
MENİNGOKOK AŞISI:
15 AYLIKKEN AŞILAMA İÇİN YENİ ÖNERİ

Öneri

Yüksek Sağlık Kurulu şu anda 15 aylıkken yapılan muayenede ücretsiz yapılan 
meningokok C’ye karşı aşının, meningokok ACWY’ye karşı aşıyla (Nimenrix®) 
değiştirilmesini önermektedir. Bu aşı ücretsiz değildir.
Meningokoklar bakterilerdir. Çeşitli tipler bulunmaktadır ve bunların aralarından 
A, B, C, W ve Y tipleri insanlar için tehlikelidir. Menenjit, beyin iltihabı ve kan 
zehirlenmesine sebebiyet verebilirler.

Yüksek Sağlık Kurulu tarafından meningokok ACWY aşısı neden 
önerilmektedir?

2018 yılında Belçika’da (tıpkı civardaki Avrupa ülkelerinde olduğu gibi) serotip 
W ve Y’den kaynaklanan meningokok enfeksiyonları artış göstermiştir. Toplam 
meningokok enfeksiyonları şu anda sabit bulunmaktadır. Meningokok enfeksiyonu 
oluşma ihtimalinin kısıtlı olmasına rağmen enfeksiyon çok ciddi bir şekilde 
ilerleyebilmektedir.

Bu aşı neden henüz ücretsiz temel cetvele dahil edilmemektedir?

Şu anda vakaların sayısında artış kısıtlıdır. 
Bu nedenle aşı Flaman bölgesinde kısa vadede henüz ücretsiz olarak 
sunulmamaktadır.

Bağlayıcı değil

Ebeveyn olarak bu bilgiyi almak hakkınızdır, bu nedenle bağlayıcı olmadan bu aşıyı 
yaptırmayı isteyip istemediğinizi soruyoruz. Bunu dilemeniz halinde sağlık merkezi-
hekim 15 aylıkken yapılan muayenede, ücretsiz meningokok C’ye karşı aşının yerine 
bunu yapmak üzere reçete yazabilir.

Ücret

Meningokok ACWY aşısı eczaneden temin edilebilir ve ücreti 52,60 Avro’dur.
Bunu hekimin verdiği reçeteyle eczaneden almalısınız ve 15 aylıkken yapılan 
muayeneye gelirken yanınızda getirmelisiniz. Bu aşının alış fiyatının geri ödemesi 
için sağlık sigortanıza başvurun. Bunun için eczanenizden bir belge isteyin.

 



 

Önerilen aşıların genel cetveli 

Özel odak noktaları:

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile), Belçika Yüksek Sağlık Kurulunca önerilen bu cetvelin 
tamamını uygulamanızı önemle tavsiye etmektedir.
Kanunen sadece polio aşısı zorunludur.

Bunun için tedavi gördüğünüz hekiminize danışın.
Aşının yapılması için Kind en Gezin’in sağlık merkezi, aile hekiminiz veya çocuk sağlığı 
uzmanı arasında serbest seçme hakkınız var.

Çocuğunuzun bireysel olarak korunması için temel cetveldeki aşıların yanı sıra 
yaptırabileceğiniz başka aşılar da bulunmaktadır, örn. meningokok B, su çiçeği ve 
hepatit A’ya karşı.

(1) 37 haftadan az gebelik süresinin olması durumunda:
• 12 haftalıkken pnömokoklara karşı ekstra bir dozaj verilmektedir.
• 15 aylıkken yapılan aşılar 13 aylık yapılmak üzere öne alınmaktadır.

(2) Rotavirüs aşısının ücreti doktor reçetesiyle yaklaşık 12 €’dur. Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2-8°C). Markasına 
göre 2 veya 3 dozaj gerekir.

(3) Yüksek Sağlık Kurulu sadece meningokok C’ye karşı aşının yerine meningokok ACWY’ye karşı aşıyı önermektedir. 
ACWY aşısı doktor reçetesiyle yaklaşık 53 €’dur. Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2-8°C).

(4) Ortaokulun birinci sınıfı. 6 aylık arayla 2 dozaj.
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