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Kaçırılmış fırsata neden olmamak için sağlık kurumuna
herhangi bir nedenle başvuran her bebek, çocuk, ergen
ve gebenin aşılama durumu kontrol edilmeli, aşılanması
gerekenler ve eksik aşılılar tespit edilip aşılamak için her
fırsat değerlendirilmelidir.

Aşı her çocuğun hakkıdır.



Sunum planı

 Türkiye‘de çocukluk çağı aşılamalarına genel bir bakış

 Soru ve Cevaplarla çocukluk çağı aşılamalarına genel bir bakış

Eksik çocuğun aşılanması

Adolesanın aşılanması

Alerji dediğimiz gerçekten alerji mi? Peki o zaman ne yapalım?

Prematüre bebeğin aşılaması

Rutin takvimde olmayan aşılar

3



Aşı ile birçok hastalık önlenebilir !!!
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Türkiye’de Aşılamanın Kesintiye Uğraması Durumunda Atak ve Ölüm Hızları ile 
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklara Bağlı Vaka ve Ölüm Sayıları
Hastalıklar Atak hızı Ölüm hızı Yaş grubu Vaka Ölüm
Difteri 0,00015 0,093 Tüm nüfus 11.344 1.055

Hepatit A 0,0002 0,001 0-5 4.783* 5

Hepatit B 0,0008 0,175 0-18 19.130** 3.348

Hib 0,000007 0,1 Tüm nüfus 529 53

Kızamık 0,01739 0,002 0-18 415.842 832

Kabakulak 0,0025 0,0001 Tüm nüfus 189.068 19

Boğmaca 0,0015 0,035 0-18 35.869 1.255

Çocuk felci 0,00018 0,0005 0-5 4.304 2

Kızamıkçık 0,005 0,0005 Tüm nüfus 378.137 189***

Verem 0,00172 0,003 Tüm nüfus 130.079 390

Tetanoz 0,000004 0,3 Tüm nüfus 303 91

Suçiçeği 0,05 0,00002 0-18 yaş 1.195.637 24

İnvaziv pnömokokal hastalık-
orta kulak iltihabı

0,06 0 0-5 yaş 405.000 0

İnvaziv pnömokokkal 
hastalık- menenjit

0,00003 0,1 Tüm nüfus 2.269 227

İnvaziv pnömokokkal 
hastalık- zatürre

0,003 0,03 Tüm nüfus 226.882 6.806

Toplam 3.019.176 14.296

*Semptomatik hepatit A vakalarını yansıtmaktadır.
** Semptomatik hepatit B vakalarını yansıtmaktadır
***Doğumsal kızamıkçıktan ölümlerdir.



Aslında: Dünya Sağlık Örgütü 1974 yılında bu programı tüm dünya 

ülkelerine önermiştir. Ülkemizde de ülkemize özgü bir planlama ile 

uygulanmaktadır.

Amaç:

 Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp

bağışıklanmalarını sağlamak,

 Aşı ile korunulabilir hastalıklardan kaynaklanan hastalık, sakatlık ve ölümlerini

önlemektir.
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Genişletilmiş Bağışıklama Programı

*13.03.2009 Tarih ve 7941 Sayılı Daimi Genelge 



Genişletilmiş Bağışıklama Programında Yer alan 
Hastalık Kontrol Programları

• Polio Eradikasyon Programı
• Kızamık ve Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital Rubella Sendromunun

Kontrolü Programı
• Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı
• Hepatit B Kontrol Programı
• Difteri Kontrol Programı
• Boğmaca Kontrol Programı
• Tüberküloz Kontrol Programı
• Kabakulak Kontrolü Programı
• Haemophilus influenzae tip b Kontrolü Programı
• İnvazif Pnömokokal Hastalıkların Kontrolü Programı
• Hepatit A Kontrol Programı
• Suçiçeği Kontrol Programı
• Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi
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Genişletilmiş Bağışıklama Programı Hedefleri

• 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 Tetanos-difteri (Td) aşısı uygulamak
• Ülkenin poliodan arındırılmış durumunu sürdürmek
• Maternal ve Neonatal tetanozu elimine etmek
• Kızamık Eliminasyon Programını yürütmek
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Ülkemizde Aşı Uygulamaları

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)
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Aşı Uygulamaları

• 2005 yılında 7 hastalığa karşı aşı uygulanırken,
• 2013 yılında aşı uygulanan hastalık sayısı 13 olmuştur.

Dünya ülkeleri arasında, ulusal aşılama takvimine alınma
sırasına bakıldığında ülkemiz;
 Konjüge pnömokok aşısına 18.
 Hepatit A aşısına 12.
 Suçiçeği aşısına 23. ülke olarak başlamıştır.
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Aşılama Hızlarının Yıllara Göre Dağılımı 
2002–2017

Slayt  No 
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Aşı Uygulama Yolları

Kas içine
(İntramuskuler)

Oral 


OPA

Deri içine
(İntradermal)

BCG 
Deri altına
(Subkutan)

Kızamık
Kızamıkçık
Kabakulak
Suçiçeği

Hepatit B
Difteri

Tetanoz
Boğmaca

IPV
Hib

Hepatit A
Pnömokok

CANLI İNAKTİF

12





Hepatit B Aşısı

• Rekombinant aşı
• Hepatit B aşısı standart olarak

• İlk 2 doz arasında 1 ay, 
• 3. doz ile ilk doz arasında 6 ay olacak şekilde yapılır

• Aşılama tamamlandıktan 1-3 ay sonra bakılan anti HBs nin 
10mIU/ml üzerinde olması enfeksiyona karşı koruyucu



• İnfantların Aşılanması
Doğumda;
– HBsAg (+) anneden doğan bebeğe 12 saat içinde aşı + 0,5 ml
HBIG. Aşılamanın 3 doza tamamlanması

– HBsAg durumu bilinmeyenler 12 saat içinde aşılanmalı ve anneden
kan alınıp seroloji sonucuna göre gerekirse HBIG 7 günden önce
yapılmalı

– HBsAg (-) anneden doğan bebek taburculuktan önce aşılanmalı,
aslında zaten 1998’den bu yana ülkemizdeki tüm bebekler henüz
doğumhanede iken aşılanmaktalar.

