
Aufklärung Nr. 11b: Influenza (nasal) Türkisch / Türkçe 
 

  10/2014 1 

Çocukların ve gençlerin canlı aşı maddesiyle influenzaya karşı aşı olması için (burun spreyi) 

 

Nefes yollarındaki akut hastalıklar insanlarda en sık görülen hastalıklar arasındadır. Çok sayıda farklı 

mikrop, özellikle virüslerden kaynaklanırlar. "Gerçek" gribin nedeni olan influenza virüsü özel bir rol 

oynamaktadır. İnfluenzanın özel olarak tüm yıl epidemik olarak ortaya çıkabilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra influenza virüsleri, akut nefes yolu hastalıklarının mikroplarıyla 

karşılaştırıldığında çoğunlukla hastalığın ağır seyretmesine yol açmaktadır. 

 

Buna karşı en iyi koruma zamanında yapılan bir aşıdır. Diğer mikroplardan kaynaklanan, genellikle 

hafif seyreden akut nefes yolu hastalıklarına karşı influenza aşısı koruma sağlamamaktadır. 

 

İnfluenza nefes yollarının akut bir hastalığı olup, ateş, öksürük ve kas ağrılarıyla birlikte görülmekte ve 

tamamen klinik olarak her zaman diğer nefes yolu hastalıklarından ayırt edilememektedir. Özellikle 

kronik olarak hasta olan kişilerde influenza çoğunlukla ağır seyretmektedir. Bu virüs grubu sıklıkla 

soğuk mevsimlerde etkisini göstermektedir. Bu nedenle normalde sonbahar aylarında aşı olunması 

gerekir. Fakat koruyucu aşı her zaman yapılabilir. İnflunza virüsleri sürekli olarak değişir, böylece 

ilkbaharda da bir influenza vakası geçirmiş veya aşı olmuş kişilerin takip eden yıl yeniden influenzaya 

yakalanma ihtimalleri bulunmaktadır. Yani influenza aşısı her yıl güncel bir aşı maddesi kullanılarak 

tekrarlanmalıdır. 

 

Aşı maddesi 

Mevsimlik aşı maddesi de denen İnfluenza aşı maddesi her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 

güncel tavsiyelerine göre üretilmektedir. Bu tavsiye A ve B tipindeki, dünyada dolaşan güncel 

influenza virüslerini göz önünde bulundurur. Dört adet virüsten oluşan, canlı aşı maddesi çoğunlukla 

sıklıkla görülen iki influenza-A virüsü ile iki influenza-B virüsünün parçalarını içermektedir. Daha 

büyük aralıklarda tamamen yeni bir influenza mikrobunun dünyanın her yerine dramatik bir biçimde 

yayılması (büyük salgın) tehlikesi bulunmaktadır. Bu 2009 yılından beri, "domuz gribi" de denen "yeni 

A/H1N1" gribiyle söz konusudur. Fakat yeni mikrop geçtiğimiz zaman içinde daha önce yaygın olan 

A/H1N1 influenza virüslerini bastırmıştır, bu nedenle mevcut mevsimsel influenza aşı maddesinin 

bileşenlerinden biri durumundadır. 

 

Aynı zamanda yıllardır çocuklar ve gençler için izin verilen ve kullanılan, aktif olmayan influenza aşı 

maddelerinin yanında şimdi artık 2 ila 17 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için yaşayan bir aşı 

maddesi mevcuttur. Bu aşı maddesi burun-boğaz boşluğunda çoğalan ve böylece koruyucu bir 

bağışıklık sağlayan, yaşayan, zayıflatılmış influenza virüslerini içermektedir. Aşı maddesi yalnızca 

burun spreyi olarak kullanılabilir ve her iki burun deliğine sıkılır. Bu sırada nefes almaya devam 

edilebilir. Aktif olarak burundan nefes almak gerekli değildir. Aşı maddesi hiçbir durumda 

püskürtülmemelidir. 

 

Aşı aynı zamanda kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve su içeği gibi yaşayan farklı aşı maddeleriyle 

zenginleştirilebilmektedir. Aşı takvimi çerçevesinde çocuklar için gerekli olan, ölü maddelerden 

yapılan aşıların da belirli aralıklarda yapılması gerekmektedir. Aşı bir dozdan oluşmaktadır, şu ana 

kadar influenzaya karşı aşı olmamaış çocuklar en azından 4 haftalık aralıklarla 2 kez aşı olurlar. Aşının 

koruyucu etkisi aşı olduktan yaklaşık 2 hafta sonra başlar. 

Aşı maddesini gribe özel, virüs karşıtı ilaçlarla (örn. nörominidaz inhibitörleri) aynı zamanda 

zenginleştirmek tavsiye edilmemektedir. 
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Kim aşı olmalıdır? 

