
TÜRKISCH

12 yaşından büyük okul çocukları için ilçe çapında aşı teklifi

Comirnaty (BNT162b2), mRNA bazlı bir aşıdır (mRNA = haberci ribonik asit). 
MRNA, koronavirüs SARS-CoV-2'nin ("dikenli protein") yüzeyindeki bir proteinin 
"planını" içerir. Aşılamanın bir sonucu olarak, plan, küçük yağ parçacıkları (yağ 
nano cisimleri) yoluyla vücut bölümlerine girer. Daha sonra kısa bir süre için 
korona proteinini (S proteini) üretirler, daha sonra plan hücrelerde tekrar 
bozulur. Bu, yabancı proteine karşı antikor oluşumunu uyarır. Aşılanan kişi daha 
sonra koronavirüs ile temas ederse, hızla tanınır ve hedeflenir.

Comirnaty (Biontech / Pfizer) aşısı da Mayıs 2021'in sonundan bu yana 12 ila 15 
yaş arasındaki çocuklar ve ergenler için onaylanmıştır. StiKo şu anda sadece 
sağlık sorunları olan çocukların aşılanmasını önermektedir, ancak bunu isteyen 
ve ebeveynleri kabul eden 12 yaş ve üstü tüm çocuklara aşı yapılabilir. 
Enjeksiyon yerinde ağrı, bitkinlik, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısı, titreme veya 
ateş gibi aşıların geçici yan etkileri yaygındır, ancak genellikle hafif kalır. Bu, bu 
tip aşı için tipiktir. Şu ana kadar ciddi yan etkilere dair hiçbir belirti yok.

Tüm aşı reaksiyonları kısa ömürlüydü (1-3 gün) ve sonuçsuz kaldı. Nadir 
miyokard iltihabı vakaları, özellikle genç erkeklerin MRNA aşısı ile 
aşılanmasından sonra, şu anda İsrail'de ve izole vakalarda Norveç ve 
Almanya'da araştırılmaktadır. Mayıs ayı sonuna kadar 160 milyon aşıdan 122 
şüpheli hafif miyokardit ve 126 perikardit Comirnaty için alındı. Etkilenen genç 
erkeklerin hiçbiri hastanede tedavi edilmek zorunda değildi; tek başına fiziksel 
dinlenme genellikle iyileşme için yeterliydi.

Aşının etkinliği, 12 ila 15 yaş arasındaki yaklaşık 2.200 çocuk ve ergenle yapılan 
bir çalışmada onay için incelendi. İlk değerlendirme 2021 Mart ayının ortalarında
yapıldı. O zamana kadar ikincisinin üzerinden ortalama 2 ay geçmişti. Çok ciddi 
hastalıkları, ciddi bağışıklık yetmezliği veya diğer özel riskleri olan çocuklar hariç
tutulmuştur.

Comirnaty ile aşılama sayesinde Covid-19 geliştirme riski önemli ölçüde (%100) 
azaldı.



Aşı güvenli ve delta dalgası sonbaharda günlük okul hayatını tehdit ediyor! 
Bavyera Pratisyen Hekimler Derneği ayrıca 12 yaşından büyük herkesin 
aşılanmasını tavsiye ediyor. Öğrencilerin, okulların kapanması ve evde eğitim 
olmadan sonbaharda normal bir eğitim-öğretim yılına öğretmenleriyle birlikte 
gitmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle Altmühlfranken aşı merkezi ve 
ben bu aşı kampanyasını ilçedeki okullara sunuyoruz!

Başka sorularınız için benimle iletişime geçebilirsiniz!
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