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Özet
Ba¤›fl›klama; tüm dünyada befl yafl alt› ölüm nedenleri aras›nda en s›k görülen enfeksiyon hastal›klar›n›n önlenmesinde en etkin, en güvenilir, en ekonomik ve en ak›lc› yoldur. Afl› oranlar›n›n yükseltilmesi, çocukluk ça¤› morbidite ve mortalitesini önemli ölçüde düflürecektir. Kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›, afl› oranlar›n›n yükseltilmesi önündeki en büyük engeldir. Sa¤l›k ocaklar›, hasta çocuk poliklinikleri ve yatakl› kurumlarda yüksek oranda rastlanan kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›na özellikle sa¤l›k kurumlar›n›n dengesiz da¤›l›m›,
sa¤l›k kurumlar›ndaki fizik yap› ve personel yetersizli¤i, sa¤l›k personelinin bilgisizli¤i ve motivasyon eksikli¤i, toplumun bu konudaki bilgisizli¤i ve duyars›zl›¤› yol açmaktad›r.
Kaç›r›lm›fl afl› f›rsatlar›n›n engellenmesi ve ba¤›fl›klama oranlar›n›n yükseltilmesi için, gelifltirilmifl olan
pediyatrik ba¤›fl›klama uygulama standartlar›n›, çocuk sa¤l›¤› alan›nda hizmet veren her bireyin bilmesi ve
uygulamas› gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: afl› kontrendikasyonlar›, çocukluk ça¤›nda ba¤›fl›klama, çocuk ve adolesan ba¤›fl›klama uygulama standartlar›, kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›
Abstract
Missed Opportunitics for Vaccination
Immunization is the most effective, safe, economic and logical strategy for prevention of infectious diseases that are the most common causes of death in children younger than 5 years of age. High vaccination coverage can significantly diminish the childhood morbidity and mortality. Improvement in vaccination coverage is mostly hindered by missed opportunities for vaccination. The unequal distribution of health
services, inadequacy of physical conditions and trained personnel in health care units, lack of education
and interest of health care professionals, insensitivity and educational insufficiency of public are the major
causes of missed opportunities which are frequently detected in primary health care centers, pediatric outpatient clinics and hospitals. The standards of child and adolescent immunization practices developed to
prevent missed vaccination opportunities and to improve the vaccination coverage must be known and
applied by all pediatric health care providers.
Keywords: childhood immunization, missed opportunities for vaccination, vaccination contraindications

Dünyada her y›l kaybedilen befl yafl alt› yaklafl›k
11 milyon çocuktan 2 milyonu, afl› ile önlenebilir
hastal›klar nedeniyle ölmektedir. Bu hastal›klar›n
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s›k görüldü¤ü ve ölümcül olabildi¤i iki yafl alt›ndaki çocuklarda yafl›na uygun afl›lanma oran›n›n %4060 düzeylerinde oldu¤u bildirilmektedir. Bu durum, toplumda epidemilerin oluflmas›nda önemli
rol oynamaktad›r. Afl›laman›n amac›, sadece afl›lanan kifliyi hastal›ktan korumakla kalmay›p, ayn› zamanda o hastal›¤›n toplumda kontrol alt›na al›nma-
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s›n›, eliminasyonunu ve mümkünse eradikasyonunu sa¤lamakt›r. O nedenle, afl›lama, halen tüm
dünyada çocuklarda en s›k ölüm nedeni olan enfeksiyonla savaflta en etkili, en güvenli ve en ekonomik yoldur (1).
Afl›lama hizmetleri, çocuklar› ve eriflkinleri enfeksiyonlara yakalanma riskinin en yüksek oldu¤u
dönemden önce afl›layarak, bu hastal›klara yakalanmalar›n› önlemek amac› ile yürütülen önemli
bir temel sa¤l›k hizmetidir. Afl›lanma, her çocu¤un
en do¤al hakk›, her ana baban›n yerine getirmesi
gereken bir görevdir. Afl› ile korunulabilen hastal›klar özellikle bir yafl›n alt›nda çok daha a¤›r seyreder, bu nedenle çocuklar›n afl›lar› zaman›nda
yap›lmal›, zorunlu olmad›kça geciktirilmemelidir.
Her ülkenin kendi koflullar›na göre haz›rlanm›fl afl›
program› vard›r ve bu programa uyulmal›d›r.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün hesaplamalar›na göre
difteri, bo¤maca, tetanoz, poliomiyelit, k›zam›k gibi afl› ile önlenebilir hastal›klar›n eliminasyonu, bir
yafl alt› çocuklar›n %95’inin her bir antijen ile afl›lanmas› ve %90’›n›n tam afl›l› hale getirilmesi, befl
yafl alt› çocuklar›n rapellerinin tamamlanmas› ile
mümkündür. Çiçek virusunun eradikasyonu ve
poliomiyelitin ülkemiz dahil, ABD ve Avrupa’da
eliminasyonu, bu duruma en iyi örnektir. Dünya
Sa¤l›k Örgütü’nün, 1974 y›l›nda bafllatt›¤› “Geniflletilmifl Ba¤›fl›klama Program› (Expanded Programme for immünization: EPI)” ve günümüzde
“Global Programme for Vaccines (GPV)” ad› alt›nda sürdürülmektedir. Bu program; afl›laman›n
özendirilmesi ve afl› oranlar›n›n yükseltilmesinin
yan› s›ra, hastal›klar›n kontrolü, afl› üretimi, afl› etkinli¤i ile ilgili çal›flmalara destek vermektedir.
GPV; yaln›zca çocukluk ça¤› morbidite ve mortalite oranlar›n› düflürmekle kalmay›p, daha kaliteli
bir sa¤l›k hizmeti sunulmas›n› teflvik etmektedir
(2). Ancak, tüm bu çabalara ra¤men günümüzde
afl›lamada istenilen düzeylere ulafl›lamam›flt›r.