Hepatit B Aşısı



• Tüm bebekler 3 doz hepatit B aşısını almalı
• Tüm infantlar için final doz 24. haftadan (164 gün-6ay)
önce yapılmamalı. Eğer aşılama sekteye uğradıysa 2. ve 3.
doz arasında en az 8 hafta olmalı

• HBsAg (+) anneden doğan bebeklerde mutlaka aşılama
tamamlandıktan sonra yaklaşık 9-18. aylarda HBsAg ve
anti HBs bakılmalı

Hepatit B Aşısı



3 doz hepatit B aşısı uygulandıktan sonra
anti-HBs testi kimlere yapılmalıdır?



Antikor titresi

• Aşılama sonrası antikor titresi bakılması rutin önerilmiyor 
ancak;

• İmmünitesiyle ilgili değişiklik geliştirenler
• Bazı sağlık bakımı verenler ve toplum güvenliği çalışanları
• Kronik hemodiyaliz hastaları
• HIV ile infekte olanlar
• İmmun yetmezliği olanlar
• HBs Ag (+) anneden doğan bebekler



Serokonversiyon geliştirmeyenlerde tekrar aşılama;

• Hepatit B enfeksiyonu için yüksek risk altında olup anti HBs
konsantrasyonu < 10 mIU/ml olanlar tekrar 3 doz aşılanmalı

• Son dozdan 1-3 ay sonra anti HBs bakılmalı negatifse HBs Ag
bakılıp

– HBs Ag (+) ise gerekli medikal destek verilmeli ve etrafındakiler de
aşılanmalı.

– HBs Ag (-) ise, çocuk duyarlı birey olarak kabul edilir ve HBV
enfeksiyonuna karşı dikkatli olması, herhangi bir riskli maruziyette
HBIG yapılması önerilir



BCG
• Bacille‐Calmette‐Guerin (BCG) aşısı, M. bovis suşunun

zayıflatılması ile hazırlanmış canlı bakteri aşısıdır

• Ülkemizde uygulanma zamanı ikinci ay sonudur.

• Sol omuzdan deri içine (intradermal) uygulanır

• Bu aşı diğer çocukluk çağı aşılarından farklı olarak yüksek oranda
koruma sağlamaz ama milier tüberküloz ve tüberküloz menenjiti
gibi ciddi durumların ortaya çıkışını azaltır



BCG
• Aşı sulandırıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılmalı
• Aşıdan sonra ; Papül 20-30 dk sonra kaybolur

• 2-3 haftada nodül oluşur, ülsere olur, akar 
• 2. ayda kabuklanır, ülser oluşur
• 3. ayda skar gelişir

• BCG aşılaması yapılanların %17-25’inde skar gelişmeyebilir
• Bu durum aşının etkisiz olduğu (tutmadığı?) anlamına gelmez

• Yan etkileri:
• Lenfadenit (Bölgesel lenfadenopati oluşumu (1/1000)
• Lupoid reaksiyon
• Osteomiyelit
• Deride süperenfeksiyon
• Yaygın BCG enfeksiyonu



Sağlık Bakanlığı
BCG Aşı Programı Önerileri

• 3 aylık olana kadar bebeklere PPD siz BCG yapılabilir
• Koch fenomeni (Erken aşı reaksiyonu): Aşı yerinde daha önce tbc

basili ile karşılaşmış kişilerde aşıdan 1-2 hafta sonra şişlik ve
akıntı oluşur Bunu önlemek için 3 ayın üstündeki çocuklarda PPD
kontrolü ile aşı yapılmalı

• 6 yaşından sonra hiç aşılanmamış kişiye BCG gerekli değildir
• 6 yaş altında, BCG yapılmamış olan çocukta daimi genelgede de

yer aldığı şekilde PPD sonucuna göre gerekiyorsa BCG uygulanır
• Herhangi bir yaşta BCG yapılmış olmasına rağmen skar

görülmeyenlerde PPD yapılmasına gerek yoktur ve bunun sonucuna
göre BCG uygulaması gerekli değildir



Prematürelerde BCG ?

• BCG aşısının 34 hafta ve 2000 gr’ın üzerine çıkınca yapılması
önerilmekte



DaBT-Hib-IPV Aşısı
• DaBT-IPV-Hib (5’li karma) 

DaBT-IPV (4’lü karma) 
Td (erişkin tipi azaltılmış difteri tetanoz)
dabT (erişkin tipi karma)

• Difteri: Toksoid aşı
• Boğmaca: Asellüler aşı
• Tetanoz: Toksoid aşı
• Haemophilus Influenza Tip B: Konjuge 
• İnaktive polio:

• Üç serotip içerir
• Canlı virus yok
• Mukozal koruyuculuk zayıf
• Aşı sonrası poliomyelit gelişme riski yok
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DaBT-Hib-IPV Aşısı
 2008 yılında takvime girmiştir
 2., 4., 6. ve 18. aylarda
2010 yılında ilköğretim 1. sınıfta Td ve canlı polio aşısı yerine DaBT‐ IPV aşı

uygulanmasına başlanmıştır
 Bebeklerde rektus femoris kasına, 2-3 yaşından büyüklerde deltoid içine

yapılıyor, enjektör 90°C açı ile uygulanır

11-18 yaş arası adolesanlar için boğmaca aşılaması önerilmektedir
(2,5 kat artış)
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• Sıvı formdadır
• Kullanmadan önce çalkalanmalıdır
• IM 0.5 ml yapılır
• İlk bağışıklama bittikten sonra 10 yılda bir Td ile rapel yapılmalıdır
• Boğmaca aşılaması sonrası bağışıklık 5-12 yıl içinde azalmaktadır

(doğal enfeksiyon da ise 15 yıl)
• Boğmaca aşılama stratejileri

• Mevcut aşı programlarını güçlendirmek
• Okul öncesi (4-6 yaş) pekiştirme dozu yapmak
• Adolesanların aşılanması
• Çocuk bakımı ile ilgilenenleri aşılamak
• Gebe aşılaması (doğumdan 2 hafta önce)
• Koza stratejisi
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DaBT-Hib-IPV Aşısı



Koza Stratejisi

• Yeni anne olan kişinin ve yenidoğan ile temasta olan kişilerin
aşılanması ile bebeğin etrafında bir bağışıklık kalkanı oluşturmak

• İdeal olanı annenin bebek doğduğunda bağışık olmasıdır. Bu
nedenle her gebelikte anne adayının bir doz dabT olması
önerilir.

