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Türkisch 
Infotexte aus dem Scheckheft Gesundheit für Eltern und Kind Version 2016 
 
"Ebeveyn ve Çocuk Sağlığı" ("Gesundheit für Eltern und Kind") çek defteri size neden verildi ve içinde 
neler yazıyor? 

 
Bu çek defteriyle çocuğunuzun en önemli aşılarını ücretsiz yaptırabilirsiniz. Çocuğunuzla uzman çocuk hekimine 
veya aile hekimine gittiğinizde bu çek defterini mutlaka beraberinizde götürmenizi rica ediyoruz. Bu defterdeki 
ayrılabilir kuponlar ile hem eczanede aşıları ücretsiz alabilir hem de hekimde aşıyı ücretsiz yaptırabilirsiniz. Bu 
sayede çocuğunuz en önemli bulaşıcı hastalıklara karşı güvenle korunmuştur. 
Bu çek defterindeki en önemli metinlerin çevirilerini burada bulabilirsiniz: 
 
 
Sayfa 4'te yazanlar: 

 
Çek defterinden nasıl faydalanacağınıza dair 

Bu Sağlık Çek Defteri çocuğunuz ve sizin için değerlidir. Eyalet, Federal Devlet ve sağlık sigortalarının ücretsiz 
aşı kampanyaları için toplam değeri yaklaşık 930 Euro olan kuponlar içeriyor. 
Defteri nasıl kullanacağınıza dair 

Lütfen (sağdaki) bilgi formunu eksiksiz ve okunaklı doldurunuz. Arka sayfaya imza atmayı unutmamanızı rica 
ederiz. Hekim veya hastane personeli bu sayfayı ayırır. Defterde sadece kopyası kalır. Ancak bu yapıldıktan 
sonra defter geçerli hale gelir. Aşıyı aldığınızda "Reçete" ("Rezept") kupon kısmı eczane tarafından defterden 
doğrudan kopartılır. Muayenehanedeki aşı sırasında "Aşı kuponu" („Impfgutschein“) ve "Aşı onayı" 
(„Impfbestätigung“) kısımları kopartılır. Bu sayede ne eczanede ne de muayenehanede bu aşılar için ödeme 
yapmayacağınız garanti altına alınmıştır. Çocuğunuza hangi aşıların ne zaman ve kim tarafından yapıldığını 
bilmeniz için "Aşı bilgisi" („Impfmeldung“) kısmı defterde kalır. Çek defteri eczanede yanınızda değilse, aşıyı 
sadece özel reçeteyle ve masrafları ödeyerek alabilirsiniz. Defteri unuttuysanız muayenehanede de aşı ücretini 
ödemek zorundasınız. Ancak çek defterini daha sonra getirdiğinizde hekim ve eczane size paranızı iade eder. 
Kuponlar muayenehanesi olan uzman çocuk hekimlerinde ve pratisyen hekimlerde, aynı zamanda Steiermark'taki 
tüm Bölge İdare Daireleri Sağlık Bölümlerinde [Bezirkshauptmannschaft (Sanitätsreferat)], eyalet aşı yerinde ve 
Graz Şehri Belediye İdare Kurulu Sağlık Müdürlüğünde (Gesundheitsamt) geçerlidir.  
Dikkat: Kopartılmış (yani daha önce ayrılmış) kısımlar geçersiz ve böylelikle değersizdir! 
Lütfen aşıya mutlaka aşı karnesini de getiriniz! 
 
 
Sayfa 6'da yazanlar: 
 
Onay ve bilgi edinme 

Bu bilgi formunda verdiğim bilgilerin içeriklerinin doğru olduğunu ve "Ebeveyn ve Çocuk Sağlığı 2016" çek 
defterini teslim aldığımı onaylıyorum. Önde belirtilen çocuk için henüz bir "Ebeveyn ve Çocuk Sağlığı" çek defteri 
almadığımı teyit ediyorum. Bu defteri kaybettiğimde başka bir defter alma hakkımın olmadığını kabul ediyorum: 
Aşı maddelerini ve aşıları bu durumda kendim ödeyeceğim. Belirttiğim çocuk için ikinci bir çek defteri edindiğimde 
Steiermark eyaletine masrafları iade etmek zorunda olduğumu dikkate alıyorum. Kupon kısımları sadece 
doğrudan hekimde veya eczanede kopartıldığında geçerlidir. Aşı maddesi eczaneden muayenehaneye taşınırken 
soğuk tutulmalıdır, ancak dondurulmamalıdır! 
 
