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 سؤاالت متداول  -  19-کووید  واکسن
 

 بارداری، شیردهی، و باروری

   شود؟برای افراد باردار توصیه می  19-آیا واکسن کووید
 

ماماهای آمریکا  -و دانشکده پرستارو متخصصان بارداری، از جمله دانشکده زنان و زایمان آمریکا، انجمن طب مادر و جنین،    CDCبله! کارشناسان  

دوز تقویتی یک  . برای بهترین حفاظت، این شامل دریافت  خود را بروز نگاه دارند  19-واکسیناسیون های کوویدکنند که افراد باردار  توصیه می 

 . کردهمزمان با واکسن های دیگر دریافت   و ای از بارداریتوان در هر مرحله . واکسن را میبروز است

 

 شود؟ توصیه می  19-چرا واکسیناسیون کووید 
کلی پایین    ات اگرچه خطریک نگرانی جدی در دوران بارداری است.    19-کووید

افرادی که  است،   اند باردار    به تازگی افراد باردار و  مبتال    19-و به کووید   بوده 

در مقایسه با افرادی که باردار نیستند، احتمال بیشتری دارد که بسیار  شوند،  می

 جان بدهند.  و  بستری شوند بیمارستان  بیمار شوند، در

 

شوند، احتمال  مبتال می  19-عالوه بر این، افرادی که در دوران بارداری به کووید

تواند بر بارداری و رشد نوزادشان که می  که به عوارضی دچار شوند  ی داردبیشتر

 این شامل زایمان زودرس و مرده زایی می شود.  تأثیر بگذارند.

 
 

نوزادان آنها در برابر ابتال به بیماری   واز افراد باردار    19-واکسیناسیون کووید

)آنتی بادی  یپادتن هارا دریافت کردند،   Modernaو  Pfizerهای واکسن در مطالعات افرادی که کند. محافظت می 19-شدید ناشی از کووید

دریافت یک دوز تقویتی در دوران بارداری مطالعه بیشتر نشان داد که  یک    محافظ در برابر ویروس در خون بند ناف و در شیر مادر یافت شدند.   ها( 

ماه از بستری    6واکسیناسیون در دوران بارداری در حفاظت از نوزادان زیر    سطح این پادتن ها را افزایش داد. یک مطالعه دیگر تأیید کرد که

 تحت عنوان   CDCصفحه تارنمای برای اطالعات بیشتر درباره این مطالعات از    مؤثر بوده است. 19-شدن در بیمارستان به دلیل کووید

 ، دیدن کنید. مادامی که باردار هستید و شیر می دهید 19-کووید  های  واکسن 

 

   در دوران بارداری ایمن است؟ 19-آیا انجام واکسیناسیون کووید

باعث بروز مشکلی در بارداری، از جمله  19-هیچ مدرکی در دست نیست که واکسیناسیون کووید

که  را افرادی  استفاده می کنند تا  سیستم ایمنی چندگانهاز   FDAو   CDC شود.رشد جفت می

و همچنین نوزادانشان را تحت نظارت  واکسینه شده اند در تمامی سه دوران نه ماهه بارداری،

مشکالت رشد یا  مرده زایی،  هیچ گونه خطر مضاعفی در رابطه با سقط جنین،  اشند.داشته ب

 های مادرزادی یافت نشده است.  نقص

 

  ، از جمله در افراد باردار یا نوزادانشان19-باعث عفونت کووید 19-های کووید واکسن

توانند فرد، از آنها نمیحاوی ویروس زنده نیستند.  19-های کووید هیچ یک از واکسن .نمی شوند

 مبتال کنند.  19-جمله افراد باردار یا نوزادانشان را به بیماری کووید
 

از دوران قبل  19-شواهد همچنان رو به افزایش و حاکی از آن هستند که واکسیناسیون کووید

بر هرگونه خطرات  19-، ایمن و اثربخش است. مزایای دریافت واکسن کووید طی آنو در بارداری 
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 سؤاالت متداول  -  19-کووید  واکسن
 

 بارداری، شیردهی، و باروری

 شناخته شده یا احتمالی واکسیناسیون در دوران بارداری برتری دارد.

