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MODÜL 1 

Aşı Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Başkan: Betül Ulukol, İlker Devrim 

Raportör: Yasemin Özsürekci 

Panel Sunumları: 

1. Aşı Uygulamalarında Karşılaşılan Engelleyici Faktörler, Gürsel Özer 

2. Çözüm Önerileri, Erkut Çoşkun 

Grup Çalışmaları 

1. Çocukluk Aşılamasında Sosyal Problemler 

Aktivatör: Songül Yalçın 

2. Çocukluk Aşılamasında Yönetimsel Problemler 

Aktivatör: Mehmet Turgut 

3. Yetişkin aşılamasında problemler 

Aktivatör: Esragül Akıncı 

 

Genel Bilgi 

Aşı programları uygulanırken karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi bunları 

çözmeye yönelik atılacak ilk adımlardan biridir. Bu oturumda bu sıkıntıların tespit 

edilmesine yönelik sunumlar yapıldı. Sorunlar içinde aşı lojistiği özellikle üstünde 

durulan alanlardan biriydi. Aşının ASM’lere tesliminde yaşanan soğuk zincir ve eksik 

teslimat sorunları ile sahada aşıların depolanması ve saklanması ile ilgili sorunlara 

değinildi. ASM-TSM dışında yapılan aşıların elektronik kayıt sistemlerine girişlerinde 

ki yetersizlikler, aşı kırımı ve ziyanını önlemek için yeterli idari tedbirlerin olmaması 

ve aşı teminininde yaşanan sıkıntıların personele yansıtılması gibi sorunlar incelendi. 

Isı aşımı durumunda uygulanacak prosedürlerin standardizasyonuna ihtiyaç 

duyulduğu vurgusu yapıldı. Sağlık net üzerindeki aşı uygulama tarih aralıklarındaki 

rijidite, tek birimli ASM’lerde izin veya rapor gibi durumlarda aşı giriş ve stok 
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kontrol yetkisinde yaşanan sıkıntılar, aşı uygulayan özel hastaneler ve verilerin sağlık 

nette paylaşımındaki aksaklıklar, yine doğum sonrası yapılan hepatit B aşısının 

bildirimindeki aksaklıklar ve okul aşılarında uygulama ve kayıt ile ilgili yaşanan 

sıkıntılar önemli tartışma konularıydı. Eğitim ve alt yapı eksikliklerinin mevcudiyeti 

gibi konulara da değinildikten sonra panel oturumlarına geçildi.   

 

Tartışma 

Panel sunumlarını takiben aktivatörler eşliğinde grup çalışmalarına geçildi. 

1. “Çocukluk aşılamasında sosyal problemler” başlığı tartışıldı 

Toplumsal, kültürel ve dini inançların (damardan bir ajan almak, domuz içeren 

ürünler, helal aşı v.b)  aşılamayı etkilediği belirtildi. Bu nedenle sadece aşının 

faydalarını anlatmak yerine aşı reddini ve altta yatan nedenleri (kültürel, dini nedenler 

v.b)  yöresel, bölgesel ve genel bağlamda anlamanın çok önemli olduğu vurgulandı. 

Resmi olmayan nikahlar ve kimliksiz çocuklar nedeniyle beyan ve resmi takip 

farklılıklarının ve aşıların hasta çocuklardan ziyade sağlam çocuklara yapıldığı 

algısının önemli bir sorun oluşturduğu vurgulandı. Aşılama oranının arttırılması için 

vatandaşlara sorumluluk verilip verilemeyeceği (aileye yönelik yaptırım ya da ödül 

gibi) tartışıldı. Bunun için ailelere hastalık boyutu ve nereden nereye gelindiğine dair 

doğru ve etkin bilgilendirme yapılması önerildi. Çok sayıdaki vizitler nedeniyle 

yapılan harcamalar için risk gruplarının aşılanmasında parasal katkı sağlanabileceği 

önerisi yapıldı. Hastanede özel hastalığı nedeniyle izlenenlerin ve alt grupların 

hastanede aşılama için kaçırılmış fırsatlar açısından önemli bir sorun oluşturduğu 

belirtildi. Bu nedenle hem hemşireler gibi yardımcı sağlık personelinin, hem de 

hekimlerin eğitimi ve hizmet içi eğitimlerinin etkin ve doğru yapılmasının önemi 

vurgulandı. Aşı uygulama noktalarında olumlu ortam yetersizliğinin (kişiyi birebir, 

yüzyüze yüreklendirme veya aydınlatma gibi) de aşılamanın önündeki önemli 

sorunlarından biri olduğu belirtildi. Aile hekimlerinin sürekli poliklinik hizmeti 

verirken (yaklaşık günde 100 hasta bakmaları, gebe takibi, obezite takibi bir çok 

süreçte etkin rol almaları) aşıyı anlatacak yeterli vakitlerinin olmaması ve yoğun 

çalışma şartlarının hekimlere getirdiği mutsuzluğun aşılamayı olumsuz etkilediği 
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belirtildi. Aşı ile önlenebilen hastalıkların bildirimindeki mevzuatın  kolaylaştırılması, 

sayfalarca form doldurmak yerine tek bir tanı tuşu ile bilginin gerekli birimlere 

ulaştırılmasının kolaylaştırılması önerildi. Medyadaki aşı reddinin sahaya yansıması, 

ehliyeti olmayan kişilerin aşı ile ilgili açıklamalar yapması ve bu kişilere yönelik bir 

yaptırımın hukuksal düzende olmaması yine aşılamanın önündeki engellerden bazıları 

olarak vurgulandı. Aşılarla ilgili başarıların çok iyi anlatılamaması ve yetersiz aşı 

propogandasının sorunları arttırıcı rollerinden bahsedildi. Derneklerin desteği ile 

hazırlanacak aşı bilgilendirme broşürlerinin ailelere aşılama anında verilmesinin 

çözümde katkı sağlayabileceği belirtildi. Aşı yan etkisi ile ilgili pek çok durumun 

hukuki davalara dönüşmesi ve bunun kitlesel aşı reddini daha da arttırabileceği 

olasılığı üzerinde duruldu. Bu nedenle açık ve net her uygulama ile ilgili fayda, zarar 

ve risk dengesinin durumlarının ailelere yazılı olarak verilmesi ile bilgi açıklarının 

kapatılması önerildi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin şeffaflığının (hasta sayısı, 

enfeksiyon hastalıklarından ölüm sayısı, v.b) ve sürveyansların doğru ve ulaşılabilir 

olmasının hastalıkların toplum üzerindeki etkilerini daha anlaşılabilir hale getirdiği 

belirtildi. Aşı uygulayıcıların aileye veya hasta yakınlarına karşı olumlu tutum ve 

tavırlarının, sıklaştırılmış kamu spotlarının ve TV dizileri gibi çok izlenen 

programların içinde gizlenmiş bilgilendirmelerin sorunların çözümünde önemli katkı 

sağlayabileceği belirtildi. Son olarak da aşının her çocuğun hakkı olduğu ve aşıyı 

reddeden her ailenin çocuk ihmali açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgusu 

yapıldı.  

2. “Çocukluk aşılamasında yönetimsel problemler” beş alt başlıkta tartışıldı: 

2A. Bütçe 

2B. Mevcut sağlık sisteminde aşılama konusundaki aksaklıkların saptanması ve 

giderilmesi  

2C. Ülkemizdeki aşı üretimine ivme kazandırmak amacıyla ARGE çalışmalarına 

destek olunması 

2D. Aşı tedarik (alım - depolama - dağıtım) problemleri ve uygulamadaki 

aksaklıkların değerlendirilmesi  

2E. İletişim problemleri 

 

2A. Bütçe:  

Aşı giderleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta ve bu durum da 
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bakanlık bütçesinin olması gerekenden daha yüksek görünmesine neden olmaktadır. 

Yani Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde ek bir aşı bütçesi yerine, genel sağlık bütçesi 

içerisinde değerlendirilmesi uygun olabilir. Bu nedenle aşılar için  ilaç giderleri gibi, 

genel bütçeden özel bir pay ayrılmasının yararlı olabileceği vurgulandı. Aşı için 

ayrılan bütçenin her yıl nüfusa göre yeniden düzenlenmesi gerekliliği üzerinde 

duruldu. Ülkedeki yabancı uyruklu kişilerin aşılanması için gereken bütçenin AFAT 

tarafından karşılandığı belirtildi ve bununla ilgili düzenlenmelerin de gerekliliğine 

vurgu yapıldı. Yine hacılara yapılan meningokok aşılarının giderleri Diyanet İşleri 

Başkanlığı’ndan karşılandığı halde, kızamık ve OPV aşılarının maliyetleri Sağlık 

Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Bu bütçe dağılımının ve koordinasyonunun 

da yeniden düzenlenmesi gerekliliği vurgulandı. Salgın gibi ek kitlesel aşılamanın 

yapılması gereken durumların da bütçede göz önünde bulundurularak maliyetlerin 

karşılanabilir ve sürdürülebilir olması gerekliliği belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 

ve özel sağlık sigortalarının bütçelerinde koruyucu hizmetler için bir miktar para 

ayırmaları ile aşılama ile önlenebilen hastalıkların maliyetlerini azaltılabileceği 

vurgulandı ve SUT kapsamında risk grubu aşılarının ödendiği belirtildi. Aşı 

bütçesinin karşılanmasında özel sağlık sigortalarının da devreye sokulması 

önerildi ve aşılama yapılmaması nedeniyle oluşabilecek hastalıkların tedavi 

maliyetlerinin aşılama maliyetinden yüksek olduğunun sigorta şirketlerine 

anlatılması önerildi. Belirli bir bedel karşılığında özel sektör çalışanlarının 

aşılanması için iş yerlerine aşı verilmesinin düşünülebileceği belirtildi. Yeni 

çıkan iş güvenliği yasasında da koruyucu hekimliğin işveren tarafından 

yapılacağı vurgusu paylaşıldı.  

 

2B. Mevcut sağlık sisteminde aşılama konusundaki  aksaklıkların saptanması ve 

giderilmesi: 

Aşı kayıt sistemindeki aksaklıkların giderilmesinin ve ilaç kayıt sistemi gibi bir 

uygulama getirilmelisinin yararlı olabileceği belirtildi. Bugün için sadece aile 

hekimliği sistemine kayıtlı bireyler için görülebilen Sağlık Bakanlığı aşı kayıtlarının 

TC kimlik numarası girişi ile tüm sağlık kurumlarında görülebilmesi sağlanmalıdır 

değerlendirmesi yapıldı. Asistan ve tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminin 

sürdürülebilmesi için ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde (üniversite ve eğitim 

hastaneleri) aşı uygulanmasının önemi üzerinde duruldu. Sağlık personelinin 
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Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) hakkında bilgi yetersizliği olduğu için 

mezuniyet sonrası uyum eğitimlerine GBP ile ilgili bilgilerin dâhil edilmesi 

gerekliliği vurgulandı. Bu konunun aşı karşıtlarıyla ilgili karşılaşılan sorunların 

giderilmesinde de önemli olduğu, bu amaçla bölgesel toplantılar yapılmasının yararlı 

olacağı belirtildi. Aşı karşıtlığıyla mücadele yöntemlerinin belirlenmesi için Bakanlık 

bünyesinde aile hekimlerinin de olduğu geniş paydaşlı çalışma grupları oluşturulması 

gerekliliği vurgulandı. Bu konuda mevzuat çalışmalarının yapıldığı belirtildi ve 

çocuğun üstün yararı gözetilerek aşı yapılmasının sağlanması vurgulandı. 

 

2C. Ülkemizdeki aşı üretimine ivme kazandırmak amacıyla ARGE çalışmalarına 

destek olunması: 

Aktif sürveyansa yönelik AR-GE çalışmalarının yapılması ve bu amaçla ülkemizde 

epidemiyolojik çalışmaların artırılıp buralardan elde edilecek verilerin tek bir merkezde 

toplanması önerildi. AR-GE çalışmaları için genel bütçeye eklemeler yapılması, 

üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının bu çalışmaları yürütmesi ve katılması için 

destek olunması gerektiği belirtildi. Bugün için birçok ülkeden daha iyi durumda olan 

ulusal aşı şemamızın bireysel olarak akademisyenler ve hekimler tarafından 

benimsenmesi için eğitim kurumlarında konuya ağırlık verilmesi sonucuna varıldı. 

2D. Aşı tedarik (alım - depolama - dağıtım) problemleri ve uygulamadaki    

     aksaklıkların değerlendirilmesi: 

Öngörülen aşı sarf ve zayi miktarı dikkate alınarak uygun kullanım süresi içerisinde 

tüketilecek aşıların tam zamanında ana depoya ulaşmasının sağlanmasındaki 

problemler en aza indirilmelidir değerlendirmesi yapıldı. Aşı alımında özel mevzuat 

gerekip gerekmediği tartışıldı ve olması gerekliliği vurgulandı. Bu durumun alımları 

hızlandıracağı görüşü benimsendi. Sağlık çalışanlarına soğuk zincirin önemi her 

fırsatta hatırlatılmalı, özellikle donmanın biyolojik bir ürün olan aşılar üzerindeki 

zaararlı etkisi hatırlatılmalıdır vurgulamaları yapıldı. Bu konuda hizmet içi eğitimlere 

ağırlık verilmesi ve bütün eğitim kurumlarında bu eğitimin sürdürülmesi gerektiği 

belirtildi. 
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2E. İletişim problemleri: 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde TC numarası ile aktive olabilen bir aşı veri tabanı 

oluşturulmalı ve bu tüm sağlık kuruluşlarınca görülebilmelidir denildi. Bu veri tabanı 

ile eksik aşıların saptanıp, kurumlar arasında iletişimin oluşturulabileceği tartışıldı.  

Zehir danışma merkezi gibi ulusal bir aşı danışma hattı kurulmasının önemli bir 

çözüm yolu olabileceği vurgulandı. Aşı takviminin dinamik bir süreç olması nedeni 

ile, takvimde gecikme olması halinde takvimin nasıl etkilendiğinin Aile Hekimliği 

Bilgi Sisteminde ( AHBS ) kullanıcının karşısına çıkması sağlanabilir düşüncesiyle, 

uygun bir program geliştirilmesinin yararlı olacağı belirtildi. Aşı eğitimi konusu ilk ve 

orta dereceli okulların müfredatında da değerlendirilmelidir vurgusu yapıldı. Aşılama 

ile elde edilen başarıların önemi, örneğin difteri ve tetanoz gibi hastalıkları hiç 

görmemiş genç sağlık çalışanları tarafından iyi bilinmemesi ve bunun aşılamanın 

öneminin anlaşılmasını güçleştiren bir durum olarak karşımıza çıktığı belirtildi. Aşı 

sonrası istenmeyen etkiler konusunda hekimlerin yeterli düzeyde izlem yapmaması ve 

yeterli geri bildirim yapılmaması bir diğer önemli iletişimsizlik problemi olarak 

vurgulandı.  

3. “Yetişkin aşılamasında problemler” başlığı tartışıldı. 

