Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 183-188

Orijinal Makale

Þanlýurfa kýrsal alanýnda 2-23 aylýk çocuklarýn
aþýlanma hýzlarý
Ali Ayçiçek
Þanlýurfa Doðumevi ve Çocuk Hastanesi Pediatri Uzmaný
SUMMARY: Ayçiçek A. (Department of Pediatrics, Þanlýurfa Children and
Women Hospital). Vaccination status of children aged 2-23 months in Þanlýurfa
rural region. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 183-188.
In this study, it was aimed to determine the immunization rate of children
between 1998 and 2001 in the Þanlýurfa rural region. A transverse study via
parent interview was made to evaluate the vaccination status of 5,309 children
in this region aged 2-23 months. Our results showed correct vaccination
according to age coverage rate of 14.5%, irregular vaccination of 54.2%, only
polio vaccine 7.8%, and no vaccination of 23%. The ratio of immunization is
lower than the objective of the Expanded Program on Immunization in the
Þanlýurfa rural region. In conclusion, our results demonstrated that the
vaccination coverage found in children was not suitable, even worse in small
children. Parents of the children were not defensive on the subject, but their
education in this regard was inadequate A new health program on this subject
is necessary.
Key words: immunization, vaccination ratio, Expanded Program on Immunization,
children.
ÖZET: Çalýþma 1998-2001 yýllarý arasýnda Þanlýurfa kýrsal alanýnda yaþayan
çocuklarýn aþýlanma durumlarýný tespit için transvers yöntemle aileleri ile
görüþülerek yapýldý. Yaþlarý 2-23 ay arasýnda 5309 çocuðun aþýlanma durumu
deðerlendirildi. Çalýþmaya alýnanlarýn tamamý deðerlendirildiðinde %14.5i
yaþýna göre tam aþýlý, %7.8'i sadece polio aþýsý almýþ, %54.2'sinin aþýlarý eksik
yapýlmýþ, %23'üne hiçbir aþý yapýlmamýþtý. Aþýlanma oranlarý Geniþletilmiþ
Aþýlama Programýnýn hedefinin çok altýnda kaldýðý görüldü. Sonuç olarak
ailelerin aþýya karþý tutumlarý olumludur, ancak aþýlanma oranlarý özellikle küçük
çocuklarda olmak üzere çok yetersizdir ve bu konuda yeni saðlýk programlarý
gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: baðýþýklama, aþýlama hýzý, geniþletilmiþ aþýlama programý, çocuklar.

Dünya Saðlýk Örgütünün (DSÖ) 1974 yýlýndan
beri uyguladýðý Geniþletilmiþ Baðýþýklama
Programý sayesinde aþý ile önlenebilir hastalýklarýn insidansý, mortalite ve morbiditesinde
önemli düþüþler gözlenmiþtir. Ancak bu konuda
optimal düzey henüz yakalanamamýþtýr. 1970li
yýllarda çok öldürücü olan çiçek hastalýðýnýn
eradike edilmesinin ardýndan, DSÖ öncülüðünde 1974 yýlýnda Geniþletilmiþ Baðýþýklama
Programý (EPI) baþlatýlmýþ ve bu sayede
geliþmekte olan ülkeler daha iyi baðýþýklama
oranlarýna kavuþmuþlardýr. Bu programýn temel
ilkesi, aþý ile önlenebilir yedi hastalýða karþý
(tüberküloz, polio, boðmaca, difteri, tetanoz,
kýzamýk ve hepatit) doðumdan baþlayarak

