کووید :19-حقایق واکسن
باروری و عادات ماهانه
کووید 19-و باروری
ن
• هیچ مدریک ن
واکسن ،از جمله واکسنهای کووید ،19-باعث بروز مشکالت
مبن بر اینکه هیچ نوع
باروری در زنان یا مردان یم شوند ،وجود ندارد .در واقع ،مطالعات نشان یمدهند که ن
میان بارداری
ن
همچنی هیچ مدریک دال بر تأثی
در افراد واکسینه شده با افراد واکسینه نشده برابر است.
واکسنهای کووید 19-بر بلوغ یا رشد نوجوانان وجود ندارد.
• متخصصان پزشگ انجام واکسیناسیون کووید 19-را به افرادی که یمخواهند در آینده بچهدار
ن
کسان که در حال ن
ن
حاض باردار هستند ،توصیه یمکنند.
همچنی
شوند و
ن
همچنی توصیه یمکنند که همه افراد وضعیت واکسنهای کووید 19-خود را بروز نگه
• متخصصان
دارند .این امر بهویژه برای افرادی که تالش یمکنند باردار شوند یا هماکنون باردار هستند اهمیت زیادی
دارد .کووید 19-ممکن است در دوران بارداری وخیمتر شود .ابتال به کووید 19-در دوران بارداری ،خطر
ن
ن
جنی در حال رشد را افزایش یمدهد.
همچنی
بروز عوارض را برای فرد باردار و

اثرات موقت واکسن بر عادات ماهانه
• عدهای از زنان پس از دریافت واکسن کووید ،19-از تغیی در عادت ماهانه خود خی
دادهاند .تحقیقات محدودی دراینباره وجود دارد اما دو مطالعه اخی تغییات متداول اما
جزن را پس از واکسیناسیون کووید 19-نشان یمدهند .این موارد شامل تغییان در طول
ن
چرخه عادت ماهانه و زمان ن
همچنی خونریزی شدیدتر از حد معمول
بی عادات ماهانه و
ی
موقت بودند.
تغييات
بود .اين ر
سیدن این نکته حائز اهمیت است که عوامل بسیاری یمتوانند باعث تغیی
• به خاطر ر
چرخههای عادت ماهانه شوند و دورههای نامنظم عادت ماهانه در میان نوجوانان بسیار
شایع است .اگر درباره عادت ماهانه خود نگر نانهان داريد ،با یک پزشک صحبت كنيد.
برای کسب اطالعات بیشی ،به صفحه وب  CDCبا عنوان «واکسن کووید 19-برای افرادی که
مایل هستند بچهدار شوند» مراجعه نمایید.

واکسنها برای همه رایگان هستند – ی
حت اگر بیمه نداشته باشید
درباره وضعیت مهاجرتتان از شما سؤال نخواهد شد .مراکز متعددی در رسارس شهرستان لس آنجلس وجود دارد  -بسيارى از
یافی ن
ن
ن
مکان در محله خود:
تعیی وقت قبیل ندارند .برای
آنها آخر هفتهها و غروب باز هستند و نیازی به
ن
نشان  VaccinateLACounty.comمراجعه نمایید یا از  8صبح تا  8:30شب با شماره  833-540-0473تماس
• به
بگیید.
ن
همچنی یمتوانید با شماره  2-1-1تماس بگیید ،یا از پزشک یا داروساز محیل خود ربیسید.
•
ی
• ایاب و ذهاب رایگان و واکسیناسیون خانگ ن
نی در دسیس است.
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