• Ama gebelikte uygulama yapılmadıysa aşılama bebek 1 ay olana
kadar yapılabilir

• Amaç yenidoğanı korumaktır!
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24 Nisan 2009 
tarihinde maternal 

ve neonatal 
tetanosun 

ülkemizde elimine 
edildiği DSÖ 
tarafından 

duyurulmuştur
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DaBT-IPV-Hib aşısının 
Kontrendikasyonları

• Anafilaksi

• Ensefalopati
Aşı sonrası 7 gün içinde koma, bilinç bulanıklığı, uzamış konvülziyon

• Progresif nörolojik bozukluk
İnfantil spazm, kontrolsüz epilepsi, progresif ensefalopati
Nörolojik tablo belirginleşinceye kadar DaBT’yi ertele
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DaBT için:

 Bir önceki aşıdan sonraki 48 saat içerisinde 40.5°C ve üzerinde ateş

Aşılamayı takiben 48 saat içerisinde şok benzeri tablo oluşması

Aşılamayı takiben 3 gün içinde nöbet görülmesi

Aşılama sonrasındaki 48 saat içerisinde 3 saat ve üzerinde süren
durdurulamayan ağlama krizleri

 Tetanoz toksoidi bulunduran bir aşıyı takiben 6 hafta içerisinde
Guillain-Barre sendromu görülmesi

AŞI GÖZETİM ALTINDA YAPILMALIDIR…
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Oral Polio Aşısı (OPV)

• Polio virüsünün üç serotipini de içerir (trivalan)
• OPV aşılama ile hücresel, humoral ve intestinal immünite (IgA artışı) de elde

edilir.

• Paralitik poliomyelit riski 1. dozda 1/750 000; 2. dozda 1/1 500 000
• Hafif ishalli çocuklara gerektiğinde yapılabilir .

• 4 hafta sonra yeniden verilmesi önerilmektedir.

• OPV ile aşılananlar ile temas edenler de immünite geliştirirler.
• Böylece sokak virüsünün toplumda dolaşımı engellenmiş olur.

• 2002 yılında Avrupa kıtası ve Türkiye Polio’dan arındırılmış ülke sertifikası aldı.
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Konjuge pnömokok Aşısı (KPA)
• İlk kez 2008 Kasım ayında, 7 bileşenli konjüge pnömokok aşısı olarak aşı takvimine

alınmıştır

• 2011 Nisan’dan itibaren de 13 bileşenli konjüge pnömokok aşısı uygulanmaya
başlanmıştır

• 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A,19F, 23F suşlarını içeren arılaştırılmış kapsüler
polisakkaritin CRM197 taşıyıcı proteine konjüge edilmesi ile elde edilmektedir
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Polisakkarid aşı (PPA, Pneumovax 23)

• 23 serotip içermekte
• 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 

22F, 23F, 33F

• İnaktive bakteri aşısı
• Tek doz
• 2 yaş ve üzerinde kullanılır

• Bizdeki serotiplerin %96’sını kapsıyor. Etkinliği %60-80.
• Zayıf immünojen, kısa süreli hafıza oluşturur 

(T hücrelerinden bağımsız B hücrelerini uyarıyor)

• Risk grubunda yer alanlara
• KPA ile aşılanma tamamlandıktan sonra PPA uygulanması önerilmekte
• 5 yılda bir tekrar öneriliyor (antikor titresi azalmışsa daha erken)
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Konjuge aşı (PCV-13, Prevenar-13)

• Güvenlidir ve diğer çocukluk çağı aşıları ile birlikte iyi tolere edilir
• 3+1 doz idi
• 2, 4 ila 12-15. aylarda uygulanır
• Her yaşta verilebilir
• En yüksek oranda 0-1 yaş arasında etkili

• Riskli hastalarda 12-24 ay 2 doz (8 hf ara ile), 24 ay üstünde 1 doz

• İlave 6 serotip nedeniyle pnömokokal hastalıktan korunmada daha etkili
• Bizdeki serotiplerin %96.4’ünü kapsıyor

• İnvazif hastalık insidansını, nazofarengeal taşıyıcılık ve dirençli pnömokokların
insidansını azaltır

• 10 yaş altında 3 yıl sonra, 10 yaş üzerinde 5 yıl sonra rapel dozu önerilir.
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Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) 
Aşısı

• 2006 yılından sonra; Kızamık‐Kızamıkçık‐Kabakulak (KKK) üçlü aşı olarak 12. ay ve

ilköğretim birinci sınıfta toplam iki doz (0.5 ml/sc) olarak uygulanmaktadır

• Diğer canlı virus aşılarıyla aynı gün yapılabilir, aynı gün yapılmazsa arada 4

hafta süre olmalıdır.