Mezuniyet öncesi eğitiminde çekirdek müfredata uygun bilgi, beceri ve tutum 

kazandıracak eğitimin verilmesi ve eğitim kurumları arasında eşgüdüm sağlanmasıyla 

bilgilerin davranışa dönüştürülmesi; yetişkin aşılamasındaki problemleri çözmek için 

önerilen başlıca çözüm önerileri oldu. Ülkemizdeki mevcut sürveyans verilerinin 

analiz edilerek paylaşılmasının da etkin aşılama için çok önemli olduğu, çünkü hangi 

aşının öncelikli yapılacağının ülkemiz verilerinin ışığı altında değerlendirilebileceği 

vurgulandı. Hekimlerin ve hastaların farkındalığının arttırılması, halkın medya 

aracılığı ile bilgilendirilmesi, erişkin aşılamada öncelikli hedeflerin belirlenmesi, risk 

gruplarında (immün süpresif hastalığı olanlar, romatoloji hastaları, gebeler vb) ve 

zorunlu aşı yaptırması geren gruplarda (hac, seyahat vb) fırsatların değerlendirilmesi, 

risk gruplarında aşılamanın performansa yansıması ve acil eylem planı oluşturulmak 

üzere paydaşlarla (yüksek riskli hasta grubuna yönelik dernekler; Sağlık Bakanlığı; 

geri ödeme kurumları; sağlık sigortaları; seyahat sigortaları; eczaneler ve iletişim 

uzmanları) birlikte bir çalışma başlatılması önerildi. 
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Grup Çalışmaları 
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2. Yetişkin aşılama Oranlarının Arttırılması Öneriler 
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3. Yetişkin Aşılamasında Farklı Disiplinlerin İşbirliği 

Aktivatör: Işıl Maral 

 

Genel bilgi 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından yayınlanan 20. yüzyılda 

halk sağlığı alanında gerçekleştirilmiş en önemli 10 başarı listesinde birinci sırada 

bağışıklama gelmektedir. Bu yolla insan ömrü 1900’den 1999’a kadar 25 yıl uzamış 

durumdadır. Bu yüz güldürücü veriye karşılık, bir taraftan da çeşitli çevrelerde aşı 
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karşıtlığı faaliyetleri yürütülmekte, sonuçta dünya genelinde kızamık ve rubella 

salgınları görülebilmektedir.  

Tüm dünyada aşılama oranlarının istenen düzeye ulaşamamasının altında toplum ve 

hekim bazında bilgi eksikliği; aşıların güvenliği konusunda korkular; sağlık 

hizmetinin yetersizliği; aşılama hizmeti veren sorumlulu tutulan sabit bir birimin 

olmaması; aşı tedarikinde kısıtlılıklar ve bu sebeple kaçırılan aşılama fırsatları gibi 

faktörler yatmaktadır. Henüz ülkemizde erişkin koruma programı içerisinde aşılama 

gerektiği yerini alamamıştır. Erişkin aşılamasında başarının altında hekim (uzman 

hekim, aile hekimi), birey ve sağlık otoritesine bağlı faktörler yer almaktadır. Aşı 

hakkında bilgi eksizliği, aşıya güvensizlik, aşıya ulaşmada güçlük, aşıların yan 

etkilerinden korkme, medyadaki aşı karşıtı haberler, aşıyla korunulabilen hastalıklar 

hakkında yeterince bilgi sahibi olmama toplum genelinde “aşı kararsızlığını” 

beslemektedir. Erişkinlerin aşı yaptırmamasına yol açan nedenlerin başında  yüzde 

elli oranında doktorun önermemesi sebep olarak bildirilmektedir. Aşı ile önlenebilir 

hastalıklar hakkında bilgi eksikliği, sağlık okuryazarlığı oranlarının düşük olması, 

aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda şüpheler, aşılamanın çocukluk yaş grubuna 

özgü olduğu algısı, erişkin bağışıklamanın genel değil, seçici bir uygulama olması, 

erişkin bağışıklamasyla iligili geri ödeme sorunlarının olması ve erişkine ait bir aşı 

şemasının olmaması ülkemizde erişkin aşılaması oranlarının düşük olmasına neden 

olmaktadır. Bu durum özellikle sağlık çalışanlarında da belirgin şekilde görülen 

influenza aşısına karşı aşı kararsızlığı aşılama oranlarını belirgin olarak 

düşürmektedir.  

Erişkin aşılamasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri 

arasında  
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 hastalar için eğitim, doktor önerileri, aşılamayaı destekleyici web siteleri 

oluşturulması;  

 sağlık çalışanları için tanınmış bilgi kaynakları /kılavuzlar, web siteleri , tıp 

fakülteleri eğitimi içinde aşılamanın yerinin artırılması;  

 ülke çapında aşı alt yapısının geliştirilmesi;  

 aşı temininin yeterli miktarda ve sürede ücretsiz olarak sağlanması;  

 aşı uygulayıcılarının aşı konusunda eğitiminin artırılması, isteklendirilmesi; 

 aşılama için adil geri ödeme sistemi;  

 uygun hekim grubunun aşıyı sunması, kaçırılan fırsatların yakalanması için 

hatırlatma ve çağırma sistemleri,  

 muayenelere gelmeme durumunda elektronik kayıtlar yoluyla gereken aşıların 

tespit edilerek bakım personeliyle sorumluluğun paylaşılması ve hastaya 

ulaşılması gibi yöntemler sayılabilir.  

 

Tartışma 

Panel sunumlarını takiben, aktivatörler eşliğinde grup çalışmalarına geçildi. 

Birinci grupta “Yetişkin aşılama eması önerileri” üç ana başlıkta tartışıldı. 

1A. Sağlıklı yetişkin aşılaması  

1B. Gebelerde aşılama 

1C. Riskli grupların aşılaması 

 

1A. Sağlıklı yetişkin aşılaması: 

CDC tarafından 2016’da yayınlanan “Erişkin aşılama şeması” dikkate alınarak, 

önerilen aşı şeması aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu noktada yetişkin aşılama 

şemasında öncelikli aşıların belirlenmesi üzerinde duruldu. Yetişkin bağışıklığının 
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ilk sırada yer alması gereken aşısı olan Td’nin (Difteri -Tetanoz), en az bir dozu 

Tdap olacak şekilde 10 yılda bir uygulanması önerildi.  Suçiçeği geçirme öyküsü 

sorgulanarak, geçirmeyenlere seroloji bakılarak , hastalık geçirmediği saptanan 

kişilere iki doz aşılama yapılması uygun görüldü. Kızamık –kabakulak –

kızamıkçık (KKK) aşılamasına hasta bazında karar verilmesi, bir kontrendikasyon 

yoksa en az bir doz yapılması, kızamıkçık aşılamasında gebelik durumuna dikkat 

edilmesi önerildi. HPV aşısının her yaş grubunda kadın ve erkeğe 3 dozda 

uygulanabileceği belirtildi. HPV aşılamasının uygulamaya girerken risk grubuna 

(özellkle seks işçilerine) uygulanmasının öne çıkarılmamasının aşının toplum 

genelinde algılanmasında sorun yaşanmaması ve kabulünün artırılması açısından 

önemli olduğu vurgulandı. Zoster aşısının yaşlı kişilere önerilmesine, bu kişiler 

için geri ödeme veya ücretsiz uygulama kapsamına alınması uygun görüldü. 

İnfluenza aşısının isteyen tüm erişkinlere yapılmasının ve hekimlerin hastaları bu 

konuda bilgilendirmesinin önemi vurgulandı. Sağlık çalışanları arasında influenza 

aşının daha yüksek oranlara çıkarılması için nazal influenza aşının uygulamaya 

alınması önerildi. Hepatit A ve B aşılarının serolojik duruma göre yapılması 

uygun görüldü.  

 

 

 

 

 

 

Tablo: Önerilen erişkin aşılama şeması 

Aşı 19-21 22-26 27-49 50-59 60-64 ≥65 yaş 
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yaş yaş yaş yaş yaş 

İnfluenza Yılda bir 

KPA13 Riskli bireylerde 1 doz 

PPA23      1 doz 

Suçiçeği 2 doz 

Zoster     1 doz 

KKK 1 veya 2 doz   

Td 10 yılda bir, biri Tdap 

HPV(kadın) 3 doz     

HPV(erkek) 3 doz      

Meningokok 

Riskli bireylerde, aşının endikasyonuna ve tipine göre dozlama 

değişir. 

Hepatit A Riskli bireylerde, 2 doz 

Hepatit B Riskli bireylerde, 3 doz 

Hib Riskli bireylerde, endikasyona göre 1 veya 3 doz 

 

1B. Gebe aşılaması 

Gebe takiplerinde tüm gebelik boyunca influenza aşının sorgulanması gerektiği, tüm 

gebe takibi yapan hekimlerin bu konuda bilgi düzeyinin artırılmasının yararlı olacağı 

vurgulandı. Gebelere aşı olmanın gerekliliğini belirten “heyet raporu” şeklinde de 

olabilecek raporların hazırlanması, toplumun kamu spotları ile bu konuda 

bilgilendirilmesi önerildi. Rutin gebe aşılaması dahilinde difteri-tetanoz aşılamasının 

devam etmesi gerektiği vurgulandı.  
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1C. Riskli grupların aşılaması 

Riskli grupların aşılamasında uluslararası aşı şemalarının takip edilmesi önerildi. 

Herhangi bir risk grubu olarak aşılama kararı verilen hastada, başvuruyu fırsat kabul 

ederek  başka risk durumlarının da değerlendirilmesi ve bunlara uygun aşılamaların 

ivedilikle planlamaya alınması ve uygulanması önerildi. Ülkemiz şartlarında 

tetravalan influenza aşısının rutin uygulanmasına gerek olmadığı belirtildi. Immün 

yetmezliği olanlar ve 65 yaş üstü bireyler için yüksek dozlu aşıların temini önerildi.  

Toplumun ve hekimlerin bilgi düzeyinin arttırılması ve farkındalığın sağlanması 

açısından Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında aşılama şemlarının yayınlanması 

önerildi. Surveyans çalışmalarının devam ettirilerek erişkin aşı şemasının 

güncellenmesi önerildi.  

 

İkinci grupta “Yetişkin aşılama oranlarının artırılması ile ilgili öneriler” dört 

başlık altında incelendi. 

2A. Yetişkin aşılamasında hekimlerin farkındalığını artırmak 

2B. Yetişkin aşılamasında planlama ve uygulamalarda devletten beklentiler 

2C. Yetişkin aşılamasında sistem ve altyapı organizasyonu 

2D. Yetişkin aşılamasında hedef grubun farkındalığını artırmak 

 

2A. Yetişkin aşılamasında hekimlerin farkındalığını artırmak: Yetişkin 

aşılamasının artırılması için ilk basamakta hekimlerin bilgi ve farkındalık düzeyinin 

arttırılması ve güncel tutulması gerektiği vurgulandı. Yetişkin aşılamasının dahili ve 

cerrahi branşlarda görev yapan tüm hekimlerin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Tıp 

fakültelerindeki eğitim programlarından başlayarak mezuniyet sonrası da devam 
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edecek şekilde tüm hekimlere yetişkin aşılaması için eğitimler uygulanması, bu 

eğitimlerin niteliğinin arttırılması, ulusal derneklerin düzenlediği kongre ve 

toplantılarda erişkin aşılamasına daha fazla yer verilmesi önerildi.  Uygulamalarda 

isteklendirmenin önem taşıdığı; bunun pozitif performans ile kolaylaşacağı; aşı 

uygulamalarına sağlık kurumlarının döner sermayelerinden ek pay vermek ve 

ödüllendirmek suretiyle hekimlerin desteklenebileceği bildirildi. Aşılamanın branş 

bazında değil, tüm hekimlerin sorumluluğunda olduğu belirtildi. 

 

2B. Yetişkin aşılamasında planlama ve uygulamalarda devletten beklentiler: 

Ülkemiz çocuk aşılamasında edinilmiş tecrübeler ve başarı çerçevesinde erişkin 

aşılamasında benzer ulusal hedef ve statejilerin belirlenmesi ve uygulamaya 

geçilmesi; iş yükü planlamasının yapılması; aşıların devlet temininde bulunması; 

ücretsiz aşılama yapılmasının önemi vurgulandı. Erişkin aşılama programlarının 

izlenmesi, raporlanması, değerlendirilmesi ve araştırmaların desteklenmesi önerildi.  

 

2C. Yetişkin aşılamasında sistem ve altyapı organizasyonu: Aşılama 

programlarının kesintisiz olarak uygulanmasını ve aşılamaya uyumun artırılmasını 

sağlamak amacıyla tüm hastanelerin ve hekimlerin ulaşabileceği bir kayıt sisteminin 

oluşturulması gerekli görüldü. Risk grupları için de uyarı veren bir sistem içeren ayrı 

bir modül eklenmesi; eczanelerin de bu sisteme dahil edilmesi önerildi.  Erişkin aşı 

polikliniklerinin kurulması ve yaygınlaştırılması; buralarda görevlendirilecek aşı 

konusunda eğitilmiş personelin yetiştirilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ile koordineli olarak çalışarak işe girişte aşı kartlarının istenmesi ve eksik aşıların 

tamamlanması için düzenlemelerin yapılması; işyeri hekimleriyle bilgilerin 

paylaşılması ve tüm bu verilerin aile hekimlerinde toplanması önerildi.  
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2D. Yetişkin aşılamasında hedef grubun farkındalığını artırılması: Erişkin 

aşılama konusunda halkın farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalar yapılmasının 

önemi vurgulandı.  Halkın ilgi duyduğu programlar kullanılarak tanıtıcı bilgilerle 

halka ulaşılması, yazılı basına bilgilendirici net mesajlar verilmesi önerildi. Ulusal 

çocuk aşılama programına vatandaşların uyumundan da faydalanılarak çocuğunu 

aşılamaya getirmiş ebeveynleri fırsat bilerek, erişkin aşılamanın halka tanıtılmasının 

yararı üzerinde duruldu.  

 

Üçüncü grupta “Yetişkin aşılamasında farklı disiplinlerin işbirliği” üç başlık 

altında tartışıldı: 

3A. Yetişkin aşılamasında farklı disiplinlerin işbirliğinde paydaşların belirlenmesi 

3B. İşbirliği içerisinde sorundan çözüme gidişin yollarının belirlenmesi 

3C. Yetişkin aşılamasında disiplinler arası organizyon sağlanması. 

 

3A. Yetişkin aşılamasında farklı disiplinlerin işbirliğinde paydaşların 

belirlenmesi: İşbirliğine katılması gereken paydaşlar şu şekilde belirlendi: 

• Üniversiteler 

 Mezuniyet öncesi eğitim : Hekimler, hemşireler. 

 Mezuniyet sonrası eğitim: Tüm branş hekimleri, aşı uygulaması yapan 

birimlerde çalışan hemşireler. 

 Hekimler  
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 Aile hekimleri 

 Enfeksiyon hastalıkları uzmanları 

 Dahiliye uzmanları 

 Onkoloji, Hemotoloji, Romotoloji, Gastroenteroloji,  Endokrinoloji 

uzmanları 

 Göğüs hastalıkları uzmanları 

 Pediatri uzmanları 

 Kardiyoloji uzmanları 

 Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları 

 KBB uzmanları 

 Genel cerrahi uzmanları 

 Halk sağlığı uzmanları 

 İşyeri hekimleri 

 Mikrobiyoloji uzmanları 

 Gerekli olabilecek diğer uzmanlık alanları 

 

 Sivil Toplum Kuruluşları 

 Uzmanlık dernekleri 

 Hasta dernekleri 

 Turizm firma dernekleri (TÜRSAB) 

 

 TC Sağlık Bakanlığı 

 Merkez teşkilat 

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

 Kamu Hastaneleri Kurumu 
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 İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

 Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 

 Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 

 Hukuk Müşavirliği 

 Taşra teşkilatı (iller) 

 Bakanlık bilimsel danışma kurulları 

 Bağışıklama Danışma Kurulu 

 Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Danışma Kurulu 

 Kızamık Danışma Kurulu 

 Polio Eradikasyon Programı Kurulu 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 Maliye Bakanlığı 

 Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 

 Medya 

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

 Aşı tedarikçileri 

3B. İşbirliği içerisinde sorundan çözüme gidişin yollarının belirlenmesi.:Tüm 

disiplinlerin aşılama konusunda görev ve sorumluluğunun belirlenmesi ve 

disiplinlerin bilgi eksikliğinin giderilmesi için çalışmaların yapılması önerildi.  Bu 

kapsamda erişkin aşılama programının sorumlu olan tüm birimler tarafından 

ulaşılabilir bir yerde olmasının sağlanması önem taşımaktadır. Başta Kadın 

Hastalıkları ve Doğum uzmanları olmak üzere tüm branşların erişkin aşılaması 

konusunda farkındalıklarının arttırılması için mezuniyet sonrası eğitimlerde, örneğin 

kongrelerde aşı oturumlarının düzenlenmesi gibi bilgilendirme yapılmasının 
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sağlanmması önerildi. Mezuniyet öncesi eğitimlerde ise aşı karşıtlığı ve bununla baş 

etme konusunda eğitimler verilmesi gerekliliği belirtildi. Aşı karşıtlığı için ortak bir 

dil oluşturulması ve bu amaçla medya ile işbirliği sağlanması önemlidir, denildi. 

