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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 MASERN MUMPS und RÖTELN 

mit M-M-RvaxPro® 
 

M-M-RvaxPro® ile 
KIZAMIK, KABAKULAK ve KIZAMIKÇIK ’a 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? 
 Çocuğunuzda son 2 hafta içinde ateş var mıydı ya da halen var mı? 

 Leidet Ihr Kind derzeit an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
 Çocuğunuzda halen öksürük, nezle ya da boğaz ağrısı 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? ……………………………………………………………. 
 Falls Ihr Kind derzeit eine Injektionstherapie gegen   
 allergieauslösende Stoffe erhält: 
 wann war die letzte Verabreichung? .............................................................. 

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

 Çocuğunuzda halen bir alerji var mı (Örneğin tavuk proteini, ilaçlar)  
 Varsa, neye karşı? .......................................................................................... 
 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 söz konusu mu? 
 Varsa, hangisi? .............................................................................................. 

ja/evet  nein/hayır  

 

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

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

 Çocuğunuz düzenli olarak ilaç (örneğin kortison, sitostatik ilaçlar, kan   
 sulandırıcı ilaçlar) kullanılıyor 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 hastalıklar var mı (örneğin kanser,   
 otoimmün hastalık, kan pıhtılaşma bozukluğu)? 
 Eğer varsa, hangileri? ....................................................................................   

ja/evet  nein/hayır  

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

 Çocuğunuza kısa bir süre önce girişimsel bir tedavi (örneğin bir ameliyat)   
 uygulandı mı? 

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 hiç 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 hangisi ve ne zaman?  
 ......................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................. 

ja/evet  nein/hayır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



                                                                                                                                                       
 

MA 15 – SD20602 – 072018 - 3/4 Einverständniserklärung zur Schutzimpfung MMR 

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 (M-M-RvaxPro®) 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 (M-M-RvaxPro®) 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             Velisinin 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 
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MAGISTRAT DER STADT WIEN                                
VİYANA ŞEHRİ BELED İYESİ 

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

 
 

 
 

KIZAMIK-KABAKULAK-KIZAMIKÇIK’A KAR ŞI 
KORUYUCU AŞI HAKKINDA B İLGİLER 

M-M-RvaxPro® ile 
 
  
Sayın Bayan Veli, 
Sayın Bay Veli! 
 
Yüksek Sağlık Danışma Kurulu aşı tavsiyelerinde kızamık, kabakulak ve kızamıkçık hastalıklarına 
karşı korunmanın önemini yeniden vurguladı. Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık hastalıklarına 
karşı yapılacak iki kerelik aşı ile enfeksiyondan korunma sağlanabilir. Bütün çocuklar en geç 13. 
yaşlarına kadar ikinci kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısını olmuş olmaları gerekir. Bu yüzden 
okulda 1. ve 7. okul basamağındaki kızamık-kabakulak-kızamıkçık hastalıklarına karşı daha henüz 
iki kere aşı olmamış çocuklara ücretsiz kombine kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı 
sunulmaktadır. Çocuğunuz bu hastalıklardan birisini veya ikisini geçirmiş olsa bile, kızamık-
kabakulak-kızamıkçık aşısı olması tavsiye edilir ve herhangi bir zararı yoktur. Sadece bütün 
çocukların % 90’ından fazlası aşı olursa, bu hastalıklar gelecekte kaybolabilirler.    
 
Kızamık bütün dünyada yaygın, ateş, öksürük, konjonktif tabakanın iltihaplanması ve deride 
döküntüler olan çok bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Kızamık bulaşmış ve akut hasta kişiler virüsleri 
konuşurken, öksürürken ve hapşırırken („damlacık enfeksiyonu“ denilen) yayarlar. Kızamık çok 
bulaşıcı olduğundan, aşı olmamış bir grup (örneğin okul sınıfı) içersinde çok çabuk yayılabilirler. 
Orta kulak iltihabı, bronşit veya akciğer iltihaplanması gibi bakteriyel enfeksiyonlar olabilecek 
komplikasyonlardır. Bazı durumlarda beyin zarı iltihabına yol açar ve kalıcı sakatlığa neden olabilir. 
Çok ender olarak enfeksiyondan yıllar sonra merkezi sinir sisteminde özellikle kötü ve ölümcül 
seyreden bir hastalık ortaya çıkabilir.    
 
Kızamıkçık deride döküntüler ve lenf boğumlarında şişlik olan ve rubella virüsünün neden olduğu 
çok bulaşıcı ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır ve bütün dünyada yaygındır. Kızamıkçık damlacık 
enfeksiyonu ile bulaşır. Kızamıkçık enfeksiyonu hamileliğin ilk üç ayında tehlikelidir. Fetüsün ağır 
şekilde zarar görmesine ve doğuştan beyinde, göz ve kalpte anomalilere sebep olabilir. Koruyucu 
aşı ile bu tehlike önlenebilir. Fakat hamilelik sırasında aşı olunmaması ve aşıdan sonra üç aya 
kadar da hamile kalınmaması gerekir. Bu yüzden kız çocuklarının daha cinsel olgunluğa 
ulaşmadan önce, ama en geç 13. yaşlarında aşı olmaları acil tavsiye edilir.       
 
Kabakulak damlacık enfeksiyonu yoluyla geçen çok bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Tükürük 
bezlerinin, özellikle kulakaltı tükürük bezinin ağrılı şişmesi en belirgin görünümüdür. Bazı 
durumlarda testisler, yumurtalıklar ve pankreas gibi vücudun diğer bezleri de etkilenebilir. Buluğ 
çağından sonra geçirilen kabakulak hastalığında yaklaşık her üç genç ve yetişkin erkekte ağrılı bir 
testis iltihabı ortaya çıkmaktadır ve ender durumlarda kısırlığa da sebep olabilir. Hastalanan 
kişilerin yaklaşık % 10’unda beyin zarı iltihabı ortaya çıkar.     
 
Lütfen çeviriniz - Te şekkürler! 
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Aşı maddesi   zayıflatılmış virüs içeren canlı bir aşı maddesidir. Aşı olmuş kişiler hastalığı 
bulaştırmazlar ve hamileler için bir tehlike oluşturmazlar. Kombine aşı maddesi ile sadece bir iğne 
batırışı ile birçok hastalığa karşı korunma mümkündür. Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık 
hastalıklarına karşı kullanılan aktüel aşı maddesi M-M-RvaxPro ® 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 VER İNİZ.   
(Sağlık karnesi, a şı karnesi, a şı kartı)  
Doktor bu şekilde çocuğunuzun hangi aşıya ihtiyacı olduğunu belirleyebilir.   
 
TEŞEKKÜRLER! 
 
  


















