OCZEKUJESZ
DZIECKA?
OCHROŃ SIEBIE I SWOJE
MALEŃSTWO
PRZYJMUJĄC DARMOWĄ
SZCZEPIONKĘ PRZECIWKO
COVID-19 I GRYPIE

Informacje dla kobiet ciężarnych i chcących zajść w ciążę

nie przegap
szczepienia z
jakichkolwiek
powodów

Ponad 51 000 000 osób otrzymało
pierwszą dawkę szczepienia
przeciwko COVID-19 w Wielkiej
Brytanii, w tym ponad 81 000
ciężarnych kobiet. Ciężarnym
kobietom oferuje się szczepienia
przeciwko COVID-19 od kwietnia
2021. Ochroń siebie i swoje
maleństwo darmowymi
szczepieniami przeciwko COVID-19 i
grypie.
Szczepienia są bezpieczne i skuteczne
dla ciężarnych i karmiących kobiet.
Osoby w wieku powyżej 18 lat mogą
umówić spotkanie lub po prostu
przyjść na szczepienie przeciwko
COVID-19
do przychodni. Po otrzymaniu
pierwszej i drugiej dawki, osoba
kwalifikuje się do przyjęcia dawki
przypominającej po upływie trzech
miesięcy.

Osoby w wieku 12-17 lat mogą
umówić spotkanie i przyjąć obie dawki
szczepionki przeciwko COVID-19.
Możliwe skutki uboczne to:
•
•
•
•
•

Ból ramienia po zastrzyku
Uczucie zmęczenia
Ból głowy
Uczucie obolenia
Uczucie nudności lub wymioty

Poważniejsze skutki uboczne,
takie jak reakcje alergiczne lub
zakrzepy krwi, są bardzo rzadkie.
Szczepionka przeciwko COVID-19
nie
zawiera jaj lub produktów zwierzęcych.
Jest bezpieczna dla osób wiodących
wegański lub wegetariański styl życia.
Szczepionka Oxford/AstraZeneca
zawiera niewielką ilość

alkoholu, ale jest ona mniejsza, niż w
codziennych produktach, takich jak
chleb.

Dlaczego potrzebuję
szczepionkę?
Infekcja COVID-19 nadal krąży i
może być poważna dla ciężarnych
kobiet. Ważne jest, aby przyjąć obie
dawki szczepienia przeciwko
COVID-19 w celu ochrony
siebiei swojego
nienarodzonego maleństwa.

Czy szczepionka jest
bezpieczna dla
ciężarnych kobiet?
Szczepionki przeciwko COVID-19
są bezpieczne i skuteczne.
Tysiące ciężarnych kobiet zostały
bezpiecznie zaszczepione w
Wielkiej Brytanii i na świecie.
Wszystkie szczepionki w Wielkiej
Brytanii muszą być zaakceptowane
przez niezależną

Agencję Regulacyjną produktów
Medycznych i Zdrowotnych (Medicines
and Healthcare products Regulatory
Agency - MHRA). MHRA jest agencją
wykonawczą sponsorowaną przez
wydział zdrowia i opieki socjalnej.
MHRA upewnia się, że szczepionki
spełniają surowe międzynarodowe
standardy jeśli chodzi o
bezpieczeństwo, skuteczność i
jakość. Po zaaprobowaniu
szczepionki, jest szczegółowo
monitorowanapod względem
bezpieczeństwa i skuteczności.

Czy szczepionka przeciwko
COVID-19 wpłynie na moją
płodność i
moje maleństwo?
Nie ma żadnych dowodów, że
szczepionka przeciwko COVID-19
ma jakikolwiek wpływ na szansę
zajścia w ciążę. Szczepionka nie
może przekazać Tobie lub Twojemu
dziecku COVID-19.

Szczepionka przeciwko COVID-19 jest zupełnie bezpieczna
dla ciężarnych kobiet i ich nienarodzonych dzieci.
Szczepionka nie zwiększa ryzyka poronienia,
przedwczesnego porodu lub śmierci dziecka w łonie.

Żadna ze szczepionek nie zawiera
żywego wirusa, dlatego nie ma
ryzyka zarażenia COVID-19 Ciebie
lub Twojego dziecka.

Ile kobiet przyjęło szczepionki
przeciwko COVID-19?
Do dzisiaj ponad 81 000
ciężarnych kobiet przyjęło
szczepionki przeciwko COVID19.

Czy szczepionki przeciwko
COVID-19 wpłyną na cykl
miesiączkowy?
MHRA analizuje sprawozdania
podejrzewanych skutków ubocznych
zaburzeń miesiączkowych
(problemów okresowych) i
nieoczekiwanego krwawienia z
pochwy po otrzymaniu szczepionki
przeciwko COVID-19 w Wielkiej
Brytanii.
Zgłaszane zmiany w
miesiączkowaniu nie są stałe.