3C. Yetişkin aşılamasında disiplinler arası organizyon sağlanması: Erişkin 

aşılamasında yol alınabilmesi için disiplinler arası organizasyonun gerekliliği 

kesindir. Sağlık Bakanlığı tarafından “çok paydaşlı sağlığın geliştirilmesi projesi” 

tanımına uygun bir girişim başlatılarak, Bağışıklama Danışma Kurulu altında bir 

çalışma grubu oluşturulması önerildi. Bu yetkili çalışma grubunun devamlılığının 

olması; erişkin aşılamasını izleyen ve denetleyen bir birim olması; paydaşlara belli 

aralıklarla yapılan çalışmalar konusunda geri bildirim vermesi; birinci, ikinci ve 

üçüncü basamaklar arasında erişkin aşılaması hizmetleri konusunda işbirliğini 

sağlaması gerektiği vurgulandı. Gerektiğinde basamaklı sevk sisteminin 

aktifleştirilmesi gerektiği belirtildi.  
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MODÜL 6 

İNFLUENZA AŞILARI  

Başkan: Emre ALHAN, Meltem TAŞBAKAN  

Raportör: Kübra AYKAÇ 

 

Panel  

1. Çocuklarda ve yetişkinlerde mevsimsel influenza aşılaması:  Mustafa BAKIR  

2. Risk gruplarında influenza aşılaması:  Ateş KARA  

3. Pandemi hazırlığı ve pandemi aşıları:  M. Bahadır Sucaklı  

 

Grup Çalışmaları 

1. Çocuklarda influenza aşılaması;  

    Aktivatör: Emine KOCABAŞ 

2. Yetişkinde influenza aşılaması; 

    Aktivatör: Esin ŞENOL  

3. Risk gruplarında influenza aşılaması;  

    Aktivatör: Abdullah SAYINER 

 

Genel bilgi:  

Grip, influenza virüsünün neden olduğu, damlacık ve temas yoluyla bulaşan bir solunum yolu 

hastalığıdır. İnfluenza virüsü tüm dünyada akut solunum yolu enfeksiyonuna sebep olmakta, 

hafif bir klinik seyirden ölümle sonuçlanan ağır enfeksiyonlara kadar değişen klinik tablolarda 

görülebilmektedir. Kişilerin % 50’sinde belirtisiz/minimal semptomlar görülmekte ve basit 

solunum sistemi enfeksiyonu semptomlarının ise % 10’unda influenza etken olarak 

saptanmaktadır. Olguların bir kısmında ateş + miyalji + öksürük + halsizlik varken,  yaşlı 

veya altta hastalığı olanlarda ciddi komplikasyonlar ve hospitalizasyon gerekebilir. Risk 

grubunda yer alan, ancak aşılanmamış bir kişide ise % 0,1-0,4 oranında mortal 

seyrederebilmektedir. 

Yıllık atak hızı erişkinlerde % 5-10 iken, çocuklarda % 20-30’a kadar artmaktadır. Bir başka 

deyişle çocuklar çok daha kolay hastalanır ve daha sık hastaneye yatar. Ayrıca çocuklarda 

virüsün atılım miktarı ve süresi de erişkinlerden fazladır. Bu nedenle iyileşerek hastaneden 
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taburcu olmuş olan çocuklar bile yaşlılar için risk oluştururlar. Mortalite yaşlılarda daha fazla 

olabilir, ama onlara bulaştıranların da çocuk olduğu unutulmamalıdır. 

Akut otitis media, pnömoni ve sinüzit başta gelen influenza komplikasyonlarıdır, ayrıca 

influenzanın antibiyotik kullanım oranını artırdığını ve buna bağlı ikincil ekonomik kayıpları 

ve komplikasyonları olduğunu da gözönünde bulundurmalıyız.  

Grip virüsü aralarda az sayıda vaka olsa da, Türkiye’de 20 Aralık’tan sonra toplum içinde 

dolaşmaya başlamaktadır. Aşılama zamanına karar verilmesinde aşının yapılmasından 14 gün 

sonra etkinliğinin başlayacağını göz önünde bulundurmamız gerekmektedir ve en son 

önerilere göre de aşı piyasaya çıktıktan sonra hemen yaptırılması ile nadir vakaların da 

önlenebileceği belirtilmiştir. Çok riskli kişilerde eğer o sene influenza atağının uzadığını 

düşünüyorsak 5. aydan sonra ikinci bir doz influenza aşısı yapılabilirliğine dair veriler 

bulunmaktadır. Aşı 30 Haziran’a kadar önerilmektedir, çünkü her yıl gribin aktif olduğu 

dönem değişmektedir,  mevsimsel dağılım kıtalar arası ve ülkeler arası da değişmektedir. 

İnfluenza nedeni ile yıl içinde iki tane atak yaşamaktayız, önce influenza A, ardından 1-1,5 

aylık sakin bir dönemden sonra influenza B’ yi görmekteyiz. Dünya’ da ilk önce Amerika’ da 

salgın atağı başlamakta, bir hafta sonra Avrupa’da ve bir hafta sonra da Türkiye’de atak 

olmaktadır. Ama geçen sene bu süreç ülkemiz için farklılık göstermiştir. Bu sene ilk defa 

güneyden gelen etki ile daha erken grip vakaları görmeye başladık. Ayrıca CDC aşının 

kapsayıcılığını % 10 olarak açıklamış, ancak Türkiye’ de bu oran daha fazla olmuştur.  

Tüm pnömonilerin % 8,5’i, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem ölümlerinin ise % 

2,1’i influenzaya bağlıdır. Sağlık çalışanlarında yıllık insidans % 18,7 olmakla beraber, 

sadece % 7,5’i semptomaktiktir, bu nedenle riskli hastalara bulaş açısından sağlık personeli 

önemli bir konumdadır. Ülkemizde son üç sezonun influenza surveyansı sonuçlarına bakacak 

olursak; 2012-2013’de H1N1, 2013-2014’de H3N2, 2014-2015’de İnfluenza B ve 2015-2016‘ 

da H1N1 baskın olarak görülmekle birlikte, influenza B vakalarının özellikle Şubat 2016’da 

görülme sıklığının arttığını biliyoruz. Bu nedenle bu yılki verilerin yorumlanmasında sezon 

sonu sonuçlarını takip etmek gerekmektedir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi 

(CDC) verilerine göre 2014 ve 2015’de laboratuvar testi ile  influenza tanısı konmuş kişilerde 

altta yatan hastalıklara bakıldığında; tüm yaş grupları için hastanede yatanlarda astım, 

kardiyovasküler hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları, immün yetmezlik, metabolik 

hastalıklar, nörolojik hastalıklar, obezite, hamilelik, renal hastalıklar tespit edilmiştir. Bu 

veriler özellikle aşılanması gereken grupları da bize göstermektedir. Riskli gruplarla teması 
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olan sağlık çalışanları, kreş personeli, yaşlı ve hasta bakımevlerinde çalışanların da aşılanması 

önerilmektedir. Risk grubundaki ve 65 yaşın üzerindeki kişilerde, ayrıca sağlık personeline aşı 

ülkemizde ücretsiz uygulanmaktadır.  

İnfluenza nedeni ile hastaneye en çok yatışı yapılan yaş grubu ise 65 yaş üstüdür sonraki diğer 

iki grup ise 50-64 yaş ve 0-4 yaştır. Erişkinlerin % 7’sinde altta yatan hastalık bulunmazken, 

çocuklarda bu oranın %46 gibi yüksek bir rakam olması dikkat çekicidir. Yani çocuklarda 

altta yatan bir hastalık olmasa bile, sadece çocuk olmak bir risk faktörüdür. Amerika 

verilerine göre influenza ilişkili altta yatan dolaşım ve solunum hastalıkları nedeni ile 

ölümlerin sayısının her yıl ortalama 23,607 (min-maks; 3,349 - 48,614) olduğu tahmin 

edilmektedir. Türkiye verileri için ise çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda 

geçen yıllarda ölen çocukların % 90’ının aşısız olduğu tespit edilmiştir. Eğer H3N2 baskınsa, 

yatış ve ölüm daha fazladır. 2014 ve 2015 sezonunda görüldüğü gibi, aşı antijeni ile dolaşan 

virüs antijeni uyumsuz ise, bu etki daha fazla görülmüştür.  

Günümüzde grip için hem inaktif, hem de canlı attenüe aşılar mevcuttur. Ülkemizde inaktif 

aşılar ruhsatlıdır. Bunları içeriklerine göre üç ana grupta ele almak mümkündür; inaktif tam 

virüs aşıları, canlı attenüe aşılar, inaktif split virüs aşıları. Ayrıca  alt ünite (subviriyon) aşıları 

da mevcuttur, bunlar saflaştırılmış hemaglütinin ve nöraminidaz antijenleridir. Grip aşısından 

beklenen, aktif bağışıklama esasına göre uygun bir immunojen ile uyarı sonucunda aşılanan 

bireyde antiviral immunitenin oluşturulmasıdır. İnfluenza virüslerinin hemaglütinin ve 

nöraminidaz glikoproteinlerine karşı hümoral yanıt ürünleri olan nötralizan antikorların 

sentezlenmesi, yeterli ve uygun koruma sağlamaktadır. Grip aşısı, virüsün genetik ve antijenik 

yapısını değiştirmesi nedeniyle her yıl yenilenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından her yıl sık görülen grip virüsü tipleri belirlenerek üretici firmalara duyurulmakta ve 

o yıl için kullanılacak influenza aşısı üretilmektedir. Ülkemizde uygulanan influenza aşıları 

split virüs aşısıdır. Split aşılar içinde dolaşımdaki virüsler ile uyum gösterecek aşı suşları 

bulunmalıdır, bunun için her aşı iki influenza A (H1N1 ve H3N2) ve bir influenza B olmak 

üzere üç virüs suşu (trivalan: üç bileşenşi) taşımaktadır. 2013-2014 sezonunda kullanıma 

giren kuadrivalan (dört bileşenli) grip aşısı trivalan aşıdan farklı olarak bir influenza B şusu 

antijeni daha içermektedir. Canlı grip aşıları soğuğa adapte edilmiş attenüe influenza 

suşlarından hazırlanan aşılardır. Mevcut canlı aşılar intranazal spreyler şeklinde 

uygulanmaktadır ve özellikle enjeksiyon gerektirmediğinden, salgınlar sırasında kitlesel 

uygulamalar için kolaylık sağlamaktadır. Her ne kadar bu aşılar ile yüksek koruyuculuk 

sağlansa da, canlı aşıların içerisindeki virüslerin mutasyon ile enfeksiyöz orijinal virüs tipine 
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dönüşme olasılığı bulunmaktadır ve canlı virüs yayılımının yanısıra, istenmeyen başka 

reaksiyonlara da neden olabilirler. Ülkemizde bu tip aşılar henüz kullanıma girmemiştir. 

Ülkemizde sadece üç bileşenli Vaxigrip® ve dört bileşenli Fluarix tetra® mevcuttur.  

Grip aşısı 6 ay – 9 yaş arasındaki çocuklara ilk kez yapıldığında en az bir ay ara ile 2 doz 

şeklinde uygulanır. Daha sonraki yıllarda tek doz yeterlidir. Dokuz yaşından büyük 

çocuklarda ve yetişkinlerde tek doz yapılır. Altı–36 ay arasındaki çocuklarda 0.25 ml, daha 

sonraki yaş gruplarında ise 0.5 ml, kas içine uygulanır. Aşının koruyuculuğu yapıldıktan 15 

gün sonra başlar ve 6-8 ay kadar devam eder, yaşlılarda bu süre 4 aya kadar düşmektedir. Aşı 

ile koruyuculuk sağlıklı kişilerde % 80'lere varmaktadır; yaş ilerledikçe koruyuculuk % 50-

60'lara inmekle birlikte, hastalığın hafif geçirilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle yaşlılar için 

yüksek doz grip aşısı ABD‘de onaylanmıştır. Ülkemizde henüz onayı yoktur. 

Dört değerlikli grip aşısının etkinliği ile ilgili bir çalışmada çalışma grubunda 2379 çocuk ve 

kontrol grubunda 2398 çocuk yer almıştır. Bu çalışmada öne çıkan etkinlik düzeylerine 

bakacak olursak, PCR ile konfirme edilmiş herhangi bir influenzadan koruma oranı % 59, orta 

dereceli ve ağır bir hastalıktan koruma oranı ise % 74 olarak bulunmuştur. Aşının 

korumadıklarında aşının etkisi sadece kültür kaynaklı grip aşısında gösterilmiştir. Kültür 

kaynaklı aşıda H1N1’e karşı % 80, tüm virüslere karşı % 70 koruma tespit edilirken, 

korunmayanlarda ise ateş, öksürük, boğaz ağrısı, miyalji, basşağrısı gibi gribal semptomlar aşı 

grubunda daha az görülmüştür. Aşının etkinliğini etkileyen faktörler ise; aşı ile dolaşan virüs 

antijeninin uyumu, aşı ürününün kendisi, hastanın yaşı ve hastanın bağışıklık düzeyidir. 

İnfluenza aşısı sonrası ciddi ve ciddi olmayan yan etkiler görülebilmektedir. En sık olarak 

aşıdan hemen sonra lokal yan etkiler görülür. İskandinav ülkelerinden AS03 adjuvan içeren 

pandemik H1N1 aşısına bağlı nadir narkolepsi/katapleksi bildirilmiştir. Ama mevsimsel grip 

aşılarının hiçbirinde AS03 adjuvanı yoktur. Gullian Barre sendromu (GBS) bazı yıllarda 

0,7:1.000.000 oranında bildirilmiştir. Bu nedenle Son 6 hafta içinde GBS geçirenlere, akut 

ateşli hastalık geçirmekte olanlara ve önceki aşı sonrası anaflaksi geçirenlere aşı yapılmaması 

gerekmektedir. Yumurta allerjisi olan bireyler ise grip aşısı öncesi allerji uzmanına 

yönlendirilmelidir. Aşı yapılması ile önlenebilecek hastalıkların mortalite ve morbiditesi göz 

önünde bulundurulursa, aşının en önemli yan etkisi olan ve çoğu tedavi edilebilen GBS 

gelişmesi oldukça nadirdir. 

Yıl içinde kullanılacak grip aşısı içeriği DSÖ tarafından 5-7 aylık bir süreç sonunda 

belirlenmektedir. GISRS ağı (NICs, WHO CCs, WHO ve WHO H5 Referans Lab) verileri, 

virüslerin antijenik özellikleri, inaktif aşı yapılan kişilerde seroloji çalışmaları, virüslerin 
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genetik karakterizasyonu, antiviral direnç, aşı etkililiği ve potansiyel aşı adayları 

değerlendirilerek grip aşısı içeriği belirlenir. 

2009 pandemisinde altta yatan kronik hastalığı olanların haricinde risk faktörü olarak obezite 

ve hamileliğin de önemli olduğu fark edilmiştir. Aşağıda Amerikan Pediatri Akademisi 

(APA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri sunulmuştur. 

