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li fark vard›. Asistan doktorlar›n %71.7'si, intern doktorlar›n %64.4'ü, hemﬂirelerin %73.3'ü ve laboratuvar teknisyenlerinin %60.5'i hepatit B aﬂ›s› yapt›rm›ﬂt›. Risk alt›nda
oldu¤u halde; asistan doktorlar›n %8.7'si, intern doktorlar›n %20.2'si, hemﬂirelerin %3.9'u ve laboratuvar teknisyenlerinin %10.5'i aﬂ› yapt›rmam›ﬂt›. Hepatit B virüsü ta-
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ﬂ›y›c›l›k oran› asistan doktorlarda %3.1, intern doktorlarda %1.9, hemﬂirelerde %7.8 ve laboratuvar teknisyenlerinde %13.2 idi. Bütün sa¤l›k çal›ﬂanlar› muhtemelen
yüksek infeksiyon riski ile karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n› dü-

Sa¤l›k çal›ﬂanlar› çal›ﬂmalar› esnas›nda birçok farkl› in-

ﬂünmeli ve her zaman koruyucu önlemler almal›d›rlar.

feksiyonla karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Hepatit B virüsü infeksi-

Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda hepatit B aﬂ›s› yapt›rma oran› yük-

yonu sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda en çok görülen mesleki risk

sek olmakla beraber, yine de bu kapsam› geniﬂletme

faktörüdür. Çal›ﬂman›n amac› sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n hepa-

yolunda çaba harcanmal›d›r.

tit B virüsü ile ilgili risk alg›lamalar›n› ve aﬂ› yapt›rma durumlar›n› belirlemektir. Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi
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Hastanesi’nde çal›ﬂmakta olan ve 1/2 sistematik örnekleme ile seçilen 127 araﬂt›rma görevlisi, 104 intern doktor, 180 hemﬂire ve 38 laboratuvar teknisyeni olmak
üzere 449 sa¤l›k çal›ﬂan› araﬂt›rma grubuna al›nm›ﬂ ve
anket uygulanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma grubuna al›nanlar›n

SUMMARY
The Perceived Risk of Hepatitis B on Assistant Doctors,
Intern Doctors, Nurses and Laboratory Technicians

