
باروریسالمتو19-کوییدواکسن ھای
سؤاالت متداول

Centers for Disease Control and Prevention. عادی استباروری امریبر سالمت19-کوییدواکسن ھایاحتمالیتاثیرمورددرنگرانی ھاداشتن
)CDCماھھ و باالتر، از جملھ افرادی کھ در حال اقدام برای بارداری ھستند، یا کسانی کھ ممکن است در آینده 6ھر فرد بھ ) ، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری

، ھم 19-در حال حاضر شواھدی وجود ندارد کھ نشان دھند ھر واکسنی، از جملھ واکسن ھای کویید.را توصیھ می کند19-باردار شوند دریافت واکسن ھای کویید
.شونداکنون یا در آینده باعث ایجاد مشکالت بارروی می 

ی توجھی بھ ت، یا ببرخی از خوانندگان ممکن است بھ دلیل داشتن مشکالت قبلی باروری، سابقھ ضربھ روحی ناشی از رفتار نژادپرستانھ با افراد رنگین پوس
.  افراد دارای جسیت نامنطبق در حوزه پزشکی، نسبت بھ موضوعات مطرح شده در این سند حساس باشند/ مردان ترنس و زنان/ شکایات زنان

.باروری اطالعات زیر را مالحظھ نماییدو سالمت19-واکسن کوییدبھمربوطپرسش ھایبرخیبھ پاسخازاطالعبرای

می تواند روی جلوگیری از بارداری تاثیر بگذارد؟19-آیا کویید: سؤال

آیا واکسن دوره قاعدگی من را تغییر می دھد؟: سؤال

توانایی بچھ دار شدن من را تحت تاثیر قرار خواھد داد؟19-آیا واکسن کویید: سؤال

. جنسیت تاثیر می گذارد/، بر باروری، صرف نظر از جنس19-شواھدی وجود ندارد کھ نشان دھند ھر واکسنی، از جملھ واکسن ھای کویید
بالینی در آزمایشات. واکسن ھا برای مبارزه با کروناویروس با سیستم ایمنی بدن کار می کنند و در اندام ھای تناسلی خللی ایجاد نمی کنند

سن ، و در یک مطالعھ بزرگ آینده نگر روی زوجینی کھ قصد بچھ دار شدن داشتند، نرخ بارداری در افرادی کھ واک19-واکسن ھای کویید
 Centers. ایمن و موثر ھستند19-واکسن ھای کویید. دریافت کردند و کسانی کھ این واکسن ھا را دریافت نکردند یکسان بود19-کویید

for Disease Control and Prevention (CDC)، dna snaicirtetsbO fo egelloC naciremAstsigolocenyG)ACOG ،
بھ افراد )، انجمن طب مادر و جنینSMFM(Society for Maternal-Fetal Medicine، و )کالج متخصصین زنان و زایمان آمریکا

.را توصیھ می کنند19-باردار، شیرده یا کسانی کھ قصد باردار شدن دارند واکسن کویید

باروری و: در مورد اینکھ چرا واکسناسیون کویید توصیھ می شود بھ این لینک مراجعھ کنیدLaSalleبرای شنیدن صحبت ھای دکتر  
یوتیوب-19-واکسن ھای کویید

:پاسخ

ین تغییرات در دوره قاعدگی خود بعد از واکسینھ شدن، مثل دوره ھای طوالنی تر، فواصل کوتاه تر ب19-یک بخشی از افراد واکسینھ شده کویید
-، دریافتند کھ افراد در سن قاعدگی ک واکسن کویید2022در یک مطالعھ سال . دوره ھا یا خونریزی سنگین تر از حد معمول را گزارش داده اند

ه در تغییر یک روز. دریافت کرده اند طول دوره ھای قاعدگی شان در زمان دریافت دوزھای خود کمتر از یک روز افزایش پیدا کرده است19
دھند شواھدی وجود ندارد کھ نشانعلی رغم این تغییرات موقتی بالقوه در دوره قاعدگی، . دامنھ نرمال تغییرات دوره ھای قاعدگی قرار دارد

ھ از افرادی ک. تغییر در دوره قاعدگی ممکن است زمان تخمک گذاری شما را تغییر دھد.باعث مشکالت باروری می شوند19-واکسن ھای کویید
ردن دقیق روش تنظیم خانواده طبیعی یا سایر روش ھای متکی بھ پیگیری دوره قاعدگی استفاده می کنند ممکن است برایشان مشخص ک

ر در برای بحث کردن در مورد دوره قاعدگی خود و کسب اطالعات بیشت. تنظیم بارداری مشکل باشد/روزھای تخمک گذاری و جلوگیری
.مورد تنظیم خانوده با ارائھ دھنده خود گفتگو کنید
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در عین . جلوگیری از بارداری را موثرتر یا بی اثر می کنند19-، شواھدی وجود ندارد کھ نشان دھند واکسن کوییدPlanned Parenthoodبر اساس 
چھ در مورد گر. حال،گزارشی از افراد واکسینھ شده وجود ندارد کھ نشان دھد تاثیر جلوگیری از بارداری آنھا بعد از دریافت واکسن از بین رفتھ است

