
تولید روغتیااو د مثلواکسینCOVID-19د
ډٻری پوښتل شوې پوښتنې

میاشتو او لدې ډیر عمر 6د . د مثل تولید یا بارورۍ روغتیا باندې څنګھ اغیزه لريواکسین شایدCOVID-19د ولرئاندیښنھ اړهپدېچېدهخبرهنورمالدا
واکسین سپارښتنھ کوي، COVID-19د ) ناروغېو د کنترول او مخنیوي مرکزونو، CDC) Centers for Disease Control and Preventionلرونکو ټولو لپاره

وم اوسمھال پدې اړه ھیڅ شواھد شتون نلري چې ک.پشمول د ھغوی چې اوس غواړي بالربې شي، یا ھغوی چې ممکن وغواړي پھ راتلونکي کې بالربې شي
.  واکسین، اوس یا پھ راتلونکي کې د بالربیدو اړوند ستونزو المل کیږيCOVID-19واکسین، پشمول د 

ي ي چلند تاریخځینې لوستونکي ممکن پدې سند کې د پوښښ الندې نیول شوي موضوعات د ښیرازوالي مخکینیو ستونزو، د خلکو د رنګ لھ املھ د تبعیض
. ينا سازګار جنډر خلکو د روغتیا عمومآ لھ پامھ غورځول شوي شکایتونو لھ املھ حساس و/ټرانس نارینھ او ښځو/ټروما، یا پھ طبي برخھ کې د ښځو

.تھ ځوابونو پوھیدو لپاره الندې برخھ وګورئپوښتنوعام ځینېاړهپھتولیدمثل اوواکسینCOVID-19د

واکسین د زیږون کنټرول باندې اغیزه کولی شي؟COVID-19آیا د : پوښتنھ

ایا واکسین بھ زما د حیض دوره بدل کړي؟: پوښتنھ

واکسین پھ واسطھ اغیزمنھ شي؟COVID-19آیا زما د ماشومانو درلودو وړتیا بھ د : پوښتنھ
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غوی چې د واکسینونو کلینیکي ازمیښتونو کې، او د بالربیدو ھڅھ کونکي جوړو پراخھ راتلونکي مطالعھ کې، د ھCOVID-19د . ���

COVID-19واکسینونھ خوندي او 19-د کووٻډ. واکسینونھ یې کول او ھغوی چې واکسینونھ یې نھ کول د بالربیدو کچھ یو شان وه
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)،  dna snaicirtetsbO fo egelloC naciremAد. اغٻزمن دي

stsigolocenyG)ACOG ،د امریکا نسایی او والدي کالج( ،اوSociety for Maternal-Fetal Medicine)SMFM ، د میندو–
واکسین سپارښتنھ کوي چې بالرب دي، ماشوم تھ تی ورکوي، یا پالن لريCOVID-19ټولو ھغھ خلکو لپاره د )ماشومانو درملنې ټولنھ

.بالرب شي

-COVIDښیرازوالی او د : واکسین سپارښتنھ شوي دې لنک تھ ورشئCOVIDوینا اوریدو لپاره چې ولې د LaSalleاړه د ډاکټر پدې 
یوټیوب-واکسین 19

:ځواب

، لکھ د واکسین شوي یوه برخھ خلکو د واکسین کیدو وروستھ د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې د بدلون راتلو راپور ورکړی دیCOVID-19د 
، موندل شوي چې یوه مطالعھ کې2022د . میاشتنۍ ناروغۍ ډیر دوام کول، د دورو ترمینځ لنډه موده یا د عادي مھال پرتلھ د ډیرې وینې بھیدل

واکسین یې کړي د ھغوی د دوزونو شاوخوا وخت کې د ھغوی میاشتنۍ ناروغیو مودې COVID-19میاشتنۍ ناروغي لرونکي ھغھ افراد چې د 
پھ .د یوې ورځې بدلون د میاشتنۍ ناروغۍ مودې د بدلون نورمال حد کې دی. پھ اوږدوالي کې د یوې ورځې څخھ د کمې مودې ډیروالی درلود

