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Özet
En önemli koruyucu hekimlik uygulamalar›ndan biri olan ba¤›fl›klama program›nda yenilikler çok h›zla uygulamaya girmektedir. Bu uygulamalar›n prensiplerini çok iyi belirlemek ve bunlar› titizlikle uygulamak, baflar›l› afl› uygulamalar›nda anahtar rol oynamaktad›r.
Anahtar kelimeler: afl› uygulamalar›, s›k rastlanan sorunlar
Abstract
Vaccination Practices and Problems
Immunization is one of the most important public health measurements. Developments are very rapid
in this area. The principles of immunization should be clearly identified and strictly applied for the successful vaccination activities.
Keywords: vaccination practices, common problems

Girifl

sizli¤i olan ya da ilk doz afl›dan sonra a¤›r alerjik
reaksiyon geliflen çocuklar bulunur. Afl› uygulamalar›n›n üçüncü amac›, ölümcül hastal›klar›n
kökünün dünyadan kaz›nmas›d›r (1-3). Bu amaca
yaklafl›k otuz y›l önce çiçek hastal›¤› konusunda
eriflilmifltir. Ayn› baflar› ülkemiz de dahil olmak
üzere dünyada birçok ülkede çocuk felci hastal›¤› aç›s›ndan elde edilmifltir. Günümüzde dünyan›n birçok bölgesinde k›zam›k ve çocuk felcinin
kökünü kaz›mak amac›yla kitlesel afl›lama programlar› ve afl› günleri uygulamas› yap›lmaktad›r.
Di¤er yandan afl›lanmad›klar› için dünyada her
y›l binlerce çocuk k›zam›k, bo¤maca ve tetanoz nedeni ile hayat›n› kaybetmekte, birçok çocuk da çocuk felci geçirerek sakat kalmaktad›r. Bir yafl›n alt›ndaki çocuklarda afl›lanma oran› %90’a ulaflt›¤›nda bu hastal›klar toplum için bir tehlike olmaktan
ç›kacakt›r. Bu hedefe ulaflmak için toplumda çocuklar›n afl›lanmas›n› engelleyen etkenlerin ortadan
kald›r›lmas› için çaba harcanmas› gerekir.

Çocuklar›n afl›lanmas›, maliyet-yararl›l›k oran›
en düflük olan koruyucu hekimlik uygulamas›d›r.
Bulafl›c› hastal›klara karfl› afl›lanmak her çocu¤un
hakk›d›r. Çocuklarda afl› uygulamas› üç amaçla
yap›l›r. Çocu¤u ciddi yan etkileri ve ölüm riski
olan hastal›klara karfl› korumak, ilk amaçt›r. ‹kinci amaç, afl›lanma oranlar›n› yükselterek toplumda bulafl›c› hastal›k salg›nlar›n› önlemektir. Yayg›n afl›lama ile toplum düzeyinde ba¤›fl›kl›k (herd
immunity) sa¤lanmas›, toplumda %1 oran›nda
bulunan afl›lanmas› olanaks›z, di¤er bir deyiflle
afl›lara karfl› kontrendikasyonlar› olan çocuklar›n
korunmas›n› sa¤lar. Bu grupta lösemi gibi a¤›r
hastal›klar nedeni ile tedavi gören, immün yeterYaz›flma adresi: Dr. Gülbin Gökçay
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
ABD, Çapa-‹stanbul
E-posta: gokcay@superonline.com
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Toplum düzeyinde afl›lama

Tablo 2.

