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Özet

Geniflletilmifl ba¤›fl›klama program› ve bu programdaki hastal›klardan k›zam›k ve poliomiyelite kar-
fl› özel uygulamalar, di¤er hastal›klar›n mücadelesinde yap›lan de¤ifliklikler yaz›da ayr›nt›l› anlat›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: afl›lama, geniflletilmifl ba¤›fl›klama program›

Abstract

Expanded Program on Immunization

The expanded program for immunization and the special program for measles elimination and
poliomyelit eradication are discursed in detail.

Keywords: immunization, expanded program

Ba¤›fl›klama hizmetlerinde temel amaç; toplum-
da, özellikle bebek ve çocuklarda afl› ile korunula-
bilir hastal›klar›n ortaya ç›k›fl›n› engellemek, dolay›-
s›yla bu hastal›klardan kaynaklanan ölümleri ve sa-
katl›klar› önlemektir. Bu amaca ulaflmada temel
strateji, çocuklar›n hastal›¤a hassas oldu¤u en er-
ken dönemde afl›lanmalar›na bafllanarak en k›sa
sürede program›m›zda yer alan 7 hastal›¤a (difteri,
bo¤maca, tetanoz, polio, k›zam›k, tüberküloz, he-
patit B) karfl› tam ba¤›fl›k hale getirilmeleridir. Bu
ise çocuklar›n rutin afl› takvimine uygun yafl ve ara-
l›klarla afl› program› kapsam›na al›nmas› ile sa¤la-
nabilir. Bu do¤rultuda belirlenen ba¤›fl›klama hiz-
metleri ile ilgili hedeflerimiz:

• S›f›r yafl grubunda her bir antijende %95 afl›lama
oran›na ulaflmak ve devaml›l›¤›n› sa¤lamak,

• S›f›r yafl grubundaki bebeklerin %90’›n› 12. aya
ulaflt›klar›nda tam afl›l› hale getirmek,

• 5 yafl alt› afl›s›z ya da eksik afl›l› çocuklar› tespit
edip afl›lamak,

• Okul ça¤› çocuklar›n rapel afl›lar›n› tamamlamak,
• Gebelerin en az %80’ini tespit ederek, tamam›n›

tetanoza karfl› ba¤›fl›k hale getirmek,

• Poliomiyelitin yeniden ortaya ç›k›fl›n› engelle-
mek,

• Maternal ve neonatal tetanozu elimine etmek,
• K›zam›k Eliminasyon Program› çerçevesinde

2010 y›l›na kadar yerli k›zam›k virusunu yok et-
mek,

• Difteri, bo¤maca, hepatit B ve verem hastal›kla-
r›n› kontrol alt›na almakt›r.
Bu hedeflere ulaflmada afl›lama hizmetleri her-

kese ulaflabilecek flekilde rutin hizmetler içinde su-
nulmakta, gerekli durumlarda h›zland›rma (sabit ve
gezici ekipler oluflturarak), yerel afl› günleri, kam-
panya gibi ilave aktiviteler ile desteklenmektedir.
Geniflletilmifl Ba¤›fl›klama Program› kapsam›ndaki
afl›lar Bakanl›¤›m›z taraf›ndan temin edilmekte ve
Bakanl›¤›m›za ba¤l› tüm sa¤l›k kurumlar›n›n yan›
s›ra, ücretsiz olarak uygulamak ve bildirimde bu-
lunmak kayd›yla, özel çal›flan hekimlere ve özel
sa¤l›k kurulufllar›na da verilmektedir. Ayr›ca Ba-
kanl›¤›m›z taraf›ndan kuduz afl›s› ve serumu ile ak-
rep ve y›lan serumu da temin edilmekte ve da¤›t›-
m› yap›larak ücretsiz olarak uygulanmaktad›r. Ha-
len uygulamada olan çocukluk dönemi afl›lama
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takvimi Tablo 1’de görülmektedir. Program kapsa-
m›nda olmayan di¤er afl›lar ise ilgili hekimin uy-
gun gördü¤ü durumlarda heyet raporu ile 2005
Mali Y›l› Bütçe Uygulama Talimat› gere¤ince kar-
fl›lanmaktad›r.

2004 y›l› afl›lama çal›flmalar› sonucunda ulusal
düzeyde afl›lama oranlar›m›z 0 yafl grubunda
DBT-3 ve OPV-3 %85, k›zam›k %81, hepatit B-3
%77, BCG %79 ve gebe kad›nlarda TT-2+ %41
olarak gerçekleflmifltir. fiekil 1’de son 4 y›ll›k afl›la-
ma oranlar› görülmektedir.

