
AstraZeneca aşısı, koronaya karşı aşılama programından çıkartılıyor 
 
Hükûmet, Halk Sağlığı Enstitüsü ve Vorland Komitesi’nin tavsiyesini dikkate 
alarak AstraZeneca'yı Norveç aşılama programından çıkarıyor. Hükûmet, bu 
aşının gönüllülüğe dayalı şekilde nasıl kullanılabileceğini değerlendirirken, 
aynı zamanda Janssen aşılarıyla bir acil durum deposu hazırlamaktadır. 
 
AstraZeneca aşısı yapılmasına, nadir fakat ciddi yan etkilerin bildirilmesi üzerine 11 
Mart 2021'de ara verilmiştir. Tıpkı AstraZeneca aşısı gibi Janssen aşısı da, AstraZeneca 
ile aynı türde yan etkiler gösterebilen bir viral vektör aşısıdır. Janssen aşısı henüz 
Norveç'te kullanılmaya başlanmamıştır. 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü, AstraZeneca ve Janssen aşılarının Norveç aşılama programından 
çıkarılmasını önermiştir. Hükûmet, Lars Vorland liderliğindeki bir uzmanlar grubundan, 
bu aşıların Norveç'te kullanılıp kullanılmayacağına dair nihai karar verilmeden önce 
kullanımlarına dair bir değerlendirme yapılmasını istemiştir. Uzmanlar grubu, nadir 
görülen ciddi yan etkiler riski nedeniyle aşılama programında AstraZeneca ve Janssen 
aşılarının kullanılmamasını tavsiye etmektedir. Bu öneri, Norveç'teki bulaş oranının 
düşük olması ve diğer aşıların tedarikinin iyi olduğu gerçeği ışığında 
değerlendirilmelidir.  
 
- Hükûmet, AstraZeneca aşısının Norveç'te, gönüllü olarak dahi, kullanılmamasına karar 
verdi. Norveç'te gördüğümüz nadir ancak ciddi yan etkiler, riskin faydadan daha ağır 
basmadığını gösteriyor. Bu, özellikle, gelecekte önemli ölçüde daha fazla mRNA aşısı 
beklediğimiz ve birinci ile ikinci aşı dozu arasındaki zaman aralığının uzatılarak daha 
fazla insanın daha hızlı şekilde aşılanmasının sağlandığı için geçerlidir, diyor Sağlık ve 
Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.  

AstraZeneca bağışı 
AstraZeneca ve Janssen ile imzalanan AB anlaşması, diğer ülkelere aşı bağışında 
bulunulmasına olanak tanımaktadır. Olası çözümlerden biri, AB ülkelerinin Norveç'e 
verdikleri dozları geri almalarıdır. Diğer bir çözüm de, Covax aşı işbirliği çerçevesinde 
aşı dozlarının başka ülkelere gönderilmesidir. Hükûmet şimdi bunun pratikte nasıl 
çözüleceğine ilişkin çalışmaları başlatıyor.  

- Bunu, Avrupa Komisyonu ve AstraZeneca ile anlaşmaya dahil olan AB ülkeleri ile 
işbirliği içinde yapacağız. AstraZeneca, hem Avrupa İlaç Ajansı hem de Norveç İlaç 
Ajansı tarafından onaylanmış bir aşıdır. Bu, birçok ülkede kullanılan etkili bir aşıdır ve 
bu nedenle Norveç'in dozlarının, Norveç'inkinden daha ciddi bir salgın durumuna sahip 
olabilecek ülkelerde yararlı olmasını sağlayacağız, diyor Høie  
 
Norveç, aşının kullanımı bu ülkede duraklatıldığında başka ülkelerin yanı sıra İsveç ve 
İzlanda'ya ödünç aşı dozları vermiştir. Regjeringen.no sayfasından daha fazla bilgiye 
ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-laner-ut-astrazeneca-doser-til-sverige-og-island/id2845483/


 
Janssen gönüllüğe dayalı olarak kullanılabilir 
Hükûmet, Janssen aşısının Norveç aşılama programındaki kullanımının bekletilmesine 
devam edilmesine karar vermiştir. Değişen bulaş yoğunluğu, yeni virüs çeşitleri, aşı 
teslimatlarıyla ilgili öngörülemeyen sorunlar ve yan etkilerle ilgili olası yeni bilgiler 
başka değerlendirmelere yol açabilir.  
 
FHI, aşının aşılama programı dışında gönüllü olarak kullanılmasını tavsiye etmezken, 
Vorland Komitesi viral vektör aşılarının aşılama programı dışında nüfusa sunulması 
gerektiği konusunda hemfikirdir. Komite, bunun pratikte nasıl ve ne ölçüde yapılması 
gerektiği konusunda ise görüş birliğine sahip değildir.  
 
Hükûmet, komitedeki azınlığın bireyin kendi durumunu en iyi şekilde 
değerlendirebileceği ve her bir bireyin riskin kabul edilebilir olup olmadığını kendisinin 
değerlendirmesi gerektiğine dair görüşünü benimsemektedir. Bu durumda, her bireyin 
iyi ve güncel bilgilere ulaşmasını sağlamak bilhassa önemlidir. Aşının ancak sağlık 
personellerinin iyi bir bilgilendirmesi ve rehberliği sonrasında ve gönüllü olarak 
yaptırılması öngörülmektedir. 
 
- Norveç Sağlık Müdürlüğü’nden, bunun nasıl uygulanabileceğinin araştırılmasını 
isteyeceğiz. Sağlık Müdürlüğü’nden bu durumda hangi kriterlerin uygulanması 
gerektiği, risk hakkında nasıl bilgi verileceği, aşının nerede ve kim tarafından 
yapılacağı hususlarının değerlendirilmesini isteyeceğiz. Eğer Janssen aşısı 
kullanılacaksa, ücretsiz olacaktır ve aşıyı alanlar, yan etkilerin oluşması durumunda 
yanlış tedavi tazminatı düzenlemesi (pasientskadeerstatning) kapsamına girecektir, 
diyor Høie. 

Janssen aşılarından bir acil durum deposu 
Norveç, 3,77 milyon doz Janssen aşısı sipariş etmiştir ve şu anda Halk Sağlığı Enstitüsü 
yaklaşık 72.000 doz stoklamıştır. Bu aşının saklama süresi iki yıla kadardır. 
Önümüzdeki aşı teslimat durumu, ne kadar az tedarikçimiz olursa o kadar kırılgan olur. 
Ayrıca salgın durumu değişebilir. Bu nedenle Hükûmet, Halk Sağlığı Enstitüsü’nün 
önerisine uygun olarak Janssen aşısından bir acil durum deposu oluşturulmasına karar 
vermiştir. Acil durum stoğunun ne kadar büyük olması gerektiğini değerlendirme 
görevi FHI’ye verilmiştir. Bunun ötesindeki dozlar için, tıpkı AstraZeneca için olduğu 
gibi, bağışlama olasılığı değerlendirilecektir.  

 

 

 


