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İnvaziv meningokokal hastalık, nadir görülen ancak ciddi bir 
hastalıktır.

Meningokoklar, farklı serogruplara ayrılır. Dünya genelinde 
A, B, C, W ve Y olarak ayrılmış 5 serogrup meningokokal 
hastalıkların çoğuna neden olmaktadır. Avusturya'da, B ve C 
meningokokları en yaygın serogruplar olup, yılda bildirilen 
yaklaşık 20-100 vakaya yol açmaktadır. En yüksek hastalık riski 
1 yaşın altındaki bebeklerde görülebilir.

MENİNGOKOKAL 
HASTALIK NEDİR? 

Meningokokal hastalık, 
özellikle dramatik bir 
gidişat gösterebilen  
ve hayati tehlike 
taşıyan bir bakteri 
enfeksiyonudur.

Bakteriler, insan 
nazofarenksinde  
yaşar ve öpüşme, 
öksürme veya  
hapşırma yoluyla 
geçebilir.

Nüfusun yaklaşık %10'u hiç hasta  
olmadan ancak yine de bu bakterileri  
başkasına bulaştırabilecek biçimde  
nazofarenksinde meningokokları  
taşımaktadır.

Nadir durumlarda meningokoklar vücuda girebilmekte 
ve invaziv hastalığa yol açabilmektedir. Özellikle 
bebekler, bağışıklık sistemlerinin olgunlaşmamış 
olması nedeniyle meningokokal hastalığın bulaşması 
bakımından daha yüksek risk altındadır.
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  Meningokok B'ye karşı aşılama 2 aylıktan itibaren her yaştaki 
çocuklar ve adolesanlar için, 18. yaş gününe kadar yakalama 
aşılarıyla birlikte önerilmektedir.

  Meningokok C'ye karşı aşılama ise tercihen 12 ile 14 aylık 
arasındaki yaşlarda yapılmalıdır ancak gençlik yıllarında da 
yapılması mümkündür.

  A, C, W ve Y'ye karşı birleştirilmiş aşı  
10 ile 13 yaşları arasındaki tüm çocuk  
ve adolesanlara yönelik ücretsiz  
aşılama programının kapsamında  
yer almaktadır.

 

MENİNGOKOKAL  

HASTALIĞA KARŞI  

MÜMKÜN OLAN 

EN İYİ KORUMAYI 

DOKTORUNUZDAN 

ÖĞRENİN!

Farklı aşılar, çeşitli meningo-
kok gruplarına karşı korunmaya 
yardımcı olur:

.meningokokken-erkrankung.at

facebook.com/MeningokokkenJaZumSchutz

instagram.com/meningokokkenjazumschutz

Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz:

ÖS T E R R E I CH I S CH E
Ä R Z T E K A MM E R



1 YAŞ  
ALTINDAKİ 
BEBEKLER 

 ÖZELLİKLE RİSK 
ALTINDADIR. 

Meningokokal hastalık, hızla yaşamsal tehlikeye yol açabileceği için 
derhal yoğun bakımda tedavi edilmelidir. Ne yazık ki, gribe benzer 
olan ilk semptomları çoğunlukla çok geç fark edilmektedir.

Tipik semptomlar:

ateş baş ağrısı

ışığa hassasiyet durgunluk

Diğer olası semptomlar:
iştahsızlık, ishal, sinirlilik, aşırı ağlama 

"CAM TESTİ" tanı için önemli bir 
yardımcı olabilir: 
Meningokokal enfeksiyonlar, 
başlangıçta yalnızca deride yer yer, 
genellikle kızılımsı-mor benekler ve 
aynı zamanda yüksek ateş ile kendilerini 
gösterirler. Diğer döküntülerden 
farklı olarak bunlar, temiz bir bardakla 
üzerlerine sıkıca bastırdığınızda 
gitmezler. 

Meningokokal sepsis: döküntü  
kaybolmaz

(Fotoğraflar: © Prof. Werner Zenz)

Enfeksiyondan şüpheleniyorsanız hemen tıbbi yardım alın!

BAŞLANGIÇTA TANI 
KONMASI ZORDUR

MENİNGOKOKAL HASTALIK

kusma boyun 
tutulması

kızılımsı, mor 
döküntü

Yaklaşık 10 hastadan 1'i tıbbi tedaviye rağmen ölüyor. 

ÖLÜME YOL 
AÇABİLİR

CİDDİ SONUÇLARI 
OLABİLİR
Kurtulan 5 kişiden 1'i ampütasyon, beyin hasarı veya 
sağırlık gibi kalıcı sonuçlardan etkilenmektedir. 

Meningokokal hastalık, 24 ila 48 saat içinde ölüme yol açabilir.

HIZLI İLERLER
MENİNGOKOKAL HASTALIK

MENİNGOKOKAL HASTALIK

MENİNGOKOKAL HASTALIK

genel, grip benzeri 
semptomlar

olası sonuçlar: menenjit, 
sepsis, ölüm

hızla kötüye gitme

Zaman kaybetmeyin! Doktorunuza 
meningokokal aşıyı sorun!

ÖNLENEBİLİR
MENİNGOKOKAL HASTALIK

Küçük çocuklara ve adolesanlara bu hastalığın 
bulaşma riski yüksektir.

AİLEM  
MENİNGOKOKAL 

HASTALIĞA KARŞI 

KORUNUYOR  
MU?

  Çocuğumun meningokokal 
hastalığa karşı ne tür 
korumaya ihtiyacı var? 

  Daha büyük yaştaki 
çocuklarım da meningokokal 
hastalığa karşı korunuyor mu?

HERKESİ ETKİLEYEBİLİR
MENİNGOKOKAL HASTALIK

SAAT


