
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK 

HİZMETLERİNDE BAĞIŞIKLAMA



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

AMAÇ

Bu oturumun sonunda katılımcıların;

birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel konularından biri

olan bağışıklama ve aşı lojistiği konusunda bilgilenmesi

amaçlanmaktadır.



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ-1

Bu oturumun sonunda katılımcılar;

➢ Aşı tarihçesi hakkında genel bilgi sahibi olabilmeli.

➢ Genişletilmiş Bağışıklama Programı amaç ve hedeflerini

açıklayabilmeli.

➢ Çocukluk ve erişkin yaş grubundaki bağışıklama

hizmetlerini ve önemini sayabilmeli.

➢ Eksik aşılı ve aşısız çocuk aşı uygulama şemalarını

düzenleyebilmeli.

➢ Aşılamaya engel olmayan durumları sayabilmeli.



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

ÖĞRENİM HEDEFLERİ-2

➢ Aşı uygulama tekniklerini söyleyebilmeli

➢ Aşı kontrendikasyonlarını sayabilmeli

➢ Aşı yaparken uyulması gereken kuralları açıklayabilme

➢ Aşı sonrası istenmeyen etkileri anlatabilmeli

➢ Aşı Takip Sistemi (ATS), aşı depolanması, kullanım

süreleri, soğuk zincir ve aşı ihtiyacı hesaplaması gibi lojistik

bilgileri açıklayabilmeli

➢ Güvenli enjeksiyon nasıl sağlanır söyleyebilmeli



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

Aşı Nedir?

Aşılar ölü veya zayıflatılmış mikroorganizma içeren (bakteri

veya virüs) ve enfeksiyon hastalıklarının tedavi ve

korumasında kullanılan biyolojik ürünlerdir.



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

Bağışıklama Hizmetlerinin Önemi
Aşılama ile;

➢ Enfeksiyonlar azalır,

➢ Enfeksiyonların yayılımını azalır,

➢ Enfeksiyonlar nedeniyle hastanede yatış azalır,

➢ İş gücü kaybı azalır,

➢ Morbidite azalır,

➢ Mortalite azalır,

➢ Ekonomik kayıp azalır,



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

➢ Tarihte aşı konusunda ilk uygulama, M.Ö. 590 yılında Çin'de

Sung Hanedanı döneminde çiçek hastalığına karşı yapılan

uygulamadır.

➢ İlk kullanılan çiçek aşısı bugünkü tekniklerden farklı olarak

“variolasyon’’ metodu ile yapılmaktadır.

➢ 1796 yılında, bir İngiliz hekim olan Edward Jenner, daha

sonra kendi adıyla anılacak olan “vaksinasyon” metodunu

geliştirmiştir.

(Bu metodla, çiçek virusu, sığıra inoküle ediliyor, ortaya çıkan pulb

toplanıyor ve aşı olarak kullanılıyordu)

Aşının Tarihçesi-1



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

Aşının Tarihçesi-2

➢ Ülkemizde ilk aşı çalışmalarının 1700’lü yıllarda Edirne'de

başladığı bilinmektedir.

➢ 1721 tarihinde, İngiltere Büyükelçisi’nin eşi olan Lady Mary

Montagu ülkesine yazdığı bir mektupta “İstanbul’da çiçek

hastalığına karşı “aşı denilen bir şey” (variolasyon metodu)

yapıldığını hayretle bildirmektedir. Bu mektup aşı yapımına

ilişkin en eski belgedir.



Her Yaşın Bir Aşısı Var

Aşının Tarihçesi-3

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane/

Kuduz Tedavi Müessesesi Ocak 1887

/ Kimyahane 1894

➢ 1886’da Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i

Şâhâne, dahiliye kliniği şefi ve ekibi

Louis Pasteur’un yanına eğitime

gönderilmiştir

➢ 1887 de, İstanbul Dârûl Kelb

Ameliyathanesi” (enstitüsü) kurulmuş,

kuduz aşı üretimine ve kullanımına

başlanmıştır.

➢ 1892 yılında ilk kez aşı üretimi yapılan

Bakteriyolojihane kurulmuş ve difteri,

sığır vebası, kızıl serumları Veteriner

Hekim Mustafa ADİL tarafından

üretilmiştir (1871-1904)



Sağlığa Aşılanın

Aşının Tarihçesi-4

Ülkemizde Üretilen Aşılar -1951-

Tifo Stafilakok Brucella

Dizanteri Nezle Lekeli Humma

Kolera Kızıl Çiçek 

Veba Difteri Alüminyum Presipiteli Karma Aşılar

Meningokok Tetanoz BCG (Ağız ve Deri İçi )

Boğmaca Kuduz Tüberkülin

1953 yılına gelindiğinde 18 farklı tip aşı üretilip, ülke yararına sunulmaktaydı. Ayrıca pek

çok antijenin yanında tüberkülin de üretilmekteydi.

**1953 yılında, BCG ve İnfluenza aşıları üretim laboratuvarları WHO tarafından kabul

edildi ve örnek iki kuruluş olarak gösterildi.

**1998 yılında BCG üretimine son verilmesi



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

Aşının Tarihçesi-5

Kampanyalar

1985 «Türkiye Aşı Kampanyası»

1995 «Polio Ulusal Aşı Günleri»

1996 «Kızamık Hızlandırma Kampanyası»

1997 «Polio Mop-up» ı

2003 «Kızamık Okul Aşı Günleri»

2005 «Kızamık Aşı Günleri»

2005-2008 İlköğretim kohortu Hepatit B aşılamaları

2006-2008 İlköğretim kohortu Kızamıkçık aşılamaları

2008-2009 Ortaöğretim Hepatit B – Kızamıkçık aşılamaları

2009 33 ilde 18-35 yaş kadın Kızamıkçık aşılamaları

2010-2015 «Polio Mop-up»ı

2017 «5 Yaş Altı Göçmen Çocuk Aşı Tamamlama Kampanyası»



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

Aşının Tarihçesi-6

Hıfzıssıha Enstitüsü 27 Mayıs 1928 yılında

kurulmuıştur.1983 yılında 181 sayılı kanun

hükmünde kararname ile Refik Saydam

Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ismini

almıştır.
İlk üretilen BCG aşısı 

ve prospektüsü 1927



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

Temel Kavramlar-1

Eradikasyon: Hastalığın etkeni ile birlikte dünya yüzünden yok

edilmesi,

Eliminasyon: Yerli virüs dolaşımının durması

Kümelenme: Beklenenden fazla olup olmasına bakılmaksızın belirli

zaman diliminde bir bölgede vakaların toplanması,

Filyasyon: Bir hastalığın nereden kaynaklandığını bulmak için

yapılan geriye yönelik çalışmalar bütünü,

Salgın: Bir bölgede veya özel bir grupta belirli bir zaman diliminde

beklenenden daha fazla vaka görülmesidir.

Mop-up: Kapı kapı dolaşarak catch-up ta aşılanmayanların

aşılanması

Catch-up: Yakalama

Follow-up: Yaşına göre eksik aşıların bulunup yapılması,



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

Temel Kavramlar-2

Sürveyans: Sağlık hizmetlerinde planlama, müdahalede ve hizmet

değerlendirmesi yapabilmek için sağlıkla ilgili verilerin, süreğen,

sistematik olarak toplanması, analizi, yorumlanması ve ilgili tüm

birimlere dağıtılmasıdır.

Aktif Sürveyans: Sürveyans sisteminde bildirim yapmakla yükümlü

kişiler ve yetkili birimlerce düzenli olarak verilerin toplanması

Pasif Sürveyans: Pasif sürveyans, sağlık hizmeti sunucuları,

laboratuvarlar ve diğer görevlilerden gelen veri raporlarına dayalı

Sentinel Sürveyans: Hastalıkları erken dönemde saptamak ve

hastalığın eğilimini izlemek için verinin bir örneklemden toplanması.



Çiçek

(1930)

Difteri, 

Boğmaca

(1937)

BCG

(1952)

Oral Polio

(1963)

Difteri, 

Boğmaca, 

Tetanoz

(1968)

Kızamık

(1970)

Hepatit B

(1998)

KKK, Hib

(2006)

DaBT-İPA Hib, 

7 Bileşenli 

KPA (2008)

DaBT-İPA

(2010)

13 

Bileşenli 

KPA (2011)

Hepatit A

(2012)
Suçiçeği

(2013)

Ülkemizde Aşı Uygulamaları-1

İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı



Ülkemizde Aşı Uygulamaları-2

Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

Genişletilmiş Bağışıklama Programı

Amaç:
➢ Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından

önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak,

➢ Aşı ile korunulabilir hastalıklardan kaynaklanan hastalık,
sakatlık ve ölümlerini önlemektir. *13.03.2009/7941 Genelge

Bağışıklama Danışma Kurulu 

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin 
temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 
ve yılda ortalama 2 kez toplanan BDK 
aşı takvimi ve uygulamaları ile ilgili 
tavsiye kararları alır, teknik ve bilimsel 
destek sağlar.



