DÜNYA AġI HAFTASI
(24-30 NĠSAN 2018)

24 - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında kutlanan “Dünya Aşı Haftası” Ülkemizde bu yıl,
“Sağlık, AĢıyla Koruma Altında” teması ile gerçekleştirecektir.
Dünya Aşı Haftası etkinlikleri ile bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık
oluşturmak, hayatın her aşamasında aĢılamanın önemi ve sürdürebilirliğinin sağlanması için
bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ile her yaĢtan insanın korunmasının sağlanması
hedeflenmektedir.
Aşılar, insanları çok sayıda bulaşıcı hastalığa karşı koruyan tıbbi ürünlerdir. Doğumda
beklenen yaşam süresinin artmasını sağlayan en önemli sağlık hizmetlerinin başında tüm topluma
ulaştırılmaya çalışılan aĢılama hizmetleri gelmektedir. Bilimsel araştırmalarla da ortaya konduğu
gibi bir ülkede aşılama oranları düşer ise; o ülkede erken ölümler artar, ortalama yaşam süresi
kısalır.
Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı
kontrolden geçmektedirler. Ülkemizde kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
önerilen ve onaylanan GMP (İyi Üretim Prosedürleri) kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası
referans laboratuarlarında test edilmiş aşılardır. Ayrıca, kullanılacak aşılar teslim alınıp sahada
kullanıma sunulmadan önce bakanlığımıza ait Ulusal Referans Laboratuarlarında da test edilmekte
ve uygun olduğu kanıtlanan aşıların kabulü yapılmaktadır. Kabulü yapılan aşılar daha sonra
uygulanmak üzere sahaya dağıtılmaktadır. Bakanlığımız aşılama programı konuyla ilgili
akademisyenlerden oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu ve DSÖ önerileri doğrultusunda
yürütülmekledir
Bilindiği Üzere;
2005 yılı sonuna kadar 7 hastalığa (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci, Kızamık,
Hepatit-B, Verem) karşı aşılama yapılıyorken. 2006 yılından itibaren bütün sağlık kuruluşlarında
uygulanmaya başlanan Hib, Kızamıkçık, Kabakulak aşıları da Çocukluk Dönemi Aşı Takvimine
eklenmiştir.
Bugün itibariyle ise Konjuge pnömokok (zatürre), Hepatit A ve Suçiçeği aşıları da dahil
olmak üzere ülkemizde TC. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi ile 13 hastalığa karşı
ÜCRETSĠZ olarak aşı ile koruma sağlanmaktadır!
Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Ancak aşı takviminde
belirtilen aralıklara göre aşıları tamamlanamamış çocuklarda önceki aşı dozlarının tekrar
yapılmasına gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiş olsa bile, aşılamaya bırakılan yerden devam
edilir, eksik aşılı çocuk saptandığında yaşına uygun olarak aşıları tamamlanır.
Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır!
Bunun dıĢında; sadece çocuklar değil bağıĢık olmayan tüm yetiĢkinler yaĢlarına uygun
olarak, tetanoz, difteri, grip, pnömokok hastalıklarına karşı aşılanmalıdır. Bazı hastalıklar için risk
grubunda kabul edilen erişkinler de sağlık kuruluşlarına başvurarak yapılması gereken aşılar
konusunda bilgi edinmeli ve aşılanmalıdır.
Aşı uygulamaları, aile sağlığı merkezlerine ve hastanelerde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
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