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8.sınıflarda okul bünyesinde
bağışıklama programı– anne
ve babalar için bilgi
Aşı neden önemlidir?
Aşı, insanları, oldukça ciddi sağlık sorunları,
sakatlık ve ölüm riski taşıyan enfeksiyon
hastalıklarından korur. Ayrıca, ortamdaki bir
hastalıkla temas ettiğinde bağışıklık sistemini
harekete geçirererek insanı bu hastalığa karşı
korur.
Avustralya’da şu anda mevcut olan tüm aşılar,
onaylanmadan önce zorunlu olarak çok sıkı
güvenlik testlerinden geçmektedir.Aşılar sürekli
olarak güvenilirlik ve etkinlik açısından
izlenmektedir.Aşı güvenilirliği, yaygın ve nadir
yan etkileri konusunda daha fazla bilgi edinmek
için aşağıda yazılı internet adresini ziyaret
ediniz: healthywa.wa.gov.au/immunisation

Yapmanız gerekenler:
Çocuğunuzun 8.Sınıf programı ile birlikte
size ulaştırılan bu aşı izin paketi bir izin
formu ve bilgi içermektedir.
Bir ebeveyn ya da öğrenci vasisi olarak
yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir:
*

healthywa.wa.gov. au/immunisation sitesini
ziyaret ediniz ya da daha fazla bilgi için okul
hemşirenize başvurunuz.
*

8.Sınıf bağışıklama programı

*

Avustralya’da, Ulusal Bağışıklama Programı
çerçevesinde, 8. Sınıf öğrencilerine aşağıda
yazılı hastalıklardan korunmaları amacıyla
ücretsiz aşı hizmeti sunulmaktadır.Bu
hastalıklar:

*

*

Difteri

*

Tetanoz

*
*

Boğmaca (pertussis)
İnsan Papillom Virüsü (HPV).

Bu hastalıklar ve onlardan korunmak için
kullanılan aşılar hakkında daha fazla
bilgiye aşağıdaki internet adresinden
ulaşabilirsiniz:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

ilişikteki izin formunu ve aşı bilgisi içeren
belgeyi dikkatli bir şekilde okuyunuz ve

Yapılmasına izin verdiğiniz veya vermediğiniz
(eğer varsa) aşıları belirtmek için kırmızı ya
da yeşil kutucukları işaretleyiniz. Daha sonra
size ayrılmış bölümü imzalayınız.
İzin formunu doldururken,çocuğunuzun aşıya
tepkisini etkileyebilecek sağlık problemleriyle
ilgili bilgi veriniz,
Aşı için izin vermiyorsanız dahi
doldurduğunuz formu okula geri gönderiniz.

Hemşire, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu
takdirde sizinle irtibat kurabilir.
Sadece doldurulmuş ve imzalanmış form
getiren öğrencilere aşı yapılacaktır.
Çocuğunuz, belirlenen günde aşı olmadığı
takdirde, size bu konuda bilgi verilecek ve aşı
yaptırma konusunda alternatifler sunulacaktır.

Çocuğunuz aşı olmadan önce;
Düşük ateşle seyreden soğuk algınlığı gibi
hafif,sıkça rastlanan rahatsızlıklar aşı
yapılmasına engel olmamalıdır. Ancak, bazı
durumlarda, aşının altta yatan sağlık sorununa
bağlı olarak yapılmaması veya ertelenmesi
önerilir. Aşağıda yazılı durumlarda, aşı yapan
*

geçmişte herhangi bir aşıyı olduktan sonra
ciddi reaksiyon gösterdiyse,

*

geçmişte, aşının önerilmemesine
neden olan ciddi bir allerjik durumu
olduysa,

*

*

içinde bulunduğunuz ayda, tüberküloz,
kızamık sarı humma gibi aktif (canlı) aşı
olduysa,
son üç ay içinde, tam kan nakli veya
immünoglobulin iğnesi olduysa,

*

*

*

bağışıklık sistemini zayıflatan lösemi, kanser,
aids (HIV) gibi bir hastalığı varsa ya da
steroid, hidrokortizon veya prednizolon gibi
yine bağışıklık sistemini zayıflatan bir ilaç
tedavisi, radyoterapi veya kemoterapi
görüyorsa,

Aşı kayıtları
Aşı olduktan sonra, öğrencilere yapılan aşıyla
ilgili bir aşı kayıt belgesi verilecektir.
Okul programı çerçevesine yapılan tüm aşılar,
Avustralya Aşı Siciline (AIR) kaydedilmektedir.
Buna ek olarak, İnsan Papillom Virüsü (HPV)
aşıları da Ulusal HPV siciline
kaydedilmekteir: hpvregister.org.au

İrtibat için
Merkezi Aşı Kliniği (Central Immunisation
Clinic)
Telefon: 9321 1312 Hafta içi 8:30– 16::30 saatleri
arasında
Aile doktorunuz
Yakınınızda bulunan toplum sağlık
merkezi, hastane ya da kamu sağlığı
birimi
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits
healthdirect Australia
Telefon: 1800 022 222

bağışıklık sistemini zayıflatan bir hastalığı
olan veya bağışıklık sistemini zayıflatıcı
tedavi gören bir kişiyle yaşıyorsa,

Daha fazla bilgi için;

aşı olduğu sırada hastaysa.

Sağlık Bakanlığı
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Aşıdan sonra bakım:

Avustralya Aşı Programı
1800 671 811 veya immunise.health.gov.au

Aşı vurulan yerde kızarma ve şişme olabilir –
bu durumda serin nemli bez uygulayınız.

Aşıların sık ya da ender görülen yan etkileri
konusuna daha fazla bilgi için

healthywa.wa.gov.au/immunisation internet
sitesini ziyaret ediniz.

Bu belge, istekte bulunulduğu
takdirde engelli bireyler için başka
formatlarda sunulabilir.

Şiddetli veya beklenmedik bir reaksiyon olduğu
takdirde acilen tıbbi yardım isteyiniz.

Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Dairesi (CDCD)
tarafından hazırlanmıştır.
© Sağlık Bakanlığı 2017

Batı Avustralya’da tüm aşı hizmeti sağlayan
kurumlar yasa gereği aşı sonrası advers etkileri
rapor etmek zorundadır. Ebeveynler de, aşıdan
sonra herhangi bir ciddi reaksiyon olursa, bunu
internet üzerinden wavvs.health.wa.gov.au
sitesine veya Merkezi Bağışıklama Kliniğine (the
Central Immunisation Clinic) 9321 1312
numaralı telefondan bildirebilirler.

Aksine bir hüküm olmadığı sürece, bu belgenin telif
hakkı Batı Avustralya Devleti tarafından
korunmaktadır. Özel çalışmalar, araştırma, eleştiri
veya inceleme amacıyla yapılacak 1968 no’lu
Telif Hakkı Yasası şartlarının izin verdiği istisnalar
dışında, bu belgenin hiçbir bölümü Batı
Avustralya Devletinin yazılı izni alınmadan hiçbir
sebeple çoğaltılamaz veya yeniden kullanılamaz.
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Ağrı, ateş,başağrısı veya yorgunluk görülebilir
Başağrısı ve ağrı için üzerine yazılı kullanım
şekline göre parasetamol veriniz. Ateş devam
edecek olursa doktorunuza danışınız.