Her Yaşın Bir Aşısı Var

Genişletilmiş Bağışıklama Programı

➢ Her bir antijen için ülke genelinde % 97 aşılama hızının
devamlılığını sağlamak

➢ 12-24 aylık bebeklerin % 90’ını tam aşılı hale getirmek

➢ 5 yaş altı (0-59 ay) aşısız ya da eksik aşılı çocukları tespit edip
aşılamak

➢ Okul çağı çocuk aşılamalarında her bir antijende %95 aşılama
hızına ulaşmak

➢ Tespit edilen tüm gebelere uygun Tetanoz-difteri (Td) aşısı
uygulamak

➢ Ülkenin poliodan arındırılmış durumunu sürdürmek

➢ Maternal ve Neonatal Tetanozu elimine etmek

➢ Kızamık Eliminasyon Programını yürütmek

Hedefler



Sağlığa Aşılanın

GBP Kapsamındaki Programlar

➢ Polio Eradikasyon Programı

➢ Kızamık ve Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital Rubella

Sendromunun Kontrolü Programı

➢ Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı

➢ Hepatit B Kontrol Programı

➢ Difteri Kontrol Programı

➢ Boğmaca Kontrol Programı

➢ Tüberküloz Kontrol Programı

➢ Kabakulak Kontrolü Programı

➢ İnvaziv Bakteriyel Hastalıkların Kontrolü Programı

➢ Hepatit A Kontrol Programı

➢ Suçiçeği Kontrol Programı

➢ Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

Polio Eradikasyon Programı

Amaç:
Ülkenin poliomyelitten arındırılmış

durumunu sürdürmektir.

Hedef:
Polionun eradikasyonu hedefi; sadece

klinik olarak vakaların görülmemesi değil,

aynı zamanda hastalığa neden olan polio

virüsünün de yok edilmesidir.

DSÖ Avrupa Bölgesi “Poliodan Arındırılmış Bölge” Sertifikası 21 HAZİRAN 2002 

tarihinde alınmıştır. 1989 yılında ülkemizde “Polio Eradikasyonu Programı” 

başlatılmıştır. Ülkemizde son poliomyelitis vakası 1998 yılında görülmüştür. 



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

Şüpheli Vaka

➢ 15 yaşından küçük bir kişide şiddetli travma haricinde, herhangi bir

nedenle akut flask paralizi olması,

➢ 15 yaşından büyük kişilerde hekimin klinik olarak poliodan

şüphelendiği akut flask paralizili hastalar

AFP Vakalarının Araştırılmasında Beklentiler

➢ Vakalar paralizi başlangıcından itibaren ilk 7 günde bildirilmeli

➢ Vakalar bildirimden sonra 48 saat içinde incelenmeli

➢ AFP vakalarının en az % 80’inden uygun gaita numunesi alınmalı

➢ AFP vakalarının takibi 60-90 gün yapılmalıdır

Polio Eradikasyon Programı



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

***AFP vakasından şüphelendiklerinde 2. basamak sağlık kurumlarına

yönlendirilmeli ve takip edilmesi için gerekli bilgiler HSM’ye iletilmelidir.

Polio Eradikasyon Programı



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

Maternal-Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı

Amaç:
Maternal Tetanoz ve Neonatal Tetanozun ve bunlara bağlı ölümlerin

elimine edilmesi ve bu düzeyin sürdürülmesidir.

Hedef:
Her bir bölgede 1000 canlı doğumda 1’in altında Neonatal Tetanoz

(NT) vakası görülmesi ve maternal tetanozun hiç görülmemesi ve bu

durumun devamlılığının sağlanmasıdır.

*Bu amaçla gebe aşılaması,15-19 yaş grubu kadın riskli bölge

aşılamaları, 0 yaş grubu DaBT-İPA-Hib aşılaması, okul döneminde

yapılan tetanoz içeren aşı uygulamaları yapılmaktadır.

Ülkemizde maternal ve neonatal tetanozun elimine edildiği 24

Nisan 2009 tarihinde DSÖ tarafından duyurulmuştur.



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

Kızamık-Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital

Rubella Sendromunun Kontrolü Programı-TSM

Şüpheli Kızamık Vakası ile Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı? 

➢ Hastadan alınan uygun kan/idrar/nazofarengeal sürüntü

numunelerinin İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırmak üzere uygun

koşullarda saklanmalıdır.

➢ Bildirim formları doldurularak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmelidir.

➢ Temaslıların takibi ve uygun profilaksi önlemlerini (aşı,

immunglobulin) sağlanmalıdır.

➢ Uygun solunum izolasyonu önlemleri alınması sağlanmalıdır.

➢ Kümelenme olup olmadığını araştırılmalı; kümelenme varsa salgın

incelemesi başlatır ve İl Sağlık Müdürlüğüne haber verilmelidir.



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

Kızamık-Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital

Rubella Sendromunun Kontrolü Programı-ASM

Şüpheli Kızamık Vakası ile Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı? 

➢ Hastadan uygun kan/idrar/nazofarengeal sürüntü örneğini

alınarak TSM/İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmelidir.

➢ Bildirim formları doldurularak TSM/İl Sağlık Müdürlüğüne

gönderilmelidir.

➢ Temaslılar için uygun profilaksi önlemleri (aşı, immunglobulin)

uygulanması sağlanmalıdır.

➢ Uygun solunum izolasyonu önlemleri alınması sağlanmalıdır.

➢ Kümelenme olup olmadığını araştırılmalı; kümelenme varsa

salgın incelemesi için TSM/İl Sağlık Müdürlüğüne haber

verilmelidir.



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

Testi İçin Örneklerin , Önerilen Örnek Alınma Zamanları

Kızamık-Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital

Rubella Sendromunun Kontrolü Programı



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

Hepatit B Kontrol Programı

Amaç:
Kronik hepatit B virüs enfeksiyonunun önlenerek, Hepatit B virüs

enfeksiyonu ile ilişkili kronik karaciğer hastalığı, siroz ve hepatosellüler

kanser insidansını azaltmaktır.

Hedef:
5 yaş altı çocuklarda Hepatit B hastalığı insidansını en az yüz binde
1’in altına düşürmektir.

Stratejiler:
Rutin Bebek Aşılaması;

➢ Doğumdan sonra ilk 72 saatte, tercihen ilk 24 saatte Hep B aşısı 1.
dozun yapılması

➢ Tüm bölgelerde, 0 yaş grubu Hep B aşısı 3. dozda % 97 aşılama
hızına ulaşmak.

Risk Grubu Aşılamaları



Eksik Aşılı Çocuk Aşılaması

12-71 ay (1-5 yaş)* 6-13 yaş 14 yaş ve üzeri 

İlk karşılaşma DaBT-İPA-Hib1, Hep-B, KPA2,
ppd ile TCT

DaBT-İPA, Hep-
B, KKK

Td, OPA, Hep-B,
KKK

İlk karşılaşmadan 2 
gün sonra

KKK, TCT sonucuna göre 
gerekiyorsa BCG, Suçiçeği

- -

İlk karşılaşmadan 2 
ay sonra3

DaBT-İPA-Hib ya da DaBT-İPA, 
Hep-B, OPA, Hep A, KPA2

DaBT-İPA, OPA, 
Hep-B, KKK

Td, OPA, Hep B, 
KKK

İlk karşılaşmadan 8
ay sonra

DaBT-İPA, Hep-B, OPA, Hep A
DaBT-İPA, OPA,
Hep-B

Td, Hep-B

* Çocukluk çağı aşılama takvimine okul aşıları ile devam edilecektir.

1 59 ayın üzerindeki çocuklara DaBT-İPA şeklinde uygulanır.15–59 ay arası çocuklarda tek doz Hib

yeterlidir.

2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır. 12-23 aylık çocuklara 8 hafta ara ile iki

doz yapılmalıdır. 24 aydan büyük çocuklarda tek doz yeterlidir. 59 ay üzeri çocuklara uygulanmayacak.

3 DaBT-İPA-Hib aşısının ilk dozunun 12-14 aylık iken uygulandığı çocuklara ikinci doz da DaBT-İPA-Hib

şeklinde uygulanmalıdır.

Not: Hib’in 2. dozu sadece ilk doz 12–14 ay arasında yapıldıysa gereklidir, 15–59 ay arası çocuklarda tek

doz Hib yeterlidir, 59 aylıktan büyüklerde Hib aşısı gerekli değildir. Hep A aşısı 1 Mart 2011 ve suçiçeği

aşısı ise 1 Ocak 2012 doğumlulardan öncesine yapılmaz.