Hastal›k kontrol programlar›
Geniflletilmifl Ba¤›fl›klama Program› kapsam›n-

da takip edilen hastal›klara özel kontrol program-
lar›:

• Hepatit B Kontrol Program›
• Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon

Program›
• Difteri/Bo¤maca Kontrol Program› 

• Polio Eradikasyon Program›
• K›zam›k Eliminasyon Program›’d›r. 
Tüberküloz kontrol program›, Verem Savafl

Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülmekte, Genel
Müdürlü¤ümüzce programa lojistik destek sa¤lan-
maktad›r.

Hepatit B kontrol program›
Hepatit B afl›s›, rutin afl›lama program›na 1998

y›l› Haziran ay›nda dahil edilmifltir. Program dahi-
linde afl›lanmas› hedeflenen gruplar 0 yafl grubu
yenido¤anlar ve risk gruplar›d›r. Program›n uygu-
lamaya konuldu¤u 04.06.1998 tarih ve 6856 say›l›
genelge ile belirlenmifl risk gruplar›:

• Hasta ve hasta ç›kart›lar› ile temas› bulunan
tüm sa¤l›k personeli (idari personel hariç),

• Sa¤l›k çal›flanlar›n›n yetifltirildi¤i t›p fakültele-
ri, difl hekimli¤i fakülteleri, sa¤l›k meslek yükse-
kokullar› vs. ö¤rencileri,

• Hemodiyaliz hastalar›,
• S›k kan ve kan ürünü kullanmak zorunda

kalanlar, 
• Damar yoluyla uyuflturucu kullananlar,
• Aile içi temasl› fertlerden afl›s›z olanlar,
• Çok say›da cinsel efli olanlar ve para karfl›l›-

¤› cinsel iliflkide bulunanlar,
• Homoseksüeller,
• Hepatit B d›fl›nda kronik karaci¤er hastal›¤›

olanlar,
• Cezaevleri ve ›slahevlerinde olanlar,
• Endemik bölgelere seyahat edenler,
• Berberler-kuaförler, manikür-pedikürcüler,

fiekil 1- S›f›r yafl grubu afl›lama oranlar›, 2001-2004,
Türkiye.

Tablo 1. Çocukluk dönemi afl› takvimi

Do¤umda 2. ay›n 3. ay›n 4. ay›n 9. ay›n 16-24 ‹lkö¤retim ‹lkö¤retim

sonu sonu sonu sonu sonu ay 1. s›n›f 8. s›n›f

BCG I R

DBT I II III R

OPV I II III R R

K›zam›k I R

Hepatit B I II III

Td √ √
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• Zihinsel özürlü bak›mevlerinde bulunanlar,
• Yetifltirme yurtlar›nda bulunan kifliler,
• ‹tfaiye personeli,
• Askerler (yüksek risk alt›ndakiler),
• Polis memurlar› (yüksek risk alt›ndakiler),
• Kazalarda ilkyard›m uygulayan kifliler,
• Bu risk gruplar›n›n d›fl›nda, hekimin yüksek

risk nedeniyle afl› yap›lmas›n› uygun buldu¤u ki-
flilere sa¤l›k kurulufllar›nda ücretsiz afl› uygulama-
s› yap›lmaktad›r.

• 13.08.2004 tarihli Ba¤›fl›klama Dan›flma Ku-
rulu karar›na göre, 2005-2006 e¤itim-ö¤retim y›l›n-
da, lojistik imkânlar sa¤lanabildi¤i takdirde, ilkö¤-
retim 8. s›n›flardan bafllamak üzere adolesanlara
hepatit B afl›s› uygulanmas›na bafllanacakt›r.

fiekil 2’de 1990-2004 döneminde Türkiye’de
saptanm›fl hepatit B vaka say›lar› görülmektedir.

Maternal ve neonatal tetanoz
eliminasyon program›

Bu programda amaç, Türkiye’de anne ve yeni-
do¤an tetanozu ve buna ba¤l› ölümlerin engellen-
mesidir. Program›n hedefleri ise;

• Afl›lama
• Temiz do¤um
• Gebe, lo¤usa izlemi
• Veri toplama ve de¤erlendirmedir.
Neonatal Tetanoz Vaka Tan›m›: Hayat›n ilk

günü emme ve a¤lamas› normal olan bir bebekte
3.-28. günler aras›nda emme veya beslenme prob-
lemi, kat›l›k, spazm veya konvülsiyon görülmesi.

