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Aşılamada Hedefler 

• Hastalıkların geçirilmesinin önlenmesi 

 

• Mortalite ve morbiditenin azaltılması 

 

• Sağlık harcamalarının azaltılması 

 

 



Erişkinde Aşılama  

• YaĢ 

• Önceki aĢılama Ģemaları 

• Sağlık durumu 

• YaĢam tarzı 

• Meslek 

• Seyahat sıklığı ve bölgesi 



Aşılar 19-21y 22-26y 27-49 50-59y 60-64y > 65y  

Influenza Tüm yaĢ grupları için her yıl yeniden 

Tetanoz, Difteri,  Asellüler Boğmaca         Daha önceden aĢısız olanlara primer aĢılama, 
daha sonra her 10 yılda bir Td 

Suçiçeği Tüm yaĢ grupları için 4 hafta ara ile 2 doz 

HPV  -Kadın- 3 doz 

HPV  -Erkek- 3 doz 

Zoster 1 doz 

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak 1 ya da 2 doz 

Polisakkarit pnömokok aĢısı 1 ya da 2 doz 1 doz 

Konjuge (13 serotip) pnömokok aĢısı Tüm yaĢ grupları için bir doz 

Meningokok Tüm yaĢ grupları için bir, bazı özel durumlarda ek  doz 
 

HAV Tüm yaĢ grupları için iki doz 
 

HBV Tüm yaĢ grupları için üç doz 
 

CDC – ACIP (Adult Immunization Work Group)  Erişkin Aşılama Şeması 

Adult Immunization Work Group MMWR 2013; 62:suppl 1:9-19 



İnfluenza Aşısı 
• Ġnfluenza aĢıları 6 aylıktan büyük bebeklik döneminden 

itibaren her yaĢta yapılması önerilen aĢılardır.  

 

• Uygulama için en uygun zaman Ekim-Kasım ayları 

 

• AĢılar bir önceki yıl influenzaya yol açan 2 influenza A 
bir influenza B suĢunun H ve N antijenlerini içeriyor. 

 

• Kullanımda olan influenza aĢıları  

– Ġnaktive tam hücre aĢısı  (im/id) 

– Split (parçalanmıĢ viryon) ya da subünit aĢıları  

– Canlı attenüe influenza aĢısı (intranazal) 



Ġnfluenza aĢısının mutlaka  yapılması 
gereken risk grupları 

• Kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlar 

• Yaşı 65’den büyük olanlar 

• Kronik metabolik hastalığı olanlar 

• Bakım ve huzurevlerinde kalanlar ve buralarda 
bakım verenler 

• Sağlık çalıĢanları 

• Ġnfluenza sezonunda gebeliğin 2 ve 3 
trimesterinde olanlar 

• Ġmmunsupresif hastalar 

 



Ġnfluenza aĢısının kontrendikasyonları 

• Ciddi allerjik reaksiyon 

• Yumurta allerjisi 

• Ġmmunsupresifler için canlı attenüe aĢı 

 

 

• AteĢsiz orta Ģiddette hastalık hali, önceki 
aĢılamadan sonra 6 hafta içinde geliĢen GB 
Sendromu kısmı kontrendikasyondur.  

 



Tetanoz – Difteri - Asellüler 
Boğmaca Aşıları 

• Ülkemizdeki tetanoz olgularının çoğunluğu 20 yaĢ üzeri 
eriĢkin hastalar 

 

• Antikor düzeyi > 0.1 IU/ml ise bağıĢıklık 

 

• BağıĢıklık yaĢla azalıyor. 

 

• Ülkemizde 20-30 yaĢ arası %50;                                    

                     50 yaĢ üzerinde %10-%20 tetanoz bağıĢıklığı  

• EriĢkinde etkin bağıĢıklama ??  

 

 
•AltındiĢ M, Aktepe OC. Kocatepe Tıp Derg 2002;3:31-6. 
•Tuncer-Ertem G ve ark. Ġnfeksiyon Derg 2004;18:35-8.    



