ગર્ભાવસ્થભ, સ્તનપભન અને
COVID-19 રસીઓ
૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૨
ગર્ભવતી, સ્તનપાન કરાવતી અથવા ગર્ભધારણ કરવાનુ ું વવચારી સ્ત્રીઓ માટે Comirnaty (Pfizer)
(કોમેનેટી (ફાઇઝર)) અને Spikevax (Moderna) (સ્પાઇકવેક્સ (મોડનાભ)) રસીઓની ર્લામણ કરવામાું
આવે છે . જો તેઓ આ રસીઓ લઇ શકે તેમ ન હોય તો, તેઓ Nuvaxovid (Novavax) (નોવાક્સોવવડ
(નોવાવેક્સ)) અથવા Vaxzevria (AstraZeneca) (વેક્સઝેવરરયા (એસ્રાઝેનેકા)) રસી લઇ શકે છે . સ્ત્રીઓ
ગર્ાભવસ્થાના કોઇપણ તબક્કે આ રસી લઇ શકે છે .
COVID-19ને કારણે ગુંર્ીર નકારાત્મક પરરણામ આવવાનુ ું જોખમ ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ અને તેમના ગર્ભસ્થ
બાળક માટે વધુ છે . જે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને COVID-19 થાય છે તેમને હોસ્સ્પટલમાું દાખલ થવાની અથવા
સઘન સુંર્ાળ (આઇસીયુ)ની જરૂર પડવાનુ ું જોખમ વધારે હોય છે . તેમના ગર્ભસ્થ બાળકનો સમય કરતાું
વહેલાું જન્મ થવાની (ગર્ાભ વસ્થાના ૩૭ અઠવારડયા પહેલાું જન્મ થવાની) અને સુંર્ાળ માટે હોસ્સ્પટલમાું
દાખલ થવાની શક્યતા થોડી વધારે રહેશે.
આ જોખમોને ઘટાડવા માટે રસીકરણ શ્રેષ્ઠ માગભ છે . તેમના COVID-19 રસીકરણના પ્રાથવમક કોસભના
ર્ાગરૂપે સ્ત્રીઓએ Pfizer (ફાઇઝર) અથવા Moderna (મોડનાભ) રસીના ૨ ડોઝ ૮ અઠવારડયાને અંતરે
લેવાના રહેશે. જે સ્ત્રીઓની રોગપ્રવતકારક ક્ષમતા થોડી અથવા ગુંર્ીર રીતે જોખમમાું હોય અથવા જેમને
ગુંર્ીર બીમારીનુ ું જોખમ વધુ હોય તેમના માટે ડોઝ વચ્ચે ટુંકા સમયગાળાની ર્લામણ કરી શકાય છે .
જે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓની રોગપ્રવતકારક ક્ષમતા ગુંર્ીર રીતે જોખમમાું છે તેમને તેમના બીજા પ્રાથવમક ડોઝ
પછી COVID-19 રસીનો ત્રીજો પ્રાથવમક ડોઝ લેવાની ર્લામણ છે .
વાસ્તવવક વવશ્વના પરાવા દશાભ વે છે કે, જો તમે ગર્ભવતી હોવ અથવા સ્તનપાન કરાવતાું હોવ તો, Pfizer
અને Moderna રસીઓ સલામત છે . Novavax (નોવાવેક્સ) અથવા AstraZeneca (એસ્રાઝેનેકા) સાથે
સુંકળાયેલ સલામતી વવષયક કોઇ બાબત જાણમાું નથી કે જે ગર્ાભ વસ્થા, સ્તનપાન અવસ્થા કે ગર્ભધારણ
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કરવાનુ ું વવચારતાું હોય ત્યારે લાગુ પડતી હોય. તેમ છતાું ગર્ાભવસ્થા કે સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓ માટે
તેમની સલામતી વવષયક મારહતી ઓછી હોવાથી આ રસીઓની પસુંદગી કરવામાું આવતી નથી.

