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astane, poliklinik, özel muayenehane, kronik
hastalara bak›m veren kuruluﬂlarda çal›ﬂan
veya evlerde sa¤l›k hizmeti veren sa¤l›k personeli (doktor, hemﬂire, ebe, acil servis personeli,
diﬂ hekimi, t›p fakültesi ö¤rencileri, diﬂ hekimli¤i
fakültesi ö¤rencileri, hemﬂirelik okulu ö¤rencileri, laboratuvar teknisyenleri, gönüllü olarak hastane veya sa¤l›k hizmeti verilen di¤er kurumlarda
çal›ﬂanlar, idari personel) hastalar›n respiratuar
sekresyonlar›, infekte kan veya vücut s›v›lar›yla
temas nedeni ile bir k›sm› aﬂ›yla korunulabilen
farkl› hastal›klar aç›s›ndan toplum geneline göre
artm›ﬂ infeksiyon riski alt›ndad›r (1,2). ‹nfekte
sa¤l›k personeli çal›ﬂt›klar› ortamlarda hastalara,
di¤er sa¤l›k personeline ve kendi aile bireylerine
de hastal›¤› bulaﬂt›rmaktad›r (1,2). Bu nedenle
özellikle aﬂ› ile önlenebilen hastal›klara karﬂ›
sa¤l›k personelinin immün olmas› sa¤l›k personelinin korunmas›n› sa¤lamas› yan›nda sa¤l›k hizmeti verilen ortamlarda ve toplumda bu hastal›klar›n yay›l›m›n›n önlenmesinde temel noktalardan birini oluﬂturur. Günümüzde herhangi bir kurumda hastalara hizmet veren kiﬂiler için immünizasyon programlar›n›n oluﬂturmas› ve uygulanmas› giderek önem kazanmaktad›r (1,2).
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Sa¤l›k personelinin immünizasyonu aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde hastal›klar, kuvvetle
aﬂ›lan›lmas› önerilenler, aﬂ› yap›lmas› önerilenler olarak de¤erlendirilebilir (Tablo 1) (1).
1. SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N KUVVETLE ‹MMÜN‹ZASYON ÖNER‹LEN HASTALIKLAR
Nozokomiyal infeksiyon riski fazla olan ve tamam› aﬂ› ile önlenebilen hepatit B, influenza, k›zam›k, kabakulak, k›zam›kç›k ve suçiçe¤i için
sa¤l›k personelinin immünizasyonu kuvvetle
önerilmektedir (1,3).
Hepatit B
Sa¤l›k personeli için hepatit B virüs (HBV) infeksiyonlar› en önemli infeksiyon tehditlerindendir. Mesleki nedenlerle hepatit B infeksiyonu geçirme riski, perkutan yolla (i¤ne batmas›,
laserasyon gibi), mukoza yoluyla (oküler veya
mukoz membran) veya parenteral yolla kan veya
kan içeren vücut s›v›lar›yla temas s›kl›¤›n›n artmas›yla artar. Direkt hasta veya kanla temas› olmayan sa¤l›k personeli, toplumun geneline göre
artm›ﬂ risk taﬂ›mazlar (4,5). Hepatit B virüsü ile
infekte bir materyalle perkutan temas sonras›
sa¤l›k personelinde infeksiyon geliﬂme olas›l›¤›
temas edilen materyal HBeAg negatif ise %5, temas edilen materyal HBeAg pozitif ise %20’den
fazlad›r (6). Uygulanan hepatit B immünizasyon
programlar›na ra¤men Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde 1993 y›l› içerisinde, kan veya infekte vücut s›v›s›yla temas yoluyla 1450 sa¤l›k
personelinin HBV ile infekte oldu¤u ancak bu say›n›n 1985 y›l›ndaki say›ya göre %90 azalma gös63
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Temas sonras› profilaksi (Tablo 2):
HBsAg pozitif kan veya vücut
s›v›lar› ile temas eden ve HBV
infeksiyonuna karﬂ› immün
olmayan kiﬂilere 0.06 mL/kg IM
olarak mümkün olan en k›sa
sürede uygulanmal›d›r (Perkutan
veya mukozal yolla temastan
7 günden fazla süre geçtikten
sonra verilen HBIG’›n etkinli¤i
hakk›nda yeterli bilgi mevcut
de¤ildir).

Temastan sonra mümkün
olan en k›sa sürede
0.06 mL/kg IM uygulanmal›d›r.
Hepatit B aﬂ› program›na
baﬂlanmam›ﬂ ise bir ay sonra
ikinci kez HBIG verilmelidir.

Hepatit B
immünglobülin
(HBIG)

Endikasyonlar

ED‹C‹ AJANLAR
Temas öncesi: Kan veya vücut
s›v›lar› ile temas riski olan sa¤l›k
personeli için endikedir.
Temas sonras›: Hepatit B
immünglobülin (HBIG) ve
aﬂ› uygulamas›na karar vermede;
kayna¤›n HBsAg pozitif veya
negatif olmas› ve temas eden
sa¤l›k personelinin
immünizasyon durumu
dikkate al›n›r (Tablo 2).

Primer aﬂ› program›
ve rapel(ler)

SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N KUVVETLE ÖNER‹LEN ‹MMÜN‹ZE
Rekombinant
1. ve 2. doz 4 hafta ara ile
hepatit B (HB) aﬂ›s›
intramüsküler (IM) uygulan›r,
3. doz 2. dozdan 5 ay sonra
yap›l›r. Rapel dozlara gerek
yoktur.

‹mmünize edici
ajan›n jenerik ad›

Tablo 1. Sa¤l›k Personeli ‹çin Önerilen ‹mmünize Edici Ajanlar ve ‹mmünizasyon Programlar›.

Mevcut bilgiler geliﬂmekte
olan fetus üzerinde aﬂ›n›n
istenmeyen etkilerine ait risk
olmad›¤›n› göstermektedir.
Gebelik aﬂ› kontrendikasyonu
de¤ildir. Aﬂ›ya (Baker’s
mantarlar›na) karﬂ› daha
önce anafilaktik reaksiyon
geliﬂmiﬂ olmas› aﬂ›lama
için kontrendikasyondur.

Önlem al›nmas› gereken
majör durumlar ve
kontrendikasyonlar
HBV ile infekte
kiﬂilerde aﬂ›n›n ne
tedavi edici etkisi
ne de yan etkileri
görülür. Mesleki risk
nedeni ile aﬂ›lanacak
kiﬂilerde aﬂ› öncesi
serolojik test yap›lmas›na
gerek yoktur. Hastalar
veya kan ile temas›
olan sa¤l›k personelinin
aﬂ›lamadan 1-2 ay sonra
serolojik cevab›n›n
de¤erlendirilmesi gerekir.

Özel durumlar
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ABD’de 1957 y›l›nda veya
daha sonra do¤an sa¤l›k
personelinin birinci yaﬂ
gününde veya sonras›nda
en az bir ay ara ile iki doz
canl› k›zam›k aﬂ›s›n›n yap›lm›ﬂ
oldu¤u dokümente edilememiﬂ
ise veya k›zam›k geçirdi¤i
doktor taraf›ndan saptanmam›ﬂ
ise veya serolojik olarak
k›zam›¤a karﬂ› immün oldu¤u
gösterilmemiﬂ ise aﬂ› endikedir.
K›zam›¤a karﬂ› immün olmayan
her sa¤l›k personelinin
(ABD’de1957 y›l›ndan önce
do¤anlar da dahil olmak üzere)
aﬂ›lanmas› önerilir.

Bir doz subkutan yap›l›r, en az bir
ay sonra ikinci doz uygulan›r.

Canl› k›zam›k
virüsü aﬂ›s›

Endikasyonlar

ED‹C‹ AJANLAR
‹nfluenza veya komplikasyonlar›
için yüksek riskli hastalarla temas
eden sa¤l›k personeli, sa¤l›k
kuruluﬂlar›nda veya bak›mevlerinde
influenza ve komplikasyonlar› için
yüksek riskli kiﬂilere bak›m veren
sa¤l›k personeli, influenza veya
komplikasyonlar› için yüksek riskli
kronik bir hastal›¤› olan sa¤l›k
personeli veya 65 yaﬂ ve üzerindeki
sa¤l›k personeli

Primer aﬂ› program›
ve rapel(ler)

SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N KUVVETLE ÖNER‹LEN ‹MMÜN‹ZE
‹nfluenza aﬂ›s›
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan
(‹naktif whole-virüs
her y›l belirlenen üç virüs suﬂuna
ve split-virüs aﬂ›lar›)
(genellikle iki tip A ve bir tip B)
karﬂ› haz›rlanan influenza
aﬂ›s› IM uygulan›r.

‹mmünize edici
ajan›n jenerik ad›

Gebelik
‹mmünkompromize
kiﬂiler (immünyetmezlik
hastal›¤›, a¤›r HIV
infeksiyonu, lösemi,
lenfoma, yayg›n
malignansi,
kortikosteroid,
alkilleyici ilaçlar,
antimetabolitler veya
radyasyon nedeni ile)
Anafilaktik reaksiyon
(jelatin veya neomisine
karﬂ›) öyküsü
Yak›n zamanda
immünglobülin
uygulanm›ﬂ olmas›

Yumurtaya karﬂ› anafilaktik
reaksiyon öyküsü olanlar

Önlem al›nmas› gereken
majör durumlar ve
kontrendikasyonlar

Tablo 1. Sa¤l›k Personeli ‹çin Önerilen ‹mmünize Edici Ajanlar ve ‹mmünizasyon Programlar› (Devam).

Kiﬂi k›zam›¤a oldu¤u gibi
rubella ve/veya
kabakula¤a da duyarl› ise
MMR aﬂ›s›n›n kullan›m›
tercih edilmelidir.
Yaln›zca ölü k›zam›k
aﬂ›s› ile aﬂ›lanm›ﬂ
olanlar, ölü k›zam›k
aﬂ›s›ndan sonra canl›
k›zam›k aﬂ›s› yap›lm›ﬂ
olanlar, ölü aﬂ› ile mi?
canl› aﬂ› ile mi? aﬂ›lanm›ﬂ
oldu¤u bilinmeyenler iki
doz canl› k›zam›k aﬂ›s›
ile tekrar aﬂ›lanmal›d›r.

‹nfluenza için yüksek
riskli bir hastal›¤› veya
sa¤l›k problemi olan
hamile kad›nlara aﬂ›
uyguland›¤›nda, aﬂ›n›n
anne veya fetus için
risk oluﬂturdu¤unu
gösteren bir bilgi
mevcut de¤ildir.
Hospitalizasyon riskinin
artmas› nedeni ile
hamileli¤inin ikinci veya
üçüncü trimestrinde olan
sa¤l›k personeline
influenza aﬂ›s›
yap›lmal›d›r.

Özel durumlar

Sa¤l›k Personelinin ‹mmünizasyonu
Kanra G, Kara A, Cengiz AB.
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Primer aﬂ› program›
ve rapel(ler)

Endikasyonlar

Canl› rubella
virüs aﬂ›s›

Bir doz subkutan uygulan›r.
Rapel doz gerekmez.

Birinci yaﬂ gününde veya
sonras›nda canl› rubella
aﬂ›s›n›n yap›lm›ﬂ oldu¤u
dokümente edilememiﬂ ise
veya serolojik olarak rubellaya
karﬂ› immün oldu¤u
gösterilmemiﬂ ise aﬂ› hem
kad›n hem erkek tüm sa¤l›k
personeli için endikedir.
ABD’de1957 y›l›ndan önce
do¤an eriﬂkinlerin (hamile
kalma olas›l›¤› olan kad›nlar
hariç) immün oldu¤u kabul edilir.

SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N KUVVETLE ÖNER‹LEN ‹MMÜN‹ZE ED‹C‹ AJANLAR
Canl› kabakulak
Bir doz subkutan uygulan›r.
Kabakula¤a duyarl› sa¤l›k
virüsü aﬂ›s›
Rapel doz gerekmez.
personeli aﬂ›lanmal›d›r.
ABD’de 1957 y›l›ndan önce
do¤muﬂ olan eriﬂkinlerin
immün oldu¤u kabul edilir.

‹mmünize edici
ajan›n jenerik ad›

Gebelik
‹mmünkompromize kiﬂiler
(immünyetmezlik hastal›¤›,
HIV infeksiyonu, lösemi,
lenfoma, yayg›n malignansi,
kortikosteroid, alkilleyici
ilaçlar, antimetabolitler
veya radyasyon nedeni ile)
Anafilaktik reaksiyon
(neomisine karﬂ›) öyküsü

Gebelik
‹mmünkompromize kiﬂiler
Anafilaktik reaksiyon
(jelatin veya neomisine
karﬂ›) öyküsü

Önlem al›nmas› gereken
majör durumlar ve
kontrendikasyonlar

Tablo 1. Sa¤l›k Personeli ‹çin Önerilen ‹mmünize Edici Ajanlar ve ‹mmünizasyon Programlar› (Devam).

Aﬂ›land›¤›nda hamile
olan veya aﬂ›dan sonraki
üç ay içerisinde hamile
kalan kad›nlar›n
bebeklerinde aﬂ› ile
iliﬂkili malformasyon
riski çok düﬂüktür.
Yine de bu kad›nlar›n
fetuslar›nda teorik olarak
rubella infeksiyonu riski
oldu¤undan anne
bilgilendirilmeli, gerekli
konsültasyon ve tetkikler
yap›lmal›d›r.
Kiﬂi rubellaya oldu¤u gibi
k›zam›k ve/veya
kabakula¤a da duyarl›
ise MMR aﬂ›s›n›n
kullan›m› tercih
edilmelidir.

Kiﬂi kabakula¤a oldu¤u
gibi k›zam›k ve/veya
rubellaya da duyarl› ise
MMR aﬂ›s›n›n kullan›m›
tercih edilmelidir.

Özel durumlar
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0.3 mL’lik bir doz
perkutan uygulan›r.
Rapel doz önerilmez.

Bacillus Calmette
Guerin (BCG) Aﬂ›s›

Yaln›zca birden fazla antitüberküloz ilaca direncin yayg›n oldu¤u
bölgelerde, infeksiyon olas›l›¤›n›n
fazla oldu¤u bölgelerde yaﬂayan
sa¤l›k personeline ve infeksiyon
kontrol tedbirlerinin tüberkülozun
sa¤l›k personellerine bulaﬂmas›n›
önlemede baﬂar›s›z kald›¤›
durumlarda önerilir.

Hastal›¤› bulaﬂt›rabilecek bir
kiﬂi veya infeksiyöz bir
sa¤l›k personeli veya hasta
ile yak›n ve uzun süreli
temas› olan duyarl› oldu¤u
bilinen veya muhtemelen
duyarl› olanlar (Özellikle
komplikasyonlar aç›s›ndan
yüksek riskli olanlar örne¤in
hamile kad›nlar)

< 50 kg kiﬂilerde:
125 U/10 kg IM.
≥ 50 kg kiﬂilerde: 625 U

Varisella-zoster
immünglobülin
(VZIG)

Endikasyonlar

ED‹C‹ AJANLAR
Varisella geçirme öyküsü güvenilir
olmayan veya serolojik olarak
varisellaya karﬂ› immün
oldu¤u gösterilemeyen tüm
sa¤l›k personeli için endikedir.

Primer aﬂ› program›
ve rapel(ler)

SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N KUVVETLE ÖNER‹LEN ‹MMÜN‹ZE
Canl› varisella
13 yaﬂ ve üzerindekilere
zoster virüs aﬂ›s›
0.5 mL’lik iki doz aﬂ›
4-8 hafta ara ile subkutan
uygulan›r.

‹mmünize edici
ajan›n jenerik ad›

‹mmünkompromize kiﬂilere
(immünyetmezlik hastal›¤›,
HIV infeksiyonu, lösemi,
lenfoma, yayg›n malignansi,
kortikosteroid, alkilleyici
ilaçlar, antimetabolitler veya
radyasyon nedeni ile) ve
hamile kad›nlara
uygulanmamal›d›r.

Gebelik
‹mmünkompromize kiﬂiler
(immünyetmezlik hastal›¤›,
HIV infeksiyonu, lösemi,
lenfoma, yayg›n malignansi,
kortikosteroid, alkilleyici
ilaçlar, antimetabolitler veya
radyasyon nedeni ile)
Anafilaktik reaksiyon
(neomisine veya jelatine
karﬂ›) öyküsü
Aﬂ›dan sonra 6 hafta salisilat
kullan›lmamal›d›r.

Önlem al›nmas› gereken
majör durumlar ve
kontrendikasyonlar

Tablo 1. Sa¤l›k Personeli ‹çin Önerilen ‹mmünize Edici Ajanlar ve ‹mmünizasyon Programlar› (Devam).

ABD’de tüberküloz
kontrol çal›ﬂmalar›
vakalar›n erken
tan›nmas›na, vakalar›n
tedavisine, isoniazid
ile önleyici tedaviye
yöneliktir.

Serolojik test VZIG
uygulan›p uygulanmamas›na karar vermede
yararl› olabilir. Bir
vakada VZIG kullan›m›
ile varisella hastal›¤›
önlenir ise bu vakan›n
en az 5 ay sonra
aﬂ›lanmas› gerekir.

Aﬂ› remisyondaki akut
lenfoblastik lösemili
hastalarda kullan›labilir.
Varisella geçirmedi¤ini
belirten yetiﬂkinlerin
%71-93’ü gerçekte
varisellaya karﬂ› immün
oldu¤undan, aﬂ›lama
öncesi serolojik çal›ﬂma
fiyat yarar oran› gözönüne al›nd›¤›nda muhtemelen cost-effetive olacakt›r.

Özel durumlar

Sa¤l›k Personelinin ‹mmünizasyonu
Kanra G, Kara A, Cengiz AB.
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Primer aﬂ› program›
ve rapel(ler)

Endikasyonlar

Bir doz, üretici firman›n
önerdi¤i uygulama ﬂekli
ve volümde uygulan›r.
Rapel doza ihtiyaç olup
olmad›¤› bilinmemektedir.

‹ki doz aﬂ› 6-12 ay
ara ile uygulan›r.
HAVRIX®
≥ 19 yaﬂ 1440 EL.U (1.0 mL)
2 doz (ilk dozdan 6-12 ay
sonra ikinci doz)
VAQTA®
≥ 19 yaﬂ 50 U (1.0 mL)
2 doz (ilk dozdan 6-12 ay
sonra ikinci doz)

Hepatit A Aﬂ›s›

Polisakkarid
meningokok aﬂ›s›
(Tetravalent
A, C, W135, Y)

Temas sonras›:
Temastan sonraki
2 hafta içerisinde
0.02 mL/kg tek doz IM
uygulanmal›d›r.

‹mmünglobülin
(Hepatit A)

ABD’de sa¤l›k personeli için
rutin endikasyonu yoktur.

ABD’de sa¤l›k personeli için
rutin endikasyonu yoktur.
HAV ile infekte primatlar ile
çal›ﬂan personel veya bir
araﬂt›rma laboratuvar›nda
HAV ile çal›ﬂan personel
aﬂ›lanmal›d›r.

Bulaﬂt›r›c› hastalar›n gaitas›
ile temas eden sa¤l›k
personeli için endikedir.

SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N ÖNER‹LEN ‹MMÜN‹ZE ED‹C‹ AJANLAR

‹mmünize edici
ajan›n jenerik ad›

Deltoid kas içerisine IM
uygulan›r.

Özel durumlar

Hamile kad›nlarda aﬂ›n›n
güvenilirli¤i henüz belirlenmemiﬂtir.
‹nfeksiyon riski fazla olmad›kça
hamilelik s›ras›nda
uygulanmamal›d›r.

Aluminyuma karﬂ› veya
HAVRIX® için preservatif olan
2-fenoksietanole karﬂ›
anafilaktik reaksiyon öyküsü.
Hamile kad›nlarda aﬂ›n›n
güvenilirli¤i ile ilgili çal›ﬂma
yoktur. Hepatit A aﬂ›s› inaktif
oldu¤undan ve pürifiye viral
proteinler içerdi¤inden
hamilelerde aﬂ›n›n riski ya hiç
olmamal› veya çok düﬂük
olmal›d›r.

IgA eksikli¤i olan kiﬂilerde
kontrendikedir.
MMR aﬂ›s›ndan sonra
2 hafta, varisella aﬂ›s›ndan
sonra 3 hafta süre ile
uygulanmamal›d›r.
‹mmünglobülin uyguland›ktan
sonra MMR aﬂ›s› ≥ 3 ay,
varisella aﬂ›s› ≥ 5 ay
ertelenmelidir.

Önlem al›nmas› gereken
majör durumlar ve
kontrendikasyonlar

Tablo 1. Sa¤l›k Personeli ‹çin Önerilen ‹mmünize Edici Ajanlar ve ‹mmünizasyon Programlar› (Devam).
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Primer aﬂ› program›
ve rapel(ler)

Endikasyonlar

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2

Bir doz uygulan›r,
10 y›lda bir rapel önerilir.

Vaccinia (çiçek) aﬂ›s›

Tetanoz ve difteri
toksoidleri
(Td)

‹lk iki doz 4 hafta ara ile IM
uygulan›r, ikinci dozdan 6-12 ay
sonra üçüncü doz IM verilir.
10 y›lda bir rapel doz uygulan›r.

AﬁI ‹LE ÖNLENEB‹LEN D‹⁄ER HASTALIKLAR

IM aﬂ›: 0.5 mL’lik bir doz,
iki y›lda bir 0.5 mL’lik rapel doz.
SC aﬂ›: ≥ 4 hafta ara ile 0.5 mL’lik
iki doz, temas riski devam
ediyorsa üç y›lda bir rapel
doz 0.5 mL SC veya 0.1 mL
intradermal
Oral aﬂ›: Gün aﬂ›r› 4 doz. Üretici
firma taraf›ndan 5 y›lda bir yine
4 doz aﬂ› ile revaksinasyon
önerilmektedir.

Tifo aﬂ›s›
IM, SC ve oral

Tüm eriﬂkinler

Günümüzde laboratuvarlarda çiçek
virüsü kültürleri ile direkt olarak
ilgilenenlere, rekombinant çiçek
virüsleri veya orthopox virüsleri ile
çal›ﬂan personele önerilmektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda
Salmonella typhi ile s›k olarak
çal›ﬂanlar

SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N ÖNER‹LEN ‹MMÜN‹ZE ED‹C‹ AJANLAR

‹mmünize edici
ajan›n jenerik ad›

Laboratuvarlarda
rekombinant
çiçek virüsü ile çal›ﬂan
kiﬂilerin elbiseleri veya
di¤er bulaﬂt›r›c› materyalleri ile direkt temasta
olan kiﬂiler de aﬂ›lanabilir.

Aﬂ›lama, laboratuvarlarda
spesmenlerin elde
edilmesi ve kültürü
s›ras›ndaki bulaﬂmay›
önleyici iﬂlemlere
alternatif olarak
düﬂünülmemelidir.