• Aşılanmış kişilerden virus bulaşı beklenmez

• Kızamıkçık aşısında amaç intrauterin enfeksiyon sonrasında (1. trimester) oluşabilen

kızamıkçık embriyopatisini önlemektir.
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• Aşı > %90 bağışıklık sağlar
• Sağlık Bakanlığı aşı takviminde ilk doz kızamık aşısı 12. aydadır.
• Dünya Sağlık Örgütü endemik hastalık ve salgın durumlarında ilk doz aşılamanın

takvimde öne çekilebileceğini belirtmektedir.
• Ülkemizde de hastalık görülme sıklığına göre dönem dönem bu uygulama

yapılabilmektedir. (Örnek 2017 yılında 9. ay uygulaması)
• Buradaki amaç maternal antikor geçişinin azaldığı noktalarda ve hastalığı sık

görüldüğü durumlarda çocukların bağışıklığını sağlamaktır.
• Yumurta ve jelatin allerjisi aşı için kontrendikasyon değil, alerjinin kesin olarak

bilindiği klinik durumlarda aşılar hospitalize edilerek yapılmalıdır.

• Yakalama aşısı (KKK)
• Bir yaşından önce aşı olmayıp 1 yaşından sonra en az 1 ay arayla 2 doz KKK

yapılanlarda tekrara gerek yok
• Bir doz yapılmış olanlara son aşıdan en az 1 ay geçtikten sonra 2. doz yapılır
• Hiç aşı yapılamamış bir çocuk ile kaşılaşıldığında en az 1 ay arayla 2 doz yapılır
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Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) 
Aşısı



Erken dönemde kızamık aşısı olmanın 
bir zararı var mı ? 

37

Hayır, yok.

 Aşılama için en doğru zaman, anneden bebeğe geçen antikor
düzeyinin düştüğü, çocuğu koruyamaz hale geldiği zamandır.

 9 aylık iken bir doz kızamık aşısı alan çocukların yaklaşık %85’inde
koruyucu antikor düzeyleri gelişir. 12 aylık iken aşılandığında %90-
95, 15 aylıkken aşılandığında ise %98 bağışıklık yanıtı oluşmaktadır.



Kızamık aşısı neden bu kadar önemli?
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DUYARLI HAVUZU
 Maternal antikorlarını tüketmiş bebekler, aşılanmamış veya

aşılanmış olmasına rağmen bağışıklık yanıtı gelişmemiş kişiler ve
daha önceden kızamık geçirmemiş kişilerin toplumdaki aşılama
oranları yükseldikçe, o toplumdaki iki kızamık salgını arasındaki
süre uzar ve salgından etkilenen kişi sayısı azalır.

 Kızamık virüsünün dolaşımının durdurulabilmesi için toplumun
%92-95’inin kızamık içeren bir aşı ile aşılanması gerekir.



Neden Kızamıkta toplumsal immünite
bu kadar önemli?
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 Yeryüzünde kızamık virüsünün dolaşımı devam ettikçe (kızamık
eradike edilmedikçe) toplumun tümü (%100) aşılanmış olsa bile,
uzun aralıklarla da olsa, kızamık salgınları görülecektir.

 Çünkü %100’ü aşılanmış bir toplumda da aşı etkinliği %95
düzeyinde olduğunda, her yıl o toplumun %5’i kadar kişi duyarlı
havuza eklenecek ve duyarlı havuz dolduğunda (virüsün
dolaşabileceği yeterli sayıda kişi biriktiğinde) salgın patlak
verecektir.

Sunan
Sunum Notları
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Dünya Sağlık Örgütü Bölgesel Kızamık Doğrulama

Komitesi tarafından Türkiye’de 2016 yılı sonu

itibarıyla, endemik kızamık virusu dolaşımının 12

ay süresince kesilmiş olduğu onaylanmıştır.
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Savaş nedeniyle aşısızlar, 2018’de 714 vaka, aşı kararsızlığı WHO’nun ilk sırasında. İtalya (okula alınmıyor) ve Fransa



Aşı yaparken dikkat !!!

• Geçen 11 aylık dönem içinde antikor bulunduran kan ürünü almış olmak
(zaman aralığı kullanılan ürünün cinsine göre değişir)

• Trombositopeni veya trombositopenik purpura hikayesinin bulunması

• Kızamık aşısı geçici bir süre için (4-6 hafta) tüberkülin yanıtını
baskılayabilir.

PPD KKK

4 hafta sonra
KKK PPD
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Temas sonrası proflaksi

• Kızamık
• Temastan sonraki 72 saat içinde aşı en önemli korumadır veya
• Temastan sonraki 6 gün içinde standart gama globulin (0.25 mg/kg) (1

yaş altında 0.5 mg/kg)

• Kabakulak, kızamıkçık
• Temas sonrası aşı koruyucu değil
• Ancak aşı uygulanır (eğer hastalığı geçirmemişse bağışıklık sağlanması

amacıyla)
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HEPATİT A AŞISI

• 2012 Kasım ayından itibaren iki doz aşı şeması (6 ay
ara ile) 18. ve 24. aylarda uygulanmaktadır



HEPATİT A AŞISI

• Seronegatif kronik KC hastalarına özellikle önerilir
• İlk doz→ >%97,
• İkinci doz→ %100 seropozitivite

• Çocukların aşılanması ailenin diğer bireylerini de korur

• Ab titresinin ne süre devam ettiği ve immün bellek 
konusunda yeterince uzun izlem çalışması yok (>20 yıl 
süreceği düşünülmekte)



Suçiçeği Aşısı

• Varicella‐zoster virusunun hücre kültürlerinde
atenüasyonu ile elde edilen canlı bir virüs aşısıdır

• 12 yaş altında en az 3 ay arayla, 12 yaşından büyükler
en az 1 ay arayla 2 doz.

• 13 yaşın altında seroloji bakmadan aşıla

• Aşı sonrası etkinlik;
- Bütün olgularda %80
- Ciddi hastalıkta %95‐99’dur.



Suçiçeği Aşısı

• Önerilen rutin aşılama 2 dozdur
1. doz: 12.ayda (bizim takvimde)
2. doz: 4‐6 yaş arası ***

• Sağlıklı, suçiçeği geçirmemiş aşısız bireylere rutin 
aşılama (2 doz; 4-8 hafta ara ile)



Çocukluk Çağı Aşılamalarında

SORU ve CEVAP
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Aşıyı hazırlarken eldiven giyilmeli mi?

