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Neden
Grip Aşısı
Yaptırmalıyız?
• Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler

• Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip   
 nedeniyle ölmektedir.

• Özellikle çocuklar, yaþlýlar ve kronik hastalýðý   
 olanlar etkilenir.

• Aþý,  hem grip hem de  gribe baðlý  hastalýklarý 
 (orta kulak iltihabý, zatürre, menenjit azaltýr. 

Kimlere Grip Aşısı 
Yapılması Önerilir?
•  6-59 ay arasý tüm çocuklar
•  50 yaþ üzeri herkes
•  Kronik akciðer (astým, KOAH, interstisyel akciðer   
 hastalýklarý, bronþektazi, solunum yetmezliði) kalp, böbrek,  
 karaciðer, nörolojik, kan ve metabolik hastalýðý (DM) olan  
 çocuk ve eriþkinler
•  Herhangi bir nedenle baðýþýklýðý baskýlanmýþ kiþiler   
 (baðýþýklýk sistemini baskýlayan ilaç kullanýmý, HIV   
 enfeksiyonu)
•  Grip sezonunda hamilelik isteði olan ya da hamile olan   
 kadýnlar (ölü aþý yapýlabilir)
•  Aspirin almak zorunda olan 6 ay-18 yaþ arasýndaki
 çocuk ve gençlerde
•  Bakýmevinde kalanlar
•  Saðlýk çalýþanlarý
•  Aþýrý þiþman kiþiler (VKÝ ≥40 olan)
•  6 aydan küçük bebeðe bakanlar



Kimlere Grip Aşısı Yapılması 
Önerilmez?
• Daha önceden grip aþýsý sonrasýnda allerjik reaksiyon geliþenlere

• Aþýnýn içinde bulunan herhangi bir maddeye karþý ciddi allerjik reaksiyon 
geliþenlere

Grip Aşısı
Ne Zaman Yapılır?
• Her yýl grip sezonu baþlamadan Ekim ayýnýn sonuna 

kadar yapýlmalýdýr.

• Aþýlama grip sezonu boyunca Þubat-Mart ayýna 

kadar devam ettirilmelidir.

• Grip sezonu baþladýktan sonra Aralýk ayý ve 

sonrasýnda yapýlan grip aþýsýnýn da yararlý olduðu 

gösterilmiþtir.



Yolculuk Yapacaklarda
Grip Aşısı
“Nisan- Eylül arasýnda, Tropik bölgelerde ise tüm yýl boyunca devam eder. 
Riskli bölgelere yolculuk yapanlarda ayný yýl aþý yapýlmamýþ ise yolculuktan en 
az 2 hafta önce grip aþýsý yapýlmalýdýr

Grip Aşısının
Yan Etkileri Var mı?
•Grip aþýsýna baðlý ciddi yan etkiler çok nadiren olur. Aþý yapýlan yerde 
hassasiyet, kýzarýklýk, þiþlik olabilir. 

Grohskopf LA, Sokolow LZ, Broder KR, et al. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the 

Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2017–18 Influenza Season. MMWR Recomm Rep 2017;66(No. 
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Yumurta Allerjisi
Olanlarda Grip Aşısı
• Allerji yalnýzca kaþýntý ve kýrmýzý renkli döküntü (ürtiker) þeklinde  ise grip 
aþýsý yapýlabilir

• Alerjik olay ürtiker yanýnda dilde boðazda þiþme, tüm vücutta þiþme, 
solunum sýkýntýsý, tekrarlayan kusma þeklinde ya da önemli tedavi 
gerektiren þekilde ise grip aþýsý gerekli týbbi þartlar altýnda hastanede 
ayakta veya yatarak yapýlmalýdýr



Zatürre Aşısı
Ne Zaman Yapılır?
• Yýl içerisinde belirli bir mevsimi ve zamaný yok

• Baðýþýklýk sistemini baskýlayacý tedavi alacaklarda,
 riskli bölgelere yolculuk yapacaklarda en az 2 hafta önce zatürre aþýsý  
 yapýlmalýdýr

Neden Zatürre Aşısı 
Yaptıralım?
• En sýk zatürreye sebep olan bakteri S.     
 Pnömokokus’dur.

• Zatürre hastalýklarý dünyada aþý ile önlenebilir    
 hastalýklarýn baþýnda gelmektedir

• Zatürre nedeniyle hastaneye yatýþ oranlarý ileri    
 yaþlarda  en yüksektir.

• Yetiþkinlerde eþlik eden hastalýklar zatürre riskini   
 arttýrýr.

• Zatürreyi de içeren alt solunum yolu infeksiyonlarý   
 dünyada 3. en sýk ölüm nedenidir.

• 2 tür zatürre aşısı mevcut; polisakkarit aşı (PPA 23)   
 ve konjuge aşı (KPA13)



Zatürre Aşısı
Kimlere Önerilir?

• 65 yaþ  ve üzeri herkes

• 19-65 yaþ arasý;

• Kronik Kalp Hastalýðý (kalp yetmezliði)

• Kronik Akciðer Hastalýklarý (KOAH, astým, bronþektazi)

• Þeker hastalýðý

• Dalak yokluðu veya dalaðýn görevini yapmadýðý durumlarda 

• Kronik Karaciðer Hastalýðý (siroz)

• Beyin omurilik sývýsýnýn kaçaklarý

• AIDS (HIV) infeksiyonu

• Böbrek yetmezliði

• Kanser (organ kanserleri, kan kanseri, lenf kanseri)

• Böbrek, karaciðer, akciðer, kalp nakili yapýlan hastalar

• Baðýþýklýk sistemini baskýlayan tedaviler, hastalýklar

• Huzurevi, bakýmevinde yaþama

• Sigara

• Alkol baðýmlýlýðý

• Saðlýk personelleri



Size uygun aşı seçimi için lütfen doktorunuzla
görüşünüz!!!

Kimlere Zatürre
Aşısı Yapılmaz?
• Çocuklarda 1. dozdan sonra allerji geliþmiþ ise 2. dozu yapýlmaz
• Ateþli hastalýk varlýðýnda yapýlmamalýdýr
• KPA 13 gebelerde yapýlmamalýdýr
• (PPA 23 ise yapýlabilir)

Zatürre Aşısının
Yan Etkileri Var mı?
• Ýki aþýnýn da yan etkileri nadirdir, ölü aþý olduklarý için oldukça güvenlidir
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