Her Yaşın Bir Aşısı Var



Sağlığa Aşılanın

Ülkemizde Erişkinlere Yönelik Aşı Uygulamaları 
Aşı Uygulamaları 

➢ 1. Mesleğe ve Temasa Bağlı Riskler Nedeniyle Aşılama 
▪Sağlık personeli aşılaması
▪Düzensiz göçmenlerle temasta bulunan kolluk kuvvetlerinde görevli personelin 
aşılaması
▪Risk grubu olan  diğer  mesleklerde çalışanların aşılaması

➢ 2. Altta Yatan Hastalık ve Diğer Riskler Nedeniyle Aşılama

➢ 3. 65 Yaş Üstü Aşılama

➢ 4. Seyahat Sağlığı / Hac ve Umre Aşılama

➢ 5. Askerlik Dönemi Aşılaması

➢ 6. Doğurganlık Çağı Kadınlara Difteri-Tetanoz Aşılaması

➢ 7. Erişkin Difteri-Tetanoz Aşılaması



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

Sağlık Çalışanı Aşılaması

➢ Td

➢ KKK

➢ Mevsimsel İnfluenza

➢ Hep-B

➢ Hep-A (Sadece fekal materyale maruz
kalan, çocuk ve enfeksiyon
hastalıkları servislerinde çalışan
sağlık çalışanları için)

➢ Suçiçeği (Sadece immün yetmezlikli
kişilerin yattığı servislerde ve
yenidoğan servisinde çalışan personel
için)

➢ Meningokok



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

Seyahat Aşılaması – 444 77 34

➢ Sarı Humma (Orta ve Güney Amerika
ile Afrika’nın tropikal bölgelerine
gidenlerde zorunlu)

➢ Meningokok (Hac ve Umre için
zorunlu)

➢ Tifo
➢ Kolera
➢ Hepatit A
➢ Kuduz
➢ Japon Ensefaliti
➢ Kene kaynaklı ensefaliti

**Bu aşılar ve diğer rutin aşılar (KKK,

Td, Polio..) her yolcu için yolculuk risk

değerlendirmesi temel alınarak tavsiye

edilir



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

Düzensiz Göçmenlerle Temasta Bulunan Kolluk 
Kuvvetlerinde Görevli Personelin Aşılanması

➢ İnfluenza aşısı

➢ DBT aşısı

➢ Hep-B aşısı

➢ KKK aşısı

➢ Meningokok aşısı

➢ Hep-A aşısı

➢ Suçiçeği aşısı

➢ Oral polio aşısı



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

Prematüre (<37 hf) ve Düşük Doğum Ağırlıklı 

Yenidoğanlarda Aşılama Genel Kuralları

➢ Doğum ağırlıklarına ve gebelik yaşlarına bakılmaksızın
bütün prematüreler (Hepatit B ve BCG aşısı hariç)
zamanında doğmuş bebeklerle aynı zamanda ve aynı
programa göre aşılanmalıdır,

➢ Aşılar tam doz verilmeli dozlar bölünmemelidir,

➢ Bronkopulmuner displazi için steroid kullanımı aşılama için
kontrendikasyon oluşturmaz,

➢ Ayrıntılı bilgi için Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi’nden
yararlanılabilir.



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

Aşı Uygulamalarında Genel Kurallar-1

➢ Aşı uygulamalarından önce enjektör, aşı ve varsa sulandırıcı
üzerindeki etiketi ve son kullanma tarihi kontrol edilmeli,

➢ Miadı (kullanım süresi) önce dolacak veya son kullanma tarihi
en yakın olan aşı ilk önce kullanılmalı,

➢ Açılan çoklu aşı flakonlarına açılış tarih ve saati yazılmalı,

➢ Kullanıma hazır enjektörlü aşılar hariç, her aşı için ayrı ve steril
bir enjektör kullanılmalı,

➢ DaBT-İPA-Hib beşli karma aşısı dışındaki aşılar aynı enjektörde
karıştırılmamalı,

➢ Aşılamada iki doz arasında olması gereken en az sürelere
mutlaka uyulmalıdır. Bırakılması gereken en az süreye
uyulmadığında yapılan doz geçersiz sayılır ve uygun süre
sonra tekrarlanır.



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

Aşı Uygulamalarında Genel Kurallar-2

➢ Aşı takviminde belirtilen uygulama zamanları ve uygulama
aralıklarına uymak esastır. Ancak zorunlu hallerde;

➢ DaBT-İPA-Hib aşısının 1. ile 2. ve 2. ile 3. dozları arasındaki süre
en az 4 hafta olmalıdır. Aynı aşının 3. dozu ile rapel dozu
arasındaki süre ise en az 6 ay olmalı,

➢ Kızamık antijeni içeren 2 aşı arasında en az 4 hafta süre olmalı,

➢ Hepatit B’nin 1. ve 2. dozu arasında en az 4 hafta, 2. ve 3. dozu
arasında en az 8 hafta olmalı, ayrıca 3. doz 1. dozdan en az 16
hafta sonra uygulanmalıdır

➢ KPA 12. aydan küçük çocuklarda, primer seri dozları arasında en
az 4 hafta süre bırakılmalıdır. 12. ay ve üzerinde uygulanan dozlar
arasında ise en az 8 hafta süre bırakılmalıdır. 3. doz ile pekiştirme
dozu arasında en az 8 hafta süre olmalıdır.



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

Aşı Uygulamalarında Genel Kurallar-3

➢ Kural olarak parenteral (enjeksiyonla) uygulanan iki canlı viral aşı
aynı anda uygulanabilir.

➢ İki canlı aşı aynı anda uygulanamayacaksa aralarında en az 4
hafta süre bırakılması gerekir.

➢ OPA ile diğer canlı aşılar arasında süre bırakılması gerekmez.

➢ Kızamık ve Suçiçeği hastalıkları ya da aşıları sonrası lenfopeni (t
lenfosit azalması) oluşma olasılığı nedeniyle, hücresel bağışıklık
yetersiz kalabileceğinden Kızamık ya da Suçiçeği içeren aşılar
sonrası BCG uygulanmasında 4 haftalık bir süre bırakmak gerekir.

➢ BCG’nin önce uygulandığı durumda ise Kızamık ya da Suçiçeği
içeren aşıların uygulanması için süre bırakmaya gerek yoktur.



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

➢ Canlı virüs aşıları Tüberkülin Cilt Testini (TCT) bozabilir, bu
nedenle ppd uygulaması Kızamık içeren aşılar ile aynı günde
veya 4–6 hafta sonra yapılmalıdır.

➢ OPA yapıldıktan sonra, çocuğun beslenmesinin sınırlanmasına
gerek yoktur. Anne sütü rahatlıkla verilebilir.

➢ İshali olan çocuğa OPA uygulanabilir, ancak 4 hafta sonra
fazladan bir doz daha yapılır.

➢ Genel ilke olarak gebelikte canlı aşılar yapılmamalıdır, ancak
risk-yarar durumu (Kuduz aşısı gibi) göz önüne alınarak
duruma göre karar verilmelidir.

➢ BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak uygulama
kolaylığı, daha az komplikasyon olması ve immünitenin daha
kuvvetli gelişmesi için 2 ayı doldurduğunda uygulanmalıdır.

Aşı Uygulamalarında Genel Kurallar-4



Her Yaşın Bir Aşısı Var

Aşı Uygulamalarında Genel Kurallar-5

➢ BCG aşılaması ile ilgili olarak; kayıtlara göre BCG yapıldığı
bilinen çocuklara (skar görülsün veya görülmesin) ve BCG
skarı bulunan çocuklara herhangi bir yaşta kontrol amacıyla
TCT yapılmasına ve sonucuna göre BCG uygulaması gerekli
değildir.

➢ 6 yaş üzerinde hiç aşılanmamış çocukta BCG gerekli değildir.

➢ 6 yaş altında BCG yapılmamış olan çocuğa TCT sonucuna
göre gerekiyorsa BCG uygulanır.

➢ Birden fazla aşı aynı anda yapılabilir. BCG, OPA, DaBT-İPA-
Hib, KKK, Hepatit B ve KPA aşılarının aynı gün yapılmasında
bir sakınca yoktur. Ayrı ayrı enjektörler ile farklı
ekstremitelerden yapılır. Aynı ekstremiteden farklı aşıların
uygulanması zorunlu ise iki aşının uygulanma bölgesi arasında
en az 2 cm mesafe olmalıdır.



Sağlığa Aşılanın

Aşı Uygulamalarında Genel Kurallar-6

➢ BCG aşısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd ile TCT yapıldıktan
sonra sonucuna göre uygulanır.

➢ 12 aya kadar bebeklerde, intramuskuler uygulama için uyluğun
orta veya üst 1/3 kısmında vastus lateralis kasının ön yan bölümü
kullanılır.

➢ Hepatit A aşısı ilk dozu 18. aydadır ve 12. aydan erken
yapılmamalı, 2 doz arasında en az 6 ay süre olmalıdır.

