COVID-19వ్యాక్సిన్లు మరియు పున్రుత్పత్తి ఆరోగ్ాం
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

ప్ునరుతపత్తి ఆరోగ్యం మీద COVID-19 వ్ాయక్సినల ప్రభావం ఏవిధంగా ఉంట ందో అనే ఆందో ళన ఉండడం మామూలే. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, వ్ాయధి నియంతరణ, నివ్ారణా క్ేందారలు) గ్రభం దాలాాలనుకుంట నన వ్ారితో, లేదా భవిష్యతత
ి లో గ్రభం దాలాాలనుకుంట నన వ్ారితో
సహా 6 నెలలు అంతకంటే ఎకుువ వయసు ఉనన ప్రత్తఒకురు COVID-19 వ్ాయక్సిన్ తీసుక్ోవ్ాలని సిఫారసు చేసి ్ ంది. COVID-19 వ్ాయక్సినల తో సహా, ఏ
వ్ాయక్సిను
ల కూడా ప్రసి ుతం లేదా భవిష్యతత
ి లో సంతానసాఫలయత సమసయలకు క్ారణం క్ాగ్లవని చెప్పడానిక్స ఎలాంటి ఆధారం ప్రసి ుతం అందుబాట లో
లేదు.
సంతాన సాఫలయత విష్యంలో గ్తంలో ఎదురైన సమసయల క్ారణంగా, చరితల
ర ో వయకుిల రంగ్ు ఆధారంగా ఎదురకునన వివక్ష మిగిల్చాన గాయాల
క్ారణంగా, లేదా మహిళలు/ల్చంగ్ మారిపడి చేయంచుకునన ప్ురుష్తలు మరియు మహిళలు/నిరాారిత ల్చంగ్ం లేని వయకుిల ఆరోగ్య సమసయలను వ్ెైదయ
రంగ్ం సరవసాధారణంగా విసమరించిన తీరు క్ారణంగా, ఈ డాకుయమంట్లో పేరకునబడిన అంశాలు చదవడం క్ ంతమంది పాఠకులకు ఇబబందిగా
అనిపించవచుా.
COVID-19 వ్యాక్సిన్ మరియు పున్రుత్పత్తి ఆరోగ్ాం గ్ురించి క్ొన్ని సరవసయధారణ పరశ్ిలకు సమాధాన్ం క్ోసం క్సంర ద చూడండి.

పర: పిలులన్ల కనే నా సయమర్యం మీద COVID-19 వ్యాక్సిన్ పరభావం చూపిసి లందా?

జ:

సెక్సి/ల్చంగ్ంతో సంబంధం లేకుండా COVID-19 వ్ాయక్సిన్లతో సహా ఏ వ్ాయక్సిన్వలల సంతానోతపత్తి సమసయలు వసాియని చెప్పడానిక్స
ప్రసి ుతం ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. వ్ాయక్సిను
ల కరోనా వ్ెైరస్ మీద ప్ రాడడం క్ోసం మీ రోగ్ నిరోధక వయవసథ తో కల్చసి ప్నిచేసి ాయే తప్ప, మీ
ప్ునరుతపత్తి అవయవ్ాల మీద ప్నిచేయవు. COVID-19 వ్ాయక్సిన్్లు ప ందిన వ్ారిలోనూ మరియు వ్ాయక్సిను
ల తీసుక్ోని వ్ారిలోనూ
గ్రభం ధరించే అవక్ాశాలు ఒక్ేలా ఉననటల COVID-19 వ్ాయక్సిన్్లకు సంబంధించి జరిగిన క్సలనికల్ టరయల్ి్లోనూ, గ్రభం దాలాడానిక్స
ప్రయత్తనసుినన జంటల మీద నిరవహించిన దీరఘక్ాల్చక అధయయనంలోనూ తేల్చంది. COVID-19 వ్ాయక్సిను
ల సురక్షితమైనవి,
సమరావంతమైనవి. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG, అమరికన్్క్ాలేజ్్ఆఫ్్అబ్సె టష
ర ియన్ి్అండ్్గైనక్ాలజిస్ె ్), మరియు్Society for Maternal-Fetal
Medicine (SMFM, స సెైటర్ఫర్్మటరనల్-ఫెటల్్మడిసిన్) వ్ారు COVID-19 వ్ాయక్సిన్ను గ్రభవతతలకు, పాల్చచేా తలులలకు లేదా
గ్రభం ధరించే ఆలోచనలో ఉననవ్ారిక్స సిఫారుి చేశారు.
COVID వ్ాయక్సిన్ను ఎందుకు సిఫారుి చేశారో డాకెర్ LaSalle దావరా తెలుసుక్ోవడం క్ోసం ఈ ల్చంక్స్ను సందరిశంచండి:
సంతానసాఫయలత మరియు COVID-19 వ్ాయక్సిను
ల - YouTube

