HAYDİ ÇOCUKLAR,
AŞIYA!
HAYDİ BÜYÜKLER,
AŞIYA!
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SAĞLIK BAKANLIĞI

AŞISIZ KİMSE KALMASIN!

Aşılar

8

Tetanoz çoğunlukla
öldürücü bir hastalıktır.

8 Anneler gebelik öncesinde
veya gebelik süresince hem
kendilerini hem bebeklerini
tetanoz hastalığından korumak
için tetanoz aşısı yaptırmalıdırlar.
Yeni doğan bebeğin göbek kordonunun temiz olmayan bir
aletle kesilmesi ya da kesildikten sonra temiz tutulmaması
gibi nedenlerle tetanoz
hastalığı kolayca gelişebilir.

ÇOCUĞUNUZ

AŞILAMA,

DÜNYAYA
GELİR GELMEZ

AŞILARINI BAŞLATINIZ ,
VERİLEN AŞI KARTINI
SAKLAYINIZ
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BEBEK, ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİ
SIK GÖRÜLEN VE
ÇOĞUNLUKLA ÖLDÜRÜCÜ OLAN
H A S TA L I K L A R D A N KO R U M A N I N

EN GÜVENİLİR,
E N K O L AY V E
EN UCUZ
YOLUDUR

AŞILAR

8

8

Aşılar çocukları birçok tehlikeli hastalıktan
korur. Aşılanmamış çocuklarda beslenme bozukluğu,
sakatlıklar ve ölümler aşılı çocuklara göre daha sık
görülür.
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8 İshal, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklar ve
hafif ateşli durumlar çocukların aşılanmasına engel
değildir.
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Aşılar, çocuklara iğne yoluyla veya ağızdan verilir
ve vücudun korunma sistemini güçlendirir.

8 Aşı geciktirilemez, çocuklarınızı 18 ayı doldurmadan önce: ÇOCUK FELCİ (POLIO), DİFTERİ, BOĞMACA, KIZAMIK, TETANOZ, HİB, KIZAMIKÇIK,
HEPATİT-A, HEPATİT-B, SU ÇİÇEĞİ ve KABAKULAK
hastalıklarına karşı mutlaka aşılatınız.
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Aşılanmamış çocukların bu hastalıklara yakalanma ihtimali fazladır.
Bu hastalıklar, çocuğun ölümüne neden olabilir.
Çocuk, hastalığı atlatsa bile, vücudun zayıf düşmesi
sonucu beslenme bozukluğu ve diğer hastalıklardan
ölüm görülebilir.

Aşı ile korunabilen hastalıklar, bir yaşın altındaki
çocuklarda ölüme sebep olduğu için, bebekleri
doğumdan itibaren AŞI TAKVİMİ’ne uygun olarak
aşılatmak önemlidir.
Aşılar zamanında ve uygun olarak yapılmalıdır.
Aksi halde hastalıktan korunmak için yeterli olmayabilir.
Bazı aşılar bir kez yapılır, bazı aşıların ise birden çok
yapılması gerekir.

Çocuğunuz, herhangi bir nedenle zamanında
aşılanmamış veya aşıları eksik kalmış ise aşılarını en
kısa zamanda tamamlatınız.
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Aşı sonrasında emzirmeye devam edilmelidir.
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Aşı yapıldıktan sonra çocuk ağlayabilir, huzursuz
olabilir, ateşi yükselebilir ya da deri döküntüsü olabilir.
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Ateşini düşürmek için;

-- Çocuğun üstünü soyunuz.
-- Ilık su banyosu yaptırınız veya eklem yerlerine ıslak
bez koyunuz.
-- Ateş düşürücü şurup veriniz.
-- Bol içecek ve sulu yiyecek veriniz.
-- Yine de ateşi düşürülemezse doktorunuza başvurunuz.