%96.0's› hepatit B bulaﬂmas› aç›s›ndan kendisinin risk

Health care workers may be exposed to a variety of in-

alt›nda oldu¤unu düﬂünüyordu. Bu oran %98.9 ile en

fections as they carry out their job responsibilities. He-

yüksek oranda hemﬂirelerdeydi. Çal›ﬂmalar› esnas›nda

patitis B virus infection is a well-recognized occupational

her zaman infeksiyonu önleme kurallar›na uydu¤unu

risk for health care workers. The aim of this study was

belirtenlerin oran› %64.1 olup, bu aç›dan gruplar aras›n-

to determine the perceived risk of health workers about

da istatistiksel aç›dan önemli fark vard›. Araﬂt›rma gru-

hepatitis B. This research has been done on 449 medi-

bunun ço¤unlu¤u uygulamalar› esnas›nda hastadan

cal staff working at Erciyes University Medical Faculty

kendisine, bir hastadan di¤erine ya da kendisinden has-

Hospital. One hundred and twentyseven of them were

talar›na hepatit B infeksiyonu bulaﬂabilece¤ini düﬂünü-

assistant doctors, 104 were intern doctors, 180 were

yordu. Hepatit B virüsünün HIV virüsünden daha bulaﬂ-

nurses and 38 were laboratory technicians. The samp-

t›r›c› oldu¤unu bilme oran› bütün gruplarda yüksekti. He-

ling groups chosen according to 1/2 systematic samp-

patit B aﬂ›s› yapt›rma aç›s›ndan gruplar aras›nda önem-

ling and a questionnaire was applied to them. Among
447 medical staff 96.0% of them believed that they we-
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re at risk of acquiring hepatitis B infection through occupational exposure. This rate was highest (98.9%) in nurses. 64.1% of the research group said that they always
obeyed the rules of infection prevention while working
and the difference among groups was statistically significant. The majority of the group knew that hepatitis B infection may transmit from patients to them, from one
patient to other or from health workers to patients while
working. The high percentage of all the group stated
that the transmission of hepatitis B virus was higher
than HIV. There was a statistically significant difference
between the groups vaccinated against hepatitis B.
71.7% of the assistant doctors, 64.4% of intern doctors,
73.3% of the nurses and 60.5% of laboratory technicians stated that they had received hepatitis B vaccine.
The rate of hepatitis B virus carriage was 3.1% in assistant doctors, 1.9% in intern doctors, 7.8% in nurses and
13.2% in laboratory technicians. All health care workers
should be considered to pose a potentially high risk of
infection and recommended precautionary measures
should be followed at all times. Although a high percentage of health care workers have been fully vaccinated
with hepatitis B vaccine, efforts need to be made to improve this coverage.
Key Words: Health Care Workers, Hepatitis B, Vaccination.

G‹R‹ﬁ
Günümüzde tüm dünyadaki hepatit B virüsü
(HBV) taﬂ›y›c›lar›n›n say›s›n›n 350 milyon civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Her y›l 1-2 milyon kiﬂi direkt olarak HBV infeksiyonu ve komplikasyonlar›na ba¤l› olarak yaﬂam›n› yitirmektedir (1). Hepatit B infeksiyonundan korunman›n
en önemli yolu aktif ba¤›ﬂ›klamad›r. Sa¤l›k ekonomisi uzmanlar›nca yap›lan maliyet/yarar analizlerinde HBV’ye karﬂ› aﬂ›laman›n infeksiyonun
k›sa ve uzun dönemdeki sonuçlar› ile savaﬂmaktan daha üstün oldu¤u gösterilmiﬂtir (2-3). HBV
aç›s›ndan önemli risk gruplar›ndan biri olan sa¤l›k personeli için hepatit B bir meslek hastal›¤›
olarak kabul edilmektedir. Sa¤l›k personelinde
HBV göstergelerinin s›kl›¤› kanla temas etme
oran›yla paralel olarak art›ﬂ göstermektedir (4).
Bu nedenle kanla direkt temas› olan cerrahlar,
diﬂ hekimleri, laboratuvar ve kan merkezi personeli ve hemﬂireler daha çok riske maruzdurlar.
Bunun tersine taﬂ›y›c› sa¤l›k personelinden de
hastalara hepatit B bulaﬂmas› mümkündür. HBV
bulaﬂmas› aç›s›ndan sa¤l›k personelinin di¤er
gruplardan yaklaﬂ›k 10 kat daha fazla risk alt›nda
oldu¤u bildirilmektedir (4).
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Sa¤l›k personelinin hepatit B'den korunmalar› için öncelikle bu konuda bilgilerinin yeterli olmas› gerekmektedir. Bu çal›ﬂmada sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n hepatit B'den korunma konusundaki
düﬂüncelerini belirlemek ve aﬂ› yapt›rma durumlar›n› ortaya ç›karmak amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL VE METOD
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde çal›ﬂmakta olan toplam 449 sa¤l›k çal›ﬂan›
araﬂt›rma kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂma 1/2 sistematik örnekleme ile seçilen 127 araﬂt›rma görevlisi, 104 intern doktor, 180 hemﬂire ve 38 laboratuvar teknisyenine anket uygulama yöntemiyle yap›lm›ﬂt›r. Anket formunda çal›ﬂ›lan birim, görevi, hizmet süresi, yaﬂ, cinsiyet ve mezun
olunan okul gibi tan›mlay›c› sorular, görevleri esnas›nda personelden hastalar›na, hastalardan
kendilerine ve de bir hastadan di¤erine hepatit
infeksiyonunun bulaﬂ›p bulaﬂamayaca¤› ile ilgili
düﬂünceleri, HBV ve HIV'den hangisinin daha
bulaﬂt›r›c› oldu¤u konusundaki düﬂünceleri, infeksiyonu önleme ile ilgili genel önlemlere uyup
uymad›klar›n› içeren sorular, hepatit göstergesi
bakt›r›p bakt›rmad›klar› ve hepatit B aﬂ›s› yapt›r›p yapt›rmad›klar› ile ilgili sorular yer alm›ﬂt›r.
Elde edilen veriler bilgisayara aktar›l›p de¤erlendirilmiﬂ, istatistiksel analizlerde ki kare
testi kullan›lm›ﬂt›r.
BULGULAR
Çal›ﬂma kapsam›na Erciyes Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi’nde çal›ﬂmakta olan 127
araﬂt›rma görevlisi, 104 intern doktor, 180 hemﬂire ve 38 laboratuvar teknisyeni olmak üzere 449
sa¤l›k çal›ﬂan› al›nm›ﬂt›r.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n %97.3'ü mesleki uygulamalar› s›ras›nda hastalardan kendilerine hastal›k
bulaﬂabilece¤ini bilmektedirler. Kendisinden
hastalar›na hastal›k bulaﬂabilece¤ini düﬂünenlerin oran› ise %59.0 ile daha düﬂüktür. Bir hastadan di¤erine hastal›k bulaﬂt›rabilece¤ini düﬂünenlerin oran› ise %83.0'tür. Hastadan kendisine
ve bir hastadan di¤erine hastal›k bulaﬂt›rmay›
düﬂünme aç›s›ndan gruplar aras›nda önemli fark
yok iken (p > 0.05) kendisinden hastalar›na hastal›k bulaﬂt›rabilece¤ini düﬂünme aç›s›ndan
gruplar aras›nda önemli fark vard› (p < 0.05).
Kendisinden hastalar›na hastal›k bulaﬂt›rabilece¤ini düﬂünenlerin oran› hemﬂirelerde daha
düﬂük idi (Tablo 1).
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Araﬂt›rma grubundaki sa¤l›k personelinin
%96.0's› hepatit B bulaﬂmas› aç›s›ndan kendisinin risk alt›nda oldu¤unu düﬂünüyordu. Bu oran
en yüksek oranda hemﬂirelerdeydi (Tablo 2).