Pek çok aile, afl› ile korunulabilir hastal›klar›n
çocuklar› taraf›ndan mutlaka geçirilmesi gereken
hastal›klar oldu¤unu düflünmektedir. Oysa yayg›n
afl›lama program› ile bu hastal›klar›n geçirilmeyece¤ini ve ölümlerin önlenece¤ini ö¤renmeleri gerekir.
Bunun için örgün e¤itim programlar›nda düzenlemeler yap›lmal›, anne-baba adaylar› afl›lama ile korunulabilir hastal›klar konusunda e¤itilmelidirler.
Birçok kifli afl›lar›n yan etkilerinin, hastal›¤›n
kendisinden daha tehlikeli oldu¤unu düflünmeye
bafllam›flt›r. Oysa afl›lar›n yan etkileri hastal›klara
göre çok daha seyrektir. Afl› ile korunulabilir hastal›klar›n giderek daha az görülmesi afl› sonras› ortaya ç›kan istenmeyen etkilerin daha abart›l› alg›lanmas›na yol açmaktad›r. Ülkemizde afl› sonras› istenmeyen etkilerin (AS‹E) izlenmesi 2003 y›l›ndan
bu yana bir komisyon taraf›ndan yap›lmaktad›r.
AS‹E izleme komitesi her ilde sa¤l›k müdürlüklerine ba¤l› olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. Bir klinisyenin AS‹E ile karfl›laflt›¤›nda yapmas› gerekenler
Tablo 1’de özetlenmifltir. Afl› sonras› bildirilmesi istenen durumlar ise Tablo 2’de özetlenmifltir.
Her y›l yeni afl›lar çocuklarda uygulanmak üzere kullan›ma sunulmaktad›r. Bu afl›lar›n do¤ru endikasyon ile kullan›lmalar› güvenli afl› uygulamas›n›n birincil kofluludur. Bir hastal›¤› önlerken
hangi riskleri göze ald›¤›m›z› da bilmemiz ve bu
konuda gerekli tüm önlemleri de alm›fl olmam›z
gerekmektedir.
Sa¤l›k görevlileri çocu¤a afl› yapman›n yan› s›ra, o afl›y› yaparken anne ve babay› afl›ya ba¤l›
oluflabilecek döküntü, hafif atefl, afl› yerinde k›zar›kl›k gibi durumlar konusunda bilgilendirmek,
onlar›n bu konuda soru sormalar›na f›rsat vermek
Tablo 1.

Bildirilmesi istenen AS‹E

1. Lokal reaksiyonlar
• Enjeksiyon yerinde apse
• Lenfadenit (Süpüratif lenfadenit dahil)
• Ciddi lokal reaksiyon
2. Sinir sistemi ile ilgili
• Akut paralizi
• Ensefalopati
• Ensefalit
• Konvülsiyon
• Menenjit
3. Di¤er
• Akut alerjik reaksiyonlar
• Anafilaksi
• Artralji, artrit
• Disemine BCG’itis
• Hipotansif-hiporesponsif atak
• Osteit/osteomiyelit
• Sepsis
• Toksik flok sendromu
• Trombositopeni

zorundad›r. Bu iletiflim önemlidir ve di¤er çocuklar›n da afl›ya getirilmelerini sa¤lar.
Sa¤l›k görevlileri afl› konusunda bölgelerinde
yaflayan insanlar›n neler bildiklerini ve davran›fllar›n› ö¤renmek zorundad›rlar. Toplumdakilerin bu
konudaki bilgi ve davran›fllar›, yaln›zca afl›ya getirilen çocuklar›n annelerinden edinilen izlenimlerle ö¤renilmez. Bu konuda bir yarg›ya varabilmek
için afl›lanmam›fl çocuklar›n belirlenip onlar›n aileleri ile de görüflmek gerekir.
Ülkemiz Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda afl› üretirken flu anda hiçbir afl›y› üretemez duruma gelmifltir. Bu durumda afl› ithali ile ilgili sorunlar yafland›¤›nda, afl›lamalarda aksamalara yol açmaktad›r.
Bu sorunun afl›lmas›, afl›lama oranlar›n›n istenilen
düzeye ulaflmas› için önemlidir.

Afl› sonras› istenmeyen etkiye
(AS‹E) yaklafl›m

1. Aile bilgilendirilir,
2. Tedaviye bafllan›r,
3. Gerekli ise sevk edilir,
4. AS‹E Vaka ‹nceleme ve Bildirim Formu
doldurulur,

Afl›lar›n saklanma koflullar›

5. ‹l AS‹E ‹zlem Sistemi sorumlusuna 24
saat içinde haber verilir ve form gönderilir.

