Avrupa Aşı Haftası – Zsuzsanna Jakab, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa
Bölge Ofisi Direktörü’nün Mesajı

WHO/Franz Henriksen

20 Nisan 2015
Avrupa Aşı Haftasının, bu yıl 10uncu yılını kutluyoruz. Bu da bize dönüp geçen on yıl da neler yapıldığına
ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde aşıyla korunabilir hastalıklar alanında elde edilen başarılara
bakmamız için fırsat veriyor. Aynı zamanda, biraraya geldiğimizde, önümüzdeki karşıt görüşlere ve
elimizdeki fırsatlara bir kez daha bakma olanağı veriyor. Bu yılın teması “aşılama için kararlılık” Bu tema
bizi politik ve profesyonel etkilerden kişisel kararlılığa doğru yol almaya yöneltiyor.
Avrupa Bürosuna üye ülkeler bu kararlılığı 2014 yılında 2015-2020 dönemi için yol haritasını çizen, Avrupa
Aşı Planını onaylayarak göstermiştir. Bu son 10 yılda elde edilen önemli başarılardan sadece bir tanesi.
Üye ülkeler ve ortaklarımız ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi olarak poliodan arınmış olma
durumunun sürdürülmesi, 22 Avrupa ülkesindeki kızamığın ve 23 ülkede kızamıkçığın endemik geçişinin
kırılması ve 42 ülkede ulusal aşı danışma kurullarının oluşturulması başarılarını kutluyoruz. Aşı
teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi ve Üye Ülkelere pnömokok , rotavirus, HPV ve
Haemophilus influenzae tip B gibi daha önce hedeflenmeyen hastalıklara yönelik yeni aşıların tanıtımını
başarmamızı kutluyoruz.
Bu başarıları kutlarken, bu gayretlerin yeterli olmadığının da farkındayız. Avrupa Bölgesinde 2014 yılında
6000 den fazla kızamıkçık ve 16000 kızamık vakası bildirilmiş ve birçok ülke 2015 yılına devam eden
kızamık salgınları ile başlamıştır. Ulusal düzeyde, yüksek bağışıklama kapsama oranlarına rağmen her
ülkedeki aşılanmamış küçük gruplar bu ve diğer hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır.
Bağışıklamada farlılıkları azaltmak sadece acil değil aynı zamanda zor bir gayrettir Avrupa Aşı Haftası
mesajı çok açıktır: Bölgede bağışıklama hedeflerinde kararlılığı sürdürmek her zamankinden daha
önemlidir.
Son on yılda dünya çok değişti ve hem biz hem de ortaklarımız bu değişime ayak uydurmak zorundayız.
Küreselleşmenin artması hem insanların hem de hastalıkların daha kolay ve daha hızlı hareket etmesi
anlamını taşımaktadır. Avrupa Bölgesindeki her aşı ile önlenebilir hastalık salgını ortak güvenlik açıklarını
ve Avrupa sürveyans ve sağlık sistemlerini güçlendirmemizin önemini ortaya koymaktadır.

Her yıl, Avrupa Aşı Haftası bağışıklama konusunda eğitim, savunuculuk, bilgilendirme, farkındalığı
arttırma ve teşvik etmeyi kapsayan bir tartışma ortamı sağlamaktadır. Hafta boyunca, profesyoneller ve
gönüllüler, ulusal sağlık otoriteleri ve sağlık personeli, ana-babalar ve çocuklar, aşılar hayat kurtarır
mesajını yayarak kararlılıklarını göstereceklerdir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde yaşayan
herkesin sağlığının korunması gayretlerine destek verenlere teşekkürlerimi sunmak isterim.
Son 10 yıllık başarılar için tebrik eder ve önümüzdeki on yıl için başarı dileklerimi sunarım.
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