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Değerli Anne - Babalar
Sevgili Öğrenciler

Aargau daki bütün okullarda  iki yılda 
bir, okul doktorları ve kanton sağlık 
dairesi işbirliği (Departement Gesund-
heit und Soziales Kanton Aargau) ile 
aşılama yapılmaktadır. 

1./2.  ve 7./8. sınıflar aşılama 
kapsamındadır. Aşılama görevlileri aşı 
karnesinden gerekli bilgileri edinirler. 
Bu aşı karnesi zamanında ya da son-
radan yapılmasi gereken aşılamaları 
gösterir ve Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) ın İsviçre için aşılama önerilerine 
göre düzenlenmiştir. Aşılama ekibi size 
bu aşılamayı, kampanya sırasında yada 
daha sonra çocuk veya ev doktoruna 
yaptırmanızı önerir.  

Çocuğunuzun kronik bir hastalığı 
yada bağışıklık zayıflığı varsa, yada 
önceden herhangi bir aşıya karşı  aşırı 
tepki göstermişse veya bir komplika-
syon meydana gelmişse, planlanan 
aşılama hakkında ev doktoru veya ço-
cuk doktoru ile konuşmanız gerekir. 

Aşılama işlemi yalnızca sizin 
onayınızla yapılır.

Aşıların hiç birinde Thiomersal (Civa) 
yoktur. Alerjisi olan çocuklar bile hiç bir 
kısıtlama olmadan aşılanabilir. 

Okul aşılama kampanyası kapsa-
mında, aşağıdaki hastalıklara karşı 
ücretsiz aşı olunabilir.

Difteri - Tetanoz – Boğmaca –  
Çocuk Felçi  

1. ve 2. Sınıf öğrencileri için  
yenileme aşısı

Çocuk Felcine karşı hapla ilaçlamadan 
vazgeçilmiştir. Onun yerine Difteri-
Tetanoz-Boğmaca ve Çocuk Felcini 
içeren karma aşı yapılmaktadır. Bu 
hastalıklara karşı kullanılan dört aşı  
maddesi (DTPa-IPV) bir aşı ampulünde 
birleştirilmiştir ve tek bir şırınga ile üst 
koldan yapılmaktadır. 

Difteri - Tetanoz – Boğmaca –  
Çocuk Felçi 

7.v e 8. Sınıf öğrencileri için Difteri ve 
Tetanoz (dT) yenileme aşısı 

Bu zamana kadar Çocuk Felci ve 
Boğmacaya karşı 5. Aşıyı yaptırmamış 
olanlar, 7. veya 8. sınıfta bu aşıyı 
yaptırmak durumundadır. (dTpa-IPV).

Aşi Hizmeti



Kızamık - Kabakulak -  Kızamıkçık 
Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçığa karşı 
en iyi korunma için, kural olarak 12  ile 
24. ayları arasında yapılan iki dozluk aşı 
zorunludur. Aslında bu aşıları yaptırmak 
her zaman mümkündür. Aşılama görev-
lileri eğer gerekli ise ihtiyaca uygun bir 
aşı önerirler.  

Bu üç aşı bir ampulde birleştirilmiştir 
ve aynı şekilde öteki üst koldan 
yapılır. Hamilelik durumunda aşılama 
yapılması yasaktır. 

Rahim ağzı kanseri (Humane Papillo-
maviren/HPV) - Hepatitis B
Rahim ağzı kanseri ve Hepatitis B’ye  
karşı aşılar da Aşı Hizmeti tarafından 
yapılmaktadır. Bunlar daha sonraki ayrı 
bir aşılama kampanyası dahilindedir. Bu 
konuda zamanı gelince bilgilendirile-
ceksiniz.

Risiko grupları için özel aşılar
Özel durumlarda, örneğin Kene kaynaklı 
ensefalit, Hepatitis A ya da Grip aşıları 
önerilir.