El temizliği

Yıkama ya da el dezenfektanı  

Eldiven  

Elde açık yara 
var ise eldiven 

giyilmeli 

Sunan
Sunum Notları
WHO önerisi



Aşı uygulaması sırasında acı azaltılabilir mi?
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Aşı Uygulamaları Sırasında Acıyı Azaltma 
Yöntemleri
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Profilaktik parasetamol uygulaması aşı ile ilişkili 
ateş ve ağrıyı azaltmakta ancak

birlikte uygulandığı aşıya oluşan immün yanıtı da 
olumsuz etkilemektedir.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736


Aşıyı uyguladıktan sonra profilaktik 
parasetamol önerilmemeli

 Aşı yanıtını azaltıyor.

Prymula R. Lancet. 2009 Oct 17;374(9698):1339-50 
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Bir bebeğe tek bir vizitte beş aşı
uygulanabilir mi ?
Çok olmaz mı ?

Olmaz 

Birden fazla aşı uygulaması temel kurallara
uyulduğu taktirde güvenlidir ve immünojeniktir.
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Aynı vizitte birden fazla aşı uygulamasında pratik
uygulamalar

• Bebeğe 2, 4 ve 6. aylarda hepatit B, konjuge pnömokok, DTaB-IPV-Hib
• Lokal reaksiyona en sık neden olan iki aşı DTaB ve konjuge pnömokok aşısı

olduğundan ayrı bacakların uyluk kısımlarına yapılmalıdır.

• Bir uyluğun anterolateraline DTaB ve hepatit B (veya Hib),

• Diğer uyluğun anterolateraline konjuge pnömokok ve Hib (veya hepatit
B) intramüsküler olarak ve ayrı ayrı uygulanmalıdır.

• IPV intramusküler veya subkutan enjeksiyon ile verilebilir.
• IPV için eğer SC enjeksiyon tercih edilirse bacağın triseps bölgesi

kullanılabilir.
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Bir aşının son kullanma tarihi
geçtiğini, uygulama sonrası fark
ederseniz ne yapılmalı?



Miadı geçmiş aşı uygulanırsa?
• Bir aşının son kullanım tarihi bir gün bile geçti ise aşı uygulanmamalıdır.
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• Ancak uygulama sonrası fark edilirse ne yapalım???…

• Tarihi geçmiş aşı uygulaması fark edilince aşı sonrası istenmeyen etki program hatası
olarak bildirilmeli

• Bakanlık görüşü: Zararı olmadığı ama aşının etkin olmayabileceği yönündedir.

• Uzman görüşleri-1: Bu durumda eğer ölçülebilecek bir aşı ise antikor yanıtı
bakılabilir….(Mümkün olan her aşıda uygulanabilecek bir yaklaşım)

• Uzman görüşleri-2:
Biyolojik ürünlerde etkinlik üzerinde yazılı olan tarihten itibaren 3 aya kadar azalarak devam eder.

3 ayı geçmişse ve uygulama sonrası fark edilmiş ise o doz yapılmadı kabul edilerek 4 hafta sonra

hasta tekrar aşılanmalıdır…



Aşı dozu atlandıysa ne yapılmalıdır?

• Genel kural olarak herhangi bir aşı dozu atlandıysa aşı şeması
kaldığı yerden devam eder.

• Bağışıklama takviminde gecikme, tüm serinin tekrarlanmasını ya
da ilave dozlar eklenmesini gerektirmez. Kalındığı yerden devam
edilir.

• Sadece Rotavirüs aşısında zamanlamalar kritik olduğundan
takvim yakalamak mümkün olmayabilir.

• Diğer tüm aşılarda bir kural ezberlemeye gerek olmadan
minimum yapılma süresi ve birlikte aşı yapma kuralları
doğrultusunda eksik aşılar tamamlanabilir.
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Aşılar en erken ne zaman yapılabilir?

6. hafta: DaBT-IPV-Hib, Rotavirüs, Konjuge pnömokok
6. ay: İnfluenza (inaktif)
12. ay: KKK, HAV, Suçiçeği
9 yaş: HPV

Planlanandan erken aşı yapmak istenilen etkinliğin oluşmaması
ile sonuçlanabilir!
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Rotavirüs aşısı önerelim mi?

 ÖNERELİM

Alım gücü önemli

 En önemli hedef rutin aşılama şemasına girmesi, çalışmalar devam
etmekte
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Rotavirüs ishali önemli mi?
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5 yaş altında tüm çocuk ölümlerinin %3-4’ü rotavirüs 
ishalleri, her gün 1200, her dakika 1 çocuk ölüyor…



Rotavirus aşısı
• İnvajinasyon da artış yok
• Rapel gerekmez
• Aşı kusulursa dozu yinelemek gerekmez
• Ciddi ateşli hastalıklarda aşı ertelenmeli
• Hafif ishalde yapılabilir, orta ve ağır ishalde ertelenmelidir.

• Aşı hafif-orta derecedeki ishalleri %75, ağır ishal gelişme riskini %95,
rotavirus ishaline bağlı hastane yatışlarını ise %96 oranında azaltmaktadır
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Velázquez & Ruiz Palacios. N Engl J Med. 1996

Doğal Enfeksiyon Sonrası Koruyuculuk (%)

İlk
Enf.

İkinci
Enf.

Üçüncü
Enf.

