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म गर्भवती ह ुँ । 

के मैले कोभर्ड* को खोप लगाउनुपर्भ ?  

(I’m pregnant. 
Should I get a COVID* vaccine?-Nepali) 

* यहाुँ भिइएका जानकारी फाइजर (Pfizer) र मडनाभ (Moderna) का कोभर्ड-१९ (COVID-19) 

का खोपहरूबारे ह न ्। भयनीहरूलाई एम'आरएनए (mRNA) खोप पभन र्भनन्र् ।  

धेरै माभनसहरूका लाभग, जभतसक्िो चाुँडो कोभर्डको खोप लगाउनु सबैर्न्िा सुरभित भवकल्प हो । 

यद्यपि, यी खोिहरू गर्भवती र स्तनिान गराउनेहरूमा िरीक्षण गररएको छैन । 

तलको जानकारीले तिाईलंाई गर्भवती हु ुँदा वा गर्भवती हुन चापहरहकेा बेलामा एम'आरएनए 

कोपर्ड खोि पलने वा नपलने र्न्नेबारे एउटा जानीबुझी गररने पवकल्ि चयन गनभ सघाउनेछ । 

 

तपाईकंा भवकल्पहरू:  

यो उपलब्ध ह ने भबभिकै कोभर्डको खोप 

लगाउनु 

गर्ाभवस्थामा लगाउने खोपहरूबारे बढी 

जानकारीका लाभग कुनुभ 

 

एम'आरएनए खोप लगाउुँिा के के फाइिा ह न्र्न् ?  
 

१.  कोभर्ड खतरनाक र् । यो गर्भवतीलाई अझ जोभखमपूर्भ ह न्र् ।  

 कोपर्डको पबरामीहरू जो गर्भवती हुनुहुन्छ, उहाुँहरू सघन उिचार कक्ष (intensive care unit; ICU) वा 

र्ेपन्टलेटर (ventilator) मा िुग्ने संर्ावना गर्भधारण नगरेकाको तुलनामा ५ गुणा बढी हुन्छ ।१ 

 कोपर्डबाट गम्र्ीर पबरामी र्एका गर्भवतीबाट मपहना निुगी बच्चा जन्मनु धरैे सामान्य हुनसक्छ ।२ 

 कोपर्डका कारण गर्भधारण नगरेको मापनसको तुलनामा उही उमेरका गर्भवतीहरूको पनधन हुने संर्ावना धरैे  

हुन्छ । ३, ४ 
 

२.  एम'आरएनए कोभर्डका खोपहरूले कररब ९५% कोभर्ड संक्रमर्हरूबाट रोकथाम गर्भन् ।  

 जसरी कोपर्ड संक्रमणहरू हाम्रो समुदायहरूमा बढ्द ैजान्छ, तिाईलंाई कोपर्ड हुने जोपखम त्यपिकै बढ्छ ।  

 खोि लगाउनाले तिाईलंाई कोपर्डबाट बचाउनेछ र तिाईकंो िररवारजस्ता तिाईकंो वरिर रहने व्यपिलाई कोपर्ड 

सनभ नपदन सहयोग िुग्न सक्छ ।  
 

३. एम'आरएनए कोभर्डका खोपहरूले तपाईलंाई कोभर्ड सािैनन् ।  

 यी खोिहरूमा जीपवत र्ाइरसहरू हुुँदैनन् ।
५ 

 यी खोिहरूमा गर्भवती वा भ्रूणका लापग हापनकारक मापनन ेसपम्मपित वस्तुहरू समावशे छैनन ्।  

 धरैे खोिहरू पनयपमत रूिमा गर्ाभवस्थामा पदइन्छन् र सुरपक्षत छन् (उदाहरण: धनुष्टकंार, भ्यागुते रोग, र फ्ल)ू ।  
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यी खोपहरूले कसरी काम गर्भन् र्न्ने थप जानकारी पृष्ठ ५ मा फेला पानभ  सभकन्र् ।  

 

एम'आरएनए कोभर्डको खोप लगाउुँिाका जोभखमहरू के के ह न् ? 
 