Düzenli aralıklarla, yazılı ve ücretsiz olarak Anne-Çocuk-Karnesi (Mutter-Kind-Pass) tarihleri ve aşı tarihleri 
hakkında bilgi verilmesini kabul ediyorum. Bunların dışında çocuklar için sağlık önlemleri hakkında bilgiler almayı 
kabul ediyorum. Bu amaçla bana ve çocuğuma ait bilgilerin Steiermark Eyaleti aşı veri tabanının EBİ sisteminde 
işlenip kaydedilmesine izin veriyorum. Tedavi eden hekimin, aynı zamanda hastanenin Steiermark Eyaleti aşı veri 
tabanına çocuğuma hangi aşıların yapıldığına bakmasına dair kesin onay veriyorum. Kişisel veya tıbbi nedenler 
varsa, hekimin ve hastanenin benim veya çocuğumun kaydını bilgilendirme hizmetinden silmesini kabul ediyorum. 
Ayrıca hekimin veya hastanenin, Anne-Çocuk-Karnesi ve aşı programı için önemli olan veri değişikliklerini, 
Ebeveyn-Çocuk-Bilgi-Servisine (Eltern-Kind-Infoservice) aktarmalarını kabul ediyorum. 
 
Velinin imzası 
Yer, tarih 
(Bunu istemiyorsanız, soldaki satırı işaretleyin) 
O Hayır, Mutter-Kind-Pass ve aşı tarihleri hakkında bilgi almak istemiyorum. 
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(Hekimin/Eyalet hastanesinin mührünün geldiği yer sağda) 
Aşı çek defterinin yukarıda belirtilen kişiye teslim edildiğini tasdik ediyorum. 
Hekimin ya da hastanenin mührü ve imzası 
 
 
Sayfa 9'da yazanlar: 
 
Sadece aşı korur: Zamanında! 

Ağır seyreden birçok bulaşıcı hastalık (enfeksiyon) kökten tedavi edilemiyor, sadece hastalık belirtileri ya da 
semptomları hafifletilebiliyor. Bu "akademik tıp" ve "tamamlayıcı tıp" denilen dal için de geçerlidir. Dolayısıyla aşı 
tek etkin korumadır. Bu nedenle aşının zamanında yapılması son derece önemlidir! "Tavsiye edilen aşı tarihleri" 
tıp biliminin en güncel durumuna uygundur. Bu tarihler en iyi zamanın tavsiyeleridir. Herhangi bir nedenden dolayı 
tarih kaçırıldığında her aşı bir sonraki mümkün olan en erken tarihte yaptırılabilir. Hekiminiz size memnuniyetle 
ayrıntılı bilgi verecektir. 
 
Aşağıda aşı maddeleri ve tavsiye edilen aşı tarihleri hakkında bir özet bulunuyor. 
 
 
Sayfa 15 ile 18 arası yazanlar: 
 
Sağlık ve Bakım İşleri Uzman Bölümü aşı bilgileri 
 
BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ AŞILAR 
Bu defterdeki kuponlar ile aşağıdaki aşılar tüm çocuklar için ücretsizdir: 
6'lı karma aşı (difteri, tetanos, çocuk felci, boğmaca, Haemophilus influenzae tip B, hepatit B), Kızamık-
Kabakulak-Kızamıkçık kombine aşısı (KKK aşısı), rotavirüsler (ağızdan verilen aşı), konjuge pnömokok aşısı 
(KPA). Uzun süre güvenli bir koruma sağlamak için bu aşı maddelerinin her birinde çok sayıda doz veya tazeleme 
gerekiyor. Kaçırılan bir aşının mümkün olduğu kadar çabuk telafi edilmesi önemlidir. 
 
6'lı karma aşı 

1. doz normalde 3. yaşam ayında, 2. doz 5. yaşam ayında, 3. doz 12. yaşam ayından itibaren, en erken 2. dozdan 
6 ay önce yaptırılır. 
 
Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı (KKK) 

Mümkün olan en erken aşılama başlangıcı 11. yaşam ayından itibarendir. 2. KKK aşısı en kısa zamanda 
yapılmalıdır. 1. KKK aşısına en az 4 haftalık bir aralık bırakılmalıdır. Eksik olan 1. ve 2. KKK aşıları her yaşta 
ücretsiz aşı kampanyaları çerçevesinde bedelsiz olarak telafi edilebilir.  
 