➢ Her ne kadar kızamıkçık aşısına bağlı fetal anomaliye dair bir
kanıt olmasa da, kızamıkçık veya KKK aşısı alanlar 4 hafta süre
ile gebelikten korunmalıdır. Kızamıkçık aşılaması öncesi gebelik
testi yapmaya gerek yoktur, gebe olup olmadığı sorularak aşı
yapılmasına karar verilir.



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

Aşı Uygulamalarında Genel Kurallar-7

➢ Ailelere, uygulanan aşı, aşının gerekliliği, bir sonraki aşı için
gelmeleri gereken zaman ve olası yan etkileri hakkında bilgi
verilmelidir.

➢ Aşılama öncesi mutlaka aşı karekod okutularak kullanıma
uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

➢ Aşılanan her kişiye mutlaka aşı kartı verilmelidir.

➢ Aşı uygulaması kadar aşılama faaliyetleri sırasında ortaya
çıkan tıbbi atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması da önemlidir.
Bu nedenle aşı uygulaması yapılan her ortamda Enjektör
Güvenli Atık Kutusu da kullanılmalıdır.



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

Aşı Kontrendikasyonları

Genel Aşı Kontrendikasyonları:
➢ Bir aşıya karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, o aşının sonraki

dozları için kesin kontrendikasyon oluşturur.

➢ Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, bu maddeyi
içeren tüm aşılar için kesin kontrendikasyon oluşturur.

➢ Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda, izleyen hekime
danışılmadan aşı uygulanmaz.

Aşılara Özel Kontrendikasyonlar:
Ayrıca her aşının içindeki maddeden veya hastanın özel

durumlarından kaynaklanan kontrendikasyonlar vardır.



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

Aşılamaya Engel Olmayan Durumlar-1

➢ Allerji veya astım (aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir
alerji dışında),

➢ 38.5 C’nin altında ateşle seyreden solunum yolu enfeksiyonu
veya ishal...hastalıklar,

➢ Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü,

➢ Ailede konvülsiyon, felç veya epilepsi bulunma öyküsü,

➢ Antibiyotik tedavisi görme,

➢ Anne sütü alma,

➢ Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi
kronik hastalıklar,

➢ Serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar,



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

Aşılamaya Engel Olmayan Durumlar-2

➢ Prematürite (aşılama ertelenmemelidir),

➢ Ameliyat öncesi ve sonrası,

➢ Malnütrisyon,

➢ Yenidoğan sarılığı öyküsü,

➢ Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile)
şeklinde veya lokalize (intraartiküler, intrabursal veya tendon içi
vb.) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid
kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az),

➢ Konvülsiyon öyküsü: aşılama sonrası ateş görülebileceğinden,
febril konvülsiyon öyküsü olan çocuklarda ateş çıkması beklenen
dönemde ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk antikonvülzan
tedavi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir.



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

Aşı Uygulama Teknikleri-1

Aşı Adı Uygulama Şekli Uygulama Dozu

KKK/Kızamık/Kızamıkçık Subkutan veya 

intramüsküler

0,5 ml

BCG İntradermal -

intrakutan

0 yaşta 0,05 ml, 1 yaş 

üzerinde 0,1 ml

PPD ile Tüberkülin Cilt Testi İntradermal 5 TÜ’den 0,1 ml 

DaBT-İPA-Hib / DT / Td/ 

Hep B / KPA / Hep A 

İntramüsküler 0,5 ml

OPA Oral 2 damla

Suçiçeği Subkutan 0,5 ml

**Hepatit A ve B aşıları uygulamalarında aşıların pediatrik dozu

kullanılmaktadır. Bu iki aşı için ürünün lisans aldığı doz önemli

olduğundan prospektüsü okunarak aşı uygulaması yapılmalıdır.



Her Yaşın Bir Aşısı Var

12 aya kadar uyluğun

orta veya üst 1/3

kısmında, vastus

lateralis kasının ön

yan bölümüne aşı

uygulaması

Aşı Uygulama Teknikleri-2

12. aydan sonra,

kolun üst kısmına

deltoid kasa kol

dirsekten 45° içe

bükülerek uygulama



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

Aşı Uygulama Teknikleri-3



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ (ASİE)-1 

Aşı uygulanan bir kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen
aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu düşünülen
istenmeyen tıbbi olaydır. 5 grupta toplanmaktadır.

➢ Aşı yan etkisi

➢ Program uygulama hataları

➢ Enjeksiyon reaksiyonu

➢ Rastlantısal

➢ Bilinmeyen



Sağlığa Aşılanın

ASİE-2 

➢ Aşılar güvenilir olmakla birlikte tamamen risksiz değildir.

➢ Aşı sonrası hafif yan etkiler olabileceği gibi çok nadir olarak

ciddi yan etkilerde görülebilir

➢ ASİE’ler aşının kendisine veya uygulanması sırasındaki

hatalara bağlı olabileceği gibi, aşı ya da uygulama ile ilgisiz de

olabilir.

Neden ne olursa olsun aşı sonrası gelişen istenmeyen etki daha 

sonra yapılacak aşıları olumsuz etkileyecektir. 



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

ASİE-3 

Aşılama hızlarının, aşıların toplum tarafından kabul

edilebilirliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için; ASİE

sürveyansı bağışıklama programının vazgeçilmez bir

parçasıdır. GBP kapsamında uygulanan aşılar (özel aşılar

dahil) sonrası gelişen istenmeyen etkilerin sürveyansını

yürütülmek üzere

**03.11.2003 tarihinde ASİE izleme Sistemi Daimi

Genelgesi yürürlüğe girmiştir. (Genelge 2003/127)



ASİE-4 

İstenmeyen etkileri 
düzenli olarak 

izlemek, bilgilerini 
toplamak, 

değerlendirmek ve 
uygun cevabı 

vermek,

Ciddi istenmeyen 
etkiler 

görüldüğünde 
bunların aşıya 

bağlı olup 
olmadığını ortaya 

koymak, Uygulama ile 
ilişkili hataları 
tespit ederek, 

gereken 
müdahale ve 

eğitim ile 
tekrarının 

önlenmesini 
sağlamak,

Hafif ve ciddi 
olarak 

değerlendirilmeye
n aşı istenmeyen 

etkilerinde 
beklenenin 
üzerinde bir 

yükseliş 
görülürse 

müdahale etmek,

Müdahaleler ve 
uygun iletişim 
kanalları ile 

halkın aşılama 
programına 

güvenini 
sağlamak olarak 

belirlenmiştir.

Temel

Stratejiler



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

ASİE-5 

Aşı Sonrası Sık Görülen Hafif Yan Etkiler

Aşılama sonrasında

➢ Kızarıklık, şişlik, ağrı gibi lokal reaksiyonlar

➢ Ateş,

➢ Huzursuzluk,

➢ Ağlama,

➢ İshal, 

➢ Kusma gibi 

hafif istenmeyen etkiler gözlenebilir. Bu etkilerin genellikle

bildirimi gerekmez.



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

ASİE-6 

Sık Görülen, Hafif Yan Etkiler

Aşı Adı
Lokal Reaksiyon

(Ağrı,Şişlik,Kızarıklık)

38 Oc’yi Geçen 
Ateş 

Huzursuzluk, Kırgınlık ve 
Sistemik Belirtiler 

BCG % 90- 95

DaBT-IPA-Hib % 20-40 % 3-5 % 20-40

Td /DT/TT ~ %10* ~ %10 ~ %25

OPA <%1 < %1**

Hepatit-B
erişkinde %15,

çocukta % 5
%1-6

KKK*** %10 %5-15
%5 döküntü, <%1 artralji, <%1 
lenfadenopati, <%1-5 parotit

Hib % 5-15 %2-10

KPA %10-20 %10-20**** %10-20

Hepatit-A***** %20-50 %5-10 %5-10

Suçiçeği****** %19-24 % 10-15 Suçiçeği benzer döküntü % 4-6



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

ASİE-7 

Nadir Görülen, Ciddi Yan Etkiler

Aşı Reaksiyon
Ortaya Çıkış 

Süresi

1 Milyon Dozda Görülme 

Sıklığı

BCG

-Lenfadenit

-BCG Osteiti

-Yaygın BCG enfeksiyonu

2 hafta -6 ay

1-12 ay

1-12 ay

100-1000

1-700

2

DaBT-IPA-Hib

3 saatten fazla süren çığlık tarzında

durdurulamayan ağlama

Konvülsiyon

Hipotonik hiporesponsif atak

Anaflaksi

Ensefalopati

Apne - Bradikardi₤

0-24 saat

0-72 saat

0-24 saat

0-1 saat

0-7 gün

0-24 saat

0-4800

0-290

0-470

0-1

0-1

DaBT,Td/DT/ TT 

(Tetanoz bileşenine bağlı)

− Brakial nevrit

− Anaflaksi

− Steril apse

− Ciddi lokal reaksiyonδ

2-28 gün

0-1 saat

1-6 hafta

0-2 gün

5-10

1-6

6-10

0-10.000

OPA
-Aşıya bağlı paralitik poliomyelit(risk ilk 

dozda, erişkinlerde ve immün yetmezliği 

olanlarda daha yüksektir).

