
COVID-19खोप र प्रजनन स्वास््य
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
COVID-19 खोपहरूले प्रजनन स्वास््यलाई कसरी असर गनन सक्छ भन्ने बारेमा धिन्ता हुनु स्वाभाववक हो । Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC, रोग ननयन्रण तथा रोकथाम केन्र) ले अहहले गभनवती हुन खोजजरहेका वा भववष्यमा गभनवती हुन सक्ने 
लगायत 6 महहना वा सोभन्दा बढी उमेरका सबै व्यजक्तहरूका लाधग COVID-19 खोप लगाउन ससफाररस गदनछ । COVID-19 ववरुद्धको 
खोप लगायत अन्य कुनै पनन खोपले महहला वा पुरुषको प्रजनन क्षमतामा असर गने कुराको हालसम्म कुनै पनन प्रमाण भेहिएको 
छैन ।
पहहले सामना गरेका प्रजननसँग सम्बजन्ित संघषनहरू, अस्वेत माननसहरूको जानतभेदी व्यवहारको ऐनतहाससक आघात वा मेडिकल 
क्षेरसभर सामान्यतया बेवास्ता गररने महहला/ट्रान्स (अन्तरसलङ्गी) पुरुष र महहला/कुनै सलङ्गसँग पहहिान नगने व्यजक्तका स्वास््य 
सम्बन्िी गुनासोहरूका कारणले केही पाठकहरू यस कागजातमा समेहिएका ववषयहरूप्रनत संवेदनशील हुन सक्छन । । 
COVID-19 ववरुद्धको खोप र प्रजनन स्वास््यका बारेमा केही सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ जान्न तल हेननहुोस ्।

प्रश्न: के COVID-19 ववरुद्धको खोपले गर्नुनरोधका उपायलाई असर गनु सक्छ ?

प्रश्न: के खोपले मेरो महहनावारी चक्रमा पररवतनु ल्याउँछ ?

प्रश्न: के COVID-19 ववरुद्धको खोप लगाउनाले मेरो बच्चा जन्माउने क्षमतामा प्रर्ाव पने छ ?

COVID-19 ववरुद्धको खोप लगायत कुनै पनन खोपले जुनसुकै सलङ्गको भए पनन प्रजनन क्षमतामा असर गछन भन्ने 
कुराको कुनै प्रमाण भेहिएको छैन । खोपहरूले कोरोनाभाइरससगँ लड्न तपाईंको शरीरको प्रनतरक्षा प्रणालीसगँ काम गदनछन । 
र तपाईंको प्रजनन अङ्गहरूमा कुनै हस्तक्षेप गदैनन । । COVID-19 ववरुद्धका खोपहरूको जक्लननकल परीक्षणहरूमा र 
गभनिारण गने प्रयास गरररहेका दम्पजततहरूको ठूलो सम्भाव्यता अध्ययनमा COVID-19 खोपहरू लगाउने र 
नलगाउनेहरूमा गभनवती हुने दर समान धथए । COVID-19 ववरुद्धका खोपहरू सुरक्षक्षत र प्रभावकारी छन । । Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC), American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG, अमेररकी प्रसूनत ववशेषज्ञ र स्री-रोग ववशेषज्ञ कलेज), र Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, 

मात-ृभ्रूण औषधि समाज) (अङ्रेजीमा मार) गभनवती, ल्याक्िेहिङ वा गभनवती हुने योजना बनाएका माननसहरूका लाधग 
COVID-19 ववरुद्धको खोप ससफाररस गछनन । ।
कोसभि ववरुद्धको खोप लगाउन ककन ससफाररस गररएको छ भन्ने बारेमा िाक्िर LaSalle को वविार सुन्न यस 
सलङ्कमा जानुहोस ।: प्रजनन क्षमता र COVID-19 ववरुद्धका खोपहरू - YouTube

उत्तर:

