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http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/topluma_yonelik.php. Erişim: 2.8.2018.

Amaç
Sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmış bu sunumun
amacı sağlığın korunması için en önemli hastalıklardan
korunma yöntemi olan aşılama/bağışıklama konusunda
yaşanılan ‘aşı karşıtlığı-aşılardan kaçınma’ sorununun
nedenlerini ortaya koyarak akılcı önleme yaklaşımlarının
geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.
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Öğrenim hedefleri
Bu amaca ulaşabilmek için sunumu izleyenler;
1.

Aşılama/bağışıklama tanımını açıklayabilecekler,

2.

Aşı ile korunabilir hastalıkların neler olduğunun sayabilecekler,

3.

Yaş gruplarına göre özel aşıların olup olmadığının
söyleyebilecekler,

4.

Aşı karşıtlığının neden ve nasıl gündeme geldiğinin tarihsel
süreç içinde söyleyebilecekler,

5.

Aşı karşıtlığı nedeniyle meydana gelebilecek sorunları
sayabilecekler,

6.

Önleme yaklaşımları açıklayabileceklerdir.

8/10/2018
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Kavramlar
■ ‘İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs,
bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden
arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin
(toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik
maddelere’ aşı ve uygulamaya da aşılama denir.
■ Bağışıklama hizmetleri; bebekleri, çocukları ya da erişkinleri
enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemden
önce aşılayarak bu hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacı
ile yürütülen önemli bir temel sağlık hizmetidir.

httşps://www.saglik.gov.tr/TR,21088/sagliga-asilanin.html
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1117,gbpgenelge2008pdf.pdf
8/10/2018
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Aşının etkisi
 Aşılar, doğal geçirilmiş enfeksiyona benzer bir bağışıklık
yanıtına neden olur
 Lisanslı her aşı onaylanmadan önce 5-10 yıl süren
çalışmalar yapılarak pek çok testlerden geçirilir ve yan
etkileri açısından yakından izlenir

 Daha iyi temizlik, sağlık hizmetleri ve güvenli suya erişim
olsa bile aşıların olmaması, halen nadir de görülse
bulaşıcı hastalıkların kolaylıkla tekrar ortaya çıkmasına
neden olur
https://twitter.com/i/status/1010126668957208576
https://pbs.twimg.com/media/DgYvq0PW4AEX3OH.jpg
8/10/2018
https://pbs.twimg.com/media/DgdWo9GWAAECi7M.jpg
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Aşılama… tarihçe…
■ Tıp dünyasına aşının girişi büyük ölçüde Edward Jenner’ın
etkisiyle olmuştur.
– 1796’da 13 insanda inokülasyon yoluyla çiçek
hastalığını önlemedeki başarısını bildiren makalesi
yoluyla
■ Geniş ölçekte aşılamalar 1800’lerin başında gerçekleşmiştir.
■ Birleşik Krallık; Aşılama Kanunları (1840-98)
– Hükümet gücünün kamu sağlığı adına geleneksel insan
haklarına uzanımı

8/10/2018
Wolfe, RM. (2002) Anti-vaccinationists past and present. The BMJ, 325(7361): 430–432.
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Aşılama… tarihçe… Türkiye’de
başlangıcı
■ II. Abdülhamit döneminde 1886’da Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i
Şâhâne’nin (Askerî Tıp Mektebi) kurulması
– Üç kişinin Louis Pasteur’ün yanına gönderilmesi

■ Yaklaşık yedi aylık eğitim sonrası 1887’de Darûl-Kelb
Ameliyathanesi’nin (KuduzTedavi Müessesesi) kurulması
■ Çiçek aşısı üretim merkezinin (Telkihhane) 1890 yılında
kurulması
■ Çiçek aşısı üretim merkezinin (Bakteriyolojihane-i Şahane) 1893
yılında kurulması
– Buradaki çalışmalar sayesinde ‘bulunduktan bir yıl sonra’
difteri serumu üretilmesi

