
Bavyera Sağlı k ve Bakı mdan Sorumlu Devlet Bakanlı ğı

Bavyera Çalı ş ma ve Sosyal İ ş ler,Aile ve Uyum Bakanlı ğı 

Aşı yaptı rı n – koruyun: 
Gündüz çocuk bakı mevi ve çocuk kreşlerinde 

Sevgili Veliler! 
Çocuğunuz bir gündüz bakımevine veya kreşe gitmektedir. Bir dizi yeni şeyler yaşayacak, yeni izlenimler 
edinecek ve diğer çocuklarla arkadaşlıklar kuracaktır. Bunu yaparken çocuğunuz için gerekli tedbirleri alın ve 
korunmuş olmasını sağlayın. Çocuklarına aşı yaptırmayan velilerin çocukları gündüz çocuk bakımevinde ya da 
kreşte bulaşıcı bir hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Çocuğunuza aşı yaptırın! Bu 
konuda Bavyera’daki sağlık müdürlükleri, çocuk doktorları ve aile hekimleri memnuniyetle bilgi verir. 

Aşı yaptırın - koruyun: Çocuğunuz ve diğerleri için güvence. 

Aşı sayesinde çocuğunuzu korursunuz. Ancak bunun ötesinde diğer çocukların korunması için de sorumluluk 
almış olursunuz: Aşısı yapılmış çocuklar başkalarına hastalık bulaştıramadığı için henüz örneğin kızamık aşısı 
için küçük olan çocuklara hastalık bulaştırma tehlikesi ortadan kalkmış olur. Özellikle bu çocuklar gündüz çocuk 
bakımevi ve kreşlerinde aşısı yapılmamış çocuklardan hastalık kapma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. 
Çocuğunuza aşı yaptırdığınız takdirde bu riski azaltmış olursunuz. 

Kızamık aşısı – neden bu kadar önemlidir? 

Kızamık zararsız değildir. Kızamık çocukların vücut bağışıklık sistemini zayıf düşürür. Bunun sonucunda zatürree 
ve orta kulak iltihabı gibi enfeksiyonlara zemin hazırlanmış olur. Burada özellikle en tehlikelisi her 1000 çocuktan 
birinde görülen ve kalıcı hasara yol açabilen beyin iltihaplanmasıdır. Nadir durumlarda ise kızamık 
enfeksiyonundan yıllar sonra ölümcül sonuçlanabilecek bir beyin hastalığı ortaya çıkabilir. Bu konuda en yüksek 
riski ilk bir sene içerisinde kızamık hastalığına yakalanan bebekler taşımaktadır. 

Kızamık yüksek derecede bulaşıcıdır. Kızamık virüsü konuşurken ya da hapşırırken sıçrayan damlacıklar 
sayesinde insandan insana kolayca bulaşabilmektedir. Bu, henüz hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkmadan 
gerçekleşmektedir. Kızamığın nedensel tedavisi henüz mümkün değildir. Bu sebeple enfeksiyona önlem almak 
önem taşımaktadır. Bunun en güvenli yolu ise aşı yaptırmaktır. 

2 kez aşı yaptırmak kızamıktan bir ömür boyu korur 

Kızamıktan güvenli bir şekilde ömür boyu korunabilmek için iki aşı gereklidir. Biri bebek 11–14 aylıkken ve diğeri 
de 15–23 aylıkken tavsiye edilmektedir. Ayrıca: Aşısı yapılmamış çocukların kızamık ya da kabakulak görülen 
bakımevi ve kreşlere genelde belli bir süre girmelerine izin verilmez. Hastalığın bulaşma ve yayılma riski çok 
yüksektir. 

Aşıyı mı kaçırdınız? Sorun değil! 

Bilinmesi gereken: Kaçırmış olduğunuz aşılar her zaman çocuk ya da aile doktorunuzda yapılabilir! Çünkü sizin 
ve yakınlarınızın da aşıyla korunması önemli, özellikle küçük çocuklarla temas halindeyseniz. Son dönemlerde 
genç yetişkinlerde ağır gidişatlı kızamık hastalıkları görülmektedir. Ailenizin aşı durumunu kontrol ettirin, hem 
çocuklarınızı ve hem de kendinizi koruyun. 

Riskler ve yan etkiler 

Genel olarak aşılar bünyeye uygundur zira, etkisi ve güvenliliği devlet merciileri tarafından sıkı denetim altında 
tutulmaktadır. Bazı durumlarda aşı sonrası enjektörün girdiği kısımda şişme veya kızarmalar olabilir ya da grip 
benzeri rahatsızlıklar yaşanabilir. Ancak kısa bir süre sonra bu rahatsızlıklar geçer. Kızamık aşısı sonrasında 
zaman zaman geçici bir kızamık benzeri kabartı görülebilir. Aşı sonrası diğer komplikasyonlar çok nadir 
görülmekle birlikte, aşıyla korunduğunuz hastalığın getirebileceği sonuçlar kadar ağır değildirler. Emin olmadığnız 
durumda doktorunuzun tavsiyesine başvurun. 

Aşıyla ilgili güncel ve kapsamlı bilgilere İnternet üzerinden aşağıdaki adresten 
ulaşabilirsiniz: www.impfen.bayern.de 

Aşıyla ilgili özel sorularınızı elbette Bavyera’daki tüm doktorlara ve özellikle çocuk doktorları, aile hekimleri ve 
sağlık müdürlüklerine (Gesundheitsamt) yöneltebilirsiniz. 



Daimi Aşı komisyonunun (STIKO) bebek ve küçük çocuklar 

için tavsiye ettiği aşı lar 

Aşı Ay olarak yaş Yıl olarak yaş 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

Rota virüsü 

2 -3 arası oral (ağızdan) aşı 

(6. hafta itibariyle her biri 4 

hafta arayla) 

Tetanoz 

Difteri 

Boğmaca 1. 2. 3. 4. 

1. tazeleme aşısı

Hib Beşli karma aşı 

Çocuk felci 

Hepatit B 

Pnömokok 
1. . 2. 3.

Aşı 

Meningokok 
yalnız 1 aşı 

(12. aydan itibaren) 

Kızamık 

Kabakulak 

Kızamıkçık 

1. Karma aşı

(erkenden kreşe giriş 

durumunda) 

2. Karma Aşı

Suçiçeği 

(Varicella) 
1. Aşı 2. Aşı

Künye 

Yayı mcı : 
Bavyera Sağlık ve Bakımdan 
Sorumlu Devlet Bakanlığı 
Haidenauplatz 1
81667 München
Telefon: +49 (0)89 540 233-0
E-Posta: 
poststelle@stmgp.bayern.de Internet: 
www.stmgp.bayern.de 

Bavyera Çalışma ve Sosyal İşler, 
Aile ve Uyum Bakanlığı 
Winzererstraße 9 
80797 Münih 
Telefon: +49 (0)89 1261-01
E-Posta: poststelle@stmas.bayern.de 
Internet: www.stmas.bayern.de 
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