
2. ayın sonunda ek DaBTP-Hib-HepB aşısı
Anne hamilelik sırasında boğmaca aşısı olmadıysa ve özel durumlarda çocuklara 2. ayın 
sonunda ek bir aşı yapılır. Çocuk  doktoru bu hususu sizinle konuşur.

3. ayın sonunda
Çocuğunuz 3 aylık olduğunda difteri, boğmaca, 
tetanos, çocuk felci, hib-hastalığı ve hepatit 
B’ye karşı 1 aşı olur.

5. ayın sonunda
Çocuğunuz 5 aylık olduğunda yine difteri, 
boğmaca, tetanos, çocuk felci, hib-hastalığı ve 
hepatit B’ye ve Pnömokoklara karşı 2 aşı daha 
olur.

11. ayın sonunda
Çocuğunuz 11 aylık olduğunda yine difteri, 
boğmaca, tetanos, çocuk feli, hib-hastalığı ve 
hepatit B’ye ve Pnömokoklara karşı 2 aşı daha 
olur.

14. ayın sonunda
Çocuğunuz 14 aylık olduğunda kabakulak, 
kızamık ve kızamıkçığa karşı ve Meningokok 
hastalığına karşı ilk aşılarını olur.

4 yaşında
Çocuğunuz 4 yaşında olduğunda difteri, 
boğmaca, tetanos ve çocuk felcine karşı aşı 
olması için  yeniden bir davetiye gönderilir.

9 yaşında
Çocuğunuz 9 yaşında olduğunda 2 tane aşı için 
yeniden bir davetiye gönderilir. Bu aşılardan 
biri kabakulak, kızamık ve kızamıkçığa karşı 
yapılır. Diğeri ise difteri, tetanos ve çocuk 
felcine karşıdır.

10 yaşında
Çocuğunuzun 10 yaşına girdiği yıl içinde çeşitli 
kanser türlerine yol açabilen HPV virüsüne karşı 
aşı olmaları için davetiye gönderilir. Bundan altı 
ay sonra çocuk bir kez daha HPV aşısı olur.

14 yaşında
14 yaşındaki gençlere meningokok hastalığına 
karşı aşı olmaları için bir davetiye gönderilir.
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2. Aşı

2. ayın sonunda ek DaBTP-Hib-HepB aşısı
Anne hamilelik sırasında boğmaca aşısı olmadıysa ve özel durumlarda çocuklara 2. ayın
sonunda ek bir aşı yapılır.
Çocuk doktoru bu hususu sizinle konuşur.

P Çocuk felci
Hib Hemofilus influenza Tip b
HepB Hepatit-B

KPA Konjüge Pnömokok Aşısı
K Kabakulak
K Kızamık

K Kızamıkçık
MenACWY  ACWY- Meningokok asısı
HPV  İnsan (human) Papilloma Virüsü

D Difteri
K Boğmaca
T Tetanos

Çocuğuma hangi aşılar yapılır?
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