yindedir. Geliflmifl ülkelerde bu oranlar genellikle
%90 ve üzerinde seyrederken (DPT3, %95; polio3,
%91; k›zam›k, %90; hepatit B3, %77), azgeliflmifl
ülkelerde (BCG, %77; DPT3, %63; polio3, %63; k›zam›k, %63; hepatit B, %14) ulafl›lmas› gereken
düzeyin çok alt›ndad›r (3).

Türkiye’de afl›lama durumu
Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas›-2003 sonuçlar›na göre; 12-23 ayl›k çocuklar›n %54’ünün
afl› kart› bulunmaktad›r. Afl› kart› ve annelerden
al›nan bilgilere göre, bu yafl grubu çocuklar›n
%54’üne önerilen afl›lar›n tümü uygulanm›flt›r. Çocuklar›n %3’ü ise hiç afl› olmam›flt›r. BCG afl›s›n›n
yapt›r›lma oran› %88’dir. DPT3 (%64.4) ve polio3
(%69) vakalar›n ancak, üçte ikisine yap›lm›flt›r. K›zam›k afl›s› uygulama oran› ise %79 düzeyindedir
(4). Oysa, TNSA-1993 araflt›rmas› sonuçlar›na göre; tam afl›l› çocuk oran› (%65) ve DBT3 ve polio3 oranlar› (%77) bugünkü de¤erlere göre daha
yüksek düzeylerde idi (5). Afl›lama oranlar›n›n istenilen düzeylere ulaflamamas› ve son on y›lda giderek düflüfl göstermesi düflündürücüdür ve bu
konuda gereken önlemlerin, k›sa zamanda al›nmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.

Kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›
Afl›lama oranlar›n›n istenilen düzeye ulaflamamas›n›n bafll›ca nedeni, kaç›r›lm›fl afl› f›rsatlar›d›r.
Kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›; herhangi bir nedenle sa¤l›k
kurulufluna baflvurdu¤unda, afl›lanmaya gereksinimi olmas›na ve afl› ile ilgili bir kontrendikasyonu
bulunmamas›na ra¤men, o kiflinin afl›lanmamas›
durumudur. Kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›n›n görülme oran›
%7-70 aras›nda de¤iflmektedir. Sa¤l›k personeli ile
çocu¤un karfl›laflmas›, afl›lama için bir f›rsatt›r ve
mutlaka de¤erlendirilmelidir (6-11).

Kaç›r›lm›fl afl› f›rsatlar›n›n olufltu¤u yerler
Kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›, rutin afl›laman›n yap›ld›¤›
sa¤l›k ocaklar›, çocuk sa¤l›¤› izlem poliklinikleri
ve rutin afl› uygulamas› yap›lmayan acil servisler,
ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmeti veren yatakl› çocuk servisleri, kronik hasta izlem polikli-

Dünyada afl›lama durumu
Tüm dünyada bir yafl alt› çocuklarda afl›lama
oranlar›; BCG için %81, DPT3 ve Polio3 için %75,
k›zam›k için %75, hepatit B3 afl›s› için %30 düze-
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10- Afl›lama hizmetinde yanl›fl kontrendikasyonlarla hareket edilmesi
11- Eksik afl›l› çocuklara h›zland›r›lm›fl afl› flemas›n›n uygulanmamas›
12- Eflzamanl› afl› uygulamalar›ndan kaç›n›lmas›
13- Tasarruf amac›yla çoklu dozlu afl› flakonlar›n›n az say›da kifli için aç›lmamas›
14- Afl› kay›tlar›n›n eksikli¤i
15- Afl› kartlar›n›n haz›rlanmamas›, aileye bunu
yanlar›nda tafl›mas›n›n öneminin anlat›lmamas›
16- Aile ve sa¤l›k personeli aras›ndaki iletiflim
noksanl›¤›
17- Afl› üretiminin olmamas›, ithal afl›lara ba¤›ml›
kal›nmas› nedeniyle zaman zaman afl› s›k›nt›s› çekilmesi

niklerinde s›k olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle büyük flehirlerin varofllar›nda ve yar› k›rsal
alanlarda bulunan, afl› kay›tlar›n›n yetersiz, afl›
oranlar›n›n düflük oldu¤u bölgeler, poliklinik yükünün yo¤un oldu¤u ve sa¤l›k personelinin afl›
konusunda hizmetiçi e¤itim almad›¤› kurumlar
yüksek risk tafl›rlar. Afl› ile korunulabilir hastal›klardan ölümlerin en fazla görüldü¤ü iki yafl alt› çocuklarda afl›lamada ve yine bu dönemde önemli
oranda mortalite ve morbiditeye yol açan bo¤macaya karfl› ba¤›fl›klamada kaç›r›lm›fl afl› f›rsat› oran› en yüksektir.

Kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›n›n nedenleri
Afl› f›rsat›n›n kaç›r›lmas›n›n nedenlerinin bir
bölümü sa¤l›k kurumuna ba¤l›, di¤er bölümü ise
aile ve toplum kaynakl›d›r.

b- Aile-toplum kaynakl› nedenler:
a- Sa¤l›k kurumuna ba¤l› nedenler:

Aile ve toplum kaynakl› nedenler, toplumun
afl› konusunda bilgi eksikli¤i ve sa¤l›k personeli
ile iletiflim bozuklu¤undan kaynaklan›r. Bu nedenler flunlard›r:
1- H›zl› nüfus hareketleri (iç ve d›fl göçler)
2- Sa¤l›k kurumu ile yeterli iletiflim kurulamamas›
3- Afl›lar›n yarar› ve istenmeyen etkileri konusunda yeterli bilginin olmamas›
4- Afl› karfl›t› görüfller (medya ve topluluklar taraf›ndan yanl›fl bilgilendirme)
5- Bat›l inançlar
6- Sa¤l›k personeline güvensizlik
7- Rutin afl›lar›n kamusal kurumlarda ücretsiz yap›lmas›na karfl›n, hizmeti talep etmeme, afl›lama hizmetinden yararlanmama

Sa¤l›k kurumuna ba¤l› nedenler; bafll›ca, bütüncül sa¤l›k uygulamas› anlay›fl›n›n olmamas›, fizik yap› eksiki¤i ve sa¤l›k personelinden kaynaklanmaktad›r. Bu nedenler afla¤›da s›ralanm›flt›r:
1- Bölgede yeterli sa¤l›k oca¤›n›n bulunmamas›
ya da dengesiz da¤›l›m› nedeni ile ulafl›m
problemi
2- Tedavi edici kurumlarda (hastaneler, poliklinikler) koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin ihmal
edilmesi
3- Afl›lama hizmetlerine uygun fizik yap›n›n haz›rlanmamas›, uzun bekleme sürelerinin olmas›
4- Baflvuru say›s›n›n fazla olmas› nedeniyle hastalara yeterli dikkatin ve ilginin gösterilmeyifli
5- Doktorun afl› uygulamas› konusunda gönülsüz davranmas›
6- Afl›y› yapacak sa¤l›k personelinin say›ca yetersizli¤i
7- Sa¤l›k personelinin afl›lama konusunda bilgi
ve/veya motivasyon eksikli¤i
8- Sa¤l›k personelinin çocuklar›n afl›lama durumlar›n› rutin olarak araflt›rmamas› ve önerilen afl›lar› sunmamas›
9- Gereken tüm afl›lar›n yafla ve özel duruma
göre uygulanmamas›

Gerçek afl› kontrendikasyonlar›
Kaç›r›lm›fl afl› f›rsatlar›n›n en önemli nedenlerinden biri, gerçek afl› kontrendikasyolar›n›n bilinmemesi ve afl› uygulamalar›n›n gerçek olmayan kontrendikasyonlara göre yönlendirilmesidir. Bu durumun engellenmesi, afl›lamada gerçek kontrendikasyonlar›n bilinmesi ve afl› uygulamas› konusundaki önerilere uyulmas› ile
mümkündür (12,13).
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a¤lama ve üç gün içinde ateflli ya da ateflsiz konvülsiyon öyküsü; bo¤maca afl›s› için kesin kontrendikasyon olmamakla birlikte, dikkatli davran›lmas› gereken durumlard›r.