શ ુંુ ગર્ાવતી અને સ્તનપભન કરભવતી સ્ત્રીઓએ એક બસ્ુ ટર ડોઝ અને ચોથો ડોઝ લેવો
જોઇએ?
રસીથી મળતુું રક્ષણ સમય જતાું ઘટે છે . બુસ્ટર ડોઝ COVID-19થી થતી ગુંર્ીર બીમારી સામેન ુ ું રક્ષણ
લાુંબા સમય માટે વધારે છે . જો નીચેન ુ ું લાગુ પડતુું હોય તો, દરે ક ગર્ભવતી અને સ્તનપાન કરાવતી
સ્ત્રીઓને COVID-19 રસીના બુસ્ટર ડોઝની ર્લામણ કરવામાું આવે છે :
•

૧૬ વષભ કે તેથી વધુ ઉંમર હોય અને

•

COVID-19 રસીના તેમનો છે લ્લો પ્રાથવમક ડોઝ ઓછામાું ઓછા ૩ મરહના પહેલાું લીધા હોય.

જો નીચેન ુ ું લાગુ પડતુું હોય તો, કેટલાક ૧૨થી ૧૫ વષભના લોકો બુસ્ટર ડોઝ માટે પાત્ર હોય શકે છે :
•

રોગપ્રવતકારક ક્ષમતા ગુંર્ીર રીતે જોખમમાું હોય

•

નોંધપાત્ર અથવા જરટલ આરોગ્ય સમસ્યાઓ સાથેની વવકલાુંગતા હોય

•

જરટલ અને/અથવા એકથી વધુ આરોગ્ય સમસ્યાઓ હોય કે જે COVID-19ને કારણે ગુંર્ીર રીતે
બીમાર થવાનુ ું તમારુું જોખમ વધારતી હોય.

ર્લામણ કરવામાું આવે છે કે, કેટલીક ગર્ભવતી અને સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓ COVID-19 રસીનો ચોથો
ડોઝ મકાવે. જો નીચેન ુ ું લાગુ પડતુું હોય તો, ૧૬ વષભ અને તેથી વધુ ઉંમરની ગર્ભવતી અને સ્તનપાન
કરાવતી સ્ત્રીઓએ તેમના પ્રથમ બુસ્ટર ડોઝના ૩ મરહના પછી ચોથો ડોઝ લેવો જોઇએ:
•

રોગપ્રવતકારક ક્ષમતા ગુંર્ીર રીતે જોખમમાું હોય

•

અમુક પ્રકારના કેન્સર છે અથવા થયા હતા

•

સારવારની જરૂરવાળા સ્વયુંપ્રવતરક્ષા (ઓટોઇમ્યુન) રોગ થયો હોય

•

લાુંબા સમયથી ચાલતી બીમારી હોય જેમકે ફેફસાુંની, યકૃતની, મગજની અથવા હ્રદયની

•

દવા લેવી પડતી હોય તેવો મધુમેહ (ડાયાબબટીસ) હોય

•

આરોગ્ય વવષયક ખબ જ વધુ અથવા જરટલ સારસુંર્ાળની જરૂરીયાત સાથેની વવકલાુંગતા હોય

•

વજન અવતશય વધુ હોય અથવા ઓછું હોય.

જો તમને ખાતરી ન હોય કે તમારે બુસ્ટર ડોઝ લેવો જોઇએ કે ચોથો ડોઝ તો, તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત
કરો.

ગર્ભાવસ્થભ દરમ્યભન COVID-19 રસી મેળવ્યભ પછી સુંર્વવત આડઅસરો શ ુંુ છે ?
COVID-19 રસીઓ લીધા પછી સામાન્ય આડઅસરોમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
•
•
•

તાવ

હાથમાું દુખાવો
માથુ ું દુખવુું
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•

સ્નાયુઓમાું કળતર

•

સાુંધાનો દુખાવો

•

ઠુંડી લાગવી.

જો રસીકરણ પછી તમને આમાુંની કોઇ આડઅસરો હોય તો, તમે આ આડઅસરોથી આરામ મેળવવા માટે
પેરાવસટામોલ લઇ શકો છો. ગર્ાભ વસ્થાના બધા જ તબક્કામાું પેરાવસટામોલ લેવી સલામત છે .
વવશ્વર્રના અધ્યયનોમાું ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ અથવા તેમના બાળકો માટે કોઇ આડઅસરો જોવા મળી નથી. જો
કે શક્ય છે કે, અત્યુંત ર્ાગ્યે જ થતી આડઅસરો હોય કે જેની હજી સુધી સુંશોધનકતાભ ઓને જાણ નથી.

