Sağlık Bakanlığı Aşı Şeması Dışında Kalan ve
Çocuklarda Uygulanabilecek Aşılar
Ülkemiz çocuklarına uygulanan primer aşılama hizmeti Sağlık Bakanlığı tarafından
planlanmakta ve yürütülmektedir. Bakanlık tarafından yürütülen bu takvimdeki aşı sayısı
kısıtlıdır. Bu aşılar, ücretsiz olarak yapılmakta; bunların dışında kalan aşılar ise ücretli olarak
çocukların aileleri tarafından temin edilerek yaptırılmaktadır.Sağlık Bakanlığı aşı takvimi
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.	
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Bunların dışında kalan aşıları; İnfluenza (Grip) aşısı, Meningokok aşısı, Kuduz aşısı, E.
coli aşısı,Rotavirüs aşısı,Suçiçeği aşısı olarak sıralayabiliriz.
İnfluenza (Grip) aşısı: Risk faktörü olanlara özellikle önerilmelidir. Altıncı aydan
itibaren yapılabilir. Koruyuculuğu 1 yıl olduğu için her yıl tekrarlanmalıdır. Üç yaşına kadar
yarım, daha sonraki yaşlarda ise tam doz (0.5 ml) yapılmalıdır. Sekiz yaş ve altında ilk
yapıldığında 1 ay ara ile iki doz; daha sonraki yıllarda tek doz yapılması yeterlidir.
Meningokok aşısı: Polisakkarit tipi aşı 2 yaşın üzerinde yapılması önerilmektedir.
Diğer aşılarla aynı zamanda yapılabilmektedir. Özellikle epidemilerde olmak üzere askerlere,
hacılara, öğrencilere, splenektomi yapılacaklara önerilmektedir.
Kuduz aşısı: Adsorbe kuduz aşısı (RVA), insan diploid hücre aşısı (HDCV) ve
saflaştırılmış civciv embriyo hücre aşısı (DEV) diye tipleri vardır. En etkili ve yan etkisi az olan
HDCV’dir. Isırıktan sonraki 0, 3, 7, 14, ve 28. günlerde im. yapılır. Kuduz şüpheli bir hayvan
ısırdığında o bölge yıkandıktan sonra etrafına 20 ü/kg kuduz immünglobulini yapılmalı ve
diğer bölgeye de aşı hemen yapılmalıdır.
E. coli aşısı: Bu aşı sadece o sırada oluşan epidemilerde ve özel durumlarda
önerilebilir.
Rota virus aşısı: Daha önceleri bir süre çocuklarda kullanılmış ancak aşıya bağlı

görülen invaginasyon vakaları nedeni ile tekrar gözden geçirilip yeni teknikle üretildikten
sonra kullanıma 2004 yıl sonu itibari ile başlanılmıştır.
Suçiçeği aşısı: Suçiçeği aşısı 12 aylıktan büyük çocuklarda tek doz, 13 yaşından büyük
çocuklarda bir ay arayla iki doz şeklinde uygulanmaktadır. ABD’de daha önce aşılanan çocuklarda
suçiçeği olgularının görülmeye başlamasıyla birlikte 2007 aşı takviminde 12 yaşın altında da iki doz
suçiçeği aşısını şemaya koymuştur. Buna göre KKK aşısında olduğu gibi 12. ayda ve 4-6 yaşlar
arasında olmak üzere iki doz aşı uygulanmaktadır. Ülkemizde 2. doz aşının gerekliliği konusunda henüz
yeterli veri yoktur. Suçiçeği aşısı ülkemizde aşı takviminde olmadığı için doğal enfeksiyonla karşılaşan
aşılı çocuklarda rapel etkisi nedeniyle antikor düzeylerinin yükselmesi büyük bir olasılıktır. Bu konuda
yapılacak çalışmalara gereksinim vardır. Suçiçeği geçiren biriyle temas eden çocuklarda ilk üç gün
içinde aşı yapılırsa suçiçeği hastalığı büyük oranda önlenebilir.
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