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Aşılama: Aşılarınız güncel mi?

aşı takvimi

Bebeklik dönemi zorunlu aşıları
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BCG (Tüberküloz)

ZORUNLU AŞILAR

Difteri-Tetanoz
Çocuk felci

10 yılda
bir

Boğmaca
Hemofilus
influenza
tip b
Hepatit B
Pnömokok

Kızamık
-KabakulakKızamıkçık

C tipi Meningokok
B tipi Meningokok
Human Papilloma
Virüs (HPV)
Grip
Zona

Yılda
bir

BCG (Tüberküloz)
Tüberküloz aşısı, 1. aydan 15 yaşına kadar, tüberküloz
riski yüksek olan çocuklara önerilmektedir.

Difteri-Tetanoz-Çocuk felci
Yetişkinlere 25, 45 ve 65. yaşlarda ve daha sonra da
her on yılda bir yapılması önerilmektedir.

Boğmaca
Yetişkinlerde boğmaca hatırlatma aşısı 25 yaşında önerilir ve 39 yaşına kadar yapılabilir. Boğmaca aşısı, hamileliğin 6. ayından itibaren, bebeğin korunması için önerilir.

Hemofilus influenza tip b
Bebekliğin ilk 6 ayından önce aşı olmamış çocuklar için
aşılama, 5 yaşına kadar monovalan aşı ile yapılabilir
(yaşa bağlı olarak 1 ila 3 doz).

Hepatit B
Aşı doğumdan sonra bir yıl içinde yapılmamışsa 15 yaşına kadar yapılabilmektedir. 16 yaşından itibaren sadece
Hepatit B riski taşıyan kişilere önerilir.

Pnömokok
Ayrıntılı bilgi için

24 aydan sonra, bu aşı risk altındaki çocuklar ve
yetişkinler için önerilir

B tipi Meningokok
3, 5 ve 12 aylıkken önerilen üç doz aşıyı almamış bebekler için 2 yaşına kadar aşılama yapılabilir.

Sorunuz mu var? Öneri mi istiyorsunuz? Bir sağlık
uzmanıyla görüşün.

C tipi Meningokok
12. ayından 24 yaşına kadar aşı yaptırmamış
olanlar için tek doz önerilmektedir.

Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık
1980 ve sonrası doğanlar için aşı şeması 2 doz
olarak belirlenmiştir.

Human Papilloma Virüs (HPV)
HPV aşısı 11-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarına
önerilmektedir. Bu yaşlarda aşılanamayanlar için
19 yaşına (dahil) kadar aşılama yapılabilir. Ayrıca
HPV aşısı 26 yaşına kadar, erkeklerle cinsel ilişkiye
giren erkeklere de önerilmektedir.

Grip
Her yıl aşılamanın önerildiği, özellikle komplikasyon riski taşıyan kişiler: 65 yaş ve üstü
kişiler, 6 aylıktan büyük çocuklar dahil olmak
üzere belirli kronik hastalıkları olanlar, hamile
kadınlar ve obezitesi olanlar (VKİ>40 kg/m²).

Zona
Aşılama 65-74 yaş arası kişilere önerilmektedir.

Covid Aşısı

Bu aşı, 5 yaşından büyük herkes
için önerilmektedir. Genellikle, tamamlanmış aşı
şeması 2 doz ve takip eden hatırlatma dozları ile
gerçekleşir. Güncel aşı şeması hakkında detaylı
bilgi için : vaccination-info-service.fr
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18 aylık ve daha küçük
bebekler için zorunlu
aşılar :
- Difteri
- Tetanoz
- Çocuk felci
- Boğmaca
- Hemofilus influenza
tip b
- Hepatit b
- Pnömokok
- C tipi Meningokok
- Kızamık
- Kabakulak
- Kızamıkçık