१. यी कोभर्डका खोपहरू अझै गर्भवतीहरूमा परीिर् गररएका रै्नन् ।  

 यी कोपर्डका खोिहरू ४०,००० मापनसमा िरीक्षण गररएका छन्, र खोिसम्बन्धी कुनै गम्र्ीर प्रपतकूल असरहरू 

देपखएनन् ।  

 खोिहरूले गर्भवती व्यपिहरूमा िपन काम गछभन् वा गदैनन् पक र्न्ने हामीलाई थाहा छैन पकनर्ने उहाुँहरूले 

गर्भधारण नर्एका / नहुने मापनसमा िरीक्षण गनुभर्एको पथयो ।   

 फरक खाले प्रपतकूल असरहरू वा गर्भ तुहुने वा भ्रूणमा असामान्य जोपखममा वृपि हुने जस्ता गर्ाभवस्थामा पवपशष्ट 

दुष्प्प्रर्ावहरू छन् वा छैनन् र्न्ने हामीलाई थाहा छैन ।  

 मडनाभको खोिलाई गर्ाभवस्थामा यसका असरहरू बुझ्न िोथी मुसाहरूमा िरीक्षण गररएको पथयो । मपहला प्रजनन 

क्षमता वा भ्रूण पवकासमा कुनै महत्त्विूणभ नकारात्मक असरहरू देपखएनन ्।  

 केही मपहला खोि अध्ययनका क्रममा गर्भवती र्ए । यीमध्य े१८ मपहला खोि समहूमा पथए, र दुई मपहनािपछ 

कसैको िपन गर्भितन र्एन । सान्त्वना पदलाउने औषधी पदएको समूह (placebo group) मा सत्र मपहलाहरू पथए, 

जो गर्भवती र्ए, र दुई मपहनािपछ उनीहरूमध्ये दुईजनाको गर्भ तुह्यो । (सामान्यतया, १०-२०% गर्भधारण गर्भ तुहेर 

सपकन्छ) ।  

 यी अध्ययनहरू अझै र्इराखेको हुनाल ेयी मपहलाहरूको बाुँकी गर्ाभवस्था कसरी पबत्यो र्न्ने हामी जान्दैनौं ।     
 

२. खोप लगाउने व्यभिहरूमा संर्वत केही प्रभतकूल असरहरू ह नेर्न् ।  

 धरैे मापनसहरूमा देपखएका लक्षणहरू उहाुँहरूको प्रपतरोधात्मक क्षमताको सामान्य जबाफी -पक्रयाका कारण पथए । 

धरैेजसो देपखएका लक्षणहरू पनम्न रहेेः६
 

• सईु लगाएको ठाउुँमा असरहरू, जस्तोेः िाखुरामा घाउ 

लागजेस्तो दुखाइ (~८४%)  

• थकावट (~६२%)  

• टाउको दुख्ने (~५५%)  

• मांसिेसी दुखाइ (~३८%)  

• कामजरो (~३२%)  

• जोनी दुखाइ (~२४%)  

• ज्वरो (~१४%) 

 खोि लगाउने १०० जनामध्ये १ जनालाई उच्च ज्वरो (१०२ पडग्री फहरेनहाइटर्न्दा बढी) आउनेछ । गर्भ बसेको 

िपहलो तीन मपहनामा आउने कडा खालको उच्च ज्वरोले भ्रूणमा असामान्यताहरू हुने वा गर्भितनको खतरा 

बढाउन सक्छ । गर्ाभवस्थामा उच्च ज्वरो आए पसपडसी (CDC) ले टायलेनोल / एपसटापमनोफेन (Tylenol / 

acetaminophen) प्रयोग गनभ पसफाररस गरेको छ । एउटा अको पवकल्ि र्नेको िपहलो तीन मपहनािपछसम्मका 

लापग कोपर्डको खोि लगाउन पढलो गनुभ (कुनुभ) िपन हो ।  

 

भवज्ञहरू के भसफाररस गनुभह न्र् ?  
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कोपर्ड जोपखमिणूभ र सपजलै फैलने र्एकाले पसपडसीले र्नेको छ- उमेर िुगेका मापनसहरूलाई कोपर्ड-१९ को एम'आरएनए 

खोि लगाउन पसफाररस गररन्छ ।७ 

यद्यपि गर्भवतीमा कुनै अध्ययन नगररएको हुनाले गर्भवतीका लापग कुनै स्िष्ट पसफाररसहरू छैनन् । यो नयाुँ औषधीका लापग 

