Psoriasis hastaları aşı olabilir mi?
Covid 19 aşıları hastalığa neden olmayan
ancak bağışıklık yanıtı oluşturan
etkinsizleştirilmiş virüs içeren inaktif aşılardır.
Bu yüzden psoriasis hastaları Covid 19 aşısı
olmak açısından sağlıklı insanlardan daha
fazla risk taşımamaktadır.Psoriasis dışında ek
hastalık ve riskleri olan hastalar hekimlerine
danışarak bu riskleri tartışmalıdır.
Mevcut aşıların psoriasis hastalarında ki
başarısı özel olarak araştırılmamıştır.
Etkinliğin sağlıklı bireylerdeki kadar olduğu
kabul edilmekte ve her sağlıklı birey gibi aşı
olmaları tavsiye edilmektedir.

Psoriasis ilacı kullanıyorum tedaviye ne
kadar ara vermeliyim?
Aşı ülkemizde 4 hafta aralıklarla 2 doz olarak
uygulanmaktadır. Bu kadar uzun süre tedaviye
ara vermek hastalık tablosunda alevlenmelere
yol açabilir. Aşıya yanıt için geçen süre 10-14
gün olarak düşünülürse aşıdan sonraki iki hafta
boyunca metotreksat ve siklosporin gibi
ilaçların kullanılmaması, biyolojik tedavi
uygulamalarında ise biyolojik ilaç ile aşının aynı
günlerde yapılmaması ve aşı ile biyolojik tedavi
arasında en az iki hafta boşluk bırakılması daha
uygun olacaktır.

Covid 19 aşısı psoriasisi tetikler mi?

Psoriasis hastasıyım. Aşının yan etkileri artar
mı?

Bu konu ile ilgili yorum yapabilmek için yeterli
bilimsel kanıt yoktur. Ancak Covid 19
enfeksiyonunun da hastalığı tetikleyebilme riski
vardır.Bu durumda aşı olmak enfeksiyonu
geçirmekten daha güvenli bir yol olabilir.

Psoriasis hastası olduğunuz için Covid 19 aşısına
karşıdaha belirgin yan etki yaşayacağınıza dair veri
yoktur. Bireysel risk faktörlerinizi doktorunuza
danışabilirsiniz.

Aşılar arasında fark var mı?
Günümüz bilgileri ışığında bir aşının diğerinden
daha uygun olup olmadığını gösteren yeterli veri
yoktur. Ülkemizdeki aşılar inaktif aşılardır ve her
bir aşı için bireysel bir duyarlılık veya alerjiniz
yoksa aşınızı yaptırabilirsiniz.
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