bebeklerin en az %80ini baðýþýklamak ve bu
sýklýðý %95e çýkararak aþýyla önlenebilir
hastalýklarýn tamamen ortadan kaldýrýlmasýný
saðlamaktýr. Ülkemizde 1985 yýlýndan itibaren
Ulusal Aþý Kampanyalarý baþlatýlmýþtýr. Bu
programý Saðlýk Bakanlýðý yürütmektedir1. Bu
amaçla bir bebeðin tam baðýþýk olabilmesi için
en az beþ kez saðlýk personeli ile karþýlaþmasý
gerekmektedir. Bu çalýþmalarda hedef oran olan
%80'e çýkabilmek için bütün altyapý ve
kampanya çalýþmalarýnýn dýþýnda aþý ile ilgili
bilgilerin anababa tarafýndan tam olarak
anlaþýlmasýný saðlamak da zorunludur2,3. Küçük
çocuklarýn aþýlanamamasýnda birçok etken söz
konusu olmakla birlikte özellikle kaçýrýlan
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fýrsatlar, düþük baðýþýklama oranlarýna neden
olmakta ve epidemi riski artmaktadýr4.
Bu çalýþma ilçe ve köy toplumunda çocukluk
dönemi aþýlanma hýzlarýný saptama ve ailelerin
aþýlama ile ilgili tutumlarýný belirlemek amacý
ile yapýlmýþtýr.
Materyal ve Metot
Mart 1998-Ocak 2001 tarihleri arasýnda
Viranþehir Devlet Hastahanesi Çocuk Kliniðinde
yatarak tedavi edilen veya çeþitli nedenlere
polikliniðe getirilen Þanlýurfa ilinin en büyük üç
ilçesinden ikisi olan Viranþehir ve Ceylanpýnar
ilçe merkezleri ile bunlara baðlý köy ve mezralarda yaþayan 2-23 aylýk çocuklar çalýþmaya
alýndý. Anneleri ile aþýlanma durumlarý görüþüldü. Görüþmede Saðlýk Bakanlýðý aþý oranlarýný
yükseltilmesi çalýþmalarý kapsamýnda 75 Ev
Halký Araþtýrmasý Ýçin Örnek Anket Formu
esas alýndý5. Ancak kýsmen aþýlanmýþ çocuklarda
sadece oral polio aþýsý ile aþýlanma oranýný
belirlenmesi için bu form kýsmen deðiþtirilerek
polio sütunu eklendi. Ayný hekim tarafýndan
çocuðun doðum tarihi, aþý kartý olup olmadýðý,
aþýlarýn düzenli yapýlýp yapýlmadýðý soruldu.
Yaþýna göre, hiç aþý yapýlmamýþ olma, sadece
polio aþýsý yapýlmýþ olma, en az birer defa damla
ve enjeksiyon ile aþý yapýlmasý, tam aþýlý olma,
aþýlanma durumunu bilmeme ve diðer olarak
sýnýflandýrýldý. Diðer bölümündeki grupta da hiç
aþý yapýlmamýþtýr; ancak burada aþý yapýlmamasýnýn asýl nedeni ailenin çeþitli nedenlerle aþýyý
reddetmesi ve ailenin aþý için saðlýk kuruluþuna
kadar gitmesi ama aþýlamanýn yapýlamamasý
durumu söz konusudur.
Çalýþmaya alýnan çocuklar yaþ gruplarýna göre
Bodur ve arkadaþlarýnýn6 çalýþmasýna benzer bir
þekilde 2-6 ay, 7-11 ay, 12-17 ay, 18-23 ay olarak
dört gruba ayrýldý. Ailenin yerleþim yeri,
çocuðun cinsiyeti, yaþý baðýmsýz deðiþkenler
olarak kaydedildi. Yaþa uygun aþýlanmada Saðlýk
Bakanlýðýnýn önerdiði aþý takvimi esas alýndý.
Aþýlanma durumu, aþý kartý, annenin aþý
randevusunu bilme ve BCG skarýna bakarak
belirlendi. DBT ve polionun birinci, ikinci ve
üçüncü aþýlarý ve kýzamýk aþýsý için bir aya; rapel