Özel durumlar

Birinci trimestr d›ﬂ›nda gebelikte Yaralanmalardan sonra
kullan›m› ile ilgili önlem al›nmas› tetanoz profilaksisi için
gerekmez. Önceki bir dozdan
kullan›l›r.
sonra bir nörolojik reaksiyon
veya h›zl› bir hipersensitivite
reaksiyonu öyküsü veya önceki
dozdan sonra ﬂiddetli lokal (Arthus
tipi) reaksiyon öyküsü olan kiﬂilere
Td aﬂ›s› uygulanmamal›d›r.

Aﬂ› gebelikte kontrendikedir.
Aﬂ› ekzemas› veya ekzema
öyküsü olan kiﬂilerde,
immünkompromize kiﬂiler ve
aile bireylerinde kontrendikedir.

Önceki dozda ﬂiddetli lokal
veya sistemik reaksiyon.
Oral aﬂ› (Ty 21a) immünkompromize kiﬂilere (immünyetmezlik hastal›¤›, HIV
infeksiyonu, lösemi, lenfoma,
yayg›n malignansi,
kortikosteroid, alkalleyici ilaçlar,
antimetabolitler veya radyasyon
nedeni ile) veya antimikrobiyal
ajan kullanmakta olan kiﬂilere
uygulanmamal›d›r.

Önlem al›nmas› gereken
majör durumlar ve
kontrendikasyonlar

Tablo 1. Sa¤l›k Personeli ‹çin Önerilen ‹mmünize Edici Ajanlar ve ‹mmünizasyon Programlar› (Devam).

Sa¤l›k Personelinin ‹mmünizasyonu
Kanra G, Kara A, Cengiz AB.

69

70

Hamile kad›nlarda aﬂ›n›n
güvenilirli¤i henüz belirlenmemiﬂtir.
‹nfeksiyon riski yüksek olmad›kça
aﬂ› gebelik s›ras›nda kullan›lmamal›d›r.
Herhangi bir tipte pnömokok aﬂ›s› ile
daha önce aﬂ›lanm›ﬂ olanlarda fatal
infeksiyon riski yüksekse veya antikorlar›
kaybolmuﬂ ise ilk dozdan ≥ 5 y›l
sonra revaksinasyon uygulanmal›d›r.
Polisakkarid
pnömokok aﬂ›s›
(23 valent)

AﬁI ‹LE ÖNLENEB‹LEN D‹⁄ER HASTALIKLAR

0.5 mL’lik tek doz IM veya
SC, yüksek riskli kiﬂilerde
ilk dozdan ≥ 5 y›l sonra
revaksinasyon önerilir.

Primer sa¤l›k problemleri
nedeni ile pnömokok hastal›¤›
veya komplikasyonlar› aç›s›ndan
artm›ﬂ risk taﬂ›yan eriﬂkinler,
yaﬂl›lar, özellikle ≥ 65 yaﬂ
sa¤l›kl› kiﬂiler

Önlem al›nmas› gereken
majör durumlar ve
kontrendikasyonlar
Endikasyonlar
Primer aﬂ› program›
ve rapel(ler)
‹mmünize edici
ajan›n jenerik ad›

Tablo 1. Sa¤l›k Personeli ‹çin Önerilen ‹mmünize Edici Ajanlar ve ‹mmünizasyon Programlar› (Devam).

Özel durumlar

Kanra G, Kara A, Cengiz AB.
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terdi¤i tahmin edilmektedir (4). HBV ile infekte
olan sa¤l›k personelinin %5-10’unda kronik HBV
infeksiyonu (HBsAg taﬂ›y›c›l›¤›, kronik aktif hepatit, siroz, primer hepatosellüler karsinom) geliﬂmektedir (5,7,8). ABD’de son 10 y›ll›k dönemde,
her y›l 100-200 sa¤l›k personelinin kronik hepatit
B infeksiyonu nedeniyle öldü¤ü tahmin edilmektedir (1).
Kan veya kan içeren vücut s›v›lar›yla temas›
olan kiﬂilerin hepatit B aﬂ›s› ile aﬂ›lanmas› önerilir (5). ABD’de 1991 y›l›nda ç›kart›lan bir yasayla,
kan veya infekte olma ihtimali bulunan herhangi
bir materyalle mesleki temas ihtimali olan sa¤l›k
personeli için hepatit B aﬂ›s›n›n temin edilmesi
gerekli hale getirilmiﬂtir (1). Perkutan veya mukozal yolla temas genellikle e¤itim döneminde
oldu¤u için ideal olan› t›p fakültesi, diﬂ hekimli¤i fakültesi, hemﬂirelik okulu, sa¤l›k teknisyenli¤i ö¤rencilerinin ve di¤er sa¤l›k e¤itimi alanlar›n
ö¤rencilik dönemlerinde aﬂ›lanmas›d›r (1). Mesleki risk nedeniyle hepatit B aﬂ›s› uygulanmas›
planlanan sa¤l›k personeli için, geçirilmiﬂ infeksiyonun belirlenmesi amac› ile aﬂ› öncesi serolojik test gerekli de¤ildir (1). Ancak hasta veya kan
ile temas› olan, infekte i¤ne veya kesici aletle
yaralanma riski olan tüm sa¤l›k personeli için
aﬂ›lama program› tamamland›ktan sonra serolojik olarak aﬂ›ya cevab›n de¤erlendirilmesi gereklidir (1). Bu de¤erlendirme olas› bir temas sonras›nda, al›nacak profilaksi önlemleri için de¤er taﬂ›r (Tablo 1 ve 2). Sa¤l›k personeli için önerilen
aﬂ› program›, toplum geneli için önerilen aﬂ›
program›ndan farkl›l›k göstermez ve 0, 1 ve 6. aylarda uygulanan 3 dozluk aﬂ›y› içerir (9). Aﬂ› sonras› serolojik kontrol, genellikle son aﬂ› dozu uyguland›ktan 1-6 ay sonra antiHBs titrasyonuyla
de¤erlendirilir. Baz› araﬂt›r›c›lar son aﬂ› dozundan 6-8 hafta sonra antiHBs titrasyonuna bak›lmas›n› önermektedir (10). Uygulanan son aﬂ› dozundan sonra antiHBs titresi 100 mIU/mL alt›nda
bulunursa, alt› ayl›k dönem içerisinde bir rapel
doz daha uygulanmas›, antiHBs titresi 101-1000
mIU/ml aras›nda bulunursa 1-2 y›l sonra ve antiHBs titresi 1001-10000 mIU/mL aras›nda bulunursa 2-4 y›l sonra serolojik tetkikin tekrarlanmas› gerekti¤ini belirten araﬂt›rmac›lar vard›r (10).
Aﬂ›lamayla elde edilen antikor cevaplar›n›n, aﬂ›lananlar›n %60’›nda 12 y›l içinde ölçülemeyecek
düzeylere indi¤i gösterilmiﬂtir (5,7,9). Ancak yetiﬂkinlerde yap›lan çal›ﬂmalar antikor düzeyinin
tespit edilememesine ra¤men aﬂ›yla elde edilen
immün cevab›n kiﬂileri klinik hastal›ktan ve HBV
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2

2. AntiHBs yetersiz** (AntiHBs < 10 mIU/mL)
ise revaksinasyona baﬂlanmal›d›r.

≥ 10 mIU/mL) ise tedavi gerekmez.

2. AntiHBs yetersiz** (AntiHBs

< 10 mIU/mL) ise, HBIG X 1

** HBsAg’ye karﬂ› serumda yeterli (koruyucu) antikor cevab› saptanmayanlar = AntiHBs < 10 mIU/mL olanlar

* HBsAg’ye karﬂ› serumda yeterli (koruyucu) antikor cevab› saptananlar = AntiHBs ≥ 10 mIU/mL olanlar

• Hepatit B immünglobülin, doz: 0.06 mL/kg intramüsküler

ve aﬂ› rapel dozu uygulanmal›d›r.

1. AntiHBs yeterli* (AntiHBs ≥ 10 mIU/mL)
ise tedavi gerekmez.

1. AntiHBs yeterli* (AntiHBs

ölçülmelidir:

Temas eden kiﬂinin antiHBs

Temas eden kiﬂinin antiHBs düzeyi

tedavi edilir.

kaynak HBsAg pozitif oldu¤u durumdaki gibi

Yüksek riskli bir kaynak oldu¤u biliniyorsa,

düzeyi ölçülmelidir:

Tedavi gerekmez.

Tedavi gerekmez.

Tedavi gerekmez.

Hepatit B aﬂ› serisine baﬂlan›r.

HBsAg pozitif veya negatif oldu¤u bilinmiyor

Kaynak test edilmemiﬂ veya kayna¤›n

cevab› bilinmeyenler

revaksinasyona baﬂlan›r.

iki kez uygulan›r) veya
HBIG• X 1 ve hepatit B aﬂ›s› ile

HBIG• X 2 (HBIG bir ay ara ile

Tedavi gerekmez.

serisine baﬂlan›r.
Tedavi gerekmez.

Hepatit B aﬂ› serisine baﬂlan›r.