Maternal Tetanoz Vaka Tan›m›: Gebelik döne-
minde, do¤umda veya 6 haftal›k lo¤usal›k döne-
minde kad›n›n tetanoza yakalanmas›. Semptomla-

r› trismus (çene kilitlenmesi), ense sertli¤i, kat›l›k,
yutma güçlü¤ü ve konvülsiyonlard›r.

Tetanoza karfl› ba¤›fl›kl›k yaln›z afl›lama ile
mümkün olmaktad›r. Geçirilen tetanoz hastal›¤›
ba¤›fl›kl›k oluflturmamaktad›r. Bu nedenle kifliler
tetanoz geçirmifl olsalar bile, tan› ald›klar›nda ya
da konvelasan dönemlerinde afl›lanmal›d›rlar.
E¤er anne yeterli say›da TT afl› dozu almam›flsa,
do¤umda ve lo¤usal›kta ne kendisi ne de yenido-
¤an, tetanoza karfl› korunamamaktad›r.

Primer immünizasyon
Gebe tespit edildi¤inde ya da do¤urganl›k yafl

grubunda (15-49 yafl) bir kad›nla karfl›lafl›ld›¤›nda,
kad›n hiç afl›s›z ise ya da afl›lanma durumu bilin-
miyor ise, Tablo 2’de görülen primer immünizas-
yon takvimine göre 3 doz TT afl›s› uygulanmakta-
d›r.

Bu kad›nlar›n do¤urganl›k ça¤lar› boyunca te-
tanoztan korunmalar› için ise Tablo 3’e göre 5 doz
TT almalar› sa¤lanmal›d›r.

Yüksek riskli bölge olarak belirlenen bölgelerde
yaflayan tüm do¤urganl›k yafl grubu (15-49 yafl) ka-
d›nlar›n en az %90’›n›n yukar›da verilen takvime
göre primer immünizasyonu sa¤lanmal›d›r.

1985-2004 y›llar›na ait Neonatal Tetanoz vaka
say›lar› fiekil 3’te görülmektedir.

Difteri kontrol program›
Difteri halen dünyan›n hemen her yerinde gö-

rülen bir hastal›kt›r, ancak difteri toksoidi ile rutin
ba¤›fl›klaman›n bafllamas›n› takiben pek çok böl-
gede hastal›¤›n görülme s›kl›¤›nda belirgin azalma
olmufltur. Avrupa’da 1940’larda bafllayan yayg›n
ba¤›fl›klama programlar› ile birçok ülkede hemen
hemen eliminasyon noktas›na gelinmifltir. 1980’de
tüm zamanlar›n en düflük vaka say›s›na ulafl›lm›fl
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fiekil 2- Hepatit B vaka say›lar›, 1990-2004, Türkiye.

Tablo 2. Primer immünizasyon

TT1.....: Hamileli¤in 4. ay›nda
(ya da ilk karfl›lamada)

TT2.....: TT1’den en az 4 hafta sonra 

TT3.....: TT2’den en az 6 ay sonra
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ve Avrupa’dan yaln›zca toplam 683 vaka rapor
edilmifltir. Takip eden süreçte ise; birincisi 1982-85
aras›nda di¤eri ise 1990-95 aras›nda iki epidemi
yaflanm›flt›r. Bu epidemiler Rusya ve Ukrayna bafl-
ta olmak üzere, özellikle eski Sovyet Cumhuriyet-
leri’nde etkisini göstermifltir. Ayn› dönemde bir-
çok Avrupa ülkesinden bildirilen vakalar›n %95’ini
de Rusya ve Ukrayna kökenli olgular oluflturmak-
tad›r.

Do¤u Avrupa’da patlak veren bu son epidemi
için bafll›ca nedenler aras›nda; bebek ve çocuklar-
da afl›lama oranlar›n›n düflmesi, eriflkinlerde im-
münite azalmas›, göçmen hareketinde ve risk
gruplar›nda (alkolikler, evsizler...) art›fl, pediyat-
ristler ve di¤er hekimlerin hastal›¤›n ciddiyetin-
den, vakalar›n uygun tan›s› için gerekli bilgiden
ve yak›n temasl› takibinden yeterince haberdar ol-
may›fllar› gösterilmektedir.