 

 دریافت کنم؟  و بارداری 19-در باره واکسن های کووید اطالعات بیشتریتوانم  چگونه می  
 نمایید.  دیدن ی ردهیش ای یباردار یط در 19-دیکوو ونیناسیواکسبا عنوان  CDC تارنمایصفحه  ازجهت کسب اطالعات بیشتر، 

 

که   MotherToBabyتوانید با کارشناسان  اگر باردار هستید و در مورد واکسیناسیون سؤاالتی دارید، با پزشک خود صحبت کنید. همچنین می

. این سرویس رایگان و محرمانه از دوشنبه تا جمعه از ساعت  برای پاسخ به سؤاالت به زبان انگلیسی یا اسپانیایی در دسترس هستند، صحبت کنید 

پیامک    8525.999.855تماس بگیرید، به شماره    1-866-626-6847توانید با شماره  بعد از ظهر در دسترس است. شما می  5ح الی  صب  8

   چت را آغاز کنید. expert/-an-mothertobaby.org/askدر  نید یا بز

 

 توانند واکسن بزنند؟ شیرده میآیا افراد 
، دانشکده زنان و زایمان آمریکا، انجمن طب مادر و جنین، CDCبله! متخصصان، از جمله  

پرستار دانشکده  می-و  توصیه  آمریکا  کوویدماماهای  برابر  در  شیرده  افراد    19-کنند 

ین حفاظت، این شامل دریافت یک دوز تقویتر بروز   واکسینه شوند.   برای بهتر

 یم شود. 

 

واکسن گنجانده نشده بودند. با این حال، بر اساس آنچه  اصلی  افراد شیرده در مطالعات  

واکسن این  عملکرد  نحوه  از  ما  است،  دانیمها میکه  که در دسترس  اطالعاتی  تصور    و 

اند کهها خطری برای نوزاد ایجاد کنند. مطالعات  شود که واکسننمی افراد    نشان داده 

واک که  کرده  Modernaیا    Pfizerهای  سنشیردهی  بادیدریافت  آنتی  ها  اند، 

هایی( در شیر خود دارند که ممکن است به محافظت از نوزادان آنان کمک کند.  )پادتن

 . شوند 19-و نمی توانند باعث ابتالی نوزاد به کووید شوندها به شیر مادر منتقل نمیاین واکسن

 

   دریافت کنم؟ 19-آیا برایم ایمن است که واکسن کوویداگر بخواهم روزی بچه دار شوم، 
 

متخصصان  CDC  .بله افراد    ،و  همه  برای  را  واکسیناسیون  توصیه   ماه   6انجام  باال  به 

کنند. این شامل افرادی است که خود یا شریک زندگیشان باردار هستند، سعی دارند  می

  ند.باردار شوند، یا ممکن است بخواهند در آینده باردار شو

 

همچنین   و مشکالت باروری در زنان و مردان مرتبط نیستند.  19-واکسن های کووید

   بر بلوغ یا رشد نوجوانان وجود ندارد.  19-های کوویدبر تأثیر واکسن  حاکی هیچ مدرکی  

 

کسب اطالعات    یبرااند. باردار شده 19-افراد بسیاری پس از دریافت واکسن کووید

 . دیکن را مالحظه «شوند داربچههستند   لیکه ما یافراد یبرا 19-دیکووهای  واکسن» عنوان  با CDCتارنمای صفحه   شتر،یب

 
 

 تواند بر عادت ماهانه من تأثیر بگذارد؟ می  19-آیا واکسن کووید
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
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 سؤاالت متداول  -  19-کووید  واکسن
 

 بارداری، شیردهی، و باروری

  . انداز تغییر در عادات ماهانه خود خبر داده  19-دریافت واکسن کوویدای از زنان پس از  عده

دهند. این موارد  نشان می  19-را پس از واکسیناسیون کوویدو موقتی  تغییرات متداول    مطالعات

ها و همچنین خونریزی شدیدتر از حد بین چرخه   کوتاهتر  زمانو  تر    عادت ماهانه طوالنیشامل  

 -واکسنبا وجود این تغییرات موقتی در عادت ماهانه، هیچ مدرکی حاکی از اینکه    .استمعمول  

 وجود ندارد.  ، دنباعث مشکالت بارداری می شو 19-کوویدهای 

 
های عادت ماهانه  غییر چرخه توانند باعث تها میمهم است به خاطر بسپارید که بسیاری از اتفاق 

همچنین   شوند مانند پریشانی خاطر، تغییر ساعت خواب، رژیم غذایی، ورزش و برخی داروها.

درباره  اگر مهم است توجه داشته باشید که عادت ماهانه نامنظم در میان نوجوانان بسیار شایع است و ممکن است علت خاصی هم نداشته باشد. 

 هایی دارید، با یک پزشک صحبت کنید. دتان نگرانیعادت ماهانه خود یا فرزن

 
 
 

هایی برای نمایش  همراه نگارهبه واکسن یها یبندزمانبیشتر،  متداول سؤاالت، از جمله 19-های کوویدجهت کسب اطالعات مربوط به واکسن

  نمایید. دیدن VaccinateLACounty.com از میشو نهیواکس چگونهبه موعد تزریق هر دوز و اطالعات مربوط 
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