LAUKIATĖS
KŪDIKIO?
APSAUGOKITE SAVE IR
SAVO KŪDIKĮ
PASINAUDODAMI
NEMOKAMOMAIS SKIEPAIS NUO
COVID-19 IR GRIPO

Informacija nėščioms ir bandančioms pastoti moterims

kad ir kokia būtų
priežastis,
nepraleiskite savo
vakcinos

Jungtinėje Karalystėje pirmąją
COVID-19 vakcinos dozę gavo
daugiau kaip 51 000 000 žmonių,
įskaitant daugiau kaip 81 000
nėščiųjų.Nėščiosioms nuo 2021 m.
balandžio mėn. siūloma COVID-19
vakcina. Apsaugokite save ir savo
kūdikį pasinaudodami nemokama
COVID-19 vakcina ir skiepu nuo
gripo.
Vakcina yra saugi ir veiksminga
nėščioms ir krūtimi maitinančioms
moterims. Jei esate 18 metų arba
vyresnė, galite užsisakyti COVID-19
vakciną arba atvykti
tiesiai į kliniką. Pasiskiepijus pirmąja
ir antrąja dozėmis, po trijų mėnesių
taip pat galima gauti stiprinamąją
dozę.
Jei esate 12-17 metų amžiaus,
galite užsisakyti COVID-19 vakciną
ir pasiskiepyti abiem dozėmis.

Gali pasireikšti šie šalutiniai
poveikiai:

•
•
•
•
•

po injekcijos skaudanti ranka,
jaučiamas nuovargis,
galvos skausmas,
jaučiamas raumenų skausmas,
pojūtis, lyg sergate.

Sunkesnis šalutinis poveikis,
pavyzdžiui, alerginės reakcijos
arba kraujo krešuliai, pasireiškia
labai retai. COVID-19 vakcinose
nėra
kiaušinio arba gyvūlinės kilmės
produktų. Tai yra saugu žmonėms,
kurie laikosi veganiško ar vegetariško
gyvenimo būdo.
Oksfordo / AstraZeneca vakcinos
sudėtyje yra nedidelis kiekis alkoholio,
bet jo yra mažiau nei kai kuriuose kasdien
vartojamuose maisto produktuose, pvz.,
duonoje.

Kodėl man reikalinga vakcina?
COVID-19 infekcija vis dar plinta ir
gali būti pavojinga nėščioms
moterims. Todėl labai svarbu
pasiskiepyti abiejomis
vakcinos nuo COVID-19
dozėmis, kad apsaugotumėte
save ir dar negimusį kūdikį.

Ar vakcina saugi
nėščiosioms?
COVID-19 vakcinos yra saugios ir
veiksmingos. Jungtinėje
Karalystėje ir visame pasaulyje
saugiai paskiepyta tūkstančiai
nėščių moterų.
Visas vakcinas Jungtinėje Karalystėje
turi patvirtinti Nepriklausoma

medicinos ir sveikatos priežiūros
produktus reglamentuojanti agentūra
(MHRA). MHRA yra vykdomoji
agentūra, kurią remia Sveikatos ir
socialinės rūpybos departamentas.
MHRA užtikrina, kad vakcina atitiktų
griežtus tarptautinius saugumo,
veiksmingumo ir kokybės
standartus.Patvirtinus vakciną, ji
atidžiai stebima, kad būtų užtikrinta,
jog ji yra saugi ir veiksminga.

Ar vakcina COVID-19 turės
įtakos mano vaisingumui ir
mano kūdikiui?
Nėra įrodymų, kad COVID-19
vakcinos turi kokios nors įtakos
jūsų galimybėms pastoti. Vakcinos
negali užkrėsti Jūsų arba jūsų
kūdikio COVID-19.

COVID-19 vakcina yra visiškai saugi nėščioms moterims ir
dar negimusiems jų kūdikiams. Vakcina nedidina
persileidimo, priešlaikinio gimdymo ar negyvo vaisiaus
gimimo rizikos.

Nei vienoje iš vakcinų nėra gyvo
viruso, todėl nėra pavojaus, kad jūs
ar jūsų kūdikis užsikrėsite COVID19.

MHRA ir toliau atidžiai nagrinėja
pranešimus apie įtariamą šalutinį
poveikį, susijusį su menstruacijų
sutrikimais ir netikėtu kraujavimu iš
makšties.

Kiek moterų pasiskiepijo
COVID-19 vakcina?
Iki šiol COVID-19 vakcina
paskiepyta daugiau kaip 81 000
nėščiųjų.

Ar COVID-19 vakcina turės
įtakos mano menstruacijų
ciklui?
MHRA nagrinėja pranešimus apie
įtariamą šalutinį poveikį menstruacijų sutrikimus (mėnesinių
sutrikimus) ir netikėtą kraujavimą iš
makšties po skiepijimo vakcina
COVID-19 Jungtinėje Karalystėje.
Mėnesinių pokyčiai, apie kuriuos
pranešta, nėra nuolatiniai.