Di¤er Avrupa ülkelerinde difteri daha çok, erifl-
kinlerin sporadik hastal›¤› fleklinde ortaya ç›kar.
Olgular›n ço¤u tropikal bölgelere seyahat ile ilifl-
kilidir. Zaman zaman s›n›rl› yerel yay›l›m gözlene-

bilmektedir. 1980’lerde ‹sveç, Almanya ve Porte-
kiz’den küçük salg›nlar bildirilmifltir.

Ülkemizdeki duruma bak›ld›¤›nda; 1960’la-
r›n bafllar›nda difteri morbiditesinin 100 000’de
20 dolay›nda oldu¤u, günümüzde ise
100 000’de 0.01’e kadar geriledi¤i görülmekte-
dir. Her ne kadar Türkiye’de difteriye karfl› afl›-
laman›n bafllang›c› tek doz ile 1937 y›l›na daya-
n›yorsa da sistematik bir afl›lama program›n›n
uygulamaya konmas› 1960’lar›n ortalar›na kar-
fl›l›k gelmektedir ve bu tarihten itibaren de dif-
teri insidans›nda çok h›zl› bir düflüfl izlenmifltir.
T›pk› Avrupa örne¤inde oldu¤u gibi, ülkemiz-
de de 1980 y›l›nda 86 vaka ile en düflük say›ya
ulafl›lm›flt›r. Bu tarihten sonra ise Avrupa’da
kaydedilmifl olan her iki epideminin (1982-85
ve 1990-95) Türkiye’yi de etkiledi¤i; önceki y›l-
larla k›yasland›¤›nda, belirgin vaka art›fl› oldu-
¤u gözlenmektedir. Gelece¤e dönük tahminler-
de bulunmak için eldeki veriler yeterli olma-
makla birlikte; ülkemizin baz› bölgelerinde afl›-
lama ve ba¤›fl›kl›k düzeylerinin öngörülen he-
deflerin alt›nda kalmas›, duyarl› bir popülasyo-
nun varl›¤›na iflaret eder ki; difterinin yeniden
güncellik kazanmas› olas›l›k dahilindedir. fiekil
4’te 1985-2004 y›llar›na ait Türkiye DBT3 afl›
oranlar› ve difteri vaka say›lar› görülmektedir.

Bo¤maca kontrol program›
Bo¤maca, belirli bir co¤rafi lokalizasyona

odaklanmaks›z›n tüm dünyada yayg›n olarak
gözlenen bir hastal›kt›r. Mevsimsel bir da¤›l›m
göstermemekle birlikte, özellikle afl›lama oran-
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Tablo 3. Do¤urganl›k ça¤› (15-49 yafl) kad›nlar için tetanoz afl› takvimi

Doz Say›s› Uygulama Zaman› Koruma Yüzdesi Koruma 
Süresi

TT1 Gebeli¤in 4. ay›nda (ya da ilk karfl›laflmada) - Yok

TT2 TT1’den en az 4 hafta sonra 80 1-3 y›l

TT3 TT2’den en az 6 ay sonra 95 5-y›l

TT4 TT3’ten en az 1 y›l sonra ya da bir sonraki gebelikte 99 10 y›l

TT5 TT 4’ten en az 1 y›l sonra ya da bir sonraki gebelikte 99 Do¤urganl›k
ça¤› boyunca 

fiekil 3- Neonatal tetanoz vaka say›lar›, 1985-2004,
Türkiye.
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lar›n›n düflük oldu¤u bölgelerde sonbahar ayla-
r›nda s›kl›¤› artar; üç-dört y›lda bir art›fl göstere-
rek periyodik epidemiler oluflturur.

Afl›lama öncesi dönemlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda;
yayg›n afl›lama programlar›n›n uygulanmaya bafl-
lanmas›ndan bu yana tüm dünyada bo¤maca
epidemiyolojisi belirgin bir flekilde de¤iflmifl, va-
ka say›lar›nda ve ölüm oranlar›nda önemli düflüfl-
ler izlenmifltir. Bununla birlikte 1980’lerden son-
ra bo¤macan›n yeniden bir art›fl e¤ilimi gösterdi-
¤i gözlenmektedir. Araflt›rmac›lar, afl›laman›n ko-
ruyuculu¤unun zaman içerisinde azald›¤›n›, yay-
g›n immünizasyonun toplumda do¤al yoldan ka-
zan›lm›fl ba¤›fl›kl›¤› engelledi¤ini ve dolay›s›yla
özellikle afl› oran› yüksek toplumlarda eriflkin
popülasyondaki duyarl›l›¤›n giderek artt›¤›n› ileri
sürmektedirler.

