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MAGISTRAT DER STADT WIEN / V İYANA ŞEHRİ 
BELED İYESİ 

Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien  
Belediye Dairesi 15 – Viyana Belediyesi Sağlık Hizmeti  

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG 
GEGEN DIPHTHERIE und TETANUS 

mit dT-reduct „Merieux“ ®  

DİFTERİ VE TETANOZ’A KAR ŞI                                                                                                   
dT-reduct „Merieux“ ® ile                                                                                                

KORUYUCU AŞI İÇİN MUVAFAKATNAME 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN:                                        
LÜTFEN AŞAĞIDAK İ SORULARI CEVAPLAYINIZ: 
(  Zutreffendes bitte ankreuzen) / (  Lütfen ilgili yeri işaretleyiniz) 
Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung Beschwerden oder 
Nebenwirkungen ? 
Çocuğunuzda bir aşıdan sonra hiç şikayetler veya yan etkiler  ortaya çıktı 
mı? 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Hat Ihr Kind derzeit oder in den letzten 2 Wochen Fieber ? 
Çocuğunuzun şu an ateşi var mı veya son 2 hafta içinde ateşi oldu mu? 
Leidet Ihr Kind derzeit an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Çocuğunuzda şu an öksürük, nezle, boğaz ağrısı var mı? 
Besteht derzeit eine andere Infektion? 
Şu an başka bir enfeksiyon mevcut mu? 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Leidet Ihr Kind an einer Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente)?  
Çocuğunuzun bir alerjisi  var mı  (örneğin yumurta akı, ilaçlar) ?  
Wenn ja, an welcher? / Evet ise, hangi? 
.............................................................................................................. 
Falls Ihr Kind derzeit eine Injektionstherapie gegen Allergie-auslösende 
Stoffe erhält:  
Eğer çocuğunuz şu an alerjiye yol açan maddelere karşı iğne tedavisi 
görüyorsa: 
wann war die letzte Verabreichung?......................................................  
En son ne zaman iğne oldu? ……………………………… 
wann ist die nächste Verabreichung geplant?....................................... 
Bir sonraki iğne ne zaman için planlandı? .......................................... 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Liegt bei Ihrem Kind eine angeborene oder erworbene 
Immunabwehrschwäche/Immunerkrankung  vor?  
Çocuğunuzda doğuştan veya daha sonra ortaya çıkmış bağışıklık 
yetersizli ği/bağışıklık hastalı ğı var mı? 
Wenn ja, welche? / Evet ise, hangi? 
................................................................................... 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente  ein (z.B. Cortison, Zytostatika,  
zur Blutverdünnung)?  Wenn ja, welche?  
Çocuğunuz düzenli olarak ilaç  alıyor mu (Örneğin kortizon, zytostatika 
(hücre büyümesini engelleyen ilaçlar), kan inceltici ilaçlar)? Evet ise, hangi? 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Bitte wenden – Danke! / Lütfen çeviriniz – Te şekkürler! 
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Bekommt Ihr Kind derzeit eine Chemo - und/oder Bestrahlungstherapie ? 
Çocuğunuz şu an kemoterapi  ve/veya ışın tedavisi  görüyor mu? 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Leidet Ihr Kind an einer schweren  oder chronischen Erkrankung (z.B. 
Krebs, Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung)?  
Çocuğunuzun ağır veya kronik  bir hastalığı var mı (örneğin kanser, 
otoimmün hastalık, kan pıhtılaşması bozukluğu)?   
 
Wenn ja, an welcher? / Evet ise, hangi? 
.......................................................................................... 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Musste Ihr Kind sich vor kurzem einer eingreifenden  Behandlung   
(z.B. einer Operation ) unterziehen? 
Çocuğunuz kısa bir zaman önce müdahale edici bir tedavi  (örneğin 
ameliyat ) görmek zorunda kaldı mı? 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Leidet Ihr Kind an einer chronisch entzündlichen Er krankung des 
Gehirns oder Rückenmarks ? 
Çocuğunuzda kronik iltihaplı beyin veya omurilik hastalı ğı var mı? 
Hatte Ihr Kind je epileptische Anfälle ? 
Çocuğunuzda hiç epileptik nöbetler  oldu mu? 

ja/evet 
 

 
ja/evet 

 

nein/hayır 
 

 
nein/hayır 

 