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Yayın No: 4: Kurumların Aşı Faaliyetleri Çalıştay Kitapçığı, 2017:
http://www.tuseb.gov.tr/tacese/yuklemeler/ekitap/Kurumlar%C4%B1n%20A%C5%9F%C4%B1%20Faaliyetleri%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Kitap%C3%A7
8/10/2018
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%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20son.pdf

AŞILAR VE UYGULAMAYA GİRDİĞİ YILLAR
Çiçek
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Kolera
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Veba
Difteri(D)
Boğmaca (w)
Tetanus(T)
Tüberküloz(BCG)
Sarı humma
Influenza
Polio(IPV)
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Polio(OPV)
DT-IPV
Kızamık
BDT-IPV
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Pnömokok
aBoğmaca
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rDNA Hep B
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BaDT-IPV-Hib
Lyme
Rotavirus
Dtpa
BaDT-HB-IPV
BaDT-HB-IPV-Hib
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8/10/2018 http://www.ttb.org.tr/eweb/asi_brosur/tarih.htm Erişim:3 Ağustos 2018.
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Türkiye’de bağışıklama
■ Boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık,
kabakulak, tüberküloz, poliomiyelit (çocuk felci),
hepatit B, hepatit A, suçiçeği, pnömokok ve
Hemofilus influenza tip b’ye bağlı morbidite ve
mortalitenin azaltılması temel amacıyla doğan her
bebeğin bu hastalıklara karşı bağışık kılınmasını
sağlamak için ülkemizde Genişletilmiş Bağışıklama
Programı (GBP) uygulanmaktadır.

 Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1117,gbpgenelge2008pdf.pdf
 https://dosyasb.saglik.gov.tr/Resim/12850,asi-takvimijpg.png?0
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https://dosyasb.saglik.gov.tr/Resim/12850,asi-takvimijpg.png?0
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Türkiye’de bağışıklama
■ GBP kapsamında takip edilen hastalıklara özel hastalık kontrol programları
– Polio Eradikasyon Programı
– Kızamık Eliminasyon Programı
– Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı
– Hepatit B Kontrol Programı
■ Diğer Hastalık Kontrol Programları
– Difteri (Difteri hastalığının kontrolü için saha rehberi kapsamında
yürütülmektedir)
– Boğmaca (Boğmaca hastalığının kontrolü için saha rehberi kapsamında
yürütülmektedir)
– Kızamıkçık ve Konjenital Rubella Sendromu
– Kabakulak
– Hemofilus influenza tip b
– Tüberküloz (Verem Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir)
8/10/2018 Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1117,gbpgenelge2008pdf.pdf
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Türkiye’de dayanak…
■ Anayasa, 56. madde:
– "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden
plânlayıp hizmet vermesini düzenler."

■ Gerekçesi:
– "Vatandaşın korunmuş çevre şartlarında beden ve ruh
sağlığı içinde yaşamını sürdürmesini sağlamak
Devletin ödevidir."

8/10/2018
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/3153eea8-45d4-405d-904e-278df6360d37?wordsOnly=False
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Türkiye’de dayanak…
■ 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1. madde:
■ "Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar
veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele
etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini
temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek
umumi Devlet hizmetlerindendir."

8/10/2018
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/3153eea8-45d4-405d-904e-278df6360d37?wordsOnly=False
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Türkiye’de dayanak…
■ Hasta Hakları Yönetmeliği'nin "Hastanın rızası ve izin" kenar başlıklı 24.
maddesi:
– "Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya
mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın,
velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya
hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.
…

– Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede
bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya
tıbbi müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanununun 346
ncı ve 487’nci maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.
…
8/10/2018
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/3153eea8-45d4-405d-904e-278df6360d37?wordsOnly=False
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Aşı karşıtlığı: tarihsel süreç…
■ …….
■ Birleşik Krallık… aşılama ile ilgili kanunların ardından….
– 1853 yasasından hemen sonra direnç başlamıştır
– 1867 yasasından sonra kişisel özgürlük ve seçime
yönelik endişeler ortaya çıkmıştır
– 1870 ve 1880’lerde büyük miktarda aşı karşıtı kitap ve
dergi ortaya çıkmıştır
■ Avrupa’da başka yerlerde de benzer durumlar
– 1872’de Stockholm’de aşılama oranı, ülkenin diğer
bölgelerinde %90’a yakınken %40’a kadar düşmüştür

8/10/2018
Wolfe, RM. (2002) Anti-vaccinationists past and present. The BMJ, 325(7361): 430–432.
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Aşı karşıtlığı: tarihsel süreç…
■ Büyük Britanya’daki büyük aşı karşıtı hareketlerden sonra
bir kraliyet komisyonu kurulmuş ve aşı taraftarları ve
karşıtlarını değerlendirmiştir:
– 1896’da aşının çiçeğe karşı koruduğuna ve buna karşın
aşı karşıtlarının kümülatif cezalarının kaldırılmasına
– 1898’de ise yeni bir Aşı Yasası ile aşılamaya inanmayan
ebeveynlere muafiyet belgesi alma imkanı vererek
“vicdanı retçi” kavramını İngiliz hukukuna
kazandırmıştır

8/10/2018
Wolfe, RM. (2002) Anti-vaccinationists past and present. The BMJ, 325(7361): 430–432.
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Aşı karşıtlığı: Türkiye…
■ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı
karşıtı söylemlerle karşılaşılmaktadır…

8/10/2018
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/3153eea8-45d4-405d-904e-278df6360d37?wordsOnly=False
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Aşı karşıtlığı: Türkiye…
■ Dava süreçleri ve ilgili görüşler/talepler
mevcuttur…

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7d4184e2-38d0-11e8-99c6-28ace4759ba9
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf
8/10/2018
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Aşı karşıtlığını önlemeye yönelik çalışmalar:
Türkiye…
 Aşının etkinliği yüzde 95 kabul edildiğinde, yüzde 94
olan toplumsal bağışıklığı toplumdaki bağışık olmayan
bireyleri de korumak için yeterli düzeyde olabilmesi
için toplumun %99’unun aşılanması gerektiği sonucu
ortaya çıkar.
 Toplumsal bağışıklık azalacak olursa ciddi salgınlarla
karşı karşıya kalınır. Bu nedenle aşı olma/olmama
kararı sadece bireyi değil tüm toplumu ilgilendirir. Aşı
karşıtlığı tüm toplumun sağlığını tehdit eden bir
harekettir.

8/10/2018
https://www.birgun.net/haber-detay/asi-karsitligi-tum-toplum-icin-tehdit-210656.html
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Aşı karşıtlığını önlemeye yönelik çalışmalar:
Türkiye…

3. Ulusal Aşı Çalıştayı 16-18 Mart 2018, 2. gün, Modül 4
8/10/2018
http://asicalistayi.org/gun2.html
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Aşı karşıtlığını önlemeye yönelik çalışmalar:
Türkiye…
■

TTB, 5 Nisan 2018, «Aşı Candır Kampanyası» basın açıklaması:
– «Mevzuatta aşılama konusundaki belirsizlik sona erdirilmeli;
TTB’nin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda değişiklik
yapılması önerisi dikkate alınarak, bu konudaki yasal düzenlemenin
ivedilikle yapılmasını sağlanmalıdır.
– Sağlık çalışanları aşılar ve aşılama hizmetleri konusunda güncel ve
bilimsel bilgiler ile donatılmalı, sürekli hizmet içi eğitimlerle
desteklenmelidir.
– Kamuoyuna, medya ve her türlü iletişim aracı kullanılarak aşı
savunuculuğu yapılmalı; halkın şüphelerine karşı bilimsel ve
gerçekçi yanıtlar verilmeli, halk bilgilendirilmelidir.»

