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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.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
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ပမာဏ65င့် လ3ပ်45ားမ3ကဲသ့ိ7ေ့သာ သ7ကပိ်7း သငွြ်ပငလ်ကZဏာများကိ7 ေလလ့ာခဲပ့ါသည။် စJးစမ်းေလလ့ာသJများက ကာကွယေ်ဆးထိ7း]ပီးချိနတွ်င်
၎ငး်သ7က်ပိ7းများ၏ သငွြ်ပငလ်ကZဏာများ သသိာထင4်5ားစွာ ေြပာငး်လဲသာွးြခငး်မ45ိေNကာငး်ကိ7 ေတွP 45ိခဲရ့ပါသည။် အြပနအ်လ5နအ်ားြဖင့၊်
ေလလ့ာမ3တစခ်7တွင် COVID-19 ကJးစက်မ3သည် ကJးစက်]ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 60 အထNိကာေအာင် အမျိ,းသားများအတွက် မျိ,းပွား63နး် ကျဆငး်မ365င့်
ဆက်စပ်ေန6ိ7ငသ်ညကိ်7 ေတွP 45ိခဲပ့ါသည။် မညသ်ည့န်ာမကျနး်မ3ေNကာင့မ်ဆိ7ြဖစေ်သာ အဖျားေရာဂါ၊ 65င့် COVID-19 ၏ အေတွPရများေသာ
ေရာဂါလကZဏာသည် သ7က်ပိ7းထက်ွ45ိမ3ကိ7 ခဏတာ ေလျာက့ျေစမ3ကိ7 ြဖစေ်စ6ိ7ငေ်ြခ45ိပါသည။် ကိ7ယပ်Jတက်ြခငး်သည် COVID-19 
ကာကွယေ်ဆးထိ7း65ြံခငး်၏ ေဘးထက်ွဆိ7းကျိ,းြဖစေ်သာ်လညး် လက်45ိတွင် ကိ7ဗစ-်ကာကွယေ်ဆးထိ7း65]ံပီးေနာက် ကိ7ယပ်Jတက်ြခငး်သည်
သ7ကပိ်7းထကွ4်5ိမ3ေပ1သကေ်ရာကမ်345ိသညဆ်ိ7သည့် အေထာက်အထားမျိ,းမ45ိပါ။ သင့တွ်င် အြခားစိ7းရိမ်ပJပနမ်3များ45ိပါက ကျနး်မာေရး
ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်က်ေပးသJ65င့် စကားေြပာဆိ7ပါ။

ေြဖ-

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးက IVF က4သမ:များကိ4 ခံယMေနသMများတွင် ရလဒမ်ျားကိ4 ထိခိ4က်ေစသည်ဟ4 ယMဆJိ4င်သည့်အေထာက်အထားမျိBး မ>?ိပါ။ IVF 
ေအာငြ်မငမ်:J:နး်ထားေပRတွင်COVID-19 mRNA ကာကွယ်ေဆးကသက်ေရာက်မ:မ>?ိေစေDကာငး်ကိ4 ေလ့လာမ:များတွင် ေတွV >?ိထားပါသည်။
ေလ့လာမ:တစ်ခ4တွင် ကာကွယ်ေဆးထိ4းထားသည့် လMနာများJ?င့် ကာကွယ်ေဆးမထိ4းထားေသာ လMနာများDကား>?ိ သားအိမ် လ:ံVေဆာ်မ:၊ ဥ
အရည်အေသွး၊ သေJKသား ဖံွV UဖိBးမ:၊ သိ4မ့ဟ4တ် ကိ4ယ်ဝနေ်ဆာငြ်ခငး်ရလဒမ်ျားJ?င့စ်ပ်လျYး၍ သိသာထင>်?ားေသာ ြခားနားမ:မျိBး မေတွV >?ိထားပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများသည် မျိBးေအာင်မ:ကိ4 ထိခိ4က်ေစသည်၊ သိ4မ့ဟ4တ် ကိ4ယ်ဝနေ်ဆာငရ်န် F4နး်ကနေ်နရသMများအတွက်
ပိ4၍ခက်ခဲမ:ြဖစ်ေစသည်ကိ4 >?ာမေတွVထားပါ။ တ4ပ်ေကွး၊ ေမးခိ4င်ေရာဂါ၊ J?င့် ဆံ4ဆိ4န့ာ ကာကွယ်ေဆးများက့ဲသိ4ေ့သာ ကာကွယ်ေဆးအများအြပားကိ4
ကိ4ယ်ဝနေ်ဆာငေ်နစYJ?င့် ကိ4ယ်ဝနမ်ေဆာင်မီ ေဘးကငး်စွာ အလ?ည့်ကျ ထိ4းJ?ေံပးပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကိ4 ကိ4ယ်ဝနေ်ဆာငရ်န်
QကိBးစားေနသMများအပါအဝင် အသက် 6 လJ?င့အ်ထက် လMတိ4ငး်တွင် ထိ4းJ?ြံခင်းအား အDကံြပBေထာက်ခံထားပါသည်။