Asempt. Enfeksiyon 38 62 74

Hafif-Orta ishal 73 75 99

Ciddi ishal 87 100 100



Rota virüs aşısı nasıl uygulanır?
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Serotiplerin attenüasyonu (monovalan-G1P8)
• İlk doz 6-12 hafta da, 2. doz en erken 4 

hafta sonra 
• 16. haftada tamamlanmalı
• 2 doz

Jeneriğin değiştirilmesi ile canlı reasortan
(pentavalan-G1-4,P1), 2 ml/doz
• 6-12 haftadan başlayarak 4-10 hafta ara ile

İlk doz 12 hafta, son doz ise 32 haftadan
önce yapılmalı

• (2, 3 ve 4. ay) (2, 4 ve 5. ay) (2, 4 ve 6. ay)
• 3 doz



Rotavirüs aşısı
• Hangisi ile başlarsanız onunla devam edin
• Eksik kalsa dahi 32. hafta aşı uygulaması için son haftadır
• Aşıyı dondurma ve ışıktan koru
• Rotarix liyofilize bir aşıdır ve 37°C’de 7 gün bozulmadan kalabilir
• Rotateq sıvıdır ve en kısa sürede kullanılmalı
• Uzun süre dışkı ile virüs atılımı olabilir (en yüksek 7. gün) ama atılım

az!!!
• İmmun suprese kişilerin ev temaslıları aşılanabilir, ama bebek bezi ile

temas etmemeli!
• Ev halkı en az 1 hafta el yıkama kurallarına uymalı.
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Rotavirus Aşısını diğer çocukluk çağı aşıları ile 
uygulayabilir miyim?
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Rota virus Aşısını diğer çocukluk çağı aşıları ile 
uygulayabilir miyim?

OPV + Rotavirus 
+ Beşli Karma

EVET…

Diğer aşılar ile 
birlikte 
uygulanmasında 
sakınca YOKTUR.
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Sıralama;
1. İlk olarak oral rota virüs aşısı,

2. Sonrasında oral polio aşısı,

3. Eğer yapılacak ise sonra injektable aşılar.



Steroid ve Aşı?

• Doz, süre ve klinik çok önemli!!!

• Steroid dozu ≥ 20 mg/gün veya ≥ 2 mg/kg/gün ise canlı aşılar
kontrendikedir

• Klinik olarak immunsupresyon varsa canlı aşılar kontrendikedir
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Kan, kan ürünü ve IG kullanımı canlı
aşılara yanıtı etkiler mi?

•Evet, etkileyebilir!
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Verilen kan 
ürünü donörün 
IgG’lerini içerir.

Canlı viral aşıların etkin 
olabilmeleri için replike 
olmaları gerekir




 
 
 

Kan ürününün içindeki
donöre ait IgG ’ ler aşı
virusunun replikasyonunu
engeller






Kan/kan ürünü verdikten sonra KKK ya da suçiçeği
aşısı yapmadan önce ne kadar bekleyelim?
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Özeti…

• KKK ve Suçiçeği aşılamalarında verilen ürüne göre aşılama ertelenebilir.

• Tam Kan (6 ay ertele), Tetanoz, HAV, Hepatit B Ig (3 ay ertele), IVIG
(8 ay ertele, dozuna göre 3-11 ay ertele)

• Canlı aşı yaptıktan 2 hafta sonra Ig ver

• Ig verdikten 3 ay sonra canlı aşı yap

• Kan ve kan ürünleri verdikten en erken 3 ay sonra canlı aşı yap

• RSV monoklonal antikor (Synagis) ve Yıkanmış ESTx erteleme YOK
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Hastalarımıza meningokok aşısı önerelim mi?

• İnvaziv meningokokal hastalık 5 yaş altı ve özellikle de 2 yaş
altındaki çocuklarda ölümcül seyredebilir

• Temin edebilme gücü önemli sorun

• En büyük hedef rutin aşı şemasına girmesi, çalışmalar devam
etmekte
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Meningokok aşısını WHO nasıl önermekte?
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ACYW aşıları hangileridir?
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Yeni meningokok aşısı farklı
serotipler için mi?

Evet!
Men B serovarları için
Men B ülkemizde de görülmekte!
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Yeni meningokok aşısının aşı şeması nasıl
olmaldır?
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İnfluenza (Grip) aşısını önerelim mi?

• Faydalarını geniş bir perspektifte değerlendirmek lazım!

• Ülkemizde 2018 ile birlikte tetravalan aşı temin
edilebilmektedir

• Ay-yaş şemalarına uygun şekilde aşı yapılmalı
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İnfluenza Aşısı

• İnaktif aşıdır.
• IM uygulanır.
• 6 aydan büyük, yüksek riskli herkese yapılabilir.
• 6 ay -3 yaş arası: 0.25 ml (yarım doz) 

3 yaş ve üzeri : 0.5 ml (tam doz) 
• 9 yaş altındaki çocuklara o yıl ilk defa yapılacaksa 1 ay ara ile 2 doz uygulanır

• İkinci doz Aralık ayından önce yapılmalı
• Antijenik yapıları değiştiği için her yıl tekrarlanmalıdır, 1 kez yapıldıktan sonra 

her yıl tek doz yeterlidir.
• Tetra için farklı ne var ?
• WHO tavsiyelerine göre her yıl yenilenen suşların antijeni içeren grip aşısı.

6 ay- 35 ay arası çocuklarda tam veya yarım doz (klinik veriler yetersiz). İlk defa 
aşılanan çocuklar en az 4 haftalık aradan sonra ikinci doz. Yetişkinde yılda 1 doz.
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İnfluenza aşısının çocuklar için katkısı 
nelerdir?
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Genel olarak aşılar ile ilgili yanlış bilinen 
kontrendikasyonlar
o kadar çoook ki…

• Spesifik olmayan alerji hikayeleri (Penisilin alerjisi dahil)
• Lokal reaksiyonlar
• Devam eden antibiyotik tedavisi
• Aile bireylerinde aşı sonrası yan etki gelişimi
• Ailede nöbet, felç ve epilepsi öyküsü
• Kronik kalp, akciğer ve böbrek ile karaciğer hastalıkları
• Serebral palsy, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik bozukluklar
• Malnütrisyonu olan  çocuk
• Topikal, inhaler veya lokal steroid kullanımı
• Fizyolojik dozlarda sistemik steroid kullanımı
• Aspirin kullanımı
• Yenidoğan sarılığı öyküsü
• Ameliyat öncesi ve sonrası
• Prematürelik
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Aşısız bir çocuk ile karşılaştığımızda
ne yapalım?