HBIG• X 1 (HBIG bir kez

uygulan›r), hepatit B aﬂ›

Kaynak HBsAg negatif

Kaynak HBsAg pozitif

Tedavi

Önceden aﬂ›lanm›ﬂ antikor

cevab› olmad›¤› bilinenler**

Önceden aﬂ›lanm›ﬂ antikor

cevab› oldu¤u bilinenler*

Önceden aﬂ›lanm›ﬂ antikor

Aﬂ›s›z

antikor cevab› durumu

Temas eden kiﬂinin aﬂ› ve

Tablo 2. ABD’de Hepatit B Virüsü ile Cilt veya Mukoza Yolu ile Temastan Sonra Önerilen Profilaksi.
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viremisinden korudu¤unu göstermiﬂtir (5,7-9).
Bu nedenle ABD’de “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)” taraf›ndan yap›lan önerilerde rapel doz gereklili¤inin olmad›¤› belirtilmektedir (1). Ancak baz› araﬂt›r›c›lar 10
mIU/mL’nin alt›nda antiHBs titrasyonu olanlara
rapel doz yap›labilece¤ini ifade etmektedir (10).
Bu önerilerin tamam› sadece sa¤l›k personeli
içindir, toplum genelinde rapel doz uygulamas›
gerekmez (5,7,8). Primer aﬂ›lama protokolü tamamland›ktan sonra antikor tespit edilemeyenler yani “primer nonresponder”lar HBV’ye karﬂ›
duyarl› kabul edilmeli ve bu kiﬂilere ikinci kez üç
dozluk aﬂ› ﬂemas› uygulanmal›d›r (5,7). Buna ra¤men antikor oluﬂturmayan kiﬂilerin HBV infeksiyonlar›na karﬂ› duyarl› olduklar› kabul edilerek
HBV ile temas sonras› profilaksisi için hepatit B
immünglobülin (HBIG) kullan›larak korunmalar›
önerilmektedir (5,9).
Hepatit B virüsü ile temas sonras› infeksiyon,
hepatit B aﬂ›s› ve HBIG ile profilaksi ile yaklaﬂ›k
%95 oran›nda önlenebilir (5,7,8). HBIG, plazmalar›n›n yüksek titrede antiHBs antikoru içerdi¤i
bilinen, HIV antikorlar› ve HCV antikorlar› negatif olan hiperimmün donörlerden haz›rlan›r. Cilt
yoluyla veya mukoza yoluyla kan ile temas durumunda HBIG ve aﬂ› uygulamas›na karar verilirken kayna¤›n HBsAg pozitif veya negatif olmas›
ve temas eden sa¤l›k personelinin serolojik durumu dikkate al›n›r (Tablo 2). E¤er temas edilen
kaynak HBsAg pozitif ve temas eden kiﬂi aﬂ›s›z
ise, HBIG temastan sonra en k›sa zamanda (tercih edilen, ilk 24 saat içerisinde) yap›l›r ve aﬂ›lama program›na baﬂlan›l›r. Mukozal veya perkutan yolla temastan 7 günden fazla süre geçtikten
sonra verilen HBIG’›n etkinli¤i hakk›nda yeterli
bilgi mevcut de¤ildir (1,5).
‹nfluenza
Toplumda influenza salg›nlar›n›n oldu¤u dönemlerde sa¤l›k personeli veya hastalar nozokomiyal yay›l›ma neden olabilir. Il›man iklimlerde
influenza genellikle k›ﬂ aylar›nda görülür (11,12).
‹nfluenzan›n bulaﬂ›c›l›¤› hastada semptomlar›n
geliﬂmesinden 24 saat öncesinde baﬂlar ve
semptomlar›n sürdü¤ü süre boyunca devam
eder (12). ‹nfluenzan›n etkisini azaltabilen iki
yöntem; aﬂ› ile immünprofilaksi ve influenza
spesifik bir antiviral ilaç (amantadin veya rimantadin) ile tedavi veya kemoprofilaksidir (11).
Yüksek risk taﬂ›yan kiﬂilerin aﬂ›lanmas› en etkili
yöntemdir (11). ‹nfluenza sa¤l›k personelinde iﬂ72
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gücü kayb›na, devams›zl›¤a ve sa¤l›k hizmetlerinin aksamas›na neden olur. ‹nfluenza aﬂ›s›n›n
sa¤l›k personelinin solunum yolu infeksiyonlar›
nedeni ile iﬂe devams›zl›¤›n› %28 oran›nda azaltt›¤› bildirilmiﬂtir (13). Yaﬂl›lara uzun süreli bak›m
veren kuruluﬂlarda sa¤l›k personeli ve hastalar›n
aﬂ›lanmas›n›n hastalarda influenza, alt solunum
yolu infeksiyonu ve ölümü azalt›p azaltmad›¤›
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sa¤l›k personelinin aﬂ›land›¤› kurumlarda influenza benzeri hastal›k daha az görülmüﬂtür. Sa¤l›k personelinin aﬂ›lanmad›¤› (sa¤l›k personeli aﬂ›lanmam›ﬂ, hastalar aﬂ›lanm›ﬂ veya sa¤l›k personeli aﬂ›lanmam›ﬂ, hastalar aﬂ›lanmam›ﬂ) kurumlarda influenza ile iliﬂkili total hasta mortalitesi %17, sa¤l›k personelinin aﬂ›land›¤›
kurumlarda (sa¤l›k personeli aﬂ›lanm›ﬂ, hastalar
aﬂ›lanm›ﬂ veya sa¤l›k personeli aﬂ›lanm›ﬂ, hastalar aﬂ›lanmam›ﬂ) influenza ile iliﬂkili total hasta
mortalitesi %10 bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂma yaln›zca hastalar›n aﬂ›lanmas›n›n influenza ile iliﬂkili
mortaliteyi azaltmad›¤›n›, sa¤l›k personelinin de
aﬂ›lanmas› gerekti¤ini göstermektedir (14). ‹naktif ve canl› attenüe influenza aﬂ›lar› bulunmakla
birlikte en s›k kullan›lan ve ülkemizde de bulunan inaktif influenza aﬂ›lar›d›r. ‹nfluenza virüslerinde görülen antijenik de¤iﬂiklikler nedeniyle,
influenza aﬂ›s›n›n hangi virüs suﬂlar› ile haz›rlanaca¤› her y›l Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan yeniden belirlenir. O y›l›n influenza aﬂ›s›,
o k›ﬂ dolaﬂ›mda olmas› muhtemel olan influenza
virüslerini temsil etmek üzere üç virüs suﬂu (genellikle iki tip A ve bir tip B) içerir (örne¤in 19992000 sezonu için haz›rlanan trivalan influenza
aﬂ›s› A/Sidney/5/97 (H3N2)-benzeri, A/Beijing/
262/95 (H1N1)-benzeri ve B/Bejing/184/93-benzeri hemaglütinin antijenleri içermektedir). ‹nfluenza döneminde sa¤l›k personelinin hastal›k
riskini ve devams›zl›¤›n› azaltmak, ayn› zamanda
hastalara influenza bulaﬂmas›n› önlemek için
aﬂa¤›da belirtilen sa¤l›k personelinin her y›l influenza dönemi öncesinde aﬂ›lanmalar› önerilir:
• Gerek evlerde gerekse sa¤l›k kuruluﬂlar›nda influenza ve onun komplikasyonlar› nedeniyle artm›ﬂ risk alt›ndakilere bak›m verenler,
• 65 yaﬂ ve üzerindekiler,
• Belirli kronik hastal›¤› olanlar (örne¤in kronik kardiyovasküler veya pulmoner hastal›¤›
olanlar) ve kronik metabolik hastal›k (diabet dahil) nedeniyle bir önceki dönemde hastaneye
yatarak tedavi ihtiyac› duyanlar, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immünsüpresyonu (HIV dahil) bulunanlar,
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2
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• ‹nfluenza sezonu s›ras›nda gebeli¤inin ikinci veya üçüncü trimesterinde bulunan gebe sa¤l›k personeline de influenza aﬂ›s› yap›lmal›d›r
(11,12).

risk alt›ndad›r. Nadir olmakla beraber rapor edilmiﬂ hastane kaynakl› kabakulak vakalar› ve epidemileri mevcuttur (1,19).

‹nfluenza aﬂ›s› influenza sezonu öncesinde
yap›lmal›d›r (11,12). Ülkemiz için en uygun zaman Ekim ay›n›n baﬂlang›c›ndan ve Kas›m ay›n›n
ortas›na kadar olan dönemdir.

Hem sa¤l›k personeli, hem de hastalar› etkileyen nozokomiyal k›zam›kç›k vaka raporlar›
mevcuttur (1). ABD’de aﬂ›lamayla tüm yaﬂ gruplar›nda k›zam›kç›k yay›l›m›nda %95’in üzerinde
azalma sa¤lanm›ﬂt›r (1). ABD’de 1957 y›l›ndan
önce do¤muﬂ olanlar›n rubellaya karﬂ› immün oldu¤u kabul edilir (Tablo 1). Ancak seroepidemiyolojik çal›ﬂmalar 1957 y›l›ndan önce do¤an sa¤l›k personelinin yaklaﬂ›k %6’s›n›n rubellaya duyarl› oldu¤unu göstermektedir. ABD’de eriﬂkinlerin %10-15’inin rubellaya duyarl› oldu¤u hesaplanm›ﬂt›r (1).

K›zam›k
Nozokomiyal k›zam›k yay›l›m› özel muayehanelerde, acil servislerde, hastane servislerinde
gerçekleﬂebilir. 1985-1989 y›llar›nda ABD’de rapor edilmiﬂ k›zam›k vakalar›n›n %3.5’inin sa¤l›k
kuruluﬂlar›nda bulaﬂt›¤› bildirilmiﬂtir, bunlardan
28’i sa¤l›k personeline bulaﬂma ﬂeklindedir (15).
1985-1995 y›llar› aras›nda ABD’de rapor edilen
toplam 75.204 k›zam›k vakas›ndan 16.006’s›
(%21.3) 19 yaﬂ›ndan büyüklerde görülmüﬂtür.
Eriﬂkin k›zam›k vakalar›n›n %69.9’unun k›zam›k
aﬂ›s› ile aﬂ›lanmam›ﬂ oldu¤u ve bu dönemde
eriﬂkin k›zam›k vakalar›n›n %8’inde bulaﬂman›n
bir sa¤l›k kurumunda oldu¤u saptanm›ﬂt›r (16).
ABD’de 1990-1991 y›llar›nda 561’i aﬂ›s›z olmak
üzere 668 sa¤l›k personelinin k›zam›k geçirdi¤i
tespit edilmiﬂ, 187 (%28) sa¤l›k personelinin k›zam›k veya k›zam›k komplikasyonlar› nedeniyle
hastaneye yat›r›ld›¤› ve üçünün öldü¤ü belirlenmiﬂtir (1). ABD’de 1957 y›l›ndan önce do¤anlar›n
k›zam›¤a karﬂ› immün oldu¤u kabul edilmekteyse de, 1957 y›l›ndan önce do¤an sa¤l›k personelinde yap›lan serolojik çal›ﬂmalar bu personelin
%5-9’unun immün olmad›¤›n› göstermektedir (1).
Ülkemizde de t›p fakültesi ve hemﬂirelik okulu
ö¤rencilerinin risk alt›nda olduklar› ve k›zam›¤a
yakaland›klar› görülmektedir.
Kabakulak
ABD’de son y›llarda kabakulak insidans›nda
art›ﬂ ve vakalar›n yaﬂ da¤›l›m›nda da de¤iﬂiklik
görülmektedir (17). Onbeﬂ yaﬂ üzerindeki kabakulak vakalar›n›n yüzdesi, daha önceki y›llarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda artmaktad›r (17). MMR aﬂ›s›n›n rutin olarak uyguland›¤› ABD’de, aﬂ›lama
yüzdesinin yüksek oldu¤u gruplarda görülen kabakulak vakalar› daha ziyade primer aﬂ› yetersizli¤ine ba¤lanmaktad›r (18). Ülkemizde ise rutin
kabakulak aﬂ› uygulamas› olmad›¤› için sa¤l›k
personelinin bir bölümünün hastal›¤a duyarl› olmas› beklenir. Bu nedenle yetiﬂkinlere hizmet
veren sa¤l›k personeli de, çocuklara hizmet veren personel gibi genel popülasyona göre artm›ﬂ
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2

K›zam›kç›k (Rubella)

Sa¤l›k kurumlar›nda çal›ﬂan personelin k›zam›k ve k›zam›kç›¤a karﬂ› immün olmalar› ﬂartt›r
ve kabakula¤a karﬂ› da immün olmalar› tercih
edilir (1). ‹mmünitenin de¤erlendirilmesi (1,9);
• K›zam›k için; ABD’de 1957 y›l›nda veya daha sonra do¤an sa¤l›k personelinin birinci yaﬂ
gününde veya sonras›nda, en az bir ay ara ile iki
canl› k›zam›k aﬂ›s›n›n yap›lm›ﬂ olmas›, güvenilir
bir laboratuvar yöntemi ile antikor varl›¤›n›n tespiti veya doktor taraf›ndan k›zam›k tan›s› konulmas› kiﬂinin immün oldu¤unu gösterir (Tablo 1),
• Kabakulak için; ABD’de 1957 y›l›nda veya
daha sonra do¤an sa¤l›k personelinin birinci yaﬂ
gününde veya sonras›nda, en az bir canl› kabakulak aﬂ›s›n›n yap›lm›ﬂ olmas›, güvenilir bir laboratuvar yöntemi ile antikor varl›¤›n›n tespiti veya
doktor taraf›ndan kabakulak tan›s› konulmas› kiﬂinin immün oldu¤unu gösterir,
• K›zam›kç›k için; ABD’de 1957 y›l›nda veya
daha sonra do¤an sa¤l›k personelinin ilk yaﬂ gününde veya sonras›nda en az bir canl› rubella
aﬂ›s›n›n yap›lm›ﬂ olmas›, serolojik olarak spesifik
antikor tayini k›zam›kç›k için immüniteyi gösterirken; pek çok hastal›k k›zam›kç›¤›n klinik tablosunu, semptom ve bulgular›n› taklit edebilece¤inden, doktor taraf›ndan klinik olarak k›zam›kç›k tan›s› konulmuﬂ olmas› kiﬂinin immün oldu¤u
anlam›na gelmez.
K›zam›k, kabakulak veya k›zam›kç›k için duyarl› oldu¤u düﬂünülen veya ihtimali olan tüm
sa¤l›k personeli aﬂ›lanmal›d›r (1). Aﬂ›lama öncesinde serolojik tarama yaparak duyarl› olanlar›n
tespit edilmesi gerekli de¤ildir (1). Ayr›ca yukar›da belirtilen koﬂullar› sa¤layarak immün oldukla73
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Tablo 3. Aﬂ› ile Önlenebilir Hastal›klar ile ‹nfekte Olan veya Temas Eden Sa¤l›k Personeli ‹çin ‹ﬂ K›s›tlamalar›.
Hastal›k/Problem

