BEBEK Mİ
BEKLİYORSUNUZ?
KENDİNİZİ VE
YAVRUNUZU KORUYUN
ÜCRETSİZ COVID-19 VE GRİP
AŞILARINIZI OLUN
Gebe olan ve gebe kalmaya çalışan kadınlar için bilgiler

bahaneniz ne
olursa olsun
aşınızı ihmal
etmeyin

Birleşik Krallık'ta 81.000 gebe
kadın da dâhil 51.000.000'dan fazla
insan COVID-19 aşısının ilk
dozunu almıştır. Gebe kadınlara
2021 Nisan ayından beri COVID-19
aşısı sunulmaktadır. Ücretsiz
COVID-19 aşınız ve Grip aşısıyla
kendinizi ve bebeğinizi koruyun.
Aşı, gebe ve emziren kadınlar için
güvenli ve etkilidir. Yaşınız 18 ve
üstüyse COVID-19 aşısı
randevusu alabilir ya da
randevusuz aşı yapan
bir merkeze gidebilirsiniz. İlk iki
aşınızı olduktan üç ay sonra
hatırlatma dozu hakkınız da
doğar.

Yaşınız 12 ile 17 arasındaysa
COVID-19 aşısı randevusu alabilir
ve her iki dozu da alabilirsiniz.
Oluşabilecek yan etkiler:
• Enjeksiyon dolayısıyla kolda
•
•
•
•

hassasiyet
Yorgunluk hissi
Baş ağrısı
Ağrı hissi
Hasta olma veya hastalık hissi.

Alerjik tepkiler ya da kan
pıhtılaşması gibi daha ağır yan
etkiler çok nadirdir. COVID-19
aşılarında
yumurta veya hayvansal ürünler
bulunmaz. Vegan veya vejeteryen
yaşam
tarzını
benimseyen
insanlar için güvenlidir.
Oxford/AstraZeneca
çok küçük miktarda

aşısında

alkol bulunur fakat bu miktar ekmek
gibi günlük gıdalarda bulunandan
daha azdır.

Aşıya neden ihtiyacım var?
COVID-19 enfeksiyonu hâlâ
etrafta dolaşıyor ve gebe kadınlar
için ciddi tehlike oluşturabilir. Her
iki COVID-19 aşısı dozunu da
almak
kendinizi ve doğmamış
bebeğinizi korumak
açısından önemlidir.

Aşı, gebe kadınlar için
güvenli mi?
COVID-19 aşıları güvenli ve
etkilidir. Birleşik Krallık'ta ve
tüm dünyada binlerce gebe
kadın güvenle aşılanmıştır.
Birleşik Krallık'ta tüm aşıların
bağımsız bir kurum olan

İlaçlar ve Sağlık Ürünleri
Düzenleme Kurumu (MHRA)
tarafından onaylanması
zorunludur. MHRA, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı
tarafından desteklenen bir yürütme
kurumudur. MHRA, aşının
güvenlik, etki ve kalite
konularındaki katı uluslararası
standartlara uygun olmasını
garanti eder. Aşı onaylandıktan
sonra yakından izlenerek güvenli
ve etkili olduğundan emin olunur.

COVID-19 aşısı
doğurganlığıma ve bebeğime
etki
eder mi?
COVID-19 aşısının gebe kalma
olasılığınızı etkilediği
konusunda hiçbir kanıt yoktur.
Aşılar, size veya bebeğinize
COVID-19 bulaştıramaz.

COVID-19 aşısı, gebe kadınlar ve doğmamış
bebekleri için tamamen güvenlidir. Aşı; düşük
yapma, erken doğum veya ölü doğum riskini
artırmaz.

Aşıların hiçbirinde canlı virüs
yoktur, bu nedenle size ya da
bebeğinize COVID-19 bulaşma
riski yoktur.

MHRA, âdet bozuklukları ve
beklenmeyen vajinal kanama gibi
şüpheli yan etki bildirimlerini
incelemeye devam etmektedir.

COVID-19 aşısı olan
kadınların sayısı nedir?

Yardım ve sorularıma cevap
almak için nereye
gidebilirim?

Şu ana kadar 81.000 gebe
kadın COVID-19 aşısı
olmuştur.

COVID-19 aşısı âdet
düzenimi etkiler mi?
MHRA, Birleşik Krallık'taki,
COVID-19 aşısı sonrası âdet
bozuklukları (regl sorunları) ve
beklenmeyen vajinal kanama gibi
şüpheli yan etki bildirimlerini
incelemektedir.
Bildirilen âdet değişiklileri kalıcı
değildir.