Ağustos 2013 tarihinden beri Sürekli Aşı Komisyonu 2 ila 6 yaş arasındaki çocuklar için tercihen 

yaşayan aşı maddesi kullanılmasını tavsiye etmektedir. Hafif ila orta-hafif astımı olan çocuklar ve 

gençlerin aşıya karşı dayanıklılığının yüksek olduğu kanıtlanmıştır, bugüne kadar farklı akciğer 

hastalıklarına ya da kronik kalp-dolaşım, metabolizma ve böbrek hastalıklarına sahip çocuklar 

hakkında yalnızca kısıtlı veri bulunmaktaydı. 

İnfuenza aşısı, influenzaya yakalanma tehlikesi özellikle yüksek olan (kontraendikatörler için bkz. "Kim 

aşı olmamalıdır"), örn. kronik nefes yolu hastalıkları, kronik kalp-dolaşım, karaciğer ve böbrek 

hastalıkları, metabolizma hastalıkları (örn. diyabet), asemptotik HIV enfeksiyonu ile kronik nörolojik 

hastalıklara sahip olan çocuklara ve gençlere tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda özellikle tehlikede 

olan kişilere bu hastalığı bulaştırabilecek kişiler de aşı olmalıdır. 

 

Kim aşı olmamalıdır? 

Akut, tedaviye ihtiyaç duyan, ateşli bir hastalığa sahip olan kişiler aşı olmamalıdırlar. Aynı zamanda, 

aşı maddesinin bileşenlerine karşı kanıtlanmış ağır bir aşırı hassasiyete (alerji) sahip olanlar (tavuk 

yumurtası beyaz, jelatin veya jentamisin), bu aşıyı olmamalıdırlar; aynı zamanda hastalıklar veya 

bağışıklık sistemini zayıflatıcı bir tedavi (örn. kemoterapi ya da yüksek dozlu kortizon terapisi) sonucu 

bağışıklığı zayıflamış olan çocuklar ve gençler için de bu durum geçerlidir. Ağır astım veya hırıltılı bir 

nefese sahip olan çocuklar ve gençlerin aşılarında da yaşayan aşı maddesi kullanılmamalıdır. Meme 

emen çocuklar ve 2 yaşının altındaki bebekler burun spreyi ile aşılanmamalıdırlar. Yaşayan tüm aşı 

maddelerinde olduğu gibi yaşayan grip aşı maddesinin hamilelik sırasında kullanılması tavsiye 

edilmemektedir. Aşı maddesi emzirme dönemi sırasında da uygulanmamalıdır. Bunun dışında aşı ile 

verilen influenza virüslerinin bağışıklık sistemi zayıf olan insanlara aktarılma tehlikesi bulunmaktadır. 

 

Aşıdan sonra yapılacaklar 

Aşı olan kişinin özel bir korumaya tabi tutulmasına gerek yoktur, aşıdan sonraki üç gün içinde 

alışılmadık fiziksel zorlanmalardan kaçınılmalıdır. Ani alerjik reaksiyon gösteren kişiler söz konusu 

olduğunda doktor aşıdan önce bilgilendirilmelidir. Aşıdan sonra 4 haftaya kadar aşı olan kişiler 

salisilatlar (ağrı kesici ve ateş düşürücülerde mevcuttur) kullanmamalıdırlar. Çok ender bir hastalık 

olan Reye Sendromu'na yakalanma riski bulunmaktadır. 

 

Aşıdan sonra ortaya çıkabilecek lokal ve genel reaksiyonlar 

Aşıdan sonra zorlanan bağışıklık sistemi ve buna bağlı olarak hastalığa karşı korumanın artmasına 

karşın, çoğunlukla 1 ila 3 gün içinde ortaya çıkabilecek ve ender olarak uzun süre sürecek olan genel 

semptomlar görülebilir. Buna çok sıklıkla (- %10): burunda akma ve tıkanıklık, iştahın azalması ve baş 

ağrıları; sıklıkla (- %1-10): ateş ve kas ağrıları; bazen de (- %0,1-1): burun kanaması ve ciltte döküntü 

dahildir. Normalde adı geçen bu yerel ve genel reaksiyonlar geçicidir, hızlı ve başka bir duruma yol 

açmadan tekrar ortadan kalkar. 

 

Aşı olurken komplikasyon olması mümkün müdür? 

