
NAG-IISIP NA 
MAGKAANAK?
Ang mga serbisyo sa fertilidad ay handang 
tumulong na sagutin ang iyong mga 
katanungan
Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, normal lang 
na may mga katanungan at ikinababahala ka tungkol sa 
pangangalaga na nauugnay sa fertilidad at kung ngayon 
ang tamang panahon upang magkaroon ng sanggol.

Ang iyong pangkat sa pangangalagang pangkalusugan 
ay maaaring magpayo at tumulong sa iyo na magtatag 
ng plano, kung nanaisin mong tuparin ang iyong mga 
pangarap na magkaroon ng pamilya sa ngayon. Abutin 
ang suportang medikal at emosyonal. 

HUMINGI NG TULONG - MAGTATAG NG PLANO KASAMA NG IYONG DOKTOR SA FERTILIDAD

#THINKINGOFHAVINGABABY

MANATILING ALERTO 
Limitahan ang iyong mga pakikipag-

ugnayan sa ibang tao at mag-
ingat laban sa COVID-19. Sundin 

ang mga lokal at pambansang 
payo, at humingi ng tulong kung 

magkakaroon ka ng mga sintomas 
kagaya ng lagnat, ubo o kahirapan 

sa paghinga

Nagpapasalamat ang IFFS sa Abbott, Ferring Pharmaceuticals, Guerbet at Merck 
KGaA sa kanilang suporta sa kampanya ng pagbibigay impormasyon na ito.

COVID-19 sa panahon ng pagbubuntis
Ang karamihan ng mga kababaihang nabubuntis ay makaka-asa ng isang 
ligtas at matagumpay na resulta. Ang pandemya ng COVID-19 ay maaaring 
magdulot ng natatangi at hindi mahuhulaang mga hamon para sa mga 
kababaihan na magkakaroon ng impeksyon sa panahon ng pagbubuntis, at 
nasa pinakamabuting posisyon ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang 
pangkalusugan upang magbigay ng payo.

Ang mga katanungan na itatanong sa panahon ng iyong 
pakikipagkonsulta:
•  Ngayon ba ang tamang panahon upang isaalang-alang ko ang pagbubuntis?
•  Ano ang mga partikular na panganib sa kalusugan na nauugnay sa 

pagbubuntis?
•  May anumang panganib ba ang naidudulot sa mga buntis na kababaihan na 

may COVID-19?
•  Ano ang nalalaman tungkol sa mga potensyal na panganib sa  

aking sanggol kung magkakaroon ako ng impeksyon?

Para sa karagdagang impormasyon, i-scan ang QR code: 

HUMINGI NG PAYO
Makipagkonsulta sa iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang 
pangkalusugan upang talakayin ang 
mga diagnostic test at mga opsyon 
sa paggamot para sa fertilidad na 
angkop para sa iyong mga pang-
indibidwal na pangangailangan

MANATILING LIGTAS
Suriin kung ang 

iyong tagapagbigay 
ng pangangalagang 

pangkalusugan ay may mga 
panukalang pangkaligtasan 

na naririyan upang 
protektahan ka  

mula sa COVID-19