పర: వ్యాక్సిన్ క్యరణంగయ నా రుత్ చకరంలో మారుప వసలిందా?

జ:

COVID-19 వ్ాయక్సిను
ల తీసుకునన వ్ారిలో క్ ంతమంది తాము వ్ాయక్సిన్ తీసుకునన తరావత రుతతసారవం దీరఘక్ాలం క్ నసాగ్డం,
రుతతచక్ాాల మధయలో తకుువ విరామాలు లేదా సాధారణం కంటే ఎకుువ రకి సారవం లాంటి మారుపలు తమ రుతతచకాంలో
చోట చేసుకుననటల నివ్ేదించారు. రుతతసారవం అవుతతననవ్ాళల కు COVID-19 వ్ాయక్సిన్్డో సులు తీసుకునన సమయంలో వ్ారి
రుతతచకాం క్ాలవయవధి ఒక రోజు కంటే తకుువ పెరిగినటల 2022లో నిరవహించిన అధయయనంలో గ్ురిించారు. ఒక-రోజు మారుప
అనేది సాధారణ రుతత చక్ాాల మారుపగానే ప్రిగ్ణిసి ారు. రుతతచకాంలో ఈ తాతాుల్చక మారుపలు చోట చేసుకునే అవక్ాశ్మునాన,
COVID-19 వ్యాక్సిన్లు సంతాన్ సయఫ్ాల సమసాలకు క్యరణమవుతాయన్న చెపపడాన్నక్స ఏ ఆధారం లేదల. మీ రుతతచకాంలో మారుప
అనేది మీ అండో తాపదన సమయానిన మారావచుా. సహజ కుట ంబ నియంతరణ ప్దా త్త మరియు రుతతచకా సమయానిన
గ్ురిించడం మీద ఆధారప్డే ఇతర ప్దా తతలు పాటించేవ్ాళల కు అండో తాపదనను సరిగా ా గ్ురిించడం మరియు గ్రాభనిన
నివ్ారించడం/పాలన్ చేయడం చాలా కష్ె ంగా మారవచుా. మీరుతతచకాం గ్ురించి చరిాంచి కుట ంబ నియంతరణ గ్ురించి మరింత
తెలుసుక్ోవడం క్ోసం మీ ప ర వ్ెైడర్్తో మాటాలడండి.

పర: COVID-19 వ్యాక్సిన్ గ్రభ న్నరోధం మీద పరభావం చూపుత్ ందా?