APA 2015 grip aşılama önerileri, 

 >6 ay tüm çocuklara ve ergenlere  

 <5 yaş çocukların bakıcı ve ev halkına 

 Tüm kronik hastalığı olan çocukların bakıcılarına ve ev halkına 

 Sağlık çalışanlarına 

 Tüm gebelere, gebelik planlayan kadınlara, postpartum ve emziren annelere aşı 

uygulanmalıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü önerilerinde ise; 

 En öncelikli grup : Gebeler 

 Diğer öncelikli gruplar: 6-59 ay arası çocuklar, 

                                                               Yaşlılar, 

                                                               Kronik hastalığı olanlar, 

                                                               Sağlık çalışanları olarak belirtilmiştir. 

Koza stratejisi; yaşamın ilk 6 ayında bebekte yeterli maternal antikor olmadığı, aşılamanın 

mümkün olmadığı, aşılama mümkün olsa da yeterli koruma sağlayamayacağı ve ilk 6 ayda 

influenza yüksek mortalite ile seyrettiği için anne ve ev halkının aşılanması ile bulaşın 

önlenmesinin amaçlandığı bir uygulamadır. Bebeklerin influenzadan korunmasında 

boğmacada olduğu gibi önemli bir uygulamadır. 

 

Sounç olarak;  

• Grip her yaşta ve her ülkede önemli bir halk sağlığı sorunudur, 

• Korunmada en etkili yok aşılamadır, 
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• Aşı içeriği her sene detaylı analizler sonucu DSÖ tarafından belirlenir ve aşı her yıl 

tekrarlanır, 

• Grip aşısı güvenlidir. 

 

Tartışma  

Panel sunumlarını takiben, aktivatörler eşliğinde grup çalışmalarına geçildi. 

1. ‘’Çocuklarda İnfluenza Aşılaması’’ konusu 3 başlık altında incelendi. İnfluenza 

aşılaması erişkinlerdeki riskli gruplarda olduğu kadar, çocuklarda da önemlidir, 

denildi.  

1A. Koza stratejisi (Altı ay altı bebeklerin korunması): Otorite olarak Sağlık Bakanlığı 

tarafından koza stratejisinin uygulanmasının önerilmesi ve gebelik aşılaması ile bu stratejinin 

başlanması ve doğum sonrasında da tüm ailenin aşılanması sağlanmalıdır şeklinde bir öneri 

geldi. Sadece ev halkının değil, bakıcıların da aşılanması gerektiği vurgulandı. 

              1B. Aşılamada bilgilendirmenin önemi: Aşının % 100 korumadığı anlatılmalı ile 

aşının koruyucuğu ile ilgili gerçekçi bir açıklama yapılmalıdır, değerlendirmesi yapıldı. 

Soğuk algınlığı ve grip farkının anlatılmasının ve klinik tablonun çocuklarda erişkinlerden 

farklı olduğunun belirtilmesinin önemi üzerinde duruldu. Sadece domuz gribinin değil, diğer 

formların da öldürücülüğü ile ilgili tüm akademisyenlerin bilgilendirme yapması önerildi. 6  - 

59 ay arası tüm çocuklara ailelere bilgi verilerek her yıl için fırsat yakalandığında influenza 

aşısı yapılmasınin önerilmesi gerektiği ve bu bilgilendirmenin tüm ilgili birimlerce ortak dil 

kullanılarak yapılmasının önemi vurgulandı.  Sadece bireysel bazda değil, kitle iletişim 

araçları ile de aşılamanın önemi anlatılmalıdır, vurgusu yapıldı. 

             1C. Çocukluk çağında influenza aşılamasının İzlemi ve önerilmesi: İnfluenza aşısının 

aşı takip sistemine alınması ve muayenehaneler ile özel kurumların aşı uygulama sistemine 

dahil edilmesi önerildi. Aşının reçete edilmesi yada  SGK kapsamına alınması durumunda 

sistemde aşının uygulandığının görülebilirliğinin sağlanmasının önemli olduğu belirtildi. 

Aşının neden her yıl yapılması gerektiğinin ailelere anlatılmasıı gereklidir. 6 ay-59 ay arası 

tüm çocuklara ailelere bilgi verilerek, her yıl için fırsat yakalandığında influenza aşısı 

yapılması önerilebilir ve bu bilgilendirmenin tüm ilgili birimlerce ortak dil kullanılarak 

yapılması uygun olacaktır. Piyasaya çıktığı en erken dönemde aşının önerilmesi ve 4’lü aşının 
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3 yaş altında yapılmaması konusunda hekimlere bilgi verilmelidir. Çocuklarda immün 

yetmezlik sorgulanmalı ve varsa mutlaka aşıları ona göre ayarlanmalıdır.  

İnfluenza konusundaki Sağlık Bakanlığı bilgilendirme broşürlerinin influenza mevsiminden 

önce birimlere ulaştırılması yararlı olacaktır, denildi. Antiviral ilaçlara direnç gelişimini 

önlemek açısından , bir halk sağlığı sorunu oluşturabileceğinden, aşılamanın Sağlık Bakanlığı 

tarafından önerilmesinin aşılamaya yardımcı olacağı vurgulandı.    

2. "Yetişkinde influenza aşılaması" konusu 3 alt başlıkta tartışıldı. Bir önceki 

çalıştaydaki başlıklar tekrar ele alınıp bunlardan ne kadarı yerine getirildiği tartışıldı 

ve yerine getirilmeyenlerle ilgili ek önerilir konuşuldu. 

3.  

2A. Yetişkinlerde influenza enfeksiyonunun ülkemizdeki durumu: 2003 yılından bu 

yana yapılan sürveyans verilerinin düzenli bir şekilde oluşturulduğuna kısmen katılım 

oldu.  Toplanan verilerin paylaşım zamanlaması ile ilgili eksiklikler bulunduğu, iyi bir 

sürveyans yapılsa da maliyet, mortalite, morbidite verilerinin en azından son  birkaç 

sezonu içerir şekilde risk gruplarına bakan hekim ve derneklerle zamanında 

paylaşılarak aşı öneri gücünün artırılabileceği vurgulandı. Veri araştırmaları için 

Sağlık Bakanlığı’nın derneklerden veya ilgili kişilerden destek almasının yararlı 

olabileceği belirtildi.  

 

2B. Yetişkinlerde influenza aşılamasının ülkemizdeki durumu:  Ülkemizdeki aşılama 

oranlarının çok düşük olduğu ve hedef risk gruplarının belirlenmesi ile ilgili yeni 

yaklaşımlara ihtiyaç olduğu belirtildi. Aile sağlığı merkezlerinde aşı uygulaması için 

kolay hatırlatıcı modül örnekleri ile aşı uygulama sıklığının arttırılabileceği 

vurgulandı. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının arttırılması için zorunlu aşılama 

uygulaması veya aşılanmayanların bildirge imzalayarak üzerine düşen sorumluluğu 

alması sağlanmalı, görüşü belirlendi. Otoimmün ya da nörolojik hastalığı olanlar gibi 

çekinceli gruplar için kuvvetli ve dayanaklı önerilerde bulunulmalıdır, denildi. Yaşlı 

bakım evlerinde aşı zorunlu tutulmalı, şeklinde vurgu yapıldı. Hac aşılama fırsatı 

olarak değerlendirilmeli ve seyahat öncesi aşılama için doktorlar öneride bulunmalı, 

önerisi yapıldı.  

 

2C. Yetişkinlerde influenza aşılamasının arttırılmasında derneklerden beklentiler: 
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Derneklerden erişkin aşılaması ile ilgili ajanda çıkaranlar ve rehber hazırlığı içinde 

bulunanların olduğu belirtildi, konuda işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı.  

 

3. Risk gruplarında influenza aşılaması:  

3A. İnfluenza aşılaması için öncelikli grupların belirlenmesi: İnfluenza aşısılamasının 

olabildiğince çok kişinin kapsaması toplumsal etkisini artıracaktır. sadece spesifik gruplarla 

sınırlı kalmamalıdır. Önem sırasına göre sıralama yaparsak; 

• Hamileler 

• Sağlık çalışanları 

• 6 ay – 5 yaş arası çocuklar 

• > 65 yaş erişkinler 

• <19 yaş, uzun süreli aspirin tedavisi alanlar 

• Kronik medikal sorunları olanlar (solunumsal, kardiyovasküler, renal, hepatik, 

hematolojik, metabolik, nörolojik, nöromüsküler) 

• Bağışıklığı baskılanmış bireyler 

• Morbid obezler (BMI > 40) 

• Ayrıca isteyen herkese influenza aşısı uygulanmalıdır. 

İnfluenza nedeniyle hospitalize edilen erişkinlerin % 7sinde eşlik eden herhangi bir hastalığın 

bulunmadığının da akılda tutulması gerektiği vurgulandı.  

3B. Risk Gruplarında Aşının Etkinliği: Hamilelerde; etkinlik ve güvenliliğe ilişkin yeterli veri 

bulunmamakla birlikte, KOAH ve kardiyovasküler hastalığı olanlarda etkinlik kanıtlarının 

bulunduğu belirtildi.  Astımda etkinliğine ilişkin ve kronik böbrek yetmezliğinde 

immünojenisiteye ilişkin yeterli kanıtın olmadığı,  ama bu grupta gelişen hastalıklarda yüksek 

mortalite ve morbidite geliştiği vurgulandı. İmmün süpresif tedavi alanlarda etkinliğe ilişkin 

sınırlı sayıda veri bulunduğu belirlendi. 

Yaşlılarda; yaş ilerledikçe aşılamaya immün yanıtın daha zayıf olduğu ve oluşan yanıtın daha 

erken kaybolduğu belirtildi. Bu nedenle yaşlılarda ülkemizde de yüksek doz antijenle aşılama 

yapılabileceği belirtildi. Dört bileşenli  aşılamanın bu gruba öncelikli olarak yapılması 
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düşünülebilir, denildi. Elimizde bulunan aşının çift doz yapılmasına ilişkin kanıt bulunmadığı 

ve bu konuda  araştırma yapılması gerektiği vurgulandı. Koza stratejisinin uygulanması bu 

yaş gurubu hastalar için de enfeksiyonun oluşumunun önlenmesi açıdından önemlidir, denildi. 

Nörolojik hastalıklarda; aşılama sonrası 1 milyonda 0,7 oranında görülen Gullian-Barre 

Sendromu görülmektedir. Aşılama yaparken kar - zar hesabının göz önünde 

bulundurulmasının önemi vurgulandı. Ender olarak gelişen bir sendrom olduğu ve  kronik 

nörolojik sendromu olanların influenza sonrası mortalite ve morbidite oranlarının yüksek 

olduğu belirtildi. Sadece önceki grip aşılamalarından sonra 6  hafta içinde GBS gelişenler 

dışında, tüm nörolojik hastalıkları olanlara aşı uygulamasının gerektiği vurgulandı. 

Bağışıklığı baskılanmış hastalarda (hematolojik maligniteler, KİT alıcıları, solid organ tümörü 

olanlar, bağ dokusu hastalığı vb nedenlerle uzun süreli immun süpresif tedavi alanlar); her 

türlü enfeksiyonların yüksek oranda mortalite ve morbiditeye yol açtığı bilinmektedir, bu 

nedenle en çok aşıya ihtiyacı olan risk gruplarından biridir. İnaktif influenza aşısının bu grup 

için güvenlli olması nedeni ile mümkünse immun süpresif tedavi başlamadan en az 2 hafta 

öncesinde yapılmalsı,  yapılamadıysa herhangi bir zaman yapılalabileceği belirtildi. Bu grupta 

bağışıklı sistemi yanıtının da az olması nedeni ile koza stratejisinin önemi vurgulandı.  

 

Sağlık çalışanları için; zorunlu aşılama uygulanamaz. Bilinçlendirme, farkındalığın artırılması 

yoluyla aşılama oranlarının arttırılması önemlidir. Tıp eğitimi içeriği (hastalık yükü, gerçek 

yaşam deneyimleri/örnekleri) değiştirilerek, aşılamanın öneminin vurgulanmasının yararlı 

olabileceği belirtildi.  İnfluenza koryuculuk oranının en az %50 olarak belirtilmesinin sağlık 

çalışanlarının aşılanma oranlarını etkilediğ, bu konuda yeni araştırmaların yapılması gerektiği 

belirtildi. Sağlıkta kalite standartları - akreditasyon çalışmalarında, aşılanmanın bir kalite 

göstergesi olarak tanımlanmasının yararlı olacağı düşünüldü. Aşılamanın yaygınlaşması ve 

erişiminin kolaylaşması için 2. ve 3. basamak merkezlerde, erişkin aşı merkezleri 

kurulmalıdır, denildi.  
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ULUSAL AŞI ÇALIŞTAYI - MODÜL 2 

ÖZEL DURUMLARDA AŞILAMA 

Başkan: Recep Öztürk, Ahmet Soysal 

Raportör: Eda Karadağ Öncel 

Panel sunumları: 

1. Hac Aşılaması, Levent Akın 

2. Düzensiz Göçmenlerde Aşılama, Z. Işıl Ata 

3. İmmün Yetmezliklerde Aşılama, Yıldız Camcıoğlu 

Grup çalışmaları: 

1. Seyahat Aşılaması 

 Aktivatör: Mine Durusu Tanrıöver 

2. İmmün Yetmezliklerde Aşılama 

 Aktivatör: Yıldız Camcıoğlu 

3. Olağanüstü Durumlarda Aşılama (Göç etme, savaş) 

 Aktivatör: Ümit Özdemirer 

4. Asker Aşılaması 

Aktivatör: Bülent Beşirbellioğlu 

 

Genel bilgi 

Rutin aşılama yapılan grubun dışında da birçok gruba aşı yapılması gerekmektedir. Her bir 

grup için aşılama takvimleri farklıdır. Bu grupta prematüreler ve düşük doğum ağırlıklı 

bebekler, gebeler, immün yetmezliği olan bireyler, kendisinde yada ailesinde konvulsiyon 

öyküsü olan bireyler, kronik hastalığı olan bireyler, sığınmacılar ve göçmenler, uluslararası 

seyahat edenler, sağlık çalışanları yer almaktadır. Ülkemizde en sık sorun yaşadığımız özel 

gruplar seçilmiş ve grup çalışmaları öncesinde panelde tartışılmıştır.  
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Tartışma 

Panel sunumlarını takiben, aktivatörler eşliğinde grup çalışmalarına geçildi. 

1. Seyahat aşılaması 

Toplumun bir çok kesimi için seyahat aşılaması gerekmektedir. Bu grup içinde 

gazeteciler, akademisyenler ve hacı adayları gibi birçok grup yer almaktadır. 

Aşılamanın ziyaretten en az 10 gün önce yapılması gerektiğinden,  aşıların 

zamanlaması ve insanların bu konuda bilgilendirilmesi çok önemlidir. Birçok insan 

sadece aşılama belgesi almaya çalışmaktadır. Oysa ki sadece aşı ile ilgili değil, 

kemoprofilaksi ve hijyen gibi genel seyahat sağlığı açısından da bilgilendirilme 

gereklidir. 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde, yurt dışına 

çıkacaklara seyahat sağlığı hizmeti veren 43 Seyahat Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. 

Bu merkezlerde, hastalıklara karşı aşı yapıldıktan sonra bazı ülkelere giriş için zorunlu 

olarak gösterilmesi istenen ve İngilizce, Fransızca, Türkçe olarak hazırlanan 

“uluslararası aşı sertifikası” düzenlenmektdir. Seyahat sağlığı merkezlerinde, riskli 

bölgelere giden kişiler için zorunlu olan “sarıhumma aşısı” yapma ve “uluslararası aşı 

sertifikası” düzenleme hizmetleri dışında vatandaşlara, seyahat öncesi muayene, 

seyahat süresince karşılaşılabilecek sağlık sorunları ve korunma, aşılama, seyahat 

süresince ihtiyaç duyulabilecek ilaçlar konuların da hizmet verilmektedir. Günümüzde 

seyahat sağlığı bilgi hattı ve web sitesi güncel bilgiler sunmaktadır 

(http://www.seyahatsagligi.gov.tr/)  ayrıca bu konuda CDC, ECDC, WHO önerileri de 

bulunmaktadır. Bu önerilerde seyahat aşılarının gerekliliği, maliyeti (Japon ensefaliti 

aşısı, kolera aşısı, tifo aşısı), aşıların kimlere yapılıp yapılmaması gerektiği ile ilgili 

bilgiler mevcuttur. Seyahate gidecek kişiler seyahat sağlığı ile ilgili bilgileri 

TURSAB, THY, diğer havayolları şirketleri, kamu spotları, Hudut ve Sahiller Genel 

Müdürlüğü’nden alabilmektedir. Ayrıca Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

seyahat sağlığı danışma hattından (444 77 34) seyahate gidecek kişiler aşılar ile ilgili 

sorularını sorabilmektedir. 