मानक हो र यस खोिको कुनै खास सरोकारका कारणल ेर्ने होइन ।  

मातृ-भ्रूर् भचभकत्सा समाज (Society for Maternal-Fetal Medicine) ले प्रत्येक गर्भवतीको कोपर्ड खोिहरूमा 

िहुुँच हुनुिछभ र्नेर दृढ रूपमा सिफारिि गिेको छ । उहाुँहरूले प्रत्येक व्यपिले आफ्ना व्यपिगत पवकल्िबारे आफ्ना 

पचपकत्सक वा प्रसव-उिचारकमी मपहलासुँग कुरा गनभ पसफाररस गनुभ र्एको छ ।८ 

अमेररकन कलेज अफ अभब्स्िभसयन्स एन्ड गाइनेकोलभजस्ट्स (American College of Obstetricians and 

Gynecologists) ले गर्भवतीलाई कोपर्ड खोिको स्वीकृपत पदनबाट िोक्नुहुन्न र्न्ने पसफाररस गरेको छ ।९
 

 

मलाई भनर्भय गनभ सहायताका लाभग मैले अरू के के भवषयमा सोच्नुपर्भ ?  

१ 
कोपर्ड तथा खोिबारे जपतसक्दो धेरै बुझ्नुर्एको छ र्न्ने िक्का गनुभहोस् । तिाईकंो प्रसव-

उिचारकमी मपहला वा पचपकत्सक जस्ता एउटा पवश्वापसलो स्रोतलाई सोध्नुहोस् । िृष्ठ ५ मा 

खोिसम्बन्धी बढी जानकारी छन् ।  

२ 
तिाईकंो आफ्नो व्यपिगत जोपखमबारे सोच्नुहोस् ।  

तलका िङ्पतहरू हनुेभहोस् र तपाईलंाई कोपर्ड हुने जोपखम (बायाुँ) बारे सोच्नुहोस् । तिाईकंो 

सुरक्षाबारे सोच्नुहोस् - के तिाई ं सुरपक्षत रहन सक्नुहुन्छ (दायाुँ) ?    

 

कोपर्डबाट पबरामी हुने जोपखमहरू उच्च हुन्छन् यपद… 

 तिाई ंआफ्नो िररवारबाहेकका मापनससुँग सम्िकभ  

र्यो ।  

 तिाई ं३५ वषभको वा सोर्न्दा बढी हुनुहुन्छ ।  

 तिाईकंो वजन बढी छ ।  

 तिाईलंाई अरू पचपकत्सा समस्याहरू, जस्तोेः मधमुेह, 

उच्च रिचाि, वा मुटुरोग छन् ।  

 तिाई ंधमूिानी हो ।  

 तिाई ंनश्ल वा जापतका रूिमा अल्िसंख्यकमा 

िनुभहुन्छ, वा तिाईकंो समुदायमा कोपर्ड संक्रमण दर 

उच्च छ । 

 तिाई ंस्वास््य-सवेाकमी हुनुहुन्छ
१०  

 

यभि तपाई ंकोभर्ड ह ने उच्च जोभखममा ह नुह न्र् र्ने यो 

खोप लगाउनु सम्र्वतः उभचत ह न्र् ।  

 

यपद तिाई ंकोपर्डको उच्च जोपखममा हुनुहुन्न र … 

 तिाई ंसुँध ैमास्क लगाउन सक्नुहुन्छ ।  

 तिाई ंर तिाईसंुँग बस्ने मापनसहरूले अरूबाट तिाईकंो 

गर्भधारणको अवपधर्र िारस्िररक (सामापजक) कायम 

राख्न सक्नुहुन्छ ।  

 तिाईकंो समुदायमा उच्च वा बढ्दो कोपर्ड 

संक्रपमतहरू छैनन् ।  

 तिाईलंाई खोि आफैं ले धरैे त्रपसत बनाउुँछ जस्तो 

लाग्छ (तिाई ंकोपर्ड लाग्नुर्न्दा िपन अज्ञात 

जोपखमहरूबारे धरैे पचपन्तत हुनुहुन्छ) ।  

 तिाईलंाई खोिबाट गम्र्ीर खालको जबाफी-पक्रया 

र्एको छ ।  
 

… अभधक जानकारी कुनुभ  तपाईकंा लाभग उभचत ठहनभ 

सक्र् ।  
 

स्तनपानका सम्बन्धमा चाभहुँ के भन ?  
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मातृ-भ्रूर् भचभकत्सा समाज तथा स्तनपान भचभकत्सा प्रभतष्ठान (Academy of Breastfeeding Medicine) ले 

