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MAGISTRAT DER STADT WIEN / VİYANA ŞEHRİ BELEDİYESİ 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

15. Belediye Dairesi – Viyana Şehri Sağlık Hizmetleri 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG 
GEGEN MENINGOKOKKEN A, C, W135 und Y 

mit Nimenrix® 
 

Nimenrix® ile 
MENİNGOKOK A, C, W135 ve Y ’ye KARŞI 
KORUYUCU AŞI için MUVAFAKATNAME 

 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ:  
( Zutreffendes bitte ankreuzen) (Doğru olanı lütfen çarpıyla  işaretleyiniz)  

 Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung schwerwiegende   
 Beschwerden oder Nebenwirkungen, außer leichten Lokalreaktionen wie    
 Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Stichstelle oder leichtes Fieber?  
 Wenn ja, welche?........................................................................................... 

 Çocuğunuzda daha önce aşı yapıldıktan sonra ciddi şikayetler ya da yan   
 etkiler baş gösterdi mi (İğne yerinde kızarıklık, şişlik, ağrı gibi yerel   
 reaksiyonlar ya da hafif ateş hariç) ?  
 Baş gösterdiyse hangileri?............................................................................. 

ja/evet  nein/hayır  

 Hat Ihr Kind derzeit oder hatte es in den letzten 2 Wochen Fieber? 
 Çieberns un son 2 hafta içinde ateşi var mıydı ya da halen var mı? 

 Bestehen derzeit andere Symptome 
 wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
 Halen öksürük, nezle ya da boğaz ağrısı gibi diğer belirtiler var mı? 

 Besteht derzeit eine andere Infektion? 
 Halen başka bir enfeksiyon var mı?        

ja/evet  nein/hayır  

 Leidet Ihr Kind an einer Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente)  
 Wenn ja, an welcher? …………………………………………………………..... 

 Çocuğunuzda halen bir alerji var mı (Örneğin tavuk proteini, ilaçlar)?  
 Varsa, hangileri? ............................................................................................. 

 Falls Ihr Kind derzeit eine Injektionstherapie gegen allergieauslösende  
 Stoffe erhält: 
 wann war die letzte Verabreichung?...................................................... 

 wann ist die nächste Verabreichung geplant?....................................... 

 Eğer çocuğunuz halen alerjiye yol açan maddelere karşı aşı tedavisi   
 görüyorsa:  
 Son aşı ne zaman yapıldı? ........................................................................... 
 Bir sonraki aşının ne zaman yapılması planlanıyor? ....................................  

ja/evet  nein/hayır  

 Liegt bei Ihrem Kind eine angeborene oder erworbene   
 Immunabwehrschwäche/Immunerkrankung vor?  
 Wenn ja, welche? ………………………………………………………....…….. 

 Çocuğunuzda doğuştan ya da sonradan oluşan bir bağışıklık sistemi   
 zafiyeti / bağışıklık hastalığı var mı? 

 Varsa, hangileri? ........................................................................................... 

ja/evet  nein/hayır  

 

  Bitte wenden – Danke!  / Lütfen çeviriniz – Teşekkür ederiz! 

Türkisch 
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 Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein (z.B. Cortison, Zytostatika,   
 Medikamente zur Blutverdünnung)?  
 Wenn ja, welche?  

 Çocuğunuz düzenli olarak ilaç (örneğin kortison, sitostatik ilaçlar, kan   
 sulandırıcı ilaçlar) kullanıyor mu? 
 Kullanıyorsa, hangilerini?  

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

ja/evet  nein/hayır  

 Bekommt Ihr Kind derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie? 

 Çocuğunuza halen kemoterapi ve/ya da radyoterapi uygulanıyor mu?   
ja/evet  nein/hayır  

 Leidet Ihr Kind an einer schweren oder chronischen Erkrankung (z.B.   

 Krebs, Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung)? 
 Wenn ja, an welcher? ..................................................................................... 

 Çocuğunuzda ağır ya da kronik hastalık var mı (örneğin kanser,   
 otoimmün hastalık, kan pıhtılaşma bozukluğu)? 
 Eğer varsa, hangileri? .....................................................................................   

ja/evet  nein/hayır  

 Musste sich Ihr Kind vor kurzem einer eingreifenden Behandlung 
 (z.B. einer Operation) unterziehen?  