aþý için iki aya kadar olan gecikmeler zamanýnda
aþýlý olarak deðerlendirildi. Ayný hastalarýn
birkaç kez çalýþmaya alýnmamasý için her bir
hastanýn isim, soyisim, yaþ, baba adý, muayene
tarihi, adres veya telefon numaralarý ile diðer
verileri günlük olarak Microsoft Excel 5.0
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programýna her hasta bir satýra, her deðiþken
bir sütüna olacak þekilde yüklendi. Her yeni
isim giriþinde tarama yapýldý; ayný olan hastalar
çalýþma dýþý býrakýldý. Çalýþmaya esas olan
veriler SPSS for Windows 11.0 programýna
aktarýlarak incelendi. Deðiþkenler arasý iliþkileri
belirlemede khi-kare testinden yararlanýldý.
Bulgular
Çalýþmaya alýnan çocuklarýn %60.8i köy ve
mezrada, %39.2i ilçede oturuyordu. Vakalarýn
%63ü Viranþehir ve köylerinde, %37i ise
Ceylanpýnar ve ona baðlý köylerde oturuyordu.
Annelerin %34'ü okuma yazma biliyordu.
Okuma yazma bilmeyenlerin %31i anlaþabilecek kadar Türkçe konuþabiliyordu. Çocuklarýn 2194ü kýz (%41.3), 3115i erkek (%58.7)
olup ortalama yaþ bir yýldý. Vakalardan 113'ü
(%0.2) yatýrýlarak tedavi edilen, 5196ý (%99.8)
poliklinikte görülen çocuklardý. Yaþ gruplarýna
göre vaka daðýlýmlarý her iki cinste birbirine
yakýndý. En küçük grup kýzlarda 18-23 aylýk
grupta olduðu gözlendi ve 497 idi; en fazla
sayýda olan grup ise 6-11 aylýk erkek grubundaydý ve 958 çocuktan oluþuyordu
(Tablo I). Kýz ve erkeklerin yaþ gruplarýna göre
oranlarý arasýnda anlamlý fark yoktu (p>0.05)
Çalýþmaya alýnan vakalarýn tamamý göz önüne
alýndýðýnda %22.7'si hiç aþýlanmamýþ, %54.2si
polio aþýsý ile birlikte en az bir defa enjeksiyon
ile aþý yapýlmýþ ancak ya aþýya geç baþlamýþ ya
da bir sonraki aþý zamanýný bilmiyordu, %14.5'i
ise tam aþýlý idi (Tablo II). Tam aþýlý olanlarýn
%89nun eksik aþýlý olanlarýn ise %54nün aþý
kartý vardý. Tam aþýlý çocuklarýn anneleri çocuklarýný düzenli bir þekilde aþýya götürüyorlar, kaç
tane aþý yapýldýðýný ve bir sonraki aþý zamanýný
biliyorlardý. Yüzde 7.8i sadece polio aþýsý en az
bir defa verilmiþ, ancak hiç enjeksiyon ile
aþýlanmamýþtý. Annelerin %0.37'si hastalýk ve
iþçi olarak baþka yerlerde çalýþma gibi
nedenlerden dolayý çocuktan uzun süre uzak
kalmýþ ve aþýlanma durumunu bilmiyordu.
Annenin eðitim düzeyine göre aþýlanma
durumlarý incelendiðinde coðrafi ve etnik
yapýdan dolayý özellikle köylerde yaþayan
annelerin çoðu ne okuma yazma ne de Türkçe
bilmekteydi. Hiç aþýlanmayan çocuklarda en
yüksek (%28.4) oran okuma-yazma ve Türkçe
bilmeyen annelerde gözlendi, okuma-yazma
bilmese bile en azýndan anlaþacak kadar Türkçe
bilenlerde ise hiç aþýlanmama oraný %19.4
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Tablo I. Çalýþmaya alýnan 2-23 aylýk çocuklarýn yaþ grubu ve cinsiyete göre daðýlýmý
Kýz