खोिबाट स्तनिानको सुरक्षालाई असर गछभ र्नेर पवश्वास गने कुनै कारण नर्एको जनाएको छ ।८,११ खोिमा र्ाइरस छैन, 

त्यसैले तिाईकंो नानीलाई संक्रमण हुने जोपखम छैन । एम'आरएनए सपजलै टुपक्रने खालको र्एकाल ेखोिको कुनै र्ाग 

आमाको दूधमा प्रवेश गने धरैे संर्ावना देपखुँदनै ।  

जब हामी संक्रपमत हुन्छौं वा खोि लगाउुँछौ, तब संक्रमणसुँग लड्न हाम्रो शरीरले रोग-प्रपतकारकहरू (antibodies) बनाउुँछ । 

रोग-प्रपतकारकहरू आमाको दूधमा प्रवेश गनभ र त्यसिपछ नानीमा िुग्न सक्छन् - र संक्रमणलाई रोक्न सहयोग गनभ सक्छन् ।  

 

सारांश 

१. कोपर्डले गर्भवतीहरूलाई उहाुँहरूकै उमेरका गर्भधारण नगेरका मापनसको तुलनामा धेरै पबगार गने 

देपखन्छ ।  

२. गर्ाभवस्थाका समयमा एम'आरएनए कोपर्ड खोि लगाउुँदा हुने जोपखमलाई सामान्य मापनएको छ, तर िूणभ 

रूिमा बुपझएको छैन ।  

३. तिाईलंे कोपर्ड संक्रमण हुने पवषयमा आफ्नो व्यपिगत जोपखममापथ पवचार गनुभिछभ । यपद तिाईकंो 

व्यपिगत जोपखम उच्च छ, वा तिाईकंो समुदायमा कोपर्डका संक्रपमतको संख्या छ र्ने तिाईलंे गर्भवती 

र्एका बेला खोि लगाउनु संर्वत उपचत हुन्छ ।  

४. गर्भवती र्एका बेला कोपर्डको खोि पलने / नपलने तिाईकंो इच्छा हो ।  
 

गर्भवती भचभकत्सकहरू के के सोच्नुह न्र् ? 

हामीलाई गर्ाावस्थाका बेला कोभर्ड र्यानक हुनसक्छ र्न्ने थाहा छ, र हामीलाई खोपमा र्ाइरस हुुँदैन र्न्ने थाहा छ । मेरो 

आफ्नो तेस्रो तै्रमाभसक सुरू हुुँदैछ र म यो रोगका लाभग अग्र पङ््कभिहरूमा काम गछुा, त्यसैले मेरो भवकल्प स्पष्ट छ, उहाुँहरूले 

जभतसक्दो चाुँडो भदन थाल्नुर्यो र्ने खोप भलने पङ््कभिमा अगाडी हुने मेरो इच्छा छ । (आकभस्मक कक्षमा काम गने गर्ावती 

भचभकत्सक) 

म गर्ावती भबरामीहरूमा परीक्षण नै नगररएको त्यस्तो केही लगाउन गइरहेकी छु र्न्दा अभल हड्बडाएकी छु । एउटा खोपका 

भवषयमा कुनै कुरा नहुुँदा पभन सुरूवाती गर्ाावस्था तनावपूणा समय हो । त्यसैले मैले अग्र पङ््कभिमा काम गने व्यभिका रूपमा 

खोप लगाउुँदा वा नलगाउुँदाका जोभखमहरू र फाइदाहरूबारे आफैं ले भवचार गरे ुँ, मेरो जोडी (सहवासी), र मेरा भचभकत्सकसुँग 

छलफल गरे ुँ । यसरी मैले खोप लगाउनुपछा र्न्नेमा हामी पुग्यौं । (आकभस्मक कक्षमा काम गने गर्ावती भचभकत्सक) 

म ३४ हप्ताकी र्एकी छु र म बच्चा जन्माएपभछ खोप भलने कोभसस गदैछु, तर गर्ाावस्थामा रोक्दछुै । खोपको अध्ययनहरू 