Sağlık okuryazarlığının ve doktorların eğitimlerinin arttırılması ve seyahate çıkacak 

kişilere otomatik hatırlatma mesajlarının gönderilmesi aşılamayı artırabilecektir.  

Seyahat aşılaması yapılacak kişiler seyahat bilgi hattı, seyahat sağlığı web sitesine 

yönlendirilebilmektedir. Seyahat sağlığı hizmeti veren 43 Seyahat Sağlığı 

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/
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Merkezi  bulunmaktadır. Ayrıca rutin olmamakla birlikte bazı havaalanlarında da 

aşılar uygulanabilmektedir.  

Bilgilerin belli aralıklarla güncellenmesi gereklidir, bunu da TC Sağlık Bakanlığı Aşı 

Dairesi ve Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün yapabileceği konusu tartışıldı. 

Ayrıca aşılama eğitimlerinde seyahat aşılamasının bir bileşen olması ve seyahat 

sağlığı hizmet bilincinin geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı.  

Hac aşılaması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmektedir, ancak bazı 

seyahat aşıları Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. Tüm 

seyahat aşılamalarının tek bir merkezde toplanmasının işleyişi kolaylaştıracağı 

üzerinde duruldu.  

Seyahat aşılaması kayıtları Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından düzenli 

olarak tutulmaktadır, bu aşı kayıtlarının sağlık bilgi sistemine entegrasyonunun 

gerekliliği de toplantı da tartışıldı. Ayrıca riskli bölgeye seyahate giden kişinin daha 

sonraki izlemi ile ilgili olası hastalık tanımına uyanlar izlenmektedir.  

 

2. İmmün yetmezliklerde aşılama 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde immün yetmezlikli kişilerin sayısı hızla 

artmaktadır. Ülkemizde, gelişen sağlık hizmetleri ve artan yaşam kalitesi, doğumsal 

immün yetmezlikli çocuklarda, malignensi nedeniyle kemoterapi alan ve 

transplantasyon yapılan çocukların yaşam süresinin uzaması, ayrıca bu durumdaki 

çocukların sayısındaki artış, immünkompremize popülasyonda görülen artıştan 

sorumlu faktörlerdir. Sayıca giderek artan bu grubun aşılamasında karşılaşılan 

güçlükler ve öneriler grup çalışmasında tartışıldı. 

İmmün yetmezlikli hastalar için ilk değerlendirmede lenfopeninin önemi vurgulandı 

ve özellikle 0-1 yaş yenidoğan  ve  sütçocuklarında <3000/mm
3 

ve >1 yaş çocuklarda                

<1500/mm
3
’daki lenfosit sayısının lenfopeni kabul edilmesi gerektiği belirtildi.  

 

Primer immün yetmezlikli gruptaki hastalıklarda aşılama değerlendirildi. 

- Ağır kombine immün yetmezlikli çocuklara BCG, Salmonella typhi (Ty21a) gibi 

canlı bakteri aşılarının ve oral polio (Sabin), kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği, 

herpes zoster, rotavirus, sarı humma gibi canlı viral aşıların, ayrıca canli attenue 

influenza aşısının da yapılmaması gerektiği belirtildi. 

Kısmi t hücre eksiklikleri için hastaların herhangi bir canlı  aşı yapılmadan önce 

mutlaka  bireysel olarak immün durumunun belirlenmesi önerildi. 
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B hücre yetmezliğinde konjuge polisakkarit aşıları (pnömokok, Hib, meningokok), 

4’lü ve 5’li kombine aşılar gibi tüm inaktif aşılar yapılabilir. Bununla birlikte immün 

globülin alan hastalarda ve ağır yetmezlik durumlarında aşı sonrası aşı koruyuculuğu 

iyi değildir. Hem aşı yanıtı yetersiz olduğundan, hem de ağır yan etkiler 

görülebileceğinden, orta-ağır B hücreli immün yetersizlikte suçiçeği, OPA ve KKK 

gibi canlı aşıların yapılmaması önerildi. 

Fagositin sayısal ve iİşlevsel bozukluklarından lökosit adezyon defekti bulunan 

hastalara canlı aşılar yapılmamalıdır, değerlendirmesi yapıldı. Kronik granülomatöz 

hastalıkta canlı bakteri aşıları, özellikle de BCG ve Salmonella typhi (Ty21a) aşısı 

yapılmamalıdır, denildi Bu gruptaki hastalara diğer tüm  inaktif aşılar yapılabilir. 

Pnömokok aşısı  erken yaşlarda yapıldıktan sonra  2 yaşında PPSV23 veya en son 

PCV den 8 hafta sonra  ve 5 yıl sonra  PPSV23  rapel önerildi. 

Kompleman eksikliği olanlarda; meningokok ve pnömokok aşıları mutlaka yapılmalı, 

ancak aynı  zamanda kullanıldığında antikor yanıtlarında interferans  olabileceğinden,  

MCV4-D (Menectra) 4 doz PCV 13 aşılamasının  bitiminden 4 hafta sonra ve 22 ay  

üzerindekilere uygulanmalıdır. 

IRAK 4 ve MyD88  hastalarına meningokok ve pnömokok aşıları yapılmalıdır, ancak 

bu grupta antikor yanıtının yetersiz olabileceği bilinmelidir. 

IFN-γ R ve IL-12R eksikliği olan hastalara BCG ve Salmonella typhi (Ty21a) aşısı 

yapılmamalıdır. Bu gruplara diğer tüm  inaktif aşılar yapılabilmektedir. 

 

Primer immün yetmezliği olan çocukların ailelerine inaktif influenza aşısı mutlaka 

önerilmelidir. 

 

Romatolojik hastalığı olanlarda; glukokortikoid ≥2 mg/kg veya 2 haftadan uzun 

süredir 20 mg/gün veya intravenöz pulse steroid alanlarda, metotreksat >15 mg/m
2
/hf, 

siklosporin >2.5 mg/kg/gün, sulfosalazin >40 mg/kg/gün veya >2 g/gün,  azatioprin 

>3 mg/kg/gün, 6-merkaptopürin >1.5 mg/kg/gün, leflunomid >0.5 mg/kg/gün, 

siklofosfamid (oral) >2mg/kg/gün kullananlara canlı aşılar yapılmamalıdır. 

Methotrexate <15 mg/m
2
/hafta ve  düşük kortokosteroid  dozlarında:   KKK, VZV, 

sarı humma rapelleri yapılabilir. Bu tedavilere başlamadan  önce mutlaka varisella 

zoster serolojisi bakılmalı , antikor yok ise hastanın  en az 4 hafta önce aşılanması 

önerilmelidir. İmmünmodülatör tedavi, rituksimab ve anti-TNF tedavisi alanlar 
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serolojik olarak izlenmelidir. Bu gruplarda canlı aşılara antikor yanıtlarının sağlıklılara 

göre %18-20 oranında daha düşük olduğu unutulmamalıdır. 

 

Aspleni durumunda pnömokok ve meningokok aşıları mutlaka yapılmalı ve 

aralarındaki süre en az 4 hafta olmalıdır. 

 

Gebelerde aşılama değerlendiriildi. Gebelik sırasında inaktif influenza, DTaP, DT, 

tetanoz aşılarının yapılabileceği vurgulandı.  

 

Kronik hastalıklar başlığı altında siroz ve karaciğer yetersizlikleri, kronik akciğer 

hastalıkları ve diyabetli hastalara yapılması gereken aşılar tartışıldı. Siroz ve karaciğer 

yetersizliği olanlara inaktif influenza aşısı, kronik akciğer hastalıkları olanlara inaktif 

influenza ve pnömokok aşıları, diyabetli hastalara inaktif influenza ve pnömokok 

aşılarının yapılması önerildi. 

 

Solid organ transplantasyonu yapılanlara aşağıdaki tabloya uygun aşılama şeması 

planması gerektiği vurgulandı. 

Aşı T*. önce /T. sonra   Ek öneri 

TD toksoid 2 / 1 Transplant’dan önce primer 

aşılar, Rapel dozu (erişkin) 

Poliovirus 2 / Serolojiye göre       T. önce primer aşıları tamamla  

Konjuge Hib 1      Çocuklara 

Pnömokok 2 / 2 Çocuk ve erişkinlere 

Influenza 2 / 2 Çocuk ve erişkinlere 

Hepatit B 2 / Serolojiye göre Seronegatif  erişkin ve çocuklar 

Hepatit A 1 / Serolojiye göre Çocuk ve erişkinlere 

MMR 

  

2 / kontrendike Transplant’dan önce primer 

aşılar tamamlanmalı  

Su çiçeği 2 / önerilmez Seronegatif hastaya  

*Transplantasyon 

 

Kök hücre transplantasyonu yapılan hastalara önerilen aşılama şeması aşağıdaki 

gibidir: 
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Aşı Öneri   Ek öneri 

Tetanoz + difteri toksoid Evet Transplantdan 6-12 ay sonra 3 

doz  DT 

Influenza Evet Transplantdan 6-12 ay sonra 

İnaktif  polio Evet Transplantdan 6-12 ay sonra 3 

doz  

Konjuge Hib Evet Transplantdan 6-12 ay sonra 2-

3 doz 

Polisakkarid pnömokok Evet Transplantdan 6-12 ay sonra 1 - 

2 doz 

Konjuge Pnömokok Bireysel Çocuklar, kronik GVHD’li 

hastalar 

Hepatit B Bölgesel Transplantdan 6-12 ay sonra 3 

doz 

Kızamık Bireysel koşullar Transplantdan 24 ay sonra 

GVHD hastalara verilmez 

Kızamıkçık Bireysel Gebe olacak kadınlara  

Su çiçeği Bireysel koşullar Seronegatif  hasta. KİT’den 

24 ay sonra 

 

Semptomatik veya asemptomatik HIV hastaları aşılamadan önce immünolojik açıdan 

değerlendirilmelidir. Bu gruba DTap,  Tdap, IPV, hepatit B,  hepatit A, Hib, inaktif 

influenza, meningokok aşıları ve konjuge/ polisakkarit pnömokok yapılabilir. HIV 

pozitif  hastaların  eğer  CD4+T lenfosit sayısı %25’in üstünde ise; BCG(TB insidansı 

yüksek), KKK ve  suçiçeği aşısı; HIV ile enfekte çocuklara  CD4+ T lenfosit oranı 

%15-24  ise suçiçeği aşısı yapılabilir. 

Adolesan ve erişkinlerde CD4+ T lenfosit sayısı 200 hücre/microL eşit veya üzerinde 

ise su çiçeği yapılabilir. 

İnflamatuvar bağırsak hastalığı olanlarda immün supresyon durumu verilen immün 

baskılayıcı tedaviye bağlı olmaktadır. Canlı aşı  uygulaması ve immün baskılayıcı 

ilaçlar  ile  tedaviye başlanması  arasındaki süre için  belirlenmiş bir veri  yoktur. 

Ancak suçiçeği aşısından >4  hafta, KKK aşısından  >6 hafta  sonra immünsuppresif  

tedaviye  başlanması önerilmektedir. 

Yüksek doz prednisolon ve eşdeğer ilacın  15 günden fazla  günde 2mg/kg veya 10 kg 

üstünde bir çocuğun günde  20mg’ın üstündeki dozda  verilmesi canlı aşı uygulanması 

için sakıncalıdır.   
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Tedavi bitiminden 3 ay sonra aşı uygulanabilir, bazıları bu  süreyi 4 haftaya  

indirilebileceğini ileri sürmektedir. 6-merkaptapürin/azatioprin, metotreksat veya diğer 

biyolojik ürünlerin tedavi bitiminden 3 ay sonra  aşılar uygulanabilir. 

 

Grup çalışmasında ayrıca aşı yapılacak tüm çocuklara aşı uygulanmadan önce bazı 

soruların sorulması ile immün yetmezliklerle ilgili ipucu elde edilebileceği tartışıldı. 

Canlı aşı yapılmadan  aileye veya ergen ise kendisine şu soruların sorulmasının 

gerektiği belirtildi: 

- Çocukta  veya  beraber yaşadığı evin bireylerinde herhangi bir immün yetersizlik  

var mı? 

- Yakın tarihte (son 3 ay) kan, kan ürünü, immün globulin verildi mi? 

- Nörolojik sorun geçirmiş  mi veya var mı? 

- Herhangi bir hastalık nedeniyle bir doktor tarafından takip ediliyor mu? 

- Ergen ise gebelik veya  gelecek 3 ay içinde gebe olma olasılığı var mı? 

 

İmmün yetmezlikli hastalara hangi aşıların yapılıp yapılamayacağı ellerine yazılıp 

verilmelidir. Bu hastalara aşılama ile ilgili bir bilgilendirme kitapçığının 

hazırlanmasının eksik ve yanlış uygulamaların önüne geçeceği tartışıldı. Aynı 

zamanda immün yetmezlikli hastaların aşı kartlarında serolojik değerlendirmelerin 

yazılacağı bir alanın olmasının faydalı olacağı belirtildi. Bu grubun aşılamasının 

hastaların izlendiği merkezlerde yapılması önerildi, ayrıca ilgili aile hekimleri ile 

iletişim halinde olunmasının ailelerinin aşılanmasının sağlanmasında önemli olduğu 

vurgulandı. 

Tüm derneklerin izlediği immün yetmezlikli hasta gruplarının belirlenmesi ve bunların 

aşılanması için özel aşı şemalarının oluşturulması gerekliliği belirtildi. 

 

3. Olağanüstü durumlarda aşılama (göç etme, savaş) 

Ülkemizde şu an en büyük sorun Suriyeli göçmenlerin ülkemize yoğun bir şekilde 

giriş yapmasıdır, denildi. Bu nedenle ülkemizde düzensiz göçmen, deprem, doğal afet 

gibi nedenlerle etkilenen il ve bölgelerde sürveyansın düzenli ve güçlü yapılabilmesi 

için personel takviyesinin gözden geçirilmesi ve mümkünse kızamık ve tetanoz içeren 

aşılara ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi. Aşılama çalışmalarından elde edilen 

verilerin bir müddet sonra artık ayrı veriler şeklinde değil analizinin kolay olabilmesi 

ve müdahaleleri kolaylaştırabilmek için tek bir veri tabanında birleştirilmesi önerildi. 
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Kamplarda hepatit A ve su çiçeği ile oluşacak salgınlar esnasında o andaki nüfus yaş 

profiline göre aşılama çalışmalarının değerlendirilerek yapılması gerekliliği 

vurgulandı. 

Mernis ve diğer bazı sistemlerin (örneğin AFAD) birbirlerini görmeleri sağlanarak, 

bilgiye ulaşılması ve yapılan tespitler sonucunda aşılama çalışmalarının yapılması 

gerektiği söylendi. 

TSM’ler tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti için tüm kaynaklar; özellikle muhtar, 

toplumun ileri gelenleri, hatta mümkünse güvenlik güçleri ve mahalle sakinleri 

aracılığıyla  bulunup  aşılanmalarının sağlanması gereklidir. 

Göçmenler için hizmetlerin koordinasyonu Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından, bağışıklama hizmeti Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Ülkemize şu an kontrollü girişlerde; 

OPV 0-15 ay 

KKK 9 ay-7 yaş 

DTaB-IPV-Hib <7 yaş 

Dtab-IPV (7-12yaş) 

Tetanoz aşısı 15-49 yaş kadınlara uygulanmaktadır. Rutin aşılama hizmeti 0-11 aylık 

bebeklere, 15-49 yaş kadınlara ve okul çağı çocuklarına uygulanmaktadır. 