4-30 gün

(temaslılarda 4-75 gün)

0.70 (ilk doz)

0.11-0.16 (sonraki dozlarda)

0.13 (temaslılarda)

Hepatit-B -Anaflaksi 0-1 saat 1-2

KKK  (Kızamık,     Kabakulak ve 

Kızamıkçık bileşenine bağlı) 

-Febril konvülsiyon1

-Trombositopeni1

-Anaflaksi1,3

-Ensefalopati/Ensefalit1

-Aseptik menenjit2

- Artrit3

5-12 gün

1-6 hafta

0-1 saat

5-15 gün

15-21 gün

1-3 hafta 

333

33

0-1

0-1

1-1000Ω

Çocuklarda nadir, adolesan ve kadınlarda

100.000

Hib -Bildirimi yoktur

KPA -Konvülsiyon 0-72 saat Nadir

Hepatit-A Guillain-Barre Sendromu, ITP, Konvülsiyon, 

Anaflaksi ,Transvers myelit, Encefalopati

Brakial pleksus nöropatisi

Suçiçeği

-Lokal Reaksiyon (ağrı, eritem)

-Ateş

-Genel Döküntü (ortalama 5 lezyon)

…..

5-12 gün

15-21 gün %4-6



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

ASİE-8 

Ciddi Lokal Reaksiyon

Enjeksiyon alanında ve çevresinde ilk 48 saat içinde oluşan

hiperemi (kızarıklık) ve/veya ödem ile birlikte aşağıdakilerden

en az ikisinin varlığı ciddi lokal reaksiyon olarak bildirilmelidir.

➢Yakın eklemi içine alacak şekilde yayılmış olan şişlik, ödem

➢Ağrı, şişlik, kızarıklığın üç gün veya daha uzun sürmesi,

➢Hastaneye yatışı gerektirmesi



Her Yaşın Bir Aşısı Var

ASİE-9 

Lokal Reaksiyonlarda Olası Nedenler

➢Aşı içeriğine hassasiyet

➢Kanda koruyucu antikor 
düzeyinin yüksek olması

➢Kas içi aşıların yeterince 
derin yapılmaması

➢Donmuş aşı yapılması

➢Steril olmayan enjeksiyon 
kullanılması



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

Aşı Sonrası Lokal Reaksiyon Gelişmemesi İçin 

Ne Yapılmalı?

➢ Aşılama öncesi eller yıkanmalı
➢ Aşı uygulamadan önce son 

kullanma tarihi kontrol edilmeli 
➢ Çalkalanarak homojen hale 

getirilmeli
➢ Aşı uygulama kurallarına uyulmalı
➢ Eldiven giyilmesine gerek yoktur?

ASİE-10 



Sağlığa Aşılanın

2.Program Uygulama Hataları

ASİE-11 

➢ Aşının üretim, dağıtım ve uygulanması sırasında ortaya

çıkabilecek hatalardır.

➢ Bu gruptaki etkiler gerçek yan etkilerden biraz daha sık

görülmeleri ve önlenebilir olmaları açısından önem taşımaktadır.



Sağlığa Aşılanın

Olası Uygulama Hataları

ASİE-12 

➢ Bir seferde gerekli dozdan fazla uygulama

➢ Yanlış aşı uygulama 

➢ Yanlış yere (gluteal bölge vb.) ya da yanlış teknikle (im yerine sc vb.) 

aşı uygulama

➢ Steril olmayan enjektör ve iğne kullanma

➢ Yanlış ve yanlış miktarda sulandırıcı kullanma

➢ Aşıyı yanlış hazırlama

➢ Aşı ya da sulandırıcı yerine farklı madde (ilaç) kullanma

➢ Kontamine aşı ya da sulandırıcı kullanma

➢ Aşıyı yanlış depolama, yanlış taşıma

➢ Kontrendikasyonları dikkate almama



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

3.Enjeksiyon Reaksiyonu

Aşı içeriği ile ilgisi olmayan

➢ Bayılma

➢ Anksiyeteye bağlı hiperventilasyon sonucu:

▪ Baş dönmesi

▪ Kulak çınlaması

▪ Ağız çevresinde ve ellerde titreme

▪ Konvülsiyon (obstriksiyon ve cilt bulgularının 

olmadığı)

ASİE-13 



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

4.Bilinmeyen

ASİE-14

➢ Aşı dışında başka bir nedenin gösterilemediği, bilinen aşı yan

etkisi ya da program hatası olmayan ciddi hastalanma, ölüm

ya da kümelenme gösteren durumlardır.

➢ Kümelenme; görülme zamanı, aşı uygulanan birim veya

ikamet yeri açısından benzer özellikler gösteren veya aynı

aşının uygulandığı kişilerde beklenenden fazla sayıda aynı

ASİE’nin ortaya çıkmasıdır.

➢ Bu gibi durumlar ASİE Danışma Kurulu’nda incelendikten

sonra nedene göre sınıflandırılır.



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

ASİE-15 

5.Rastlantısal

➢ Aşılama sırasında veya sonrasında ortaya çıkan ancak

aşılama ile hiçbir ilgisi olmayan tıbbi olaylardır.

➢ Bu olayların özellikle fazla sayıda kişinin aşılandığı

kampanyalarda ortaya çıkma ihtimali yüksektir.



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

1. Lokal Reaksiyonlar

Aşıdan sonra 48 saat içinde ortaya çıkan Ciddi Lokal Reaksiyon

Aşıdan sonra 2-7 gün içinde ortaya çıkan Enjeksiyon yerinde abse (Bakteriyel/steril)

Aşıdan sonra 2 hafta – 6 ay içinde ortaya çıkan Lenfadenit

2. Sinir Sistemi ile İlgili İstenmeyen Etkiler

OPA’dan sonra 4-30 gün (temaslılarda 4 -75 gün) içinde ortaya çıkan Paralitik poliomiyelit

Kızamık bileşenli aşıları takiben 5-12 gün, DaBT-IPA-Hib, KPA aşılarını takiben 

72 saat içinde ortaya çıkan
Konvülsiyon

Kızamık bileşenli aşıları takiben 5-15 gün içinde ortaya çıkan Ensefalopati/Ensefalit

DaBT-IPA-Hib aşısını takiben 7 gün içinde ortaya çıkan Ensefalopati

Tetanoz bileşenli aşılardan sonra 2-28 gün içinde ortaya çıkan Brakial Nevrit

Aşıdan sonra 0-6 hafta içinde ortaya çıkan Diğer paraliziler

Kabakulak bileşenli aşıları takiben 15-21 gün içinde ortaya çıkan Aseptik menenjit

3. Diğer İstenmeyen Etkiler

Aşıdan sonra 1 saat içinde ortaya çıkan Anaflaksi

Aşıdan sonra birkaç saat içinde ortaya çıkan Toksik Şok Sendromu

Aşıdan sonra 4 saat içinde ortaya çıkan (deri bulguları daha geç görülebilir) Akut allerjik reaksiyonlar

DaBT-IPA-Hib aşısından sonra 24 saat içinde ortaya çıkan Hipotonik-hiporesponsif atak

Aşıdan sonra 1 hafta içinde ortaya çıkan Sepsis

Kızamıkçık bileşenli aşılarlardan sonra 1-3 hafta içinde ortaya çıkan Artrit

Kızamık bileşenli aşılardan sonra 1-6 hafta içinde ortaya çıkan Trombositopeni

DaBT-IPA-Hib aşısından sonra 24 saat içinde ortaya çıkan Apne - Bradikardi

BCG aşısından sonra 1 – 12 ay içinde ortaya çıkan Yaygın BCG enfeksiyonu

BCG aşısından sonra 1-12 ay içinde ortaya çıkan BCG Osteiti

Zaman Sınırı Olmaksızın

Yukarıda sunulan hastalıklar haricinde sağlık personeli ya da toplum 

tarafından aşılamayla ilgisi olduğu düşünülen; 

a) Ciddi olgular*

b) Kümelenme, 

c) Toplumda ciddi kaygı ya da olumsuz propaganda nedeni olan 

durumlar ASİE kapsamında incelenmelidir.

ASİE-16 

İzleme Sistemine Dahil Olan ASİE’ler



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

ASİE-17 

İzleme Sistemine Bildirilmesi Gerekmeyen ASİE’ler

1-Hafif İstenmeyen Etkiler

➢Döküntü

➢Hafif Ateş

➢Enjeksiyon Yerinde Hafif Kızarıklık

➢Ağrı

➢Parotit

2-Enjeksiyon Reaksiyonları,

Bu gibi durumlarda bildirim yapılmayacaktır.