Kur kreiptis pagalbos ir (arba)
kilus klausimams?
Jei nesate tikri dėl COVID-19
vakcinos, atsakymų ieškokite
patikimuose šaltiniuose. NHS,
Karališkasis akušerių koledžas ir
Karališkasis akušerių ir ginekologų
koledžas gali padėti jums
apsispręsti.

Kokia vakcina turėtų
pasiskiepyti nėščiosios?
Jei esate nėščia ir dar nesate
paskiepyta COVID-19 vakcina,
pageidautina pasiskiepyti

Anglijoje beveik 20 % kritinės būklės pacientų yra
neskiepytos nėščiosios.

Pfizer / BioNTech arba Moderna
vakcina.
Taip yra todėl, kad kitose šalyse šios
vakcinos buvo plačiau naudojamos
nėštumo metu ir nebuvo nustatyta jokių
saugumo problemų.
Jei pirmąją dozę pasiskiepyjote
Oxford / AstraZeneca vakcina,
antrąja doze galite pasiskiepyti kita
vakcina.
Vakcinos negali užkrėsti Jūsų arba jūsų
kūdikio COVID-19.

Ar turėčiau skiepytis kita
antrąja doze, jei pirmąja doze
pasiskiepyjau Oxford /
AstraZeneca vakcina?
Nėščioms moterims, kurios pirmąja
doze pasiskiepyjo AstraZeneca
vakcina, antrąja doze galima
pasiskiepyti kita vakcina. Antroji
dozė yra svarbi ilgesnei apsaugai
nuo COVID-19. Saugu ir veiksminga
antrąja doze skiepyti kita vakcina.

ir tai atitinka dabartines gaires.
Jei nesate tikri dėl kitos vakcinos
antrosios dozės, pasitarkite su
akušere, gynekologu arba šeimos
gydytoju. Taip pat galite pasinaudoti
Karališkojo akušerių ir ginekologų
koledžo sprendimu dėl skiepų
nėštumo metu.

Ar galiu pasiskiepyti ir COVID19, ir gripo vakcina?
Taip, galite skiepytis ir COVID-19,
ir gripo vakcina.Juos saugu vartoti
vienu metu.

Ar man reikia pasiskiepyti ir
COVID-19, ir gripo vakcina?
Taip. Šią žiemą gripu gali susirgti
daugiau žmonių, nes mažiau
COVID-19 pandemijos metu žmonės
bus įgiję natūralų imunitetą. Tyrimai
rodo, kad jei gripu ir COVID-19
užsikrečiama vienu metu, yra didesnė
tikimybė, kad sunkiai susirgsite.
Skiepijimasis nuo gripo ir COVID-19
apsaugos Jūs ir
ir Jūs supančius žmones nuo šios
sudėtingos ligos.

Ar vakcina nuo gripo yra
saugi nėščiosioms?
Taip. Tyrimai parodė, kad gripo
vakcina saugu skiepytis bet kuriuo
nėštumo laikotarpiu.

Nėščios moterys, pasiskiepijusios nuo
gripo taip pat perduoda tam tikrą
apsaugą savo kūdikiams, kuri išlieka
kelis pirmuosius jų gyvenimo
mėnesius.
Kūdikį krūtimi maitinančioms
moterims saugu skiepytis nuo gripo.

Kur galiu pasiskiepyti nuo gripo?
Susisiekite su savo akušere arba
šeimos gydytojo klinika ir sužinokite,

kaip galite pasiskiepyti nuo gripo.
Kai kuriose vietose akušerės gali
skiepyti nuo gripo prieš gimdymą.
Kitais atvejais jums reikės užsirašyti
į šeimos gydytojo kabinetą.

Kada geriausias laikas skiepytis
nuo gripo?
Geriausias laikas skiepytis nuo gripo
yra rugsėjo - kovo mėnesiai. Tuo
metu gripas yra labiausiai paplitęs.
Nuo gripo galite pasiskiepyti bet kuriuo
nėštumo metu.
Tai Jums pasiūlys šeimos gydytojas
arba akušerė.

Kokiais kitais skiepais galiu
skiepytis tuo pačiu metu kaip ir
vakcina nuo gripo?
Tuo pačiu metu galite pasiskiepyti
ir nuo kokliušo. Neatidėliokite
skiepijimo nuo gripo, kad
pasiskiepytumėte tuo pačiu metu.

Norėdami užsisakyti vakciną arba
apsilankyti vietinėje klinikoje pietryčių
Londone, apsilankykite
svetainėjenhsselvax.com.

nesvarbu

