
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Experţii medicali şi oamenii de ştiinţă sunt de acord că nu este posibil ca 
vaccinurile să afecteze fertilitatea.  
 
Vaccinurile protejează oamenii de îmbolnăvirea gravă sau de decesul provocat de  
Covid-19. Dacă sunteţi în categoria de risc din cauza Covid-19, este foarte important să 
vă protejaţi şi să faceţi vaccinul atunci când vi se oferă. 
 
Au existat multe zvonuri cum că vaccinurile ar putea afecta fertilitatea dar acestea nu 
sunt adevărate. 
 
Acestea sunt motivele: 
 

• Nu există un proces ştiinţific prin care vaccinurile ar putea afecta fertilitatea unei 
femei.  
 

• Ca toate vaccinurile, vaccinurile împotriva Covid-19 învaţă corpul să lupte cu boala 
şi să dezvolte anticorpi pentru a lupta. Ele nu conţin niciun ingredient care ar 
putea afecta fertilitatea iar componentele părăsesc corpul în decurs de câteva zile.  

 

• Nu există nicio dovadă care să susţină teoria că imunitatea la proteina „spike” ar 
putea conduce la probleme de fertilitate. Majoritatea persoanelor care se 
îmbolnăvesc de COVID-19 vor dezvolta anticorpi la proteina „spike” şi nu au 
existat dovezi de probleme de fertilitate la persoanele care au avut COVID-19.  
 

• Practica standard este ca medicamentele noi să nu fie recomandate persoanelor 
însărcinate sau celor care planifică o sarcină atunci când sunt introduse. Acum că 
mai multe date sunt disponibile, autoritatea independentă responsabilă de 
evaluarea siguranţei vaccinurilor (Comitetul Comun de Vaccinare & Imunizare)   
şi-a actualizat sfatul şi spune că nu este necesar ca femeile să întârzie sarcina 
după administrarea oricăruia dintre vaccinuri. 

 

Ce spun experţii 

GP in Locatia: Dr Jason Broch, GP and Clinical Chair, NHS Leeds Clinical 
Commissioning Group

  

“Nu există nicio dovadă că vreunul din vaccinuri ar avea vreun impact asupra fertilităţii, 

sau vreun motiv care să sugereze acest lucru. Aş încuraja pe fiecare persoană căreia îi 

este oferit vaccinul să accepte oferta.  Acesta este sigur şi vă oferă cea mai bună 

protecţie împotriva virusului.”   

 

Societatea Britanică pentru Fertilitate şi Asociaţia ştiinţifică pentru reproducere:  
“Nu există nicio dovadă, şi niciun motiv teoretic, că vreunul din vaccinuri ar putea afecta 
fertilitatea femeilor sau a bărbaţilor.”  
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Dr Edward Morris, preşedintele Colegiului Regal de Obstetricieni şi Ginecologi  

“Dorim să reasigurăm femeile că nu există nicio dovadă care să sugereze că vaccinurile 

împotriva COVID-19 pot afecta fertilitatea. Nu există niciun mecanism biologic plauzibil 

prin care vaccinurile actuale ar putea cauza vreun impact asupra fertilităţii femeilor. Nu 

au fost aduse dovezi prin care femeile vaccinate ar putea avea probleme de fertilitate în 

viitor.” 
 

Dr Gayatri Amirthalingam, Consultant, Sănătate Publică Anglia, Echipa Naţională 

pentru Imunizare: 

“Studiile arată că, la fel ca celelalte vaccinuri, după vaccinare componentele vaccinului 

călătoresc către glandele limfatice şi în decurs de câteva zile sunt eliminate din corp ca 

şi produse reziduale. Şi prin urmare nu există niciun mecanism prin care vaccinul acesta 

v-ar putea afecta fertilitatea în prezent sau în viitor.” 
 

Profesor Chris Whitty, Ofiţer Medical Şef pentru Anglia:  

“Nu există nicio dovadă că vreunul din vaccinuri ar avea vreun impact asupra fertilităţii, şi 
ar fi surprinzător dacă vreunul dintre ele ar avea vreun impact. Acesta nu este un subiect 
de care oamenii ar trebui să se îngrijoreze." 
 

Dr Virginia Beckett, Şef Clinician pentru Medicina Reproductivă, Spitalul Bradford , 

Trustul Naţional de Sănătate: 

“Există multă dezinformare cu privire la efectele vaccinului asupra şanselor de concepţie 

dar biologic acest lucru nu este posibil. Dacă încercaţi să concepeţi un copil, v-aş 

îndemna să faceţi vaccinul pentru a vă asigura că sunteţi protejat împotriva Covid-19 pe 

parcursul sarcinii.”  
 

Mai multe informaţii: 

• Video cu Dr Gayatri Amithalingam explicând de ce vaccinurile nu afectează 
fertilitatea: 
https://www.youtube.com/watch?v=aF4Hk5C27KU&list=PLLDAq3SAWJh14Eha8es
7pUVU1rCU1E5yU&index=1 
 

• Video cu Dr Virginia Beckett explicând de ce persoanele care încearcă să 
conceapă un copil ar trebui să facă vaccinul: 
https://twitter.com/bthft/status/1362028759822594050?s=24 
 

• Fişa informativă emisă de Societatea Britanică pentru Fertilitate şi Asociaţia 
ştiinţifică pentru reproducere:  
https://www.arcscientists.org/wp-content/uploads/2021/02/Covid19-Vaccines-FAQ-
1_2-logos-1.pdf 

 

• Informaţii de la Colegiul Regal de Obstetricieni şi Ginecologi: 
Informaţii şi sfaturi pentru femeile însărcinate cu privire la vaccinul împotriva  
COVID-19 
 

• Dacă aveţi motive de îngrijorare cu privire la vaccin, cereţi sfatul Medicului de 
Familie. 
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