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Aşı ile İlgili Sorular ve Cevaplar 

Soru 1: Meningokok aşılarının diğer aşılarla eş zamanlı 
uygulanmasında dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

Cevap 1: Özellikle Dört bileşenli meningokok aşılarından 
Men ACWY-D (MenactraR) aşısının uygulanması ile ilgili dik-
kat edilmesi gereken durumlar mevcuttur;

•	 Anatomik ya da işlevsel aspleni/hiposplenisi olan kişiler 
için hem pnömokok hem de meningokok aşıları endi-
kedir. Ancak bu grup hastada KPA13 aşısı ile Menactra™ 
(dört bileşenli Men ACWY-D konjuge meningokok aşısı) 
birlikte uygulandığında pnömokokun serotiplerinden tip 
3’e karşı yanıtın bir miktar azaldığı bilinmektedir. Bu ne-
denle anatomik ya da işlevsel aspleni/hiposplenisi olan-
larda Menactra™ (dört bileşenli Men ACWY-D konjuge 
meningokok aşısı) uygulanacaksa KPA13 serisi tamam-
landıktan en erken dört hafta sonra uygulanmalıdır. Bu 
risk grubunda Nimenrix ya da Menveo ticari isimli kon-
juge meningokok aşıları için böyle bir süre bırakılmasına 
gerek yoktur. KPA13 aşısı ile aynı zamanda ya da belli bir 
gün aralığı gözetilmeksizin uygulanabilirler.

•	 Beşli karma (DaBT-İPA-Hib) ve 4’lü karma (DaBT-İPA) aşı-
larından önce ya da onlarla birlikte Menactra™ (dört bi-
leşenli Men ACWY-D konjuge meningokok aşısı) uygu-
lanabilir. Ancak Menactra™ (dört bileşenli Men ACWY-D 
konjuge meningokok aşısı), 5’li karma (DaBT-İPA-Hib) 
ve 4’lü karma (DaBT-İPA) aşılardan sonraki 30 gün içeri-
sinde uygulanırsa her 4 meningokok serogrubuna karşı 

yanıt azalır. Bu nedenle Menactra™ (dört bileşenli Men 
ACWY-D konjuge meningokok aşısı) bu aşılardan önce 
ya da eş zamanlı uygulanmalıdır. Önce ya da eş zamanlı 
uygulanmadığında ise en erken 30 gün sonra uygulan-
malıdır.

Ayrıca; meningokok serogrup B aşısı (Bexsero) diğer aşı-
lardan herhangi biriyle aynı zamanda uygulandığında daha 
yüksek ateşe neden olduğu için parasetamol (ilk dozu, aşıdan 
yarım saat önce ve sonrasında altı saatte bir, iki doz daha ol-
mak üzere toplam üç doz) ile birlikte uygulanması önerilir. 
Konjuge meningokok aşıları (Menveo™, Nimenrix™ ya da Me-
nactra™) ile meningokok serogrup B aşısı (Bexsero™) aynı gün 
ya da belli bir gün aralığı gözetilmeksizin uygulanabilir.

Soru 2: Erişkin doz hepatit A aşısı temin edilemediğinde 
aşı uygulaması ne şekilde gerçekleştirilmelidir?

Cevap 2: Hepatit A aşılarında ve hepatit B aşılarında eriş-
kin dozu, yetişkin dozunun iki katıdır. Bu nedenle yetişkin doz 
üretici firmanın yaş sınırlarına göre farklı olmak üzere, bazı 
üreticilerde 16 yaş, bir kısmında 18 ve 21 yaş olmak üzere 
daha yüksektir. Bu nedenle, erişkin doz formunun temin edi-
lemediği durumlarda çift pediatrik doz hazırlandıktan sonra 
aynı enjektöre çekilerek uygulanabilir. Yaş sınırı için kısa ürün 
bilgisine bakılması gereklidir. Kısa ürün bilgisine ulaşılamadı-
ğı durumlarda 16 yaş altına pediatrik doz, 16 yaş ve üzerine 
yetişkin doz uygulanması genel olarak kabul gören yaklaşım-
dır. 
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Soru 3: Daha önce BCG aşısının uygulanıp uygulanmadığı-
nın bilinmediği durumlarda yaklaşımımız nasıl olmalıdır?

Cevap 3: Aşılanma öyküsü bilinmeyen, altı yaşından küçük 
çocuklarda BCG skarı varlığında BCG aşısının uygulanmasına 
gerek yoktur. BCG skarı her aşı uygulamasında gelişmeyebilir, 
o nedenle yokluğu değil varlığı anlamlıdır (BCG skarının yoklu-
ğu aşılı olmadığı anlamını taşımaz). 

•	 BCG aşısının endikasyonunun olduğu durumlarda 3 ay-6 
yaş arasında TCT (Tüberkülin Cilt Testi) yapılarak uygulanır.

•	 Altı yaşın üstündeki kişilere BCG aşısının uygulanmasına 
gerek yoktur (sağlık çalışanları hariç).