Afl›lar›n etkinli¤inin korunmas›nda uygun saklama koflullar› büyük önem tafl›r. Afl›lar›n uygun
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çözülmüfl afl›da homojen bir bulan›kl›k yoktur, s›v›n›n içinde taneler belirgindir. Çalkalamadan 30
dakika sonra donmam›fl afl›da üstte az miktarda
berrak s›v›, altta ise yo¤un bir beyaz homojen bulan›kl›k görülür. Donmufl afl›da ise üstteki berrak
k›s›m daha fazlad›r ve altta yo¤un koyu renkli bir
çökelti gözlenir.

saklanma süreci “so¤uk zincir” olarak bilinir. Afl›n›n üretildi¤i yerden çocu¤a yap›lana dek so¤ukta saklanmas›n› sa¤layan aletler ve aletleri kullanan kifliler so¤uk zinciri olufltururlar. Afl›lar buzdolab›nda Tablo 3’te belirtilen ilkelere göre saklanmal› ve her sa¤l›k ekibinde buzdolab›ndan sorumlu bir kifli olmal›d›r.
Baz› afl›lar s›v› halde ve kullan›ma haz›r olarak
bulunur. Baz›lar› ise toz haldedir ve uygun s›v›lar
ile suland›r›ld›ktan sonra uygulan›r. Afl›lar suland›r›ld›ktan sonra en geç 8 saat içinde tüketilmelidir.
Baz› afl›larda bu süre daha da k›sa olabilir. S›v› afl›lar flakon aç›ld›ktan sonra 30 gün içinde tüketilmeye çal›fl›lmal›d›r.
Oral polio afl› flifleleri üzerinde “afl› fliflesi ›s› izlemcisi” olarak tan›mlanan ve afl› fliflesinin ›s›ya
maruz kalmas› ile rengi koyulaflan bir gösterge
bulunmaktad›r. Bu gösterge bir daire içinde yer
alan aç›k renkli bir kare ya da üçgendir. Kare ya
da üçgen dairenin rengine göre daha aç›k renkte
ise afl› güvenle kullan›labilir.
DBT, Hepatit B gibi s›v› halde bulunan afl›lar›n
dondurulmamas› gerekir. Donmufl çözülmüfl bir
afl›n›n lokal reaksiyonlar› daha fazla olur ve afl›n›n
antikor yaratma özelli¤i azal›r. Bir afl›n›n donup
donmad›¤› çalkalama testi ile anlafl›l›r (fiekil 1). Bu
testte afl› iyice çalkalan›r ve incelenir. Normal bir
afl›da homojen bir bulan›kl›k vard›r. Donmufl ve

Tablo 3.

Afl›lar›n uygulanma yollar›
Afl›lar yan etkileri en az, immünolojik aç›dan
en uygun uyar›y› sa¤layacak biçimde uygulanmal›d›r. Afl› gelifltirilirken bu aç›dan çal›flmalar yap›l›r
ve buna göre her afl›n›n uygulanma flekli belirlenir. Afl›lar temel olarak 3 ana yoldan uygulan›r.
Bunlar parenteral, oral ve intranazal yollard›r.
Parenteral yol

En yayg›n afl› uygulamas› parenteral yolla yap›l›r. Parenteral yolla afl› uygulamas›n›n temel prensipleri Tablo 4’te belirtilmifltir. Afl› uygularken eldiven giyilmesine gerek yoktur, ancak hastane enfeksiyonlar› aç›s›ndan el y›kamak önemlidir. Cilt
temizli¤inde %70’lik alkol kullan›lmal›, canl› afl› ve
özellikle BCG afl›s› yap›lmadan önce cilde herhangi bir antiseptik madde sürülmemeli ya da sürülüyorsa, 30 saniye kurumas› beklenmelidir.
Afl› yaparken a¤r›y› azaltmak için çeflitli yollar
denenebilir. Bunlar flöyle özetlenebilir (4-7):