 Çocuğunuza kısa bir süre önce girişimsel bir tedavi (örneğin bir ameliyat)   
 uygulanması gerekti mi? 

ja/evet  nein/hayır  

 Leidet Ihr Kind an einer chronisch entzündlichen Erkrankung des   
 Gehirns oder Rückenmarks? 
 Hatte Ihr Kind je epileptische Anfälle? 

 Çocuğunuzun beyninde ya da omuriliğinde kronik, iltihaplı bir hastalık   
 var mı? 
 Çocuğunuz geçmişte epileptik nöbet geçirdi mi? 

 ja/evet  

 

ja/evet  

 nein/hayır  

 

nein/hayır  

 Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder   
 Immunglobuline erhalten? 

 Çocuğunuza son 3 ay içinde kan, kan ürünleri ya da immünglobulin   
 verildi mi? 

ja/evet  nein/hayır  

 Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen besteht, bitte   
 ankreuzen! 

 Genç kızda bir hamilelik söz konusuysa, lütfen çarpıyla işaretleyiniz! 

ja/evet  nein/hayır  

 Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung erhalten?    

 Wenn ja welche und wann? 

 Çocuğunuza son 4 hafta içinde başka bir aşı yapıldı mı? 
 Eğer yapıldıysa hangi aşı 
 ve ne zaman? ................................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

ja/evet  nein/hayır  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bitte wenden – Danke!  / Lütfen çeviriniz – Teşekkür ederiz! 
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke! 

Lütfen matbaa harfleriyle doldurunuz – Teşekkür ederiz!  

 
 
 

-------------------------------------------------            ---------------------------------------------- 
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 / Velisinin ismi 

 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die Gebrauchsinformation zum 
obengenannten Impfstoff (Nimenrix®) 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.  
 
İmzamla, yukarda adı geçen aşı maddesi (Nimenrix®) ile ilgili enformasyon broşürünü ve kullanma 
kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuduğumu ve anladığımı teyit ederim. Bu evraklarda aşı maddesinin 
bileşimi ile ilacın verilmesinin hangi durumlarda uygun olmayacağı (kontrendikasyonlar) ve aşının yan 
etkileri hakkında bilgilendirildim ve verilen 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 doktoru hizmetinin çalışma saatlerinde bay/bayan doktorla açık kalan soruları görüşme olanağım 
oldu, ancak aşının yararları ve riskleri hakkında yeterli ölçüde aydınlatıldım ve bu nedenle bire bir 
yapılacak bir görüşmeye ihtiyaç duymuyorum.       
 
Ich stimme der Übermittlung der Daten zur Erstellung einer anonymisierten Statistik für das BMASGK 
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz) durch die MA 15 an 
diese zu. 
 

BMASGK (Federal Çalışma, Sosyal Konular, Sağlık ve Tüketicilerin Korunması Bakanlığı) için isimsiz 
hale getirilmiş bir istatistik oluşturabilmesi amacıyla verilerin MA 15’e iletilmesine muvafakat ediyorum.  
 
 
Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden. 

Koruyucu aşının uygulanmasını kabul ediyorum. 

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

 
Bitte wenden – Danke!  / Lütfen çeviriniz – Teşekkür ederiz! 
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HINWEIS:  
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.   
 
UYARI: 
Okul doktoru hizmetinin çalışma saatlerinde bay / bayan doktorla bire bir görüşme imkanından 
yararlanmak istemeniz halinde bu muvafakatnameyi, gerçekleştireceğiniz aydınlatıcı görüşmeden 
sonra imzalamanızı ve bizzat bay / bayan okul doktoruna vermenizi rica ederiz.    
 
 
 

Ärztliche Anmerkungen: 
Doktorun notları: 
 
 
 
 
 
 
 

.......................... ……........................................................................... 
Datum                                                                      Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
Tarih                                                                               Bay/bayan doktorun mühür ve imzası   
 

 



TÜRKISCH 
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VİYANA ŞEHRİ BELEDİYESİ 
MAGISTRAT DER STADT WIEN 

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

 
 

MENİNGOKOKLAR A, C, W135 ve Y’ye KARŞI  
Nimenrix® ile 

KORUYUCU AŞI HAKKINDA BİLGİLER 
  

Sayın Bayan Veli! 
Sayın Bay Veli! 
 