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten  Blut , Blutprodukte  oder 
Immunglobuline  erhalten? 
Çocuğunuz son 3 ay  içinde kan, kan ürünleri  veya immünglobulin  aldı 
mı? 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen festgestellt besteht, 
bitte ankreuzen! 
Genç kişide tespit edilmiş hamilelik  mevcutsa, lütfen işaretleyiniz! 

ja/evet 
 

nein/hayır 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen  eine andere Impfung  erhalten? 
Çocuğunuz son 4 hafta  içinde başka bir a şı oldu mu? 
Wenn ja welche und wann? / Evet ise, hangi ve ne zaman? 
............................................................................................ 
....................................................................................................... 

ja/evet 
 

nein/hayır 
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke / Lütfen büyük harflerle doldurunuz - Teşekkürler 
 
 
 
--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Familienname des Kindes / Çocuğun soyadı Vorname des Kindes / Çocuğun adı 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse / Adres 
 
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr 
                                                                                             Çocuğun doğum tarihi: Gün/Ay/Yıl 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten / Velinin adı 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die Gebrauchsinformation 
zum obengenannten Impfstoff (dT-reduct „Merieux“®) sorgfältig gelesen und verstanden habe. Ich 
wurde dort über die Zusammensetzung des Impfstoffes, sowie Gegenanzeigen zur Verabreichung 
und mögliche Nebenwirkungen der Impfung aufgeklärt und habe diese Informationen verstanden.  

Yukarıda belirtilen aşı maddesi (dT-reduct „Merieux“®) hakkında bilgilendirme kağıdını ve 
kullanma enformasyonunu dikkatli okuduğumu ve anladığımı imzam ile tasdik ediyorum. Orada aşı 
maddesinin bileşimi, aşının kontrendikasyonları ve olası yan etkileri hakkında bilgilendirildim ve bu 
bilgileri anladım.        

Ich hatte Gelegenheit während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes offene Fragen mit 
der Ärztin/dem Arzt zu besprechen, bin aber über Nutzen und Risiko der Impfung ausreichend 
aufgeklärt und benötige daher kein persönliches Gespräch.                                                            

Okul doktorunun çalışma saatlerinde doktor ile açık olan soruları konuşma fırsatım oldu, aşının 
yararı ve riski hakkında yeterli bilgi sahibi oldum ve bu yüzden kişisel bir görüşmeye ihtiyacım yok. 

Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einv erstanden.                                 
Koruyucu a şı yapılmasına muvafakat ediyorum. 

 

 

.......................................................................................................................................................................... 
Datum / Tarih  Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten / Velinin imzası 

 

Bitte wenden – Danke! / Lütfen çeviriniz – Te şekkürler! 
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HINWEIS / BİLGİ:  
Wenn Sie die Möglichkeit eines persönlichen Gespräches mit der Ärztin/dem Arzt während der 
Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen möchten, ersuchen wir Sie, 
diese Einverständniserklärung erst nach dem erfolgten Aufklärungsgespräch zu unterfertigen und 
der Schulärztin bzw. dem Schularzt persönlich auszuhändigen. 
Okul doktorunun çalışma saatleri içersinde doktorla kişisel görüşme olanağından faydalanmak 
istiyorsanız, bu muvafakatnameyi bilgilendirme görüşmesinden sonra imzalamanızı ve okul 
doktoruna şahsen vermenizi rica ediyoruz. 

 
Ärztliche Anmerkungen / Doktorun notları: 
 
 
 

................................... .................................................................... 
Datum / Tarih  Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin / Doktorun damgası ve imzası 
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VİYANA ŞEHRİ BELEDİYESİ 
MAGISTRAT DER STADT WIEN 

Belediye Dairesi 15 – Viyana Belediyesi Sağlık Hizmeti 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien  

 
 

DİFTERİ VE TETANOZ’A KARŞI 
dT-reduct „Merieux“® ile   

KORUYUCU AŞI  HAKKINDA BİLGİLER   
  

 
 
Sayın Bayan Veli! 
Sayın Bay Veli! 
 
