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Aşı olmak sÌzÌ ve
çocugunuzu
korur – emÌn ve
güvenÌlÌr bÌr şekÌlde

Ayrıntılı bilgiler için diş doktorunuza veya
Gesundheitsamt Stadt Nürnberg
Impfberatung (Reiseimpfung)
Frau Seebauer
Burgstr. 4
90403 Nürnberg
Tel.: 09 11/2 31 58 46’ ya başvurabilirsiniz.

Bilgi alabileceğiniz internet siteleri:
www.rki.de > Infektionsschutz > Impfen
http://www.auswaertiges-amt.de > reise

Nürnberg Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, Göç ve Ilticacılar için Federal Daire tarafından teşvik edilen ve
Yabancılar Meclisi tarafından desteklenen
„Göç ve Sağlık Koordinasyon Yeri“ projesini
Aralık 2009’a kadar yürütmektedir.

http://www.dgk.de
> gesundheit/impfen-infektionskrankheiten

Bu projenin hedeﬁ olan grup, çoğunlukla Rus dilini
konuşan ve Türkiye’den göç eden insanlar arasında
bulunmaktadır.
Projenin ana hedeﬁ ise, bilgi dağıtımındaki
boşlukları ve Alman Sağlık sisteminden
faydalanmada özellikle Rusça ve Türkçe konuşan
vatandaşlarımızın karşılaştıkları engelleri ortaya
çıkartmak ve gerekli olan durumlarda problemlerin
çözümlerini aramaktır. Bu gaye için Koordinasyon
Yeri „Göç ve Sağlık“ sahalarında faaliyet gösteren
kuruluş ve organizasyonlar ile kooperasyon içinde
bulunmaktadır.
Koordinasyon yerinde ana lisanlı sosyal ve pedagojik
sahalardan iki görevlimiz çalışmaktadır.
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Aşı ÌLE KORUNMA HAKKıNDA
GENEL BÌLGÌLER
Aşı farklı enfeksiyon hastalıklarına karşı önleyici bir tedbirdir
ve bu yüzden koruyucu aşı olarak ta adlandırılır.
Bu aşının amacı, bedenin kendi bağışıklık sistemini, özel
savunma hücrelerini (antikorlar) üretmek için harekete
geçirmesi ve böylece söz konusu olan enfeksiyon hasİtalığına
karşı özel bağışıklığın meydana getirilmesini sağlamaktır.
20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar uygulanan geniş
kapsamlı aşı programları, farklı enfeksiyon hastalıklarının
gerilemesine önemli ölçüde katkıda bulunmuşlardır.

çOCUKLAR ÌÇÌN Aşı ÌLE KORUNMA
Aşı ile korunma için yeterli bir temel daha bebeklik döneminde
atılır. Bebeklere hayata geldikten sonraki ilk aylarda

●

tetanos, difteri, boğmaca, Haemophilus inﬂuenzae
tip B (HIB), Hepatit B ve çocuk felci hastalıklarına
karşı aşı yapılır.

●

Birinci yaşını doldurmak üzere olan çocuklara, kızamık,
kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği aşıları yapılır.

●

En yeni gelişme olarak, iki yaşında olan çocuklara
pnömokok ve meningokok enfeksiyonlarına karşı aşı
yapılması tavsiye edilmektedir.
Uygulanan aşı maddeleri, kombine aşı maddesi
şeklinde mevcuttur ve tek bir enjeksiyon ile birden
fazla patojene karşı aşı yapılabilir.

●

Aşı koruması yıllar boyu ve hatta bazı durumlarda
hayat boyu devam eder.

YETÌşKÌNLER ÌÇÌN Aşı ÌLE KORUNMA

●

Acil durumlar haricinde aşı, ancak akut veya ateşli
hastalığın olmadığı durumlarda yapılır.

●

Yetişkinler mutlaka hayat boyu tetanos ve difteriye
karşı temel korumayı sürdürmelidirler.

●

Olası yan etkiler çok nadiren meydana gelir ve bu
konuda doktorunuz size bilgi verir. Doktorunuz aynı
zamanda, aşı için en uygun zamanın hangisi olduğu
hakkında karar verir.

●

Bu aşılar 10 yıllık aralıklarla tazelenir.

●

Örneğin, 60 yaş üstü ve kronik hastalıklları olan insanlar için her yıl yenilenen inﬂuenza aşısı (grip aşısı)
veya bulaşıcı hastalıklara karşı yüksek risk altında olan
(örneğin tıp alanında çalışan kişiler, sıkça farklı insanlarla
birlikte çalışan meslek grupları) insanlara yapılan aşılar,
özel risk gruplarına yapılan aşılar grubuna girerler.

●

Yapılan her aşı, "Aşı Karnesi" olarak adlandırılan belgeye
kaydedilmek zorundadır. Daha sonra yapılacak olan
aşılarda bu karneyi doktora göstermelisiniz. Özellikle
yaralanma durumlarında, aşı karnesini beraberinizde
getirmeniz tavsiye edilir. Doktor, böylece daha önceden
tetanos aşısı yapılıp yapılmadığını görebilir.

●

Zatürreye neden olan pnömokoklara karşı yapılan
aşı her 6 yılda bir tazelenmelidir. Bu aşı, özellikle
çocuklara, ağır kronik hastalıkları olan insanlara ve
60 yaş üzeri insanlara tavsiye edilir.

●

Kene riski olan bölgelerde (örneğin Nürnberg /
Fürth / Erlangen bölgesi) bir tür beyin ve beyin zarı
enfeksiyonu olan FSME hastalığına karşı aşı tavsiye
edilir.

●

Sağlık sektöründe çalışan insanlara Hepatit B veya
örneğin kanal işçilerine Hepatit A aşısı özellikle
tavsiye edilir.

●

Hamilelik esnasında kesinlikle sadece çok zorunlu
olan ilaçlar kullanılmalıdır. Bu kural, aşılar için de
geçerlidir. Bu yüzden hamile kalınmadan önce
kadının aşı korunmasının durumu öğrenilmelidir.

●

Örneğin Mekke’ye hac ziyareti için meningokok
aşısı gibi bazı aşılar kanunen zorunlu olduğundan,
seyahate çıkmadan önce vaktinde gerekli bilgilerin
alınması tavsiye edilir.

●

Türkiye için Hepatit A ve gerekirse Tifüs aşısı
tavsiye edilir.

Önemli not: Bir çok bulaşıcı hastalıktan ömür boyu korunabilmek
için, temel bağışıklığın eksiksiz ve başarılı olması ve aşı
korumasının düzenli aralıklarla tazelenmesi şarttır!
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