%15.2'si ise kurallara uymad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Kurallara devaml› olarak uyma durumu hemﬂirelerde di¤er gruplara göre daha yüksek olup
aradaki fark istatistiksel aç›dan önemliydi (p <
0.05) (Tablo 4).

HBV'nin HIV virüsünden daha bulaﬂt›r›c› oldu¤unu bilenlerin oran› %87.6 olup bu aç›dan gruplar aras›nda önemli fark yoktu (p > 0.05) (Tablo 3).

Araﬂt›rma grubunun %93.8'i hepatit mark›rlar›
bakt›rm›ﬂ olup bu aç›dan gruplar aras›nda istatistiksel farkl›l›k yoktu (p > 0.05) (Tablo 5). Aﬂ›
sonras› kontrol amac›yla hepatit göstergesi bakt›ranlar›n oran› %66.1 idi. Bu oran en yüksek
oranda laboratuvar teknisyenlerinde, en düﬂük
oranda intern doktorlardayd› (p < 0.05).

‹nfeksiyonu önleme konusundaki kurallara
uyma durumlar› soruldu¤unda; araﬂt›rma grubundakilerin %64.1'i devaml›, %20.7'si ise ara s›ra uyduklar›n› ifade etmiﬂlerdir. Kiﬂilerin

Tablo 1. Araﬂt›rma Grubunun ‹nfeksiyon Bulaﬂmas› Konusundaki Düﬂünceleri.