Rotavirüslere karşı ağızdan aşı: 

Rotavirüsler, bebeklerde ve küçük çocuklarda aynı anda kusmaya ve ishale (gastroenterit) neden olan en sık 
görülen patojendir. Bu yaş grubundaki ishalli hastalıkların yarısından fazlasına (özellikle kış mevsiminde) neden 
olmaktadırlar. Çocuk ilk enfeksiyonda ne kadar küçük yaşta olursa, o kadar ağır bir hastalık seyri beklenmelidir. 
Bu yüzden rotavirüse karşı ağızdan verilen aşıya mümkün olduğu kadar erken, 6. yaşam haftasının 
tamamlanmasından itibaren başlanmalıdır.  
Sağlık bakanlığının kararına göre ya Rotarix® ya da Rotateq® aşıları ücretsiz aşı kampanyasında kullanıma 
sunuluyor. Her iki aşı 6. yaşam haftasının tamamlanmasından sonra verilebilir. Aşıya göre çocuklara 2 doz 
(Rotarix®) veya 3 doz (Rotateq®) verilir. 16. veya en geç 24. yaşam haftası itibariyle (Rotarix®) ya da 22. veya en 
geç 32. yaşam haftası itibariyle (Rotateq®) aşı serisi tamamlanmış olmalıdır. Hekiminiz sizi memnuniyetle diğer 
ayrıntılar hakkında bilgilendirecektir. Bir aşıdan diğerine geçiş uygun görülmez. 
 
2016 yılında Rotateq® ücretsiz olarak kullanıma sunulacaktır. 
 
Pnömokoklara karşı konjuge çoklu aşı (KPA)  

Kan zehirlenmesi veya irinli beyin zarı iltihabı ile birlikte, çok ağır seyreden (invazif) pnömokok hastalıkları, ilk iki 
yaş içinde hayati tehlikeye ve kalıcı hasarlara neden olan, en sık görülen enfeksiyonlar arasında sayılıyor. Bu 
nedenle Avusturya aşı planına göre KPA aşısı 3 aydan büyük bütün bebekler için tavsiye ediliyor.  
Aşı serisinin mümkün oldukça erken, 3. yaşam ayında başlatılması önemle tavsiye edilir. Çünkü: Pnömokok-
menenjit vakalarının çoğu 2. yaşam yarı yılında meydana geliyor. Sağlık bakanlığının kararına göre aşı olarak ya 
Synflorix® ya da Prevenar® kullanıma sunuluyor. 2016 yılında ücretsiz aşı için Synflorix® kullanılıyor. 1. doz 3. 
yaşam ayında, 2. doz 5. yaşam ayında ve 3. doz ise 12. yaşam ayında, 2. dozdan sonra en erken 6 ay sonra 
yapılır. KPA aşısı 6'lı aşıyla aynı anda da uygulanabilir. 1. doz 2. yaşam yılında verildiyse, en az 8 haftalık 
aralıklarla sadece 2 doz aşı yapılması tavsiye edilir. Yüksek risk altındaki çocuklarda 5. yaşam yılına kadar aşılar 
ücretsiz olarak telafi edilebilir. 
(Aşağıdaki kutuda ilk dozun başlangıç tarihine bağlı olarak aşı şeması bulunuyor.) 
 
BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DİĞER ÖNEMLİ AŞILAR 
Bu çek defteri ile ücretsiz olarak aldığınız aşıların yanı sıra Avusturya aşı planı tüm bebekler ve küçük çocuklar 
için ayrıca tarafınızca ödenmesi gereken başka aşıları da tavsiye ediyor. Çocuğunuz için hangi aşıların mantıklı 
ve gerekli olduğunu hekiminizle görüşmenizi rica ederiz: 
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Meningokoklar  

Salgın hastalık durumundan dolayı B grubu meningokoklara karşı yapılan aşı tüm çocuklar ve gençler için 
olabildiğince tamamlanmış 2. yaşam ayından itibaren tavsiye edilir. C grubu meningokoklara karşı konjuge tek 
değerli aşı maddesiyle yapılan aşı, 2. yaşam ayının tamamlanmasından itibaren mümkün olmakla beraber 2. 
yaşam yılını doldurduktan sonra tavsiye edilir. Gerekli dozların sayısı aşı başlangıcına bağlıdır. 11. ve 13. yaşam 
yılı arasında ek bir doz 4'lü konjuge aşı ACWY verilmelidir (ayrıca bkz. "Okul çağındaki çocuklar için aşılar"). 
 