• 1 yaş üstü
• T.C. Vatandaşı
• Mülteci
• Eksik aşılı

• Pek çok sebeple eksik aşılı çocuk ile karşılaşabiliriz.
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*59 ayın üzerindeki çocuklara DaBT-İPA şeklinde uygulanmalıdır. 15-59 ay arası  çocuklarda tek doz Hib
yeterlidir.

**15 ayın altındaki çocuklara DaBT-İPA-Hib şeklinde uygulanmalıdır.
***İlk dozun 12-24 aylık iken uygulandığı çocuklara ikinci doz DaBT-İPA-Hib şeklinde uygulanmalıdır.

12-71 ay (1-5 yaş) 6-13 yaş 14 yaş veüzeri
İlk karşılaşma DaBT-İPA-Hib*,

Hep-B, ppd
DaBT-İPA, Hep-B,  
KKK

Td, OPA,Hep-B,  
KKK

İlk karşılaşmadan  2 
gün sonra

KKK, ppd  sonucuna 
göre BCG

İlk karşılaşmadan  
2 ay sonra***

DaBT-İPA-Hib**  
yada DaBT-İPA,  
Hep-B, OPA

DaBT-İPA, OPA, 
Hep-B, KKK

Td, OPA, Hep-B,  
KKK

İlk karşılaşmadan  
8 ay sonra

DaBT-İPA, Hep-B,  
OPA

DaBT-İPA, OPA,
Hep-B

Td, Hep-B

İlköğretim 1 DaBT-İPA, KKK

İlköğretim 8 Td

Hiç Aşılanmamış Çocuklar



Prematüre aşılaması nasıl 
yapılmalı?
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• Birkaç istisna dışında, prematüre bebeklerin aşılanması, doğum kilosuna
bakılmaksızın, term bebekler gibi kronolojik yaşlarına uygun olarak
yapılmalıdır.

National Center for Immunization and Respiratory Diseases. General recommendations on immunization— recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2011;60(2):1–64

American Academy of Pediatrics. Immunization in preterm and low birth weight infants. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. 
Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2015:68–70



Apne - Bradikardi – Desatürasyon epizotları görülebilir.  
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Özellikle 
bronkopulmoner 
displazisi olan 

prematüreler daha 
yüksek risk taşımakta

Prematürite
DTaB-IPV-Hib, Konjuge Pnömokok



Prematürite
DTaB-IPV-Hib, Konjuge Pnömokok

Uygun şartların sağlandığı koşullarda hastanede yatan

prematüre bebeklerin kombine aşılarının ilk dozunun

taburculuktan 24 saat önce uygulanması ve bebeğin 24 saat

gözlenmesi tercih edilir.

İlk doz aşı sonrası apne tespit edilen bebeklerde 2. doz beşli

kombine aşı uygulamasında en az 6 saat aile hekimi tarafından

izlem yapılarak aş̧ı yapılmalıdır.

104



• 28-32 hafta arası olanlarda;

• Doğum ağırlığıı 1000 gram altında olan bebeklerde, aşı
uygulanması yataklı tedavi kurumlarında en az 24 saat gözlem
altında tutularak yapılmalıdır.

• Bronkopulmoner displazi, ağ̆ır konjenital kalp hastalığı olan
bebeklerde Aile Hekimi tarafından en az 6 saatlik izlem
yapılarak aşı yapılmalıdır.

• Doğum ağırlığı 1000 gramın üzerinde olan sağlıklı preterm
bebeklerde rutin izlem ile aşılama yapılması önerilir.
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Prematürite
DTaB-IPV-Hib Konjuge Pnömokok



Aşı Reaksiyonları 

ERKEN
(IgE-aracılı)GEÇ

Lokal
• Ürtiker, anjiyoödem

Sistemik
ANAFİLAKSİ

Alerjik reaksiyonlarNon-alerjik reaksiyonlar
(Hipersensitivite )

Lokal reaksiyonlar
(deride non-spesifik inflamatuar 
reaksiyon) 

• Doku hasarına bağlı
• Yabancı madde 

Sistemik reaksiyonlar
(non-spesifik mekanizmalar)

• Ateş, irritabilite, 
döküntü.. 

Lokal geniş 
reaksiyonlar

( 24-72 saat)
• Arthus 

reaksiyonu
• Subkutan nodül

Aşılara bağlı alerjik reaksiyon görülme sıklığı 

1/50 000 – 1/1 000 000
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Aşılara bağlı anafilaksi görülme sıklığı 

1/1 000 000
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Aşı ile daha önce anafilaksi 
geçiren çocukta ne yapalım?
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Gerçekten anafilaksi mi?

109



Ani başlangıçlı ürtiker/anjiyoödem

+
Solunum semptomları   

veya 

Kardiyovasküler semptomlar

• dispne
• hışıltı
• stridor
• öksürük
• hipoksemi

• hipotansiyon
• hipotoni
• kollaps
• Inkontinans

Anafilaksi tanısı için klinik kriterler

Sampson HA, J Allergy Clin Immunol 2006;117:391-7110



Muhtemelen alerjik olduğu maddeyle karşılaştıktan sonra   ≥2 sistemin 

tutulması

• ürtiker
• kaşıntı, kızarma
• anjiyoödem

• dispne
• hışıltı
• stridor
• öksürük
• hipoksemi

• hipotansiyon
• hipotoni
• kollaps
• Inkontinans

• karın ağrısı
• kramp
• kusma
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• Vagusun uyarılması