Erkek

Toplam

Yaþ grubu

Sayý

Yüzde*

Sayý

Yüzde*

Sayý

Yüzde**

P

6 aydan küçük
6-11 ay
12-17 ay
18-23 ay

516
667
514
497

41.7
41.0
41.3
41.3

720
958
730
707

58.3
59.0
58.7
58.7

1236
1625
1244
1204

23.3
30.6
23.4
22.7

0.133
0.937
0.198
0.771

Toplam

2194

41.3

3115

58.7

5309

100

*Satýr yüzdesi, **Sütun yüzdesi.

Tablo II. Çalýþmaya alýnan 2-23 aylýk çocuklarýn
aþýlanma durumlarý
Aþýlanma durumu

Sayý

Yüzde

Hiç aþý yapýlmayan
Eksik aþýlý
Tam aþýlý
Sadece polio

1223
2886
772
416

23.0
54.2
14.5
7.8

Toplam

5309

100

olarak bulundu (Tablo III). Aradaki fark anlamlý
idi (p<0.001).
Ailenin yerleþim yerine göre aþýlanma oranlarý
ise Tablo IVde sunulmuþtur. Köy ve mezralarda
hiç aþý olmama ve tam aþýlý olma oranlarýnýn
diðerlerinden anlamlý derecede düzük olduðu
gözlendi (p<0.001).
Hiç aþý yapýlmayan 1223 bebeðin aþýlanmama
nedenleri Tablo V'de gösterilmiþtir. Burada en
önemli neden aþý için aileye ulaþýlmamýþ olmasýdýr. Ancak bu aileler çocuðunun aþýlanmasý
için gayret gösterecek bilince de sahip deðillerdi.
Sadece dört ailede aþýya güven olmadýðýnýn
saptanmasý dikkat çekiciydi.
Aþý durumlarý cinsiyetlerine göre incelendiðinde
bütün oranlarýn her iki cinsiyette birbirine çok

yakýn olduðu gözlendi. Hiç aþý yapýlmama oraný
kýzlarda %21.9, erkeklerde %23.2 olarak
bulundu. Sadece polio aþýsýnýn yapýlma oraný ise
kýzlarda %7.3, erkeklerde %8.2 oranýnda kaldýðý
gözlendi. Tam aþýlý olma oraný ise kýzlarda
%14.9, erkeklerde ise %14.3 bulundu (Tablo
VI).
Bebeklerin yaþlarýna göre aþýlanma oranlarý
incelendiðinde ilk altý ayda yapýlmasý gereken
aþýlarýn ihmal edildiði, sonraki aylarda bunun
bir miktar düzeldiði ancak istenen düzeylerden
çok uzaklarda kaldýðý gözlendi (Tablo VII). Altý
aydan küçük çocuklarda hiç aþýlanmama oraný
%42.1, tam aþýlý ise %8.5, sadece polio aþýsý ise
%7.8 oranýnda bulundu. 18-23 aylýk grupta ise
hiç aþýlanmama oraný %14.3, tam aþýlý %17.9,
sadece polio aþýsý ise %6.5 oranýnda bulundu. Yaþ
gruplarýna göre aþýlanma durumlarýnýn oranlarý
karþýlaþtýrýldýðýnda aradaki fark anlamlý bulundu
(p<0.001). Yaþ gruplarýna göre kýzlar ve erkeklerin aþýlanma oranlarý ayrý ayrý incelendiðinde
her iki cinsiyet için aradaki fark önemli olarak
gözlendi (p<0.001).
Ýlçe ve köylerde oturan çocuklarýn cinsiyet ve
yaþ gruplarýnýn oranlarý birbirine benzer
bulundu. Ancak köyler ve ilçe merkezindeki
aþýlanma oranlarý birbiri ile karþýlaþtýrýldýðýnda
aralarýndaki fark anlamlýydý (p<0.05).

Tablo III. Annelerinin eðitim durumlarýna göre bebeklerin aþýlanma durumlarý
Okuma-yazma ve
Türkçe bilmiyor
Aþýlanma durumu

Okuma-yazma yok
Türkçe biliyor#

Okuma-yazma
Biliyor

Sayý

Yüzde**

Sayý

Yüzde**

Sayý

Yüzde**

Hiç aþý yapýlmayan
Eksik aþýlý
Tam aþýlý
Sadece polio

549*
1007
246
132

28.4
52.1
12.7
6.8

339
1045
234
128

19.4
59.9
13.4
7.3

335
828*
292
156

20.8
51.4
18.1
9.7

Toplam

1934

100

1746

100

1611

100

* p<0.001, ** Sütun yüzdesi, # En az anlaþabilecek kadar Türkçe bilen anneler.
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bilmektedir. Ancak bu formlarýn yurdumuz
genelinde yeterli oranda tutulduðunu söylemek
için daha çok erkendir.