Ülkemizdeki duruma bak›ld›¤›nda, 1970’lerde
bo¤maca morbiditesinin 100 000’de 21 dolay›nda
oldu¤u, 1985 y›l›nda bafllat›lan Ulusal Afl› Kam-
panyas›’n› takiben morbidite ve mortalite oranla-
r›nda belirgin azalma gözlenmektedir. fiekil 5’te
1990-2004 y›llar›na ait Türkiye DBT3 afl› oranlar›
ve bo¤maca vaka say›lar› görülmektedir.

Polio eradikasyon program›
1988 y›l›nda Dünya Sa¤l›k Asamblesi’nde al›-

nan karara uygun olarak, ülkemizde de polio era-
dikasyonu hedefi benimsenmifl ve bu do¤rultuda
haz›rlanan Polio Eradikasyonu Program› (PEP),
DSÖ’nün teknik önerileri do¤rultusunda 1989 y›l›
sonunda bafllat›lm›flt›r.

Program›n amac›, vahfli polio virusu ile oluflan
tüm poliomiyelit vakalar›n› ortadan kald›rmak ve
poliovirusunu eradike etmektir. Poliomiyelitin
eradikasyonu hedefine ulaflabilmek için belirle-
nen stratejiler:

• Rutin afl›lama hizmetleri kapsam›nda 0 yafla
uygulanan üç doz OPV ile yüksek afl›lama düzey-
lerine ulaflmak ve bu oranlar›n devaml›l›¤›n› sa¤-
lamak,

• Ortaya ç›kan her Akut Flask Paralizi (AFP)
vakas›n› inceleyerek; klinik, laboratuvar ve epi-
demiyolojik araflt›rmalar ile bunun polio vakas›
olup olmad›¤›n› ortaya ç›karmak; ayr›ca vaka
saptanmad›¤› zamanlarda da bunu belgelemek
üzere aktif vaka araflt›rmas› yapmak,

• Rutin afl›lamalara ek olarak destek afl›lama
aktiviteleri (Ulusal Afl› Günleri, Çocuk Felci Afl›
Günleri ve Mop-up) gerçeklefltirmektir.

Türkiye’de son polio vakas› 1998 y›l›nda sap-
tanm›fl olup bu vaka ayn› zamanda Dünya Sa¤l›k
Örgütü Avrupa bölgesinin de son vakas› olmufl-
tur. DSÖ Avrupa Bölgesi ile birlikte Türkiye de
2002 y›l›nda poliodan ar›nd›r›lm›fl ülke sertifikas›
alm›flt›r. Ancak dünyada halen vahfli virusa ba¤l›
vakalar devam etmektedir. Dolay›s›yla Türkiye’de
poliomiyelit hastal›¤› art›k görülmemekle birlikte,
AFP sürveyans›n›n halen devam etmesi gerek-
mektedir. Türkiye art›k importasyon riski alt›nda,
daha da önemlisi importasyon sonras› yay›l›m ris-
ki alt›ndad›r. fiekil 6’da genel olarak polio eradi-
kasyon program›n›n Türkiye’deki seyri 1985-2004
y›llar›na ait polio vakalar› ve OPV3 afl›lama oran-
lar› görülmektedir.
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fiekil 4- DBT3 Afl› Oranlar› ve difteri vaka say›lar›,
1985-2004, Türkiye.

fiekil 5- DBT3 afl› oranlar› ve bo¤maca vaka say›lar›,
1985-2004, Türkiye.

Vaka Say›s› Afl› Oran›•
Vakalar Afl› Oran›•
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Akut flask paralizi sürveyans›

Tüm poliomiyelit vakalar›n›n tespit edildi¤in-
den emin olmak için Akut Flask Paralizi (AFP) sür-
veyans› uygulanmal›d›r. AFP sürveyans›n›n hedefi
“Guillain-Barré sendromu da dahil olmak üzere,
15 yafl alt›ndaki çocuklarda her akut flask paralizi
vakas›n›n ve hekim taraf›ndan poliodan flüphele-
nilen her vakan›n” bildirimi ve incelenmesidir.

