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Aşı

Aşı, belirli bir hastalığa karşı bağışıklığı sağlayan biyolojik 
bir preparattır. Aşı karakteristik olarak hastalığa neden olan 
mikroorganizmaya benzer bir ajanı içerir ve genellikle mikro-
bun zayıflatılmış veya öldürülmüş formlarından, toksinlerinden 
veya yüzey proteinlerinden elde edilir. Aşı, ajanı yabancı olarak 
tanıması, yok etmesi ve “hatırlaması” için vücudun bağışıklık 
sistemini uyarır. Böylece bağışıklık sistemi daha sonra karşılaş-
tığı bu mikroorganizmaları daha kolay tanıyıp, yok edebilir (1).

Adjuvan

Adjuvan, hastanın vücudunda güçlü bir bağışıklık yanıtı 
oluşturmaya yardımcı olan aşının bir bileşenidir. Başka bir de-
yişle, adjuvanlar aşıların daha iyi görev yapmalarına yardımcı 
olur. Günümüzde geliştirilen birçok aşı, virüs veya bakteriler-
den bütününden ziyade bunların proteinleri gibi mikropların 
sadece küçük bileşenlerini içerir. Aşılar genellikle, aşılanan bi-
reyleri korumak için yeterince güçlü bir bağışıklık yanıtı oluş-
turduğundan emin olmak için adjuvanlar ile birlikte yapılma-
lıdır (2).

Bağışıklık

Vücudun bakteri, virüs ve diğer yabancı maddelere karşı 
savaştaki tepki mekanizmasıdır. Bir hücre veya dokunun (bak-
teri veya nakledilen organ gibi) vücuda ait olmadığı algılanırsa, 
bağışıklık sistemi bu “istilacıya” karşı hareket eder. Bağışıklık sis-
temi, vücudun dış saldırılara karşı savaşma yoludur (3).

Aşılama

Bağışıklığı uyarmak amacıyla bir aşı ile yapılan uygulama.

Bağışıklama

Bir kişinin aşı uygulamasıyla bulaşıcı hastalıklara karşı im-
mün veya dirençli hale getirildiği işlem (4). Genel olarak bağışık-

lama, inokülasyon ve aşılama ile birbirinin yerine kullanılmak-
tadır. Bununla birlikte teknik olarak, aşılama vücudun belirli bir 
yabancı cismi tanımayı öğrendiği bir bağışıklama şeklidir (örn. 
aktif bağışıklama). Pasif bağışıklama, belirli bir yabancı cisme 
karşı geçici olarak vücudun cevabını güçlendirmeye yardımcı 
olacak şekilde belleği indüklemeden dışarıdan verilen antikor-
ların uygulanmasıyla sağlanabilir. Bağışıklama, bir hastalığa ya-
kalandıktan sonra doğal olarak da edinilebilir.

Ulusal Bağışıklama/Aşılama Programı

Ulusal aşılama/bağışıklama programı, çocuk ve yetişkin-
lerde aşı ile önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan hastalık, 
sakatlık ve ölümlerin engellenmesinden sorumlu sağlık bakan-
lıklarının kurumsal hizmetlerindendir. Ulusal bir aşılama/bağı-
şıklama programı, genel sağlık politikası çerçevesinde faaliyet 
gösteren bir hükümet programıdır.

Kapsamlı Çok-Yıllık Plan (kÇYP)

Kapsamlı çok yıllık-plan (kÇYP), ulusal aşılama/bağışıklama 
programlarının stratejik planlaması ve geliştirilmesi için anah-
tar bir yönetim aracıdır. kÇYP, sosyal sektör yatırımında bir ön-
celik için bütçe talebi oluşturmak amacıyla teknik maliyetlen-
dirme ve planlama araçlarını kullanır (5).

Rutin Bağışıklama

Düzenli aşılama/bağışıklama temini, gezici ve yerleşik nok-
talarda aşılama yoluyla tüm infant gruplarına hizmet eder (6).

Tamamlayıcı Bağışıklama Faaliyetleri

Tamamlayıcı bağışıklama faaliyetleri, duyarlı bireylere yük-
sek oranda ulaşmak amacı ile, belli bir yaş grubundaki tüm ço-
cukları hedef alan kitle kampanyalarıdır. Her kampanya, duyarlı 
çocukların sayısında hızlı bir düşüş sağlamak amacıyla geniş bir 
coğrafi alanda (örn. il veya ülke) yürütülmektedir.
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Yakalama Programları

Yakalama kampanyaları, tamamlayıcı bağışıklama faaliyet-
lerinin bir türüdür. Duyarlı çocukların çoğunluğunu hedefleyen 
tek seferlik bir etkinliktir. Hedef yaş grubu popülasyonun hassa-
siyet profiline bağlıdır.

Aşılama/Bağışıklama Programı/Aşılama Önerisi

Aşı ile önlenebilen belirli hastalıklara karşı bağışıklık kazan-
dırmak için yapılması önerilen yaşları içeren çizelge (7,8).

Aşı Etkinliği

Bir hastalıktan korunmak için uygulanan aşının gücü, kont-
rollü klinik çalışmalarda aşılanmış bir grup insanda aşılanma-
mışlara kıyasla hastalık yüzdesinin azalması olarak ifade edilir.