واکسین د COVID-19پدې تړاو ھیڅ شواھد شتون نلري چې د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې د دې احتمالي لنډمھالھ بدلونونو سربیره، 
چې د کورنۍ ھغھ خلک. ستاسې میاشتنۍ ناروغۍ کې بدلون ممکن ستاسې د ھګۍ وتلو وخت کې بدلون راولي.ښیرازوالي ستونزو المل کیږي

کل اوسي چې د طبیعي پالنینګ او نور میتودونھ کاروي چې د میاشتنۍ ناروغۍ تعقیبولو باندې تکیھ لري د ھغوی لپاره ممکن دا ډیر مش
علوماتو د خپلې میاشتنۍ ناروغۍ پھ اړه غږیدو او د کورنۍ پالن پھ اړه نورو م. پالن وکړي/ھګۍ وتل مشخص کړي او د بالربیدو مخنیوی

.یږئلپاره د خپل ډاکټر سره وغږ

:ځواب

پدې وخت کې . واکسین د زیږون کنټرول ډیر یا لږ اغیزمن کويCOVID-19مطابق، پدې اړه ھیڅ شواھد شتون نلري چې د Planned Parenthoodد 
ې حال کې چې د پداس. د واکسین شوي خلکو لخوا ھیڅ راپورونھ شتون نلري دا چې د واکسین کولو وروستھ د ھغوی زیږون کنټرول کار کول پریښی دی

غۍ او د ھګۍ دا د میاشتنۍ نارو. میاشتنۍ ناروغۍ د بدلون راپورونھ شتون لري، دا پدې اغیزه نلري چې د یوه فرد د زیږون کنټرول څومره ښھ کار کوي
دې ھغوی لپاره پراوتلو دورې تعقیبولو کې مشکل پیدا کولی شي؛ کوم خلک چې د زیږون طبیعي کنټرول کاروي، لکھ د ښیرازوالي د پوھاوي میتود، د

ې ستاسې د خپلو سپارښتنھ کیږي چ. د ھګۍ د وتلو تعقیبولو کې د مرستې لپاره وسایل شتون لري. پوھیدل ممکن مشکل اوسي چې کلھ یې ھګۍ ووځي
.انتخابونو پھ اړه او د نورو معلوماتو لپاره د خپل ډاکټر سره وغږیږئ

:ځواب

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
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#:%7E:text=Women%20who%20received%20COVID%2D19,the%20range%20of%20normal%20variation.


یا د جنسي کمزورۍ المل کیږي؟/واکسین کولی شي سپرم باندې اغیزه وکړيآیا: پوښتنھ
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درملنې باندې اغیزه کوي؟) ازمیښتي لقاح(IVFآیا واکسین د : پوښتنھ

ا د واکسین، پدې وخت کې د نارینھ د مثل تولید غړو د ښیرازوالي مسایلو یCOVID-19پدې اړه ھیڅ شواھد شتون نلري چې وښئ کوم واکسین، پشمول د 
mRNAچې دسالم نارینھ و یوې وروستۍ کوچنۍ مطالعې45د. جنسي کمزورۍ المل کیږي COVIDیې کړي د سپرم واکسین

رم څیړونکو د واکسین وھلو وروستھ پدې سپ.مشخصاتو، لکھ مقدار او حرکت تھ د واکسین څخھ مخکې او وروستھ کتنھ کړې ده
عفونیت پھ ویروس د اختھ کیدو COVID-19موندلي چې د یوې مطالعېپھ ورتھ توګھ، . ځانګړتیاو کې کوم مھم بدلون ندی موندلی