Bu tür aşılar Aşılama Hizmeti 
tarafından yapılamadığı için, ko-
nuyu çocuk doktoru veya ev dok-
toru ile konuşunuz.

Aşı Karnesi ile birlikte doldu-
rulmuş belgeyi çocuğunuza ver-
menizi rica ediyoruz. 

AcIl HASTAlIKlAr 
AşIlAMADAN ÖNcE AşI 

gÖrEvlIlErINE 
BIlDIrIlMElIDIr.

Dostça Selamlar, 
LUNGENLIGA AARGAU - 
Aşılama Hizmeti.



Yedek  Savunma Güçleri
Aşılama ilkesi anlaşılır bir şeydir ve bütün 
koruyucu aşılar için geçerlidir. Çocuklarda 
olsun, yetişkinlerde olsun, evde ya da sey-
ahatte olsun  farketmez.  Bağışıklık sistemi 
olarak adlandırılan  vücudun öz kontrol 
ve savunma sistemi günde 24 saat dur-
madan vücuda giren hastalık yapıcılarını 
zararsız hale getirir. Bağışıklık sistemine 
belirli bir enfeksiyon (örneğin Çocuk Felci) 
aşılanarak bir çeşit şaşıtmaca verilmiş olu-
nur. Böylece vücutta bulunan yedekdeki  
doğal savunma güçleri hastalık yapıcılara 
karşı hazır duruma getirilmiş olunur.  Eğer 
daha sonra  gerçek bir enfeksiyon tehdit 
ederse, önceden hazır duruma geçirilmiş 
savunma sistemi hastalığı tam zamanında 
engelleyebilir. Aşılamada söz konusu olan, 
bir dereceye kadar hastalık yapıcısının 

“hafifçe, şöyle bir tanıtılmasıdır.”  Buna 
karşın, aşılamaya göre gerçek hastalık ise 
bir çeşit “baskın” olarak tanımlanabilir. Bu 
durumda bağışıklık sisteminin yenilgiye 
uğraması gündeme gelir.  Ve böylece 
vücutta tehlikeli komplikasyonlar ortaya 
çıkabilir.

Bağışıklık sistemi için idman
Aşı sayesinde bağışıklık sistemi gelecek-
teki belli türde bir hastalık yapıcısına 
özellikle çabuk karşı koyabilecek şekilde 
bilinçli olarak hazırlanır. İşte bu amaç-
la hastalık yapıcının tamamı ya da bir 
kısmı bir aşı maddesi olarak hazırlanır.

Aşı maddesi enjekte edildiğinde, 
yutucu hücreler olarak adlandırılan fa-
gositler yabancı maddeyi yutarlar. Bu 
yabancı maddeler fagositler tarafından 
belirli hastalıkların tanınması ve ber-
taraf edilmesiyle uğraşan savunma 
hücrelerine götürülür. Sadece çok az 
bir miktarda yabancı madde enjekte 
edildiğinden dolayı bağışıklık sistemi 
kolaylıkla bu işin üstesinden gelir.

Bağışıklık sistemi hatırlar
Aşının koruma etkisi aylarca veya 
yıllarca sürer. Bazıları uzun yılar boy-
unca hastalanmaya karşı korur. Bu çok 
şaşırtıcı yeteneği bağışıklık sitemin 
hatırlama özelliğine borçluyuz. Bazı 
akyuvarlar aşı maddesinin özelliklerini  
belleklerine kalıcı olarak kazırlar. Aşı 

Aşılama - Evet mi Hayır mı? 
Bazı Anne-Babalar ve çocuklar aşıya karşı biraz ikircimli düşüncelere sahip-
tirler. Buna rağmen aşılama tıbbın dahiyane buluşlarından biridir. Bu sayede 
çok kötü bir çok hastalık etkili bir şekilde önlenebilmektedir. Aşı olununca 
vücutta ne olup bitmektedir? Ya da aşı nasıl bir etkide bulunmaktadır?



maddesinden dolayı önceden tanımış 
oldukları hastalık yapıcılarını farkettikle-
rinde bütün vücuda dağılıp savunma 
sistemini derhal alarma geçirirler. Kısa 
bir zaman içinde bağışıklık sistemi bel-
li savunma maddelerinden (Anti Kör-
per) büyük bir miktar üretir ve hastalık 
yapıcıyı bertaraf eder.  Aşının savunma 
belleğinde iyice yerleşebilmesi için, ba-
zen belli miktarda aşı maddesinin yeni-
den aşılanması gereklidir. 

