
اإلنجابیةوالصحة19-كوفیدلقاحات
األسئلة الشائعة

Centers for Disease Control and Preventionیوصي. اإلنجابیةالصحةعلى 19-كوفیدلقاحاتتأثیر منبمخاوفالناسأن یشعرمن الطبیعي
)CDC ،أشھر فما فوق، بما في ذلك النساء الالتي تحاولن الحمل اآلن، أو الالتي 6لكل َمن یبلغ ِمن العمر 19-بلقاحات كوفید)مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا

تسبب مشكالت خصوبة في الوقت الحالي، أو قد -19-بما في ذلك لقاحات كوفید-ال یوجد حالی�ا أي دلیل على أن أي لقاحات .قد تصبحن حوامل في المستقبل
.  تسببھا في المستقبل

سابقة تتعلق ھم لصدماتقد یشعر بعض القراء بالحساسیة تجاه الموضوعات التي تتناولھا ھذه الوثیقة بسبب مواجھة صعوبات تتعلق بالخصوبة سابقًا، أو تعرض
لجنسیة، في المجال األشخاص مغایري الھویة ا/ الرجال، والنساء المتحولین جنسی�ا/ بكونھم ذوي بشرة ملونة، أو الشكاوى الصحیة العامة التي تم تجاھلھا من النساء

. الطبي
.اإلنجابیةوالصحة19-كوفیدلقاحتتعلقالتياألسئلةبعضأجوبة علىلالطالعأدناهانظر

على وسائل منع الحمل؟19-ھل یمكن أن یؤثر لقاح كوفید: السؤال

ھل سیؤثر اللقاح على دورتي الشھریة؟: السؤال

على قدرتي على اإلنجاب؟19-ھل سیؤثر لقاح كوفید: السؤال

تعمل اللقاحات مع جھاز . تؤثر على الخصوبة، بصرف النظر عن الجنس-19-بما في ذلك لقاحات كوفید-ال یوجد حالی�ا أي دلیل على أن أي لقاحات 
، وفي دراسة 19-في التجارب السریریة للقاحات كوفید. المناعة في الجسم لمحاربة فیروس كورونا، ولیس لھا عالقة بأعضائك التناسلیة

وأولئك الذین 19-یداستطالعیة كبیرة لألزواج الذین یحاولون الحمل، كانت معدالت الحمل ھي نفسھا بالنسبة ألولئك الذین یتلقون لقاحات كوف
.آمنة وفعَّالة19-لقاحات كوفید. ال یتلقون اللقاحات

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)،  dna snaicirtetsbO fo egelloC naciremAتوصي
stsigolocenyG)ACOG ،الكلیة األمریكیة ألطباء النساء والتولید( ، وSociety for Maternal-Fetal Medicine)SMFM ،

.للنساء الحوامل أو المرضعات أو الالتي تخططن للحمل19-بلقاح كوفید)والجنینطب األم جمعیة

YouTube-19-الخصوبة ولقاحات كوفید: عن سبب التوصیة بلقاح كوفیدLaSalleقم بزیارة ھذا الرابط لتسمع ما یقولھ دكتور 

:اإلجابة

صر بین عن تغیُّرات في الدورة الشھریة بعد تلقي اللقاح، مثل دورات شھریة أطول أمدًا، أو فترات أق19-أبلغ بعض النساء الالتي تلقَّیْن لقاح كوفید
-د، ُوجد أن بعض النساء الحائضات الالتي تلقین لقاح كوفی2022خالل دراسة تم إجراؤھا عام . الدورات الشھریة، أو نزیف أكثر غزارة من الُمعتاد

م واحد ضمن ویُعتبر التغییر الخاص بزیادة لمدة یو. ، كان لدیھن زیادة أقل من یوم واحد في طول دوراتھن الشھریة في وقت تلقي جرعاتھن19
لیل على أن لقاحات ال یوجد دعلى الرغم من تلك التغییرات المؤقتة المحتملة في الدورة الشھریة، . النطاق الطبیعي للتغییرات في الدورات الشھریة

تي یستخدمن وسائل قد تجد النساء الال. قد یؤدي التغییر في دورتِك الشھریة إلى تغییر توقیت اإلباضة.تسبب مشكالت في الخصوبة19-كوفید
التخطیط /ة وتجنبتنظیم األسرة الطبیعیة وغیرھا من األسالیب التي تعتمد على تتبع الدورة الشھریة صعوبةً أكبر في تحدید موعد اإلباض

.ُمزود الخدمة الخاص بِك لمناقشة دورتك الشھریة ومعرفة المزید عن تنظیم األسرةتحدثي مع . للحمل
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اء حتى ھذا الوقت، لم تُبلِغ أي من النس. یجعل وسائل منع الحمل أكثر أو أقل فعالیة19-، ال یوجد دلیل على أن لقاح كوفیدPlanned Parenthoodوفقًا ـل 
الدورة الشھریة، إال أن ھذا ال على الرغم من وجود نساء أبلغن عن تغیُّرات في. الالتي تلقین اللقاح أن وسائل منع الحمل توقفت فاعلیتھا لدیھن بعد تلقي اللقاح

د النساء الالتي یمكن أن یخلق ذلك صعوبة في تتبع مواعید الدورات الشھریة وفترات اإلباضة؛ وقد تج. یؤثر على مدى جودة عمل وسائل منع الحمل لدیھن
اء على تتبع موعد ھناك وسائل یمكن أن تساعد النس. تستخدم وسائل منع الحمل الطبیعیة، مثل طریقة الوعي بالخصوبة، صعوبةً في معرفة موعد اإلباضة

.یوَصى بأن تتم استشارة مزود الخدمة الخاص بِك للتعرف على خیاراتك ومعرفة المزید. اإلباضة
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j2kWtyV4Z_w
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/covid-19-vaccines-linked-small-increase-menstrual-cycle-length#:%7E:text=Women%20who%20received%20COVID%2D19,the%20range%20of%20normal%20variation.


