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GİRİŞ VE AMAÇ 1
 Sağlık çalışanları Coronavirus infeksiyonu

açısından risk altındadır ve bu pandemide birçok 

arkadaşımızı kaybettik

 Coronavac aşısı (Çin aşısı) birçok ülkede 

kullanılmasına rağmen yayınlanmış yazı çok azdır

 Aşının toplumsal düzeyde etkisini değerlendiren 

bir çalışma da yayınlanmamıştır



GİRİŞ VE AMAÇ 2
 Ülkemizde yakın zamana kadar sadece 

Coronavac aşısı vardı

 Bir milyondan fazla sağlık çalışanı Ocak 

ortasından başlayarak aşılandı (o zaman sadece 

Çin aşısı vardı) ve 3. dalgadan önce etkin 

korumaya ulaştı

 Bu çalışmanın amacı Çin aşısının sağlık çalışanları 

ölümleri üzerindeki etkisini incelemektir



YÖNTEM
 Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Odası verileri 

kullanıldı

 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-

koronavirus-tablosu.html#. (17 Mayıs 2021).

 https://siyahkurdele.com/ (17 Mayıs 2021).

 En başından beri aşılama hakkı olan doktor, 

hemşire, eczacı ve diş hekimleri ayrıca

değerlendirildi

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://siyahkurdele.com/


SONUÇ 1
 Aşılama öncesi dönemde 227 olan ölüm sayısı 

aşıdan sonra 17’ye düşmüştü

 Sağlık çalışanı ölümlerinin toplam ölümlere oranı 

binde 9’dan binde 1’e düşmüştü

 Ölenlerin yaklaşık yarısı değişik nedenlerle aşı 

yaptırmamıştı

 Bu veriler Coronavac aşısının sağlık 

çalışanlarında ölümü yaklaşık %95 azalttığını 

göstermektedir 



SONUÇ 2
 Aşılı olup ölenlerin hepsinde en az bir risk 

faktörü vardı

 Aşılı olup ölenler daha yaşlı idi (ortalama yaş 

70’e 62 yıl)

 Aşılama öncesi dönemde ölenlerin yaklaşık %28’i 

55 yaştan gençti

 Aşılı olup ölenlerin en genci 56 yaşında idi



YORUM 1
 Bu araştırma dünyada Coronavac aşısı ile ilgili 

yayınlanmış ilk popülasyon çalışmasıdır

 Coronavac aşısı ölümleri yaklaşık %95 

azaltmaktadır

 Aşıya rağmen ölüm olabilmektedir

 Aşının ne kadar süre ile koruyucu olacağı 

bilinmemektedir



YORUM 2
 Aşı oldum düşüncesi ile korunma kuralları 

(MASKE, MESAFE, HİJYEN) ihmal 

edilmemelidir

 Riskli gruplarda aşı programında değişiklik (aşı 

sayısı, aşı dozu) gerekebilir

 Coronavac muhtemelen İngiliz varyantına da 

etkilidir (aşının etkili olduğu dönemde ülkemizde 

İngiliz varyantı hakimdi)



SON SÖZ

 Coronavirus aşıları insan aklının ve bilimin 

zaferidir

 Mutlaka aşı olunmalıdır

 PANDEMİSİZ GÜNLER