Tablo IV. Ailelerin yerleþim yerlerine göre
bebeklerin aþýlanma durumlarý

Aþýlanma durumu

Köy ve mezra

Ýlçe merkezi

Sayý

Sayý

Yüzde

Yüzde

Hiç aþý yapýlmayan
Eksik aþýlý
Tam aþýlý
Sadece polio

934* 29.0
1785 55.5
365* 11.3
133
4.1

289
1095
407
283

13.9
52.8
19.6
13.6

Toplam

3217

2074

100

100

Özellikle Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde gerek nüfusun fazlalýðý, gerek coðrafi
yapýsýndan kaynaklanan güçlükler, eðitim
düzeyinin düþüklüðü, saðlýk hizmetinin yetersizliði gibi nedelerden dolayý aþýlanma çalýþmalarýnýn önemli bir ön hazýrlýðý olan ETF
kayýtlarýnýn çok yetersiz olduðu bilinmektedir.

p<0.001

Ulusal Aþý Günleri Polio Eradikasyon Programý
uygulamalarý sýrasýnda, ev ev dolaþarak yapýlan
aþýlarýn yetersiz kaldýðý bu çalýþmamýzda daha
açýk ortaya çýkmýþtýr. Yýllardýr sürdürülen polio
eradikasyon programýnýn katkýsý ancak %7.8
kadar bir artýþ olmuþtur. 2 ay-2 yaþ arasý
çocuklardan %23üne oral polio aþýsý bile
verilememiþtir. Bu oran göstermektedir ki, hedef
kitleye ulaþmakta henüz çok yetersiz kalýnmaktadýr. Aþý uygulamalarýnda benzer popülasyon üzerine yoðunlaþýldýðý anlaþýlmaktadýr.

Tartýþma
Toplumumuzda çocuklarýn aþýlanma hýzlarý tam
olarak bilinmemektedir. Çünkü aþýlanma hýzlarý,
aþýlanan çocuk sayýsýnýn önceki nüfus sayýmýna
göre tahminen beklenen hedef nüfusa oranlanmasý ile hesaplanmaktadýr. Yurdumuzda,
çocuklarýn baðýþýklama durumlarý ile ilgili
bilgiler, esas olarak saðlýk ocaðý kayýtlarýna
baðlýdýr. Aþýlama programlarý, Ev Halký Tespit
Formu (ETF) esas alýnarak yürütülmektedir.
ETFlerin yeterli olarak tutulduðu bölgelerde
aþýlanma programlarý baþarý ile uygulana-

Aþý ve aþýlanma ile ilgili ebeveynlerin bazý yanlýþ
bilgi ve düþüncelerinin olduðu daha önce
Emiroðlu ve arkadaþlarý7 tarafýndan bildirilmiþ
ve öðrenim düzeyi arttýkça beklenenin tersine

Tablo V. Hiç aþý yapýlmamýþ çocuklarýn aþýlanmama nedenleri
Aþýlanmama nedeni

Vaka sayýsý

Oraný

Aþý için aileye ulaþýlamama*
Saðlýk personelinin aþýyý uygun görmemesi
Aþýya güvensizlik
Büyük kardeþlerde aþý sonrasý ateþlenme
Aþýnýn olmamasý
Saðlýk Personeli olmamasý

1200
11
4
4
2
2

0.984
0.008
0.003
0.003
0.001
0.001

Toplam

1223

100

*Bu grutaki bebeklerin aþýlanmasý için aileler herhangi bir giriþimde bulunmamýþtýr.

Tablo VI. 2-23 aylýk çocuklarýn cinsiyetlerine göre aþýlanma durumlarý
Kýz
Aþýlanma durumu

Erkek

Toplam

Sayý

Yüzde*

Sayý

Yüzde

Sayý

Yüzde**

P

Hiç aþý yapýlmayan
Eksik aþýlý
Tam aþýlý
Sadece polio
Bilmiyor*

486
1213
328
161
6

22.2
55.3
14.9
7.3
.3

737
1667
444
255
12

23.7
53.5
14.3
8.2
0.4

1204
2880
772
416
18

2.27
54.2
14.5
7.8
0.3

0.719
0.364
0.874
0.362
1

Toplam

2194

100

3115

100

5309

100

*Anne, çocuktan bir süre ayrý kaldýðý için aþýlanma durumunu bilmiyor. **Sütun yüzdesi.
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Tablo VII. Çalýþmaya alýnan çocuklarýn yaþ gruplarýna göre aþýlanma oranlarý
6 aydan küçük

