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.دارید، با پزشک خود پیگری کنید
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واکسن های کوید-19

 در بسیاری از مطالعات هیچ خطری برای بارداری یا خطر
سقط جنین یا مرده زایی یافت نشد.1,2,3,4

 دوره پریود ممکن است 1 تا2 ماه پس از واکسن سنگین تر،
سبک تر یا طوالنی تر باشد.5

 هیچ اثر شناخته شده ای بر باروری زنان در هیچ سنی وجود
ندارد.5

 می تواند باعث سقط جنین و مرده زایی در بارداری و
زایمان زودرس شود

 دوره پریود ممکن است 1 تا2 ماه پس از ابتال سنگین تر،
سبک تر یا طوالنی تر باشد.6,7

 هیچ اثر شناخته شده ای بر باروری زنان در هیچ سنی وجود
.ندارد

.

ابتال به کوید-19

   کوید-19 و باروری
بارداری، پریود، و باروری اسپرم، نعوظ، و باروری

 اجنمن متخصصین زنان و زایمان کانادا(اس او جی سی)، کمیته ملی مشاوره ایمن سازی (ان ای سی آی)، و
 اجنمن باروری و آندرولوژی کانادا (سی اف ای اس)، همگی واکسیناسیون را برای کسانی که باردار هستند یا در

.تالش برای باردار شدن میباشند ، شدیدا توصیه می کنند

واکسن های کوید-19

ابتال به کوید-19

:کمک مالی از طرف

هیچ اثر شناخته شده ای بر عملکرد جنسی وجود ندارد
  هیچ اثر شناخته شده ای بر باروری مردان وجود ندارد.8

.

ممکن است تعداد و کیفیت اسپرم را کاهش دهد.9
ممکن است منجر به مشکل در نعوظ شود

 ممکن است با کاهش تعداد اسپرم بر باروری مردان تأثیر
بگذارد

.

.