د ھرې ناروغۍ لھ املھ تبھ، او د. ورځو پورې د نارینھ لپاره پھ ښیرازوالي کې د کمښت راتلو سره ممکن تړاو لري60وروستھ تر 
COVID-19کھ څھ ھم تبھ د . عام عالیم، د احتمال لھ مخې د سپرم تولید کې د لنډمھال کموالي المل کیدی شيCOVID-19 واکسین

.واکسین وروستھ تبھ د سپرم تولید باندې اغیزه کويCOVIDجانبي عوارض کیدی شي، پدې تړاو ھیڅ اوسني شواھد شتون نلري چې د 
.کھ تاسې نورې اندیښنې لرئ د خپل ډاکټر سره وغږیږئ

:ځواب

بریا کچھ IVFمطالعاتو د . درملنې الندې خلکو کې پھ پایلو باندې اغیزه کويIVFواکسین د COVID-19ھیڅ داسې شواھد شتون نلري چې وایی د 
رمینځ د د نا واکسین شوي ناروغانو پرتلھ واکسین شوي خلکو تمطالعېیوې . واکسین ھیڅ اغیزې ندي موندليCOVID-19mRNAباندې د 

دل شوي چې د ندي مون. مبیض تحریک، ھګۍ کیفیت، جنین وده، یا د بالربیدو پایلو پھ غبرګون کې ھیڅ د پام وړ توپیرونھ ندي موندلي
COVID-19یدا کويواکسین پھ ښیرازوالي اغیزه کوي، نھ ھم د بالربیدو ھڅې سره واردمخھ الس او ګریوان خلکو لپاره نورې ستونزې پ .

COVID-19د. ډیری واکسینونھ پھ منظم ډول د بالربیدو پرمھال او مخکې پھ خوندي ډول کیږي، لکھ د زکام، تیتانوس، او دفتریا واکسین
.میاشتو او ډیر عمر لرونکي ټولو خلکو لپاره سپارښتنھ کیږي، پشمول د ھغوی چې ھڅھ کوي بالرب شي6واکسین د 

:ځواب

واکسین د جنین د سقط المل کیدی شي؟COVID-19آیا د : پوښتنھ

واکسین کول د COVID-19پدې اړه ھیڅ شواھد نشتھ چې د . واکسین د بالربیدو څخھ مخکې، پرمھال او وروستھ خوندي ديCOVID-19نھ، د 
.  پروړاندې واکسین شوي خلکو ترمینځ د جنین سقط لوړه کچھ نده موندل شوېCOVID-19د . جنین د سقط خطر ډیروي

.  پورې امیندوارۍ د جنین سقط سره پای تھ رسیږيسلنھ 20څخھ تر 10د جنین د سقط کچھ د ھغھ څھ څخھ لوړه ده چې خلک فکر کوي، د شاوخوا
ام کې نیولو پرتھ د جنین سقط د واکسین وضعیت پ–ځینې خلک چې واکسین شوي ممکن د جنین سقط تجربھ کړي، مګر دا واکسین پورې تړاو نلري 

.  شدید عفونیت سره مخ کیږي د جنین سقط ډیر خطر سره مخ ديCOVID-19پھ حقیقت کې، ھغھ خلک چې د بالربتوب پھ پیل کې د . پیښیدی شي
.پروړاندې ستاسې، او ستاسې د ماشوم غوره محافت دیCOVID-19واکسین د 

:ځواب
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کاڼھ او ھغھ پیرودونکي چې د اورٻدو . تھ زنګ ووھئ1-800-525-0127د دې سند پھ بلھ بڼھ کې غوښتلو لپاره، 

سره اړیکھ ونیسي او یا د (Washington Relay) 711ستونزه لري، کوالی شي چې لھ 
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.د شخصي طبي پریکړو پھ اړه تل د خپل باوري روغتیایی کارکونکي سره مشوره وکړئ
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https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2022/large-study-provides-reassurance-that-covid-vaccination-does-not-affect-fertility-or-early-pregnancy
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