ЧАКАТЕ БЕБЕ?

ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И
ДЕТЕТО СИ
С БЕЗПЛАТНИТЕ ВАКСИНИ
СРЕЩУ COVID-19 И ГРИП

Информация за бременни жени и тези, които се опитват да
забременеят

независимо
поради каква
причина, не
пропускайте
вашата ваксина

Над 51 000 000 души в
Обединеното кралство са
получили своята първа доза от
ваксината срещу COVID-19,
включително над 81 000 бременни
жени. От април 2021 г. на
бременните жени се предлага
ваксина срещу COVID-19.
Предпазете себе си и вашето бебе
с безплатната ваксина срещу
COVID-19 и грип.
Васината е безопасна и ефективна
за бременни жени и тези, които
кърмят. Ако сте на 18 или повече
години, можете да си запишете час
за ваксина срещу COVID-19 или да
посетите
център без записвания. След
като получите първата и втората
доза ще имате право и на бустерна
доза след три месеца.

Ако сте на възраст от 12-17 години,
можете да се запишете за ваксина
срещу COVID-19 и да получите и
двете дози.
Възможните странични
ефекти са:
•
•
•
•
•

Болки в ръката от инжекцията
Умора
Главоболие
Болки
Чувство на гадене или повръщане

По-сериозните странични
ефекти, като алергични реакции
или образуване на кръвни
съсиреци, се проявяват много
рядко. Ваксините срещу COVID19 не
съдържат яйца или животински
продукти. Безопасна е за вегани и
вегетарианци.
Ваксината на Oxford/AstraZeneca
съдържа минимално количество

алкохол, което е по-малко от това в
някои ежедневни храни като хляб.

Защо се нуждая от ваксината?
Инфекцията COVID-19 все още
циркулира и може да бъде
сериозна за бременните жени.
Важно е да получите двете
дози от ваксината срещу
COVID-19, за да защитите
себе си и нероденото си
бебе.

Ваксината безопасна ли
е за бременни жени?
Ваксините срещу COVID-19 са
безопасни и ефективни.
Хиляди бременни жени са се
ваксинирали безопасно в
Обединеното кралство и по
света.
Всички ваксини в Обединеното
кралство трябва да бъдат одобрени
от независимата

Регулаторнa агенция за лекарствата
и здравните продукти (MHRA).
MHRA е изпълнителна агенция,
спонсорирана от Министерството на
здравеопазването и социалните
грижи. MHRA гарантира, че
ваксината отговаря на строгите
международни стандарти за
безопасност, ефективност и
качество. След като дадена
ваксина бъде одобрена, тя
подлежи на строг мониторинг, за
да се гарантира, че е безопасна и
ефективна.

Ваксината срещу COVID-19 ще
засегне ли на фертилитета и
моето бебе?
Няма доказателства, че
ваксините срещу COVID-19
оказват влияние върху
шансовете ви за
забременяване. Ваксините не
могат да заразят вашето бебе с
COVID-19.

Ваксината срещу COVID-19 е напълно безопасна за
бременни жени и техните неродени бебета. Ваксината
не повишава риска от спонтанен аборт,
преждевременно раждане или раждане на мъртво
дете.

Нито една от ваксините не
съдържа жив вирус, така че няма
опасност вие или вашето бебе
да се заразите с COVID-19.

На колко жени е поставена
ваксината срещу COVID-19?
До момента повече от 81 000
бременни жени са получили
ваксината срещу COVID-19.

Ще повлияе ли ваксината
срешу COVID-19 на
менструалния ми цикъл?
MHRA проучва съобщения за
предполагаеми странични ефекти
на менструални нарушения
(проблеми с менструацията) и
неочаквано вагинално кървене
след ваксинация срещу COVID-19
в Обединеното кралство.
Докладваните менструални
промени не са трайни.

MHRA продължава да преглежда
внимателно съобщенията за
предполагаеми странични ефекти
свързани с менструални смущения
и неочаквано вагинално кървене.