ગર્ભાવસ્થભ દરમ્યભન COVID-19 રસી લેવભથી શ ુંુ મભરભ બભળકને કોઇ ફભયદો છે ?
COVID-19 થવાથી ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને મ ૃત બાળકો જન્મવાનો અથવા અકાળ (વહેલા) પ્રસવતનુ ું જોખમ
વધારે હોય છે . તેમના બાળકો પ્રસવત દરમ્યાન તણાવમાું હોય શકે છે , અથવા તેમને હોસ્સ્પટલમાું નવજાત
સઘન સુંર્ાળ (એનઆઇસીયુ) વવસ્તારમાું સારવારની જરૂર પડે છે .
આ જોખમોને ઘટાડવા માટે રસીકરણ શ્રેષ્ઠ માગભ છે .
વૈજ્ઞાવનક પુરાવા સચવે છે કે, COVID-19 રસી લીધા પછી ગર્ભવતી સ્ત્રીઓમાું બનેલા એન્ન્ટબોડીઝ પ્લેસેન્ટા
(ગર્ભન ુ ું આચ્છાદન)ને પાર કરી શકે છે , અને ગર્ાભ વસ્થા દરમ્યાન COVID-19 સામે રસીકરણ કરાવવાથી ૬
મરહનાથી નાની ઉંમરના બાળકોને COVID-19ને કારણે હોસ્સ્પટલમાું દાખલ થવા પડવાની સામે રક્ષણ
આપવામાું સહાય કરે છે .

સ્તનપભન કરભવતી સ્ત્રીઓ મભટે શ ુંુ ર્લભમણો છે ?
સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓ માટે Pfizer અને Modernaની ર્લામણ કરવામાું આવે છે . જો તમે આ રસીઓ
લઇ શકો તેમ ન હોવ તો, તમે Novavax અથવા AstraZeneca રસી લઇ શકો છો અને તમારે આ બાબતમાું
તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરવી જોઇએ.
તમે તમારા રસીકરણ પહેલાું અને પછી સ્તનપાન કરાવવાનુ ું ચાલુ રાખી શકો છો.

ગર્ા ધભરણ કરવભન ુંુ વવચભરી રહેલ સ્ત્રીઓ મભટે શ ુંુ ર્લભમણ છે ?
ગર્ભ ધારણ કરવાનુ ું વવચારતી સ્ત્રીઓ માટે પણ Pfizer અને Modernaની ર્લામણ કરવામાું આવે છે .
ગર્ભધારણ કરતાું પહેલા રસી લેવાનો અથભ એ છે કે, તમને તમારી ગર્ાભવસ્થા દરમ્યાન COVID-19 સામે
રક્ષણ મળવાની સુંર્ાવના છે . કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે:
•

તમારે COVID-19 રસીકરણ પહેલાું અથવા પછી ગર્ભવતી થવાનુ ું ટાળવાની જરૂર નથી.

•

રસીકરણ પ્રજનન ક્ષમતાને અસર કરતુું નથી.

•

રસી લેતા પહેલા તમારે ગર્ાભવસ્થા પરીક્ષણ કરાવવાની જરૂર નથી.
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વધ ુ મભહહતી મભટે
તમે તમારી COVID-19 રસી ક્યાું મેળવી શકો છો તે શોધવા માટે, www.health.gov.au ની મુલાકાત લો.
જો તમને COVID-19 રસી વવષે પ્રશ્નો હોય, તો તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો,
health.gov.au/covid19-vaccines-languages પર જાઓ અથવા National Coronavirus Helpline
(રાષ્રીય કોરોનાવાયરસ સહાય સેવા)ને ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર ફોન કરો. દુર્ાવષયા સેવા માટે
વવકલ્પ ૮ પસુંદ કરો.
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