أو یسبب الضعف الجنسي؟/ یؤثر اللقاح على الحیوانات المنویة وھل: السؤال
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ھل یؤثر اللقاح على عالجات التلقیح الصناعي؟: السؤال

.  ذا الوقتتسبب مشكالت في األعضاء التناسلیة الذكریة مثل العقم أو الضعف الجنسي حتى ھ-19-بما في ذلك لقاحات كوفید-ال یوجد دلیل على أن أي لقاحات 
وتم فحص من نوع الحمض النووي الریبوزي المرسال،19-لقاح كوفیدتلقَّْوا رجًال في صحة جیدة45صغیرة على تم إجراء دراسة حدیثة

ائص وجد الباحثون عدم ظھور أي تغیرات جوھریة في خص.خصائص الحیوانات المنویة لدیھم، مثل الكمیة والحركة، قبل اللقاح وبعده
قد یرافقھا انخفاض في الخصوبة عند الرجال 19-أن عدوى كوفیددراسة أخرىمن ناحیة أخرى، وجدت . الحیوانات المنویة بعد تلقي اللقاح

في انخفاض -19-وھي أحد األعراض الشائعة لكوفید-یمكن أن تتسبب الحمى الناتجة عن أي مرض . یوًما بعد اإلصابة60لمدة تصل إلى 
، إال أنھ ال یوجد دلیل 19-على الرغم من أن الحمى یمكن أن تكون أحد اآلثار الجانبیة للقاح كوفید. إنتاج الحیوانات المنویة على المدى القصیر

.خاوف أخرىتحدَّث مع ُمقدم الخدمة الخاص بك إذا كانت لدیك م. حالي على أن الحمى بعد لقاح كوفید تؤثر على إنتاج الحیوانات المنویة
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تأثیر للقاح وجدت الدراسات عدم وجود. یؤثر على النتائج لدى األشخاص الذین یخضعون لعالجات التلقیح الصناعي19-ال یوجد دلیل یُشیر إلى أن لقاح كوفید
یرة في الدراسات عدم وجود فروق كبإحدىوجدت . من نوع الحمض النووي الریبوزي المرسال على معدالت نجاح عالجات التلقیح الصناعي19-كوفید

لم یتم . حم یتلقَّوا اللقااالستجابة لتحفیز المبیض، أو جودة البویضة، أو نمو الجنین، أو نتائج الحمل بین المرضى الذین تلقَّوا اللقاح والذین ل
یتم . ملتؤثر على الخصوبة وال تخلق المزید من الصعوبة ألولئك الذین یواجھون صعوبات بالفعل من أجل الح19-اكتشاف أن لقاحات كوفید

لكل من 19-لقاح كوفیدیوصى ب. إعطاء العدید من اللقاحات بشكل روتیني بأمان أثناء الحمل وقبلھ، مثل لقاحات األنفلونزا والتیتانوس والدفتیریا
.أشھر فما فوق، بما في ذلك النساء الالتي تحاولن الحمل6یبلغ من العمر 

:اإلجابة

اإلجھاض؟19-ھل یمكن أن یسبب لقاح كوفید: السؤال

لم یتم إیجاد معدالت . یزید من خطر اإلجھاض19-ال یوجد دلیل على أن الحصول على لقاحات كوفید. آمن قبل وأثناء وبعد الحمل19-ال، فإن لقاح كوفید
.  19-إجھاض أعلى ضمن النساء الالتي تلقین لقاح كوفید

ین قد تتعرض بعض النساء الالتي تلق. من حاالت الحمل تنتھي باإلجھاضبالمائة 20إلى 10ومعدالت اإلجھاض مرتفعة أكثر مما یعتقد الناس، فحوالي 
نساء الالتي یُصْبَن في الواقع، تتعرض ال. حیث یمكن أن یحدث اإلجھاض بغض النظر عن حالة تلقي اللقاح–اللقاح لإلجھاض، لكن ھذا ال یرتبط باللقاح 

.19-اللقاح ھو أفضل حمایة لِك ولطفلِك من اإلصابة بكوفید. الشدیدة في وقت مبكر من الحمل لخطر متزاید لإلجھاض19-بعدوى كوفید
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DOH 825-053 July 2022 Arabic
للعمالء الذین یعانون من الصمم أو . 0127-525-800-1لطلب الحصول على ھذه الوثیقة بتنسیق آخر، اتصل بالرقم 

أو التواصل عبر البرید اإللكتروني (Washington Relay) 711ضعف السمع، یُرجى االتصال بالرقم 
civil.rights@doh.wa.gov

.استشر دائًما أخصائي الرعایة الصحیة الذي تثق بھ بشأن القرارات الطبیة الشخصیة

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care?utm_source=redirect&utm_medium=web&utm_campaign=int
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-FAQ-Pregnancy-Vaccines-2022.1
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2022/large-study-provides-reassurance-that-covid-vaccination-does-not-affect-fertility-or-early-pregnancy
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://academic.oup.com/aje/advance-article/doi/10.1093/aje/kwac011/6511811?login=true
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2022/large-study-provides-reassurance-that-covid-vaccination-does-not-affect-fertility-or-early-pregnancy
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298#:%7E:text=Overview,even%20know%20about%20a%20pregnancy.
email:civil.rights@doh.wa.gov
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