Tetanoz – Difteri - Asellüler 
Boğmaca Aşıları 

 

• Önceden aĢılı eriĢkinlerde her 10 yılda bir Td 
uygulanmalı 

 

• EriĢkinde kullanılan “Tdap” formu 

 

• Hiç aĢılanmamıĢ eriĢkinlerde Td primer 
aĢılama Ģeması 
• 4 hafta ara ile 2 doz 

• Takiben 6-12 aylarda 1 doz  





Yaralanmalardan sonra tetanoz profilaksisi 

• Temiz yaralarda 
• AĢı durumu bilinmiyor ise aĢılama Ģeması 

• AĢılı ancak son 10 yılda rapel yoksa tek doz aĢı 

• Son 10 yılda rapel varsa yara temizliği 

• Temiz yaralarda TIG kullanılmaz.   

 

• Tetanojen yaralarda 
• AĢı durumu bilinmiyor ise aĢılama Ģeması ile birlikte TIG 

• AĢılı ancak son 10 yılda rapel yoksa tek doz aĢı; rapel varsa 
yara temizliği 

 

• TIG profilaksi amacı ile 250 TIG kullanılır. Bunun yerine 
1500-3000 IU heterolog serum da verilebilir. 

 



Suçiçeği (Varicella) Aşısı  

• Canlı attenüe bir aĢı 

 

• Deltoid bölgeye  0.5ml s.c yapılır  

 

• %98’e varan koruyuculuk oranları 

 

• Daha önceden aĢısız tüm eriĢkinlere  4-8 
hafta ara ile iki doz olarak uygulanmalı 

• Tek doz aĢılanmıĢ olanlara bir doz yapılmalı 

 



• Özellikle yapılması önerilen grup 
• Sağlık personeli 

• Ġmmün düĢkün hastaların aile bireyleri 

• Maruziyet ya da bulaĢ riski yüksek olanlar 

• Öğretmenler, çocuk bakıcıları, askeri personel, sık 
seyahat edenler, doğurganlık çağındaki kadınlar 

• Uygulama sonrasında 
• Enjeksiyon yerinde ĢiĢlik, kızarıklık, hassasiyet 

• AteĢ  

• Hafif döküntü: Bu durumda bulaĢtırıcılık da olur. 

• Nadiren nöbet   

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/varicella/basic-side-effects.htm 
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Kimlere yapılmamalı? 

• Hücresel immün yetmezliği olanlarda ve 
gebelerde kullanılmaz.  

 

• Hematolojik malignite ya da kemik iliği 
yayılımı olan solid organ maligniteli 
hastalarda kontrendike 

 

• Önceki 3-11 aylık sürede tam kan ya da 
plazma transfüzyonu yapılmıĢ olanlar 

 http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/varicella/hcp-contraindications.htm 
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Varicella için pasif profilaksi 

• Temas sonrası VZIG ya da zoster immun plazma 
kullanılabilir. 

 

• Önerilen VZIG dozu 125 IU/10 kg maksimum 625 U; 
im yoldan uygulanır.  

 

• Özellikle temaslı gebe ve immun düĢkünlerde 
önerilmektedir.  

 

• Temastan sonra ilk 96 saatte verilmeli, ilk 72 saatte 
daha etkindir.  

Keller MA and Stiehm ER. Clin Microbiol Rev 2000;13(4):602-14.  



Kızamık – Kızamıkçık - Kabakulak 
Aşıları 

• Önceden kızamık için aĢılı olduğunu ya da 
kızamık geçirdiğini belgeleyen eriĢkinler 
dıĢında tüm eriĢkinlere uygulanmalıdır.  

 

• Önerilen 4 hafta ara ile 2 doz Ģeklindeki 
uygulamadır.  

 

• Sağlık personeli, uluslar arası seyahat edecek 
olanlar ve salgın durumlarında o toplumdaki 
eriĢkinler, özellikle aĢılanması önerilen 
gruptur.  

Adult Immunization Work Group MMWR 2013; 62:suppl 1:9-19 



 

• EriĢkin kabakulak aĢılaması için de kızamık 
aĢılanmasındaki öneriler aynı Ģekilde 
geçerlidir.  