AFP sürveyans sisteminin performans›n› gös-
teren birçok gösterge gelifltirilmifltir. En önemli-
si, vahfli poliovirus dolafl›m› olmasa bile, sürve-
yans sistemi 15 yafl alt›ndaki her 100 000 nüfus
için polio d›fl› nedenlere ba¤l› en az bir AFP va-
kas› saptayabilecek kapasitede olmal›d›r. AFP
vakalar›n›n en az %80’inden uygun gaita numu-
nesi al›nmal›d›r. Uygun numune; paralizinin bafl-
lang›c›ndan sonraki 14 gün içerisinde, en az 24
saat aral›klarla virus izolasyonu analizleri için ye-
terli miktarda 2 gaita numunesinin al›nmas› ve
numunelerin laboratuvara k›sa sürede so¤uk
zincir kurallar› içerisinde nakledilmesi olarak ta-
n›mlanmaktad›r.

Vahfli poliovirusa ba¤l› paralizilerin do¤rulan-
mas› için, tüm AFP vakalar›ndan al›nan gaita nu-
munelerinin ulusal viroloji laboratuvar›nda ince-
lenmesi gerekir. Virus izolasyonu ve tiplendirme-
si ulusal laboratuvarlarda, vahfli virus ve afl› virusu
ayr›m› bölgesel referans laboratuvarlar›nda yap›l-
maktad›r. Tüm ulusal ve bölgesel referans labora-
tuvarlar›, DSÖ’nün gözetimi alt›nda uluslararas› la-
boratuvar a¤›n› oluflturmaktad›r.

Ülkemizde paralitik poliomiyelit vakalar›n› be-
lirleyebilecek etkin bir akut flask paralizi (AFP)
sürveyans sistemi kurulmufltur. Ülkemizde 1997
y›l›ndan beri bu göstergeye ulaflmada önemli ge-
liflmeler kaydedilmekle birlikte, hâlâ vaka bildiri-
minin eksik oldu¤u iller ve bölgeler mevcuttur.
Ayr›ca 2002 y›l›ndaki sertifikasyon sonras› AFP
sürveyans›nda gerileme bafllam›fl ve son iki y›ld›r
hedefin gerisinde kal›nm›flt›r. Sürveyans sistemi-
nin güçlenmesi, klinisyenlerin özellikle akut flask
paralizili hastalarla karfl›laflan dallarda çal›flan he-
kimlerin, duyarl› olmalar› ve tüm AFP vaka bildi-
rimlerini zaman›nda ve eksiksiz yapmalar› ile
mümkün olacakt›r. fiekil 7 ve 8’de polio d›fl› AFP
h›z› ve uygun numune h›z› görülmektedir.

Polio Eradikasyon Program› dahilinde tüm
akut flask paralizi vakalar›n›n belirlenerek incele-
meye al›nmas› çok önemlidir. Bu amaçla, tüm
flüpheli vakalar› saptama ve kesin tan› koymada
standart vaka tan›mlar› kullan›lmaktad›r. Ancak,
15 yafl›ndan büyük flah›slarda, hekimin klinik ola-
rak poliodan flüphelendi¤i AFP’li hastalar da prog-
rama dahil edilerek inceleme ve izleme al›nmak-
tad›r. fiüpheli vaka tan›m›, geçici bir s›n›fland›rma-
d›r ve her flüpheli vakan›n, paralizilerin bafllang›-
c›ndan itibaren 60 gün sonunda “kesin polio”,
“olas› polio” veya “polio de¤il” fleklinde tekrar s›-
n›fland›r›lmas› gerekmektedir.

K›zam›k eliminasyon program›
K›zam›k hastal›k yükünü küresel düzeyde

azaltmak amac› ile 1989 y›l›nda Dünya Sa¤l›k
Asamblesi’nde ve 1990 y›l›nda Dünya Çocuk Zir-
vesi’nde baz› hedefler belirlenmifl ve afl›lama ön-
cesi döneme göre k›zam›k mortalitesinin %95 ve
morbiditesinin %90 azalt›lmas› hedeflenmifltir. Da-
ha sonra Dünya Sa¤l›k Örgütü Amerika Bölge-
si’nde (AMRO, PAHO) 2000, Avrupa Bölgesi’nde
(EURO) 2010 ve Do¤u Akdeniz Bölgesi’nde (EM-
RO) 2010 y›l›na kadar k›zam›k eliminasyonu he-
deflenmifltir.