Ayrıca bu grup çalışmasında bazı sorulara yanıt aranması gereği vurgulanmıştır. 

Sorular aşağıda belirtilmiştir: 

-Bakanlığın verileri arasında görülen aşıyla önlenebilir hastalıklar var mı? Görülen 

hastalıklara karşı bir program yapılabilir mi? 

-Kamplarda görülen aşılama oranı ve bu oranın artırılma çabası geliştirilebilir mi? 

-Kamplarda çalışan kişilerin (kendilerinin)aşılanması konusunda çalışmalar 

yapılabiliyor mu? 

-Sınırdan kontrollü geçişlerde ne kadar OPA ve KKK aşısı yapılabilmektedir? Bu 

konuda bir oran söz konusu mudur? 

-Sağlık sistemimiz özellikle birinci basamakta, ister TC vatandaşı, ister yabancı olsun 

Türkiye içerisinde yer değiştirdiğinde yeterince takip etmeye yeterli midir? Mutlaka 

bu olay tanımlanmış bir bölge şeklinde ele alınmalı hatta ilçe ve daha küçük 

birimlerde takip edilebilecek şekilde düzenlenmelidir. 

-Bir takip sistemi oluşturulduğunda biometrik kimliklerle yapılan aşıların kişi bazında 

eşleştirilerek sisteme kayıt edilmesi yapılabilinir mi? 
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4. Askerlerde aşılama 

Askerlere rutin olarak Td ve polisakkarit meningokok aşısı yapılmaktadır. Yurtiçi 

harekat ve görevlerde ek bir aşı önerilmezken, yurtdışı görevlerde gidilen bölgenin 

özelliklerine göre belirli kılavuzlar izlenerek aşılamanın uygulandığı ve korunma ile 

ilgili bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.  

Grip aşısı yurt dışı bölgelerde kış geçirilecekse, personel kaybı ve iş gücü zaafiyeti 

olduğu durumlarda uygulanmaktadır ancak rutinde yapılmamaktadır. 

Aşıların üretim ve temini ile ilgili yapılan tartışmada milli aşı üretiminin önemi 

vurgulandı ve en kötü senaryolar göz önünde bulundurulduğunda yeterince aşıya 

ulaşılıp ulaşılamayacağı tartışıldı.  

Aşıların dağıtımının sivil sağlık otoritesi tarafından yapıldığı ve aşı yan etki izleminin 

de yine sivil sağlık otoritesi tarafından yapıldığı belirtildi. Her yıl yaklaşık 1.5 milyon 

doz aşı yapıldığı ancak ciddi yan etki ile karşılaşılmadığı belirtildi.  

Hepatit A ve Tdap gibi yeni aşıların uygulanabilirliği tartışıldı ve seroepidemiyolojik 

verilerin ortaya konulması ile hangi gruplara aşı yapılmasının daha net olarak ortaya 

konulabileceği belirtildi. 
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2. ULUSAL AŞI ÇALIŞTAYI   

MODÜL 3 Pnömokok Aşıları 

 Başkan: Nezahat Gürler 

                Metehan Özen 

Raportör:  Ayşe Büyükcam 

 Panel Sunumları: 

1.Çocukluk Çağı Aşılaması- Mehmet Ceyhan  

2.Yetişkin Aşılaması- Esin Şenol 

Grup Çalışmaları 

1.Çocuklarda pnömokok  aşılaması 

 Aktivatör: Hasan Tezer 

2. Adölesanda  ve risk  gruplarında pnömokok  aşılaması 

 Aktivatör: Orhan Derman 

3. Yetişkinlerde pnömokok  aşılaması 

 Aktivatör: İftihar  Köksal  

 

Genel  bilgi 

OTİT, pnömoni ve menenjit başta olmak üzere pnömokok enfeksiyonları tüm dünyada çocuk 

ve erişkinlerde  önemli bir sağlık problemidir ve  dünyada aşı ile önlenebilir hastalıkların 

başında gelmektedir.  

Streptococcus pneumoniae, gram pozitif fakültatif anaerobik bir diplokokdur. Polisakkarit 

kapsül antijen yapısına bağlı olarak 90’dan fazla serotipi tanımlanmıştır. Tüm dünyada 

görülen enfeksiyonlar yaklaşık 20 serotipden kaynaklanmaktadır. Kapsül polisakkaridi en 
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önemli virülans faktörüdür ve tipe spesifik kapsül polisakkaridine karşı gelişen antikorlar 

koruyucudur. Pnömokoklar solunum yolunda sık bulunur ve sağlıklı kişilerin %5 -%9’unun 

nazofarenksinden izole edilebilir.  Asemptomatik taşıyıcılık oranı yaş, çevre ve üst solunum 

yolu hastalığı mevcudiyetine göre değişebilir. 

 Pnömokok enfeksiyonları; sinüzit, akut otitis media gibi invazif olmayan hastalıklar yanında 

bakteriyemi, menenjit gibi invazif hastalığa da yol açabilmektedir. Hastalığa neden olan 

serotipler coğrafik bölge,  yaş ve aşılanma durumu gibi faktörlere göre değişir. Bu nedenle 

pnömokok yerel serotip dağılımı hakkında bilgi edinme ve zaman içinde dağılımındaki 

potansiyel değişiklikleri gözlemleme, etkili aşı stratejileri için esastır.  

2007 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ve 23F serotiplerinin 

antijenlerini içeren 7 valanlı konjuge pnömokok aşısı ülkelere rutin aşılama için önerilmiş ve 

2008 yılında ulusal aşı şemamıza girmiştir. Yedi valanlı konjuge pnömokok aşısı tüm 

dünyada invazif ve invazif olmayan pnömokokal hastalık insidansını etkilemiş ve azalmaya 

neden olmuştur. İki yıl sonra 10 valanlı (7 valanlı aşı serotiplerine ek olarak 1, 5 ve 7F 

serotiplerini içerir) ve 13 valanlı  (10 valanlı aşı serotiplerine ek olarak 3, 6A ve 19A 

serotiplerini içerir) konjuge pnömokok aşıları üretilmiştir. Türkiye’de 2011 yılında 13 valanlı 

aşı 7 valanlı aşının yerine ulusal aşı şemamıza alınmıştır. Ülkemizde yapılan surveyans 

çalışmalarında 2013-2014 yıllarında ilk 5 yaş boyunca potansiyel serotip  kapsayıcılık oranları 

7, 10 ve 13 valanlı konjuge aşılar için sırasıyla %36.8, %44.7 ve  %60.5 ile 5-18 yaş için ise 

sırasıyla  %21.4, %39.3  ve  %46.4  olarak tespit edilmiştir. 

Onüç  valanlı konjuge pnomokok  aşısı; 5 yaş altı çocuklara, 5 yaş üstü risk gruplarına ve 65 

yaş üstü yetişkinlere; 23 valanlı polisakkarid aşı  ise 2-64 yaş arası risk gruplarına, 19-64 yaş 

arasında olup sigara kullananlara, astımı olanlara ve 65 yaş üzerindeki herkese önerilmektedir. 

Pnomokok enfeksiyonları için risk grupları  65 yaş üstü erişkinler, sigara içenler, uzun süreli 



 3 

alkol kullananlar; kronik kalp,  akciğer, karaciğer ve böbrek hastalıkları olanlar, diyabetik 

hastalar; immün supresyon, aspleni (fonksiyonel veya anatomik), serebrospinal sıvı (BOS) 

kaçakları, kohlear implantı olanlardır. Risk grupları ve 65 yaş üzerindeki kişilere ülkemizde  

polisakkarid aşı devlet tarafından ücretsiz uygulanmaktadır. Konjuge pnomokok aşısı  

çocuklara  ulusal aşı takviminde 4 doz yapılmaktadır. Risk grupları için konjuge pnomokok 

aşısının  geri ödemesi şu an için olamamakla birlikte bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 

Tartışma 

Panel sunumlarını takiben, aktivatörler eşliğinde grup çalışmalarına geçildi.  

1."Çocuklarda pnömokok aşılaması" konusu 4 alt başlıkta tartışıldı. 

1A.Ülkemizde mevcut pnömokok aşısının etkinlik ve yan etki değerlendirmesi  

1B. Sürveyans çalışmalarının değerlendirilmesi  

1C. Pnömokokal hastalık ve aşı ile ilgili bildirim ve bilgilendirme ile ilgili sorunlar  

1D.Pnömokok aşısında yeni hedefler 

 

 

1A.Ülkemizde mevcut  pnömokok aşısının etkinlik ve yan etki   değerlendirmesi 

Pnömokok serotipleri coğrafik bölgelere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle 

sürveyans çalışmalarının devam etmesi aşının kapsayıcılığı ve etkinliğini değerlendirmek 

açısından önemlidir.  Aşı için yapılacak etkinlik ve etkililik çalışmalarının son yıllarda aşı 

sonrası durumun değerlendirmesi için de yardımcı olacağı vurgulandı. Pnömokok taşıyıcılık 

çalışmalarının yapılmasının aşı etkinliğini dolaylı olarak değerlendirmek açısından önemli 

olduğu belirtildi. Ayrıca ülkemizde pnömokok aşısının yan etki verilerinin bilinmesinin, 

paylaşılmasının ve kontrendikasyonlarının tekrar vurgulanmasının hekimlerin aşılama 

yapılacak bireyleri bilgilendirmesi açısından yararlı olacağı bildirildi 

1B. Sürveyans çalışmalarının değerlendirilmesi  
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Ülkemizde referans merkezler tarafından yapılan çok merkezli sürveyans çalışmalarının 

Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmesinin, bakanlığın yapacağı ve laboratuvar alt 

yapısının da olduğu ülke genelini kapsayan surveyans çalışmalarının önemi vurgulandı. 

Pnömoni tanı kriterlerinin güncellenmesi,  invazif hastalıkların tanı kriterlerinin standardize 

edilmesi ve sürveyans sırasında kullanılan tanısal standartların en doğru şekilde belirlenmesi 

gerçek hastalık yükünü göstermek açısından gereklidir, vurgulaması yapıldı. 

 

 

1C. Pnömokokal hastalık ve aşı ile ilgili bildirim ve bilgilendirme ile ilgili sorunlar 

Hekimler tarafından hastalık bildiriminin etkin bir şekilde yapılması gerektiği belirtildi. 

Branşlar arası kopukluğun giderilmesi, bildirim ve geri bildirim sistemlerinin daha etkin 

kullanması için çözüm yöntemlerinin aranması gerektiği vurgulandı. Dernekler ve branşlar 

arası kopuklukların düzeltilmesinin aşılamanın artırılmasına katkı sağlayacağı bildirildi. 

Ayrıca aşılama oranlarının ülke genelinde ve bölgelere göre farklılıklarının bilinmesi yeni 

yapılacak aşılama çalışmaları için faydalı ve aşılama oranlarının hesaplamalarının akademik 

çevre ile paylaşılmasının aşı bilincinin artırılmasında yararı olacağı sonucuna varıldı. 

Ülkemizdeki göçmenlerin iyi işleyen ATS’ne dahil edilmesi, göçmenlerde aşı ve aşılama 

oranlarını takip  açısından yarar sağlayacaktır, denildi. 

1D.Pnömokok aşısında yeni hedefler 

Ülkemizdeki mevcut aşılama ile serotip değişimi, mevcut aşı şuşlarını ile aşıya rağmen 

enfeksiyon ve direnç gelişimi önemli konular olarak tartışıldı.  Pnömokok aşılaması ile ilgili 

yeni çalışmalar günümüzde devam etmektedir. Serotipten bağımsız protein odaklı aşı 

çalışmaları, suş bazında yeni patogenetik mekanizmaların ortaya çıkarılması mevcut 

pnömokok aşılarına katkı sağlayabilir, şeklinde belirtildi. Ayrıca mevcut sürveyans 

çalışmalarının devam etmesinin aşının güncellenme zamanının belirlemesi açısından yararlı 

olacağı vurgulandı. 

 

2."Adölesanda ve risk gruplarında pnömokok aşılaması" konusu iki alt başlıkta tartışıldı. 

2A.Risk gruplarının belirlenmesi ve risk grubu aşılama oranlarının artırılması  
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2B.Adölesan aşılamasının artırılması 

 

2A.Risk gruplarının belirlenmesi ve risk grubu aşılama oranlarının artırılması  

Risk gruplarınının tanımı net olmalı, doğru seçilmeli ve minimalist olmalıdır, denildi. Geri 

ödemenin bu belirlenen risk gruplarına göre yapılmasının yararı vurgulandı. Üniversiteler ve 

aile sağlığı merkezlerinin koordineli çalışması gerektiği belirtildi. Pediatrik hastalar için risk 

grubu aşılanmasının hastanın hastalığını izleyen bölüm  tarafından yapılmasının risk grubu 

aşılama oranlarını artıracağı vurgulandı.  

2B.Adölesan aşılama oranının  artırılması 

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinin, adölesanlarda pnömokok aşılaması 

konusunda bilgi ve koordinasyonunun iyileştirilmesi, farkındalığın artırılması için modüllerin 

geliştirilmesi ve eğitim verilmesinin, ayrıca merkezlerde lojistik desteğin artırılmasının 

oldukça önemli olduğu belirtildi. Aile hekimliği sisteminde çocuklardaki aşılamada 

performans uygulamasının ergen  aşılamasına yansıtılması aşılama oranlarının artırılması için 

yararlı olabilir, vurgusu yapıldı. Ülkemizde adölesan aşılama oranlarının bilinmesi ve 

paylaşılması, problem varsa nedenlerinin araştırılması açısından fayda sağlayacaktır, denildi. 

 

3."Yetişkinde pnömokok aşılaması" konusu 3 alt başlıkta tartışıldı. 

3A.Yetişkinlerde pnömokok sürveyans sisteminin değerlendirilmesi  

3B.Yetişkin aşılama oranlarının artırılması 

3C. Aşı seçimi ve uygulamanın standartizasyonu 

 

 

3A.Yetişkinlerde Pnömokok sürveyans sisteminin değerlendirilmesi  

Ülkemizde yetişkin menenjit ve akciğer infeksiyonlarında pnömokoklar ilk sırada yer 

almaktadır. Bu nedenle yetişkinde pnömokok enfeksiyonları sürveyansının genişletilmesi ve 

güçlendirilmesi, ülkemizdeki serotip ve hastalık yükünün takip edilmesi oldukça önemlidir, 
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denildi. Ayrıca pnömokoklarda artan penisilin direnci nedeni ile direnç takibinin(penisilin, 

makrolid vb ) gerekli olduğu vurgulandı.  Sürveyans yapan mevcut merkezlerle işbirliği 

yapılması, kapsamın genişletilmesi önerildi. Belli büyük merkezlerin bu sürveyans sistemine 

Sağlık Bakanlığı aracılığı ile dahil edilerek desteklenmesinin yararı üzerinde duruldu. 

Sürveyans bakanlık çatısı altında yapılmalıdır ve sonuçların sahaya yansıtılması 

hızlandırılmalıdır, denildi.  

3B.Yetişkin aşılama oranlarının artırılması 

Ülkemizde erişkin pnömokok aşılanma oranları düşüktür. Aile hekimleri başta olmak üzere 

hizmet içi eğitimlerle bağışıklama bilgilerinin güncellenmesi, kongrelerde yetişkin 

bağışıklama oturumlarının konulması gibi hekimlerin farkındalığını artırmaya yönelik 

aktiviteler yürütülmeli şeklinde görüş birliğine varıldı. Erişkin aşılamasının nerede ve kimin 

tarafından yapılacağının netleştirilmesi, aşı danışma merkezlerinin özendirilmesi önerildi. 