జ:

Planned Parenthood ప్రక్ారం, COVID-19 వ్ాయక్సిన్ అనేది గ్రభనిరోధం మీద ఎకుువ లేదా తకుువ ప్రభావితం చూపిసి ాయనడానిక్స
ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. వ్ాయక్సిన్ తీసుకునన తరావత తమ గ్రభనిరోధం ప్ని చేయడం ఆగిప్ యనటల గా వ్ాయక్సిన్ తీసుకుననవ్ాళల
దగ్ా రి నుండి ప్రసి ుతానిక్స ఎలాంటి నివ్ేదికలు లేవు. రుతతచకాంలో మారుపల గ్ురించిన నివ్ేదికలు ఉననప్పటిక్,ీ అది వయక్సి గ్రభనిరోధం
ఎంతబాగా ప్నిచేసి ుందనే దానీ మీద ప్రభావం చూప్దు. దీనివలల రుతత చక్ాాల, అండో తాపదన క్ాల వయవధులను గ్ురిించడంలో కష్ె ం
ఎదురుక్ావచుా; సంతాన సాఫలయ అవగాహన ప్దా త్త లాంటి సహజ గ్రభ నిరోధక్ానిన ఉప్యోగించేవ్ాళల కు తమ అండో తాపదన ఎప్ుపడు
జరుగ్ుతోందో తెలుసుక్ోవడం కష్ె ంక్ావచుా. వయకుిలు తమ అండో తాపదనను గ్ురిించడంలో సహాయప్డే ఉప్కరణాలు ఉనానయ.
మీకునన ఎంపికల గ్ురించి తెలుసుక్ోవడానిక్స, మరింత సమాచారం తెలుసుక్ోవడానిక్స మీ ప ర వ్ెైడర్్ను సంప్రదించాల్చిందిగా సిఫారుి
చేసి ునానరు.

పర: వ్యాక్సిన్ అనేది వీరాం మీద పరభావం చూపుత్ ందా మరియు/లేదా న్పుంసకతావన్నక్స క్యరణమవుత్ ందా?

జ:

COVID-19 వ్ాయక్సిన్లతో సహా ఏ వ్ాయక్సిన్లూ ప్ునరుతఫత్తి అవయవ్ాల సంబంధిత సమసయలునన ప్ురుష్తలలో సంతాన లేమి లేదా
నప్ుంసకతవం కల్చగిసి ాయనడానిక్స చెప్పడానిక్స ప్రసి ుతం ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. ఇటరవల 45 మంది ఆరోగ్యవంతతల ైన ప్ురుష్తల
మీద ఒక చినన అధయయనం నిరవహించారు. వీళలల mRNA COVID-19 వ్ాయక్సిన్ తీసుక్ోవడానిక్స ముందు, తరావత వీరిలో
వీరయం ప్రిమాణం మరియు కదల్చక లాంటి అంశాలను ప్రిశీల్చంచారు. వ్ాయక్సినేష్న్ తరువ్ాత, వీరాయనిక్స సంబంధించిన ఈ
అంశాలోల గ్ణనీయమైన మారుపలేవీ లేవని ప్రిశోధకులు కనుగకనానరు. అదే సమయంలో, COVID-19 ఇనెఫక్షన్ స్ కడం వలల
ప్ురుష్తలోల 60 రోజుల వరకు సంతాన సాఫలయత సామరథయం తగిావుండవచాని ఒక అధయయనంలోగ్ురిించారు. ఏదెైనా అనారోగ్యం
వలల వచేా జవరం, అలాగే COVID-19 వలల సాధారణంగా వచేా జవరం క్ారణంగా సవలప క్ాలం పాట వీరయం ఉతపత్తి తగేా
అవక్ాశ్ం ఉంది. జవరం అనేది COVID-19 వ్ాయక్సినేష్న్ సంబంధిత దుష్్రభావం అయనప్పటిక్ీ, COVID- వ్ాయక్సినేష్న్
తరువ్ాత వచేా జవరం క్ారణంగా వీరయం ఉతపత్తి మీద ప్రభావం ప్డుతతందనడానిక్స ప్రసి ుతం ఎలాంటి ఆధారం లేదు. మీకు
ఇంక్ా ఏవ్ెైనా ఆందో ళనలు ఉంటే, మీ ప ర వ్ెైడర్్తో మాటాలడండి.

పర: వ్యాక్సిన్ అనేది IVF (ఇన్ విట్రర ఫెరిల ైజేషన్) చిక్సత్ిలన్ల పరభావిత్ం చేసి లందా?