Afl›lar›n buzdolab›nda saklanma ilkeleri

1. Buzdolab› günefl ›fl›¤›ndan uzak, duvara en az 20 cm mesafede olmal›
2. Buzdolab› mümkün oldu¤unca seyrek aç›lmal›
3. Buzdolab›n›n kapa¤›nda ›s› çizelgesi ve içinde termometre bulundurulmal›
4. Buzdolab›n›n ›s›s› her gün çizelgeye kaydedilmeli, afl›lar ortalama +4 derecede (+2 ile +8°C derece
aras›nda) saklanmal›
5. Hiçbir afl› buzdolab›n›n kapak raflar›na konmamal›
6. Buzdolab›nda afl›lar, suland›r›c›lar ve buz kal›plar› d›fl›nda herhangi bir madde örne¤in ilaç, yiyecek
bulunmamal›
7. Buzdolab›nda su dolu kaplar, buzluklar bulundurularak elektrik kesilmelerine karfl› önlem al›nmal›
8. Afl›lar raflara hava dolafl›m›n› engellemeyecek biçimde yerlefltirilmeli
9. Buzluktaki karlanma 0.5 cm’yi geçmemeli
10. Afl›lar buzlu¤a konmamal›
11. Canl› viral afl›lar buzlu¤a yak›n raflara, di¤erleri alt raflara konulmal›
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Donmam›fl Afl›

1) Annenin bebe¤i tutmak yerine onu sakinlefltirmesi; 2) Z-harfi biçiminde deriyi ve derialt›
dokusunu gerdirmek; 3) Afl› yap›lan kas›n gevflemesini sa¤lamak, bunun için uyluk yan yüzü içe
rotasyona getirilmeli; 4) Afl› yapmadan önce o
bölgeye 10 saniye süre ile bas›nç uygulamak; 5)
Öksürtmek, emzirtmek ya da dikkati baflka yöne
çekecek ifllemler yapmak; 6) Afl›dan bir saat önce
o bölgeye lokal anestezik krem uygulamak. Piyasada yaln›zca EMLA ad› ile bulunan bu kremin
içinde prilokain ve lidokain bulunmaktad›r. Enjeksiyondan en az bir saat önce afl› yap›lacak bölgeye krem uygulan›r ve üstü bir flaster ile kaplan›r.
Uygulanan bölgede hafif solukluk yapabilir. Afl›dan on dakika öncesine kadar uygulanan kremlerin etkili olabilece¤i belirtilmektedir. Üç aydan küçük çocuklarda kanda methemoglobin düzeyini
art›rabilir. Önemli alerjik reaksiyon bildirilmemifltir. Uygulanan bölgede bazen geçiçi olarak solukluk meydana gelebilir.
Parenteral yol fiekil 2’de gösterildi¤i gibi 3 farkl› biçimde olabilir.
1. ‹ntradermal (cilt içi): BCG afl›s› bu yolla yap›l›r. Uygulama 25 G k›sa i¤ne ile yap›l›r. Afl› yap›l›rken cilt iyice gerilmeli, i¤ne cilde paralel,
oluklu ucu yukar› bakacak flekilde tutulmal›d›r.
Afl› ilk verilirken bir direnç hissedilir ve mercimek

Donmufl Afl›

Çalkalamadan hemen sonra

Homojen
de¤il,
taneler
görünüyor

Homojen
ve
bulan›k

Çalkalamadan 30 dakika sonra

Berraklafl›r,
Çökelti
yok

Tamamen
berrak ve
yo¤un
çökelti

fiekil 1- S›v› halde bulunan afl›lar›n donma aç›s›ndan
kontrolü (çalkalama testi).

Tablo 4.