COVID-19 ववरुद्धको खोप लगाएका व्यजक्तहरूमध्ये केही माननसहरूले खोप लगाएपनछ आफ्नो महहनावारी िक्रमा लामो 
समयसम्म महहनावारी रहने, नछिो-नछिो महहनावारी हुने वा सामान्यभन्दा िेरै रक्तस्राव हुने जस्ता पररवतननहरू आएको 
बताएका छन । । 2022 को एक अध्ययनमा, के पतता लाग्यो भने COVID-19 ववरुद्धको खोप लगाएका महहनावारी 
भइरहेका व्यजक्तहरू उनीहरूले उक्त खोपको िोज लगाउने समयमा उनीहरूको महहनावारी िक्रको अवधिमा एक हदनभन्दा 
कम समय ववृद्ध भएको धथयो । महहनावारी िक्रमा एक हदन तलमाधथ हुनु सामान्य दायरासभर पदनछ । महहनावारी िक्रमा 
यी सम्भाववत अस्थायी पररवतननहरूको बावजुद, COVID-19 ववरुद्धका खोपहरूले प्रजनन समस्याहरू ननम्तत्याउने कन नै 
प्रमाण रे्हिएको छैन । तपाईंको महहनावारी िक्र पररवतनन हँुदा तपाईंको डिम्बोतसजननको समय पररवतनन हुन सक्छ । 
प्राकृनतक पररवार ननयोजन र महहनावारी िक्रको ट्र्याककङमा आिाररत अन्य ववधिहरू अपनाउने माननसहरूलाई 
डिम्बोतसजननको सही समय पहहिान गनन र गभन रहन नहदन/गभनिारणको योजना बनाउन गाह्रो बनाउन सक्छ । आफ्नो 
महहनावारी िक्रको बारेमा छलफल गनन र पररवार ननयोजनको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गनन आफ्नो स्वास््य सेवा 
प्रदायकसँग कुरा गनुनहोस । ।

उत्तर:

Planned Parenthood का अनुसार, COVID-19 ववरुद्धको खोपले गभनननरोिका उपायलाई िेरै वा कम प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने 
कुराको कुनै प्रमाण छैन । हाल, खोप लगाएका व्यजक्तहरूबाि उनीहरूको गभनननरोिक सािनले खोप लगाएपनछ काम गनन 
छोिकेो कुनै ररपोिन आएको छैन । महहनावारी िक्र पररवतनन भएको बारेमा ररपोिनहरू प्राप्त भए तापनन यसले व्यजक्तको 
गभनननरोिक सािनले कजततको राम्रोसँग काम गछन भन्ने कुरालाई असर गदैन । यसले महहनावारी िक्र र डिम्बोतसजनन अवधि 
ट्र्याक गननमा कहठनाइ ससजनना गनन सक््यो; प्रजनन उवनरा अवधिसम्बन्िी सिेतना ववधि जस्ता प्राकृनतक गभनननरोिका उपाय 
अपनाउने माननसहरूलाई उनीहरूको डिम्बोतसजननको समय थाहा पाउन गाह्रो हुन सक्छ । माननसहरूलाई उनीहरूको डिम्बोतसजनन 
ट्र्याक गनन मद्दत गनन सक्ने सािनहरू उपलब्ि छन । । तपाईंका ववकल्पहरू र अन्य थप कुराहरूको बारेमा जानकारी पाउन 
आफ्ना प्रदायकसँग छलफल गनन ससफाररस गररन्छ ।

उत्तर:

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#:~:text=Women%20who%20received%20COVID%2D19,the%20range%20of%20normal%20variation.


प्रश्न: के खोपलगाउँदाशनक्रकीिमाअसरगनु वानपनुंसकताहननवादनवै समस्याहननसक्छ?
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प्रश्न: के खोप लगाउँदा IVF (इन भर्ट्रो फहिुलाइजेसन) उपचारमा असर पछु ?

हालसम्म COVID-19 ववरुद्धको खोप लगायत कुनै पनन खोपले पुरुष प्रजनन अङ्ग भएकाहरूलाई बाँझोपन वा नपंुसकताको 
समस्या ननम्तयाउँछ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण भेहिएको छैन । COVID-19 ववरुद्धको mRNA खोप लगाउने 45 जना स्वस्थ 
पुरुषहरूलाई सहभागी गराएर भखनरै गररएको एउिा सानो अध्ययनमा खोप लगाउनुअनघ र पनछको शुक्रकीिका 
ववशेषताहरू, गुणस्तर र िाल आहद अध्ययन गररएको धथयो । खोजकतानहरूले खोप लगाएपनछ शुक्रकीिका यी 
ववशेषताहरूमा कुनै ववशेष पररवतननहरू आएको पतता लगाएनन । । वैकजल्पक रूपमा, एक अध्ययनमा के पतता लाग्यो 
भने COVID-19 सङ्क्रमणले सङ्क्रमणपनछका 60 हदनसम्म पुरुषहरूको प्रजनन क्षमतामा कमी आउन सक्छ । कुनै 
पनन रोगका कारणले ज्वरो आउँदा, जुन COVID-19 को एउिा सामान्य लक्षण पनन हो, यसले सम्भाववत रूपमा छोिो 
अवधिका लाधग शुक्रकीि उतपादनमा कमी गराउन सक्छ । COVID-19 ववरुद्धको खोपको साइि इफेक्िको रूपमा ज्वरो 
आउन सक्ने भए पनन, कोसभि ववरुद्धको खोप लगाएपनछ शुक्रकीि उतपादनमा असर गछन भन्ने कुराको हालसम्म कुनै 
प्रमाण भेहिएको छैन । तपाईंसँग थप जजज्ञासाहरू छन । भने आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकसँग कुरा गनुनहोस । ।

