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Aşılamaları

………….........VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: a)17.06.2016 tarih ve E.1031 sayılı yazımız.
b) 30.03.2018 tarih ve E.344 sayılı yazımız.
c) 22.05.2018 tarih ve E.560 sayılı yazımız.
d) 07.06.2018 tarih ve E.655 sayılı yazımız.
e)13.06.2018 tarih ve 694 sayılı yazımız.
f) 25.03.2019 tarih ve E.292 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında; boğmaca,
difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, suçiçeği, hepatit A,
hepatit-B hastalıkları ile Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae tip b’ye bağlı
invaziv hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölüm ve sakatlıkların engellenmesi
hedeflenmektedir.

Hastalık kontrol programları stratejilerinin arasında; çocukluk dönemi aşılamaları yanı
sıra yetişkin ve risk grubu aşılamaları da bulunmaktadır. Bazı meslek gruplarında, kronik
hastalıklar ve immun yetmezlik gibi hastalıkların bulunması durumunda; aşı ile önlenebilir
hastalıkların görülmesi ve/veya bu hastalıkların daha uzun sürmesi, hastaneye yatış ve ölümle
sonuçlanacak komplikasyonlarının ortaya çıkma olasılıkları daha yüksektir. Yine, sağlık
çalışanlarının bulaşıcı hastalıklar ile karşılaşma risklerinin yüksek olması nedeniyle gerek
kendilerinin hastalıklardan korunması gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine
hastalığı bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılanmaları özellikle önemlidir.

İlgi a’da kayıtlı yazımız ile aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk grupları ve bu
gruplara yönelik uygulanması gerekli aşı uygulama şemaları, ilgi b, c, e ve f’de kayıtlı
yazılarımız ile sırasıyla Hib, meningokok, hepatit B ve konjuge pnömokok aşılarının
uygulanması önerilen risk grupları ve uygulama şemalarına yönelik yapılan değişiklikler, ilgi
d’de kayıtlı yazımız ile de sağlık çalışanı aşılama şemaları gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, tanımlanmış risk gruplarına uygulanmak üzere Td, hepatit A, hepatit
B, KKK, konjuge pnömokok, Hib, suçiçeği, konjuge meningokok, influenza aşıları
Bakanlığımız tarafından temin edilmektedir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
kapsamında influenza, polisakkarit pnömokok ve hepatit A aşıları tanımlanmış risk gruplarına
uygulanmakta olup geri ödeme kapsamındadır.

Sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvuran kişilerin yaş, yaşam tarzı, sağlık
durumu ile mesleklerinin sorgulanması, önceki aşılanma durumlarının da değerlendirilerek
aşılanma gereksinimlerinin gözden geçirilmesi ve Ekte gönderilen risk grubu şemalarına
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uygun olarak aşılanmalarının sağlanması/önerilmesi büyük önem taşımaktadır.
Ekte belirtilen risk gruplarına uygulanmak üzere;
Müdürlükleriniz tarafından aile hekimliği ile aşı uygulanan birinci basamak sağlık

kuruluşlarının birimlerinin bilgilendirilmesi ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması,
Bakanlığımız tarafından ücretsiz aşı tedarik edilen birimlere ise 10/04/2014 tarih ve

E.464 sayılı yazıda belirtilen hususlara uygun olarak temininin sağlanması,
Tüm aşı uygulamalarında, aşılama öncesinde Aşı Takip Sistemine (ATS) karekod

okutularak sorgulama yapılması, mutlaka onay alındıktan sonra aşının uygulanması ve
elektronik ortamda kayıt ve bildirimlerinin yapılması, aşı uygulanan kişilere aşı kartı
verilmesi konularında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Doç. Dr. Fatih KARA

Bakana a.
Genel Müdür
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Dağıtım
81 İl Valiliği
(İl Sağlık Müdürlüğü)
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