 

• EriĢkin yaĢta kabakulak geçirildiğinde sağırlık, 
infertilite ve menenjit gibi komplikasyonlar 
daha sık geliĢtiği için bağıĢık olmayan tüm 
eriĢkinlere kabakulak aĢısı yapılması önemlidir. 

 

• AĢının nadiren parotitis ve orĢit gibi 
komplikasyonları olabilir.  
 
 
 



• Kızamıkçık için eriĢkinde hedef kitle 
doğurganlık çağındaki kadınlardır. 

 

• Hedef gruptakiler için güvenilir 
bağıĢıklık öyküsü yoksa serolojik tetkik 
gerektirmeksizin aĢılama yapılabilir.   



Pasif profilaksi 

• Kızamıklı hasta ile temaslı, duyarlı kiĢilere, aĢı 
ile birlikte pasif profilaksi de vermek gerekir.  

 

• AĢılama temas sonrası ilk 72 saatte 
baĢlatılmalı; aĢı ile beraber 6 gün içinde de 
0.25mg/kg standart  Ig verilmelidir.  

 

• Kabakulak ve kızamıkçık için pasif profilaksi 
önerilmemektedir.  

 
Keller MA and Stiehm ER. Clin Microbiol Rev 2000;13(4):602-14.  



Kimlere yapılmamalı? 

• Orta ya da ağır Ģiddette ateĢli 
hastalığı olanlar 

• Gebeler 

• Ig ve kan ürünü almıĢ olanlara 3 ay 
süre ile 

• Neomisin ve yumurta allerjisi öyküsü 



Pnömokok Aşıları 

• Ciddi pnömokok infeksiyonları yol açtıkları 
yüksek mortalite oranları nedeni ile önemli bir 
sorun 

• Amerika’da yıllık insidans 100 000’de 15-30; 
oran >65 yaĢ grubunda  100 000’de 35-80 

• Yıllık yaklaĢık 500 000 pnömoni olgusu 

• Yıllık yaklaĢık 40 000 ölüm  

• Özellikle yaĢlılar ve kronik hastalığı olanlarda 
mortalite daha yüksek 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00047135.htm 



Pnömokok Aşıları 

• Pnömokok infeksiyonları özellikle KOAH ve     
≥ 65 yaĢ olan hastalarda sorun 

 

• PPV14 ve PPV 23 polisakkarit 

• PCV7 ve PCV 13 konjuge  

 

• AĢı 0.5ml i.m. ya da s.c yoldan uygulanabilir. 

 

• Koruyuculuğu iyi; %80-%95 antikor yanıtı 



AĢılanması önerilen risk grupları 

• 65 yaĢ üzerinde olanların tümü aĢılanmalı 

• 65 yaĢ altında olup yüksek risk taĢıyanlar 

• Kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlar 

• KBY, kronik karaciğer hastalığı 

• Maligniteli hastalar 

• Orak hücreli anemisi olanlar 

• Alkolizm ve sigara alıĢkanlığı olanlar 

• BOS kaçağı varlığı 

• Bakımevi ve huzurevi çalıĢanları 

• Sağlık personeli 

 



Meningokok AĢısı 

• A, C, Y, W-135 serotiplerinin 
saflaĢtırılmıĢ polisakkaridini içeren bir 
aĢı 

 

• Konjuge meningokok aĢıları da mevcut 

 

• EriĢkinlerde en az 2 aylık aralık ile iki 
doz ya da tek doz;  i.m. yoldan uygulanır.  

 

• Koruyuculuğu oldukça iyi ~ %90  

 
 



Uygulanması özellikle önerilen risk 
grupları 

 

• Aspleni; fonksiyonel ya da anatomik 

• Kompleman yetmezliği olanlar 

• Endemik bölgelere seyahat edecek olanlar; 
örn Suudi Arabistan 

• HIV infeksiyonu olanlar 

• Askeri birlikler, yatılı okullar gibi infeksiyon 
geliĢtiğinde salgın olasılığı olan gruplara 

• Meningokok ile çalıĢan laboratuar personeli 



• ACIP konjuge meningokok aĢıların 55 yaĢ 
altına, polisakkarit aĢıların 56 yaĢ ve 
üzerine uygulanmasını öneriyor. 