Varisella (su çiçeği) 

Varisella zararsız bir enfeksiyon değildir, çünkü yanında ağır hastalıklar (komplikasyonlar) meydana gelebilir. 
Dolayısıyla bu aşı genel olarak tavsiye edilen aşılar arasında yer almaya başladı. En az 4 hafta aralıklarla 2 
bölüm halinde yapılır. Aşı, 2. yaşam yılında tavsiye edilir, ancak tamamlanmış 9. yaşam ayından itibaren 
uygulanabilir.  
 
Kene aşısı (TBE) 

Steiermark, TBE virüsünü bulaştırabilen kenelerin son derece sık görüldüğü bir bölgedir. Bu nedenle TBE aşısı 1. 
yaşın tamamlanmasından itibaren tavsiye edilir. Temel koruma 1 - 3 aylık aralıklarda yapılan iki dozla ve 5 - 12 ay 
veya 9 - 12 ay sonra (aşı maddesine bağlı olarak) 3. bir aşıyla elde edilir.  
 
Hepatit A 

Aşının 2 yaşından itibaren tüm çocuklara, özellikle de (ör. kreş, gündüz bakım evi gibi) kamu okullarına 
başlamadan önce yapılması tavsiye edilir. 2. doz 6 ay aralıkla yapılır, koruma süresi en az 10 - 20 yıl arasıdır. 
 
İnfluenza (gerçek viral grip) 

Aşı 7. yaşam ayını tamamlamış çocuklarda tavsiye edilir. Özellikle kronik akciğer, kalp ve kan dolaşımı 
hastalıkları, böbrek hastalıkları, metabolik hastalıklar ve doğuştan mevcut veya sonradan oluşan bağışıklık 
bozuklukları olan bütün çocuklar influenza aşısı olmalıdır. 
 
 
OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR, GENÇLER, YETİŞKİNLER 

Ücretsiz aşı programı 
Ücretsiz okul aşısı kampanyası çerçevesinde difteri, tetanos, çocuk felci ve boğmaca aşıları tazelenir. 7. yaşam 
yılından itibaren hepatit B'ye karşı temel bağışıklık telafi edilebilir veya tazelenebilir. Olası kaçırılmış kızamık-
kabakulak-kızamıkçık aşısı mutlaka mümkün olan en yakın tarihte telafi edilmelidir: Güvenli bir koruma için 2 doz 
tavsiye edilir. 
Kız çocuklarının kızamıkçığa karşı güvenle korunmaları özellikle olası bir hamilelikten önce önemlidir. Human 
papilloma virüslere (HPV) karşı yapılan aşı 9. yaşlarını tamamlayan ve 12 yaşından büyük olmayan (12. doğum 
gününden önceki) kız ve erkek çocukları için ücretsizdir. Bu aşı yüksek oranda diğerlerinin yanı sıra döl yatağı 
ağzı kanseri ve genital siğillere karşı korur. Aşı 6 aylık aralıklarla 2 doz halinde yapılır. 
Meningokoka karşı aşı koruması için 11 ile 13 yaş arasında 4'lü konjuge aşı maddesi (ACWY) ücretsiz kullanıma 
sunuluyor. Aşı belirli eski hastalıklara sahip daha büyük çocuklarda/gençlerde ve seyahat öncesi aşı olarak 
önerilir, ancak bu durumda ücretini kendiniz karşılamalısınız. Okul çağında verilen ücretsiz aşılar, hekim 
muayenehanelerinde, Bölge İdare Daireleri aşı yerlerinde, eyalet aşı yerinde ve Graz Belediyesinde sunuluyor. 
 
Tavsiye edilen, ancak ücretsiz programa dahil olmayanlar: 
TBE aşısı, okul aşısı kampanyasında son derece uygun ücretlidir ve özellikle de Steiermark’ta önemlidir. Su 
çiçeği (varisella), meningokok B ya da hepatit A aşıları da gerektiğinde okul çağında telafi edilmeli ya da 