Çocuklarda aşılamada performans uygulamasının erişkin aşılamasına yansıtılması aşılama 

oranlarını artırılması için yararlı olabilir, denildi. Aile Hekimliği ve hastane bilgi sistemleri 

üzerinden basamaklar arası koordinasyonun sağlanılmasının, bilgi aktarımının ve bilgisayar 

sistemlerinde erişkin aşılama uyarı sistemlerinin oluşturulmasının aşılama oranlarının 

artırılmasına yarar sağlayacağı belirtildi. 

 

3C. Aşı seçimi ve uygulamanın standartizasyonu 

Yetişkinlerde 23 valanlı polisakkarid aşı yanında, 13 valanlı konjuge aşının da kullanım için 

ruhsat aldığı, risk grupları ve 65 yaş üzerindeki kişilere polisakkarid aşının devlet tarafından 

ücretsiz olarak uygulandığı belirtildi. Konjuge aşının erişkinde geri ödemesinin olmadığı, 

konjuge aşıların invazif pnömokokal enfeksiyonlarda %65 azalma sağladığı ve bu aşıların risk 

gruplarında geri ödemesi için Sağlık Bakanlığı’nda çalışmalar yapıldığı vurgulandı. Yetişkin 

pnömokok aşılama uygulaması ile ilgili belirlenmiş kuralların bulunmadığı, uygulamaların 

standardize edilmesinin ve merkezler arasındaki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasının 

uygun olacağı belirtildi. Altmışbeş yaş üzerindeki tüm yetişkinlerde ve 19-64 yaş arası risk 

gruplarında pnömokok aşılaması gerektiğinin topluma iyi anlatılmasının önemi üzerinde 

duruldu.  
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Genel değerlendirmede; ülkemizde çok merkezli sürveyans çalışmalarının gerçek hastalık 

yükünü, ülkemizdeki serotip dağılımını, aşı sonrası serotip değişimlerini ve direncini 

göstermesi açısından sürdürülmesi ve Sağlık Bakanlığı  tarafından desteklenmesi gerektiği, 

Sağlık Bakanlığı’nın bu verileri elde etme ve paylaşımı konusunda dernekler ve akdemik 

çevre ile işbirliği yapmasının, derneklerin yetişkin aşılamasına ve surveyans çalışmalarına 

katkı sağlamasına yardımcı olacağı vurgulandı.  
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2. ULUSAL AŞI ÇALIŞTAYI 

MODÜL 5: MENİNGOKOK, HPV VE ROTAVİRÜS AŞILARI 

Başkan: Kadriye YURDAKÖK, Ayper SOMER 

Raportör: Cihangül BAYHAN 

Panel sunumları: 

1. Meningokok aşıları -Ener Çağrı DİNLEYİCİ 

2. Meningokok grup B aşıları -Ergin ÇİFTÇİ 

3. HPV  aşıları-Faruk KÖSE 

4. Rotavirüs aşıları -Nuran SALMAN 

Grup çalışmaları: 

 1. Meningokok aşıları 

Aktivatör: Ali Bülent CENGİZ 

 2. HPV aşıları 

Aktivatör: Nejat ÖZGÜL 

 3. Rotavirüs aşıları 

Aktivatör: Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU 

 

Genel bilgi 

Meningokok aşıları 

Meningokokların yol açtığı toplumsal açıdan  önemli klinik tablo, invazif meningokok 

enfeksiyonlarıdır. İnvazif meningokok enfeksiyonlarına bağlı olarak dünyada her yıl 

1.200.000 olgu ve 135.000 ölüm görüldüğü bildirilmektedir. İnvazif meningokok 

enfeksiyonları menenjit ve sepsis (meningokoksemi) şeklinde karşımıza çıkabilir. 

Meningokoksemide hastalık saatler içinde ilerleyip, tedavisiz bırakıldığında 24 saat içinde 

hastanın kaybıyla sonuçlanabilir. Bunun yanında invazif meningokok enfeksiyonları sonrası 
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hastaların % 33’ünde uzun süreli sekeller (işitme kaybı, öğrenme güçlüğü, konuşma 

bozuklukları, yürüme bozuklukları gibi) gelişmektedir. Laboratuvarda meningokok ile 

çalışanlar, hac ve umre dâhil olmak üzere seyahat için Suudi Arabistan’a veya Afrika 

menenjit kuşağındaki ülkelere gidenler, kompleman eksikliği bulunanlar, insan immün 

yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu bulunanlar, asplenisi olanlar ve beş yaşın altındaki 

çocuklarda invazif meningokok hastalığı için artmış risk mevcuttur. Beş yaş altındaki çocuk 

vakaların %91’i öncesinde sağlıklı olan çocuklardır. Ülkemizde yürütülen sürveyans 

çalışmasında menenjit insidansının 1,99/100.000, toplam invazif meningokok hastalığı 

sıklığının 4/100.000 olduğu, özellikle süt çocuklarında sık olarak görüldüğü ve adölesanda 

ikinci bir artışın görülmediği, ülkemizde çocukluk çağı bakteriyel  menenjitlerinin en sık (% 

90) etkeninin meningokok olduğu tespit edilmiştir. Menenjit vakalarından elde edilen 

örneklerin incelenmesinde hakim olan serogrup dağılımının yıllar içinde değiştiği 

gösterilmiştir. Son yıllarda baskın olarak görülen serogrubun W olduğu, ikinci sıklıkta B 

serogrubunun görüldüğü, A ve Y serogruplarının da daha seyrek olarak ülkemizde görüldüğü 

tespit edilmiştir. Ülkemizde 10-24 yaş arasındaki bireylerde % 6,3 oranda meningokok 

taşıyıcılığı olduğu gösterilmiştir, meningokok taşıyıcılarında baskın olan serogrup da W’dur.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından meningokok hastalığı 1998 yılında aşıyla korunulabilir 

hastalıklar statüsünde sınıflandırılmıştır.  

Ülkemizde 3 farklı tetravalan konjuge aşı ruhsat almış durumdadır. Tetravalan aşılarda 

serogrup A, C, Y ve W polisakkaridleri, difteri toksoidi (Menactra®), mutant bir difteri 

toksoidi olan CRM197 (Menveo®) veya tetanoz toksoidi (Nimenrix®) ile konjuge edilmiştir. 

Menactra® 9 – 24 ay arasında 3 ay ara ile 2 doz, 2–55 yaşta ise tek doz uygulanır. Nimenrix® 

12. aydan itibaren tek doz, Menveo® ise 24. aydan itibaren tek doz önerilmektedir.  

Serogrup B’ye karşı aşı çalışmaları, MenB polisakkaridindeki polisialik asidin insan 

nöronlarının yüzeyinde bulunan bir polimerle benzerlik göstermesi, buna yönelik 
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geliştirilecek aşının zayıf immünojenik olması ve otoimmüniteye neden olabileceği endişesi 

nedeniyle zorlaşmıştır. Subkapsüler protein antijenlere karşı tersine aşılama (reverse 

vaccinology) yöntemi ile geliştirilen serogrup B aşısıyla bu sorunlar en aza indirgenmiştir. 

Bexsero® ve Trumenba® serogrup B’ye karşı mevcut olan aşılardır, henüz ülkemizde ruhsat 

almamışlardır. 

Ülkemizde meningokok aşısı uzun zamandır askerlere ve hacılara zorunlu olarak 

uygulanmaktadır. Askerlere polisakkarit aşı, hacılara 55 yaş altında konjuge, 55 yaş üstünde 

polisakkarit aşı uygulanmaktadır. Bunların yanında eculizumab tedavisi alacak olanlara 

tedaviye başlamadan tüm serogruplara karşı etkili aşı uygulanması önerilmektedir.  

 

HPV aşıları 

HPV enfeksiyonlarının serviks, orofarinks, anüs, oral kavite, vulva ve penis kanserleri, 

anogenital siğiller ve tekrarlayan respiratuvar papillomatozisle ilişkili olduğu bilinmektedir.  

Dünyada her yıl 528.000 servikal kanser vakası görülmekte, 266.000 kişi servikal kanser 

nedeniyle kaybedilmektedir. Dünyada servikal kanser insidansı 14/100.000 olarak 

hesaplanmıştır. Servikal kansere bağlı ölümlerin %80’i, gelişmekte olan ülkelerdedir. 

Taramalar sürmesine rağmen kadınlar risk altında olmaya devam etmektedir. Türkiye’de 

servikal kanser insidansı 4,3/100.000 olup, yılda beklenen hasta sayısı 1.686; ölüm sayısı 

663’tür. Ancak Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı tarafından son dönemde 

yapılan çalışmalarda vaka sayılarının çok daha yüksek olduğu yönünde sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Servikal kanserlerde HPV varlığı % 96,6 orandadır. HPV’nin on beş tipi servikal kanser 

gelişimi açısından yüksek risk taşımaktadır, ancak tip 16 ve 18 servikal kanserlerin % 

71’inden sorumludur, ayrıca HPV tip 16 ve 18 ile enfekte olunduğunda servikal kanser 

gelişme riski diğer 13 tipe göre dört kat daha yüksektir. Tip 16, 18, 45,31,33,52 ve 58 ise 
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servikal kanserlerin  % 87,4’ünden sorumludur. Türkiye’de yapılan bir çalışmada HPV tip 16, 

18, 45, 31,33 ve 52’nin servikal kanserlerin % 90,6’sından sorumlu olduğu gösterilmiştir. Tip 

6 ve 11 ise siğillerin gelişiminden sorumludur.  

HPV aşısı, Ekim 2015 itibariyle 62 ülkede rutin aşılama programına alınmıştır.  Ülkemizde 

HPV’ye karşı etkili üç aşı (Cervarix®, Gardasil® ve Gardasil 9®) ruhsat almıştır. Bu 

aşılardan Cervarix® tip 16 ve 18; Gardasil® tip 6, 11, 16 ve 18; Gardasil 9® ise tip 6, 11, 16, 

18, 31, 33, 45, 52 ve 58 antijenlerini içermektedir. HPV aşıları servikal kanserden korunmada 

yüksek etkinliğe sahiptir, aşıların servikal kansere karşı koruyuculukları arasında anlamlı fark 

gösterilememiştir.  

 

Rotavirüs aşıları 

Rotavirüs fekal-oral yolla bulaşarak çocuklarda enfeksiyona yol açar, normal su ve sabun ile 

yapılan temizlikte rotavirüs elimine edilemediğinden hijyen koşulları iyi olan bireylerde de 

görülebilir. Çocukluk çağı ishallerinin en sık görülen nedenidir. Daha çok sonbahar ve kış 

aylarında görülür. Çocukların %95’i beş yaşına kadar enfekte olur, en sık 4-25 ay arasındaki 

çocuklarda görülür. Enfeksiyonu geçirmek tam koruyuculuk sağlamaz, bu nedenle tekrarlayan 

enfeksiyonlar görülebilir, ancak ilk enfeksiyon en ağır geçirilen enfeksiyondur. Hastalık 

asemptomatik olarak yada hafif ishal ile seyredebilir, ancak ağır dehidratasyonla seyreden 

gastroenterit tablosuna da yol açabilir. Hastaneye yatış gerektiren gastroenteritlerin en sık 

nedeni rotavirüs gastroenteritidir. Rotavirüs enfeksiyonlarının bulaşı kolay olduğundan, 

hastanede nozokomiyal bulaşı da kolaylıkla gerçekleşmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada beş yaş altı çocuklarda en sık ölüm nedeni, 

neonatal sebeplerden sonra ishal olup, beş yaş altı çocuk ölümlerinin % 5’i rotavirüs 

enfeksiyonlarına bağlıdır.   
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En sık görülen rotavirüs serotipleri G1, G2, G3, G4, P4 ve P8’dir. G9 ve P6 da yeni 

görülmeye başlanan serotiplerdir.  

Rotavirüs aşılamasında ana amaç; doğal enfeksiyona benzer geniş kapsamlı ve erken koruma 

sağlama, orta-ağır rotavirüs gastroenteritinden koruma ve rotavirüs gastroenteritine bağlı 

hastaneye yatışı önleme, tüm bunların sonucunda da tüm dünyada rotavirüse bağlı mortaliteyi 

azaltmaktır. Dünya üzerinde 76 ülkenin ulusal aşı programındadır. 

Ülkemizde Rotarix® ve Rota Teq® adında ruhsatlı iki rotavirus aşısı bulunmaktadır.  Her iki 

aşı da canlı aşılardır, ağızdan uygulanır. Rotarix®  tek valanlı insan rotavirusu antijeni içerir, 

iki dozda uygulanır,  Rota Teq® ise sığır – insan rotavirusu rekombinantıdır, beş valanlıdır ve 

üç dozda uygulanır. Her iki aşının da ciddi rotavirüs enfeksiyonundan koruma, hastaneye 

yatışı, acil başvurusunu ve doktor başvurusunu azaltma oranları yani klinik etkinlikleri 

birbirine yakındır. 

Rotarix®, ilk dozu en erken 6. haftadan itibaren uygulanabilir. İki doz arasında en az 4 hafta 

ara verilmelidir. Aşılama tercihen 16.haftadan önce başlamalı, fakat 24. haftaya kadar 

tamamlanmış olmalıdır. 

Rota Teq®, ilk dozu 6 haftalıktan sonra ve 12. haftadan geç olmamak kaydıyla uygulanabilir. 

Dozlar arasında en az 4 hafta aralık olmalıdır. Tercihen üç dozluk aşılama programının 20-22 

haftaya kadar tamamlanması gerekir. Eğer gerekirse, üçüncü yani son doz 32 haftaya kadar 

verilebilir. 

 

Tartışma 

Panel sunumlarını takiben, aktivatörler eşliğinde grup çalışmalarına geçildi. 

Birinci grupta “Meningokok aşıları” konusu 5 başlıkta tartışıldı: 

1A. Ülkemizde invazif meningokok hastalık yükü ve tanısı 

1B. Meningokok aşısının ulusal aşı takvimine alınmasının uygunluğu 
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1C. Risk gruplarının aşılanması 

1D. Adölesan aşılaması 

1E. Meningokok aşısının ulusal aşı şemasındaki yeri 

 

1A. Ülkemizde invazif meningokok hastalık yükü ve tanısı 

Ülkemizde invazif meningokok hastalığının insidansı ile ilgili verilerin yeterli olmadığı, bu 

konuda Sağlık Bakanlığı verilerinin de güvenilir olmadığı belirtildi. Ülkemizde yaygın şekilde 

antibiyotik kullanılması ve bazen lomber ponksiyon yapılmadan menenjit tanısı konulmasının 

gerçek hastalık yükünün ortaya konulmasını engellemekte olduğu; bu nedenle hasta veya 

ailelerden onam alındıktan sonra lomber ponksiyon yapılmaya çalışılmasıyla etkeni izole 

etme şansının arttırılmasının önemi vurgulandı. Ülkemizde sürmekte olan invazif meningokok 

sürveyansı çalışmalarında tanıda PCR uygulandığı ve serogrupların belirlenmeye çalışıldığı, 

ancak bu çalışmaların Türkiye genelini kapsamadığı, çoğu hastanenin, özellikle ikinci 

basamak hastanelerin, bu çalışmanın dışında kaldığı belirtildi. Şu an sürveyans çalışmalarını 

sürdürmekte olan üniversite ve öğretim üyelerinin çalışmalarına devam etmesi, bu 

çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile koordine edilmesi konusu tartışıldı, ancak Türkiye’de invazif 

meningokok hastalığı sürveyansına artırılarak devam edilmesi konusunda görüş birliğine 

varıldı. Ayrıca lomber ponksiyon sonucu elde edilen her beyin omurilik sıvısı örneğinden 

PCR ile meningokok ve grup antijenlerinin varlığının araştırılması önerildi.  

