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Αν προγραμματίζετε εγκυμοσύνη
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Γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν έγκυες δεν χρειάζεται να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους
ή να αποφύγουν την εγκυμοσύνη μετά τον εμβολιασμό.
Αν προγραμματίζετε εγκυμοσύνη, μπορείτε να κάνετε το εμβόλιο COVID-19 της Pfizer. Ο
εμβολιασμός πριν από τη σύλληψη σημαίνει ότι πιθανόν θα έχετε προστασία κατά της COVID-19
καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας. Ο εμβολιασμός δεν επηρεάζει τη γονιμότητα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι γυναίκες που θα μείνουν έγκυες μετά τον εμβολιασμό διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών που επηρεάζουν την εγκυμοσύνη ή την υγεία του
μωρού τους. Δεν απαιτείται να κάνετε τεστ εγκυμοσύνης πριν εμβολιαστείτε.

Αν είστε έγκυος
Συνιστάται οι έγκυες γυναίκες να κάνουν το εμβόλιο COVID-19 της Pfizer, σε οποιοδήποτε στάδιο
της εγκυμοσύνης τους. Αν είστε έγκυος, ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων από την COVID-19 είναι
σημαντικά υψηλότερος τόσο για εσάς όσο και για το αγέννητο μωρό σας.

Αν θηλάζετε
Αν θηλάζετε, μπορείτε να κάνετε το εμβόλιο COVID-19 της Pfizer οποιαδήποτε στιγμή. Δεν
χρειάζεται να σταματήσετε τον θηλασμό πριν ή μετά τον εμβολιασμό σας.
Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι γυναίκες που θηλάζουν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από
την COVID-19 σε σύγκριση με γυναίκες που δεν θηλάζουν.

Υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με το εμβόλιο COVID-19 σε γυναίκες που θηλάζουν
Δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα λεπτομερείς μελέτες για εμβόλια COVID-19 σε γυναίκες που
θηλάζουν. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων σε γυναίκες
που θηλάζουν ή στα μωρά τους. Πρώιμα στοιχεία δείχνουν ότι αντισώματα από εμβολιασμένες
γυναίκες μπορούν να περάσουν στο γάλα τους και ενδεχομένως να παράσχουν κάποια προστασία
στο βρέφος που θηλάζει.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις
Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε ή σκέφτεστε να μείνετε έγκυος, συνιστάται να συζητήσετε το
χρονοδιάγραμμα του εμβολιασμού σας με τον γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής
περίθαλψης.
Πηγή https://www.health.gov.au/news/joint-statement-between-ranzcog-and-atagi-aboutcovid-19-vaccination-for-pregnant-women