Parenteral afl› uygulamas›n›n basamaklar›

• Önce eller y›kan›r.
• Afl›n›n son kullanma tarihi kontrol edilir.
• Afl› s›v› ise çalkalan›r ve homojenli¤i incelenir (Liyofilize afl›larda bu ifllem suland›rmadan sonra yap›l›r).
• Afl› fliflesinin plastik bafll›¤› yeni aç›lmam›fl ise temizlenir.
• Afl› suland›r›ld›ktan sonra flakondan afl› al›n›rken i¤ne ucu de¤ifltirilir.
• Uygun i¤ne ucu tak›lan fl›r›ngaya 1 dozluk afl› çekilir.
• Çocu¤un s›k›ca tutulmas› sa¤lan›r, eriflkinin ise mutlaka oturtulmas› gerekir.
• Afl› uyguland›ktan sonra gerekli kay›tlar yap›l›r.
• Bir sonraki afl› uygulamas› için randevu verilir.
• En s›k görülebilecek afl› yan etkileri konusunda aileye bilgi verilir.
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subkütan

n›r. ‹ntramüsküler enjeksiyon, i¤ne cilde 90 derece
aç› ile tutularak yap›l›r. Adjuvant olarak alüminyum
içeren afl›lar›n derine yap›lmas› özellikle önemlidir.
‹¤nenin boyunun k›sa olmas› afl›n›n lokal reaksiyon s›kl›¤›n› art›rmaktad›r. Bu nedenle i¤ne boyunun uzunlu¤u çocu¤un kilosuna göre ayarlanmal›d›r (9). Genelde sütçocuklar›nda i¤ne boyunun
uzunlu¤unun 25 mm olmas› önerilmektedir. Bu
konuda 4 ayl›k çocuklar üzerinde yap›lm›fl bir çal›flmada haz›r enjektörlerin kullan›m›ndan sonra lokal reaksiyonun daha s›k oldu¤u bildirilmektedir
(10). ‹¤nenin boyunun çok uzun olmas› ve periosta de¤mesi de çok a¤r›l› enjeksiyona neden olabilir, ayr›ca osteomiyelit riskini art›rabilir.
Kas içi afl› uygulamas› için önerilen bölge yafla
göre de¤iflmektedir (fiekil 4). ‹ki yafl›ndan küçük
çocuklarda kas içi enjeksiyonlar uyluk d›fl yan yüze
yap›lmal›d›r (fiekil 4). Siyatik sinire yak›nl›¤› aç›s›ndan kalça, afl›lamada önerilen bölgelerden de¤ildir.
Baz› afl›larda örne¤in hepatit B afl›s›nda gluteal bölge immünolojik aç›dan uygun olmad›¤› için tercih
edilmemektedir. Gluteal bölgeye yap›lan hepatit B
(11) ve kuduz (12) afl›lar›nda immün yan›t›n az oldu¤unu gösteren yay›nlar vard›r. Bunun nedeni, bu
bölgede fazla subkütan doku bulunmas› yüzünden
afl›lar›n kas içi yerine subkütan bölgeye yap›lmas›
olarak belirtilmektedir. Tendona yak›n yap›lan afl›lar deride gamzelenmelere yol açabilir. Bu nedenle
kas içi afl› uygulamalar›n›n kas kitlesinin en fazla oldu¤u bölgelere yap›lmas› gerekir. Küçük çocuklar›n
afl› uygulamas› s›ras›nda fiekil 5’te görüldü¤ü gibi s›k›ca tutulmas› önemlidir. Büyük çocuklar ve eriflkinler mutlaka oturtularak afl› yap›lmal›d›r. Afl›ya
ba¤l› istenmeyen etkiler aras›nda en s›k görülen
düflmeye ba¤l› kafa travmas›d›r.

intramüsküler

intradermal

Subkütan
kat
Müsküler
kat

fiekil 2- Afl›lar›n parenteral uygulanma biçimleri.

