
Gebeler, emziren anneler 
ve çocuk sahibi olmak 
isteyenler için korona aşısı

Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), hamile kadınlara, 
hamileliğin 2. trimesterinden itibaren ve emziren 
kadınlara iki doz mRNA aşısı yaptırmalarını tavsiye 
etmektedir. STIKO, ayrıca çocuk doğurma çağındaki 
henüz aşılanmamış veya eksik aşılanmış kadınların 
COVID-19 aşısı olmalarını açıkça tavsiye etmektedir. 
Böylece olası bir hamilelikten önce hastalığa karşı 
çok iyi bir koruma sağlanmış olacaktır.

www.dranbleiben-bw.de

GEBELER IÇIN BILGILER

Gebeler için ne gibi tavsiyeler verilmektedir?
Gebe kadınların, gebeliğin ikinci üç aylık döneminden itibaren 
3-6 (BioNTech) veya 4-6 hafta (Moderna) arayla iki doz mRNA 
aşısı olmaları önerilir.

Neden ilk üç aylık dönemde aşı önerilmemektedir?
Genel olarak, RKI’nin açıklamasına göre, ölü aşılar için, ha-
mileliğin ilk üç ayında, erken gebelikte sık görülen spontan 
düşüklerin yanlış bir şekilde aşı ile ilişkilendirilmesini önlemek 
ve böylece bireysel durumlarda özel bir psikolojik yük haline 
gelmesini önlemek için sadece acil olarak belirtilen aşılar 
yapılmalıdır.

Daimi Aşı Komisyonunun (STIKO) birdenbire gebe kadınlara 
aşı önermesinin sebebi nedir?
Halk arasında bu önerinin birdenbire getirildiği yönünde bir 
izlenim var. Aslında, aylardır devam etmekte olan bir değer-
lendirme sürecindeki bir adımdan fazlası değildir. Daha önce 
hasta olan gebeler için ilk aşı önerisi Mayıs 2021’de yapıldı. 
Gebeliğin ikinci üç aylık döneminden itibaren kısıtlamasız aşı 
tavsiyesi için, iki büyük çalışmanın sonuçlanmış olması etkili 
oldu. Bunlar 23.000 gebe kadının verilerini içerir. Ayrıca güven 
telkin eden, 46.000 gebe kadını kapsayan yedi adet çalışma 
daha var. Tavsiyenin arkasında çok fazla veriler ve analizler var.

Diğer aile fertleri de beni korumak için aşı olmalı mı?
Gebelerle yakın temasta bulunan kişiler de (12 yaş ve üzeri) 
sadece kendilerini değil, gebeleri ve bebekleri de korona virüs 
enfeksiyonuna karşı korumak için aşı olmalıdır.

Aşı olmak, gebeleri hangi risklerle karşı karşıya getirir?  
Ölü veya erken doğum riski var mı?
Gebelere aşı tavsiye edilmesinin sebebi, şimdiye kadar korona 
koruyucu aşı olan gebe kadınlarda, gebe olmayan kadınlara 
nazaran istenmeyen yan etkilerin veya ciddi komplikasyonların 
arttığını gösteren verilerin olmamasıdır. Mevcut veriler, gebe 
olmayan kadınlara nazaran ölü doğum veya erken doğum 
veya vasküler malformasyon insidansında artış 
göstermemektedir.

Gebeyim ve hastalıklarım var. COVID-19’u daha ağır geçirme 
riski taşıyor muyum?
Özellikle obezite, kronik hipertansiyon veya diyabet gibi 
önceden hastalığı olan ya da mevcut risk faktörleri olan gebe 
kadınlarda, yaşla birlikte artmaya devam eden COVID-19’un 
şiddetli seyri için daha yüksek bir risk vardır. Bu nedenle gebe 
kadınlar, gebeliğin ikinci üç aylık döneminden itibaren aşı 
yaptırarak kendilerini korona enfeksiyonundan en iyi şekilde 
korumalılar.

Aşı olunca tromboz riskim artar mı?
Şimdiye kadar, mRNA aşısı olan gebelerde tromboz artışı 
gözlemlenmedi.
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GENEL BILGILER

Kadın hastalıkları uzmanımın muayenehanesinde aşı olabilir 
miyim?
Evet, ayrıca ülke çapında yerel aşı kampanyaları düzenlen-
mektedir. Aile hekimleri ve uzman doktorlar da gebeler ve 
emziren anneler için aşı uygulamaktadır. Randevuyu doğru-
dan muayenehaneden alabilirsiniz. Muayenehanelerden 
randevu almak için acele etmenizi tavsiye ederiz. Eğer 
muayene olduğunuz bir aile hekiminiz yoksa, Yasal Sağlık 
Sigortası Doktorları Derneği’nin internet sitesinden BW 
Baden-Württemberg’e ait korona haritası ile ikinci doz aşınız 
için randevu almak için en yakın korona merkezini bulabilirsiniz.