6-11 ay

12-17 ay

18-23 ay

Aþý durumu

Sayý

Yüzde

Sayý

Yüzde

Sayý

Yüzde

Sayý

Yüzde

Hiç aþý yok
Eksik Aþýlý
Tam Aþýlý
Sadece polio
Bilmiyor

520*
512*
105*
97
3

42.1
41.4
8.5
7.8
0.2

327
900
252
142
3

20.1
55.4
15.5
8.7
0.2

204
737
200
99
4

16.4
59.2
16.1
8
0.3

171*
731*
215
78
8

14.3
60.7
17.9
6.5
0.7

Toplam

100

100

100

100

* p<0.001

arttýðý ifade edilmiþtir. Çalýþmamýzda aþýya
güvensizlik veya þüpheli bakma oranýný
%0.1'den daha düþük bulduk. Aþý sonrasý çocuklar
ateþleniyor diye aþý yaptýrmayanlarýn oraný, yine
%0.1den az olduðu görüldü. Hiç aþý yapýlmayan
ailelerde, bu durumun nedeni sorulduðunda
hemen hepsi aþý için kendilerine ulaþýlmadýðýný
belirttiler. Kendilerinin neden aþýya götürmedikleri sorulduðunda ise ihmal ettiklerini
ifade ettiler.
Çalýþmamýzda annenin eðitim düzeyinin
çocuklarýn aþýlanmasý üzerinde anlamlý derecede
etkisi olduðu gözlenmiþtir. Aradaki fark anlamlý
olmakla birlikte okuma-yazma bilenlerin de
aþýlanma oranlarý kabul edilebilir düzeylerin çok
altýndadýr. Köyde oturan ailelerin çocuklarýn
aþýlanmasý da ilçe merkezindekiler ile karþýlaþtýrýldýðýnda arada anlamlý fark bulunmuþtur.
Ancak ilçe merkezindeki aþýlanma oranlarý da
çok düþük olmasý aþýlanmada birçok sorunun
olduðunu göstermektedir.
Difteri-Boðmaca-Tetanoz (DBT) 1-3 aþýlarýna
2001 yýlý için aþýya devamsýzlýk, Þanlýurfa
genelinde %30.2, Güneydoðu Anadolu
bölgesinde %25, Türkiye genelinde %8 iken
çalýþmamýzda %54.2 çýkmasý önemli bir farktýr8.
Bu farkýn önemli bir nedeni nüfus yoðunluðu
ve saðlýk teþkilatýnýn yetersizliði olarak görünmektedir. Çünkü çalýþmanýn yapýldýðý zaman
içerisinde 100.000'den daha fazla nüfusa sahip
Viranþehir ilçe merkezi, buraya baðlý 150 adet
köy ve bir o kadar mezraya sadece iki adet Saðlýk
Ocaðý ve bir adet Verem Savaþ Dispanserinin
yeterli aþýlanma hizmetini götürmesi elbette
mümkün deðildir. Ceylanpýnar ilçesinin durumu
da bundan farklý deðildir.
Saðlýk Bakanlýðýnýn yeni uygulamaya koyduðu
Sözleþmeli Personel uygulamasý bu ve benzer
bölgelerde personel açýsýndan büyük rahatlama

