Chích ngừa COVID-19 Trong khi Mang thai và Cho Con bú
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Nếu bạn đang có kế hoạch mang thai
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Phụ nữ đang muốn mang thai không cần hoãn chích ngừa hoặc tránh mang thai sau khi chích ngừa.
Nếu bạn đang có kế hoạch mang thai, bạn có thể chích vắc-xin Pfizer ngừa COVID-19. Chích ngừa
trước khi thụ thai có nghĩa là bạn có khả năng được bảo vệ chống lại COVID-19 trong suốt thai kỳ của
mình. Chích ngừa không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Không có bằng chứng nào cho thấy phụ nữ mang thai sau khi chích ngừa có nhiều nguy cơ bị các biến
chứng ảnh hưởng đến thai kỳ hoặc sức khỏe của em bé. Bạn không bắt buộc phải thử thai trước khi
chích ngừa.

Nếu bạn đang mang thai
Phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên chích vắc-xin Pfizer ngừa COVID-19, ở bất kỳ giai đoạn nào
của thai kỳ. Nếu bạn đang mang thai, nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng do COVID-19 cao hơn
đáng kể cho cả bạn và thai nhi.

Nếu bạn đang cho con bú
Nếu bạn đang cho con bú, bạn có thể chích vắc-xin Pfizer ngừa COVID-19 bất kỳ lúc nào. Bạn không
cần phải ngừng cho con bú trước hoặc sau khi chích ngừa.
Không có bằng chứng cho thấy phụ nữ đang cho con bú có gia tăng bất kỳ nguy cơ biến chứng nào
do COVID-19 so với phụ nữ không cho con bú.

Kiến thức hiện tại về vắc-xin COVID-19 ở phụ nữ đang cho con bú
Chưa có nghiên cứu chi tiết nào về vắc-xin COVID-19 ở phụ nữ hiện đang cho con bú. Tuy nhiên,
không có lo ngại về sự an toàn của vắc-xin đối với phụ nữ hiện đang cho con bú hoặc trẻ sơ sinh.
Bằng chứng ban đầu cho thấy các kháng thể từ phụ nữ được chích ngừa có thể đi vào sữa mẹ và có
thể cung cấp một chút bảo vệ cho trẻ đang bú mẹ.

Nếu bạn có câu hỏi nào
Nếu bạn đang mang thai hoặc hiện đang cho con bú hoặc có ý định mang thai, chúng tôi khuyến
khích bạn nên thảo luận về thời điểm chích ngừa với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình.
Nguồn https://www.health.gov.au/news/joint-statement-between-ranzcog-and-atagi-aboutcovid-19-vaccination-for-pregnant-women