Avusturya Aşı Planı’nda meningokoklara karşı aşı tüm gençler için tavsiye edilmektedir. 
Meningokokların A, C, W135 ve Y gruplarına karşı 4’lü kombine konjuge aşı 6. okul 
basamağı çocukları için aşı konsepti çerçevesinde ücretsiz sunulmaktadır.  
 
Hastalığa yol açan meningokokların çeşitli gruplarının sıklığı bölgelere göre farklı olsa da, 
meningokokların sebep olduğu hastalıklar bütün dünyada ortaya çıkmaktadır. Avusturya ve 
Avrupa’da B ve C sero grupları hastalıkların ortaya çıkmasından en fazla sorumlu olanlardır, 
fakat hastalık durumlarında seyrek olarak Y ve W135 sero grupları da görülmüştür. Y sero 
grubu Kuzey ve Güney Amerika’da ve de Güney Afrika ile Güney Asya’da belirgin şekilde 
artmıştır. Suudi-Arabistan’da W135 sero grubu egemendir. Afrika’da hastalıkların çoğuna A 
sero grubu yol açmaktadır. Aynı durum Orta Doğu, Asya, Güney Amerika ve Bağımsız 
Devletler Birliği’nde de gözlemlenmektedir. Özellikle Afrika Kıtası’nda menenjit kuşağı 
denilen bölgede tekrar tekrar büyük salgınlar ortaya çıkmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde 
çoğunlukla sadece bazı kişilerde hastalık görülmektedir veya hastalık az ortaya çıkmaktadır. 
 
Meningokok hastalıklarına mikroplar (Neisseria meningiditis, meningokoklar) yol 
açmaktadır. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda ve gençlerde görülmektedir. Avusturya’da 
yılda yaklaşık 100 meningokok hastalığı ortaya çıkmaktadır ve ağır seyreden türleri de 
gözlemlenmektedir. 
Meningokoklar insanlarda burun-boğaz bölgesine de geçici olarak yerleşebilirler ve bu 
insanlar hastalığa yakalanmayabilirler. 
 
İnsandan insana burun-boğaz bölgesindeki salgılar aracılığı ile bulaşır. Bu mikropları burun 
ve boğaz mukozalarında taşıyan kişiler diğer insanlara örneğin öksürme, hapşırma, öpme 
yoluyla bulaştırabilirler. İnsanların çok sıkı temas içinde oldukları yerlerde bulaşma 
gerçekleşmektedir. Mikroplar havada çok çabuk öldüğünden diğer günlük temaslarda 
enfeksiyon mümkün değildir. 
 
Meningokoklar beyin zarı iltihabı (menenjit) ve kan zehirlenmesi gibi hayati tehlike taşıyan 
hastalıklara yol açabilirler. Enfeksiyondan 2 ile 10 gün sonra çabuk yükselen ateş, titreme, 
kusma, baş ağrıları, ense sertleşmesi, eklem ve adale ağrıları, kramplar, ışıktan ürkme ve 
uyuşukluk gibi semptomlar tek tek ya da birlikte ortaya çıkabilirler. Deri üzerindeki kırmızı, 
nokta şeklindeki lekeler tipiktir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda belirtiler daha az 
karakteristiktir: Ateş, iştahsızlık veya kusma, kulakları tırmalayan bağırma veya inleme, 
korku, dokunmaya karşı hassasiyet, ense sertleşmesi ve donuk yüz ifadesi. Küçük 
çocuklarda çoğunlukla tipik cilt lekeleri de ortaya çıkar. 
 

Lütfen çeviriniz - Teşekkürler! 
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Hastalık kalıcı nörolojik hasarlar bırakabilir. Ağır seyreden türlerinde özellikle tedaviye geç 
başlanırsa, meningokok hastalıkları ölüme de yol açar. 
Lütfen çeviriniz – Teşekkürler! 
 
Aşı meningokoklara karşı dörtlü kombine konjuge aşıdır ve meningokokların A, C, W135 ve 
Y sero gruplarının yüzey bileşenlerini içerir. Aşıdan sonra insan vücudu koruyucu maddeler 
(antikorlar) üretir ve bunlar bu mikroplarla enfeksiyon (bulaşma) durumunda hastalığın ortaya 
çıkmasını önlerler. Aşı B grubu meningokoklarının sebep olduğu hastalıklara karşı korumaz. 
Meningokoklara karşı kullanılan güncel 4-lü kombine konjuge aşı Nimenrix® dur. 
 
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! 
















