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لقاحات كوفيد -19

 لم يتم العثور عىل مخاطر للقاح الكوفيد -19 عىل الحمل أو
 التسبب باإلجهاض أو التأثري عىل حياة الجنني يف العديد من

الدراسات.1,2,3,4

 قد تكون الدورة الشهر�ة (الحيض) أكرث غزارة، أو أخف غزارة، أو
أطول ملدة شهر إىل شهر�ن بعد التطعيم.5

ال يوجد أي تأثري معروف عىل خصوبة املرأة يف أي عمر.5

يمكن أن يسبب اإلجهاض أو والدة جنني ميت أو الوالدة املبكرة

 قد تكون الدورة الشهر�ة (الحيض) أكرث غزارة، أو أخف غزارة، أو
أطول ملدة شهر أو شهر�ن بعد اإلصابة.6,7

ال يوجد أي تأثري معروف عىل خصوبة املرأة يف أي عمر

.

.

اإلصابة بالكوفيد -19

كوفيد -19 والخصوبة (الصحة اإلنجابية)

 الحمل والدورة الشهر�ة
(الحيض) والخصوبة

 الحيوانات املنو�ة واالنتصاب
والخصوبة

لقاحات كوفيد -19

ال يوجد تأثري معروف عىل الوظيفة الجنسية
ال يوجد تأثري معروف عىل خصوبة الذكور.8

.

قد تقلل من عدد الحيوانات املنو�ة وجودتها.9

قد تؤدي إىل صعوبة االنتصاب

 قد تؤثر عىل خصوبة الرجال عن طر�ق خفض عدد الحيوانات
املنو�ة

اإلصابة بالكوفيد -19

:مساهمة مالية من

تويص جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء يف كندا             واللجنة االستشار�ة الوطنية للتطعيم
  والجمعية الكندية للخصوبة والذكورة

(NACI)   
.بشدة بالتطعيم للحوامل أو النساء اللوايت يحاولن الحمل

(SOGC)

(CFAS)

 لطرح أي أسئلة حول إعادة إنتاج هذا املنشور أو ترجمته أو أي
استخدامات أخرى، اتصل بـ

.

.