Önceki afl› veya afl› komponentlerinden birine
karfl› afl›lama sonras› geliflen anafilaksi ve benzeri
tablolar tüm afl›lar için kontrendikasyon oluflturmaktad›r. Ateflli ya da ateflsiz orta ve a¤›r hastal›k
varl›¤›nda da hiçbir afl› uygulamas› yap›lmamal›d›r.
Konjenital immün yetersizli¤i olan (IgA eksikli¤i, kompleman eksikli¤i d›fl›nda tüm B ve T hücre yetersizlikleri), HIV enfeksiyonu, malignitesi
olan, radyoterapi, kemoterapi, uzun süreli yüksek
doz, oral, i.m., i.v. yol ile kortikosteroid tedavisi
almakta olan çocuklara canl› afl›lar›n uygulamas›
kontrendikedir. Aerosol ve topikal yolla kortikosteroid uygulamas›, canl› afl›lar için kontrendikasyon oluflturmaz. Canl› bir virus olan oral polio afl›
virusunun fekal oral yolla bulaflabilme özelli¤inden dolay›, yukar›da say›lan durumlara ek olarak
immün yetersizli¤i olan kiflilerle ev içi temas› olan
çocuklara bu afl›n›n uygulanmas› kontrendikedir.
Komplikasyonlar› nedeniyle kaç›r›lm›fl f›rsatlar›n›n en s›k görüldü¤ü afl› olan bo¤maca afl›s›n›n
kontrendike oldu¤u durumlar s›n›rl›d›r. Bir önceki
afl›lamay› takiben bir hafta içinde geliflen ensefalopati tablosu, hastada kontrol alt›na al›namayan
konvülsiyonlar›n varl›¤› ya da ilerleyen nörolojik
bozukluk ve çocu¤un 6 yafl›n üstünde olmas›; bo¤maca afl›s› için kontrendikasyon teflkil etmektedir.
Neomisine karfl› anafilaksi k›zam›k, k›zam›kç›k, kabakulak ve suçiçe¤i afl›lar›, neomisin ve
streptomisine karfl› anafilaksi ise inaktif polio afl›s› uygulamas› için kontrendikedir. Hamurcu mayas›na karfl› anafilaksi varl›¤› baz› tip hepatit B afl›lar› için kontrendikasyon teflkil eder.
Gebelerde rutin uygulanmakta olan tetanoz
afl›s› d›fl›nda, zorunlu olmad›kça özellikle ilk trimestrde afl› uygulamas›na gidilmemelidir. Gebelere ve üç ay içinde gebe kalma riski olanlara k›zam›k, k›zam›kç›k, kabakulak, suçiçe¤i, oral polio
afl›s› uygulanmamal›d›r.
Afl›lar için kesin kontrendikasyonlar›n d›fl›nda,
önlem al›nmas› gereken durumlar da vard›r. Bo¤maca afl›s› uygulamas›n› takiben 48 saat içinde,
40.5°C’nin üstündeki atefl, kollaps veya floka benzer durum (hipotonik, hiporesponsif reaksiyon),
üç saat veya daha uzun süren devaml›, tiz sesle

Afl›lar için kontrendikasyon
oluflturmayan durumlar
Önceki afl›dan sonra hafif veya orta derecedeki lokal reaksiyon (k›zar›kl›k, a¤r›, flifllik), hafif veya orta dereceli atefl, o afl›n›n tekrar›n›n yap›lmas›n› engellemez.
Ateflli bir hastal›k s›ras›nda veya sonras›nda afl›
yap›lmas› veya ertelenmesi karar› semptomlar›n
fliddetine ve hastal›k etiyolojisine ba¤l› olarak verilir. Hafif hastal›k s›ras›nda afl› yap›lmas› afl›n›n etkinli¤ini azaltmaz. Sa¤l›k merkezine baflvurmufl,
ancak hastaneye yatacak kadar hasta olmayan çocu¤a mutlaka afl› durumu de¤erlendirilerek, eksik
afl›lar› yap›lmal›d›r.
Akut hastal›¤›n iyileflme döneminde olma, devam eden antibiyotik tedavisi afl›lamaya engel de¤ildir.
Hastanede yatarak tedavi gören hastalar›n afl›
kartlar› mutlaka incelenmeli, hastal›¤›n akut dönemi geçtikten sonra, hastaneden taburcu olmadan
önce mutlaka eksik afl›lar› tamamlanmal›d›r. Araflt›rmalarda s›k hastaneye yatan çocuklarda eksik
afl›l› olma oran›n›n yüksek oldu¤u saptanm›flt›r
(10,11).
Enfeksiyöz ajanla yak›n süre içinde temas öyküsü afl›lanma için kontrendikasyon de¤ildir, aksine koruyuculuk sa¤lad›¤› ileri sürülmektedir.
Genel durumu stabilize olan ve afl› yap›lmas›
için yeterli kas dokusu geliflmifl prematüre do¤an
bebekler, do¤um a¤›rl›¤›na bak›lmaks›z›n, zaman›nda do¤an bebeklerde oldu¤u gibi 2 ayl›ktan
bafllanarak afl›lanmal›d›rlar. Yaln›zca hepatit B afl›s› uygulamas› için bebe¤in a¤›rl›¤›n›n 2000 g olma
flart› aranmaktad›r; ancak HbsAg pozitif anneden
do¤an bebeklere do¤um a¤›rl›¤›na bak›lmaks›z›n,
12 saat içinde hepatit B ve hepatit B hiperimmünoglobülin yap›lmas› zorunludur.
Neomisin (MMR, IPV) ve streptomisine (OPV)
karfl› oluflan anafilaktik reaksiyonlar d›fl›nda ço-
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cukta ve ailesinde di¤er antibiyotiklere karfl› oluflan reaksiyonlar, alerji, ast›m, saman nezlesi olmas› afl›lamaya engel de¤ildir.
Canl› virus afl›lar› hamile annelerin çocuklar›na
yap›labilir. Böyle bir durumda hastal›k bulaflmas›
ya da fetusa zarar bildirilmemifltir. Emziren anne
ve afl›lanmam›fl ev halk› ile temas afl›lamaya engel
teflkil etmez. Do¤umdan sonra sar›l›k öyküsü, afl›lanmaya engel oluflturmaz.
Tan›s› konmufl, tedavi ile konvülsiyonlar› kontrol alt›na al›nm›fl, stabil bir nörolojik tablosu olan,
ailesinde konvülsiyon ya da ani bebek ölümü hikâyesi bulunan çocuklar›n afl›lanmalar›nda sak›nca yoktur.
Malnütrisyon, kronik hastal›k varl›¤› afl›lanmaya engel de¤ildir ve özellikle kaç›r›lm›fl afl› f›rsatlar›n›n s›k rastland›¤› bu çocuklar›n zaman›nda
afl›lanmalar›n›n önemi büyüktür.