Ben korona geçirdim. Benim için geçerli olan uygulama nedir?
Eğer kişi semptom gösterdiyse, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) 
genel olarak enfeksiyondan altı ay sonra tek doz aşı öneriyor. 
Bu aralık dört haftaya kadar kısaltılabilir.
Eğer kişinin PCR testi pozitif sonuçlandıysa, ancak semptom 
göstermediyse, laboratuvar sonucu çıktıktan dört hafta sonra 
aşı önerilmektedir.

Bir doz aşı olan ve hastalanan kişilerin de altı ay arayla ikinci 
doz aşı olması önerilmektedir.

Bu arada, SARS-CoV-2 antikor sonucu pozitif geldikten sonra 
tek doz aşı olan bir kişinin, SARS-CoV-2 antikor testi kesin 
olarak pozitif çıktıktan sonra tam aşı koruması olduğu yasala-
ra göre de kanıtlanmıştır.

DIĞER BAĞLANTILAR

Hamilelikte korona aşısı ile ilgili daha fazla bilgi, soru  
ve cevaplar:

1. Sağlık Bakanlığınca düzenlenen SSS:

2. Robert Koch Enstitüsü’nün aşı ve gebelik hakkında bilgi föyü:

3. Dr. Röbl-Mathieu, jinekolog ( jinekolog) ve STIKO üyesi  
ile röportaj:

EMZIREN ANNELER IÇIN BILGILER

Emziren anneler için hangi tavsiyeler geçerlidir?
Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), henüz aşı olmamış emziren 
annelere 3-6 (BioNTech/Pfizer) veya 4-6 (Moderna) haftalık 
aralıklarla iki doz mRNA aşısı olmalarını önermektedir.

Aşı olduktan sonra emzirmeye ara vermeli miyim?
mRNA aşısı ile aşı olduktan sonra emzirmeye ara vermenize 
gerek yoktur, çünkü şimdiye kadar emziren anne ve çocukta 
ciddi istenmeyen ilaç reaksiyonları riski gözlemlenmemiştir. 
Hatta annenin aşı olması bebek üzerinde de olumlu bir etki 
yapabilir: Anne sütündeki antikorlar, çocuk için yuva bağışıklığı 
oluşturabilir. 

Emziren anneler de ücretsiz hızlı test alabiliyor mu (gebe 
kadınlardaki gibi)? Emzirdiğimi nasıl kanıtlayabilirim?
STIKO gebe kadınlar ve emziren anneler için 17 Eylül 2021'e 
kadar genel bir aşı önerisinde bulunmadı. Bu tavsiyeye kadar 
yeni CoronaTestV madde 4 no. 2 uyarınca tıbbi bir kontraen-
dikasyon mevcuttu. Bu yönetmeliğe bağlı 3 aylık geçiş döne-
mi ancak 18 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna 
göre gebe kadınlar ve emziren anneler 17 Aralık 2021 tarihine 
kadar TestV madde 4a no. 2 uyarınca ücretsiz test hakkına 
sahiptir. Bu durumda uygunluk, önceki hamileliği gösteren bir 
anne pasaportu ile kanıtlanabilir.

ÇOCUK SAHIBI OLMAK ISTEYEN KIŞILER IÇIN 
BILGILER

Aşının uzun vadede doğurganlık veya üreme gücü üzerinde 
olumsuz etkileri var mı?
Aşının, kadınların veya erkeklerin doğurganlığı veya üreme 
gücü üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair herhangi bir 
bulgu mevcut değildir. Daha fazla bilgiye “COVID-19 aşısı 
kadınları ve erkekleri kısır yapıyor mu?” sorusunun cevabında, 
ana sayfada bulabilirsiniz RKI’nın ana sayfası.

Şu anda hamile kalmaya çalıştığım süre içerisinde  
aşı olmalı mıyım?
Gebe kalmak isteyen kadınlar için de aşı olmak doğru ve 
önemlidir. Çünkü aşı, hem kadın için hem de daha sonra 
gebelikte koruma sağlıyor.


