
AŞI KABULÜNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ROLÜ 

Yazımızda; aşı reddi ile karşılaştığında aile hekimlerinin ve özellikle aile sağlığı elemanı arkadaşların, 

günlük işleyişte hızlıca yanıt vermede yararlanması için kullanabileceği spot bilgiler verilmesi 

amaçlanmıştır. Mevcut bilgiler kendi aile sağlığı merkezimizde sık karşılaştığımız sorulardan 

derlenerek hazırlanmıştır. 

✓ Sağlığın korunması ve sürdürülmesinde en etkili yöntemlerden biri olan aşılar, tıbbın bugüne 

kadarki en önemli buluşlarından biri olup hiçbir buluş aşıların kurtardığı kadar insan hayatını 

kurtarmayı başaramamıştır. 

✓ Toplumda ciddi yan etkileri ve ölüm riski bulunan hastalıklara karşı korumak için ailelere, 

çocukluk çağı aşılarını yaptırmaları gerektiği belirtmeli 

✓ Çocuğuna aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşayan aileye doğru bilgileri verebilmelidir. 

✓ Aşılatma konusunda tereddütü hemen eleştirmeyip anladığını belirtmeli ve kaygılarını 

gidermeli 

✓ Kişileri soru sorması için yüreklendirmeli 

✓ Hizmet verilen topluma ve zamana göre bu tereddütlerin farklı nedenleri olabilmekte genel 

bilgi vermek yerine özellikle bireyleri o nedenler konusunda aydınlatmalıdır. Kişi hangi 

konuda kararsızsa o konuya odaklanılmalı 

✓ Sorulara doğru yanıtlar verilmeli. Bilmediğimiz konuları danışarak aileye dönüş yapılacağı 

belirtilmeli 

✓ Aşılama konusunda ikna edemediği aileye bir sonraki ziyarette konuyu yeniden açmalı 

böylece çocuğun sağlıklı yaşama hakkını korumaya çalışmalı 

✓ Aşılama çağındaki çocukların ebeveynleri genç bireylerdir ve aşısı yapılan bu hastalıkların 

çoğunu görmedikleri için ‘’ bu hastalıkları aşılar sayesinde unuttuğumuzu aşılama olmazsa 

geri gelecekleri söylenmelidir.’’ 

✓ Çoğu aşı tereddütünün altında yatan nedenin aşıların istenmeyen etkilerinden kaynaklandığı 

akılda tutulmalı ve aşıların da ilaçların da yararları yanında istenmeyen etkileri olabileceği 

belirtilmeli 

✓ Aşıların istenmeyen etkileri konusunda açık olunmalı. Abartılmış yan etkiler ileri 

sürüldüğünde sakince bilimsel yanıtlar verilmeli 

✓ Aşının istenmeyen yan etkilerinin yanı sıra hastalığın komplikasyonlarının çok fazla olduğu 

vurgulanmalıdır, hastalığın kötü sonuçları hakkında bilgi verilmeli 

✓ Aşılar, sağlam çalışan ve iyice araştırılan sağlık ürünleridir. Ruhsat alırken dört aşamadan 

geçirilir. İlaçlardan daha dikkatli ve titiz hazırlanır. Aşının riski sıfır olmalıdır. Çünkü ilaç hasta 

kişiye, aşı sağlıklı kişiye verilmektedir 

✓ Bir aşının kullanıma girmesinin en az 10 yıl aldığı bu dönemde tüm istenmeyen etkilerin de 

mutlaka araştırıldığı, bu etkilerin hastalığın kötü etkileri yanında çok hafif olması durumunda 

ancak aşıların kullanıma girebildiği belirtilmeli 

✓ Hatta kullanıma girdikten sonra da aşının tüm istenmeyen etkilerinin de Sağlık Bakanlığınca 

toplandığını, belli aralıklarla sağlık kurumlarına bildirilmektedir. Halen ciddi bir istenmeyen 

etkinin olmadığı da anlatılmalı 

✓ Aşı sonrası istenmeyen etkilerin bildirimi sonrasında bilimsel kurulların toplanarak 

değerlendirmelerin yapıldığı belirtilmelidir. Aşıların kullanım sırasında bile tekrar tekrar 

değerlendirildiği belirtilmelidir. 