alan kiflilerin hedefleyecekleri ideal standartlard›r.
Kaç›r›lm›fl afl› f›rsat›n›n önlenmesi ve afl›lama oranlar›n›n art›r›lmas›nda oldukça etkin kurallard›r.
“Çocuk ve Adolesanlarda Ba¤›fl›klama Uygulama Standartlar›” afla¤›da s›ralanm›flt›r:

Kaç›r›lm›fl afl› f›rsatlar›n›n önlenmesi ve
pediyatrik ba¤›fl›klama uygulamalar›n›n
standardizasyonu

‹deal olarak afl›lar sa¤l›k hizmetinin bir parças›
olarak sunulmal›d›r. Birinci basamak sa¤l›k merkezlerinde, afl›lama hizmeti rutin sa¤lam çocuk
kontrolü ya da di¤er kontrollerle paralel olarak yürütülmelidir. Di¤er kurulufllarda afl›lanm›fl kifliler,
daha sonraki afl›lar›n› kendi birinci basamak sa¤l›k
merkezlerinde yapt›rmalar› için yönlendirilmelidir.

A- Afl›ya eriflim
1. Afl›lama hizmetleri ulafl›labilir olmal›d›r.

Çocuk ve adolesanlara birinci basamak sa¤l›k
hizmeti veren tüm hekimler önerilen afl›lar›, çal›flt›klar› sa¤l›k merkezindeki rutin sa¤l›k hizmeti içerisine dahil etmelidirler. Birinci basamak sa¤l›k kurumlar› d›fl›nda uygulanan afl›lar, birinci basamak
sa¤l›k hizmeti veren kurumlara bildirilmelidir.
2. Afl›lamalar mümkün oldu¤unca sa¤l›k
merkezlerinde yap›lmal› ve sa¤l›k hizmeti
veren di¤er merkezlerle koordinasyon içinde
olmal›d›r.

Son araflt›rmalar, tam ba¤›fl›klama oran›n›n düflük oluflunda sorumlulu¤un önemli bir bölümünün sa¤l›k hizmetlerinin ulaflt›r›lma sisteminden
kaynakland›¤› izlenimini vermektedir. Çocuklar›na afl› yapt›rmak için çabalayan ana ve babalar afl›
da¤›t›m›n› olumsuz yönde etkileyen önemli sorunlarla karfl›laflt›rmaktad›r. Ayr›ca, afl›lama hizmetinde çal›flan görevlilerin baz›lar›, rutin genel muayene s›ras›nda çocu¤un ba¤›fl›klama durumunu
ihmal ederek, ya da çocu¤a o s›rada uygun olan
afl›lar›n hepsini bir arada yapmayarak, uygulamada ele geçirdikleri f›rsatlardan yeterince yararlanmamaktad›rlar. Hem afl›lama önündeki engeller,
hem de afl›lamada kaçan f›rsatlar›n tam ba¤›fl›klama oran›n›n düflük kalmas›na katk›da bulunmas›
gerçe¤i karfl›s›nda ABD’de 1992 y›l›nda, Ulusal Afl›
Öneri Komitesi’nin önerisi ile Hastal›k Kontrol ve
Önleme Merkezleri taraf›ndan “Pediyatrik Ba¤›fl›klama Uygulama Standartlar›” oluflturulmufl (14),
2002 y›l›nda “Çocuk ve Adolesanlarda Ba¤›fl›klama Uygulama Standartlar›” fleklinde gelifltirilmifl
ve güncellefltirilmifltir (15). Tüm bu standartlar, etkili afl› uygulamas› için anahtar unsuru olarak kabul edilmektedir ve afl›lama hizmetinde görev

3. Afl›lama önündeki engeller saptanmal› ve en
aza indirilmelidir.

Randevular›n geç tarihlere verilmesi, afl›lama
öncesinde muayene gereklili¤i, sa¤l›k merkezinde
uzun bekleme süresi, yafla ve kültürel seviyeye
uygun e¤itim materyallerinin eksikli¤i afl›lamada
aksamalara neden olmaktad›r. Fizik muayene sa¤lam çocuk izleminin önemli bir parças› olmakla
birlikte, afl› öncesinde flart olarak düflünülmeyebilir. Basitçe hastay› gözlemek, sa¤l›k durumu, daha
önceki afl›lar› ve afl› yan etkileri konusunda sorgulamak yeterlidir. Ek olarak sadece afl›lama için
randevular verilebilir.
4. Afl› maliyeti en aza indirilmelidir.