1B. Meningokok aşısının ulusal aşı takvimine alınmasının uygunluğu 

Bazı çalışmaların ülkemizi meningokok hastalığı açısından orta derecede endemik olduğunu 

gösterdiği belirtilerek, Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda, meningokok aşılarının 

rutin çocukluk çağı aşı takvimine alınmasının uygun olabileceği vurgulandı.  Salgın 

tanımlarının iyi yapılması gerektiği, bir toplumda 6 ay içerisinde üç veya daha fazla vaka 

görülmesinin salgın olarak değerlendirilmesi gerektiği,  Ocak 2016’da İzmir bölgesinde en az 
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7 vakanın görüldüğü ve bu durumun salgın olarak değerlendirilmesi gerektiği örnek 

gösterilerek, vurgulandı. Salgın durumunda aşılama gereksiniminin doğduğu, salgınların 

zaman zaman görülebileceği, bu bilgilerin meningokok aşısının rutin aşı takvimine öncelikli 

olarak alınmasının yararlı olacağı düşüncesini desteklediği belirtildi. Ayrıca çocukların yaşam 

hakkını koruma fikri nedeniyle de aşının rutin aşı takvimine alınmasının uygun olacağı görüşü 

belirtildi. Bazı katılımcılar tarafından rutin aşılama yerine önce risk gruplarına aşılama 

yapılması ve sürveyansa devam edilmesi, sürveyans sonuçlarına göre rutin aşı takvimine 

alınma kararı verilmesi önerildi. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, meningokok hastalığının en 

çok bir yaş altı çocuklarda görüldüğü ve bu yaş grubunda mortalitesinin %10’un üzerinde 

olduğu gösterildiğinden, ülkemizde özellikle bir yaş altındaki çocukların risk grubu olarak 

kabul edilmesi ve en kısa sürede bu yaş grubuna yönelik rutin aşılamaya başlanması önerildi. 

Ancak şimdiye kadar yapılan gider-yarar analizlerinin dokuz aylıktan itibaren bir veya iki doz 

uygulama için yapıldığı, ancak iki aylıktan itibaren aşılama üç veya dört doz olacağından, 

gider – yarar analizlerinin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşü belirtildi. 

Bunun yanında yatılı bölge okulunda okuyan öğrencilerin ve Suriyeli çocukların da yüksek 

riskli gruplar olarak değerlenmesi önerildi. 

1C. Risk gruplarının aşılanması 

Asker aşılarının düzenli olarak yapıldığı ve devam edilmesi gerektiği bildirildi. Ellibeş yaş 

üzerindeki hacı adaylarına uygulanan polisakkarid aşının en kısa zamanda konjuge aşı ile 

değiştirilmesinin yararlı olacağı bildirildi. Hac aşılarının toplum sağlığı merkezlerinde 

yapılabileceği belirtildi. Sağlık personeli ve meningokokla temas edebilecek laboratuvar 

personelinin de aşılarının rutin olarak yapılması önerildi. Meningokok aşılarının kalıcı 

kompleman eksikliği, properdin eksikliği, anatomik veya fonksiyonel aspleni, hiperendemik 

veya endemik bölgeye seyahat, HIV enfeksiyonu gibi riskli gruplara önerildiği ve derneklerin 
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bu konularda özel uygulama önerileri olmadığı, bu risk gruplarına uygulanan meningokok 

aşısının SUT kapsamında ödenmesinin söz konusu olduğu vurgulandı. 

1D. Adölesan aşılaması 

Ülkemizde yapılmış çalışmalara göre, invazif meningokok hastalıkları açısından ilk bir yaş 

içerisindeki çocukların en riskli grup olduğu, bunu 1 – 5 yaş arasındaki çocukların takip ettiği 

belirtildi. Aşılamada hedef grubun özellikle bir yaş altındaki veya beş yaş altındaki çocuklar 

olması önerildi. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olan, 11-12 yaşta 

ikinci doz aşı uygulanması, aşılanamayanların 16 yaşına kadar aşılanması ve yakalama aşısı 

uygulanması önerisinin, ülkemizde invazif meningokok hastalığının ikinci artış döneminin 

görülmediği belirtilerek, ülkemiz için şu an geçerli olmadığı vurgulandı. Bazı merkezler 

özellikle Suriyeli göçmenler de dâhil olmak üzere adölesanlarda meningokok hastalığı 

gördüklerini beyan ettiler. Bu nedenle ülkemizdeki ulusal aşı takvimine öncelikle bebekleri 

korumaya yönelik olacak şekilde meningokok aşısının eklenmesinin yararlı olacağı belirtildi.  

 1E. Meningokok aşılarının ulusal aşı şemasındaki yeri 

Ülkemizde meningokok aşısının çocukluk çağı aşı takvimine alınmasının ve beş yaş altı 

çocukların bağışıklanmasının uygun olacağı vurgulandı, aşılamaya ideal olarak ikinci ayda 

başlanması önerildi.  Aşılamaya tetravalan konjuge aşılarla başlanması uygun görüldü. Bazı 

katılımcılar tarafından konjuge tetravalan aşıya meningokok B aşısının da eklenebileceği 

belirtildi. Ancak 4 doz uygulama ve serogrup B’nin sıklığının çok fazla olmaması nedeniyle 

kitlesel MenB aşısı uygulamasının maliyet açısından uygun olmayabileceği görüşü bildirildi. 

Ülkemizde konjuge tetravalan aşıların ruhsat bilgisinde aşının uygulanabileceği en küçük 

yaşın, aşılar arasında farklı olmakla birlikte, dokuz ay ve bir yaş olarak belirtildiği dile 

getirildi. Aşı ruhsatlarının ikinci aydan itibaren uygulanması için çalışma sonuçlarının 

beklenmesi önerildi.  

 



 9 

İkinci grupta “HPV aşıları” 11 başlıkta tartışıldı.  

2A. HPV aşılamasının etkileri 

2B. HPV aşısı kimlere yapılmalıdır? 

2C. HPV aşısı kimlere yapılmamalıdır? 

2D. Türkiye’de HPV aşısına ihtiyaç var mıdır? 

2E. Hangi gruplar risklidir? 

2F. Aşıda danışmanlık 

2G. Gebelikte durum nedir? 

2H. Hangi grup hekimler aşıyı uygulamalıdır? 

2I. Tanıtımı nasıl yapılmalıdır? 

2J. Tarama devam edecek midir? 

2K. Aşının maliyeti 

 

2A. HPV aşılamasının etkileri 

Bugüne kadar HPV aşısı yapılan ülkelerde aşının hem premalign lezyonlara, hem de genital 

siğillere etkili olduğunun değişik çalışmalarla gösterildiği, Japonya’nın aşıyı programından 

çıkarma nedeninin skar nedeniyle olduğu, ancak aynı ülkede yapılan çalışmalarla aşının 

maliyet – etkin olduğunun gösterildiği vurgulandı. 

2B. HPV aşısı kimlere yapılmalıdır? 

HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması halinde kız ve erkek çocuklarının 11-12 yaşından 

başlayarak, okul aşılaması şeklinde aşılanması önerildi. Tercihen cinsel ilişki başlamadan 

aşılamaya başlamanın önemi vurgulandı. Catch-up (telafi) aşılamasının kızlar ve kadınlarda 

13-26 yaşta; özel durumlar hariç erkeklerde 13-21 yaşta yapılması önerildi. Kadınlarda 45 

yaşa kadar 4 bileşenli aşı (qHPV) yapılabileceği, 2 bileşenli aşıda (bHPV) ise yaş üst sınırı 

olmadığı vurgulandı.  
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2C. HPV aşısı kimlere yapılmamalıdır? 

Serviks, vajen, vulva kanserine yakalanmış hastalara, başka nedenlerle yaşam beklentisi 

olmayan bireylere ve aşıyla anaflaksi geçirmiş olanlara aşının yapılmaması gerektiği belirtildi.  

2D. Türkiye’de HPV aşısına ihtiyaç var mıdır? 

HPV aşısının ulusal aşı programına girmesinin yararlı olacağı vurgulandı. Zaman olarak da 

adölesan aşı şemasına eklenebileceği belirtildi.  

2E. Hangi gruplar risklidir? 

Bağışıklama Danışma Kurulu’nda bu aşı için cinsel tacize uğramış çocuklar, eşcinseller ve 

seks işçileri riskli grup olarak belirlenmiş ve bu grupların aşı maliyetinin devlet tarafından 

karşılanması kararı alındığı belirtildi. Bu şekilde risk grubu tanımlanmasıyla aşının toplum 

tarafından yanlış şekilde algılanabileceği ve ileride aşı ulusal aşı şemasına dâhil edildiğinde 

topluma kabul ettirmede zorluk yaşanabileceği konusu tartışıldı. Ayrıca, sadece risk 

gruplarının aşılanmasının yeterli olmadığı belirtilerek, aşının 11-12 yaşından itibaren, tüm 

kadın ve erkekleri içerecek şekilde ulusal programa alınması önerildi.  

2F. Aşıda danışmanlık 

Aşı hastaya anlatılırken objektif olunması, hastaya doğru bilgi verilmesi, hastanın yerine aşı 

yaptırılması kararı verilmemesi gerektiği; hastanın aşı yaptırmaya, doğru bilgilendirme 

yapıldıktan sonra kendisinin karar vermesi gerektiği belirtildi.  

2G. Gebelikte durum nedir? 

HPV aşısının gebelikte kesinlikle kullanılmaması gerektiği, gebelik sırasında yanlışlıkla 

yaptırıldığı takdirde ise, gebeliğin sonlandırılmasının gereksiz olduğu belirtildi.  

2H. Hangi grup hekimler aşıyı uygulamalıdır? 

Aşıya öncelikle okul çağındaki kızlarda başlanması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle aşı 

ulusal aşı programına girerse Halk Sağlığı Kurumu kontrolünde aile hekimlerinin bu aşıyı 
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yaptırmakla sorumlu olması önerildi. Bununla birlikte tüm pratisyen ve uzman hekimlerin bu 

aşıyla ilgili sorumluluk almasının ve bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtildi.  

2I. Tanıtımı nasıl yapılmalıdır? 

Tanıtımın mutlaka profesyonel yardım alınarak yapılması gerektiği, amatör tanıtımların zarar 

verebileceği belirtildi. Öncelikle hekimler, sağlık personeli ve toplum önderlerinin (muhtarlar, 

öğretmenler, imamlar vb.) eğitiminin önemli olduğu vurgulandı. Televizyon, gazete, sosyal 

medya kullanılarak tanıtımın artırılmasının sağlanabileceği belirtildi. HPV taramasına katılan 

kişilere de broşürlerle tanıtım yapılmasının farkındalığı artıracağı belirtildi. 

2J. Tarama devam edecek midir? 

Aşının tüm HPV tiplerine karşı korumadığı, daha önce aşının etkilediği bir tip ile enfeksiyon 

geçirilmiş olabileceği ve o tipe karşı koruma olmayacağı belirtilerek, kanser tarama 

programlarına devam edilmesinin gerekli olduğu vurgulandı.  

2K. Aşının maliyeti 

Aşı fiyatının yüksek olduğu belirtilerek, bu fiyatın indirilmesi için sanayi ile birlikte çalışma 

yapılması önerildi.  

 

Üçüncü grupta “Rotavirüs aşıları” 5 başlıkta tartışıldı.  

3A. Rotavirüs akut gastroenteritinin hastalık yükü 

3B. Rotavirüs serotip dağılımı Türkiye’de diğer ülkelerden farklı mıdır? 

3C. Rotavirüs akut gastroenteriti önlenebilir mi? 

3D. Rotavirüs aşısı etkin ve güvenilir midir, maliyet etkin midir? 

3E. Rotavirüs aşısının  ulusal aşı şemasındaki yeri 

 

3A. Rotavirüs akut gastroenteritinin hastalık yükü 
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Hastalık yükünün; hastalığın sıklığı, sağlık kurumuna başvuruya yol açma ve sağlık 

kurumunu meşgul etme sıklığı, hastaneye yatış gerektirmesi, sekel bırakması ve mortaliteye 

yol açması başlıkları altında değerlendirilebileceği belirtildi.   Rotavirüs akut 

gastroenteritlerinin dünyada ve ülkemizde önemli bir hastalık yükü oluşturduğu belirtildi. 

Ayaktan takip edilen hafif akut gastroenteritler ve yatırılarak tedavi edilen ağır 

gastroenteritlerin yanında daha fazla bir olgu grubunun da evde, hekime gelmeden, anne 

babayı meşgul edecek şekilde hastalığı geçiriyor olabileceği vurgulandı, bu durumun anne 

babanın işgücü kaybına yol açabileceği belirtildi. Hastalığın çok kolay bulaşabileceği, hasta 

çocuktan ailedeki erişkinlere bulaştığına dair örnekler de verilerek, vurgulandı. Hastanelerde 

hastane enfeksiyonlarına yol açabileceği belirtildi.  

3B. Rotavirüs serotip dağılımı Türkiye’de diğer ülkelerden farklı mıdır? 

Rotavirüs serotip dağılımının dünyada ve ülkemizde benzer ve kıyaslanabilir olduğu, ancak 

farklı ülkelerde, ya da aynı ülkenin farklı bölgelerinde, ya da farklı zamanlarda yapılan 

çalışmalarda serotip dağılımında farklılıklar olabileceği belirtildi. Aşıyla korunma açısından 

bakıldığında, serotip dağılımındaki bölgesel ve zamansal farklılıkların, ülkemiz dâhil olmak 

üzere, aşıların koruyuculuğu açısından klinik önem taşımadığı vurgulandı.  

3C. Rotavirüs akut gastroenteriti önlenebilir mi? 

Rotavirüs enfeksiyonlarının aşıyla önlenebileceği belirtildi.  

3D. Rotavirüs aşısı etkin ve güvenilir midir, maliyet etkin midir? 

Rotavirüs aşısının rotavirüs akut gastroenteritlerini önlemede etkin ve güvenilir olduğu, yan 

etkilerinin az olduğu, aşılama yapıldığında toplumsal bağışıklama sağlandığı vurgulandı. Aşı 

sonrası invajinasyon riskinde artmanın sık bilinen ve korkulan bir yan etki olduğu, ancak 

yapılan çalışmalarda rotavirüs akut gastroenteriti sırasında invajinasyon gelişme riskinin aşıya 

bağlı invajinasyon riskinden daha yüksek olduğunun gösterildiği belirtildi. Uygulamada olan 

aşılarla aşı sonrası invajinasyonun nadir görülen bir yan etki olduğu vurgulandı. Aşı sonrası 
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yan etkiler konusunda aileler bilgilendirilirken net olunması ve ailelere yönelik bilgilendirme 

broşürü hazırlanması önerildi.  Türkiye ve dünyada yapılan maliyet etkinlik çalışmalarında 

rotavirüs aşısının maliyet etkin ve maliyet tasarruflu olduğunun gösterildiği belirtildi. 

3E. Rotavirüs aşısı nın ulusal aşı şemasındaki yeri 

Rotavirüs aşısının ülkemiz ulusal aşı takvimine girecek aday aşılar arasında bulunmasının 

yararlı olacağı belirtildi. Ulusal aşı takvimine girmesine karar verildiğinde aşı takvimindeki 

yerinin uygulamayı kolaylaştıracak şekilde planlanması önerildi. Aşı oral yolla uygulandığı 

için ailelerin çoklu aşı uygulamasında enjeksiyonla uygulanan diğer aşılara göre rotavirüs 

aşısına daha olumlu bakacağı belirtildi.  

Rotavirüs aşısının ilk dozu ikinci ay civarında uygulandığından, rotavirüs aşısının diğer canlı 

aşı olan BCG aşısı ile etkileşebileceği, bu nedenle aynı anda yapılmaması yada iki aşı aynı 

anda uygulanmamışsa en az bir ay arayla uygulanması gerektiği gibi yanlış bilgilendirmelere 

sıklıkla rastlandığı belirtilerek, bu konuya eğitim toplantılarında yer verilmesi ve bu yanlış 

yaklaşımın düzeltilmesi gerektiği vurgulandı.  
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