یگیری دوره ھای این مسئلھ می تواند پ. تغییرات دوره قاعدگی گزارشاتی وجود دارد، اما این امر روی میزان کارایی جلوگیری از بارداری فرد تاثیری ندارد
ممکن ، یقاعدگی و دوره ھای تخمک گذاری را دشوار کند؛ برای افرادی کھ از جلوگیری از بارداری طبیعی استفاده می کنند، مثل روش آگاھی از بارور

.  می کنندابزارھایی وجود دارند کھ بھ افراد در پیگیری تخمک گذاری شان کمک. است ممکن است دانستن زمان تخمک گذاری خود برای آنھا دشوار باشد
.توصیھ می شود با ارائھ دھنده خود در مورد گزینھ ھای خود و کسب اطالعات بیشتر صحبت کنید

:پاسخ

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.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


یا باعث ناتوانی جنسی شود؟/واکسن می تواند روی اسپرم تاثیر بگذارد و آیا: سؤال
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، در این دوره زمانی باعث بروز مشکالت ناباروری یا ناتوانی جنسی 19-شواھدی وجود ندارند کھ نشان دھند ھر گونھ واکسن، از جملھ واکسن ھای کویید
19-واکسن کوییدکھ یکمرد سالم45مطالعھ کوچک اخیر متشکل از یک. برای افراد دارای اندام ھای تناسلی مردانھ می شوند

mRNAیچ گونھ محققان ھ.دریافت کردند مشخصھ ھای اسپرم، مثل تعداد و حرکت، را قبل و بعد از واکسیناسیون بررسی کرده است
19-وییددریافت کھ عفونت کیک مطالعھدر عوض، . تغییر قابل توجھی در این مشخصھ ھای اسپرم بعد از واکسیناسیون پیدا نکردند

، 19-تب ناشی از ھر بیماری، و عالمت شایع کویید. روز پس از ابتال مرتبط باشد60می تواند با کاھش قدرت باروری در مردان تا 
باشد، 19-کوییدگرچھ تب می تواند یکی از عوارض جانبی واکسیناسیون. می تواند بھ طور بالقوه باعث کاھش کوتاه مدت تولید اسپرم شود

رت داشتن نگرانی در صو. اما شواھد کنونی وجود ندارد مبنی بر اینکھ کھ تب بعد از واکسیناسیون کویید روی تولید اسپرم تاثیر می گذارد
.بیشتر با ارائھ دھنده خود صحبت کنید
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مطالعات ھیچ گونھ تاثیری ناشی . انجام می دھند تاثیر می گذاردIVFروی نتایج افرادی کھ درمان ھای 19-شواھدی وجود ندارد کھ نشان دھد واکسن کویید
ذاری، ھیچ گونھ تفاوت قابل توجھی در واکنش بھ تحریک تخمک گمطالعھیک . پیدا نکردندIVFروی نرخ موفقیت 19mRNA-از واکسن کویید 

نھ تاثیری روی 19-واکسن ھای کویید. کیفیت تخمک، رشد جنین یا نتایج بارداری بین بیماران واکسینھ شده و واکسینھ نشده یافت نکرد
ن ھا مثل بیشتر واکس. باروری دارند نھ برای کسانی کھ در حال تالش برای باردار شدن ھستند باعث ایجاد مشکالت بیشتری می شوند

19-واکسن کویید. واکسن ھای آنفوالنزا، کزاز و دیفتری بھ طور معمول ھم در طول و ھم قبل از بارداری بھ طور ایمن تزریق می شوند
.ماھھ و باالتر، از جملھ افرادی کھ در حال اقدام برای بارداری ھستند توصیھ می شود6برای ھر فرد 
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می تواند باعث سقط شود؟19-آیا واکسن کویید: سؤال

خطر سقط را افزایش 19-شواھدی وجود ندارد کھ نشان دھند دریافت واکسن کویید. قبل، در طول، و بعد از بارداری ایمن است19-خیر، واکسن کویید
.  نرخ باالتر سقط یافت نشده است19-در افراد واکسینھ شده علیھ کویید. می دھند

برخی از افرادی کھ واکسینھ می شوند . بارداری ھا بھ سقط ختم می شونددرصد 20تا10نرخ سقط بیش از آن چیزی است کھ مردم فکر می کنند، حدود 
حقیقت، افرادی کھ در. سقط می تواند صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون اتفاق افتد–ممکن است سقط را تجربھ کنند، اما این ربطی بھ واکسن ندارد 

واکسیناسیون بھترین روش محافظت از شما و . می شوند بیشتر در معرض خطر سقط قرار دارند19-در اوایل بارداری دچار عفونت شدید کویید
.می باشد19-نوزادتان در برابر کویید
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DOH 825-053 July 2022 Farsi
افراد ناشنوا یا دچار مشکالت . تماس بگیرید0127-525-800-1برای درخواست این سند در قالبی دیگر، با شماره تلفن

ایمیل ارسال civil.rights@doh.wa.govتماس بگیرند یا بھ نشانی (Washington Relay) 711شنوایی، لطفاً با شماره 
کنند

.ھمیشھ برای تصمیمات پزشکی شخصی خود با متخصص مراقبت درمانی مورد اعتماد خود مشورت کنید

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
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