COVID-19 aşısı olma
konusunda emin değilseniz
cevap bulmak için güvenilir
yerlere bakmalısınız. NHS,
Royal College of Midwives ve
Royal College of Obstetrics &
Gynaecologists karar vermenize
yardımcı olabilir.

Gebe kadınlar hangi aşıyı
olmalı?
Gebeyseniz ve henüz COVID-19
aşısı olmadıysanız
Pfizer/BioNTech ya da Moderna

İngiltere'de yoğun bakım hastalarının yaklaşık %20'si
aşı olmamış gebe kadınlardır.

aşılarından birini olmayı tercih
edebilirsiniz.
Bunun nedeni, bu aşıların diğer
ülkelerde gebelikte daha yaygın
kullanılmış olması ve herhangi bir
güvenlik riski tespit edilmemiş
olmasıdır.
İlk doz olarak
Oxford/AstraZeneca aşısı
olduysanız ikinci doz için farklı bir
aşı olma seçeneğiniz
bulunmaktadır.
Aşı, size veya bebeğinize COVID19 bulaştıramaz.

İlk dozda
Oxford/AstraZeneca aşısı
olduysam ikinci dozumda
farklı bir aşı mı olmalıyım?
İlk dozda AstraZeneca aşısı
olmuş olan gebe kadınlar ikinci
dozlarında farklı bir aşı olabilir.
İkinci doz, COVID-19'a karşı
daha uzun süreli koruma
açısından önemlidir. İkinci dozda
farklı bir aşı olmak güvenli ve
etkilidir

ve güncel talimatlara uygundur.
İkinci dozda farklı bir aşı olma
konusunda emin değilseniz bir
ebe, doğum uzmanı veya aile
hekimiyle (GP) görüşebilirsiniz.
Ayrıca, seçiminize yardımcı
olması için Royal College of
Obstetricians and
Gynaecologists'in gebelikte
aşılanma kararı yardımına
başvurabilirsiniz.

Hem COVID-19 hem de
Grip aşılarını olabilir
miyim?
Evet, hem COVID-19 hem de
Grip aşılarını olabilirsiniz. İkisini
aynı anda olmak güvenlidir.

Hem COVID-19 hem de Grip
aşısına ihtiyacım var mı?
Evet. COVID-19 pandemisi
nedeniyle daha az sayıda insan
doğal bağışıklık geliştirmiş
olacağından, bu kış daha çok
kişinin grip olması muhtemeldir.
Araştırmalar, aynı anda grip ve
COVID-19'a yakalanırsanız daha
ağır hasta olmanızın muhtemel
olduğunu göstermektedir. Grip ve
COVID-19 aşılarını olmanız sizi ve
yakınınızdakileri
bu ciddi hastalıkların her ikisinden
de koruyacaktır.

Grip aşısı gebe
kadınlar için güvenli
mi?
Evet. Araştırmalar, gebeliğin
herhangi bir evresinde grip aşısı
olmanın güvenli olduğunu
göstermiştir.

Gebelikte grip aşısı olan kadınların
bebekleri de belli bir düzeyde
korunma elde eder ve bu,
hayatlarının ilk birkaç ayında
devam eder.
Emziren kadınların Grip aşısı
olmaları güvenlidir.

Grip aşısını nerede olabilirim?
Grip aşısını nerede olabileceğinizi
öğrenmek için ebeye veya aile

hekimliğinize (GP)
danışabilirsiniz. Bazı
bölgelerde ebeler, doğum
öncesi kliniğinde Grip aşısını
uygulayabilir. Diğer bölgelerde
aile hekimliğinizden (GP)
randevu almanız gerekir.

Grip aşısı olmak için en
uygun zaman nedir?
Grip aşısı olmak için en iyi zaman
Eylül ile Mart ayları arasındaki
dönemdir. Bu dönem gribin en
yaygın olduğu zamandır.
Gebeliğinizin herhangi bir
döneminde grip aşısı olabilirsiniz.
Aşı size ebe ya da aile hekimi
(GP) tarafından sunulacaktır.

Grip aşısıyla birlikte başka
hangi aşıları olabilirim?
Boğmaca aşısı olabilirsiniz.
İkisini birlikte yaptırmak için grip
aşınızı ertelemeyin.

Güneydoğu Londra'da aşı
randevusu almak veya
randevusuz aşı yapan yerel
kliniğe gitmek için nhsselvax.com
adresini ziyaret edin

Nedeniniz ne olursa olsun

