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Hamileler için korona aşısı 

COVID-19 aşıları konusunda Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından verilen kısa bilgi. 

COVID-19 Hakkında 

Hamilelerin COVID-19 neticesinde hastalığı ağır geçirme riski yüksektir. Kadının enfeksiyon kapması 

hamileliğin ne kadar ileri döneminde olursa, hastalığın ağır seyretme riski o kadar artar. Bu nedenle, 

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü hamilelerin iki doz korona aşısı yaptırarak korunmalarını tavsiye 

etmektedir. 

Tavsiyeler: 

- Birincil aşı serisini tamamlamamış olan bütün hamile kadınlar bunu tamamlamalıdır. 

Bu hamileliğin hangi üç aylık döneminde olduğuna bakılmaksızın geçerlidir. 

- Hamile kadınların da bir güçlendirici doz vurulmaları önerilir. Bu, ilk dozunun 

üzerinden 20 haftadan fazla zaman geçmiş ikinci veya üçüncü üç aylık dönemdeki 

hamile kadınlar için ve aynı zamanda başka tıbbi rahatsızlıkları olan ilk üç aylık 

dönemdeki kadınlar için özellikle önemlidir. 

Gerekçe 

Hamilelerin korona aşısı yaptırmaları konusunda Norveç’in bu tavsiyeleri, anne ve çocuk üzerinde 

aşının etkisi konusunda artan bilgilerin alınması sonrasında olmuştur. Aşının etkisi konusunda 

bildiklerimiz genelde diğer ülkelere dayanmaktadır. Örneğin İngiltere uzun süre enfeksiyon baskısında 

kalmış ve çok sayıda hamile hastaneye yatırılmıştır. 

Uluslararası araştırmalar, COVID-19’a yakalanan hamilelerin, aynı yaştaki hamile olmayanlara göre, 

hastaneye yatırılma ve solunum yardımına ihtiyaç duyma konusunda daha yüksek risk taşıdıklarını 

göstermektedir. Tüm koronavirüs varyantları ile solunum desteğine ihtiyaç duyanların oranı artmıştır. 

Hamileliğin aynı döneminde COVID-19 olduğu doğrulanmış hamilelerin, COVID-19 olmayanlara 

kıyasla erken doğum riskinin de daha yüksek olduğu görülmüştür. Solunum sorunları ve erken doğum 

riski tamamen aşılanmış hamilelerde düşüktür. 

Bu çalışmalar annenin ağır hastalığa yakalanmasına karşı aşının koruyucu etkisini göstermekte ve 

kişinin imkan dahilinde aşıyla kendini korumasının önemini onaylamaktadır. Aşılanma sonrasında 

annenin oluşturduğu antikorlar cenine de geçmektedir. Böylece doğum sonrasında çocuk da 

korunmaktadır. Aşının hamilelikte ve cenin üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gösteren bir araştırma 

bulunmamaktadır. 

Yan etkiler 

Baş ağrısı, bitkinlik, kötü hissetme duygusu, ateş, mide bulantısı ve vücut ağrısı gibi sık görülen yan 

etkiler genellikle hamilelerde de görülmektedir. Belirtiler genellikle aşılanma sonrasındaki ilk veya 

ikinci günde olmakta ve 2-3 gün sürmektedir. Norveç’te onay almış olan aşıların hamileliği özgü yan 

etkileri görülmemiştir. 

Korona aşısını nerede olabilirim? 
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Korona aşısını nerede olabileceğiniz hakkında bilgi almak için ebeye veya doktora danışın veya 

belediyenizin internet sayfasına bakın.  

Daha fazla bilgi  

Koronavirüs Rehberinde hamilelere ve emzirenlere tavsiyeler konusunda daha fazla bilgi edinmek için 

bkz.: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/ 
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