 

• Kalıcı bağıĢıklık için, özellikle primer risk 
gruplarında, aĢının 5 yılda bir rapelinin 
yapılması gereklidir.  

 



Hepatit A AĢısı 

• Ġnaktif virus aĢısıdır.   

 

• AĢı Ģeması 6-12 ay ara ile 2 doz HAVRIX                  
       6-18 ay ara ile 2 doz VAQTA  

 

• Etkin koruyuculuk sağlar, bağıĢıklık 
yaklaĢık 10-30 yıl devam eder.  



Yapılması önerilen risk grupları 

• Hepatit A’nın endemik olduğu yere yolculuk edenler 

• Askeri personel 

• Homoseksüel ve biseksüel erkekler 

• Parenteral ilaç alıĢkanlığı olanlar 

• Kronik karaciğer hastalığı olanlar, pıhtılaşma 
faktörü verilenler  

• Hepatit A yönünden iĢ riski olanlar; temizlik iĢçileri, 
gıda iĢlerinde çalıĢanlar gibi 

• Virus ile çalışan laboratuvar personeli 

• KreĢlerde çalıĢanlar 

• Mental retarde hastaların bakıldığı merkezlerde 
kalanlar ve çalıĢanlar 



• KHC infeksiyonlu 51 hasta 

• Tümü eriĢkin, yaĢları 19-71 arasında 

• HAV seropozitivitesi %68.6 
• 35 hasta bağıĢık 

 

• Tüm kronik hepatitli hastalarda 
araĢtırılmalı! 

 
Demirtürk N ve ark Ege Tıp Derg 2007;46:97-100.  



•HAV infeksiyonu için olası temas durumunda    
  pasif profilaksi de uygulanabilir.  
Temas sonrası en fazla 2 hafta içinde 
standart Ig 0.02ml/kg dozunda.  

• Kimlere?  
• Hepatit A’lı hasta ile aynı evi paylaĢan ve seksüel 

iliĢki kuranlara. 

• Salgınlar sırasında kreĢ, yuva, bakımevi ve zeka 
özürlülerin kaldığı yerlerde yaĢayanlara. 

• GeliĢmekte olan ülkelere 3 aydan daha uzun 
seyahat edecek olanlara 

• Hepatit A geçiren anneden doğan bebeklere. 

• Salgın durumlarında 2 yaĢ altı çocuklara. 

 



Hepatit B AĢısı 

• Rekombinant DNA teknolojisi ile 
üretilen bir aĢı 

• Sıklıkla kullanılan uygulama Ģeması        
0, 1, 6. aylarda üç doz Ģeklindedir.  

• Hemodiyaliz hastaları ve immun 
düĢkünlerde 40µgr dozunda 

• Koruyuculuk için 10 IU/ml’lik kantitatif 
antikor  yanıtı sağlanmalıdır.   

• Koruyuculuk 40 yaĢ üzerinde %75-90. 



Uygulanması gereken risk grupları 

• Anti-HCV pozitif hastalar  

• HIV pozitif hastalar  

• Sağlık çalışanları  

• Damar içi uyuĢturucu madde bağımlıları  

• Altı aylık sürede birden fazla cinsel partneri olanlar  

• Yakın zamanda CYBH geçirenler  

• Eşcinseller  

• Hepatit B taşıyıcılarının cinsel partnerleri ve ev içi 
temaslıları  

• Endemik bölgeye yolculuk yapacak olanlar  

• KBY ve hemodiyaliz hastaları  

• Sık kan transfüzyonu yapılması gereken hastalar 

 



HAV ve HBV içeren kombine aĢılar 

• Twinrix 

• Ġki Ģema Ģeklinde uygulanabilir 
• 0   1  ve 6 aylarda 3 doz 

• 0   7  ve 21-30   günlerde 3 doz ve 12 
ayda dördüncü doz.   