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk



Her Yaşın Bir Aşısı Var



Sağlığa Aşılanın

AŞI ANTİSERUM VE SOĞUK
ZİNCİR EKİPMANI 

LOJİSTİĞİ



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

Lojistik İle İlgili Temel Kavramlar-1

LOJİSTİK-1

➢ Seans: Aşının veya antiserumun dolaptan çıkarılarak (gezici
hizmette kullanılmak üzere) aşı nakil kabına konması ve gün
içinde kullanılmasından sonra akşam mesai bitiminde tekrar
dolaba geri konması bir seanstır.

➢ Rezerv Stok: Olağanüstü durumlar, aşı sevkiyatında gecikme
veya talepte beklenmedik bir artış olduğu durumlar için
bulundurulan ek aşı miktarıdır.



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

LOJİSTİK-2

➢ Fire: Açılan aşıların kullanım sürelerinin sınırlı olması ve
enjektörlerdeki ölü boşluklar vb. nedenlerle çok dozlu flakonlardaki
aşının tamamının kullanılmamasından kaynaklanan kayıba fire
denir.

➢ Zayi: Bir aşı flakonunun açılmadan önce kullanılamaz hale gelmesi
(örneğin kırılan flakonlar, donmaya veya sıcağa maruz kalan aşılar,
miadının dolması gibi nedenlerle aşının kullanılamaz hale
gelmesidir.

➢ Son Kullanıcı: Aile hekimliği, hastaneler (özel, kamu, üniversite),
diyaliz merkezi, verem savaş dispanseri, iş yeri hekimliği …

Lojistik İle İlgili Temel Kavramlar-2



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

LOJİSTİK- 3

Aşı Kullanım Süreleri
Kural olarak çok dozlu ambalajlarda açılan her aşı şişesinin 

üzerine açılış tarihi ve saati mutlaka yazılmalıdır.

Çok Dozlu Liyofilize Olmayan Aşılar
PPD solüsyonu aşağıdaki şartlara da uymak kaydı ile toplam süre

4 haftayı geçmemek üzere açıldıktan sonra birbirini izleyen 3

seansta kullanılabilir. OPV aşısı ise açıldıktan sonra toplam süre

4 haftayı geçmemek üzere aşağıdaki şartlara da uymak kaydı ile

kullanılabilir. Belirtilen şartlar yerine getirilemiyorsa o aşı flakonu

artık kullanılmamalıdır.



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

LOJİSTİK-4

➢ Son kullanma tarihi geçmemiş olmalı,

➢ Aşılar ve antiserumlar bu süre boyunca sürekli uygun soğuk zincir
şartlarında saklanmış olmalı,

➢ Aşı ve antiserum flakonları suyla temas gibi kontaminasyona
maruz kalmamış olmalı,

➢ Uygulama için dozlar flakonlardan alınırken steril teknikler
kullanılmış olmalı,

➢ Eğer varsa flakon üzerindeki VVM (Aşı Flakonu İzlemcisi)
göstergesi kullanılabilir durumda olmalıdır.

Gezici aşı uygulamalarında sahaya götürülenden hiç açılmamış flakonlar yukarıdaki

şartları sağlamak kaydı ile dönüşte buzdolabına yerleştirilir ve öncelikle kullanılır.

Açılmış flakonlar ise yukarıdaki şartları sağlamak kaydı ile aynı gün içerisinde

kullanılabilir.



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

LOJİSTİK-5

Çok Dozlu Liyofilize (sulandırılan) Aşılar:
➢ BCG aşısı karanlıkta korunmak şartıyla sulandırıldıktan sonra

(+2)-(+8) oC’de ve 8 saat,

➢ Çok dozlu KKK, Kızamık ve Kızamıkçık aşısı sulandırıldıktan

sonra (+2)-(+8) oC’de ve karanlıkta korunmak şartıyla 6 saat

içinde kullanılmalıdır.

Tek Dozlu Liyofilize Aşılar:
➢ Tek dozlu Hib, Suçiçeği, Kuduz, Kızamık, Kızamıkçık ve KKK aşısı

sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Tek Dozlu Kombine Aşılar:
➢ Beşli karma aşıda, aynı pakette enjektör içerisinde sıvı formda DaBT ve

İPV, ayrı flakon içinde liyofilize Hib bulunmaktadır. Liyofilize Hib aşısı

sıvı formda olan DaBT-İPV ile sulandırıldıktan sonra hemen

uygulanmalıdır.

** Her aşı kendi sulandırıcısı ile sulandırılmalıdır.



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

LOJİSTİK-6

Aşı ve Antiserumların Sevkiyatı

Aşının Depolandığı Yer Sevk Dönemleri

Halk Sağlığı Müdürlüğü Üç ayda bir

Toplum Sağlığı Merkezi Ayda bir

Son Kullanıcılar (Aile Hekimi, Hastane, VSD v.b.) Ayda bir

Sağlık Evi Haftada bir

Ana Depo
Halk Sağlığı 

Müdürlüğü 

Deposu

Toplum 

Sağlığı

Merkezi

Son Kullanıcılar 

(Aile Hekimi, 

Hastaneler..)

**Sevk dönemlerinde her ilin olanaklarına göre değişiklik olabilir.



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

LOJİSTİK-7

Aile Hekimi/Hastane Aşı ve Antiserum İhtiyacı 

➢ Aile Hekimleri aşıları aylık olarak almaktadırlar. Belirlenen miktar
sevkiyat döneminden bir hafta önce TSM’ye bildirilir.

➢ Aile Hekimleri rezerv stoku 7 günlük olarak hesaplanır.

➢ Aile Hekimi ay içinde kullanılması beklenen miktar aşağıdaki gibi
hesaplanır.

Uygulanacak Yaklaşık Doz Sayısı = [Aylık Beklenen Nüfus X 

Aşı Takvimindeki Doz Sayısı X (1+ Fire Yüzdesi)] 

Aylık İhtiyaç = Uygulanacak Yaklaşık Doz Sayısı+ Rezerv Stok 

+ Ek İhtiyaç – Stokta Bulunan Aşı Miktarı

Rezerv Stok= Uygulanacak Yaklaşık Doz Sayısı/4 



Her Yaşın Bir Aşısı Var

LOJİSTİK-8

Aylık Beklenen Nüfus: Toplam bebek sayısının 1/12’sidir.

Aşı Takvimindeki Doz Sayısı: Hesaplanacak aşının aşı takvimdeki

doz sayısıdır.

Fire Yüzdesi:Aşılarda fire oranı tek dozluk olanlar için % 5,

çok dozluk aşılarda % 30’dur. İstisnası BCG aşısı olup fire oranı

%90 olarak alınmalıdır.

*Gebe kadın sayısı da pratikte 0–11 ay bebek sayısına eşit kabul

edilir.

*Belli hedefi olmayan aşı ve antiserumlar (Kuduz aşısı, PPD v.b.)

bir önceki yılın tüketim miktarları ve ortalama aylık tüketim göz

önünde bulundurularak talep edilir.



Sağlığa Aşılanın

LOJİSTİK-9

➢ Aşı ve Antiserum Uygulanacak Yerin Özellikleri:

El yıkama ünitesi ve güvenli atık kutusu olmalı, aşı müdahale
veya acil müdahale çantası olmalı, çalışma ortamına her seferinde
bir çocuk ve bir ebeveyn alınmalıdır.

➢ Aşı Nakil Kabı:

Uzun ve kısa ömürlü nakil kabı olmalıdır. Gezici hizmet veren her
AH için en az bir adet kısa ömürlü ve gezici hizmet dışında her
ASM’de üç hekime bir kısa ömürlü aşı nakil kabı olmalıdır, aşı
nakil kapları ASM’de aşı uygulamasında , gezici hizmet ve aşıların
nakli için kullanılmalıdır.



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

LOJİSTİK-10

➢Aşı Nakil Kabı Kullanımı:

Buz aküsünün 
hazırlanması 
(terletilmesi)

Buz akülerinin 
yerleştirilmesi

Aşıların 
yerleştirilmesi 

Buz aküsü
İle temasın 
önlenmesi

Digital
termometreni
n  
yerleştirilmesi

Dönüşte 
aşıların tekrar 
aşı dolabına 
yerleştirilmesi



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

LOJİSTİK-11

Soğuk Zincir ve Soğuk Zincir Kırılması

Soğuk zincir; bir aşının etkinliğini kişiye uygulanana kadar

koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının

ulaşmasını sağlayan insan ve malzemeden oluşan sistemdir.

➢ Aşı dolabının ısı takibi yapılırken Aşı Takip Sistemi temel
alınmalıdır.

➢ ATS’den veri alınamaz ise uzun süreli kayıt yapan digital
termometre temel alınmalıdır.