büyüklü¤ünde bir kabart› oluflur (fiekil 3). E¤er bu
iki durum oluflmaz ise, afl› uygulamas› durdurulup
i¤ne ç›kar›lmal› ve kalan dozun verilmesi yeniden
denenmelidir. BCG afl›s› omuz eklemine çok yak›n bir yere yap›l›rsa daha genifl bir keloid oluflmaktad›r (8). Afl› derin yap›l›rsa ya da ba¤›fl›k kiflilere yap›l›rsa, abart›l› lokal reaksiyonlar daha s›k
ortaya ç›kmaktad›r.
2. Subkütan (ciltalt›): K›zam›k gibi canl› viral
afl›lar bu yolla uygulan›r. Subkütan uygulamada
23 G boyutunda i¤ne kullan›l›r. Subkütan enjeksiyon yap›l›rken i¤ne cilde 45 derece aç› ile tutulmal›d›r. Afl› yap›l›rken ciltalt› dokusu alttaki kas
dokusundan ayr›lacak biçimde tutulur. Afl› yap›ld›ktan sonra bir süre kuru pamuk ile bölgeye tampon yap›lmal›d›r. Afl› yerinden az miktarda s›v› gelebilir, bu önemli de¤ildir. Ciltalt› enjeksiyonlarda
kol alttan tutulmal› ve enjeksiyon alan›nda bir deri k›vr›m› oluflturulmal›d›r. Subkütan afl› enjeksiyonu kola ya da baca¤›n üst d›fl k›sm›na yap›labilir.
3. ‹ntramüsküler (kas içi): Birçok bakteri afl›lar›, inaktif viral afl›lar, ölü polio afl›s› kas içi uygula-

Oral yol

Canl› çocuk felci afl›s› (OPV) bu yolla verilir.
Afl› do¤rudan dil üstüne damlat›l›r. Kesmefleker
üzerine damlat›larak yap›lan uygulamalar afl› etkinli¤ini azaltabilece¤i için önerilmemektedir. Afl›dan sonraki ilk 10 dakika içinde kusma ya da tükürme olursa doz tekrarlanmal›d›r. Kusma ayn›
süre içinde tekrarlarsa, daha sonra 1 doz fazla afl›
uygulanmal›d›r.

fiekil 3- Cilt içi enjeksiyon tekni¤i.
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Enjeksiyon bölgesi
Klavikula

Enjeksiyon bölgesi
Deltoid kas

Rectus femoris

Enjeksiyon bölgesi

Vastus lateralis

Diz kemi¤i

Humerus

fiekil 4- Afl›lamada (kas içi) enjeksiyon bölgeleri.

Afl› yap›ld›ktan sonra çocu¤un beslenmesine
ara verilmez. Anne sütü rahatl›kla verilebilir. Anne
sütü ile beslenenlerde afl› sonras› antikor yan›t›n›n
daha iyi oldu¤u belirtilmektedir (13).

siyonlar ilk 15 dakika içinde ortaya ç›kar. Bu nedenle afl› uygulamalar›ndan sonra 10 dakika afl›
uygulanan kiflinin sa¤l›k kuruluflunu terk etmemesini sa¤lamak önemlidir. Ancak bunu yaparken
kiflide endiflelenmeye yol açacak tutum ve davran›fllardan kaç›nmak gerekir.
Bayg›nl›k anafilaksi ile kolayca kar›flabilir. Süt
çocuklar›nda afl› sonras› geliflen ani bilinç kayb›nda öncelikle anafilaksi düflünülmelidir. Karotitte
palpe edilen dolgun bir nabazan durumunda bayg›nl›k düflünülmelidir. Bayg›nl›k durumunda adrenalin yap›lmas› yararl› de¤ildir. Aksine zararl› olabilir. Afl› yap›lan yerde oksijen tüpü, adrenalin,
kortizon, antihistaminik, ambu, hava yolu ve serum bulunmal›d›r.

‹ntranazal yol

Canl› influenza afl›s› bu yoldan uygulanmaktad›r. Yayg›n kullan›lan bir yol de¤ildir. Uygulama
öncesi burnun iyi temizlenmifl olmas› afl› etkinli¤i
aç›s›ndan önemlidir.

Afl› yap›lan yerde bulunmas› gerekenler
Çok nadir olmas›na karfl›n afl›dan sonra ilk 30
dakika içinde anafilaksi geliflebilir. Ölümcül reak-

Afl› uygulamalar›nda s›k karfl›lafl›lan
sorunlar
Afl›lamada en s›k karfl›lafl›lan sorunlardan biri,
çeflitli problemleri olan çocuklar›n afl›lanmas›d›r.
Febril konvülsiyon geçirmifl olan çocuklara genelde afl› yapmaktan ve özellikle bo¤maca afl›s› yapmaktan kaç›n›lmaktad›r. Oysa bu çocuklara tüm
afl›lar yap›labilir (14,15). Febril konvülsiyon bo¤maca afl›s› için bir kontrendikasyon oluflturmaz.
Ancak böyle bir durumda aselüler bo¤maca afl›s›
tercih edilebilir ya da antipiretikler daha yo¤un ve
erken dönemde önerilebilir.

