
HANGİ DURUMDA?
Kişinin Durumu  0. AY 1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY

1 AŞISIZ BioNTech BioNTech BioNTech
15 AŞISIZ (immünsüpresif) BioNTech BioNTech BioNTech BioNTech*
4 İki doz BioNTech BioNTech
5 Üç doz SinoVac BioNTech
6 İki doz SinoVac + Bir doz BioNTech BioNTech
7 İki doz SinoVac + iki doz BioNTech

7
İki doz SinoVac + iki doz BioNTech (>50y, immünsüpresyon, altta yatan ciddi hastalık**, sağlık çalışanı)

BioNTech

8 Üç doz BioNTech  
8 Üç doz BioNTech  (>50y, immünsüpresyon, altta yatan ciddi hastalık**, sağlık çalışanı) BioNTech

16 Dört doz BioNTech veya 2 doz SinoVac üzerine 3 doz BioNTech
9 Önceki varyantlarla hastalık (1 Ocak '22 öncesi) sonrası bir doz BioNTech Hatırlatma dozu önerilmez. Yeni veriler ışığında değerlendirmek gerekir.

10 Önceki varyantlarla hastalık (1 Ocak '22 öncesi) sonrası bir doz SinoVac BioNTech
11 İki doz BioNTech sonrasında COVID-19 BioNTech
12 Aşısız/eksik aşılıyken COVID-19 (1 0cak '22 öncesi) BioNTech
13 Aşısız/eksik aşılıyken COVID-19 (1 0cak '22 sonrası) BioNTech BioNTech
14 İki doz Sinovac + İki Doz BioNTech  veya 3 doz BioNTech sonrasında COVID-19 Hatırlatma dozu önerilmez. Yeni veriler ışığında değerlendirmek gerekir.

2 AŞISIZ İVA İVA İVA İVA
12 Aşısız/eksik aşılıyken COVID-19 (1 Ocak '22 öncesi) İVA İVA İVA
13 Aşısız/eksik aşılıyken COVID-19 (1 0cak '22 sonrası) İVA İVA İVA

İVA: İnaktive virüs aşısı

***İVA ile öncelikle DSÖ Acil Kullanım Listesinde olan ve ülkemizdeki çalışma sonuçları bilimsel kamuoyu ile paylaşılmış olan SinoVac kastedilmektedir. mRNA aşısının uygulanamadığı durumlarda (aşıya erişmede güçlük, aşı içeriğine anafilaktik tipte alerjik yanıt, 
kişinin tercih etmemesi) kullanılması düşünülebilir.  Ülkemizde üretilen Turkovac aşısı, yapılan FazIII çalışmasının ara sonuçları, bilim insanlarından oluşan bir komitede değerlendirilip, Sinovac aşısı ile benzer etkililiğe sahip olduğu sonucuna varılması nedeniyle, 
Acil Kullanım Onayı verilerek kullanıma girmiştir. Daha güçlü öneride bulunabilmek için TurkoVac'ın farklı yaş gruplarındaki etkililik ve güvenlik verilerinin bilimsel kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç vardır.

KLİMİK DERNEĞİ'NDEN COVID-19'A KARŞI GÜNCEL BAĞIŞIKLAMA ÖNERİLERİ TABLOSU (10 Temmuz 2022)

Eldeki bilimsel veriler hatırlatma dozu için öneri yapmaya yeterli değildir.

Eldeki bilimsel veriler hatırlatma dozu için öneri yapmaya yeterli değildir.

SinoVac primer aşı şeması: 0, 1 ve 4. aylarda üç doz 
BioNTech primer aşı şeması: 0 ve 1. aylarda iki doz 

Öneri #

* Bağışıklık yetmezliği olan kişilerin inaktif aşı yerine mRNA aşıları ile aşılanmaları önerilir. Bu kişiler 1 ay arayla 3 dozdan (BioNTech) oluşan primer aşı şemasını tamamladıktan sonra ek dozların sayısı ve zamanlamasının belirlenmesi için İnfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına başvurmaları önerilir.

Biontech Uygulanamayan Durumlar (Aşıya erişmede güçlük, aşı içeriğine anafilaktik tipte alerjik yanıt, kişinin tercih etmemesi)

Primer aşı şeması yarım kalan kişilerin aşılamalarına kaldıkları yerden devam edilmesi, hatırlatma dozlarının primer şemanın tamamlanmasından en erken 3 ay sonra yapılması önerilir.

KAÇINCI AYDA ?    HANGİ AŞI ?

** Diyaliz hastaları, kalp yetmezliği, ileri akciğer  yetmezliği ve siroz.

Eldeki bilimsel veriler hatırlatma dozu için öneri yapmaya yeterli değildir.


