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Bağışıklama hizmetleri, Bakanlığımız tarafından yürütülen koruyucu sağlık hizmetlerinden
biridir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık,
kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, suçiçeği, hepatit A, hepatit-B ile S. pneumoniae ve
H.influenzae tip b’ye bağlı invaziv hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk
ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir.
Bağışıklama Danışma Kurulumuz tarafından, 21 Haziran 2018 ve 05 Şubat 2019 tarihlerinde
yapılan toplantılarda çocukluk dönemi aşılama takvimimizde yer alan konjuge pnömokok aşısı (KPA)
uygulama stratejileri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde aşı ile korunulabilir hastalıkların
epidemiyolojik değerlendirmeleri, bilimsel veriler ve Bağışıklama Danışma Kurulunun önerileri
çerçevesinde, Makamın 05.12.2018 tarih ve 1222 sayılı olurları ile, aşılama takvimimizde yer alan
KPA uygulamasına 13 bileşenli aşı ile devam edilmesine ve aşılama kapsayıcılığının yüksek düzeyde
sürdürülmesi durumunda aşının etkililiğinin yeterli olduğu gösterildiğinden çocukluk dönemi
aşılama takvimi içerisinde 2., 4. ve 12. aylarda olmak üzere, 2+1 şemasıyla uygulanmasına karar
verilmiştir.
Makamın 14.03.2019 tarihli ve 253 sayılı olurları ile Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama
Takvimi, sağlıklı ve altta yatan hastalık nedeniyle risk altında olan çocuklara yönelik KPA13
uygulama kuralları yürürlüğe konulmuş olup mevcut aşı takvimimizde KPA aşılaması başlamış
olan 01.01.2019 tarihi öncesi doğumlu çocukların 3+1 şeması (2., 4., 6. ve 12. aylarda) ile
aşılamasının tamamlanmasına, 01.01.2019 tarihinden itibaren doğan bebeklere 2+1 şemasının
uygulanmasına karar verilmiştir.

Konjuge pnömokok aşısı uygulamasının, yukarıda belirtilen şekilde ve ekte
gönderilen Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi ile KPA 13 uygulama kuralları
çerçevesinde yürütülmesi; ilgili tüm kurum ve personele imza karşılığı tebliğ edilmesi
hususlarında gereğini arz/rica ederim.
e-imzalıdır.
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