Aşı komplikasyonları çok ender görülen, aşıya karşı olan bir reaksiyonun normal ölçüsünü aşan ve aşı 

olan kişinin sağlık durumunu önemli ölçüde etkileyen durumlardır. Bir influenza aşısından sonra 

bazen aşırı hassasiyetin görüldüğü reaksiyonlar ortaya çıkabilir (örn. cilt (kaşıntı ve ürtiker) ile yüzde 

şişme, çok ender olarak şoka kadar uzanan durumlar. Bazı ender vakalarda sinir sisteminde 

komplikasyonlar (sinir iltihaplanmaları, geçici felçler) ile çok ender görülen Leigh Sendromu'nun 

(nörolojik tutulumla birlikte doğuştan enzim eksikliği) semptomlarında artış görülmüştür. 
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Olası yan etkilere karşı aşıyı yapan doktorun sunduğu danışmanlık 

Bu bilgi broşürüne ek olarak doktorunuz size aşıyı açıklayıcı bir görüşme sunacaktır. 

Aşı olduktan sonra, yukarıda belirtilen, hızla geçecek lokal ve genel reaksiyonları aşan semptomlar 

görüldüğü takdirde aşıyı yapan doktor size doğal olarak danışmanlık hizmeti sunmak için hazır 

olacaktır. 

 

Aşıyı yapan doktora bu şekilde ulaşabilirsiniz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasal Uyarı 

Orijinal açıklama belgesinin çevirisi (Versiyon: 10/2014) Robert Koch Enstitüsü'nün siparişi üzerine 

Alman Yeşil Haçı'nın dostane onayıyla yapılmıştır. Alman metni için belirleyici husus çevirideki olası 

hatalar için hiçbir sorumluluk alınamayacağıdır, aynı şekilde Almanca metinde zaman olarak birbirini 

takip eden düzenlemeler söz konusu olduğunda, mevcut çevirinin güncelliği konusunda da 

sorumluluk alınamaz. 
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İsim_______________________________________________________________________ 
Name 

 

İnfluenzaya karşı yaşayan aşı malzemesiyle koruyucu aşı (burun spreyi) 
Schutzimpfung gegen Influenza mit Lebendimpfstoff (Nasenspray) 

 

Ekte influenzaya karşı koruyucu aşının yapılmasına ilişkin bir bilgi belgesi alacaksınız. Bu belgede 

aşının yapılmasıyla önüne geçilebilecek hastalık, aşı maddesi, aşınin kendisi ile aşı sonunda 

görülebilecek reaksiyonlar ve olası aşı komplikasyonlarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

Aşı yapılmadan önce ek olarak aşağıdaki hususlara cevap verilmesi rica edilmektedir. 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

1. Aşıyı olan kişide bir bağışıklık sistemi hastalığı (sonradan yakalanılmış, doğuştan, ilaç 

kaynaklı) var mı? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ Evet  (Ja)   □ Hayır  (Nein) 

 
2. Aşıyı olan kişi geçtiğimiz üç ay içinde immünogloblin (gammaglobulin) aldı mı veya bir kan 

transferi yaptı mı? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 

□ Evet  (Ja)   □ Hayır  (Nein) 

 
3. Hastada bir alerji - özellikle tavuk yumurta beyazına karşı - olduğu biliniyor mu?  
Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt?  

□ Evet  (Ja)   □ Hayır  (Nein) 

cevabınız evet ise, hangisi______________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

4. Aşıyı olan kişide erken bir aşıdan sonra alerjik reaksiyonlar, yüksek ateş veya başka 

alışılmadık bir reaksiyon görüldü mü? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

□ Evet  (Ja)   □ Hayır  (Nein) 

 
İnfluenzaya karşı koruyucu aşı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz takdirde aşıyı yapan 

doktora sorun! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

Aşı randevusuna giderken lütfen aşı kitabını da yanınızda getirin! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!   
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Rıza beyanı 
Einverständniserklärung 

İnfluenzaya karşı yapılan aşının gerçekleştirilmesine yönelik - yaşayan aşı malzemesine sahip 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza – mit Lebendimpfstoff 

 
Aşı olan kişinin adı _______________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
doğum tarihi _____________________________________________________________________ 
geb. am 

 
Bilgi belgesinin içeriğini okudum ve doktorum tarafından görüşme sırasında aşı hakkında yeterli 
derecede bilgilendirildim. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

□  Başka sorum yok. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□  İnfluenza karşıtı aşı için rıza gösteriyorum. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza ein. 
 

□  Aşıyı reddediyorum. Bu aşıyı reddetmenin olası dezavantajları konusunda  

bilgilendirildim. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

Notlar Vermerke ______________________________________________________________________ 

 

 

Yer, Tarih Ort, Datum __________________________________________________________________ 

 

 

________________________________   _____________________________________ 
Aşı olacak kişinin imzası veya     Doktorun imzası 
Bu kişinin bakımından sorumlu kişinin imzası      
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 


