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COVID-19 Aşılarının YAN ETKİLERİ

Sevgili Anne Adayı:
COVID-19, “2019 Koronavirus Hastalığı” anlamına gelir. COVID-19 etkeni (SARS-CoV-2) hayvan
kaynaklı bir virüstür. İnsandan insana damlacık enfeksiyonu, temas ve bazı durumlarda havada
asılı kalan partiküller yolu ile bulaşır.
Tüm dünyada sağlık otoriteleri, COVID19 aşıları ile ilgili olarak aşı üretimini, diğer yaygın olarak
kullanılan tüm aşılardan farklı olarak onay süreçlerinin dışında tutarak benzeri şimdiye dek
görülmemiş bir biçimde ve hızda aşı üretilmesinin yolunu açmıştır. Bu aşılardan bir kısmı (Pﬁzer
Biontech, Sinovac İnaktif Virus Aşısı gibi) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil kullanım
izni almıştır.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve tüm dünyada Amerikan Kadın Hast. Ve Doğum Kolleji, Birleşik Krallık
Kadın Hast.ve Doğum Kolleji, Avrupa Kadın Hast. Ve Doğum Board ve Kolleji, Kanada ve
Avustralya ve Yeni Zelanda sağlık otoriteleri özellikle yüksek risk grubuna giren gebelerin
COVID 19 aşılarına erişimlerini önermektedir. Özellikle bu öneri yüksek risk taşıyan
gebelere yapılmalıdır.

•Özel risk grubunda olan;
1. Sağlık çalışanı olan gebeler
2. Marketlerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde çalışan gebeler
3. Öğretmenler
4. Diğer çalışanlar ile 1,5 m. den daha yakın mesafede çalışmak zorunda olan gebeler
5. Sigara içen gebeler
6. Obez olan, diyabeti olan, kalp hastalığı olan, astım’ı olan ve hipertansiyonu olan gebeler daha
fazla risk altındadır.

• COVID-19 aşısı yapılmadan önce gebelik testi yapılmasına gerek yoktur.
COVID-19 aşılarının, yararları ve riskleri hakkında yeterince bilgilendirildikten sonra tüm
hamile kadınlara aşılama imkânı sunulmalıdır.

Sağlık Bakanlığımız da web sitesindeki sağlık personeline yönelik bilgi notlarında “gebelikte,
inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmadığını,
ancak COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere uygulanabileceğini bildirmektedir.

Yüksek risk taşıyan gebeler (sağlık personeli AVM, restoran çalışanları, öğretmenler, vb)
kendi istekleri halinde sağlık bakanlığımız tarafından düzenlenen “Aşı Uygulanacak Gruplar”
listesindeki yaş gruplarına göre sırası gelen gebelere mRNA (Pfizer, BioNTech) ve inaktif
virüs aşılarının (Sinovac) uygulanabilecegini,

Aşının gebeligin ilk üç ayında uygulanmamasının tercih edildiğini ve
Emzirme döneminde, COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi
istekleri halinde aşı uygulanabileceğini önermektedir.
Aşının beklenen ve gözlenen yan etkileri nelerdir?
Özellikle mRNA aşılarına ait yan etkileri:

Baş Ağrısı
1.Doz: %15
2.Doz: %45

Halsizlik
1.Doz: %22
2.Doz: %64

Bulantı Kusma
1.Doz: %5
2.Doz: %12
Aşı yerinde Ağrı
%83

Ateş
1. Doz: %4
2. Doz: %26
Üşüme Titreme
1.Doz: %14
2.Doz: %35

Vücutta Ağrı
1.Doz: %8
2.Doz: %47