• Vazodilatasyon

• Bradikardi

• Hipotansiyon

• Bilinç kaybı

• Solukluk, halsizlik

• Bulantı, kusma, terleme

• CİLT BULGULARI YOKTUR

Vazodepressör (vazovagal) senkop

112



Aşı ile anafilaksi öyküsü olan 
çocuğa yaklaşım

1. Gerçekten anafilaksi mi?
Vagal senkop olmasın?

2. Aşının tekrarlanması gerekli mi ?

Anafilaksiye 
benziyor

EVET

ALLERJİST’e YÖNLENDİR!
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Allerjik belirtilerin iatrojenik nedenleri…

• Kas içi aşıların yeterince derine yapılmaması
• Donmuş çözülmüş aşı kullanılması
• Yeterince karıştırılmaması
• Yanlış sulandırıcı kullanılması
• Enjeksiyonun steril koşullarda yapılmamış olması
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HPV AŞISI



HUMAN PAPİLLOMAVİRUS (HPV) 
ENFEKSİYONU

• Servikal, vulvar, vajinal kanser ve displaziler

• Genital siğiller

• Rekürren respiratuvar papillomatozis

• Servikal kanser olgularının çoğundan Tip 16 ve 18
sorumlu

• Tüm dünyada cinsel aktif kadınların >%50’si HPV ile
enfekte



HPV’de enfeksiyon seyri



• Etkinlik: %90-100

• Gardasil dış genital lezyonlardan da korur.

• HPV aşısı Pap smear testinin gerekliliğini dışlatmaz
çünkü servikal kanserlerin %30’u HPV aşısı ile
önlenemez.

HPV AŞILARI

Cervarix Gardasil



İKİ DEĞERLİ HPV AŞISI: CERVARİX

GSK® Cervarix:

•Kullanım ruhsatı 9-55 yaş arası ruhsatlı

•HPV 16 ve 18’e ait VBP içerir.

•0,1.,6. ayda IM uygulanır

Sunan
Sunum Notları
Virüs benzeri partikül



DÖRT DEĞERLİ HPV AŞISI:GARDASİL

Merk® Gardasil:

•9-26 yaş arası ruhsatlı

•HPV 6, 11, 16 ve 18 e ait VBP içerir.

•0,2.,6. ayda IM uygulanır.



2014 WHO Önerileri

Tüm kız çocuklarına rutin aşılama

 İlk cinsel ilişki öncesi tercihen 9-13 yaşında

 15 yaşından önce olan aşılamalarda 2 doz şekline aşılama

 2 doz arasında 6 ay süre önerisi (12 aya uzayabilir)

 15 yaşından sonra aşılama yapılacaksa 3 doz aşılama

 İmmün sistemi baskılanmış kişilerde 3 doz aşılama



Erkek çocuklarda HPV aşısı olmalı mı?

Erkeklerde de HPV ilişkili kanserler görülebilmektedir.

• HPV ilişkili enfeksiyonlar her iki cinste de artış
• Erkeklerden kadınlara geçiş
• Erkeklerde HPV enfeksiyonları için tarama yok
• Erkeklerde enfeksiyon sıklığının azaltılması yanında,

kadınlarda HPV ilişkili kanserlerden korunmada yarar
• Tek başına kız çocuklarının aşılanmasına göre tüm

çocukların aşılanması daha etkin



HPV aşısında yeni ne var?

• Çok daha fazla HPV suşuna karşın etkin olan 9 valanlı HPV aşısı
geçen yıldan bu yana kullanıma girdi.

• Tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, ve 58
• Şu an için ülkemizde temini mümkün değil.
• ABD’de kullanımı giderek yaygınlaşıyor.
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Hata olursa ne yapıyoruz?
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Bakanlığa bildiriyoruz…Batman/2018
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Her zaman da yan etki değil! Batman 2017
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Sizce ne yapalım?
(Kısa Soru ve Cevap)
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2. Aşıyı verirken çocuk hareket etti, enjektör çıktı. Kalanı vereyim mi?

HAYIR

1. Hastanın kanama diyatezi var. IM aşıyı SC versem olur mu?
HAYIR. İnce enjektörle IM, sonra en az 2 dakika bası

3. OPA’yı verdim ve kustu. Yinelemeli miyim?
HAYIR

4. Rota’yı verdim ve kustu. Yinelemeli miyim?

5. Rota’yı verdim ve hemen hepsini tükürdü. Yinelemeli miyim?

HAYIR

HAYIR (ACIP)
EVET (www.ec.europa.eu)

Sunan
Sunum Notları
ACIP: Advisory Committee on Immunization PracticesAvrupa komisyonu
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6. Her iki kolu alçıda, iki yaşında çocuk. HAV aşısını quadriceps
femorise uygulayalım mı?

EVET, uygulanabilir

8. Bir dahaki aşıya gelirken parasetamol versinler mi?

HAYIR, vermesinler

9. Banyo yapmasında sakınca var mı?

HAYIR

10. Sağlık kuruluşunda beklesin mi?

EVET, en az 15 dakika

T.C. Sağlık Bakanlığı  Bağışıklama Danışma Kurulu

Sunan
Sunum Notları
Bu gibi durumlarda her aşı içeriğinin uygulama önerileri doğrultusunda literatür gözden geçirilerek aşılamalar planlanır. T.C. Sağlık Bakanlığı  Bağışıklama Danışma Kurulu’ndan görüş almak gerekir.



Son Söz….
• Ücretsiz aşılanma dahi olsa;

• Ailelerin sağlık kuruluşuna gitmemesi/gidememesi,
• Bazı aşıların her zaman yapılamaması/bulunmaması

aşılama oranlarımızı etkiliyor…

130

Zamanında ve tam aşılanmama asla taviz verilmemesi gereken bir
durum…

Rotavirüs, Meningokok, HPV ve İnfluenza aşılamaları için yol gösterici
olalım!

Gereksiz kontrendikasyonlardan kaçınıp ailelere bu konularda hekim
düzeyinde bilgi vermek için zaman ayıralım

AŞI REDDİ MÜCADELESİ SİZLER OLMADAN 
OLMAZ
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AŞI TARİHİN EN BÜYÜK BULUŞUDUR…

Teşekkür ederim
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