
/

A  A 

DHA (/haber-kaynag�/dha/3) 17 Aralık 2020 Perşembe, 14:46

Sağlık Bakanlığı B�l�m Kurulu Üyes� Prof. Dr.
Den�z Çalışkan: "Çarşambadan �t�baren
aşılama başlayacak"
B�l�m Kurulu Üyes� Prof. Dr. Den�z Çalışkan, Ç�n menşel� koronav�rüs aşısının
önümüzdek� hafta çarşamba gününden �t�baren sağlık çalışanlarında
uygulanmasına başlanacağını söyled�.
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Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Halk Sağlığı Anab�l�m Dalı Öğret�m Üyes� Prof.
Dr. Den�z Çalışkan, koronav�rüs aşısının bu kadar kısa sürede üret�lmes�n�n,
pandem�n�n sonlandırılmasında çok c�dd� b�r dönemeç olduğunu söyled�.

Prof. Dr. Çalışkan, aşının tek çare olmadığını; ancak aşıyla toplumsal bağışıklık
düzey�n�n yüzde 60’ın üzer�ne çıkmasıyla normal yaşama b�r m�ktar daha erken
dönmen�n sağlanab�leceğ�n� kaydett�. Prof. Dr. Çalışkan, Ç�n menşel� aşının
Türk�ye'de sağlık çalışanları öncel�kl� olmak üzere uygulanmasına gelecek
haftadan �t�baren başlanacağını bel�rterek, "Sonrasında 65 yaş üstü ve ek
hastalığı olan b�reyler�m�z aşılanacak. Sonra 'k�l�t personel' ded�ğ�m�z
öğretmenler�m�z, bakım h�zmet�nde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında
çalışan b�reyler aşılanacak" ded�.

'YÜZDE 60 İÇİN 120 MİLYON DOZ AŞI'

Prof. Dr. Çalışkan, toplumsal bağışıklığın yüzde 60'a çıkması �ç�n 120 m�lyondan
fazla aşı gerekt�ğ�ne d�kkat çekerek, "Bunu sağladığımız takd�rde
öğretmenler�m�z�n aşılanmasından sonra okulların açılması önümüzdek� �k�nc�
dönemde mümkün olab�lecek d�ye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çalışan
a�leler�n çocuklarının okuldan ayrı kalmasının pek çok sosyal pek çok tıbb�
soruna da yol açtığını gözleml�yoruz" �fadeler�n� kullandı.

'ÇARŞAMBADAN İTİBAREN'

Aşılama planını �l sağlık müdürlükler�n�n yapacağını bel�rten Prof. Dr. Çalışkan,
"Her �lde sağlık personel� öncel�kl� aşılanmaya başlanacak. Önümüzdek� hafta
çarşambadan �t�baren yen� yıla aşılanma hızlı b�r şek�lde, a�le hek�mler� de 65 yaş
üstü vatandaşlarımızı, ek hastalığı olan vatandaşlarımızı davet ederek aşılamaya
başlayacaklar. B�z aşılama h�zmetler�nde Türk�ye olarak çok güçlü b�r ülkey�z. Aşı
tak�p s�stem�m�z son derece �y� çalışıyor. O nedenle herhang� b�r �zd�hama yol
açmadan randevu �le aşılarımızı çok hızlı b�r şek�lde günde 1 m�lyonun üzer�nde
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açmadan randevu �le aşılarımızı çok hızlı b�r şek�lde günde 1 m�lyonun üzer�nde

k�ş�ye yapab�lecek şek�lde �lg�l� genel müdürlüğümüz, halk sağlığı genel
müdürlüğümüz çalışmalarını tamamlamış durumda. Çok kısa b�r süre �çer�s�nde
yen� yılın �lk ayı �çer�s�nde aşılamalar hızlı b�r şek�lde yapılacak" ded�.

EN AZ 100-120 MİLYON DOZ AŞI TEMİN ETMEMİZ GEREKİYOR

Prof. Dr. Çalışkan, tüm dünyanın aşıları tak�p ett�ğ�n�, Türk�ye’n�n de yeterl� doza
er�şmek �ç�n tüm aşı üret�c� f�rmalarla ve yerl� üret�m� destekleme noktasında
çalışmalar �çer�s�nde olduğunu �fade ett�. Prof. Dr. Çalışkan, "Kısa süre �çer�s�nde
en az 100-120 m�lyon doz aşı tem�n etmem�z gerek�yor, özell�kle kış ayı dönem�
�çer�s�nde. O nedenle bakanlığımız aşı tedar�k� �le �lg�l� farklı seçenekler� de
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masaya yatırdı. Ama yerl� aşının üret�lmes�n�n de n�san ayı �çer�s�nde
gerçekleşeceğ� düşünülüyor. Aşı olsak da maske, mesafe, tem�zl�k kurallarına
uyacağız" d�ye konuştu.
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