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  Hannover, 02.03.2022 
 
ilişkin: Çocukların aşılanması 
 
 
Sevgili ebeveynler, 
 
Korona pandemisi hepimizi iki senedir meşgul ediyor. Yetişkinler için gelişmiş aşılar bir yıldan 
uzun süredir piyasada, birkaç aydır çocuklar için’de koronaya karşı aşılar piyasada. 
Koronaya karşı aşılar üzerine kesinlikle birçok şey okumuşunuzdur ve duymuşunuzdur. Bize 
inanın sizler ile birlikte elimizden geldiğince çocuklarımızı ve gençlerimizi koronavirusa karşı ko-
rumaya çalışıyoruz. Koronavirusa karşı güvenli korumanın bir parçasıda aşılardır. Aşı olma ka-
rarınızda size yardımcı olmak için aşı ile ilgili en önemli soruları yanıtlamak istiyoruz. 
 
Koronavirus hastalığını çocuğum hafif geçirse`de , çocuğuma aşı yaptırmalımıyım ? 
Çocuklarımız çoğunlukla koronavirus hastalığını hafif geçiriyor, ancak hepsi değil. Özellikle en-
feksiyon sayısının yüksek olduğu dönemlerde aşısız çocuklarda enfeksiyon riski çok yüksektir. 
Ayrıca, koronavirus hastalığını gecirdik‘den sonra kaç çocuk ve gençin aylarca sağlık sorunları 
yaşadığı henüz belli değil. Buna Long Covid deniliyor, çocukların ve gençlerin 1 % ila 4% a-
rasında etkilediği tahmin edilmektedir. Maalesef ki, bunun için henüz bir tedavi seçeneği yoktur. 
 
Çocuğum COVID-19‘a enfekt olması, aşı olmaktan daha iyi olmaz mı ? 

Hayır. Bir aşı, antikorları daha kontrollü bir şekilde oluşturur, bir hastalık bunu yapmaz. Korona 
hastalığı çocuklarımız ve gençlerimiz için‘ de hesaplanamaz bir tehlikedir.  
 
Ancak aşılar yeterince iyi araştırılmış mı ? 

Korona hastalığına karşı aşı, aşılar için normalden çok daha hızlı üretilmişdir. Ama bu Korona 
hastalığına karşı araştırma eksikliğinden kaynaklanmıyor. Aksine, teknolojideki ilerlemeler, 
dünya çapındaki bilim insanlarının işbirliği ve çok sayıda araştırma fonu sayesinde aşılar gelişti-
rilmiştir. Ancak: Aşı gelişimin`de ve üretimin‘de tüm güvenlik kontrolleri uygulanmışdır. Ve: Şim-
diye kadar ABD, Kanada ve İsrail gibi ülkelerde çocuklara ve gençlere milyonlarca doz aşı 
yapılmıştır.  
 
 

Der Regionspräsident 
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Bu saydığımız ülkelerde biz’den önce bu yaş grubunu daha önce aşılamaya başlamışlardır. Bu 
saydığımız ülkelerin bu konuda iyi deneyimleri olmuşdur.  
 
Çocuk aşısının yeni mRNA teknolojisi çocuğumun DNA'sını değiştirebilir mi ? 
Hayır, mRNA aşısı insan DNA'sını değiştiremez. mRNA, DNA'nın bulunduğu hücre çekirdeğine asla ulaşmaz. 
mRNA aşıları, antikorlar üretildikten birkaç saat sonra, vücut`da yok olur. Aşının hiçbir bileşeni vücutta birik-
mez. Ayrıca uzun vadeli aşı yan etkileri konusunda endişelenmenize gerek yok. 
 

Aşıdan hemen sonra ne gibi yan etkiler olur ? 
 

Yan etkiler genellikle en geç 24 saat sonra kaybolur ve yetişkinlere göre daha seyrek görülür. 
Yaygın etkiler, enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon, yorgunluk, ateş ve baş ağrısıdır. 
 
Umut ediyoruz`ki, bu verdiğimiz bilgiler aşı kararınızda güçlendirici olur.  
 
Saygılarımla  
 

 

 

 
Marlene Graf     Dr. med. Thomas Buck   
Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen und  Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde 

Umweltmedizin     Vorsitzender der Ärztekammer Niedersachsen 

Region Hannover     Bezirksstelle Hannover 
Fachbereich Gesundheit 
Kommissarische Fachbereichsleitung 

 
 