Къде да потърся помощ
и/или съвети?
Ако не сте сигурни дали да си
поставите ваксината срещу
COVID-19, трябва да потърсите
съвети от доверени места. NHS,
Кралският колеж на акушерките и
Кралският колеж на акушерите и
гинеколозите могат да ви
помогнат да вземете решение.

Каква ваксина трябва да си
поставят бременните жени?
Ако сте бременна и все още не сте
се ваксинирали срещу COVID-19,
е препоръчително да си сложите

Почти 20% от пациентите в критично състояние в Англия
са неваксинирани бременни жени.

ваксината на Pfizer/BioNTech или
Moderna.
Това е така, защото тези ваксини
са били по-широко използвани по
време на бременност в други
страни и не са установени никакви
опасения за безопасността.
Ако вече сте си поставили първа
доза от ваксината на
Oxford/AstraZeneca имате опцията
да получите друга ваксина за
втората ви доза.
Ваксините не могат да заразят
вашето бебе с COVID-19.

Ако първата ми доза е
ваксина на
Oxford/AstraZeneca, трябва
ли да получа различна втора
доза?
Бременни жени, на които първата
доза от ваксината е била на
AstraZeneca, могат да получат
различна ваксина за втората доза.
Втората доза е важна за
дългосрочната защита срещу
COVID-19. Безопасно и
ефективно е за втората доза да
се използва друга ваксина

и това е в съответствие с
настоящите указания.
Ако не сте сигурни относно това
да си поставите различна
ваксина за втора доза, говорете с
акушерка, акушер-гинеколог или
личния си лекар. Можете също
така да използвате помощния
материал на Кралския колеж по
акушерство и гинекология за
вземане на решение относно
ваксинацията по време на
бременност, за да улесните
избора си.

Мога ли да получа
едновременно ваксината
срещу COVID-19 и
противогрипната ваксина?
Да, можете да си направите
едновременно ваксина срещу
COVID-19 и ваксина срещу грип.
Безопасно е да ги получите
едновременно.

Нуждая ли се едновременно от
ваксината срещу COVID-19и
противогрипната ваксина?
Да. Тази зима има вероятност
повече хора да се разболеят от
грип, тъй като по-малко
хора ще са изградили естествен
имунитет към него по време на
пандемията COVID-19.
Изследванията показват, че ако се
разболеете едновременно от грип
и COVID-19, вероятността да се
разболеете сериозно е по-голяма.
Ваксинирането срещу грип и
COVID-19 ще осигури защита за
вас и
тези около вас от тези сериозни
заболявания.

Ваксината срещу грип
безопасна ли е за
бременни жени?
Да. Проучванията показват, че е
безопасно да се постави
противогрипна ваксина по време на
всеки етап от бременността.

Жените, които са се ваксинирали
срещу грип по време на
бременност, предават известна
защита и на бебетата си, която
продължава през първите няколко
месеца от живота им.
Безопасно е жените, които
кърмят, да си направят
противогрипна инжекция.

Къде мога да си поставя
противогрипна ваксина?
Свържете се с вашата акушерка или
личен лекар, за да разберете къде
можете

да получите противогрипна
ваксина. В някои райони
акушерките могат да поставят
противогрипната ваксина в
предродилното отделение. В
други, ще трябва да си запишете
час в кабинета на личния лекар.

Кога е най-подходящото време
за поставяне на
противогрипна ваксина?
Най-подходящото време за
поставяне на противогрипна
ваксина са месеците между
септември и март. Това е период в
който грипът е най-разпространен.
Можете да си направите
противогрипна ваксина по всяко
време на бременността.
Това ще ви бъде предложено от
вашия личен лекар или
акушерка.

Какви други ваксинации мога
да си направя едновременно
с противогрипната ваксина?
Можете да си поставите
ваксина срещу коклюш по
същото време. Не отлагайте
ваксината си срещу грип, за да
си ги поставите по едно и също
време.

За да си запишете час за ваксина
или да се явите в местната клиника
в югоизточен Лондон, посетете
:nhsselvax.com

каквато и да е вашата