✓ Bazı ebeveynler hastalığı geçirmenin daha iyi bağışıklık sağladığını ileri sürmektedir. Oysa 

difteri ve tetanos hastalıkları geçirilse bile bağışıklık sağlamamakta, boğmaca bağışıklığı kısa 

sürmektedir. Geçirildikleri zaman yaşam boyu bağışıklık sağlayan birçok hastalığın ise ağır 

komplikasyonları ve ölüm tehlikesi vardır. 



✓ Çocuğunu hastalığa karşı korumasız bırakıp hastalığın iyi sonuçlanmasını beklemek yerine hiç 

hastalanmaması için var olan bilimsel olanakların değerlendirilmesinin daha doğru olduğu 

anlatılmalı 

✓ Aşı tereddütünün bir diğer gerekçesi olan çok sayıda aşı yapıldığı ve bu kadar antijenin 

verilmesinin çocuğun bağışıklık sistemine yük oluşturacağı korkusudur. Bu savın temeli 

yoktur. Aşı ile verilen antijenler etkisizleştirilmiş ya da hastalık yapma gücü zayıflatılmış 

mikroorganizmalardır 

✓ Her canlı yaşamı boyunca binlerce antijene maruz kalmaktadır. Boğmaca bakterisinin 3000 

dolayında antijeni, boğmaca aşısının içinde ise 3 antijeni bulunmaktadır 

✓ Bazı ebeveynler yaşamının ilk yılında çocuğun çok küçük olduğunu aşıların daha sonra 

yapılmasını istediklerini belirtmektedirler. Aşının ne zaman yapılması gerekliliğini belirleyen 

kural, çocuğun bağışıklık yanıtı verebileceği ve hastalıkla karşılaşmadan önceki en erken 

dönemdir 

✓ Bazı aşıların erken yaşta yapıldığında koruyuculuğunun ileri yaşlardan daha yüksek olduğu, 

çocuk büyüsün diye beklenirken hastalığa yakalanabileceği ve küçük bebeklerde bu 

hastalıkların daha ağır seyrettiği ve hatta ölümcül olduğu anlatılmalıdır 

✓ Özellikle de aşılar sayesinde önlenebilmiş çiçek ve çocuk felci gibi hastalıklar dünyada kitle 

halinde ölümlere, sakatlıklara yol açmış tedavisi olmayan hastalıklardır 

✓ Doğada insan dışı konakçısı olan bazı mikroorganizmalar tümüyle yok edilemese de başarılı 

aşılamaların yapıldığı toplumlarda hastalık yapamaz hale gelmişlerdir 

✓ İnsandan insana bulaşan hastalıklarda (kızamık, çocuk felci vb.) aşısız bireyin hastalanması 

durumunda yaşadığı toplumda henüz aşılanma yaşına gelmemiş ya da bağışıklık yetmezliği 

olan bireylere hastalık bulaştırma riski vardır. 

✓ Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve Hib enfeksiyonları aşılanmış toplumlarda artık 

görülmemektedir. Eğer başka bir bölgeden hastalık gelebilirse sadece o toplumdaki aşısız ve 

duyarlı grupları etkilemektedir 

✓ Türkiye’ de 2011-2012 yıllarında görülen kızamık henüz aşılanmamış bir yaş altı çocuklarda ve 

diğer yaşlardaki eksik aşılı kişilerde görülmüştür 

✓ Türkiye Cumhuriyeti 2002’den beri Suriye poliomyelitinden (çocuk felcinden) arınmışken 

savaş nedeniyle aksayan aşılama hizmetleri nedeniyle ülke dışından gelen poliovirüs aşısız 

çocukları yakalamıştır 

✓ 2009 yılı itibariyle neonatal tetanozun ülkemizde görülmediği teyit edilmiştir 

✓ Aşılar elbette %100 koruyucu değildir. Bazen aşılanmış kişilerde de hastalık görülebilmekte 

ancak aşılanmamışlara oranla çok daha hafif ve komplikasyonsuz seyretmektedir. Özellikle 