MRHA nadal dokładnie analizuje
sprawozdania podejrzewanych
skutków ubocznych zaburzeń
miesiączkowych i nieoczekiwanego
krwawienia z pochwy.

Gdzie powinnam udać się po
pomoc lub komu zadać
pytania?
Jeśli nie jesteś pewna co do
przyjęcia szczepienia przeciwko
COVID-19, powinnaś szukać
odpowiedzi w zaufanych miejscach.
Służba zdrowia, Królewska Szkoła
Położnych i Królewska Szkoła
Położników i Ginekologów mogą
pomóc zdecydować.

Którą szczepionkę powinna
przyjąć ciężarna kobieta?
Jeśli jesteś w ciąży i nie byłaś
zaszczepiona szczepionką przeciwko
COVID-19,
najlepiej, żebyś przyjęła

Prawie 20% pacjentów wymagających krytycznej opieki w
Anglii to niezaszczepione kobiety w ciąży.

Pfizer/BioNTech lub Moderna .
Szczepionkite były szeroko
stosowane w trakcie ciąży w innych
krajach i nie zidentyfikowano żadnych
obaw o bezpieczeństwo.
Możesz wybrać inną szczepionkę dla
drugiej dawki, jeśli pierwszą dawką
szczepionki była
Oxford/AstraZeneca,
Szczepionka nie może przekazać
Tobie lub Twojemu dziecku COVID-19.

Czy powinnam przyjąć drugą
dawkę innej szczepionki, jeżeli
otrzymałam pierwszą
szczepionkę
Oxford/AstraZeneca?
Ciężarne kobiety, które otrzymały
AstraZeneca jako pierwszą dawkę,
mogą otrzymać inną szczepionkę
dla drugiej dawki. Druga dawka jest
ważna w utrzymaniu dłuższej
ochrony przeciwko COVID-19.
Otrzymanie drugiej dawki innej
szczepionki jest bezpieczne i
skuteczne

i jest zgodne z aktualnym
poradnikiem.
Jeśli nie jesteś pewna co do
otrzymania drugiej dawki innej
szczepionki, porozmawiaj z
położną, położnym lub lekarzem
rodzinnym. W podjęciu decyzji
można wesprzeć się poradnikiem
dotyczącym szczepień w czasie
ciążyKrólewskiej Szkoły Położników
i Ginekologów.

Czy mogę przyjąć obie
szczepionki przeciwko
COVID-19 i grypie?
Tak, możesz przyjąć obie
szczepionki przeciwko COVID-19
i grypie. Bezpieczne jest
przyjęcie ich obu wtym samym
czasie.

Czy potrzebuję obu szczepionek
przeciwko COVID-19 i grypie?
Tak. Więcej osób
najprawdopodobniej zachoruje na
grypę tej zimy,
ponieważ mniej uodporniło się
naturalnie w czasie trwania
pandemii COVID-19. Jeśli
zachorujesz w tym samym czasie na
grypę i COVID-19, badania
wskazują, że możesz być poważnie
chora. Szczepiąc się przeciwko grypie
i COVID-19 dostarczasz ochronę
Tobie i
osobom z Twojego otoczenia od obu
tych poważnych chorób.

Czy szczepionka
przeciwko grypie jest
bezpieczna dla
ciężarnych kobiet?
Tak. Badania pokazały, że
szczepienia przeciwko grypie są
bezpieczne dla każdego etapu ciąży.

Ciężarne kobiety, które otrzymały
szczepionkę przeciwko grypie,
przekazują częściową ochronę swoim
dzieciom, która trwa przez kilka
pierwszych miesięcy ich życia.
Szczepienia przeciwko grypie są
bezpieczne dla kobiet karmiących
piersią.

Gdzie mogę się zaszczepić
przeciwko grypie?
Należy skontaktować się z położną lub
lekarzem rodzinnym, aby dowiedzieć
się

gdzie można się zaszczepić
przeciwko grypie. W niektórych
rejonach położne mogą
zaszczepić przeciwko grypie w
klinikach przedporodowych. W
innych potrzebna będzie wizyta u
lekarza lub w przychodni.

Kiedy najlepiej się zaszczepić
przeciwko grypie?
Najlepiej zaszczepić się przeciwko
grypie w miesiącach pomiędzy
wrześniem i marcem. Są to miesiące
największego rozprzestrzenienia grypy.
Możesz zaszczepić się przeciwko
grypie w każdym czasie trwania ciąży.
Twój lekarz rodzinny lub położna
zaoferują Ci szczepienie.

Jakie inne szczepienia mogę
przyjąć w tym samym czasie ze
szczepionką przeciwko grypie?
Możesz zaszczepić się przeciwko
krztuścowi w tym samym czasie.
Nie odkładaj szczepienia przeciwko
grypie, aby mieć je obie w tym
samym czasie.

Odwiedź stronęnhsselvax.com, aby
umówić wizytę w celu zaszczepienia
lub w miejscowej przychodni w
południowo-wschodnim Londynie.

bez względu na Twoje