K›zam›k ülkemizde bildirimi zorunlu bir has-
tal›kt›r. Vakalar klinik belirtilere dayal› olarak ta-

fiekil 6- Polio Eradikasyon Program›, polio vakalar›,
afl›lama oranlar›, destek afl›lama çal›flmalar›, 1985-
2004, Türkiye.

*Klinik s›n›fland›rma **Virolojik S›n›fland›rma
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n› almakta, laboratuvar destekli tan› hemen he-
men hiç yap›lmamaktad›r. Türkiye’de k›zam›k
afl›lamas› öncesi 1969 y›l›nda 66 111 vaka (insi-
dans: 192/100 000) ve 532 k›zam›¤a ba¤l› ölüm
bildirilmifltir. 1985 afl› kampanyas›ndan iki y›l
sonra ise bildirilen vaka say›lar› 2 267 ve 2 194’e
düflmüfl (insidans 4/100 000) ve k›zam›k ölümü
bildirilmemifltir. Ancak, daha sonraki y›llarda va-
ka say›lar› ve ölümler afl›lama oranlar›n›n düfl-
mesi ile artm›flt›r. K›zam›k Türkiye’de endemik-
tir. Afl›lama dönemi öncesi gibi her 3-4 y›lda bir
epidemik piklere yol açmaya devam etmektedir.
2001 y›l› bu pik y›llardan biri olmufltur. 2001 y›-
l›nda 30 509 k›zam›k vakas› (insidans 41/100
000) ve 9 k›zam›¤a ba¤l› ölüm bildirilmifltir. fie-
kil 9’da 1927 y›l›ndan 2004 y›l›na dek Türkiye’de
saptanan k›zam›k vaka say›lar› görülmektedir.

fiekil 10’da 1989 y›l›ndan bu yana bildirilen va-
kalar›n yafl gruplar›na da¤›l›m› görülmektedir. fie-

kilde de görüldü¤ü gibi, tüm vakalar›n %90-%95’i
15 yafl alt›ndad›r. 1997 epidemik y›l›nda vakalar›n
%85’i 15 yafl alt›ndad›r. 1989’dan bu yana 5-9 yafl
grubu vakalar büyük ço¤unlu¤u oluflturmaktad›r.
Bir-dört yafl aras›ndaki vakalar da bir di¤er büyük
gruptur (y›llar içinde %20-%36).

Türkiye’de k›zam›k eliminasyonu ulusal faaliyet

plan› 2002-2010

Plan›n amac›, Türkiye’de k›zam›k hastal›¤›n›
elimine etmek ve bu düzeyi sürdürmektir. Bu
amaca ulaflma yolunda belirlenen hedefler:

• 2010 y›l›na kadar Türkiye’de yerli virus geçi-
flini durdurmak.

• Ülkemize k›zam›k importasyonu sonucu ge-
len viruslar›n yerleflmesini engellemek.

• K›zam›¤a ba¤l› ölümleri engellemektir.
Eliminasyon program› stratejileri

1. Ba¤›fl›klama
• Rutin: tüm sa¤l›k oca¤› bölgelerinde her iki

dozda da >%95’e ulaflmak
• Dokuz ay ile 14 yafl grubuna ek bir doz k›-

zam›k afl›s› uygulamas›, K›zam›k Afl› Günleri
(KAG)

• KAG s›ras›nda tespit edilen 0-59 ay (5 yafl al-
t›) eksik afl›l› çocuklar›n di¤er rutin afl›lar›n›n ta-
mamlanmas› (DBT, OPV, hepatit B, BCG)

• Sa¤l›k oca¤› düzeyinde afl›lama oran› %95’e
ulaflmam›fl yerlerde kap› kap› dolaflarak eksik afl›-
l›lar› afl›lamak (Mop-up)

2. Politik kararl›l›k
3. Sürveyans
4. Sosyal mobilizasyon

K›zam›k afl› günleri

K›zam›k Afl› Günleri’nin pilot uygulamas› 28 Ni-
san-23 May›s 2003 tarihleri aras›nda Bursa ve Gazi-
antep illerinde uygulanm›fl ve toplam 934 902 ço-
cuk afl›lanarak %95 afl›lama oranlar›na ulafl›lm›flt›r.