8/10/2018
http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7d4184e2-38d0-11e8-99c6-28ace4759ba9
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Aşı karşıtlığını önlemeye yönelik çalışmalar:
Türkiye…
■ Türk Tabipleri Birliği Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Değişiklik
Önerisi:
– «…toplumun ve/veya belirli bir topluluğun sağlığını tehdit
eden bulaşıcı hastalıklarda, Bakanlık bünyesinde ilgili
hekimlerden oluşturulan bilim kurulunun önerisi üzerine,
Bakanlıkça belirlenen aşıları yaptırmak zorunludur. Bu
aşıların yapılmasında kişinin kendisinin, çocuklar ya da
kısıtlılar yönünden velisinin ya da vasisinin rızası
aranmaz»

8/10/2018
www.ttb.org.tr/userfiles/files/asi-UHK-degisiklik-onerisi.docx
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Aşı karşıtlığını önlemeye yönelik çalışmalar:
Türkiye…

8/10/2018
http://ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=44a34bc6-6345-11e8-8f08-7c307bdbd6a0
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Aşı karşıtlığını önlemeye yönelik çalışmalar:
Türkiye…
■ Türk Tabipleri Birliği tarafından 2018
yılında yayınlanan “Aşı Rehberi”
– Daha önce bir bilimsel dergide
yayınlanmış taraflı bir makalede 12
vakada aşıdaki koruyucu madde olan
tiyomersal ile otizm arasında ilişki
gösterilmesi aşı karşıtlığını
alevlendirmiştir.
– Daha sonra çeşitli Avrupa
ülkelerinde milyonlarca çocuk
üzerinde yapılan çalışmalarda böyle
bir ilişkinin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
– Bu rehberde aşı karşıtlarına nasıl
yaklaşılacağı belirtilmemiştir.

8/10/2018
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi.pdf
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İzleme çalışmaları
■ Ülkemizde aşıların koruyucu düzeyleri aşılama oranları
izlenmekte her yıl iki kez toplanan ülkenin önde gelen
bilim insanlarının oluşturduğu bilimsel bir kurul tarafından
değerlendirilmektedir.
■ "Aşı sonrası istenmeyen yan etkiler bilim kurulu" aşılardan
sonra ortaya çıktığı iddia edilen olayları bilimsel ve özerk
bir şekilde izlemektedir.

8/10/2018
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Yaklaşım nasıl olmalı?
■ DSÖ, aşı karşıtlarına nasıl
cevap verilmesi
gerektiğine dair kapsamlı
bir rehber oluşturmuştur

8/10/2018
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/315761/Best-practice-guidance-respond-vocal-vaccine-deniers-public.pdf
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Avrupa/Dünya Sağlık Örgütü
■ Dünya Bağışıklama Haftası (24-30 Nisan 2018)
■ Küresel Aşı Eylem Planı 2011-2020
– Türkiye’nin de bu eylem planında katkıları
mevcut

8/10/2018
http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2018/en/

27

Avrupa/Dünya Sağlık Örgütü

8/10/2018
http://apps.who.int/worldimmunizationweek/
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Neler Yapılabilir?
Kamusal sorumluluğun gereği olarak eksiklerin saptanması ve
geliştirici çalışmaların sistematik biçimde yapılması
■ Bilgilendirme/farkındalık artırıcı çalışmalar
– Sağlık çalışanları
– Birey/toplum
■ İlgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği
– Kamu
– Özel
– Diğer

8/10/2018
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‘Bir çocuk ölünce
Boğmacadan
Ya da kızamıktan
Gökte bulut olunca
Yağmur olup düşünce yere
Can vermek için
Çiçeklere
Sorar vurur da camlara
Takır takır
Gerekeni yaptınız mı ?
Yaptınız mı gerekeni ?’
Dr. Çağatay GÜLER

8/10/2018

Güler Ç. Akademik Emeklilik Konferansları Dizisi:3. Yanıt yayınları, 2018, s 5.
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Teşekkürler
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