Bebeğinizin Aşıları
Ebeveynlere Rehber
Bebeğinize yapılması gereken aşılar bunlardır!
Doğum 

Hep-B

2 ay

Hep-B + DTaP + PCV13 + Hib + Polio + RV



1

1–2 ay

4 ay



Hep-B2 + DTaP + PCV13 + Hib + Polio + RV

6 ay



Hep-B + DTaP + PCV13 + Hib3 + Polio + RV4 + Grip5
1

1

6–18 ay

12 ay 
ve daha
büyüklere

6–18 ay

MMR + DTaP + PCV13 + Hib + Su çiçeği + HepA6 + Grip5
1

12–15 ay

1

15–18 ay

12–15 ay

1

1

12–15 ay

1

12–15 ay

1

12–23 ay

Doktorunuz veya hemşirenizle bebeğinizin şemadaki aşılarının tümünün zamanında yapılıp yapılmadığını
kontrol edin. Çoğu zaman enjeksiyon sayısını azaltmak için karma aşılar kullanılır. Ayrıca bebeğinize yapılan
bütün aşıların işlendiği bir aşı kartını vermelerini isteyiniz ve bu kartı her gelişinizde yanınızda getiriniz.
Bebeğinizin aşılarla korunabileceği hastalıklar aşağıdadır:
Hep-B: ciddi bir karaciğer hastalığı olan hepatit B
DTaP: difteri, tetanoz ve boğmaca
PCV13: ciddi kan, akciğer ve beyin enfeksiyonlarına neden olan pnömokoka karşı korur
Hib:
ciddi beyin, boğaz ve kan enfeksiyonlarına neden olan Haemophilus influenza tip b
Polio: çocuk felci
RV:
ciddi ishallere neden olan rotavirüs enfeksiyonu
Grip: ciddi akciğer enfeksiyonu
MMR: kızamık, kızamıkçık ve kabakulak
HepA: ciddi bir karaciğer hastalığı olan Hepatit A
Suçiçe• i:suçiçeği hastalığı
Yukardaki şema için dipnotlar.
1. Bu aşının yapılması gereken yaş aralığıdır.
2. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 4 aylıkken HepB aşısı gerekli olmayabilir.
3. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 6. aylıkken Hib aşısı gerekli olmayabilir.
4. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 6. aylıkken RV aşısı gerekli olmayabilir.
5. Her yılın sonbahar veya kışında 6 aylık ve daha büyük bütün çocuklara grip aşısı yapılmalıdır.
6. Çocuğunuza en az 6 ay arayla 2 doz HepA aşısı gerekmektedir.
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