गररुँदा गर्ावतीलाई सहर्ागी गराइएको भथएन, यसैबीचमा मैल ेकाम गने ठाउुँमा कोभर्डको भबरामी हेने गरेकी छैन, त्यसैले यो 

दोस्रो लहरका बेला मेरो रोगसुँगको सम्पका  न्यून हुन्छ जस्तो लागेको छ । (गर्ावती भचभकत्सक) 

म अझै आफ्नो नानीलाई स्तनपान गराउुँदैछु, र मलाई के लाग्छ र्ने मेरो नानी तथा अन्य बालबाभलका र कोभर्ड र्एकाका 

जोडी रोगीको सम्पका मा आउने जोभखम यो नयाुँ खोपल ेसक्न ेकुनै पभन सैद्धान्भतक रूपमा र्भनएका जोभखमर्न्दा धरैे बढी छ । 

मैले यो खोप लगाउने भनणाय गरेकी छु, जब यो उपलब्ध हुन्छ । (स्तनपान गराइरहेकी प्रसूभत-स्त्रीरोग भचभकत्सक) 

 

के तपाईसंुँग धेरै प्रश्नहरू र्न ्? आफ्ना भचभकत्सक वा प्रसव-उपचारकमी मभहलालाई तपाईकंो आफ्नो 

व्यभिगत भनर्भयबारे कुरा गनभ फोन गनुभहोस् ।  
 

 

यस उपायबारे भवचारहरू ? 

के यो भनर्भय सहयोगी (decision aid) कामलाग्िो भथयो ? कृपया थोरै समय भलएर हामीलाई उि 
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भनर्भय सहयोगीबारे https://is.gd/COVIDVac मा गएर वा तलको क्यूआर कोड (QR code) 

स्क्यान गरेर प्रभतभक्रया भिनुहोस् । हामीलाई तपाईकंो सहायता चाभहन्र्! 

 

 
 

भसभडसीलाई खोपका भवषयमा तपाईकंो अनुर्व र्न्नुहोस ् 

यपद तिाई ंखोि पलने पनणभय गनुभहुन्छ र्ने तिाईलंे खोि-सुरपक्ष (V-safe) तको वेबसाइट तथा एिका पनदेशनहरू र्एको 

"खोि-सुरपक्षत जानकारीको िाना" (V-safe information sheet) िाउनुहुनेछ । दताभ गनेबारे पवचार गनुभहोला तापक हामीले 

र्पवष्प्यमा मापनसहरूलाई राम्रो सल्लाह पदन सक्छौं । 
 

 

एम'आरएनए कोभर्डका खोपहरूबारे धेरै जानकारी 

एम'आरएनए कोभर्डका खोपहरूले कसरी काम गर्भन् ?  

 फाइजर र मडनाभका कोपर्डका खोिहरू एम'आरएनए खोि (म्यासेन्जर आरएनए) हुन् ।   

 एम'आरएनए नयाुँ होइन - हाम्रो शरीर यसले र्ररएको छ । एम'आरएनए खोिहरूमा गएका दुई दशकहरू अध्ययन 

गररएको छ ।  

 एम'आरएनए खोिहरूले र्ाइरसहरूल ेकसरी काम गछभन् र्ने देखापसकी गछभन् । एम'आरएनए एउटा खाना बनाउने 

पवपधको काडभ जस्तै हो, जुन तिाईकंो शरीरमा जान्छ र छोटो समयका लापग एउटा पवपध बनाउुँछ । उि पवपध 

र्ाइरसको सानो र्ागका लापग हो (स्िाइक प्रोपटनेः र्ाइरसलाई काम गनभ सपजलो िाने प्रोपटनको प्रकार) । 

 जब यो स्िाइक प्रोपटन कोषहरूबाट पनस्कन्छ, शरीरले यसलाई बाह्य-तत्त्वका रूिमा पचन्छ र प्रपतरक्षा प्रणालीले 

जबाफी-पक्रया गछभ । यही प्रपतरोधात्मक क्षमताले प्रपतकूल असरका लक्षणहरू (जस्तैेः दुखाइ र ज्वरो) पनम्त्याउुँछ, 

