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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 streptokokus pnömoniya’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. Bunların arasında, sağlık çalışanları da yer
almakta olup; 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. 14 Mart 2016
tarihinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu toplantısında sağlık çalışanlarına yönelik uygulanması
gerekli aşılar ve uygulama şemaları yeniden gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş olup Makamın
27.05.2016 tarihli ve 21001706/131.99/854 sayılı olurları ile yürürlüğe konmuştur.

Sağlık çalışanı aşılama şemasında yer alan aşıların mevcut stoklarınızdan kullanılması, ihtiyaç
olduğu durumda aşı talebinde bulunulması gerekmektedir. Şemada belirtilen konjuge meningokok,
Tdap aşısının SUT kapsamında geri ödemesinin yapılması için SGK’ya önerilmesi planlanmış olup
Müdürlüklere gönderilmeyecektir.

Söz konusu aşılama şemalarının uygulanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara
bilgilendirme yapılmış olup gerekli çalışmaların Müdürlüğünüz koordinasyonu ile yürütülmesi; ekte
belirtilen risk gruplarına uygulanmak üzere aşı temininin; soğuk zincir ve Aşı Takip Sistemi (ATS)
kuralları çerçevesinde uygulanmak üzere müdürlükleriniz tarafından, ilgili kurumlara sağlanması, aşı
uygulamalarının ATS kapsamında kayıt ve bildirimlerinin yapılması, ATS sistemi bulunmayan kurum
ve kuruluşların personelinin aşılanmasının toplum sağlığı merkezleri tarafından yürütülmesi, Aile
Sağlığı Merkezlerinde de söz konusu risk grupları içerisinde bulunan bireylerin başvurularının olması
durumunda aşı uygulamalarının yapılması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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