ေြဖ-

ေမး- COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည် ကိ2ယဝ်န်ပျကက်ျြခငး်ကိ2 ြဖစေ်စ+ိ2ငပ်ါသလား။

မဟ7တ်ပါ၊COVID-19 ကာကွယေ်ဆးသည် ကိ7ယဝ်နမ်ေဆာငမီ်၊ ေဆာငေ်နစX65င့် မီးဖွား]ပီးချိနတိ်7တွ့င် ေဘးကငး်ပါသည။်COVID-19 ကာကွယေ်ဆးထိ7း65ြံခငး်က
ကိ7ယဝ်နပ်ျက်ကျြခငး်အ6ရ̀ာယကိ်7 ြမင့တ်က်ေစ6ိ7ငသ်ည့် အေထာက်အထားမျိ,း မ45ိပါ။COVID-19 ကာကွယေ်ဆးထိ7း65ထံားသJများတွင် ကိ7ယဝ်နပ်ျက်ကျမ363နး်
ပိ7မိ7ြမင့မ်ားမ3ကိ7 45ာေတွPထားြခငး်မ45ိပါ။

ကိ7ယဝ်နပ်ျက်ကျ63နး်သည် လJများထငထ်ားသညထ်က် ပိ7၍ြမင့မ်ားပါသည၊် ကိ7ယဝ်နေ်ဆာငေ်ပါငး် 10 မ5 20 ရာခိ7င6်3နး်ခန ့သ်ည် ကိ7ယဝ်နပ်ျက်ကျကာ
အဆံ7းသတ်Nကပါသည။်ကာကွယေ်ဆးထိ7း65ထံားေသာအချိ, PလJများသည် ကိ7ယဝ်နပ်ျက်ကျြခငး်ကိ7 ေတွP Nကံ,ရ6ိ7ငေ်သာ်လညး် ၎ငး်သည် ကာကွယေ်ဆး65င့်
သကဆ်ိ7ငြ်ခငး်မ45ိပါ- ကိ7ယဝ်နပ်ျက်ကျြခငး်သည် ကာကွယေ်ဆးထိ7း65မံ3အေြခအေန65င့် သကဆ်ိ7ငြ်ခငး်မ45ိဘဲ ြဖစေ်ပ1 6ိ7ငပ်ါသည။်အမ5နတ်ကယတွ်င၊်
ကိ7ယဝ်နေ်ဆာငခ်ျိနအ်ေစာပိ7ငး်တွင် ြပငး်ထနေ်သာCOVID-19 ကJးစက်မ3 ြဖစေ်ပ1လာသJများသည် ြမင့မ်ားေသာ ကိ7ယဝ်နပ်ျက်ကျြခငး်အ6ရ̀ာယ် 45ိပါသည။်
ကာကွယေ်ဆးထိ7းြခငး်သည် သင6်5င့် သင့က်ေလးအတွက်COVID-19 ကိ7 ကာကွယ6်ိ7ငသ်ည့် အေကာငး်ဆံ7းအကာအကွယ် ြဖစပ်ါသည။်

ေြဖ-

DOH 825-053 July 2022 Burmese
ဤစာရွကစ်ာတမ်းကိ4 အြခားေဖာမကတ်စခ်4ြဖင့် ရယMလိ4ပါက 1-800-525-0127 ကိ4ဖ4နး်ေခRပါ။ နားမDကားသMများJ?င့်
အDကားအာFံ4 ချိB Vယငွး်ေနသည့် ေဖာကသ်ညမ်ျားအတကွ် 711 (Washington Relay) သိ4 ့ ဖ4နး်ေခRေပးပါ သိ4မ့ဟ4တ်
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ကိ,ယေ်ရးကိ,ယတ်ာ37င့ဆ်ိ,ငေ်သာ ေဆးဘကဆ်ိ,ငရ်ာ ဆံ,းြဖတခ်ျကမ်ျား37င့ပ်တသ်က၍် သငယ်ံ,Dကညရ်ေသာ
ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့F7ာကမ်; ကGမ်းကျငသ်H37င့် အJမဲတမ်း တိ,ငပ်ငေ်ဆးွေ3းွပါ။

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
email:civil.rights@doh.wa.gov