saðlayacaðý kesindir. Ancak bu personele yeterli
eðitim ve alt yapý ve ulaþým desteði zorunludur.
Konya il merkezinde Bodur ve arkadaþlarýnýn6
1997 yýlýnda yaptýðý bir çalýþmada çocuklarý
düzenli aþýya götürme oraný %81.8 olarak tespit
edilmiþtir. Bu çalýþmada annelerin %82i
çocuðunu aþýya vaktinde götürdüðü bulunmuþ
ve aþý ortalamasý Türkiye genelinden yüksek
olduðu bildirilmiþtir. Ýlgili yazar bu durumu
çalýþmanýn þehir merkezinde yapýlmasýna
baðlamýþtýr. Benzer bir oran, yine ayný yýlda
Adana ilinde yapýlan bir çalýþmada bulunmuþ
ve tam aþýlý olma oraný %82, eksik aþýlý olma
oraný ise %18 olarak bulunmuþtur9. Aradaki
farklar göz önüne alýnýnca sosyo-ekonomik
çevre, eðitim düzeyi, çocuk sayýsý, saðlýk
teþkilatýnýn nicelik ve niteliðinin önemi daha iyi
anlaþýlmaktadýr.
Çalýþmamýzda altý aylýktan daha küçük çocuklarda hiç aþý yapýlmayanlarýn oraný %42 iken,
aylar ilerledikçe düþmekte ve 18-23 aylýklarda
bu oran %14.3'e inmektedir. Tam aþýlý olanlarýn
oraný ise artýþ az olmakla birlikte %8.5'dan
%17.9'a yükselmektedir. Bu oranlar gecikmeli
de olsa aþýlarýn çocuklarýn bir kýsmýnda
tamamlanabildiðini göstermektedir.
Sosyoekonomik çevre, eðitim ve ailenin ekonomik durumu aþýlanma oranýný etkilemektedir;
ancak istenen aþý düzeylerine sadece bu
durumlarýn düzeltilmesi ile ulaþýlmasýnýn
mümkün olmadýðý bildirilmiþtir 10 . Baþta
pratisyen hekimler olmak üzere saðlýk
personelinin eðitilmesinin aþýlanmaya çok
olumlu etkiler yaptýðý da gösterilmiþtir11.
Beklenenin tersine ailelerde aþýya karþý bir
direncin olmadýðý tespit edildi. Ancak çocuðunu
kucaðýna alýp saðlýk kuruluþuna götürecek kadar
da bilgi sahibi olmadýklarý görüldü. Özellikle
köy ve mezralarda oturan ailelerin böyle bir
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þanslarý çok düþük düzeylere inmektedir. Çocuk
ilçe merkezine ancak bir rahatsýzlýðý varsa
getirilmekte bu durumda saðlýk ocaðýna aþýya
gitmek çoðu zaman mümkün olmamaktadýr.
Eðer kesin kontrendikasyon yoksa bu çocuklarýn
muayene edildiði yerlerde aþýlanmasý gerekir.
Þanlýurfa ili Viranþehir ilçesi ile Ceylanpýnar
ilçeleri ve bu ilçelere benzeyen tüm ilçelerde
yeterli aþýlanma oranlarýna çýkabilmek için
aileler yardýmcý olmaya hazýrdýr. Aþýya karþý
herhangi bir direnç söz konusu deðildir. Aþýlama
için Ulusal Aþý Günleri ve benzeri çalýþmalar çok
yetersizdir. Benzer popülasyon tekrar tekrar
aþýlanmaktadýr. Bu ve benzeri bölgelerde
kýzamýk salgýnlarýnýn çýkma tehlikesi vardýr.
1995 yýlýndan beri sürdürülen polio eradikasyon
programý çerçevesinde yürütülen çalýþmalar
sonucunda özellikle polio aþýsýnda hedeflenen
%95-100 oranýnýn çok uzaðýnda kalýnmýþtýr.
Saðlýk ocaðý ve saðlýk ekibinin çok yetersiz
olduðu yerlerde diðer önlemlerin yanýnda
aþýlanmada kaçýrýlmýþ fýrsatlarýn deðerlendirilmesi ilk akla gelen çözümlerden
birisidir12. Saðlýk kuruluþlarýna herhangi bir
nedenle gelen her çocuðun aþýlanma durumunun deðerlendirilmesi ve kesin kontrendikasyon yoksa o anda aþýlanmasý büyük
faydalar saðlayacaktýr. Saðlýk Ocaklarýnda DBToral polio aþýsýndan önce BCG aþýsýnýn yapýlmasý
için çocuðu Verem Savaþ Dispanserine
gönderilmesi ve Dispanserde belli günlerde aþý
yapýlmasý aþýlanmayý ciddi aksatmaktadýr. Aþý
yapýldýktan sonra BCG aþýsý için Dispansere
gönderilmesinin olumlu katkýsý olabilir.
Sonuç olarak bu çalýþma saðlýk hizmetinin çok
yetersiz olduðu Viranþehir ve benzeri büyük
ilçeler ve bunlara baðlý köy ve mezralardaki
insanlarýn aþýlanmaya karþý tutumlarýnýn olumlu
olduðunu göstermiþtir. Ancak özellikle bu ve
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benzeri yerleþim yerlerindeki aþýlama çalýþmalarýnýn acil olarak yeniden gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
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