Yüksek Sağlık Danışma Kurulu aktüel aşı tavsiyelerinde difteri-tetanoz-boğmaca ve çocuk 
felci hastalıklarına karşı aşıların önemini bir defa daha vurguladı. Herkesin bu dört hastalığa 
karşı aşı ile korunması gerekmektedir. Aşının tek tek hastalıklara karşı koruyucu etkisi yıllar 
içinde azaldığından, bebek ve küçük çocuk yaşlarında sağlanan temel bağışıklığın okul 
zamanında ve daha sonra her 10 yılda bir uzatılması gerekir. Bunun için kombine aşı 
maddeleri mevcuttur. İlkokulda difteri-tetanoz ve çocuk felci hastalıklarına karşı aşı olmuş 
olan çocuklar 13 ile 16 yaş arasında normalde difteri-tetanoz ve boğmaca’ya karşı aşı olurlar. 
Şimdiye kadar hiç aşı olmamış veya sadece kısmen aşı olmuş olan çocuklarda bu kombine 
aşı maddeleri sadece koşullu kullanılabilir. Bu yüzden bu durumda difteri ve tetanoza karşı 
aşı tavsiye edilir.     
 
Difteri, bir bakteri ve onun zehirli maddelerinin (= toksinler) yol açtığı çok bulaşıcı ve bazen 
hayati tehlikesi olan bir hastalıktır. İnsandan insana en çok damlacık enfeksiyonu ile geçer -   
konuşmak, hapşırmak, öksürmek. Bademcikler üzerinde kirli-beyaz kabukların görüldüğü 
boğaz (gırtlak) difterisi en çok rastlanan türüdür. Sonrasında ağır komplikasyonlar ortaya 
çıkabilir ve bunlar sinirlerde, kalp adalesinde ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilirler. 
Avusturya’da hastalık hemen hemen hiç görülmemektedir, fakat bu hastalığın halen nüfusun 
aşı ile korunmasının düşük olduğu ülkelerde mevcut olması sebebiyle, her zaman bu hastalık 
taşınabilir.         
 
Tetanoz (kazıklı humma), tetanoz mikrobu zehirininn (= toksin) yol açtığı ağır bir sinir sistemi 
hastalığıdır. Tetanoz mikropları bütün dünyada vardır – toz ve kirin içinde, toprakta, atların, 
koyunların ve ineklerin dışkılarında. Tetanoz mikropları her türlü yaralanmadan ve yaradan 
vücuda girerler. Hastalık  kas sertleşmelerine ve bütün vücudun nöbet ve kramp şeklinde 
hareketsizliğine yol açar. Solunum kaslarında ortaya çıkan kramplar hayati tehlike içerirler. 
Bugünkü tedavi olanaklarına rağmen tetanoz vakalarının % 20 ile % 30’u hayatlarını 
kaybetmektedirler.   
 
Aşı maddesi difteri bakterisinin ve tetanoz mikrobunun zehiri alınmış toksinlerini içeren bir 
ölü (inaktive) aşı maddesidir.  Aşıdan sonra insan vücudu bağışanlar (antikor denilen) üretir 
ve bunlar enfeksiyon (bulaşma) durumunda bir hastalığın ortaya çıkmasını engellerler. 
Difteri-Tetanoz’a karşı güncel kullanılan çift kombine-aşı maddesi dT-reduct „Merieux“® 
dur.    
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Yan etkiler 

Aşıların da yan etkileri olabilir. Aşı maddesinin bileşimi, olası kontrendikasyonları ve yan 
etkilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı kullanma kılavuzu bu bilgilendirme kağıdının ekinde 
bulunmaktadır. Lütfen tüm reaksiyonları ve yan etkileri, özellikle bu kullanma kılavuzunda 
yazılı olmayanları, derhal doktorunuza bildiriniz.   

 
Aşının organize edilmesi 
MA 15’in okul doktorları aşıyı sadece velinin muvafakatnamesi mevcutsa, yapabilirler. 
Muvafakatın olması çocuğunuzun her durumda aşı olacağı anlamına gelmez. Aşı olunup 
olunmayacağına doktor verdiğiniz bilgileri dikkate alarak karar verir.   

Eğer çocuğunuz muvafakatnamenin doldurulması ile aşı olunacak tarih arasında 
hastalandıysa veya başka aşılar olduysa, lütfen aşı tarihinden önce doktoru veya sınıf 
öğretmenini bu konuda  bilgilendiriniz.     
 
Okul aşı tarihini size zamanında bildirecektir. 
 

LÜTFEN ÇOCUĞUNUZA BÜTÜN AŞI KAYITLARINI VERİNİZ.   
(Sağlık karnesi, aşı karnesi, aşı kartı)  
Doktor bu şekilde çocuğunuzun hangi aşıya ihtiyacı olduğunu belirleyebilir.   
 
 
 
TEŞEKKÜRLER! 

 






