
Koronavirüs aşısı:  

Çocuk sahibi olmak isteyen 

kişilere ve hamilelik  

dönemine ilişkin bilgiler

Aşı etkilidir!



Koronavirüs aşısı güvenlidir ve 
etkinliği yüksektir.
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, hamileler 
ve emziren kişilerin de koronavirüse karşı 
korunması oldukça önemlidir.  
Hem kendinizi hem de çocuğunuzu en iyi 
şekilde nasıl koruyabileceğiniz hakkında sizi 
bilgilendiriyoruz.

AB'de onaylı tüm koronavirüs aşıları

 ● güvenlidir ve etkinliği yüksektir.

 ● çocuk sahibi olmak isteyen kişiler için de  
kapsamlı şekilde test edilmiştir.

Ulusal Aşı Komitesi, hamile ve emziren 
kişilerin ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin 
de koronavirüs aşısı olmalarını önermektedir

 ● çünkü bu sayede hem ebeveynler hem de çocuk 
için kapsamlı koruma sağlanır.

 ● çünkü bu sayede hastalık seyrinin ağır 
 geçmesine, ölümlere ve uzun dönemli etkilere 
karşı büyük oranda koruma elde edilir. 
 

Önemli bilgiler:

Hamile kalma planı yapmadan önce  COVID-19 
aşısı olmanız en iyi seçenek olacaktır. Aşı 
olanakları herkesin yakınındadır. 
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Yalan haberlere kulak 
asmayın!
Koronavirüs aşısı hakkında çok sayıda  söylenti 
duymuş olabilirsiniz. Kendinizi tedirgin 
 hissetmeyin. Kendiniz bilgi edinin ve diğer 
insanları da aydınlatın!

Çocuk sahibi olmak istiyorum.  
Aşı olmalı mıyım? − Evet!  
Bilimsel çalışmalar ışığında şu gerçekler 
kanıtlanmıştır:

 ● Doğurganlığın azaldığına veya cinsel 
 istikrarsızlığa yol açtığına dair herhangi bir 
gösterge bulunmamıştır. Çocuk sahibi olmak 
isteyen aşılanmış kişilerde herhangi bir sorunla 
karşılaşılmamıştır.

 ● Koronavirüs aşısı, genlere zarar vermez ve 
yumurta ya da spermler üzerinden olumsuz 
bir etkiye sahip değildir.

 ● Koronavirüs aşısı, plasenta oluşumunu 
 etkilemez. Plasenta oluşum proteini 
 kendiliğinden değişmez. 

Önemli bilgiler:

Yapılan çalışmalar, koronavirüs aşısının 
yumurta ve sperm sayısını ve kalitesini 
 etkilemediğini göstermektedir. 
Koronavirüs aşısı doğurganlığınızı etkilemez. 



Hem kendinizi hem de 
çocuğunuzu koruyun!
Kendi sağlığınız ve çocuğunuzun sağlığı her 
şeyden önce gelir. Koronavirüs aşısı olarak 
kendinizi en iyi şekilde korumanızı istiyoruz. 
Buna ilişkin en önemli bilgiler şunlardır:

 ● Hamile olan kişilerin, daha ağır bir COVID-19 
hastalık seyri geçirme riski yüksektir.  
Önceden var olan hastalıklar bu riski daha da 
artırır.

 ● COVID-19 hastası olan hamilelerin, hamile 
 olmayan kadınlara kıyasla daha sıkça yoğun 
tıbbi tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca  
erken doğumlar da sıkça görülmektedir.

 ● Hamileler genellikle, kendi aileleri içinde veya 
yakın çevresinde enfekte olmaktadır.  
 
 
 
 
 
 

Önemli bilgiler:

Koronavirüs aşısı, doğmamış çocuğun üzerinde 
negatif etkiye sahip değildir. Doğumdan önce 
ve emzirirken aşının kendisi değil, koruyucu 
antikorları anneden çocuğa geçer. 



Aşı olun!
Hamileyseniz, emziriyorsanız veya çocuk 
sahibi olmak istiyorsanız düşünmeden 
 koronavirüs aşısı yaptırabilirsiniz. Aşınız 
hem sizi hem de çocuğunuzu korur.  
Ulusal Aşı Komitesi (NIG) öneriyor:

 ● Aşı olmayan veya tam aşılanmamış hamileler, 
2. veya 3. semesterlarında tercihen BioNTech/
Pfizer firmasının Comirnaty aşısını (Moderna'nın 
Spikevax aşısı da geçerlidir) olmalıdır.

 ● 3. koronavirüs aşısı hamilelik dönemine 
denk  geliyorsa 3. semesterde BioNTech/
Pfizer  firmasının Comirnaty aşısını olmanız 
önerilmektedir.

 ● Aynı zamanda hamilelerle yakın temasta olan 
kişiler de aşı olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 

Önemli bilgiler:

COVID-19, hamilelik döneminde erken doğum 
riskini artırır. Aşılar koruyuculuk sağlar. Hami-
lelik döneminde koronavirüs aşısından sonra 
komplikasyon, erken doğum veya anomali 
durumlarının sayısında artış olacağına dair bir 
bilgi bulunmamaktadır.



Künye
Medya sahibi ve yayıncı:
Federal Sosyal İşler, Sağlık,  
Bakım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı (BMSGPK)
Stubenring 1, 1010 Viyana
+43 1 711 00-0
Basım ve üretim yeri: Viyana
Kapak resmi: © Avusturya aşılanıyor girişimi.
Düzenleme & Baskı: BMSGPK
Son durum: Kasım 2021
Olası bir hata, baskı hatası veya yazım hatası içerebilir.  
Tüm hakları saklıdır.

sozialministerium.at

Diğer bilgileri  
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung 
adresinde bulabilirsiniz

Şimdi aşı olun!
Aşı hakkında doktorunuzdan veya 
 eczanenizden bilgi alın.  
Buradan kayıt olun:  
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

https://www.sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung.html
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