Di¤er illerde uygulama iki aflamada gerçeklefl-
tirilmektedir. ‹lk aflamada K›zam›k Okul Afl› Gün-
leri (OAG) 2003 y›l› Aral›k ay›nda uygulanm›fl ve
ilkö¤retime devam eden toplam 9 887 497 çocu-
¤umuzdan 9 569 920’u afl›lanm›fl ve afl›lama ora-
n›m›z %97.2 olarak gerçekleflmifltir.

fiekil 7- Polio d›fl› nedenlere ba¤l› AFP h›z›, 1990-
2004, Türkiye.

fiekil 8- AFP vakalar›ndan al›nan uygun numune h›z›,
1994-2004, Türkiye.
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Okulöncesi çocuklar (9 ay-5 yafl), ilkö¤retim
birinci s›n›f ö¤rencileri ve 6-14 yafl grubundan
okul ça¤›nda olup da okula devam etmeyen ço-
cuklar (2003 y›l› Okul Afl› Günleri’nde afl›lana-
mayan çocuklar) K›zam›k Afl› Günleri uygula-
mas› ile afl›lanmaktad›r. 2004 y›l› 1-15 Ekim ta-
rihlerinde afl›lama oranlar›n›n düflük oldu¤u 10
ilimizde (A¤r›, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarba-
k›r, Hakkâri, Mufl, fi›rnak, Tunceli, Van) KAG
gerçeklefltirilmifl ve %84 afl›lama oranlar›na ula-
fl›lm›flt›r.

25 Nisan-20 May›s 2005 tarihlerindeki K›zam›k
Afl› Günleri’nde ise uygulama stratejisi:

• Bursa ve Gaziantep’te pilot uygulamada
afl›lanamayan hedef yafl grubundaki çocuklar›n
afl›lanmas›,

• 1-15 Ekim 2004 tarihlerinde KAG’lerini
gerçeklefltiren 10 ilde yine uygulamada afl›la-
namayan hedef yafl grubundaki çocuklar›n afl›-
lanmas›, 

• Di¤er 69 ilde 9 ay-14 yafl grubundaki oku-
löncesi çocuklar›n, ilkö¤retim birinci s›n›flar›n
ve okul ça¤›nda olup da okula devam etmeyen
çocuklar›n (2003 OAG’de afl›lanamayanlar) afl›-
lanmas›,

• Bütün illerde KAG s›ras›nda tespit edilen
0-59 ay (5 yafl alt›) eksik afl›l› çocuklar›n di¤er
rutin afl›lar›n›n tamamlanmas› (DBT, OPV, he-
patit B) fleklindedir.

Bakanl›¤›m›z›n hedeflerine ulaflmas›nda
klinisyenlerimizden beklentilerimiz

Tüm sa¤l›k birimlerinde, herhangi bir ne-
denle baflvuruda bulunan çocuklar›n ve gebe-
lerin afl›lama durumlar›n›n sorgulanmas› ve afl›
takvimine uygun olarak afl›lar›n›n tamamlan-
mas› ile kaç›r›lm›fl f›rsatlar›n en alt düzeye in-
dirilmesi ve tüm sa¤l›k kurulufllar›nda rutin afl›
durumu sorgulamas›n›n al›flkanl›k haline geti-
rilmesi ulusal düzeydeki çal›flmalar›m›za des-
tek olacakt›r.

K›zam›k Eliminasyon Program›’n›n özellikle
Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›, Enfeksiyon Has-
tal›klar› ve Halk Sa¤l›¤› akademik çevrelerince
desteklenmesi, k›zam›¤›n eliminasyonu hedefi-
ne ulaflmam›zda büyük katk› sa¤layacakt›r.

Polio Eradikasyon Program› kapsam›nda
yürütülmekte olan AFP sürveyans›na destek ol-
mak üzere 15 yafl alt› tüm AFP vakalar›n›n Sa¤-
l›k Müdürlü¤ü’ne bildiriminin sa¤lanmas›, hem
program göstergelerinde hedeflere ulafl›lmas›-
na katk› yapacak hem de olas› bir importasyon
durumunda önlemlerin zaman›nda al›nmas›n›
sa¤layarak ülkemizde tekrar vahfli poliovirus
dolafl›m›n›n bafllamas› engellenecektir.

fiekil 9- K›zam›k vakalar›n›n y›llara göre da¤›l›m›,
1927-2004, Türkiye.

fiekil 10- K›zam›k vakalar›n›n yafl gruplar›na göre,
da¤›l›m›, 1989-2004, Türkiye.
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