TURKISH

KIZAMIK, KABAKULAK
&KIZAMIK<;IK (MMR)
A~ISI

Bilmeniz Gerekenler
1. Ni9in a~Ilanmahs1ll1z?
Klzamlk, kabakulak ve klzamlk91k ciddi hastahklardlr.
once ozellikle 90cukllarda 90k slk gortililrlerdi.

A~I1ardan

Yurtdl~ma gidecek 12 aydan kil9ilk bazl 90cuklara bir doz
MMR yapilmahdlr. (Bu doz rutin a~!Iama programl a~lsl
olarak sayilmaz)
Bazi eri~kinlerde MMR a~lsl olmahdlrlar:Genel olarak
1956 dan sonra dogmu~, 18 ya~mda veya daha bilyilk herkes
a~1 oldugunu veya il9 hastahgl da ge9irdigini gostermedikge
en az bir doz MMR a~lsl olmahdlr.

Ktzamlk
•
•

Klzamlk virilsil dokilntil, okstirtik, burun akmtlsl,
gozlerde klzankhk ve ate~e neden olur
Kulak enfeksiyonuna, zatilrreye, havale ge9irmeye,
beyin zedelenmesine ve olilme yol a9abilir.

Kabakulak
Kabakulak virilsil ate~, ba~agnsl, kas agnsl, i~tahslzhk
ve tilkrilk bezlerinde ~i~meye neden olur.
•
Saglrhga, menenjite (beyin ve omurilik zarlanmn
enfeksiyonu), testislerin ve overlerin agnh ~i~liklerine
ve nadiren klSJrhga yol a9abilir.

•

Klzamlk~lk

•

MMR a~lsl diger a~llarla aym zamanda uygulanabilir.
Daha fazla bilgi i9in doktorunuza veya hem~irenize sorunuz.
1 ve 12 ya~ arasmdaki 90cuklar MMRV isimli MMR ve
sU9igegi a~llanm birlikte igeren a~lyl da olabilirler. Bu a~1
i9in ayn bir VIS bulunmaktadlr.

3. BaZl ki~ilere MMR a~lSl
yapIlmamahdlr veya
beklemelidirler

(Alman Ktzamlgl)

Klzamlk91k virtisti dokilntil, hafif ate~ ve artrite (daha
90k kadmlarda) neden olur.
Bir kadm gebeligi esnasmda klzamlk91ga yakalamrsa,
dil~ilk yapabilir veya bebegi ciddi dogumsal
anomalilerle dogar.

•

Jelatine, neomisin antibiyotigine veya MMR a~lsmm
diger bir bile~enine kar~1 hayatl tehdit edici alerjik
reaksiyon oykilsil olanlara MMR a~lsl yapllmamahdlr.
Doktorunuza ciddi alerjiniz varsa soyleyin.

Bu hastahklar insandan insana hava yoluyla yayillr. Siz
hastahgl ge9irmekte olan birinin etrafmda bulunurken
kapabilirsiniz.

•

MMR veya MMRV a~llarmm daha onceki bir dozu
sonrasl hayatl tehdit edici alerjik reaksiyon oykilsil
olanlara bir daha bu a~I1ar yapilmamahdlr.

Klzamlk, kabakulak ve klzamlk91k (MMR) a~lsl 90cuklan
(ve eri~kinleri) bu hastahklann il9ilnden de koruyabilir.

•

A~I tarihinde hastahgl olan bazl
beklenebilir ve a~1 ertelenebilir.

•

Hamile kadmlar MMR a~lsl olmamahdlr.
olmasl gereken kadmlar dogum yapmcaya kadar
beklemelidir. MMR a~lsl olduktan sonra 4 hafta
ge9meden hamile kalmamahchrlar.

•

Ba~anh a~1 programlan sayesinde eskiye gore ABD de bu
hastahklar 90k daha az gortilmektedir. Eger a~llamaYI
durdurmu~ olsak hastahklar geri donecektir.

ki~ilerin iyile~mesi

A~I

2. MMR a~lSl kimlere ve ne zaman

yapIlmahdlr?

V.S. O.,p.utm.mt of
Health and Human S(,'V'Cf!1

<;ocuklara MMR a~lsl 2 kez yapilmahdlr:
./
./

Birincisi 12-15 ayhkken
ve ikincisi 4-6 ya~lar arasmda (1. dozdan en az 28 giln
ge9mi~se daha erken de yapilabilir).
Bunlar onerilen ya~lardlr. <;ocuklar ikinci dozu birinciden en
az 28 giln sonra olmak ilzere her ya~ta olabilirler.
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A~agldaki durumlardan herhangi biri a~mm
yapIlmamasml veya ertelenmesini gerektirebilir:
Bagl~lkhk sistemini etkileyen bir hastahgl olanlar
veya HIV/AIDS olanlar
Steroidler gibi bagl~lk sistemini etkileyen ilaylarla
tedavi olanlar
Her ye~it kanser,
X-ray veya i1aylarla kanser tedavisi alanlar,
Daha once trombosit saYlsl dti~tik ylkanlar (bir kan
hastahgl)
Son 4 hafta iyinde ba~ka bir a~1 olanlar,
Yeni kan transfiizyonu olanlar veya kan tirtinleri
verilenler

•

[ 4. MMR a~lsmln riskleri nelerdir?
Her zaman, bir a~mm i1aylar gibi ~iddetli allerjik
reaksiyonlara neden olabilecegi bilinmelidir.
Ancak MMR a~lsmm ciddi yan etkilere veya oltime neden
olma riski oldukya dU~tikttir.