Vastus
lateralis

Afl›lama
bölgesi

Afl›lama
bölgesi

fiekil 5- ‹ki yafl›ndan küçük çocuklarda kas içi enjeksiyon bölgesi ve güvenli tutufl pozisyonu.

9

Afl› Uygulamalar›nda Genel Prensipler ve S›k Rastlanan Sorunlar

Kaynaklar

Prematürelere ya da düflük do¤um tart›l› bebeklere BCG baflta olmak üzere tüm afl›lar yap›labilir. Ancak hepatit B afl›s› için özel bir durum
vard›r. Bu afl› 2000 gram›n alt›ndaki bebeklerde
etkili olmayabilir, bu durumda hepatit B afl› uygulamas›, annenin tafl›y›c› olmad›¤› biliniyorsa, bebek 2000 gram›n üstüne ç›k›ncaya kadar ertelenebilir ya da yap›lan afl›n›n etkisiz olabilece¤i düflünülerek doz say›s› ayarlan›r (16).
Ayn› yoldan uygulanan iki canl› afl› ayn› anda
uygulanam›yorsa, en az bir ay ara ile uygulanmal›d›r. Ancak bu durum ayn› yoldan uygulanan canl› afl›lar için geçerlidir. Örne¤in k›zam›k ve BCG
ayn› anda yap›lam›yorsa, bir ay ara ile yap›lmal›d›r; çünkü ikisi de parenteral yoldan uygulanan
canl› afl›lard›r. Aksi takdirde afl›n›n etkili olmama
olas›l›¤› yükselir. Ancak böyle bir ara, farkl› yollardan yap›lan canl› afl›lar için geçerli de¤ildir. Örne¤in BCG ve OPV afl›lar› ayn› anda ya da herhangi
bir ara ile yap›labilir. Di¤er bir deyiflle BCG ve
OPV uygulamalar› ayn› anda yap›lamaz ise bir ay
ara verilmesine gerek yoktur, birkaç gün ara ile yap›labilirler. Bu durumda canl› afl›lar aras›nda herhangi bir etkileflim olmaz; çünkü BCG parenteral,
OPV ise oral yolla uygulan›r. Farkl› inaktive afl›lar
aras›nda ya da bir inaktive ve bir canl› afl› aras›nda herhangi bir süre bulunabilir, özel olarak bir ay
b›rak›lmas› gerekli de¤ildir (1,15).
Afl›lamas› kesintiye u¤ram›fl çocuklarda afl›
program›na kal›nan yerden devam edilir. Haf›za
hücreleri verilen uyar›lar› unutmamaktad›r. Hepatit B ya da konjüge Hib afl›lar›nda farkl› cinslerle
afl›lama devam ettirilebilir.
Afl› sonras› en s›k görülen sistemik reaksiyon
atefldir. Afl›ya ba¤l› atefl genellikle ilk 48 saatte ortaya ç›kar ve 3 günden uzun sürmez. Afl›dan sonra
görülme olas›l›¤› yüksek sorunlar konusunda aile
bilgilendirilmeli, yap›lmas› gerekenler ayr›nt›l› anlat›lmal›d›r. Yüksek atefl ve huzursuzluk durumlar›nda antipiretikler uygun dozda ve aral›kta kullan›labilir. Afl› yerinde geliflen fliflli¤in bir enfeksiyona
ba¤l› geliflmedi¤inden emin olmak gerekir. E¤er
flifllik bütün ekstremiteyi kaplam›flsa, h›zla ilerliyorsa ve beraberinde yüksek atefl vb. sistemik bulgular varsa, ayr›nt›l› de¤erlendirme yap›lmas› gerekir.
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