Tüm hastalar›n ödedi¤i ücret (afl›, afl›n›n uygulanmas›, muayene ücreti dahil tüm harcamalar)
mümkün oldu¤unca azalt›lmal›, ödeme güçlü¤ü
hiçbir çocuk ya da genç için afl› f›rsat›n›n kaç›r›l-
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mas›na neden olmamal›d›r. Hastalara afl› maliyetini azaltmak için; sa¤l›k ve sosyal güvence sistemleri rutin olarak önerilen afl›lar›n hepsini kapsayacak flekilde planlanmal›d›r. Bunun ötesinde, afl›lama hizmeti sunan uzmanlar›n masraflar›n› azaltmak için, uzmanlar afl›lar›n da¤›t›m› ve afl› yarar ve
zararlar› aç›s›ndan bilgilendirilmelidir.

mini anlatmak için yeterli zaman ay›rmal›d›rlar.
Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k uzmanlar› aileleri
ve adolesanlar› çocu¤un tam olarak afl›lanmas›n›n
sorumlulu¤unu almalar› konusunda cesaretlendirmelidirler.
Yayg›n olarak kullan›lan tüm çocukluk ça¤›
afl›lar› için, afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k uzmanlar›n›n her afl›lamada aileye ya da çocu¤a afl› bilgilendirme formu vermesi gerekmektedir. Ek olarak
sözlü aç›klamalarla ya da kültürel düzeye uygun,
anlafl›l›r bir dilde yaz›lm›fl materyallerle destekleyici bilgilendirme yap›lmal›d›r. Uzmanlar, yaz›l› materyali hastalarla ve aileleriyle birlikte gözden geçirerek sorular ve endifleler için gerekli aç›klamalarda bulunmal›d›rlar.
Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k uzmanlar›; aileleri ve adolesanlar›, afl›lama sonras›nda ortaya ç›kan
yan etkileri bildirmeleri ve gerekli oldu¤unda sa¤l›k hizmetini nas›l alabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidirler.

B- Afl›lanma durumunun de¤erlendirilmesi
5. Sa¤l›k çal›flanlar› her muayenede hastan›n
sa¤l›k ve afl›lanma durumunu ve gereken
afl›lar› gözden geçirmelidirler.

Afl›lama hizmeti veren uzmanlar her karfl›laflmada hastan›n afl›lanma durumunu gözden geçirerek kaç›r›lm›fl afl› f›rsatlar›n› en aza indirmelidirler. Bu de¤erlendirmede hastan›n baflka bir yerde
afl›lan›p afl›lanmad›¤›, afl› eksi¤inin olup olmad›¤›
ve hastal›k aç›s›ndan yüksek risk tafl›y›p tafl›mad›¤› belirlenmelidir. Bu bilgi hastan›n dosyas›na
kaydedilmelidir. Afl›lama hizmeti vermeyen uzmanlar gerekli afl›lar› için hastalar› ilgili birinci basamak sa¤l›k merkezine yönlendirmelidir.

D- Afl›lar›n do¤ru uygulanmas› ve
saklanmas› ve afl› kay›tlar›n›n tutulmas›

6. Sa¤l›k çal›flanlar› sadece t›bbi olarak kabul edilen kontrendikasyonlar aç›s›ndan hastalar› de¤erlendirmeli ve takip etmelidirler.

8. Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k uzmanlar› afl›
saklanmas› ve uygulanmas› için do¤ru
yöntemleri uygulamal›d›rlar.

Gerçek kontrendikasyon olmayan nedenlerle
afl›laman›n yap›lmamas›, kaç›r›lm›fl afl› f›rsatlar›na
neden olmaktad›r. Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k
uzmanlar› herhangi bir afl›n›n geciktirilmesini ya
da yap›lmamas›n› gerektirecek durumlar› ve daha
önceki afl›lamalarda ortaya ç›kan reaksiyonlar›
sorgulamal›d›rlar. Erteleme ve kontrendikasyonlar
t›bbi kay›tlarda belirtilmelidir.

Afl›lar üreticinin haz›rlad›¤› prospektüste belirtilen koflullarda tafl›nmal›, saklanmal› ve her afl›n›n
son kullanma tarihi not edilmelidir. Afl›lar›n sakland›¤› ve nakledildi¤i s›cakl›klar günde iki kez
kontrol ve kay›t edilmelidir.
9. Güncel, yaz›l› afl›lama protokolleri afl›lar›n
uyguland›¤› tüm merkezlerden temin
edilebilmelidir.