तर प्रपतरक्षा सुधारछ् ।  

 एम'आरएनए चाुँडै टुपक्रन्छ, त्यसैले यो छोटो समयका लापग मात्र रहन्छ ।   

 यो यसो र्नौं न रूघाका र्ाइरसले जस्तै अन्य र्ाइरसहरूल ेकाम गछभन् - र्ाइरसहरूले आफ्ना प्रोपटनहरू बनाउन 

हाम्रो शरीर र कोषहरूलाई प्रयोग गछभन् । त्यसिपछ हाम्रो प्रपतरक्षा प्रणालीले हामीलाई स्वस्थ राख्न ती प्रोपटनहरूमा 

आक्रमण गछभ ।  

 कुनै तररकाले िपन खोिका कारण मापनसलाई कोपर्ड हुुँदैन ।५
 

अनुसन्धानले के िेखाएको भथयो ?   

फाइजर र मडनाभ एम'आरएनए खोि िरीक्षणहरू प्रत्येकमा ३०,००० र्न्दा बढी मापनस पथए (जसमा सान्त्वना पदलाउने 

औषधी िाउने िपन रहे) र खोिले मापनसलाई कोपर्ड सने र गम्र्ीर कोपर्ड हुने सम्र्ावना कम गरेको देखाएको छ । प्रत्येक 

अध्ययनमा १५,००० र्न्दा बढी व्यपिलाई खोि पदइयो र १५,००० र्न्दा बढी मापनसहरूलाई लवणयिु िानीको सुई 

(सान्त्वना पदलाउन ेऔषधी) पदइयो ।  

 एउटा खुराक लगाएिपछ खोि ५० प्रपतशत प्रर्ावकारी देपखन्छ । २ खुराकहरूिपछ दुवै खोिहरू कररब ९५ प्रपतशत 

प्रर्ावकारी छन् ।  

 अको र्ाषामा र्न्ने हो र्ने सान्त्वना पदलाउने औषधी िाउने समूहमा कोपर्ड िाउन े१०० मापनसमध्य ेएम'आरएनए 

खोि समूहहरूमा मात्र ५ जनालाई कोपर्ड पदएको पथयो ।  

https://is.gd/COVIDVac
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 दुवै एम'आरएनए खोि समूहहरूमा कोपर्डका गम्र्ीर पबरामीको संख्या िपन घटेको पथयो ।  

 सुरक्षासम्बन्धी कुनै गम्र्ीर चासोहरू पथएनन् ।  

 

 

प्रयोगको अभर्प्रायः यो पनणभय सहयोगी कोपर्ड-१९ को खोि लगाउने पवचार गरररहनुर्एका गर्भवतीहरू (र गर्भधारणको योजना बनाइरहेकाहरू) का 

साथै उहाुँहरूका पचपकत्सा-सवेा प्रदायकहरू, र उहाुँहरूका साथीहरू तथा िररवारलाई प्रयोग गनभका लापग हो । यसको पनमाभण यपुनर्पस भटी अफ 

म्यासच्यसुट्ेस मपेडकल स्कूल (University of Massachusetts Medical School) – बेस्टेट (Baystate) को शेयडा भडभसजन-मभेकङ््कग – 

गर्ाावस्थामा कोभर्डको खोप (Shared Decision-Making: COVID Vaccination in Pregnancy) का पवषयमा कायभरत समहूल ेगरेको हो । 

यो समहूमा प्रसपुत / स्त्रीरोग, मात-ृभ्रणू पचपकत्सा, शेयडभ पडपसजन-मपेकङ्ग तथा जोपखम सञ्चार, आकपस्मक पचपकत्सा, र वत भमान कोपर्ड-१९ 

अनुसन्धानको क्षेत्रका पवज्ञहरू हुनुहुन्छ । प्रश्नहरू र्ए डा. एपलजावथे सोएनफल्ड (Dr. Elizabeth Schoenfeld) लाई 

Elizabeth.Schoenfeld@bhs.org मा इमले गनुभिनेछ । उि पनणभय सहयोगीको उियोपगताबारे प्रपतपक्रया सवके्षणका माध्यमबाट पदन सपकनेछ । 
(िृष्ठ ४ को पलङ्क हेनुभहोस)् । 

 

 
 

 