Temas sonrası HBV profilaksisi 

• ġüpheli kan teması ya da cinsel iliĢki 
sonrasında 0.06ml/kg dozunda 
hiperimmun globulin ile uygulanır. 

 

• Ġlk 72 saatte baĢlayan pasif profilaksi 
daha etkin, 7 güne kadar yapılabilir. 

 

• Birlikte aĢılamayı da baĢlatmak gerekir.  



Kuduz Profilaksisi 

• Kullanılan aĢı HDCV  
– insan diploid hücre kültürü aĢısı 

 

• Temas öncesi riskli populasyona;  temas 
sonrasında herkese uygulanmalı.  

  

• Temas öncesi profilaksi almıĢ olanlara 
temas sonrası Ig uygulanması gerekmez. 



Temas öncesi 

• Kimlere? 
• Kuduz açısından yüksek riskli iĢlerde çalıĢan 

kiĢilere (veteriner hekimler, hayvan bakıcıları, 
kuduz laboratuvarı çalıĢanları, korucular) 

• Kuduz ihtimali olan hayvanlarla sık temas eden 
kiĢilere, 

• Köpek kuduzunun yüksek olduğu, buna karĢı uygun 
tıbbi yaklaĢımın verilemeyeceği bölgelere seyahat 
edenlere.  

• Uygulama Ģeması 
• Deltoid kas içine 0., 7. ve 21. (veya 28.) 

günlerde, 0.1ml,  toplam üç doz 



Temas sonrası 

• Bütün ısırık ve tırmık yaraları bol su ve sabunla hızlıca 
yıkanıp temizlenmeli; arkasından bir antiseptikle 
silinmeli. 

• Homolog Ig 20 IU/kg ; heterolog 40 IU/kg 

• Mümkünse yara çevresine, değilse aĢıdan farklı bir kas 
içine 

• AĢılama ile aynı anda ya da en fazla 1 hafta içinde 

• AĢılama 0,3,7,14 ve 28 günlerde 5 doz uygulanmalı 

 

• Birlikte tetanoz profilaksisi de yapılmalı 

 

 

 



Ülkemizde eriĢkin 
aĢılmaları için öneri ve 

uygulamalar neler? 
 

Bu konuda ne kadar 
baĢarılıyız? 



Ülkemizde AĢılamada BaĢarı  

• 1985 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı 
“GeniĢletilmiĢ ve HızlandırılmıĢ  
BağıĢıklama Programı” çerçevesinde 
çocukluk çağı aĢılamaları düzenli Ģekilde 
yapılmakta. 

•   

•  2005 yılında 7 aĢı uygulanırken 2013 
yılında 13’e çıkarılmıĢ.   

 

 
 



T.C. SB Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’dan alınmıĢtır.  

DSÖ Avrupa Bölgesi  
 

“Polio’dan ArındırılmıĢ 
Bölge”  

 
Sertifikası  

 
21 Haziran 2002 

 
Bu tarihten beri yeni vaka yok. 



• Maternal ve 
neonatal tetanoz 
elemine edilmiĢ 
durumda. 

 

 

• Nisan 2009’da 
DSÖ tarafından 
ilan edilmiĢ.  

DSÖ 24 Nisan Haftalık Epidemiyoloji Raporu 
http://www.who.int/wer/2009/wer8417.pdf 

http://www.who.int/wer/2009/wer8417.pdf
http://www.who.int/wer/2009/wer8417.pdf
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Ülkemizde eriĢkinlere yönelik aĢı uygulamaları 
 

• Hep-B AĢılaması  

• Doğurganlık Çağı Kadınlara Kızamıkçık AĢılaması  

• Doğurganlık Çağı Kadınlara Tetanoz AĢılaması  

• EriĢkin Tetanoz AĢılaması  

• Sağlık ÇalıĢanı AĢılaması  

• Seyahat Sağlığı AĢılaması  

• Hac AĢılaması  

• Askerlik Dönemi AĢılaması  

• Pnömokok ve Grip AĢısı Uygulaması   

T.C. SB Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’dan alınmıştır.  



