikke er andre symptomer, der generer dig.

Husk at ringe afbud.
•Hvis der bliver ændret i din medicin, er det vigtigt, at du siger det.
•Der er ingen grund til at stoppe med vaccinationerne, hvis du bliver gravid. Du må dog
ikke påbegynde et vaccinationsforløb.

Du vil få tilsendt første mødetid.
Herefter kan du booke tider hos sekretærerne når du er til vaccination.

Med venlig hilsen.
Personalet i Klinik for Lungesygdomme
Sekretær: 78 44 80 10. Spørgsmål angående telefontider.
Sygeplejersker:78 44 80 20 / 78 44 80 22. Spørgsmål angående vaccination.
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Medicinsk Afsnit 2 Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg. Tlf. direkte 7844 8110.
Klinik for Lungesygdomme Regionshospitalet Skive
Resenvej 25, 7800 Skive. Tlf. direkte 7844 8010.
www.hospitalsenhedmidt.dk