C- Afl› yararlar› ve zararlar› hakk›nda
etkili iletiflim ve bilgi al›flverifli

Afl›lar›n güvenli ve etkili kullan›m›n›n sa¤lanmas› için, afl›lama hizmeti sunan hekimler,
afl› uygulama ve saklama koflullar›n›, önerilen
afl› takvimini, afl› kontrendikasyonlar›n›, afl› uygulama tekniklerini, yan etki bildirimi ve tedavilerini, afl› yarar ve riskleri ile ilgili iletiflim
a¤›n› ve afl› kay›tlar›n›n saklanmas› ve ulafl›labilirli¤i ile ilgili bilgileri içeren yaz›l› protokolleri bulundurmal›d›rlar. Bu protokoller yay›mlanm›fl k›lavuzlarla uyumlu olmal›, s›k s›k gözden geçirilmeli ve güncel tutulmal›d›r.

7. Aileler ve hastalar kolay anlafl›l›r ve kültürel düzeye uygun bir flekilde afl› yararlar› ve riskleri aç›s›ndan e¤itilmelidirler.

Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k uzmanlar› ailelere ve hastalara afl›lar›n yararlar›n›, afl›larla önlenecek hastal›klar›, afl›lar›n bilinen risklerini, afl› takvimini, afl›lar›n önerilen yafllarda yap›lmas›n›n gereklili¤ini ve her muayenede ellerinde bulunan
afl› kay›tlar›n› beraberlerinde getirmelerinin öne-
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10. Afl› uygulanmas›nda görevli sa¤l›k çal›flanlar›
ve yard›mc› sa¤l›k personeli yeterli bilgiye sahip
olmal› ve sürekli e¤itim sürecinde yer almal›d›rlar.

Sa¤l›k çal›flanlar› her hastan›n elinde yap›lan
afl›lar›n, afl›lama tarihlerinin ve afl›y› yapan kiflilerin kay›tl› oldu¤u belgelerin bulunmas›n› sa¤lamal›d›rlar. Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k çal›flanlar› aileleri ve adolesanlar›, ellerinde bulunan kay›t defterlerini yeni kay›tlar›n tutulabilmesi için her kontrolde getirmeleri gerekti¤i konusunda bilgilendirmelidirler.

Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k uzmanlar› ve
afl› uygulayan di¤er sa¤l›k personeli afl› uygulama teknikleri, saklama koflullar›, afl› takvimi, afl›
kontrendikasyonlar›, yan etki bildirimi ve tedavileri, afl› yarar-risk iletiflim a¤›, afl› kay›tlar›n›n
tutulmas› ve saklanmas› ile ilgili olarak yeterli
düzeyde bilgi sahibi olmal› ve sürekli e¤itim sürecinde olup bilgilerini güncellemelidirler. Ek
olarak, di¤er sa¤l›k personeline de görevleri ve
afl›lama hizmeti içindeki sorumluluklar› ile ilgili
gerekli e¤itim verilmelidir.

13. Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k çal›flanlar›
afl›lama sonras› yan etkileri h›zl› ve do¤ru flekilde
Afl› Yan Etki Bildirim Sistemi’ne bildirmelidirler.

Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k çal›flanlar› klinik
olarak gözlenen tüm afl›lama sonras› yan etkileri,
kesin nedeninin afl› oldu¤undan emin olmasa bile, h›zl› bir flekilde Afl› Yan Etki Bildirim Merkezi’ne bildirmelidirler. Yan etki, hastan›n t›bbi kay›tlar›na da mümkün oldu¤unca çabuk, ayr›nt›l› bir
flekilde geçirilmelidir.

11. Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k çal›flanlar› ayn›
anda yap›lmas› önerilen afl›lardan mümkün
olanlar›n hepsini yapmal›d›rlar.

Birden fazla afl›n›n ayn› anda yap›lmas› (ayn›
muayenede) güvenli ve etkilidir. Her ne kadar afl›
takvimi, afl› dozlar› için belirli bir yafl aral›¤› önerse de, gerekli olan tüm afl›lar›n tek seferde yap›lmas›, sa¤l›k merkezine gelifl say›s›n› ve kaç›r›lm›fl
afl› f›rsatlar›n› azalt›r, daha erken koruma sa¤lar.
Gerekli afl›lar ayn› anda yap›lamad›¤›nda, hastan›n
kalan afl›lar›n›n yap›lmas› için bir sonraki randevusu mümkün olan en erken zamana verilmelidir.

14. Hastalarla temas halinde olan tüm personel
tam olarak afl›lanmal›d›r.

Hastalarla temas halinde olan tüm sa¤l›k personeli ve yard›mc› personelin afl›lar› tam olarak
yap›lmal›d›r. Muayenehanelerde ve kliniklerde çal›flan personelin afl›lanma durumu sürekli gözden
geçirilmeli ve güncellenmelidir.