यो सनर्णय िहयोगी असिरिक्त अनुमसि सिना पुनःसनमाणर् िथा सिििर् गनण िसकन्छ । स्प्यासनश िथा रूिी भाषाका िसं्पकिर्हरू 

http://foamcast.org/COVIDvacPregnancy मा उपलब्ध छन् । 

िन् २०२० सििमे्िि २८ मा अद्यािसधक गरिएको  

१.  डे'बोल्ट पसए (DeBolt CA), र अरू । गर्भधारण नगरेका मपहलाको तुलनामा उमेर आपद पमल्दो गम्र्ीर वा संकटिूणभ कोपर्ड-१९ र्एका गर्भवती मपहलाको संयुि रूिमा 

अस्वस्थता देपखने संख्या बढेको छ ।  एम जे ओब्सस्टेट २०२० नोरे्म्बर, पवदु्यतीय वस्तु सूचक (doi): 10.1016/j.ajog.2020.11.022 

२. अपधकारी इएच, र अरू । गम्र्ीर सख्त श्वास-प्रश्वासका लक्षणहरूसपहतको कोरोनार्ाइरस २ संक्रमण र्एका वा नर्एका गर्भवती मपहलामा देपखने िररणामहरू । जेएएमए 

नेटवकभ  ओिन २०२० नोरे्म्बर ३(११):e2029256 

३. पड'मापस्सओ डी (DiMascio D), कोपर्ड-१९ मा डब्सल्युएपिएम (WAPM) को कायभरत समूह । सासभ – कोरोनार्ाइरस -२ (SARS-coV-2) संक्रमण र्एका गर्भवती 

मपहलाहरूको मात ृतथा प्रसव समयमा देपखने िररणामहरू । अल्रासाउन्ड प्रसुपत स्त्रीरोग । २०२० सेप्टेम्बर, पवदु्यतीय वस्तु सूचक: 10.1002/uog.23107. 

४. सेन्टसभ फर पडपजज कन्रोल एन्ड पप्ररे्न्सन (Centers for Disease Control and Prevention) । अद्यावधेः गर्भवती पस्थपतद्वारा प्रयोगशाला िुपष्ट र्एको सासभ – 

कोरोनार्ाइरस -२ संक्रमण र्एका प्रजनन-योग्य उमेरका लाक्षपणक मपहलाहरूका लक्षणहरू - संयुि राज्य अमेररका, जनवरी २२ – अक्टोबर ३, २०२० । नोरे्म्बर 

२०२०: १-७ ।  

५. अब्सबासी जे. (Abbasi J.) । कोपर्ड-१९ तथा एम'आरएनए खोिहरू – नयाुँ  सुगम्यका लापग िपहलो बृहत् िरीक्षण । जेएएमए (JAMA) । २०२०;३२४ (१२): ११२५-

११२७ ।  पवदु्यतीय वस्तु सूचक:10.1001/jama.2020.16866 

६. https://www.fda.gov/media/144245/download 

७. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recs/grade/covid-19-pfizer-biontech-etr.html (सन् २०२० पडसेम्बर १४ मा प्रवेपशत) 

८. गर्ाभवस्थामा कोपर्डको खोिसम्बन्धी एसएमएफएम (SMFM) को रायेः https://www.smfm.org/publications/339-society-for-maternal-fetal-medicine-

smfm-statement-sars-cov-2-vaccination-in-pregnancy 

९. https://www.acog.org/en/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-Pregnant-and-Lactating-Patients-

Against-COVID-19 (सन् २०२० पडसेम्बर १४ मा प्रवेपशत) 

१०. मुताम्बुद्जी एम (Mutambudzi M), पनयपद्वदज् सी (Niedwiedz C), म्याकडनल्ड इबी (Macdonald EB), र अरू । गम्र्ीर कोपर्ड-१९ को आक्रमण तथा जोपखमेः 

१२० ०७५ संयुि अपधराज्य बायोबैंक सहर्ागीहरूको सम्र्ापवत समूअगत अध्ययन । व्यावसाभयक तथा वातावरभणय भचभकत्सा अनलाइनमा िपहलोिटक प्रकापशत: ०९ 

पडसेम्बर २०२० । पवदु्यतीय वस्तु सूचक: 10.1136/oemed-2020-106731 

११. https://abm.memberclicks.net/abm-statement-considerations-for-covid-19-vaccination-in-lactation 
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