Aşı Komplikasyonları önler
Örneğin Kızamık gibi doğal hastalıklara 
yakalanıp onlarla başetmenin çocuğun 
kişisel gelişimi için önemli olduğu  gibi bir 
düşünce var.  Eğer hastalık hiç bir tehlikeli 
komplikasyona yol açmıyor ve arkasında 
kalıcı zararlar bırakmıyor olsaydı, bu ar-
güman doğru olabilirdi. Ama ne yazık ki 
doğal yoldan mikrop bulaşmış (örneğin 
Kızamık) çocuklardan hangisinin kötü bir 
Kızamık komplikasyonundan muzdarip 
olup olmayacağı önceden tahmin edi-
lemez. Önleyici bir aşı bir hastalık tehli-
kesini ve komplikasyon dolu bir hastalık 
seyrini devre dışı bırakır. 

Yüzde yüzlük bir koruma garantisi 
mümkün değil
Çok seyrek durumlarda aşıya rağmen 
söz konusu hastalığın bulaşması müm-
kündür. Grip aşılamalarında, örneğin 

yalnızca Influenz Virüsünün yol açtığı 
gribe karşı bir koruma söz konusudur, 
ama başka bir virüsun neden olduğu 
ve nadiren komplikasyonlara yol açan 
daha hafif gribe benzer enfeksiyonla-
ra karşı değil. Örneğin Kabakulak gibi, 
bazı hastalık yapıcılarına karşı çok kesin 
hedef gözetilerek yapılan aşılamalarda 
da yüzde yüzlük bir koruma etkisi be-
klenemez. Böyle durumlar çok seyrek 
görülürler ve önceden olduğu gibi bu-
günde en etkili  önlem hala aşılamadır. 

Pozitif göstege olarak aşıya 
verilen reaksiyon
Aşılamadan sonra örneğin ateş çıkması, 
engel olacağına,  yanlışlıkla bir enfeksi-
yona yol açtığının göstergesi değildir. 
Ortaya çıkabilecek diğer reaksiyonlar 
şunlardır: kırgınlık, yorgunluk, aşı vu-
rulan yerde kızarıklık, şişme ve acı. Bu 
durumlar telaşlanmak için bir neden 
değildir. Bu reaksiyonlar vücudun 
bağışıklık sisteminin yapması gereke-
ni yapıp, şaşırtmaca  olarak verilmiş 
enfeksiyon ile mücadeleye başladığının 
işaretleridir.  Örneğin kan dolaşımı 
kollapsı gibi ağır aşı reaksiyonları ya da 
kalıcı hasarlar tek tek aşılamalarda çok 
seyrektir. Aşı olmayanlarda hastalık ve 
komplikasyon riski çok daha fazladır.

Öyleyse Aşılama ya Evet!



Difteri yalnızca insanlarda görülen bak-
teriyel bir bulaşıcı hastalıktır. Hastalığın 
bulaşması nefes yoluyla alınan 
damlacıklarla olur. Hastalık basit bir an-
jinle başlar ama kısa zamanda yaşamsal 
tehlike arzeden bir hal alabilir. Boğazda 
solunum yolunu kaplayan, nefes almayı 
zorlaştıran ya da tamamen engelleyen 
bir zar takabası oluşur.  Bir kısım difteri 
bakterileri  kalp kasına zarar veren, sinir 
felçi ve daha başka organ hastalıklarına  
yol  açabilen bir zehirli madde (toksin) 
salgılar. Ölüm oranı %10 dur.