➢ Soğuk zincir kırılması tespit edildiği anda TSM’ye haber verilmeli



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

LOJİSTİK-12

Aşıların Donma Hassasiyetleri

Oran Aşı

Hep B

Hep A

Td, DT, Tüm sulandırıcılar, Antiserumlar

KPA, DaBT-IPA-Hib, PPD, Kuduz, Grip 

aşıları

Kızamık, KKK, Hib, Meningokok, BCG, 

Suçiçeği (sulandırıcılar hariç)

OPA



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

LOJİSTİK-13

 

ÜST RAF 
OPA,Meningokok, 

BCG, KKK, Kızamık 

ve Kızamıkçık, 

Suçiçeği aşıları 

ORTA RAF  
DaBT-İPA-Hib, 

Kuduz, KPA, DaBT-

İPA 

ALT RAF 
Hep B, Hep A, Td, 

DT , PPD, aşı 

sulandırıcıları ve 

tüm antiserumlar 

BUZLUK 
Buz aküleri 

SEBZELİK 
Su Şişeleri 

Buz aküleri 

➢ Aşı yerleştirilmesinde,
miadı yakın olan aşıların
ön kısımda bulunmasına
dikkat edilmelidir.

➢ Aşılar sulandırıcıları ile
aynı pakette ise orta rafa
yerleştirilmelidir.

➢ Aşı için özel üretilmiş
buzdolapları için sıralama
gerekmez.



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

LOJİSTİK-14

Işık Hassasiyetleri

Ultraviyole ve Fluorosan (Neon) Işıklara Karşı

➢ BCG

➢ PPD

➢ KKK

➢ Kızamık



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

LOJİSTİK-15

Acil Eylem Planı

➢ Her merkezde bir aşı sorumlusu ve bir soğuk zincir sorumlusu
ve yedekleri olmalıdır. Belirlenen isimler mutlaka acil eylem
planında yer almalı ve Toplum Sağlığı Merkezine bildirilmelidir.

➢ Aşı dolapları için acil eylem planı olmalı ve aşı dolabının ön
kapağında bulunmalıdır.

➢ Acil eylem planında görev alacak personellerin yedekleri ile
birlikte iletişim bilgileri yer alacak ve sürekli olarak ulaşılır
olacaktır.

➢ Planda soğuk zincir kırılmasında alınacak önlemler yer almalıdır.

➢ Kısa süreli arıza, elektrik kesintisi vb. durumda yapılacaklar

➢ Uzun süreli arıza, elektrik kesintisi vb. durumlarda yapılacaklar



Her Yaşın Bir Aşısı Var

LOJİSTİK-16

Aşı Takip Sistemi

➢ Teslim alınan aşı ve antiserumlar karekod okutularak
dolaplara yerleştirilmelidir.

➢ Nakil işlemi için mutlaka aşı nakil kabı veya aşı nakil aracı
kullanılmalıdır. Dolaptan çıkış yaparken karekod okutularak
nakil aracı/nakil kabına yüklenmelidir.

➢ Aşı ve antiserum uygulaması yaparken önce karekodu
okutulmalı ve ATS sisteminden uygulanabilir olduğuna dair
onay aldıktan sonra aşı veya antiserumu uygulanmalıdır.

➢ Uygulama verisi iki saat içerisinde Sağlık Bilgi Sistemlerine
gönderilmelidir.



Sağlığa Aşılanın

LOJİSTİK-17



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

LOJİSTİK-18

Aşı Takip Sistemi

➢ Aşı dolabı soğuk zincir ve stok takibi ATS ile yapılacaktır.
Ancak aşı dolabında bir adet uzun süreli kayıt yapabilen (en
az bir aylık süreyi gösteren) elektronik ısı takip cihazı
bulundurulmalıdır.

➢ Bir adet mekanik termometre bulundurulmalıdır.

➢ Soğuk zincir kırılmalarında komisyonlar tarafından ATS ısı
kayıtları dikkate alınarak karar verilmektedir.

➢ ATS sisteminde bulunan aşı ve soğuk zincir sorumluları ve
yedeklerine ait iletişim bilgileri sürekli güncel tutulmalıdır.



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

LOJİSTİK-19

➢ Soğuk zincir takibi 7/24 olduğu için ATS sisteminde kayıtlı olan
kullanıcılar 7/24 ulaşılır olmalıdır. ATS yardım masası
tarafından aranıldığında mutlaka cevap verilmeli ve gerekli
müdahale yapılmalıdır. Bu durumda sorumlu sistemde tanımlı
asil kullanıcılardır.

➢ Ulaşılamaz olduğunda veya gerekli müdahale yapılmadığında
ATS ekipmanları ATS yardım masasına haber verilmeden aşı
dolabı yer değişikliği, cihaz kapatma, probun sökülmesi vb.
işlemler yapılmamalıdır.

➢ Aşı talepleri aylık olarak ve ATS sistemi üzerinden
yapılmalıdır.

Aşı Takip Sistemi



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

LOJİSTİK-20

Aşı Isı İzlem Monitörü (VVM)

Aşıların termostabiliteleri göz

önüne alınarak, ısıya maruz

kalma sürelerini belirlemek

için aşı flakon izlemcileri

kullanılmaktadır.



Aşılanın, Önleyin, Koruyun

Uzun Süreli Kayıt Yapan Digital Termometre

LOJİSTİK-21



İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

Aşı Dolabı Kullanım Kuralları

➢ Nofrost buzdolabı tercih edilmedir. Aşı dolabı ön kapağı
rafsız olmalı ve dolap gövdesi ile aynı malzemeden olmalı,
cam kapak olmamalıdır.

➢ Ya da üreticinin aşı dolabı olduğuna dair belgesi olmalı ve
THSK’nın belirlediği kriterlere uygun olmalıdır.

➢ Aşı dolabının içerisine aşı, antiserum ve ısıyı dengelemek
için konulan tuzlu su bidonlarından başka hiçbir malzeme
(ilaç, yiyecek, içecek, enjektör, vb.) konulmamalıdır.

➢ Aşı sulandırıcıları da aşı dolabında saklanmalıdır.

LOJİSTİK-22



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

➢ Aşı dolabı ısısı (+) 2 ila (+) 8°C arasında korunmalıdır. Özellikle
(+) 4°C’ de kalması sağlanmalıdır.

➢ Aşı dolabı aşırı soğuk ve sıcağa maruz kalmayacak şekilde
uygun bir odaya yerleştirilmelidir.

➢ Aşı dolabı kışın ısıtılan odalardan birine gölgede olacak şekilde,
ısıtıcılardan uzak, duvardan en az 10–15 cm mesafede düz bir
zemine yerleştirilmelidir.

➢ Aşı dolabı bakımı yılda bir yaptırılmalı ve bakım onarım
sözleşmesi bulunmalıdır.

Aşı Dolabı Kullanım Kuralları

LOJİSTİK-23



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

Aşı ve Soğuk Zincir Sorumlusunun Görevleri-1

➢ Aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için
üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı
aşı ve soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir.

➢ Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları kendisine başvuran
misafirler ile kendisine kayıtlı kişilerin aşılanması ile soğuk
zincir-stok takibi yapmak konusunda sorumludur

➢ Stok kontrolü ile soğuk zincir kontrolü TSM’ler tarafından
denetlenirler.

➢ Sorumlu oldukları dönemde soğuk zincir sürekliliği ile yeterli
aşı, antiserum ve ekipmanın sağlanmasından sorumludur.

LOJİSTİK-24



Her Yaşın Bir Aşısı Var

➢ ATS çağrı merkezinden gelen telefonlara 7/24 cevaplayarak
gerekli müdahaleyi yapmakla sorumludur.

➢ Aşı sorumlusu ile soğuk zincir sorumlusu soğuk zincirin
devamlılığı ve stok takibi konusunda eşit düzeyde
sorumludur.

➢ Her türlü aşı, serum ve enjektörleri teslim almak, bu
maddelerin soğuk zincir kurallarına uygun olarak, aşı
dolabına girişini, saklanmasını sağlamak, aşı dolabının ısı
takibini her gün hafta sonu dahil, en yüksek ve en düşük
ısılara bakmak sabah ve akşam olmak üzere iki kez ve izlem
çizelgesine işlemek,

➢ SOP hazırlamak ve güncel tutmak

Aşı ve Soğuk Zincir Sorumlusunun Görevleri-2

LOJİSTİK-25



Sağlığa Aşılanın

➢ Soğuk zincir kırılması saptanması durumunda Toplum Sağlığı
Merkezi soğuk zincir sorumlusuna bildirmek. Toplum Sağlığı
Merkezinden değerlendirme sonucu gelinceye kadar soğuk zincirin
dışında kalan aşıların kullanımı durdurmak.

➢ Sağlık merkezindeki aşı dolabındaki soğuk zincir malzemelerinin
lojistik durumu takip etmek, ihtiyaçları zamanında tespit etmek ve
temin yoluna gitmek, bakım ve onarımını sağlamak,

➢ Aşıların, uygulama aşamasında karekodunu okutarak stoktan
çıkışını sağlamak. Stok ve soğuk zincir takibinde ATS sistemini
kullanmak.