उत्तर:

COVID-19 ववरुद्धको खोपले IVF उपिार गराइरहेका माननसहरूमा उपिारका ननतजालाई असर गछन भन्ने कुराको कुनै प्रमाण 
भेहिएको छैन । अध्ययनहरूले IVF को सफलता दरहरूमा COVID-19 ववरुद्धको mRNA खोपको कुनै प्रभाव फेला पारेको छैन । 
एक अध्ययनले खोप लगाएका र खोप नलगाएका माननसहरू बीि डिम्बरजन्थ उततेजनामा प्रनतकक्रया, अण्िाको गुणस्तर, 
भ्रूणको ववकास वा गभानवस्थाको ननतजाको तुलना गदान कुनै उल्लेख्य सभन्नताहरू फेला परेन । COVID-19 ववरुद्धका 
खोपहरूले प्रजनन क्षमतालाई कुनै असर पाने प्रमाण भेहिएको छैन, न त पहहले नै गभनिारण गनन संघषन गरररहेकाहरूका 
लाधग थप कहठनाइ ससजनना गने देखखएको छ । थुपै्र खोपहरू गभानवस्थाको समयमा र गभन रहनुअनघ ननयसमत एवं 
सुरक्षक्षत रूपमा हदइन्छ, जस्तै फ्ल,ू हििानस र डिप्थेररया खोपहरू । गभनिारण गने प्रयास गरररहेकाहरू लगायत 6
महहना वा सोभन्दा बढी उमेरका सबै माननसलाई COVID-19 ववरुद्धको खोप लगाउन ससफाररस गररन्छ ।

उत्तर:

प्रश्न: के COVID-19 ववरुद्धको खोपले गर्पुतन गराउन सक्छ ?

होइन, COVID-19 ववरुद्धको खोप गभानवस्थाअनघ, गभनवनत हँुदा र तयसपनछ पनन सुरक्षक्षत छ । COVID-19 ववरुद्धका खोपहरू 
लगाउँदा गभनपतनको जोखखम बढ्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण भेहिएको छैन । COVID-19 ववरुद्धको खोप लगाएकाहरूमा 
गभनपतनको उच्ि दर भएको देखखएको छैन । 
गभनपतनको दर माननसहरूले सोिेभन्दा बढी छ । लगभग 10 देखख 20 प्रनतशत गभन तुहहन्छन । । खोप लगाएका केही 
व्यजक्तहरूमा गभनपतन हुन सक्छ, तर तयो खोपको कारणले भएको होइन । खोप लगाएको भए पनन नलगाएको भए पनन 
गभनपतन हुन सक्छ । वास्तवमा, गभानवस्थाको सुरुमै गम्भीर COVID-19 सङ्क्रमण हुने माननसहरूमा गभनपतनको जोखखम 
बढी हुन्छ । खोप लगाउनु भनेको तपाईं र तपाईंको बच्िाका लाधग COVID-19 ववरुद्ध सवोतकृष्ि सुरक्षा उपाय हो ।

उत्तर:
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यो कागजातलाई अको ढाँिामा अनुरोि गनन 1-800-525-0127 मा फोन गनुनहोस । । सुन्न नसक्ने 
वा सुन्न गाह्रो हुने राहकहरूले, कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन गनुनहोस । वा 
civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल गनुनहोस । ।

व्यक्क्तगत मेडिकल ननणयुहरू गदाु सधैँ आफ्नो ववश्वसनीय स्वास््य सेवा प्रदायकसँग परामशु भलननहोस ् ।

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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360
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#:~:text=Overview,even%20know%20about%20a%20pregnancy.
email:civil.rights@doh.wa.gov