5. Siddetli bir reaksiyonda neler
olur ve ne vaPllmahdlr?

J

Nelere bakmahYlm?
• Ciddi allerjik reaksiyon, yUksek ate~ veya ah~llmadlk
davram~ gibi olagandl~1 her durum. Ciddi allerjik
reaksiyonlann belirtileri solunum slkmtlsl, seste
bogukluk veya wheezing, deride kabankhklar, solukluk,
halsizlik, kalbin hlzh atmasl veya ba~ donmesi olabilir.
Ne yapmahYlm?
•
Bir doktor yagmn veya hem en a~1 yapIlan ki~iyi doktora
gottirUn.
•
Doktorunuza ne oldugunu, ne zaman oldugunu ve a~mm
uygulandlgl zamam soyleyin.
•
Doktorunuzdan reaksiyonu bildirmek iyin A~l Yan Etki
Rapor Sistemi'nin (V AERS) formunu doldurmasml
isteyin.Veya kendiniz www.vaers.hhs.gov web
adresinden veya 1-800-822-7967 nolu telefondan
VAERS'i arayarak bildirimde bulunun.
VAERS tlbbi danz~manlrk saglamaz.

6. Ulusal A~l Zararlan Giderme
Program!

MMR a~lsl olmak bu Uy hastaiIgm birini bile geyirmekten
daha az risklidir.
MMR a~lsl yapllan biryok ki~inin hiybir problemi olmaz.
KU~iik

problemler

(6 ki~iden en fazla 1 inde)
HafifdoktintU (yakla~lk 20 ki~iden 1 inde)
Yanaklardaki veya boyundaki (nadiren) bezlerde
~i~lik (yakla~lk 75 ki~iden 1 inde)
Bu problemler olursa, genellikle a~ldan sonraki 6-14.
gUnlerde gorUlUr. ikinci dozdan sonra daha az slkhkta
gorUltirl er.
•
•
•

Ate~

Drta derecede problemler
•
•

•

Ate~in neden oldugu havale geyirme (yakla~lk 3000
dozdan 1 inde)
<;::ogunlukla adolesan veya eri~kin kadmlarda
eklemlerde geyici agn ve katlhk hali (4 ki~iden
1 inde)
Kanama bozukluguna yol ayabilen trombosit
saylsmda geyici azalma (yakla~lk 30,000 dozda 1
ki~ide)

~iddetli

problemler (<;ok Nadir)

•
•

Ciddi allerjik reaksiyon (1 milyon dozda 1 den az)
MMR a~lsl olduktan sonra gortilebilecegi bilinen
biryok ba~ka ciddi problem vardlr. Bunlar:
Saglrllk
Uzun stiren nobetier, koma veya biliny kaybl
Kahcl beyin zedelenmesidir.
Ancak bunlar 0 kadar nadirdir ki bunlarm a~lya bagh
oldugunu soylemek zordur.

A~lya bagh zarar gorenlerin tlbbi baklm giderlerini
odemelerine yardlmcl olacak bir federal program (NVICP)
1986 da olu~turulmu~tur.
Ba~vuruda bulunmak ve National Vaccine Injury
Compensation Program hakkmda ayrmtlh bilgi almak
isteyenler 1-800-338-2382 yi arayabilir veya web sitelerini
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation ziyaret
edebilir.

7. Daha yok bilgiyi nereden
alabilirim?
•
•
•

Doktorunuza sorun.
1-888-767-4687
Mahalli veya eyalet saghk kurumlaflnI araym.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ile
temas kurun:
1-800-232-4636 (l-800-CDC-INFO»
CDC'nin web sitesini www.cdc.gov/vaccines
ziyaret edin.
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Saghk hizmeti verenlere dogru ~1 durumu bilgisi, bir ~l degerlendirmesi ve ileride yapIlacak a~IIar iyin on~rilen zaman
yizeIgesini saglayabilmek iyin, bilgiler Michigan Care Improvement Registry'ye (Michigan Saghk Hizmeti Ilerletme Sicili)
gonderilecektir. Bireylerin doktorlanndan ~1 bilgisini Registry'ye iletmemelerini isteme haklan vardlr.
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