
COVID-19ਵੈਕਸੀਨਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਸਹਤ
ਅਕਸਰ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਿੰ ਤਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੁੱਲ ਹੈ ਚਕ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਜਣਨ ਚਸਹਤ ਨ ਿੰ ਚਕਵੇਂ ਪਰਭਾਚਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਚਨਯਿੰ ਤਰਣ ਕੇਂਦਰ), 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੁੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ COVID-19 

ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਵੁੱ  ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਭਚਵੁੱ ਖ ਚਵੁੱ  ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੇਤ ਚਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ ਣ ਜਾਂ ਭਚਵੁੱ ਖ ਚਵੁੱ  ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸਮੁੱ ਚਸਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਚਪਛਲੇ ਸਿੰ ਘਰਸ, ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਰਿੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਚਵ ਕਾਰ ਚਵਤਕਰੇ ਦੇ ਪ ਰਾਣੇ ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ, 

ਔਰਤਾਂ/ਟਰਾਂਸ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ/ਚਲਿੰ ਗ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਸਹਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਚਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਵੁੱ  ਸਾਮਲ ਚਵਸੇ ਕ ਝ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰ ਵੇਦਨਸੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭ ਸਨਰੋਧਕ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨਮੇਰਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਬਦਲਜਾਵੇਗਾ?

ਸਵਾਲ: ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੋਵਗੇੀ?
ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚਕਸੇ ਵੀ ਚਲਿੰ ਗ ਦੀ ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਨ ਿੰ ਪਰਭਾਚਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪਰਚਤਰੋਧੀ ਚਸਸਟਮ ਨ ਿੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ
ਜਣਨ ਅਿੰ ਗਾਂ ਚਵੁੱ  ਦਖਲਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਚਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਚਵੁੱ   ਅਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਚਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋਚੜਆਂ ਉੱਤੇ ਵੁੱ ਡੇ ਪੁੱ ਧਰ ਚਵੁੱ   ਕੀਤੇ ਅਚਧਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੁੱ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਚਲਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਚਵੁੱ   ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੁੱ ਕ-ਸਮਾਨ ਸਨ। COVID-19 ਦੀਆਂ 
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸ ਰੁੱ ਚਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹਨ। Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG, ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਿ ਔਬਸਟੇਟਰੀਸੀਅਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਚਜਸਟ), ਅਤੇ Society 

for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, ਸ ਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਮੈਟਰਨਲ-ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਸਨ) ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਦ ੁੱ ਧ   ਿੰ ਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

COVID ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਕਉਂ ਚਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ LaSalle ਦੇ ਚਵ ਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਚਲਿੰ ਕ 
'ਤੇ ਜਾਓ: ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ - YouTube

ਜਵਾਬ:

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ   ੁੱ ਕੀਆਂ ਕ ਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਕਰ ਚਵੁੱ  
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਲਿੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਲਣਾ, ਛੋਟੇ ਅਿੰ ਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ
ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੁੱ ਧ ਖ ਨ ਵਗਣਾ। 2022 ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਅਚਧਐਨ ਚਵੁੱ  , ਇਹ ਪਤਾ ਲੁੱ ਚਗਆ ਸੀ ਚਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ   ੁੱ ਕੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਚਜਹਨਾਂ ਨ ਿੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਖ ਰਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਕਰ ਦੀ ਲਿੰ ਬਾਈ ਚਵੁੱ  ਇੁੱ ਕ ਚਦਨ ਤੋਂ
ਘੁੱ ਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੁੱ ਕ ਚਦਨ ਦਾ ਪਚਰਵਰਤਨ, ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਕਰਾਂ ਚਵੁੱ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਚਰਵਰਤਨ ਦੀ ਆਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ
ਮਿੰ ਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਕਰ ਚਵੁੱ  ਇਹਨਾਂ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਕ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਣਨ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ ਹਾਡੇ  ੁੱ ਕਰ ਚਵੁੱ  ਤਬਦੀਲੀ ਤ ਹਾਡੇ ਓਵਯ ਲੇਸ਼ਨ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ਿੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਜਹੜੇ ਲੋਕ ਕ ਦਰਤੀ ਪਚਰਵਾਰ ਚਨਯੋਜਨ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਕਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ 
ਤਰੀਚਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਓਵਯ ਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੀਕ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬ ਣ/ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 
ਚਵੁੱ   ਚਦੁੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਕਰ ਬਾਰੇ ਚਵ ਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਚਨਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਜਵਾਬ:

Planned Parenthood ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਕCOVID -19 ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭ ਚਨਰੋਧਕ ਨ ਿੰ ਘੁੱ ਟ ਜਾਂ ਵੁੱ ਧ
ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਅਚਜਹੀ ਕੋਈ ਚਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਚਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚਨਰੋਧਕ ਨੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਚਦੁੱ ਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਚਕ ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਕਰ ਚਵੁੱ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਪੋਰਟਾਂ
ਮੌਜ ਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚਕ ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤੀ ਦਾ ਗਰਭ ਚਨਰੋਧਕ ਚਕਿੰ ਨੀ ਕ  ਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਿੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਵਾਰੀ  ੁੱ ਕਰ ਅਤੇ ਓਵਯ ਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ਿੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਚਵੁੱ  ਮ ਸਚਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕ ਦਰਤੀ
ਗਰਭ ਚਨਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਚਵਧੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਚਵੁੱ  ਚਦੁੱ ਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਕ
ਉਹ ਕਦੋਂ ਓਵਯ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਚਜਹੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ ਓਵਯ ਲੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਚਵੁੱ  ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਚਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਜਵਾਬ:

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.