‹ﬂ k›s›tlamas›

Süre

D‹FTER‹
Aktif

‹zinli

Antimikrobiyal tedavi tamamlan›ncaya ve ≥ 24
saat aral›klarla al›nan 2 nazofarengeal kültürde
üreme olmay›ncaya kadar

Postexposure

‹zinli

Antimikrobiyal tedavi tamamlan›ncaya ve ≥ 24

Duyarl› sa¤l›k çal›ﬂanlar›

saat aral›klarla al›nan 2 nazofarengeal kültürde

(daha önce aﬂ›lanm›ﬂ ancak

üreme olmay›ncaya kadar

son Td aﬂ›s› 5 y›ldan önce
yap›lm›ﬂ olanlar)
Asemptomatik

‹zinli

taﬂ›y›c›lar

Antimikrobiyal tedavi tamamlan›ncaya ve ≥ 24
saat aral›klarla taﬂ›y›c›lar al›nan 2 nazofarengeal
kültürde üreme olmay›ncaya kadar

HEPAT‹T A

Hastayla ve

Sar›l›k baﬂlad›ktan 7 gün sonraya kadar

yiyecekle temas›n
önlenmesi gerekir.
HEPAT‹T B
Akut ve kronik
antijenemisi olanlar:
• ‹nvaziv iﬂlemlerle

Standart uyar›lar

Evrensel önlemler her zaman gözönünde

u¤raﬂmayan sa¤l›k

gözard› edilmemelidir.

tutulmal›d›r.

personeli

‹nfeksiyonun bulaﬂmas›
epidemiyolojik olarak
iliﬂkili bulunmad›kça
k›s›tlama yap›lmamal›d›r.

• ‹nvaziv iﬂlemlerle

Bu sa¤l›k çal›ﬂanlar›

u¤raﬂan sa¤l›k

uzman birisi taraf›ndan

personeli

de¤erlendirilip çal›ﬂma

HBeAg negatifleﬂinceye kadar

koﬂullar› ve zemini
de¤erlendirildikten sonra
çal›ﬂmas›na müsaade
edilinceye kadar invaziv
iﬂlemlerden uzak kalmal›d›r.
ÜST SOLUNUM YOLU

Belirli mevsimlerde

‹NFEKS‹YONLARI

(örne¤in k›ﬂ mevsiminde

Akut semptomlar kayboluncaya kadar

influenza ve RSV
prevaland›r), akut febril
ÜSY‹ olan personelin yüksek
riskli hastalardan uzak
tutulmas› gerekir.
KIZAMIK
Aktif

‹zinli

Döküntüler ç›kt›ktan 7 gün sonras›na kadar

Postexposure

‹zinli

‹lk karﬂ›laﬂmadan 5 gün sonra baﬂlar. 21. güne

(Duyarl› personel)

kadar ve/veya döküntüler ç›kt›ktan 7 gün
sonras›na kadar devam eder.
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Tablo 3. Aﬂ› ile Önlenebilir Hastal›klar ile ‹nfekte Olan veya Temas Eden Sa¤l›k Personeli ‹çin ‹ﬂ K›s›tlamalar›
(Devam).
Hastal›k/Problem

‹ﬂ k›s›tlamas›

Süre

KABAKULAK
Aktif

‹zinli

Parotitin baﬂlamas›ndan 9 gün sonraya kadar

Postexposure

‹zinli

‹lk karﬂ›laﬂmadan sonraki 12. günden 26.

(Duyarl› personel)

güne kadar veya parotitin baﬂlamas›ndan
9 gün sonraya kadar

BO⁄MACA
Aktif

‹zinli

Paroksismal öksürü¤ün baﬂlang›c›ndan itibaren
3. haftaya kadar veya efektif antimikrobiyal
tedavinin 5. gününe kadar.

Postexposure

‹zinli

Efektif antimikrobiyal tedavinin 5. gününe kadar

Semptomatik personel
Asemptomatik personel

Antimikrobiyal profilaktik
tedavi al›yor ise k›s›tlama
yoktur.

RUBELLA
Aktif

‹zinli

Döküntüler ç›kt›ktan 5 gün sonras›na kadar

Postexposure

‹zinli

‹lk karﬂ›laﬂman›n 7. gününden 21. güne kadar
ve/veya döküntülerin 5. gününün sonras›na kadar

SUÇ‹ÇE⁄‹
Aktif

‹zinli

Tüm lezyonlar kuru ve kurutlan›ncaya kadar

Postexposure

izinli

‹lk karﬂ›laﬂman›n 10. gününden 21. güne kadar
(VZIG verilmiﬂse 28. güne kadar)
Varisella oluﬂursa tüm lezyonlar kuru ve
kurutlan›ncaya kadar

ZOSTER
(Normal insanda)

Lezyonlar kapal› olmal› ve

Tüm lezyonlar kuru ve kurutlan›ncaya kadar

yüksek risklilerden uzak
tutulmal›d›r.
Postexposure

Hasta ile temastan kaç›n›lmal›d›r.

(Duyarl› personel)

r› tespit edilen kiﬂiler için de serolojik test yap›lmas› gerekli de¤ildir. Özellikle k›zam›k, kabakulak veya k›zam›kç›k salg›nlar› s›ras›nda serolojik
test yap›lmas› zaman kayb›na neden olaca¤› için
direkt aﬂ›lama yap›lmal›d›r (1). K›zam›k-kabakulak-k›zam›kç›k (MMR) aﬂ›s› ﬂeklindeki trivalan aﬂ›
tercih edilen aﬂ› formudur, ancak kiﬂinin aﬂ› komponentlerinden bir veya daha fazlas›na karﬂ› kabul edilebilir immünitesi varsa monovalan veya
bivalan aﬂ›lar da kullan›labilir (1). Ancak aﬂ› komponentlerinden birisi veya ikisine karﬂ› kabul