జ:

COVID-19 వ్ాయక్సిన్ IVF చిక్సతిలు చేయంచుకుంట నన వయకుిలోల ఫల్చతాల మీద ప్రభావితం చూపిసి ుందని చెప్పడానిక్స ఎలాంటి
ఆధారాలు లేవు. COVID-19 mRNA వ్ాయక్సిన్ IVF విజయ శాతాల మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూప్డం లేదని అధయయనాలోల గ్ురిించారు.
అండాశ్య ఉదీీ ప్న, అండం నాణయత, పిండం అభివృదిా లాంటి చిక్సతాి ఫల్చతాలోల లేదా గ్రభధారణ ఫల్చతాలోల వ్ాయక్సిన్ తీసుక్ోని
రోగ్ులకూ వ్ాయక్సిన్ వ్ేసుకునన రోగ్ులకూ మధయ గ్ణనీయమైన తేడాలేవీ లేవని ఒక అధయయనంలో కనుగకనానరు. COVID-19
వ్ాయక్సిన్్లనేవి సంతాన సాఫలయతను ప్రభావితం చేసి ుననటె గానీ, లేదా గ్రభం ధరించడంలో కష్ాెలు ఎదురకుంట నన వ్ారిక్స
మరింత ఇబబంది కల్చగిసి ుననటల గా గానీ ఎకుడా కనుగకనలేదు. ఫ్ల
ల , టెటానస్ మరియు డిఫ్తీిరియా వ్ాయక్సినల వంటి అనేక
వ్ాయక్సినల ను సాధారణంగా గ్రభధారణ సమయంలో మరియు గ్రభధారణకు ముందు సురక్షితంగా ఇసుినానరు. గ్రభం ధరించడానిక్స
ప్రయత్తనసుినన వ్ారితో సహా 6 నెలలు మరియు అంతకంటే ఎకుువ వయసుి ఉనన ఎవరిక్ైనా COVID-19 వ్ాయక్సిన్ సిఫారుి
చేసి ునానరు.

ప్ర: కొవిడ్-19 వ్యా క్సి న్ గర్భ ప్ావ్యన్ని కలిగిస్తుందా?

జ:

లేదు, COVID-19 వ్ాయక్సిను
ల గ్రభధారణకు ముందు, గ్రభధారణ సమయంలో, ఆ తరావత కూడా సురక్షితమైనవి. గ్రభసారవం
అయేయ ప్రమాదానిన COVID-19 వ్ాయక్సిను
ల పెంచుతాయనేందుకు ఎలాంటి ఆధారం లేదు. COVID-19 క్ోసం వ్ాయక్సిను
ల వ్ేసుకునన
వ్ారిలో గ్రభసారవం ఎకుువగా ఉననటల రుజువుక్ాలేదు.
ప్రజలు అనుకునే దానికనాన గ్రభసారవం శాతం ఎకుువగా ఉంట ంది, దాదాప్ు 10 నుండి 20 శాతం గ్రభదారణలు గ్రభసారవ్ానిక్స
దారితీసాియ. వ్ాయక్సిన్ వ్ేయంచుకునన క్ ందరిలో గ్రభసారవం క్ావచుా, అయతే, అది టరక్ాకు సంబంధించినది క్ాదు- వ్ాయక్సిన్
సిథ త్తతో సంబంధం లేకుండా గ్రభసారవ్ాలు జరగ్వచుా. నిజానిక్స, గ్రభధారణ పారరంభంలో తీవరమైన COVID-19 అంట వ్ాయధి
వచిానవ్ాళల లో గ్రభసారవం అయేయ ప్రమాదం ఎకుువగా ఉంట ంది. COVID-19 క్ోసం వ్ాయక్సిన్ వ్ేయంచుక్ోవడం మీకు, మీ బిడడ కు
ఉతి మ రక్షణగా ఉంట ంది.
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