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Aşı olmak hastalıklardan korur:
Anaokulları ve çocuk gündüz bakımevlerindeki uygulamalar
Sevgili Ebeveynler!
Çocuğunuz ilk kez bir anaokuluna veya bir çocuk gündüz bakımevine (Kita) gidiyor.
Birçok enfeksiyon hastalığına karşı mümkün olan en etkili koruma önlemlerini alarak,
çocuğunuzu hastalıklardan koruyun.

Aşı olmak, hastalıklardan korur: Hem çocuğunuzu, hem de başkalarını koruyun
Özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklar, çok bulaşıcı olan enfeksiyon hastalıklarına yakalanmaya
yatkındırlar. Bu nedenle anaokuluna başlamadan önce, çocuğunuzun güncel koruyucu aşısını kontrol
etmeniz ve gerekirse onu (tekrar) aşılatmanız gerekmektedir!
Aşı yaptırarak öncelikle kendi çocuğunuzu korursunuz. Ama aynı zamanda da şöyle bir sosyal somluluk
üstlenirsiniz: Aşı olan çocuklar genellikle başkalarına hastalık bulaştırmazlar ve böylece örneğin kızamık
aşısı için yaşı henüz küçük olan diğer çocukları ya da bağışıklık direnci yetersizliğinden dolayı aşı
olamayan diğer kimseleri korumuş olurlar. Böylelikle aşısız gebe anneler ve onların henüz doğmamış
bebekleri de korunmuş olur.

Kızamık aşısı – Neden bu kadar önemli?
Kızamık, masum bir hastalık değildir. Kızamık, birkaç ay içinde vücudun savunma sistemini zayıflatır.
Bu da zatürre veya orta kulak iltihabı gibi vücutta daha birçok enfeksiyona yol açabilir. Bu enfeksiyonlardan özellikle beyin iltihabı çok tehlikelidir ve hastalanan her 1000 çocuktan birinde görülmekte ve
kalıcı hasarlara neden olabilmektedir.
Kızamık çok bulaşıcıdır. Kızamık virüsü kolaylıkla, örneğin konuşma esnasında bile kişiden kişiye
bulaşabilir. Hastalık, ciltteki tipik kızarıklıklar henüz başlamadan 3 – 5 gün önceki dönemde dahi
bulaşabilmektedir.
Salgın dönemlerinde devam yasağı. Anaokulunda bir kızamık salgını görüldüğünde,
aşısız çocuklar prensip olarak geçici bir süre anaokuluna gönderilmeyebilirler.

Aşı gününü kaçırdınız mı? Sorun değil!
Günü geçen aşılarınızı her zaman telâfi edebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirin ve çocuğunuzla birlikte
tüm ailenizin koruyucu aşısını yeniletin.
Devlet kurumları, önerilen bütün aşıların etkinliğini ve güvenilirliğini sürekli olarak titizlikle kontrol
etmektedir. Bu aşıların yararları, olası düşük risklerinden çok daha fazladır.
Aşılar hakkındaki sorularınızı, Bavyera Eyaleti'nin tüm doktorları ve ilgili sağlık kurumları memnuniyetle cevaplandıracaktır. Ayrıca aşılarla ilgili güncel ve ayrıntılı bilgilere www.impfen.bayern.de
adresinden de ulaşabilirsiniz.