Sağlık personeline uygulanması 
önerilen aĢılar 

• Hepatit B 

• Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak 
• Yenidoğan, pediatri ve kadın doğum 

kliniklerinde çalıĢanlar 

• Suçiçeği 

• Ġnfluenza 

• BCG 
– Riskli ve çoklu ilaç direnci görülen suĢlarla 

infekte hastaların sık olduğu kliniklerde 
çalıĢan ve ppd negatif olanlar 

 



Seyahat öncesi aĢılama 
 

•Zorunlu olan aĢılar 
•Meningokok 

•Suudi Arabistan 
ziyaretleri öncesi  

•Sarı humma  

•Herkese yapılması önerilen aĢılar 
•HBV 
•Poliomiyelit 
•Difteri, tetanoz 
•BCG http://www.seyahatsagligi.gov.tr/asilar/Default.aspx 

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/asilar/Default.aspx


http://www.seyahatsagligi.gov.tr/asilar/Default.aspx 

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/asilar/Default.aspx


Askerlere uygulanan aĢılar 

• Kızamık  
• 2002 yılından bu yana yapılıyor 

 

• Td 

 

• Meningokok  







1 Dünya AĢı Haftası  
22-27 Nisan 2013 

http://www.thsk.saglik.gov.tr/duyurular/etkinlikler/579-1-dunya-asi-haftasi.html# 
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1 Dünya AĢı Haftası  
22-27 Nisan 2013 

• Bu yılki aĢı haftasının hedefi, “sağlık 
personelinin aĢılama hizmetleri konusunda 
duyarlılığının artırılması, toplumun aĢılama 
konusunda farkındalığının arttırılması, aĢı 
programına yeni eklenen Hepatit A ve Suçiçeği 
aĢılarına toplumun dikkatinin çekilmesi, gelinen 
baĢarılı düzeyin devam ettirilmesi ve 
erişkinlerde aşılanma talebinin arttırılması” 
olarak belirlenmiĢtir.  
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Kimler aĢılanmalı? 
• Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir 

Ģekilde aĢılanmaya baĢlanmalıdır.  

 

• AĢılar sadece çocuklar için değildir. Birçok eriĢkin 
aĢıyla kolaylıkla önlenebilen hastalıklar nedeniyle 
sakat kalmakta ya da ölmektedir.  

 

• Bu nedenle her genç yetiĢkin ve yaĢlı kimse 
bağıĢıklamadan yararlanmalıdır.  

 

• Bu nedenle sadece çocuklar değil bağıĢık olmayan tüm 
yetiĢkinler yaĢlarına uygun olarak tetanoz, difteri, 
grip, pnömokok hastalıklarına karĢı aĢılanmalıdır.  
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• Bazı hastalıklar için risk grubunda kabul edilen 
eriĢkinler de sağlık kuruluĢlarına baĢvurarak yapılması 
gereken aĢılar konusunda bilgi edinmeli ve 
aĢılanmalıdır.  

• Hastalıklar açısından riskli ülkelere seyahat edecekler 
ise bölgenin özelliğine göre gerekli aĢıları 
yaptırmalıdırlar.  

• Ülkemizde yaĢlı nüfusun giderek artmasıyla, kronik 
hastalıklarda da (kalp, akciğer, böbrek hastalıkları, 
Ģeker vb)  buna bağlı bir artıĢ meydana gelmekte olup 
bu durum eriĢkin bağıĢıklamasının giderek daha da ön 
plana çıkmasına neden olmaktadır.  Bu nedenle 
eriĢkinler de kendileri için uygun aĢılama Ģeması 
konusunda mutlaka bir hekime danıĢmalıdır. 
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SORUN 

• Rutin uygulanan bir ulusal program yok 

 

• BağıĢıklama kısmen aile hekimlerinin ve 
kiĢilerin kendi sorumluluğunda 

 

• Ekonomik sorunlar 

ÇÖZÜM ?? 



TEġEKKÜR EDERĠM 