ਸਵਾਲ: ਕੀ ਵੈਕਸੀਨਸੁਕਰਾਣ ਆਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤਕਰਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾਂਨਪ੍ੁੂੰ ਸਕਤਾਦਾਕਾਰਨਬਣਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਰੋਤ
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ਸਵਾਲ: ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ IVF (ਇਨ ਸਵਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸਨ) ਉਪ੍ਚਾਰ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਚਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚਦਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚਕCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੇਤ ਚਕਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਚਵੁੱ  ਬਾਂਝਪਣ ਜਾਂ ਨਪ ਿੰ ਸਕਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚਸਆਆਉਂਦੀ ਹੈ। mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ   ੁੱ ਕੇ 45 ਚਸਹਤਮਿੰ ਦ ਪ ਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 
ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਚਜਹੇ ਅਚਧਐਨ ਚਵੁੱ   ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚਵੁੱ   ਸ ਕਰਾਣ ਆ ਂਦੀਆਂ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ 
ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਚਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਸੀ। ਚਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ   ੁੱ ਕੇ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ ਕਰਾਣ ਆਂ 
ਦੀਆਂ ਚਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਚਵੁੱ   ਕੋਈ ਮਹੁੱ ਤਵਪ ਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਦਖੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੁੱ ਕ ਅਚਧਐਨ ਚਵੁੱ   ਇਹ ਪਤਾ 
ਲੁੱ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕ COVID-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਚਵੁੱ   60 ਚਦਨਾਂ ਤੁੱ ਕ ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਚਵੁੱ   ਆਈ ਚਗਰਾਵਟ COVID-19 
ਸਿੰ ਕਰਮਣ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਚਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਕਸੇ ਵੀ ਚਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬ ਖ਼ਾਰ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਚਕਸੇ ਆਮ ਲੁੱ ਛਣ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਸ ਕਰਾਣ ਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚਵੁੱ   ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਚਕ ਬ ਖ਼ਾਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ 
ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਕ COVID ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ 
ਬ ਖ਼ਾਰ ਸ ਕਰਾਣ ਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨ ਿੰ  ਪਰਭਾਚਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚ ਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਜਵਾਬ:

ਅਚਜਹਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚਕCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨ IVF ਉਪ ਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਚਜਆਂ ਨ ਿੰ ਪਰਭਾਚਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਚਧਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੁੱ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕCOVID-19 mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ IVF ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ
ਅਚਧਐਨ ਚਵੁੱ  , ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ   ੁੱ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਨਹ ਾਂ ਚਵੁੱ   ਅਿੰ ਡਕੋਸਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ, ਅਿੰ ਡੇ ਦੀ ਗ ਣਵੁੱ ਤਾ, 
ਭਰ ਣ ਦੇ ਚਵਕਾਸ, ਜਾਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਚਜਆਂ ਚਵੁੱ   ਕੋਈ ਮਹੁੱ ਤਵਪ ਰਨ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨ ਿੰ  ਨਹੀਂ ਚਮਚਲਆ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ 
ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਚਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਚਦੁੱ ਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਚਹਲਾਂ ਹੀ 
ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਚਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ 
ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਰੁੱ ਚਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਫਲ , ਟੈਟਨਸ, ਅਤੇ ਚਡਪਥੀਰੀਆ ਵੈਕਸੀਨ। COVID-19 
ਵੈਕਸੀਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੁੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਵੁੱ   ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬ:

ਸਵਾਲ: ਕੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭਪ੍ਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਰੁੱ ਚਖਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ
ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਕCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੁੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਜਹੜੇ ਲੋਕCOVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ
  ੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚਵੁੱ  ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਚਵੁੱ  ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨ ਿੰ ਨਹੀਂ ਚਮਚਲਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਚਜਿੰ ਨੀ ਸੋ ਦੇ ਹਨ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚਕਤੇ ਵੁੱ ਧ ਹੈ, ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਪਰਤੀਸਤ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚਵੁੱ  ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਚਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਵੁੱ  ੋਂ ਕ ਝ ਨ ਿੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ–
ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱ ਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੁੱ ਗੀ ਹੋਵ,ੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ ਰ ਆਤੀ ਸਮੇਂ ਚਵੁੱ  COVID-19 ਨਾਲ
ਗਿੰ ਭੀਰ ਰ ਪ ਚਵੁੱ  ਚਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚਵੁੱ  ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਤ ਹਾਨ ਿੰ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਬੁੱ  ੇ ਨ ਿੰ
COVID-19 ਤੋਂ ਬ ਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ:
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