
Hamilelikte bir COVID-19 hastalığı benim veya 
doğmamış çocuğum için tehlikeli olabilir mi?

Evet, bazı durumlarda. Hamileler çoğu zaman diğer kadınlara 
kıyasla COVID-19 hastalığını ağır geçiriyor: Bir COVID-19 has-
talığı durumunda diğer kadınlara kıyasla daha sık zatürreye 
yakalanıyorlar veya yoğun bakıma alınarak entübe ediliyorlar. 

Bu durum özellikle ciddi aşırı kilo, diyabet veya yüksek tansi-
yon gibi hastalık geçmişine sahipseniz veya 35 yaşında ve 
üzerindeyseniz geçerlidir. 

Hamilelikte COVID-19 hastalığı durumunda, örneğin gebelik 
zehirlenmesi (preeklampsi) gibi belirli hamilelik hastalıkları 
için risk yükselmektedir. Bu belirli şartlar altında doğumun 
daha erken bir zamanda veya bir sezaryen yapılmak zorunda 
kalınmasına neden olabilir.

Çocuk sahibi olabilecek bir yaşta mısınız? Çocuk istiyorsunuz veya zaten hamile misiniz? 
 Emziriyorsunuz veya çocuğunuz doğduğunda emzirmek mi istiyorsunuz? Bu broşür ile sorularınızı 
 yanıtlamak ve sizi Korona aşısını yaptırma veya yaptırmama kararınızda desteklemek istiyoruz.

 Hamilelik ve emzirme döneminde  
Korona koruyucu aşısı 

Güncelleme: 08.Ekim 2021
 Kadınlara yönelik bilgiler 

Aşı yaptırmam öneriliyor mu?

Korona koruyucu aşısı 12 yaş ve üzeri herkes için öneriliyor. 
Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) aşıyı özellikle 

 — hamilelik sırasında ikinci trimesterden itibaren, yani 13. 
hamilelik haftasından itibaren, 

 — emzirme döneminde ve ayrıca
 — olası hamilelik öncesinde aşı korumasının sağlanması 

amacıyla, doğurganlık yaşındaki kadınlarda tavsiye ediyor.

Hamileysem veya emziriyorsam Korona koruyucu 
aşısının benim için hangi avantajları var? 

Aşı şu durumlara karşı çok iyi bir koruma sağlar: 

 — Koronavirüs SARS-CoV-2 bulaşmasına 
 — COVID-19 hastalığının ağır seyretmesi
 — COVID-19 hastalığı nedeniyle hamilelik hastalıkları 
 — COVID-19 hastalığı sonucu erken doğumlar, suni sancı 

veya sezaryen 

Aşılarınız eksiksiz ise, çevrenizdeki diğer kişileri de Koronavi-
rüs bulaşmasına karşı korursunuz – Örneğin kendileri aşı 
olması mümkün olmayan aile üyeleri.

Korona koruyucu aşısı Koronavirüse karşı koruyucu antikor-
ların oluşmasını sağlar. Bu antikorlar, anne adayı aşı olduğun-
da anne karnındaki çocuğa da ulaşır. Antikorlar anne sütü 
aracılığıyla da anneden çocuğa ulaşabilir. Annenin antikorları-
nın çocuğu da COVID-19 hastalığına karşı koruyup korumadı-
ğı henüz bilinmiyor.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/ 
EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/ 
38_21.pdf?__blob=publicationFile

Hamilelik başlangıcında aşılama
İlk aşılama sırasında zaten hamile olduğunuzu ancak daha 
sonra mı fark ettiniz? Şimdiye kadar elde edilen bulgulara 
göre STIKO bu durumda da çocuğunuz için endişelenmeni-
ze gerek olmadığı kanaatinde. İkinci aşı dozunu her halü-
karda 13. Hamilelik haftasından sonra alacaksınız.

Aşı tavsiyesi hakkında daha fazla 
 bilgi edinmek için bkz. buraya 

Türkisch
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  www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/ 
schwangerschaft-und-stillzeit.html

  Koronaya karşı birlikte:  
www.zusammengegencorona.de/impfen/familien/

  Federal Sağlık Bakanlığı:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/

Hamilelik ve emzirme döneminde korona koruyucu 
aşısı yaptırmak ne kadar güvenli?

Aşı hamilelikte ve emzirme döneminde de genellikle soruna 
yol açmamaktadır. Örneğin aşı yerinde ağrılar, halsizlik, baş 
ağrısı veya ateş gibi olağan aşı reaksiyonları görülebilir. Bu 
muhtemel şikayetler genellikle birkaç gün sonra yine hafifle-
mektedir. Şu anda aşı reaksiyonlarının veya istenmeyen yan 
etkilerin hamilelikte ve emzirme döneminde daha sık ortaya 
çıktığına dair herhangi bir bilgi yoktur.

Ayrıca şunu da bilmek gerekir: Tüm aşılarda olduğu üzere 
nadir vakalarda alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Bu 
yüzden lütfen daha önce bir alerjik reaksiyon yaşadıysanız 
bunu aşı yaptırmadan önce bildirin.

aralık  3 ilâ 6 hafta aralık  4 ilâ 6 hafta

Hangi aşı maddeleri öneriliyor? 

Şu anda Almanya'da hamileler, emzirenler ve doğurganlık çağındaki kadınlar için iki mRNA aşı 
maddesi öneriliyor: 

Hamile olmayan ve emzirmeyen kadınlar için, doktorun aydınlatması sonrasında başka bir aşı maddesi de söz ko-
nusu olabilir.

Robert Koch Enstitüsü, muhtemel aşı reaksiyonları ve yan etkiler konusunda her zaman güncel bilgiler sunuyor: 
mRNA aşı maddeleri için aydınlatma broşürü 

Bilinmesi gerekenler: Tüm aşı maddeleri, daha bulaşıcı olan koronavirüs delta varyantına karşı da çok iyi koruyor. 
Tam aşı korumasına, ikinci aşı dozunu takip eden iki hafta sonra ulaşılıyor.

İster aşılı ister aşısız olun: MHG+H+U-Formülü ile her zaman tedbirinizi alın, bu yüzden ihmal etmeyin: Mesafeyi 
koruyun, Hijyen kurallarına uyun, Günlük hayatta maske kullanın, ortamları daima iyice Havalandırın ve Korona 
Uyarı Uygulamasını kullanın.

Sorularınız olduğunda memnuniyetle hizmetinizdeyiz:

facebook.com/bzga.de

0800 232 27 83 
Ücretsiz BZgA telefonla danışma hattı

Şu andaki onaylı aşı maddesinin erkeklerde veya kadınlarda 
kısırlığa yol açtığına veya üreme organlarında değişikliklere 
neden olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Diğer 
aşılarda da olduğu gibi aşılama sonrasında bazı kadınlarda 
adet döneminin geçici olarak biraz değişmesi söz konusu ola-
bilir. Ancak bunun doğurganlık üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 

Annenin hamilelik veya emzirme döneminde aşılanmasının, 
çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu konusunda 
hiçbir bilimsel bilgi bulunmamaktadır. Araştırmalara göre 
anne sütünde aşı maddesi ya hiç bulunamamıştır ya da 
çok düşük miktarlarda bulunmuştur. Bu şu anlama geliyor: 
Aşılandıktan sonra normal bir şekilde emzirmeye devam 
 edebilirsiniz .

Comirnaty ®
BioNTech / Pfizer

Spikevax®
Moderna

2 aşı dozu 2 aşı dozu
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