
S.	 	Aşı	ile	önlenebilir	hastalıklar	zararlı	mıdır?
C.  Aşı ile önlenebilir hastalıklar çocuklar için çok 

zararlı olabilir. Örneğin, kızamık zatürreeye, beyin 
şişmesine veya ölüme neden olabilir. 

S.		 Aşılar	güvenli	mi?
C.  Aşılar güvenli olduklarından emin olmak için 

dikkatlice test edilir.

S.		 Aşıların	ciddi	yan	etkileri	var	mı?
C.  Aşıların çoğu yan etkileri, ağrılı bir kol gibi hafiftir. 

Birçok insan hiçbir yan etki çekmez.

S.	 Hastalığa	yakalanmaktan	kaynaklanan	‘doğal	
bağışıklık’	aşıyı	almaktan	daha	mı	iyidir?

C.  Hayatı tehdit eden bir hastalıktan kurtulursanız ‘doğal 
bağışıklık’ oluşturursunuz. Hayatı tehdit eden bir 
hastalığı önlemek için aşılamak çok daha güvenlidir.

S.	 Karışık	aşılar	bağışıklık	sisteminin	başa	
çıkamayacağı	kadar	fazla	mıdır?

C.  Bir aşıdaki bakteri veya virüs miktarı, bebeklerin 
ve çocukların her gün temas ettiği milyonlarca 
mikroptan çok daha azdır. Bağışıklık sistemi günlük 
mikropları ve karışık aşıları destekleyebilmektedir.

S.	 Çocuğumun	alerjisi	varsa	aşı	yaptırabilir	mi?
C.  Alerjisi olan çocuklar, daha önceki bir aşıya 

anafilaksi olmadıkça, aşılarını GP uygulamasında  
alabilirler. Çocuğunuzun alerjileri ve aşıları hakkında 
endişeleniyorsanız, uygulama hemşireniz, sağlık 
ziyaretçiniz veya GP’nizle konuşun.

S.		 Toplumdaki	diğer	insanlar	bağışıksa	(sürü	
bağışıklığı)	çocuğum	neden	aşıya	ihtiyaç	duyar?

C.  Tüm çocuklarımızı aşılatmazsak hastalıklar 
yayılmaya devam edecektir. Çocuğunuzu korumanın 
tek yolu onu aşılatmaktır.

S.		 Aşılar	çocuklara	otizm	geçirir	mi?
C.  Birçok çalışma MMR aşısı ile otizm arasında bir ilişki 

olmadığını göstermiştir.

S.	 Aşılar	zararlı	maddeler	içerir	mi?
C.  Aşılar çoğunlukla sudan ve bakteri veya virüsten 

oluşur. Diğer tüm malzemeler çok küçük 
miktarlardadır. Aşılar cıva içermez. Aşının içerik  
malzemelerinin tam listesini şu şekilde bulabilirsiniz: 
vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients

S.	 Aşılar	domuz	jelatin	içerir	mi?
C.  Burun gribi spreyi ve MMR VaxPRO aşısı domuz 

jelatin içerir. Yahudi liderler, domuz eti yenmediği 
için bu aşıların kullanılmasını destekliyor. Bu 
aşıların her ikisine de gözeneksiz alternatifler var, 
doktorunuza sorun.

S.	 Çocuğum	hastaysa	aşı	olabilir	mi?
C.  Çocuklar soğuk algınlığı gibi hafif bir hastalıkları 

varsa hala aşı alabilirler. Yüksek ateşi varsa, GP’inizi 
aramak ve kontrol etmek iyi bir fikirdir.

S.		 GP	uygulamalarını	ziyaret	etmek	güvenli	midir?
C.  Evet, GP uygulamanız rutin okul öncesi aşılar için 

randevu kabul ediyor. NHS, sizi ve çocuğunuzu 
korumak için her türlü önlemi almaya devam ediyor ve 
aşı kliniklerini Covid’e karşı güvenli hale getiriyor.

S.	 Çocuğumun	hangi	aşılarının		zamanının	geldiğini	
ve	ne	zaman	yaptırılacağını	nasıl	bilebilirim?

C.  Çocuğunuzun Kırmızı Kitabını kontrol edin veya 
sağlık ziyaretçisi ile konuşarak doğum tarihi olup 
olmadığını kontrol edin ve GP uygulamanızdan 
randevu alın.

S.		 Çocuğum	bir	GP’ye		kayıtlı	değil,	hala	aşılarını	
yaptırabilir	mı?

C.  GP’ler çocuklar için çoğu aşının sağlanmasında 
sorumludur ve bu nedenle çocuğunuzun bir 
uygulamaya kayıtlı olması önemlidir. 

 Yakınınızda bir GP bulmak için   
www.nhs.uk/service-search/find-a-gp/ websitesini 
ziyaret ediniz.

 Çocukluk çağı aşıları ve ne zaman ziyaret etmeleri 
gerektiğinde hakkında daha fazla bilgi için  
www.haringey.gov.uk/childhood-vaccinations 
websitesini ziyaret ediniz.

Ebeveynler ve veliler olarak, çocuğunuzun özellikle pandemi sırasında rutin aşılarını yaptırması 
konusunda endişeli olabileceğininizi anlıyoruz. Şüphelerinizi ve endişelerinizi tekrar gidermeye 
çalışmanıza yardım etmek için , bu bilgi broşürü birçok insanın aşılarla ilgili sorularına yanıtlar 
içerir - böylece sevdiklerinizi aşılarken kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Çocukluk	Çağı	Aşıları	 
Bilgilendirme	Broşürü	 Türkçe


