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NASIL DOĞRU BİLGİLENDİRME YAPABİLİRİM?
Doktorlar için hazırlanmış, hastalarla ve vatandaşlarla yapacakları 
görüşmelerle ilgili rehber

İstediğiniz belgeleri  
buradan indirebilirsiniz. 

GENEL BİLGİLER
• Koronaya karşı koruyucu aşılama isteğe bağlıdır ve herkes için 

ücretsizdir. 

• Almanya’da ulaşımı mümkün olan korona aşı maddeleri, merkezi 
bir kullanım onay sürecinden geçer, Avrupa İlaç Ajansı EMA 
tarafından koordine edilir ve örneğin Paul Ehrlich Enstitüsü gibi 
ilaçlarla ilgili çalışmalar sürdüren ulusal çaptaki kurumlara bağlı 
uzmanlar tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. COVİD-19 
aşı maddesinin kullanımına, ancak bir aşı maddesinin Avrupa 
Birliği’nde kullanımına onay verilmesi için gerekli bütün dü-
zenlemeler göz önünde bulundurularak onay verilir. Bu onayın 
verilmesi için yerine getirilmesi gereken önkoşul, yarar-risk 
oranlamasının yarar lehine olmasıdır. Paul Ehrlich Enstitüsü, 
kullanıma alınmadan önce aşı maddelerini kalitesi, etkisi ve 
güvenliği açısından denetimden geçirir ve sonuç olumlu ise 
denetimden geçen partilerin kullanımı için resmi onay verir.

• Başlangıçta hastalarınız için bir aşı belgesi doldurmanız gerek-
meyecek. Ancak ikinci aşılama döneminde, belli bazı hastalık 
hikayesi olan ve bir doktor raporu sunmak zorunda olan hasta-
lar için böylesi bu belgenin doldurulması gerekebilir. İlk başta 
yapmanız gereken, hastalarınıza sadece danışmanlık hizmeti 
vermek ve kendilerini aşı merkezlerine yönlendirmek olacaktır. 
Lütfen bulunduğunuz eyaletin çıkardığı yönetmelikleri de ince-
leyin; zira bu konuda farklı düzenlemeler olabilir.

GÖRÜŞME REHBERİ
• Lütfen hekim olarak, hastalarınızla ve aşı yaptırma ko-

nusunda gönüllü vatandaşlarla, koronaya karşı koruyucu 
aşılama konusunda sohbet etmenin fırsatını yaratın. Bu 
yaklaşım, aşı yapılacak kişilerin sahip olduğu çekinceleri 
azaltacak, kafalarını kurcalayan soruları yöneltmelerini 
ve aşı konusunda taşıdıkları kaygıları dile getirmelerini 
sağlayacaktır.

• Yalın bir dille iletişim kurun ve mümkün olduğunca 
bariyersiz bir dille bilgilendirin. 

• Güven oluşturun, aşı yapılacak kişilerin kaygılarını ciddiye 
alın – birçok zorluğu, sorulara sakin bir şekilde yanıt 
vererek aşmak mümkündür.

• Hastalarınızın sorularına ve kaygılarına tepki verin ve 
soruları karşısında kendilerine destek sunmayı teklif edin.

• Söylediklerinizi olgulara dayandırın ve mümkün ölçüde 
komplo teorileriyle ilgili tartışmalara girmekten kaçının: 
belli ideolojileri çürütmek zorunda değilsiniz, tersine sizin 
göreviniz koronaya karşı koruyucu aşılama konusunda 
hastalarınızı aydınlatmaktır.

• Hastalarının güvenini kazanmış bir kişi olarak sizin 
vereceğiniz kişisel tavsiyeler çok önemlidir ve hastalarınız 
üzerinde etkili olur.

• Sürekli güncellenen bilgilere ulaşmalarını sağlamak için, 
www.corona-schutzimpfung.de adresindeki internet 
sayfasına başvurmalarını önerin.

Bu bilgiler, sadece doktorlar için hazırlanmıştır. Lütfen hastalara vermeyiniz. 

Hekimlerin başvurabileceği en 
önemli adresler

∙  Robert Koch Enstitüsü’nün hazırladığı ücretsiz STİKO 
mobil cihaz uygulamasında, bireysel aşı danışmanlığı 
konusuyla ilgili her türlü sorunuza yanıt bulabilirsiniz  
(İnternet sitesi olarak şu adreste:  
www.stiko-web-app.de) 

∙  Daha geniş bilgiye şu adreslerden ulaşabilirsiniz:  
www.rki.de/covid-19-impfen ve www.pei.de/coronavirus 

NASIL? KİM? NE ZAMAN? –  
KISA VE ÖZ BİLGİLER
• Aşılama adım adım yapılacak: Çünkü ilk başta, en 

yüksek riske sahip olanları korumamız gerekiyor. Tabii 
ki hedef, herkesin sırayla koronaya karşı koruyucu aşı 
maddesine eşit koşullarda erişimini sağlamaktır. 

• Ağır veya ölümcül bir hastalık seyri geçirme yönünde 
yüksek riski bulunan veya meslekleri gereği kendile-
rine veya korumaya muhtaç olanlara virüs bulaştırma 
konusunda yüksek risk taşıyan vatandaşlar öncelikli 
olarak aşılanacaktır.

• Aşı, deri altına değil (kanama-pıhtılaşma bozukluğu/
anti-kaogülasyon rahatsızlığı bulunan kişilerde 
de), kas içine enjeksiyon şeklinde yapılır: ince bir 
şırıngayla, dikkatli bir şekilde ve ardından kompres-
yon uygulanmak suretiyle aşılama gerçekleşir.

• Ancak bütün vatandaşların dayanışma içinde olmaları 
ve birlikte hareket etmeleri durumunda günlük 
yaşamımızın normale dönmesini sağlayabiliriz.

Künye:
Bundesministerium für Gesundheit
Referat Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, 11055 Berlin  
www.bundesgesundheitsministerium.de
Tarih: Aralık 2020, 1. Baskı  |  Sipariş Numarası: BMG-G-11136

Sayfa 1/1

ZusammenGegenCorona.de

http://www.corona-schutzimpfung.de
http://www.stiko-web-app.de
http://www.rki.de/covid-19-impfen
http://www.pei.de/coronavirus
http://www.bundesgesundheitsministerium.de

