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Arkaplan
1.
DSÖ Avrupa Bölgesinde, son yıllarda meydana gelen mülteci ve göç hareketlerinin
büyüklüğü ve bölgedeki üye ülkelerin yüz yüze geldiği süregelen göç fenomeni ile ilgili
karmaşıklıklar, ülkenin coğrafi sınırları içinde ve dışında önemli halk sağlığı sorunlarına
koordineli yanıt gerektiren bir durumu ortaya koymaktadır. Bu tür toplulukların sık ve
sürekli hareketleri, çoğu zaman riskli göç güzergâhları ve mülteciler için aşırı kalabalık
yaşam koşulları içerir. Göç eden kişiler, transit veya varış ülkelerinin bir kısmındaki aşıların
eksik olması halinde, Avrupa Bölgesinde aşı ile önlenebilir hastalıkların yayılma riskini
artırabilir.
2.
Aşıyla önlenebilir hastalıklar açısından en büyük riski taşıyan grup, Avrupa
Bölgesi'ndeki toplam göçmen nüfusun % 25'ini oluşturan küçük çocuklardır. Halk sağlığında
"en uygun satın alma" olarak kabul edilen bağışıklama programlarına eşit erişim ve
zamanında dağıtım, korunmasız mülteci ve göçmen popülasyonunun yanı sıra yerleşik ülke
nüfusunda da aşı ile önlenebilir hastalıkların yükünü ve bulaşmasını azaltacaktır.
3.
2015-2020 Avrupa Aşı Eylem Planı 2014’te EUR / RC64 / R5 kararı ile kabul edildi.
DSÖ Avrupa Bölgesinde Mülteci ve Göçmen Sağlığı için Strateji ve Eylem Planı 2016’da
uygun bulunan, mülteci ve göçmenler de dahil tüm savunmasız nüfusların her üye devlette
aşıya adil bir şekilde erişimini teşvik etme -EUR / RC66 / R6 kararı ile onaylandı. Bu kilit
ilkeler, halk sağlığı olaylarının etkili gözetim ihtiyacını, toplumsal cinsiyete duyarlı ve
kültürel açıdan uygun aşılama bilgi ve hizmetlerini Avrupa Bölgesindeki mülteci ve
göçmenlerin, uluslararası gezginlerin ve ötekileştirilmiş savunmasız toplulukların
ihtiyaçlarına göre seçilmesinin taslağını oluşturmuştur. Bölgedeki benzeri görülmemiş bu
akın ve hareketin oranı ile ilgili gereksiz gecikmeler olmaksızın, kızamık, kabakulak,
kızamıkçık ve çocuk felci aşısı bulunan göçmenlerin ve mültecilerin aşılanması ihtiyacı
DSÖ-UNHCR-UNICEF ortaklığında 2015 yılında yayınlanan; DSÖ Avrupa Bölgesinde
mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin aşılanmasına ilişkin genel ilkeler kılavuzunda
vurgulanmıştır.
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Hedefler
4.

Teknik Brifing hedefleri:

•

DSÖ Avrupa Bölgesinde, mülteci ve göçmenlere aşılama hizmetlerinin adil
biçimde sağlanmasının önemini vurgulayarak, aşı ile önlenebilir hastalıkların
sebep olduğu çocuk morbidite ve mortalitesini önlemek;
Var olan bölgesel politikaların ulusal bazda uygulanmasını etkileyen faktörleri
kapsamlı bir şekilde anlamak ve mevcut bağışıklama hizmetlerini mülteci ve
göçmenler için kullanmak;
Mülteci ve göçmenlere yönelik bağışıklama hizmetlerinin sağlanması
konusunda izleyici ülke temsilcilerinin ve diğer kişilerin deneyimlerini
paylaşmak; ve
Ulusal ve bölgesel düzeydeki yaklaşımların uyumlaştırılması ve stratejik
halk sağlığı müdahalelerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere daha geniş
siyasi destek için ihtiyaç ve fırsatları tartışmaktır.

•

•

•

Beklenen Sonuç
5.
Brifingin beklenen çıktısı, Avrupa Bölgesindeki aşı ile önlenebilir hastalıkların sebep
olduğu morbidite ve mortaliteyi önlemek için mülteci ve göçmenlere yönelik bağışıklama
hizmetlerinin sağlanmasını ve uygulanmasını daha iyi anlamaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün
bu alandaki çalışmalarının paylaşılması için bir platform da olan aşı ve göçle ilgili bu brifing,
2014 ve 2015 yıllarında Avrupa Bölgesel Komitesi'nin 64. ve 65. oturumlarında toplanan göç
ve sağlıkla ilgili daha önce yapılmış teknik brifingleri tamamlamaktadır. Bu teknik brifing
dizisinin temel amacı, özellikle son zamanlarda yaşanan büyük ölçekli mülteci ve göçmen
nüfusundan etkilenen ülkelerde aşılama hizmetlerinin sağlanması konusunda üye devletlerin
katılımını sağlamaktır.

Taslak Program
Zaman
10 dakika

30 dakika

Konu/Konuşmacı
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin hoş geldiniz ve bilgilendirme konuşması
• Robb Butler ve Santino Severoni
Avrupa Komisyonu (onaylanacak)
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR) (onaylanacak)
Üye Devletlerin Sunumları
• Almanya, İtalya, Yunanistan, Rusya Federasyonu, İsveç ve Türkiye
Panel tartışması

10 dakika

• Göçmenlere ve mültecilere bağışıklama hizmetleri sağlama konusunda ne gibi
sorunlar / eksiklikler var?
• Ulusaltı düzey hangi faktörler hizmet sunumunun sağlanmasını etkilemektedir ve
pozitif tecrübeler diğer ülkelerle nasıl paylaşılır?
• Üye devletler, göçmen ve mültecilere aşılama hizmetlerinin sağlanmasında
oluşan eksikler için DSÖ’den ne talep ediyor?
• Özet ve kolaylaştırıcılar tarafından sonraki adımlar

5 dakika
5 dakika
5 dk her üye devlet için
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