tamamlanmalıdır. İnfluenza aşısı her yıl yapılmalıdır. Tamamlanmış 12 yaşından 15 yaşının sonuna kadar HPV 
aşısını (2 doz halinde) kamu aşı merkezlerinde indirimli fiyata yaptırabilirsiniz. 
Yetişkinler difteri, tetanos ve boğmaca ile çocuk felci aşılarını her 10 yılda bir, 60 yaşından itibaren ise her 5 yılda 
bir tazelemelidir. TBE her 5 yılda bir, 60 yaşından itibaren her 3 yılda bir tazelenmelidir. 50 yaşın üzerindeki kişiler 
herpes zoster (zona hastalığı) ve pnömokoklara (zatürre) karşı da  
aşı olmalıdır, çünkü bu yaşta ağır enfeksiyon riski belirgin derecede artıyor. İnfluenza ("gerçek grip") aşısı özellikle 
artan tehlike durumunda, ancak 50 yaşın üzerindeki herkes için tavsiye edilir. Aşı maddeleri her yıl yeni influenza 
virüs ailesine uyarlandığından aşının her yıl yenilenmesi gerekiyor. 
 
Aşı komplikasyonları riski 

Aşılama doğadan "kopyalanmış" bir işlemdir. "Aşı hastalığı" anlamındaki reaksiyonlar hiçbir zaman tamamen 
önlenemez. Bu nedenle "doğal" hastalığın riski ve olası sonuçları olası "aşı riski" ile karşılaştırılmalıdır.  
 
Olası aşı reaksiyonları ve yan etkileri hakkında hekiminize danışabilir veya www.bmg.gv.at adresinden "Aşı" 
altında aşı maddeleri hakkındaki uzman bilgileri okuyabilirsiniz. Aşı sonrası ağır komplikasyonlar sıkı ruhsat ve 
sürekli kontrol işlemlerinden dolayı son derece nadir görülür. Aşı yaptırmamak çok daha tehlikelidir. Sadece aşı 
gerçek bir koruma sağlar!  
 
Çocuğunuz ne zaman aşı olmamalıdır? 

• Akut ateşli hastalıklarda 
• Aşı maddesi bileşenlerine karşı bilinen alerjilerde 
 
 

http://www.bmg.gv.at/
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Lütfen şu durumlarda hekiminize bilgi veriniz:  

• Çocuğunuz (ör. nörodermatit veya egzama gibi) alerjilere "genel olarak meyilliyse" veya  
 önceden geçirdiği başka (kronik) hastalıklar varsa 
• Aşılar vücut tarafından şimdiye kadar nasıl "karşılandı"; aşının yapıldığı zaman çevrenizde bir enfeksiyonlu 
hastalık görüldüyse.  
Nezle ve/veya hafif ateşte hekiminiz, muayeneden sonra çocuğunuza aşı yapılıp yapılamayacağına karar verir. 
 
Özel sorularınız için...  
lütfen Graz Üniversite Çocuk Hastanesi, Enfeksiyon Servisine (Univ.-Kinderklinik Graz Infektionsabteilung, Tel. 
0316/385-12367) veya LKH Hochsteiermark/Leoben Çocuk Servisine (Kinderabteilung, Tel. 03842/401-2438) 
başvurunuz. 
 
Seyahat ve aşı konusuyla ilgili öneriler alabileceğiniz yerler: Sağlık ve Bakım İşleri Uzman Bölümü Seyahat Tıbbı 

Aşı ve Danışma Merkezi [Reisemedizinische Impf- und Beratungsstelle der Fachabteilung Gesundheit und 
Pflegemanagement, Tel. 0316/877-3577)] ve Hijyen Enstitüsü (Hygiene-Institut, Tel. 0316/385-73627). Aşılar 
hakkında ayrıntılı bilgileri www.gesunde-kinder.at web adresinden ve Sağlık İşleri Bölümünden (Fachabteilung 
Gesundheit, Tel. 0316 / 877-3546 veya -3526) ve hekiminizden öğrenebilirsiniz. 

 
 
 
 
Künye: 

Steiermark Eyaleti, Sağlık ve Bakım İşleri Uzman Bölümü (Land Steiermark, Fachabteilung - Gesundheit und 
Pflegemanagement), Friedrichgasse 9, 8010 Graz; (DVR 0087122);  
Genel konsept: Conclusio PR-Beratungs Gesellschaft mbH, 8010 Graz, © 2016,  
Dr. Jasmin Novak, Konrad Lindner 
Teknik uygulama: at.software, Katzianergasse 10, 8010 Graz 
Fotoğraflar: Harry Schiffer, gettyimages, Comstock, Fritz, Rothwangl 
Baskı: Steiermärkische Landesdruckerei, 8020 Graz 
Baskı masraflarını Steiermark Eyaleti karşılamıştır 
Çeviri: ALLESPRACHEN.AT – ISO 9001 GmbH 