Tetanos: Her yerde, örneğin toprakta 
ya da cadde tozlarında tetanos bakte-
rileri olduğundan, basit bir yaralanma 
ile tetanos olunabilir. Genelde dışardan 
oksijen alamayan kapalı yaralar yüksek 
bir tetanos rizikosuna sahiptirler. Teta-
nos patojenleri  tipik semptomlara yol 
açan bir toksin yaparlar. Bunlar çene 
kaslarından başlayıp bütün vücu-
da  yayılabilen, sancılı ve tehlikeli  kas 
kasılmalarına yol açarlar. Kasılmalar so-
lunum kaslarına da yayılırsa, bu solun-
um kasları felcine ve boğularak ölüme 
yol açar. Ölüm oranı % 20-30’dur.

Boğmaca damlacıklarla bulaşan son 
derece bulaşıcı baktriyel bir enfeksiy-

ondur. Günümüzde özellikle bebek-
ler ve gençlerde görülür. Yeni doğan 
bebeğin annesinden aldığı bağışıklık 
sistemi yeterince gelişmemiştır. Onun 
güvenilir bir savunma oluşturabilmesi 
aşılama planına göre 7 ay kadar za-
man alır. Bağışıklığı olmayan gençler ve 
yetişkinler hastalığı bebeklere taşırlar.  
Haftalarca süren ağır, kasılmalı öksürük 
nöbetleri  ve en kötü durumda oldukça 
uzun devam eden, boğulmaya kadar 
varan nefes kesilmeleri boğmacanın  
tipik özellikleridir. Akciğer iltihabı, kas 
kasılmaları, orta kulak iltihaplanması 
boğmacanın tipik komplikasyonlarıdır. 
Bebeklerde ölüm oranı  %1dir. 

Çocuk Felçi bir virus tarafından taşınır. 
Hastaların yaklaşık %1’inde ağır ya da 
kalıcı felçe yol açar. Bu felç kol ve bacakla-
ra da yayılabilir. Hastalık solunum merke-
zine de ulaşmışsa, %10’u ölüme yol açan 
solunum kasları felçine yol açabilir. 

Kızamık  çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. 
Soğuk algınlığı gibi başlar. Bunu yük-
sek ateş ve tipik deri kızarıklığı, şiddetli 
hastalık duygusu ve şiddetli yorgunluk 
izler. Bazı durumlarda zatürre ve beyin 
iltihabı gibi ciddi hastalıklara yol açar. 
İsviçre’de bu tür komplikasyonlar yaklaşık 

Hastalık Tanımı



%15’i bulur. Sanayii ülkelerinde ölüm 
oranı 3000 ila 5000 hastada ancak 1’dir. 

Kabakulak komplikasyon durum-
larında menenjit ve işitme kaybına (ağır 
işitme, sağır olma) yol açan başka bir 
viral hastalıktır. Bu enfeksiyon sırasında 
erkek çocuklarda ve genç erkekler-
de testis iltihaplanması (%25) olasılığı 
vardır ve bu da kısırlığa yola açabilir.

Kızamıkçık  damlacıklar yoluy-
la bulaşan virusların yol açtığı bir 
enfeksiyon hastalığıdır. Kızamıkçığa 
karşı korumasız olan bir kadının 
hamileliğinin ilk üç ayında virus kaptığı 
vakaların %70 inde çocukta sağırlık, 
kalp kusurları ve beyin hasarı gibi ağır  
oluşum bozuklukları görülür.



LUNGENLIGA AARGAU
Impfdienst
Hintere Bahnhofstrasse 6
5001 Aarau
Telefon 062 832 40 04
Fax 062 832 40 01
E-Mail: impfdienst@llag.ch
Internet: www.lungenliga-ag.ch
       
Bundesamt  für Gesundheit  informasyonları: 
www.sichimpfen.ch

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için hizmetinizdeyiz. 

Bizimle ilişkiye geçiniz!   


