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Pnömokok Konjugat Aşısı (PCV13)

neden aşı oluyorsun

Pnömokok konjuge aşısı (PCV13) pnömokok hastalığını önleyebilir.

Pnömokok hastalığı, pnömokok bakterilerinin neden olduğu herhangi bir hastalığı ifade eder. Bu bakteriler, 
akciğer enfeksiyonu olan pnömoni de dahil olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir. Pnömokok 
bakterileri, pnömoninin en yaygın nedenlerinden biridir.

Pnömoninin yanı sıra pnömokok bakterileri de şunlara neden olabilir:

Kulak enfeksiyonları

Sinüs enfeksiyonları

Menenjit (beyni ve omuriliği kaplayan dokunun enfeksiyonu)

Bakteriyemi (kanın enfeksiyonu)

Herkes pnömokok hastalığına yakalanabilir, ancak 2 yaşın altındaki çocuklar, belirli tıbbi durumları olan 
kişiler, 65 yaş ve üstü yetişkinler ve sigara içenler en yüksek risk altındadır.

Çoğu pnömokok enfeksiyonu hafiftir. Bununla birlikte, bazıları beyin hasarı veya işitme kaybı gibi uzun vadeli 
sorunlara neden olabilir. Pnömokok hastalığının neden olduğu menenjit, bakteriyemi ve pnömoni ölümcül olabilir.

CV13 aşısı

PCV13, pnömokok hastalığına neden olan 13 bakteri türüne karşı koruma sağlar.

Bebekler ve küçük çocuklar genellikle 2, 4, 6 ve 12-15 aylıkken 4 doz pnömokok konjuge aşıya ihtiyaç 
duyarlar. Daha büyük çocuklar (59 aylıktan itibaren) önerilen dozları almadıkları takdirde aşılanabilir.

Halihazırda PCV13 almamışlarsa, belirli tıbbi durumları olan yetişkinler ve 6 yaş ve üzeri çocuklar için 
de bir doz PCV13 önerilir.

Bu aşı, hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcısı arasındaki tartışmalara dayanarak, halihazırda PCV13 almamış 
65 yaş ve üstü sağlıklı yetişkinlere verilebilir.
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sağlık uzmanınızla görüşün

Aşıyı yaptıran kişi aşıyı yaptırıyorsa aşı sağlayıcınıza söyleyin:

Önceki bir PCV13 dozundan sonra, PCV7 olarak bilinen daha önceki bir pnömokok konjugat aşısına veya difteri 
toksoidi (örneğin DTaP) içeren herhangi bir aşıya karşı alerjik reaksiyon göstermiş veya herhangi bir ciddi, 
yaşamı tehdit eden alerjisi varsa

Bazı durumlarda, sağlık uzmanınız PCV13 aşısını gelecekteki bir ziyarete ertelemeye karar verebilir.

Soğuk algınlığı gibi küçük hastalıkları olan kişiler aşılanabilir. Orta veya ağır derecede hasta olan kişiler, 
PCV13'ü almadan önce genellikle iyileşene kadar beklemelidir.

Sağlık uzmanınız size daha fazla bilgi verebilir.

bir aşı reaksiyonunun riskleri nelerdir?

Aşının yapıldığı yerde kızarıklık, şişme, ağrı veya hassasiyet ve PCV13 aşılamasından sonra ateş, 
iştahsızlık, huysuzluk (sinirlilik), yorgunluk, baş ağrısı ve titreme olabilir.

Küçük çocuklar, inaktive influenza aşısı ile aynı zamanda uygulanırsa, PCV13'ten sonra ateşin neden 
olduğu nöbet riski altında olabilir. Daha fazla bilgi için sağlık uzmanınıza danışın.

İnsanlar bazen aşı da dahil olmak üzere tıbbi prosedürlerden sonra bayılırlar. Baş dönmesi hissediyorsanız veya görme 

değişiklikleriniz varsa veya kulaklarınızda çınlıyorsa sağlayıcınıza söyleyin.

Herhangi bir ilaçta olduğu gibi, bir aşının ciddi bir alerjik reaksiyona, diğer ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olma 

olasılığı çok düşüktür.

şapka ciddi bir tepki varsa?

Aşılanan kişi klinikten ayrıldıktan sonra alerjik reaksiyon meydana gelebilir. Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri 
(kurdeşen, yüz ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, hızlı kalp atışı, baş dönmesi veya halsizlik) görürseniz 
9-1-1'i arayın ve kişiyi en yakın hastaneye götürün.

Sizi ilgilendiren diğer belirtiler için sağlık uzmanınızı arayın.

Advers reaksiyonlar Aşı Advers Olay Raporlama Sistemine (VAERS) bildirilmelidir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız genellikle 
bu raporu dosyalayacaktır veya bunu kendiniz yapabilirsiniz. adresindeki VAERS web sitesini ziyaret edin. http://
www.vaers.hhs.gov [http://www.vaers.hhs.gov]veya ara1-800-822-7967.VAERS yalnızca reaksiyonları bildirmek 
içindir ve VAERS personeli tıbbi tavsiye vermez.

Ulusal Aşı Yaralanma Tazminat Programı

Ulusal Aşı Yaralanma Tazminat Programı (VICP), belirli aşılardan yaralanmış olabilecek kişileri telafi etmek için 
oluşturulmuş federal bir programdır. Aşıya bağlı yaralanma veya ölüm iddialarına ilişkin iddiaların başvuru için iki yıl 
kadar kısa olabilen bir zaman sınırı vardır. adresindeki VICP web sitesini ziyaret edin.http://www.hrsa.gov/
vaccinecompensation [http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation]veya ara 1-800-338-2382program hakkında bilgi 
edinmek ve bir hak talebinde bulunmak için.
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daha fazlasını öğrenebilir miyim?

Sağlık uzmanınıza sorun. Size aşı prospektüsünü verebilir veya başka bilgi kaynakları önerebilir.

Yerel veya eyalet sağlık departmanınızı arayın.

Aşı prospektüsleri ve ek bilgiler için Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) web sitesini ziyaret edin.
http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines [http://www.fda.gov/vaccines-blood-
biologics/vaccines].

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile iletişime geçin: arayın1-800-232-4636(1-800-CDC-BİLGİ) veya 
CDC'nin web sitesini şu adresten ziyaret edin:http://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].

Pnömokok Konjugat Aşı (PCV13) Bilgi Beyanı. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı/Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezleri Ulusal Bağışıklama Programı. 8/6/2021.
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