12. Hastalar›n afl› kay›tlar› do¤ru ve eksiksiz
tutulmal›, kolay ulafl›labilir olmal›d›r.

E- Ba¤›fl›klama oranlar›n›n yükseltilmesi
konusundaki stratejilerin hayata
geçirilmesi

Hastalar›n afl› kay›tlar› gerekti¤inde kolayca
ulafl›labilecek flekilde saklanan, standart bir form
ile tutulmal›d›r. Kay›tlar›n do¤ru tutulmas› sadece
gerekli afl›lar›n yap›lmas› ile sa¤lan›r. Afl›lama hizmeti sunan sa¤l›k çal›flanlar› her afl›n›n yap›ld›¤›
tarihin, afl› üreticisinin ve lot numaras›n›n, afl›y› yapan kiflinin unvan›n›n ve imzas›n›n, afl›n›n verildi¤i adresin kaydedilmesini sa¤lamal›d›r. Afl›n›n reddedildi¤i durumlar da kaydedilmelidir. Birinci basamak sa¤l›k hizmeti çal›flanlar› da özel muayenahanede ya da di¤er sa¤l›k merkezlerinde yap›lanlar da dahil tüm afl›lar› kay›t etmelidirler. Hastan›n
rutin takibini yapmayan bir hekim, hastay› afl›lad›¤›nda, ilgili birinci basamak sa¤l›k merkezine bildirmelidir.

15. Hastalara, ailelere ve sa¤l›k çal›flanlar›na afl›lama zamanlar›n› hat›rlatmak için kullan›lan sistemlerin varl›¤›.

Çal›flmalar, afl› randevusunu hat›rlatma sistemlerinin, afl› uygulamalar›nda baflar›y› art›rd›¤›n›
göstermektedir. Hasta ile yap›lan hat›rlatma görüflmelerinde hasta yap›lm›fl ve yap›lacak afl›lar konusunda bilgilendirilmektedir. Hat›rlatmalar e-posta
ya da telefon yoluyla yap›labilir. Afl› randevusunu
hat›rlamama ve önerilere cevap vermeme riski
yüksek bulunan (örne¤in, daha önceki randevular›na gelmemifl) kiflilere daha s›k› takip ve hat›rlatmalar uygulanmal›d›r.
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16. Muayenehane ya da klinik kay›tlar› ve afl›
oranlar› y›ll›k olarak de¤erlendirilmelidir.

melidirler. Ayn› zamanda toplumun da afl›laman›n
önemi konusunda ayd›nlat›lmas› ve bu konuda
duyarl› hale getirilmesi, çocuk sa¤l›¤›na önemli
katk›lar sa¤layacakt›r.

Çal›flmalar, pratikte afl›lama baflar›s›n› art›rmada en etkili yolun kay›tlar›n gözden geçirilmesi ve sa¤l›k çal›flanlar›yla sonuçlar›n paylafl›lmas› oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca belirli bir
amaç ya da standart hedeflenerek yap›lan performans karfl›laflt›rmalar› ya da motivasyon çal›flmalar› da etkili giriflimler aras›nda yer almaktad›r. Ba¤›fl›klama oranlar› sürekli ve düzenli olarak gözden geçirilerek, pratikte ya da özel bir
hasta altgrubunda az afl›laman›n nedenleri daha
net de¤erlendirilebilir.
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17. Afl›lama hizmeti sunan uzmanlar toplumsal
yaklafl›mlar› belirlemelidirler.

Tüm sa¤l›k çal›flanlar› afl›yla önlenebilir hastal›klara karfl› en genifl korumay› sa¤lama sorumlulu¤unu paylaflmaktad›rlar. Ba¤›fl›klama,
bireyin ötesinde tüm toplumu korumay› hedeflemektedir. Yüksek afl›lama oran› olmaks›z›n
hiçbir toplum tam olarak afl› ile önlenebilir
hastal›klarla mücadele edemez. Bu nedenle
uzmanlar hastalar›n›n ihtiyaçlar› kadar toplumun (özellikle az hizmet alan popülasyonlar›n) ihtiyaçlar›n› da düflünmelidir. Toplumun
ihtiyaçlar›n› belirlemek ve bu ihtiyaçlara yan›t
verecek afl›lama servislerini oluflturabilmek
amac›yla halk sa¤l›¤› birimleri, kad›n-çocuk
beslenme programlar›, okullar ve di¤er yard›m
organizasyonlar› ile ortak çal›flmalar yürütülmelidir.
Sonuç olarak, kaç›r›lm›fl afl›lama f›rsat› oran›,
özellikle o sa¤l›k kurumunun sundu¤u hizmetin
kalitesinin önemli bir göstergesidir. Bir sa¤l›k kurumunda koruyucu sa¤l›k hizmeti ve tedavi edici
sa¤l›k hizmetinin bir arada yürütülmesine yönelik
bütüncül yaklafl›m anlay›fl›n›n düzeyini belirler.
Çocuk sa¤l›¤› ile u¤raflan kifliler, karfl›laflt›klar› tüm
çocuklar›n eksik afl›lar›n› her f›rsatta tamamlamaya özen göstermeli ve gerçek olmayan afl› kontrendikasyonlar›ndan kaç›nmal›d›rlar. Çocuk sa¤l›¤› alan›nda hizmet verenler ba¤›fl›klama konusunda hizmetiçi e¤itim almal› ve sürekli motive edil-
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