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Bilindiği üzere, Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında; boğmaca,
difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, suçiçeği, hepatit A,
hepatit-B, Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıklar ile S.pneumonia’ya bağlı invaziv
pnömokokal hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölüm ve sakatlıkların
engellenmesi hedeflenmektedir.

Hastalık kontrol programları stratejilerinin arasında; çocukluk dönemi aşılamaları
yanısıra 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. Aşı ile önlenebilir
hastalıklar açısından risk grupları ve bu gruplara yönelik uygulanması gerekli aşı uygulama
şemaları, 14 Mart 2016 tarihinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu toplantısında yeniden
gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş olup Makamın 27.05.2016 tarihli ve 21001706/131.99/854
sayılı olurları ile yürürlüğe konmuştur.

Bilindiği üzere, Hepatit A, Hepatit B, KKK, konjuge pnömokok, suçiçeği, polisakkarit
meningokok aşıları Kurumumuz tarafından temin edilmektedir. Gebelere uygulanmak üzere
influenza aşısının Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınması için Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilmesi planlanmıştır. Polisakkarit pnömokok ve Hepatit A aşısının halen
Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında geri ödemesi yapılmaktadır. Bununla birlikte; gebelere
ve sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere influenza aşısı ile polisakkarit pnömokok, Hib ve
İPA aşılarının temin edilmesi de planlanmakta olup söz konusu aşıların lojistik hazırlıkları
tamamlandıktan sonra Müdürlüklerinize dağıtımı yapılacaktır.

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 risk grubu şemalarına uygun olarak
aşılanmalarının sağlanması/önerilmesi büyük önem taşımaktadır.

Söz konusu aşılama şemaları konusunda, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Ekte belirtilen risk gruplarına
uygulanmak üzere, daha önce tarafınıza bildirilmiş olan kurallara uygun olarak aşıların
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müdürlükleriniz tarafından ilgili yataklı tedavi kurumlarına temin edilmesi; aile hekimliği
birimlerinin bilgilendirilmesi, lojistik ihtiyaçların karşılanması ve aşı uygulamalarının ATS
kapsamında kayıt ve bildirimlerinin yapılması konularında bilgilerinizi ve gereğini rica
ederim.
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