Rotavirüs, suçiçeği ve boğmaca gibi hastalıklarda aşılanmış bireyler hastalansa bile hafif 

geçirmektedirler 

✓ Bazı aşılara karşı oluşan antikor düzeyleri zamanla azalabilmektedir ancak bağışıklık 

sistemindeki bellek hücreleri antijenle karşılaştığı anda yeniden etkinleşerek hastalıktan 

korurlar ya da hastalığı hafifletirler 

✓ Toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmek için, aynı toplumda yaşayan kişilerin sorumluluk ve 

dayanışma duygusu içinde birbirlerini desteklemeleri gerekmektedir 

✓ Aile bireylerinden birinin hastalığı, aileyi maddi ve manevi açıdan etkilerken aynı zamanda 

birlikte yaşadığı toplumu da etkiler. Dolayısıyla bir kişinin tedavisini yapmaması ya da 

kendisini hastalıklardan korumaması sadece o kişinin sorunu olarak görülemez 

✓ Aşılar yalnızca hastalıktan değil, hastalığın uzun erimli komplikasyonlarından da koruyarak 

insanların sağlık kalitesini arttırıp ağır tedavi ve rehabilitasyon giderlerini de önlemektedir 

✓ Kızamık hastalığı, SSPE (Subakut Sklerozan Panensefali) gibi ağır beyin yıkımına neden olurken 

aşıya bağlı hiçbir SSPE tespit edilmemiştir 



✓ Gebelikte geçirilen kızamıkçık doğuştan mikrosefali, körlük, sağırlık gibi anomalilere yol 

açabildiği için bu sekellerin tedavisi ve bakımı aile ve toplum için maddi ve manevi zorluklara 

sebep olmaktadır 

✓ Gelişen teknoloji sonucu özellikle internet üzerinden ulaşılan aşı karşıtı sitelerin çoğu 

alternatif tedavi yöntemlerini önermekte aynı zamanda bu siteler bilimsel, klinik ve 

epidemiyolojik çalışmaları da reddetmektedir. Bir çalışmada elektronik ortamdaki aşı 

videolarının %32’sinin aşı karşıtı olduğu ve bunların izlenme oranlarının doğru bilgi veren 

bilimsel sitelerden daha yüksek olduğu saptandı. Ayrıca bu karşıt sitelerin %60’ı hiçbir temele 

dayanmayan yanlış bilgiler barındırmaktaydı 

✓ Civa aşıda en yüksek oranda 1950 yılında kullanılmış olup tükettiğimiz balıklarda bile bundan 

1000 kat fazla bulunmaktadır. Özellikle çoklu flakon aşılarda kullanılmakta olan civa 

şimdilerde tek kullanımlık aşılarda bulunmamaktadır. Eskiden bulunan civanın türü de 

vücuttan hemen atılan bir tür olup 10-21 gün arasında vücuttan uzaklaştırılmaktaydı. 

Şimdilerde üretim geliştikçe kullanılan civa oranı giderek azaldı ve bu oran kesinlikle otizme 

sebep olmamaktadır 

✓ Hiçbir aşının içinde kan ürünü, domuz veya sığır jelatini bulunmamaktadır. (Özellikle sığır 

jelatininden deli dana bulaşmasını engellemek için) 

✓ Aşıyı güçlendirmek için kullanılan adjuvan, ölü aşılarda bulunan bir alüminyum tuzudur. Grip 

aşısında yoktur. Musluk suyu, kabartma tozu ve domateste bile daha yüksek oranda bulunur. 

Alüminyum vücuttan çabuk atılmakta, birikmemektedir. Aşılarda bulunan aliminyumun 

yaklaşık 70 katını içtiğimiz 1 litre sudan almaktayız 

✓ Yumurta allerjisi aşıya engel değildir 

✓ Aşıda fazla dozun zararı yoktur, sadece tetanozda şişlik ve ateş yapabilir. Bunun dışında hiçbir 

aşının yapılan fazla dozunda yan etki oluşmamaktadır 

✓ HIV bile 3-5 gün canlı kalırken Hepatit B virüsü 7 gün canlı kalır. Doğum esnasında ya da kan 

alma işlemleri sırasında bulaşabileceği için yenidoğan Hepatit B ye karşı aşılanmalıdır 

✓ Yenidoğan döneminde hepatit B virüsüne bağlı hepatit gelişme oranı %30-40, bu zeminde 

siroz gelişme oranı %70 leri bulmakta ve bu bebeklerin erişkin yaşa ulaşması neredeyse 

mümkün olamamaktadır. Aşısız bir erişkin HBS-Ag pozitif tespit edildiğinde aşılandığında 

kurtulma oranı yüksekken, bebek yenidoğanken aşı yapılmadığı takdirde Hepatit B antijeni ile 

karşılaştığında daha ölümcül olmaktadır. Bu riski alıp alamayacağı ebeveyne sorulmalıdır. 

 

 

 