Aşı Verimliliği/Aşılamanın Etkisi

Aşı verimliliği, bir aşının rutin aşılama koşulları altında saha-
da kullanıldığında, popülasyonda bağışıklık kazandırma olasılı-
ğıdır. Bu, bir aşının bir popülasyondaki hastalığı nasıl azalttığının 
“gerçek dünya” görüntüsüdür. Kontrollü bir klinik çalışmadan zi-
yade daha doğal koşullar altında, sadece aşının kendisini değil, 
bir ulusal bağışıklama/aşılama programının faydalarının ve yan 
etkilerinin net sonucunu belirler (9).

Aşıya Karşı Tereddüt

Aşıya karşı tereddüt aşılama hizmetlerinin mevcudiyetine 
rağmen aşıların kabul edilmesinde gecikme veya aşıların redde-
dilmesini ifade eder. Aşıya karşı tereddüt karmaşıktır ve zamana, 
yere ve aşılara göre içeriğe özeldir. Kayıtsızlık, kolaylık ve güven 
gibi faktörleri içerir (10).

Sağlık Okuryazarlığı

Sağlık okuryazarlığı, bireylerin uygun sağlık kararlarını ver-
mek için gerekli temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini elde 
etme, işleme ve anlama kapasitesine sahip olma derecesidir 
(11).

Aşılamada Güven

Aşılamada güven, aşıya (ürüne), aşı yapan kişiye ya da diğer 
sağlık çalışanlarına (aşıyı tedarik eden kişiye) ve aşının temini 
hakkında karar vericilere (politika yapıcılar) inanmayı ifade eder 
(12).

Yaşam Boyu Yaklaşımı

Yaşam boyu yaklaşımı, bir kişinin yaşamı boyunca yapılan 
müdahalelerin (örn. aşılama) etkinliğini arttırmayı amaçlamak-
tadır. Hayata sağlıklı bir başlangıç yapmaya odaklanır ve yaşam 
süreleri boyunca insanların kritik dönemlerindeki ihtiyaçlarını 
hedef alır. Bu uygulama, bozuk sağlık durumunun nedenlerini 
göstererek, sonuçlara bakmaksızın, halk sağlığı ve ekonomi açı-
sından yüksek oranlarda kazanç ile uygun yatırımları teşvik eder 
(13).

Bağışıklama Bilgi Sistemleri

Bağışıklama Bilgi Sistemleri (BBS), güvenilir, toplum temelli 
ve bilgisayar veri tabanlı olarak tanımlanmıştır. Aşı tedarikçileri-
nin belli bir jeopolitik alandaki ikamet eden kişilere uyguladık-
ları tüm bağışıklama dozları kayıt altındadır (14).

Güven

“3’ler modeli”, güven, kayıtsızlık ve kolaylığı içerir. Aşı reddi 
ile ilgili olarak, güven (i) aşıların verimliliği ve emniyetine, (ii) 
sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının yeterliliği ve güve-
nilirliği dahil olmak üzere aşıları dağıtan sisteme ve (iii) gerekli 
aşılara karar veren politika yapıcıların uygulamalarına olan inan-
cı tanımlar (15).

Kayıtsızlık 

Aşılamaya karşı kayıtsızlık, aşı ile önlenebilir hastalıklara 
karşı riskin düşük olduğu ve aşılamanın gerekli koruyucu faa-
liyet olarak kabul edilmediği yerlerde mevcuttur. Belli bir aşıyla 
veya genel olarak aşılamayla ilgili kayıtsızlık, zaman içinde daha 
önemli görülebilen diğer yaşam/sağlık yükümlülüklerini de içe-
ren birçok faktörden etkilenir. Çelişkili bir biçimde bağışıklama 
programının başarısı; bireylerin belirli bir aşı ile aşılanmaya bağlı 
olan riskleri, yaygın olarak görülmeyen aşı ile önlenebilir hasta-
lıklara karşı olan risklerinden ağır bastıkça kayıtsızlık ve nihaye-
tinde aşıya karşı tereddütle sonuçlanabilir. Özyeterlilik (bir bireyi 
aşılanmak için harekete geçiren gerçek veya algıladığı yeteneği) 
aynı zamanda kayıtsızlığın tereddütü ortaya çıkarma derecesini 
de etkiler.

Kolaylık

Fiziksel ulaşılabilirlik, alım gücü ve ödeme isteği, coğrafi 
erişilebilirlik, anlama yeteneği (dil ve sağlık okuryazarlığı) ve 
bağışıklama hizmetlerinin cazibesi kavramayı etkilediği zaman 
aşılama kolaylığı önemli bir faktör olur. Hizmetin kalitesi (gerçek 
ve/veya algılanan) ve belli bir zamanda ve yerde verilen kültürel 
bağlamda uygun ve tatminkar aşılama hizmetlerinin derecesi, 
aşılama kararını da etkiler ve aşıya karşı tereddüte yol açabilir.

Aşı Karşıtı

Aşı karşıtı, aşıya karşı tereddüdün en uç noktasındaki gru-
bun bir üyesidir. Bu grup aşılamaya karşı çok olumsuz bir tavra 
sahiptir ve bilimsel kanıtların ne söylediğine bakmaksızın her-
hangi bir fikir değişikliğine açık değildir. Aşı karşıtı, sunulan her 
türlü kanıtı göz ardı eder ve bir bütün olarak bilimsel yaklaşımı 
eleştirir. Hatta, ikna edici delillere karşı ters tepki bile göstere-
bilir. Sorgulama bilimsel ilerlemenin temel ilkesi iken; aşı karşıtı 
dini ve politik fanatiklere benzer olarak sorgulamanın imkânsız 
olduğu bir inanca sıkıca bağlı özelliklere sahiptir (16).
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