➢ ATS sisteminin uyarı vermesi durumunda acil eylem planı
doğrultusunda gerekli müdahaleyi yapmak.

Aşı ve Soğuk Zincir Sorumlusunun Görevleri-3

LOJİSTİK-26



Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

➢ Her merkezde standart operasyon prosedürü olacaktır. SOP
dosyasında yer alacak belgeler;

➢ Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi

➢ Depo/dolap bakım ve periyodik bakım onarım çizelgesi

➢ ım onarım sözleşmesi ve GBP kapsamında kullanılan
demirbaş listesi

➢ Acil Eylem Planı

➢ Tehlikeli Tıbbi Atık İmha Prosedürü

➢ Ekipman kullanım kılavuzları ve SOP’si (Aşı nakil kabı,
enjektör, aşı dolabı vb.)

Standart Operasyon Prosedürü (SOP)

LOJİSTİK-27



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

GÜVENLİ ENJEKSİYON-1 

Güvenli Enjeksiyon Nedir?

WHO güvenli enjeksiyonu; (1999 WHO SIGN= Safe

Injection Global Network)

“Hasta için güvenli, sağlık çalışanı için güvenli,

toplum için güvenli olması”

şeklinde tanımlıyor.

• http://www.who.int/medical_devices/collaborations/network/en/ (ET :20.10.2017)

http://www.who.int/medical_devices/collaborations/network/en/


Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2557745/pdf/10593028.pdf (ET: 20.10.2017)

➢ Güvenli olmayan enjeksiyonlar sonucu dünyada her yıl;

• 1,3 milyon erken ölüm

• 26 milyon yıl hayat kaybı

• 535 milyon ABD doları direkt tıbbı masraflara bağlı mali

yük oluşur.

GÜVENLİ ENJEKSİYON-2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2557745/pdf/10593028.pdf


Aşılanın, Önleyin, Koruyun

Güvenli Enjeksiyon Anlayışının Gelişimi

GÜVENLİ ENJEKSİYON-3 

«1990'ların sonunda, aşılama enjeksiyonu güvenliği ilgili halk

sağlığı uzmanları, aşılama enjeksiyonlarının güvenliğinin tek

başına ele alınamayacağını enjeksiyon güvenliğinin aşılama

alanının dışına terapötik enjeksiyonlarda da ele alınmasının bir

zorunluluk olduğunu söyledi.»

• http://www.who.int/injection_safety/sign/meetings/past/en/InitialMeetingReport.pdf

http://www.who.int/injection_safety/sign/meetings/past/en/InitialMeetingReport.pdf


İki Damla Aşı Dökülmesin Gözyaşı

GÜVENLİ OLMAYAN ENJEKSİYON 
KOMPLİKASYONLARI

ENFEKSİYÖZ

Kanla Geçen 
Patojenlerin

Bulaşması
Hep B, Hep C, HIV,
Sıtma, Sfiliz, Herpes

Steril Olmayan 
Ekipmana Bağlı Diğer 

Enfeksiyonlar

Abse, Septisemi

Tetanoz

NONENFEKSİYÖZ

Yanlış Tekniğe Bağlı 
Zararlar

Travmatik paralizi,
BCG lenfadeniti

Yanlış Madde 
Enfeksiyonuna Bağlı 

Zararlar

Toksik madde
enjeksiyonu,

Anaflaktik reaksiyon

GÜVENLİ ENJEKSİYON-4 



Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz

DSÖ 2002 Yılı Sağlık Raporuna Göre Dünyada;

➢ 35 milyon sağlık çalışanının her yıl 2 milyonu perkütan
enfeksiyon hastalığı maruziyeti altındadır.

➢ Sağlık çalışanlarında ortaya çıkan

• Hepatit B Enfeksiyonlarının % 37,6’sı

• Hepatit C Enfeksiyonlarının % 39’u

• HIV/AİDS Enfeksiyonlarının % 4,4’ü

iğne yaralanmalarının sonucudur.

GÜVENLİ ENJEKSİYON-5 

*http://www.who.int/occupational_health/topics/needinjuries/en/ (ET: 20.10.2017)

http://www.who.int/occupational_health/topics/needinjuries/en/


Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk

Hasta Güvenliği
➢ Enjeksiyon ekipmanlarının tekrar kullanılmasının önlenmesi

➢ Gereksiz enjeksiyonların azaltılması

Sağlık Çalışanlarının Güvenliği
➢ İğne batmasına bağlı yaralanmalarının önlenmesi (eğitim

verilmesi, güvenlik ve gelişmiş cihazların kullanımı örneğin

Auto- disable enjektörlerin kullanımı, kişisel koruyucu

önlemlerin alınması, güvenli atık kutularının kullanımı)

➢ Hepatit B aşısı,

➢ İğne batmış ise temas sonrası proflaksi (aşı,IG, antibiyotik)

Topluluk Güvenliği
➢ Enjeksiyon için kullanılan malzemelerinin uygun şekilde

taşınması ve imhası

GÜVENLİ ENJEKSİYON-6 



Her Yaşın Bir Aşısı Var

GÜVENLİ ENJEKSİYON-7 

Her seferinde

yeni enjektör

aç!

Yeni enjektör,

iğne ve son

kullanma tarihi

geçmemiş aşı

kullan!

Enjeksiyonu

temiz bir

zeminde

hazırla!

Paketi

yırtılmış

enjektör

kullanma!

http://docplayer.biz.tr/170513-Soguk-zincir-enjeksiyon-guvenligi-ve-asi-sonrasi-istenmeyen-etkiler.html

http://docplayer.biz.tr/170513-Soguk-zincir-enjeksiyon-guvenligi-ve-asi-sonrasi-istenmeyen-etkiler.html


Sağlığa Aşılanın

İğneye el

sürme, bükme,

enjektörden

ayırma!

İğnenin

kapağını

tekrar

kapatma!

Flakon

içinde iğne

tutma ve

bırakma!

Kullanılan

enjektörü

güvenli atık

kutusuna at!

GÜVENLİ ENJEKSİYON-8 

http://docplayer.biz.tr/170513-Soguk-zincir-enjeksiyon-guvenligi-ve-asi-sonrasi-istenmeyen-etkiler.html

http://docplayer.biz.tr/170513-Soguk-zincir-enjeksiyon-guvenligi-ve-asi-sonrasi-istenmeyen-etkiler.html


Aşılanma Her Çocuğun 

Hakkıdır

GÜVENLİ ENJEKSİYON-9 

Kullanılan ve

biten flakonları

enjektör

güvenli atık

kutusuna at!

Kutuları en

fazla ¾’ü

doldur!

Enjektör Güvenli Atık Kutusu ve Atık İmhası

Kutular imha edilmek üzere gönderilene kadar kuru ve güvenli bir

yerde saklanmalıdır

Kutularının Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak

imhası sağlanmalıdır.

*25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği



Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı

➢ Aşılar insan sağlığı için çok önemli biyolojik ürünlerdir.

➢ Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunun da önemli bir

parçasını oluşturmaktadırlar.

➢ Ülkemizde rutin çocukluk çağı aşı takvimi kapsamında 13

antijene karşı aşı uygulanmaktadır.

➢ Rutin çocukluk çağı aşı takvimi dışında; hastalıkları, meslekleri

veya bulundukları ortam nedeniyle risk altındaki kişi ve gruplara

da aşı uygulanmaktadır.

➢ Aşı uygulamalarının takvime uygun şekilde, aşı

kontrendikasyonları ve yan etkileri göz önünde bulundurularak

uygulama tekniklerine dikkat edilerek yapılması bağışıklama

hizmetlerinin başarıya ulaşmasında önemlidir.

ÖZET-1



Aşılar Sadece Çocuklar İçin Değildir

ÖZET-2

➢ Aşılar son derece güvenli maddelerdir. Ama unutulmamalıdır ki
aşı uygulamalarından sonra yan etkiler görülebilir.

➢ Oluşabilecek ASİE’ler alınacak anamnez, ayrıntılı olmasa bile
yapılacak genel bir durum değerlendirmesi, kurallarına göre
yapılan uygulama ve yan etki olması durumunda zamanında bir
müdahale ile ciddi komplikasyonlara yol açmadan
sonuçlandırılabilir.

➢ ASİE vakalarında formlar doldurulmalı ve bildirim yapılmalıdır.
➢ ATS dünyada pek az ülkede rastlanabilecek aşı ve soğuk zincir

güvenliği sağlayan bir sistemdir.
➢ Lojistik açısından dikkatli olunması ve kurallara gerekli

hassasiyetin gösterilmesi ile hem soğuk zincir kırılmaları
önlenecek hem de bağışıklamada başarıya ulaşılacaktır.



Her Şeyin 

Başı Sağlık, 

Sağlığın 

Başı Aşı
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Her 
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Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz



Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk