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2

edilebilir immünitesi olsa da kiﬂinin MMR aﬂ›s›yla immünizasyonu yan etki veya komplikasyon
riskini artt›rmaz (20). MMR veya onun komponentlerini taﬂ›yan aﬂ›lar gebe oldu¤u bilinen sa¤l›k personeline yap›lmamal›d›r (1,20). MMR aﬂ›s›,
endike olan kad›nlara ya puberteden önce (adolesan immünizasyonu çerçevesinde) ya da do¤umdan hemen sonra lo¤usal›k döneminde yap›lmal›d›r (20). Gebe kad›nlar›n çocuklar›na MMR
veya k›zam›k, k›zam›kç›k, kabakulak aﬂ›lar›ndan
birisi yap›labilir (20). Ev halk›ndan birinin gebe
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olmas› sa¤l›k personeline uygulanacak olan bu
aﬂ›n›n ertelenmesini gerektirmez (20). Teorik olarak uygulanan canl› viral aﬂ› sonras›nda fetus için
risk oldu¤u kabul edilir (21). Bu nedenle monovalan k›zam›k veya kabakulak aﬂ›s› yap›lanlar›n
30 gün süreyle, k›zam›kç›k aﬂ› komponenti içeren
monavalan veya kombine aﬂ›yla (MMR) aﬂ›lananlar›n ise 3 ay süreyle gebe kalmamalar› önerilir
(21). Aﬂ› yap›lmadan önce do¤urganl›k ça¤›ndaki
bayan çal›ﬂanlara gebe olup olmad›klar›n›n sorulmas› ve gebe oldu¤unu belirtenlerin aﬂ›lanmamas› önerilen uygulama ﬂeklidir (21). Ayr›ca aﬂ›n›n yap›ld›¤› bayan personele de aﬂ›n›n teorik fetal infeksiyon riskinin anlat›lmas› gereklidir (21).
E¤er gebe iken aﬂ›lanan veya aﬂ›dan sonraki üç
ay içerisinde gebe kalan sa¤l›k personeli olursa,
aﬂ›n›n teorik fetal infeksiyon riski anlat›lmal›d›r,
ancak MMR aﬂ›s› gebeli¤in terminasyonu için kesin endikasyon de¤ildir (20,21). HIV ile infekte
sa¤l›k personelinde de, di¤er HIV ile infekte kiﬂilerde oldu¤u gibi, k›zam›k komplikasyonlar› artm›ﬂ oldu¤u için e¤er a¤›r immünyetmezlik durumlar› mevcut de¤ilse MMR aﬂ›s› önerilir (20).
Asemptomatik olan HIV ile infekte kiﬂilere aﬂ›,
e¤er endikasyon varsa yap›lmal›d›r. HIV ile infekte semptomatik vakalarda CD4+ T hücre say›lar›na bak›larak MMR aﬂ›s› uygulanabilir (20).
Varisella (Suçiçe¤i)
Tüm dünyada problem olan nozokomiyal varisella yay›l›m›nda kaynak, varisella veya zosterle infekte hasta, sa¤l›k personeli veya ziyaretçilerdir. Tüm duyarl› yetiﬂkin hastalar varisella nedeniyle risk alt›ndad›r, ancak baz› kiﬂiler için bu
risk daha fazlad›r. Bunlar; gebeler, duyarl› anneden do¤an prematüre bebekler, annesi ister duyarl› ister immün olsun 28 haftadan erken veya
1000 gram›n alt›nda do¤an bebekler ve her yaﬂtaki immünkompromize (immünsüpresif tedavi
alan, malign hastal›¤› veya immünyetmezli¤i
olan) kiﬂilerdir (22).
Hastanelerde varisella yay›l›m›n› kontrol alt›na almak için:
• Varisella olan ve varisellayla temas› olan
duyarl› kiﬂiler izole edilmelidir,
• Hava ak›m› kontrol edilmelidir,
• Duyarl› kiﬂileri belirlemek için h›zl› serolojik testler kullan›lmal›d›r,
• Duyarl› olan personele izin verilmeli veya
günlük olarak cilt lezyonlar›, ateﬂ ve sistemik
semptomlar yönünden de¤erlendirilmelidir,
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• Duyarl› personel geçici olarak hasta bak›m›ndan al›narak baﬂka görevlere verilmelidir
(22).
Varisella zoster virüsü (VZV) ile infekte oldu¤u kesinleﬂen veya ihtimali olan hastalar›n uygun ﬂekilde izolasyonu infeksiyonun sa¤l›k personeline bulaﬂma riskini belirgin ﬂekilde azalt›r
(23). Hasta bak›m›nda görev alacak olan sa¤l›k
personelinin iﬂe baﬂlamadan önce varisella duyarl›l›¤›n›n belirlenmesi ve aﬂ›lanmas› önerilen
yöntemdir (1). ABD’de iﬂe al›nmadan önce VZV
immünitesi serolojik olarak incelenen 2801 personelden 90’›n›n (%3) VZV’ye duyarl› oldu¤u
saptanm›ﬂt›r (24). Varisellaya karﬂ› immün oldu¤u bilinen personelin varisellayla infekte olan
veya infekte olma ihtimali oldu¤u düﬂünülen
hastalara bak›m vermesi gerekir (1,23). Kiﬂilerin
güvenilir varisella öyküsü vermesi varisella immünitesi için kabul edilir bir ölçüdür (9,23). Çünkü varisellan›n karakteristik döküntüsü, genellikle di¤er döküntülerle kar›ﬂt›r›lmaz. Ayr›ca varisella nadiren subklinik formda geçirilir. Varisella
geçirmedi¤ini belirtenlerde varisella serolojisi
araﬂt›r›labilir veya serolojik çal›ﬂma yap›lmadan
aﬂ›lanabilirler. Ancak varisella geçirmedi¤ini belirten yetiﬂkinlerin %71-93’ü gerçekte varisellaya
karﬂ› antikor taﬂ›r; bu bak›mdan aﬂ›lama öncesi
serolojik çal›ﬂma fiyat yarar oran› gözönüne al›nd›¤›nda yap›labilir (1).
E¤er duyarl› olan bir sa¤l›k personeli varisellayla temas etmiﬂ ise temas sonras›nda 10-21.
günler aras›nda potansiyel olarak bulaﬂt›r›c›d›r
(1,22,23). ABD’de bu süreler aras›nda sa¤l›k personelinin izinli olmas› tercih edilen uygulamad›r
(1) (Tablo 3). E¤er sa¤l›k personelinde infeksiyon geliﬂirse tüm lezyonlar kuruyana ve kurutlanana kadar izinli say›lmal›d›r (1). Temas sonras›nda duyarl› olan kiﬂilere varisella zoster immünglobülin (VZIG) verilmesi varisella geliﬂmesini kesin olarak önlemez. VZIG inkübasyon süresini bir hafta veya daha fazla uzatabilir ve personelin çal›ﬂmamas› gereken süre de uzar (22).
Aﬂ›lama sonras›nda geliﬂen serokonversiyon
her zaman hastal›ktan korunma anlam›na gelmez, bu nedenle bir sa¤l›k personeli varisellayla temas etti¤inde; temastan hemen sonra varisella antikoru için serolojik test yap›lmal›, VZV
için saptanabilir antikoru olmayan vakalar 5-6
gün sonra anamnestik cevab›n de¤erlendirilmesi için tekrar test edilmeli, varisella antikoru olHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2
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mayan personele belirtilen sürelerde izin verilmelidir (1). Varisella aﬂ›s›, aﬂ›lananlar›n yaklaﬂ›k
%70-90’›nda en az 7-10 y›l süre ile korunma sa¤lar ve a¤›r infeksiyona geliﬂimini %95 oran›nda
önler (22). Aﬂ›lananlar›n çok düﬂük bir yüzdesinde (her y›l %1-4.4’ünde) varisella ile temastan
sonra varisella infeksiyonu geliﬂebilir (1). Aﬂ›lanmadan sonra geliﬂen varisella infeksiyonlar›nda
genellikle ateﬂ infeksiyona eﬂlik etmez ve lezyon say›s› ellinin alt›ndad›r (22). ABD ve Japonya’da yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar varisella aﬂ›s›n›n
temas sonras›ndaki üç gün içinde uyguland›¤›nda, hastal›ktan korudu¤unu veya hastal›¤›n hafif
geçirildi¤ini göstermektedir (22,25). Temas sonras›nda aﬂ›n›n beﬂinci güne kadar yap›ld›¤›nda
da etkili olabilece¤i belirtilmekle birlikte bu konuda kesin veriler mevcut de¤ildir (25). Temas
sonras›nda aﬂ›laman›n sa¤l›k personelindeki uygulamalar› ve iﬂ k›s›tlamalar› hakk›nda yeterli
bilgi yoktur, sa¤l›k çal›ﬂanlar› için önerilen duyarl› personelin aﬂ›lanmas›d›r (22).
Onüç yaﬂ›ndan büyüklere varisella aﬂ›s› en az
bir ay ara ile iki doz ﬂeklinde uygulanmal›d›r
(22). ‹ki dozluk varisella aﬂ›lamas›ndan sonra
%99 oran›nda koruyucu antikor geliﬂimi oldu¤u
için aﬂ› sonras›nda serolojik test yap›lmas› gerekli de¤ildir (22). Aﬂ›lamadan sonra sa¤l›kl› kiﬂinin aﬂ› virüsünü bulaﬂt›rmas› çok nadirdir (%1’in
alt›nda oldu¤u tahmin edilmektedir), ancak aﬂ›lama sonras›nda döküntü geliﬂmiﬂ ise bu risk bir
miktar artabilir (22). Sa¤l›k personelinin aﬂ›lanmas› aﬂ› sonras›nda izin almas›n› gerektirmez
(22,23). Ancak aﬂ›lama sonras›nda döküntüsü geliﬂen sa¤l›k personeli lezyonlar› kurutlanana kadar yüksek risk taﬂ›yan kiﬂilerin bak›m›nda görev
almayabilir (23).
2. SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N RUT‹N OLARAK ÖNER‹LMEYEN ANCAK ÖNER‹LEB‹LECEK
(VEYA ÖZEL DURUMLARDA YÜKSEK R‹SKL‹
SA⁄LIK PERSONEL‹NE ÖNER‹LEB‹LECEK)
AﬁILARI OLAN HASTALIKLAR
Bu grupta yer alan hastal›klar›n nozokomiyal
yay›l›m› gerçekleﬂir, ancak genelde sa¤l›k personeli için artm›ﬂ risk mevcut de¤ildir (Tablo 1).
Tüberküloz
Tüberküloz da sa¤l›k personeli için risk oluﬂturan hastal›klardand›r. 1970’li y›llar›n sonunda
ABD’de Mycobacterium tuberculosis infeksiyonunun
doktorlarda, genel popülasyondaki ayn› yaﬂ grubundakine göre iki kat fazla görüldü¤ü saptanHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2
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m›ﬂt›r (26). 1982 y›l›nda 4417 doktor ile yap›lan
bir çal›ﬂma tüberkülozla temas›n ve tüberkülin
testi pozitifli¤inin en çok t›p fakültesinde ve klinik e¤itim s›ras›nda oldu¤unu göstermiﬂtir (27).
Klinikte çal›ﬂan doktorlarda y›ll›k tüberkülin test
konversiyonu %1.2-4 bulunmuﬂtur (28). ABD’de
1990-1992 y›llar› aras›nda mesleki temas ile multidrug -rezistan tüberküloz hastal›¤› 9 sa¤l›k personeli ve hapishane gardiyan›nda geliﬂmiﬂ, bunlardan beﬂi ölmüﬂtür (29). Bacillus Calmette Guerin (BCG) aﬂ›s› canl› (attenüe) bir aﬂ›d›r. Ülkemizde BCG aﬂ›s› rutin olarak primer immünizasyon program› içerisinde uygulanmaktad›r.
ABD’de ise BCG aﬂ›s› rutin olarak uygulanmamaktad›r. 1991 y›l›ndan itibaren ABD’de görülen
tüberküloz vakalar› artmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ayn› zamanda multidrug-rezistan tüberküloz da artmaktad›r (30). Bu durum nozokomiyal infeksiyon riskini hem hastalar hem de sa¤l›k personeli için
artt›rmaktad›r (31). Sa¤l›k personelinde BCG aﬂ›lamas›n›n etkinli¤ini araﬂt›ran yedi ayr› çal›ﬂman›n gözden geçirildi¤i bir makalede sa¤l›k personelinin BCG ile aﬂ›lanmas›n›n bu grupta tüberküloz insidans›n› azaltt›¤› belirtilmektedir (28).
BCG aﬂ›s›n›n çocuklarda tüberküloz menenjit ve
miliyer tüberkülozdan korumada %52-100 aras›nda, pulmoner tüberkülozdan korumada %2-80
aras›nda etkin oldu¤u belirtilmektedir (32). Ancak BCG’nin koruyuculu¤u kesin olmad›¤› için tüberkülozdan as›l korunma aktif infeksiyonu olan
hastalardan yay›l›m›n önlenmesi ﬂeklinde olmal›d›r. Tüberkülozun önlenmesi ve kontrolündeki
temel noktalar; aktif tüberkülozu olan vakalar›n
erken tan›nmas› ve etkili tedavisi, infekte olan
kiﬂilere koruyucu tedavinin verilmesidir. Hasta
popülasyonlar›nda tüberküloz insidans›n›n yüksek oldu¤u sa¤l›k kurumlar›nda M. tuberculosis yay›l›m riski yüksektir. Özellikle yeterli infeksiyon
kontrol yöntemlerinin al›nmad›¤› sa¤l›k kurumlar›nda, tedavi edilmemiﬂ veya k›smen tedavi
edilmiﬂ aktif tüberkülozlu hastalardan, duyarl›
sa¤l›k personeline ve ziyaretçilere kolayl›kla M.
tuberculosis bulaﬂabilir (1). Ülkemizde rutin olarak
uygulanan BCG aﬂ›s›n›n korunma için yeterli kabul edilmemesi gerekir. Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda
tercih edilen tüberküloz korunmas› ve kontrolü:
a. ‹nfeksiyon kontrol yöntemlerine s›k› s›k›ya
uyulmas›n› (aktif tüberkülozu olanlar›n tan›s›,
izolasyonu ve tedavisi),
b. Yeni infekte olmuﬂ sa¤l›k personelinin tespit edilmesi için cilt testlerinin uygulanmas›n›,
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c. Sa¤l›k personeli için e¤er endikasyon varsa
tüberkülozun zaman›nda izoniazid ve rifampinle
tedavisini içerir (23).
ABD’de aﬂa¤›daki kriterlerin tümü oldu¤unda
BCG aﬂ›s›n›n sa¤l›k personeline uygulanabilece¤i belirtilmektedir:
a. Birden fazla antitüberküloz ilaca (izoniazid
ve rifampin) direncin yayg›n oldu¤u bölgelerde,
b. ‹nfeksiyon olas›l›¤›n›n fazla oldu¤u bölgelerde multi-drug rezistan tüberkülozun sa¤l›k
personeline bulaﬂma olas›¤› varsa,
c. ‹nfeksiyon kontrol tedbirlerinin tüberkülozun sa¤l›k personellerine bulaﬂmas›n› önlemede
baﬂar›s›z kald›¤› durumlarda sa¤l›k personeline
BCG aﬂ›s› önerilir (1) (Tablo 1).
Ancak aﬂ› uyguland›¤›nda cilt testlerinin de¤erlendirilmesi güçleﬂir, bu dezavantaj her zaman ak›lda tutulmal›d›r. BCG aﬂ›s› immünkompromize kiﬂilere (immünyetmezlik hastal›¤›, HIV
infeksiyonu, lösemi, lenfoma, yayg›n malignansi,
kortikosteroid, alkilleyici ilaçlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeni ile) ve hamile kad›nlara uygulanmamal›d›r (1).
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nin en az 4 y›l , Vaqta®’n›n etkinli¤inin en az 3 y›l
sürdü¤ü gösterilmiﬂtir (33). Ancak antikor titrasyonlar›ndaki düﬂme ve klinik koruyuculuk ve antikor titresi aras›ndaki iliﬂki incelendi¤inde matematiksel olarak aﬂ›lar›n etkinli¤inin 20 y›la yak›n oldu¤u belirlenmektedir (33). Havrix® 19 yaﬂ›n üzerinde iki doz olarak ikinci doz, ilk dozdan
6-12 ay sonra uygulanacak ﬂekilde önerilmektedir (33) (Tablo 1). Tespit edilmiﬂ hepatit A salg›nlar›nda, infekte hastalarla yak›n temas› olan
sa¤l›k personeline immünglobülin verilmesi
önerilir (1,9,33). ‹mmünglobülin temastan sonraki en k›sa sürede, tek doz intramüsküler olarak
0.02 mL/kg verilmelidir. ‹mmünglobülin temastan sonraki iki hafta içerisinde yap›labilir (1,33).
‹mmünglobülin hepatit A’y› önlemede %85’in
üzerinde etkilidir (33).
Meningokokal Hastal›klar

Mesleki karﬂ›laﬂma genellikle hepatit A riskini artt›rmaz. Bu nedenle sa¤l›k personelinin rutin temas öncesi hepatit A aﬂ›s›yla aﬂ›lanmas› veya hepatit A’l› hastalara hizmet veren sa¤l›k personelinin immünglobülinle profilaksisi gerekli
de¤ildir (1,33). Temizlik ve hijyen kurallar›na
tam olarak uyulmas› ve personel e¤itimi korunman›n esas›n› teﬂkil eder. Önerilen infeksiyon
kontrol yöntemleri uyguland›¤›nda, nozokomiyal
hepatit A nadir olarak görülür. Burada en önemli faktör genellikle hastalar›n hastaneye sar›l›klar› ortaya ç›kt›ktan sonra yani hastal›¤› etrafa bulaﬂt›rma riskleri azalmaya baﬂlad›ktan sonra yat›r›lmalar›d›r (1). Yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde yenido¤anlara, infekte personel taraf›ndan
yap›lan transfüzyonla geçiﬂler bildirilmiﬂtir (1).
Yetiﬂkin ve adolesan hastalardan sa¤l›k personeline hepatit A geçiﬂi genellikle hastan›n fekal
inkontinans›n›n bulundu¤u durumlarda görülür
(33).

Haemophilus influenzae tip b konjuge aﬂ›s›n›n
kullan›ma girmesinden sonra ABD’nin kuzey bölgelerinde H. influenzae tip b invaziv hastal›¤›n›n
belirgin ﬂekilde azalmas› ile Neisseria meningitidis
çocuklarda bakteriyel menenjitin ve septiseminin en önemli etkeni haline gelmiﬂtir (34). ‹nvaziv meningokokal hastal›¤a yol açan N. meningitidis serotipleri B (%46) ve C (%45)’dir. Hastal›k çocuklarda eriﬂkinlerden 16 kat fazla görülmektedir (34). N. meningitidis’in nozokomiyal yay›l›m›
nadirdir. Sa¤l›k personeline bulaﬂma riski, meningokok ile infekte kiﬂinin respiratuar sekresyonlar›yla direkt temas (a¤›zdan a¤›za solunum,
hastal›¤›n baﬂlamas›ndan önceki 7 gün içerisinde maske giymeden yap›lan endotrakeal entübasyon s›ras›nda hastan›n oral sekresyonlar› ile
temas) durumunda sözkonusudur (35). Meningokokal alt solunum yolu infeksiyonlar› nadir olmakla birlikte sa¤l›k personeli, aktif prodüktif
öksürü¤ü olan meningokokla infekte hasta bak›m› s›ras›nda artm›ﬂ risk alt›ndad›r (23,35). Ancak
bu durumda da genel hijyen ve temizlik kurallar›na uyulmas› hastal›¤›n yay›l›m›n› engeller (23).
Hastaneye yat›r›lan invaziv meningokok infeksiyonlu hastalar›n infeksiyonu damlac›k yoluyla
bulaﬂt›rma riskine karﬂ› tedavinin ilk 24 saati dolana kadar izolasyonlar› gereklidir (23,36).

Bugün kullan›mda bulunan inaktif hepatit A
aﬂ›lar›yla klinik hastal›ktan korunma %94-100 olarak gerçekleﬂmektedir (33). Hepatit A aﬂ›s›n›n
ABD’de iki ticari preparat› mevcuttur. Havrix® ülkemizde de bulunmaktad›r. Havrix®’in etkinli¤i-

Temas sonras› kemoprofilaksi, yo¤un ve korumas›z olarak (maskesiz) infekte kiﬂilerle temas› (entübasyon, resüsitasyon veya yak›n orofarinks muayenesi yapan) olan sa¤l›k personeline
(23) mümkün olan en k›sa sürede tercihen pri-

Hepatit A
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mer vakan›n tan› almas›ndan sonraki 24 saatte
uygulanmal›d›r (36). Antimikrobiyal profilaksi N.
meningitidis taﬂ›y›c›l›¤›n› ortadan kald›rabilir ve
korunmas›z olarak infekte hastayla temas› olan
kiﬂilerde hastal›¤›n geliﬂimini önler. Kemoprofilakside tercih edilen ilaç genellikle rifampindir
ve 10 mg/kg (maksimum 600 mg) 12 saatte bir,
toplam 4 doz, 2 gün önerilir (35,36). Ayr›ca 20
mg/kg (maksimum 600 mg) günde tek doz 4 gün
süre ile de verilebilir (36). Seftriakson intramüsküler tek doz (12 yaﬂ›ndan büyüklerde 250 mg)
olarak kullan›ld›¤›nda serogrup A meningokok
faringeal taﬂ›y›c›l›¤›n›n eradikasyonunda rifampine göre çok daha etkilidir (36). Ancak seftriaksonun profilakside rutin kullan›m›, di¤er meningokok serogruplar›na karﬂ› etkinli¤i tam olarak
gösterilmedi¤i için önerilmemektedir (36). Bununla beraber gebelik döneminde rifampin ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda kullan›m› daha güvenlidir.
Ayn› ﬂekilde siprofloksasin yetiﬂkinlerde (18 yaﬂ
ve üzerinde) meningokok profilaksisinde oral
tek doz 500 mg verildi¤inde etkili bulunmuﬂtur
(36). Meningokok aﬂ›s› N. meningitidis’in dört pürifiye kapsüler polisakkaridini içermektedir (tetravalan A, C, Y ve W-135 meningokok aﬂ›s›), salg›nlar›n önlenmesinde etkili olmas›na karﬂ›n temas
sonras› profilakside etkinli¤i çok s›n›rl›d›r (36).
Ayr›ca meningokok aﬂ›s›yla sivillerin veya sa¤l›k
personelinin rutin aﬂ›lanmas› önerilmemektedir
(36). Serogrup C meningokok salg›nlar›nda, salg›n›n kontrol alt›na al›nabilmesi için meningokok
aﬂ›s› uygulanabilir (36). Koruyucu antikor seviyesi genellikle aﬂ›dan sonraki 7-10 gün içerisinde
geliﬂir (36).
Bo¤maca
Son derece bulaﬂ›c› olan bo¤macada sekonder atak h›z› duyarl› olan ev halk› için %80 olarak
hesaplanmaktad›r (23). Yay›l›m genellikle infekte kiﬂinin respiratuar sekresyonlar›yla direkt temasla veya yüksek miktarlardaki inokülum içeren aerosolize damlac›klar›n al›nmas›yla gerçekleﬂir. ‹nkübasyon süresi 7-10 gündür (37). Bulaﬂ›c›l›k prodromal semptomlar›n ortaya ç›kmas›yla
baﬂlar ve paroksismal döneme kadar devam
eder. Duyarl› kiﬂiler (özellikle aﬂ›lanmam›ﬂ bebekler) için genellikle kaynak son olarak 4-6 yaﬂ›nda aﬂ›lanm›ﬂ ve 5-10 y›l içinde immünitesi
azalan adolesan ve yetiﬂkinlerdir (37). Hastal›k
yetiﬂkin hastalardan yak›n temas› olan özellikle
aﬂ›lanmam›ﬂ bebeklere, çocuklara ve duyarl› kiﬂilere bulaﬂ›r. Bu tip bulaﬂma hastanelerde veya
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2

Kanra G, Kara A, Cengiz AB.

evlerde gerçekleﬂebilir. Hastanelerde bo¤maca,
ziyaretçilerden ve çal›ﬂanlardan hastalara ve
hastalardan ziyaretçi ve çal›ﬂanlara bulaﬂabilir.
Hastane koﬂullar›nda ortaya ç›kan salg›nlar›n
kontrolü, temas›n tam olarak tan›mlanamamas›,
öksürü¤ü olan tüm personelin de¤erlendirilmesi
ve bo¤az kültürü gereklili¤i nedeniyle güç ve
masrafl› olur. Hastane çal›ﬂanlar›nda, salg›nlar s›ras›nda yap›lan serolojik araﬂt›rmalar bo¤macayla temas›n, klinik hastal›¤›n atak h›z›ndan çok
daha yüksek oldu¤unu ortaya koymaktad›r (23).
Sa¤l›k kurumlar›nda bo¤maca yay›l›m›n› önlemek için, klinik vakalar›n erken tan›s› ve tedavisi, infekte hastalar›n respiratuar izolasyon kurallar› çerçevesinde izole edilmesi, infekte veya temas etmiﬂ sa¤l›k personelinin izinli say›lmas› gerekir (1,23). Bu korunma ve izolasyon yöntemlerine hastada klinik düzelme olana veya uygun
antimikrobiyal tedavinin beﬂinci gününe kadar
uyulmal›d›r (1,23) (Tablo 3). Bo¤macada sekonder ataklar geliﬂmeden hastal›¤›n tan›mlanmas›
ve kontrol önlemlerinin al›nmas›, prodromal dönemde (spesifik semptomlar› geliﬂmeden önce)
dahi bulaﬂt›r›c›l›¤› oldu¤u için hemen hemen imkans›zd›r (23).
Aselüler bo¤maca aﬂ›s› yetiﬂkinlerde immünojeniktir ve Td (tetanoz-yetiﬂkin doz difteri toksoidi) ile birlikte yap›ld›¤›nda yan etkiler de Td
tek olarak yap›ld›¤›ndan farkl› de¤ildir (1). Bugün için yetiﬂkinlerde kullan›lmak üzere lisans
alm›ﬂ bir aselüler bo¤maca aﬂ›s› yoktur. Gelecekte yetiﬂkinlere uygulanacak rapel aselüler
bo¤maca aﬂ›s›n›n kullan›ma girmesi olas›d›r.
Tifo
Salmonella typhi ve di¤er enterik patojenler,
sa¤l›k personelinin elleri ile nozokomiyal yay›l›m
gösterebilirler. Genel olarak kiﬂisel hijyen, özellikle tüm hastalarla temastan önce ve sonra el y›kama, enterik patojenlerin hastalara yay›l›m›n›
önlemede en etkili yöntemdir. E¤er sa¤l›k personeli akut ishale yakalanm›ﬂ, ateﬂi, kramp tarz›nda
kar›n a¤r›s› ve kanl› gaitas› varsa, gaitas›nda yüksek miktarda enterik patojen mevcuttur. Bu ﬂikayetleri olan sa¤l›k personelinin hasta bak›m›ndan, hastal›¤› araﬂt›r›lana ve tedavi olana kadar
al›nmas›, hastalara yay›l›m› etkili ﬂekilde önleyecektir (23). Sa¤l›k personeli aras›nda S. typhi ile
s›k olarak karﬂ›laﬂan mikrobiyoloji laboratuvar›
çal›ﬂanlar› aﬂ›lanmal›d›r (Aﬂ›n›n kullan›m› dozaj
ve uygulama protokolü Tablo 1’de verilmiﬂtir)
(1). Aﬂ› ile korunma S. typhi için uygulanabilirdir,
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ancak bugün klinik kullan›mda olan aﬂ›larla elde
edilen korunma istenilen oranlarda de¤ildir ve
yüksek inokülum gerçekleﬂti¤inde elde edilmiﬂ
immün cevap yetersiz kalabilir (38). Tifo aﬂ›s› olarak, kullan›lan 4 farkl› aﬂ› mevcuttur ancak aseton
ile inaktif hale getirilmiﬂ olan parenteral aﬂ› sadece Amerikan Askeri Personeli için üretilmekte
ve kullan›lmaktad›r (38). Bu aﬂ›lar;
1. Oral canl› attenüe aﬂ› (Salmonella Ty21a suﬂundan elde edilen),
2. S›cak ve fenol ile inaktive edilmiﬂ parenteral aﬂ› (Uzun y›llard›r kullan›lan tifoid aﬂ›),
3. Kapsüler polisakkarid aﬂ›d›r (Yeni lisans alm›ﬂ Typhim Vi aﬂ›s›).
Vaccinia (Çiçek)
Günümüzde laboratuvarlarda çiçek virüsü
kültürleri ile direkt olarak ilgilenenlere, rekombinant çiçek virüsleri veya orthopox virüsleri ile
çal›ﬂan personele önerilmektedir (1). Laboratuvarlarda rekombinant çiçek virüsü ile çal›ﬂan kiﬂilerin elbiseleri veya di¤er bulaﬂt›r›c› materyalleri ile direkt temasta olan kiﬂiler de aﬂ›lanabilir
(1). Çiçek aﬂ›s› bir doz uygulan›r, 10 y›lda bir rapel önerilir. Aﬂ› gebelikte kontrendikedir. Aﬂ›
ekzemas› veya ekzema öyküsü olan kiﬂilerde,
immünkompromize kiﬂiler ve aile bireylerinde
kontrendikedir (1) (Tablo 1).
3. ER‹ﬁK‹NLERE ÖNER‹LEN ﬁEK‹LDE SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N DE KULLANILAN AﬁILARI OLAN HASTALIKLAR
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› tetanoz, difteri ve pnömokok hastal›klar› için artm›ﬂ risk taﬂ›mazlar. Bu
hastal›klar›n aﬂ›lar› sa¤l›k personeline toplumun
genelinden farks›z ﬂekilde uygulanmal›d›r (1).
Tetanoz-Difteri
Td aﬂ›s› her on y›lda bir düzenli olarak yap›lmal›d›r. ‹lk defa aﬂ›lanacak olan sa¤l›k personeline üç dozluk primer aﬂ› ﬂemas› Td (tetanoz-yetiﬂkin difteri toksoidi) ﬂeklinde ilk doz ile ikinci
doz aras›nda 4-6 haftal›k süre olacak ﬂekilde,
üçüncü doz da ikinci dozdan 6-12 ay sonra uygulanmal›d›r (9).
Pnömokok ‹nfeksiyonu
‹ki-65 yaﬂ grubundaki pek çok kiﬂi kronik bir
hastal›k nedeniyle, pnömokok infeksiyonu veya
komplikasyonlar› aç›s›ndan risk taﬂ›maktad›r. Bu
nedenle bu kiﬂilere 23 valent pnömokok aﬂ›s›
yap›lmal›d›r (1).
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Aﬂ› yap›lmas› gereken sa¤l›k personeli:
• Anatomik veya fonksiyonel asplenisi olanlar,
• Nefrotik sendromu olanlar,
• Serebrospinal s›v› kaça¤› bulunanlar,
• ‹mmünsüpresyon durumu (HIV ile infekte
olanlar dahil) bulunanlard›r (1).
Aﬂ›lama sonras›nda beﬂ y›ll›k süre geçmeden
antikor titresinde azalma olanlara, pnömokok
aﬂ›s›ndan sonra beﬂ veya daha fazla y›l geçmiﬂ
olanlara aﬂ›n›n tekrar yap›lmas› gereklidir (1)
(Tablo 1). Pnömokok aﬂ›s› intramüsküler veya
subkutan olarak 0.5 mL yap›l›r. ‹nfluenza ve pnömokok aﬂ›lamas›nda hedef gruplar› belirgin ﬂekilde ortakt›r. Yüksek risk alt›nda olup daha önce pnömokok aﬂ›s›yla aﬂ›lanmam›ﬂ olan kiﬂilere
hem pnömokok hem de influenza aﬂ›s› birarada
yap›lmal›d›r (11). Her iki aﬂ›, yan etki oran›nda
art›ﬂ oluﬂturmaks›z›n ayn› zamanda farkl› yerlerden yap›labilir (11).
Sa¤l›k personeli için bir di¤er önemli nokta
da, araﬂt›rma, çal›ﬂma veya yard›m amaçl› olarak
baﬂka bir ülkeye giderken risk ald›¤› hepatit A,
poliomiyelit, Japon ensefaliti, meningokokal
hastal›klar, veba, kuduz, tifo ve sar› humma gibi
hastal›klara karﬂ› immünprofilaksisidir. Bu hastal›klara karﬂ›, endike oldu¤unda aﬂ›lanma gereklidir. Hastal›klardan bir k›sm› (poliomiyelit ve meningokokal infeksiyonlar) hasta bak›m› verilece¤inde daha yüksek risk teﬂkil ederken, sar› humma, hepatit A hasta bak›m›ndan ba¤›ms›z olarak
gidilen yöreye göre risk oluﬂtururlar (1).
Sa¤l›k personelinin hem kendi sa¤l›klar› hem
de hizmet sunduklar› kiﬂilerin sa¤l›klar› için güncel aﬂ› bilgilerini takip etmeleri ve bu bilgileri
sadece hastalar›na de¤il kendilerine de uygulamalar› gerekir.
4. SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹Ç‹N R‹SK OLUﬁTURAN ve KULLANIMA SUNULMUﬁ B‹R AﬁISI
OLMAYAN HASTALIKLAR
HIV ‹nfeksiyonu
Sa¤l›k personelinde HIV ile infekte kan ile
perkutan temastan (enjektör i¤nesi batmas› veya kesici alet ile yaralanma) sonra HIV infeksiyonu riski %0.36-0.4’tür (6,39). 1993 y›l› CDC verileri, verdikleri sa¤l›k hizmeti nedeni ile ABD’de
yaklaﬂ›k 50 sa¤l›k personelinde HIV infeksiyonu
geliﬂti¤ini göstermektedir (40). ‹ﬂ kazalar› (enjektör ucunun batmas› veya i¤ne ucu ile yaralanma,
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daha az oranda kan dökülmesi veya damlamas›
ﬂeklinde mukokutanöz temas) nedeni ile de ayr›ca yaklaﬂ›k 100 sa¤l›k personelinde HIV antikorunun pozitifleﬂti¤i saptanm›ﬂt›r (40). HIV ile bu
tip mesleki temastan sonra zidovudin (AZT) uygulamas›n›n infeksiyonu önlemedeki etkinli¤i,
kontrollü çal›ﬂmalar olmad›¤›ndan kesin olarak
gösterilememiﬂtir. HIV pozitif kan ile infekte enjektör i¤nesi, flebotomi i¤nesi, IV kanül, sütür i¤nesi, lanset ile perkutan temastan hemen sonra
(30 dakika-12 saat) baﬂlanan, yo¤un (800-1200
mg/gün) ve uzun süreli (8-54 gün) zidovudin uygulamas›na ra¤men 8 sa¤l›k personelinde HIV
infeksiyonu geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir (39). Yine de
günümüzde temas sonras› zidovudin kullan›m›
önerilmektedir (39). Ayr›ca ABD’de kendi yaﬂam
stilleri nedeni ile yaklaﬂ›k 12.000 sa¤l›k personelinin HIV pozitif oldu¤u bildirilmiﬂtir (41).
Hepatit C ve Di¤er Parenteral
Yolla Bulaﬂan Hepatitler
ABD’de hepatit C virüsü (HCV) parenteral
yolla bulaﬂan, hepatit A ve B d›ﬂ› hepatitlerin en
s›k nedenidir (1). HCV yay›l›m› genellikle infekte
kanla direkt perkutan yolla temas sonras›nda
gerçekleﬂir ve sa¤l›k personeli mesleki ﬂartlardan dolay› bu viral infeksiyon için artm›ﬂ risk alt›ndad›r. Hastanede çal›ﬂan sa¤l›k personeli ve
cerrahlarda HCV prevalans› %1, oral cerrahiyle
u¤raﬂanlarda %2 olarak bulunmuﬂtur (1). Sa¤l›k
personeli için rastgele bir i¤ne batmas›ndan
sonra hepatit C riski %0.1’dir, ancak e¤er i¤nenin
hepatit C ile infekte oldu¤u biliniyorsa risk %510’dur (1,23). HCV’nin mukozal yolla geçiﬂinin rapor edildi¤i tek vaka takdimi mevcuttur ve kan›n
sa¤l›k personelinin konjunktivas›na s›çramas›yla
geliﬂmiﬂtir (42). CDC, 1995 y›l›nda ABD’de 28.000
kiﬂide hepatit C infeksiyonu geliﬂti¤ini tahmin
etmektedir (1). Yeni vakalar›n %2-4’ünü mesleki
nedenlerle kan veya kan içeren vücut s›v›lar›yla
temas eden sa¤l›k personeli oluﬂturur (1). HCV
infeksiyonlar›n›n en az %85’i kronikleﬂir, HCV ile
infekte kiﬂilerin yaklaﬂ›k %70’inde kronik hepatit
geliﬂir (42). Parenteral olarak bulaﬂan “nonA,
nonB” hepatitlerinin yaklaﬂ›k olarak %10’u tan›mlanmam›ﬂ yani “nonABCDE” hepatitleridir
(8). Günümüzde enzim immunassay yöntemi ile
HCV ile infekte kiﬂilerin %95’ten fazlas›na tan›
konabilmektedir (42). Ancak bu yöntemin olumsuz yanlar›, HCV ile infekte kiﬂilerin tamam›n›n
tan›mlanamamas›, akut, kronik veya geçirilmiﬂ
infeksiyon ayr›m›n›n yap›lamamas›d›r. Ayr›ca
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HCV prevalans›n›n düﬂük oldu¤u topluluklarda
bu yöntem ile yüksek oranda (%50’ye yak›n) yalanc› pozitiflik ortaya ç›kabilir (42). Vakalar›n
yaklaﬂ›k olarak %80-90’›nda HCV ile temastan
sonraki 10-12 haftal›k süre içerisinde serokonversiyon gerçekleﬂir (42). Recombinant immunoblot assay (RIBA) testinin de spesifitesi yüksektir. HCV RNA’n›n tespiti için polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) kullan›labilir. Ancak PCR yönteminde de çeﬂitli nedenlerle yalanc› pozitiflik
ve negatiflik oranlar› yüksektir. Ayr›ca HCV infeksiyonlar›n›n klinik seyri s›ras›nda viremi aral›kl›
olarak tespit edilebilece¤inden, tek negatif PCR
sonucu HCV infeksiyonunu ekarte ettirmez (42).
HCV ile temastan sonra HCV infeksiyonunun önlenmesi için immünglobülin veya antiviral ajan
(örne¤in alfa interferon) kullan›lmas› önerilmemektedir (1,42). Etkili bir profilaksinin bulunmad›¤› HCV infeksiyonlar›nda, kiﬂilerin serolojik
durumlar›n› bilmeleri kronik HCV infeksiyonunun izlemi ve tedavisi için önem taﬂ›r. HCV pozitif kaynakla temas› olan sa¤l›k personelinin temas sonras› HCV serolojisi ve alanin aminotransferaz düzeyine bak›lmas› ve bunlar›n alt› ay sonra tekrar› önerilir (42). Korunmada en etkili yöntem personel e¤itiminin verilmesidir. ‹nfekte
sa¤l›k personelinden hastalara hepatit C geçiﬂi
nadirdir, bu bak›mdan hepatit C infeksiyonu
sa¤l›k personeli olarak çal›ﬂmaya engel teﬂkil etmez, ancak yine de infeksiyon kontrol önlemlerinin al›nmas› gerekir (23,42).
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