Gruplar

Hastadan bana
Say›
%

Bir hastadan di¤erine
Say›
%

Araﬂt›rma gör. (127)

123

96.9

106

83.5

76

59.8

‹ntern doktorlar (104)

102

98.1

87

83.7

69

66.3

Hemﬂireler (180)

176

97.8

139

77.3

91

50.8

Laboratuvar tek. (38)

36

94.7

-

-

-

-

Toplam (449)

437

97.3

438

83.0

236

x2

Benden hastalar›ma
Say›
%

x2

= 1.46
p > 0.05

59.0
x2

= 2.61
p > 0.05

= 7.16
p < 0.05

Tablo 2. Araﬂt›rma Grubunun Hepatit B Bulaﬂmas› Aç›s›ndan Kendisinin Risk Alt›nda Olup Olmad›¤› Konusundaki Düﬂünceleri.
Evet
Araﬂt›rma gör.

Say›

%

Say›

%

122

96.1

5

3.9

127

100.0

96

92.3

8

7.7

104

100.0

178

98.9

2

1.1

180

100.0

35

92.1

3

8.3

38

100.0

96.0

18

4.0

449

100.0

Laboratuvar tek.
Toplam

Toplam

%

‹ntern doktorlar
Hemﬂireler

Hay›r

Say›

431
x2

= 9.09

p < 0.05

Tablo 3. Araﬂt›rma Grubunun HBV ve HIV'den Hangisinin Daha Bulaﬂt›r›c› Oldu¤u Konusundaki Düﬂünceleri.
HBV

HIV

Her ikisi
Say›
%

Gruplar

Say›

%

Say›

%

Araﬂt›rma gör.

114

89.8

7

5.5

6

‹ntern doktorlar

86

82.7

7

6.7

Hemﬂireler

157

87.2

13

36

94.8

393

87.6

Laboratuvar tek.
Toplam

x2

114

= 6.33

Toplam
Say›

%

4.7

127

100.0

11

10.6

104

100.0

7.2

10

5.6

180

100.0

1

2.6

1

2.6

38

100.0

28

6.2

28

6.2

100.0

p > 0.05
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Tablo 4. Araﬂt›rma Grubunun ‹nfeksiyonu Önleme Konusundaki Kurallara Uyma Durumu.
Devaml›
Gruplar

Say›

Aras›ra

Hay›r

Toplam

%

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Araﬂt›rma gör.

71

55.6

46

36.5

10

7.9

127

100.0

‹ntern doktorlar

64

61.5

35

33.7

5

4.8

104

100.0

130

71.8

0

0.0

50

28.2

180

100.0

23

58.3

12

33.3

3

8.3

38

100.0

288

64.1

93

20.7

68

15.2

449

100.0

Hemﬂireler
Laboratuvar tek.
Toplam

x2= 98.02

p < 0.05

Tablo 5. Araﬂt›rma Grubunun Hepatit B Göstergelerine Bakt›rma Durumu.
Evet

Hay›r

Toplam

Gruplar

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Araﬂt›rma gör.

121

95.3

6

4.7

127

100.0

‹ntern doktorlar

93

89.4

11

10.6

104

100.0

171

95.0

9

5.0

180

100.0

36

94.7

2

5.3

38

100.0

421

93.8

28

6.2

449

100.0

Hemﬂireler
Laboratuvar tek.
Toplam

x2 = 4.38

p > 0.05

Tablo 6. Araﬂt›rma Grubunun HBV Aﬂ›s› Yapt›rma Durumu.
Yapt›rd›m
Gruplar

Yapt›rmad›m

Toplam

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Araﬂt›rma gör.

91

89.2

11

10.8

102*

100.0

‹ntern doktorlar

67

76.1

21

23.9

88*

100.0

132

95.0

7

5.0

139*

100.0

23

85.2

4

14.8

27*

100.0

87.9

43

6.2

356*

100.0

Hemﬂireler
Laboratuvar tek.
Toplam

313
x2

= 18.35

p < 0.01

* Daha önce hepatit B infeksiyonu geçirenler ve taﬂ›y›c› olanlar dikkate al›nmam›ﬂt›r.

Hepatit B aﬂ›s› yapt›rma aç›s›ndan gruplar
aras›nda önemli fark vard› (p < 0.05).Bu oran en
yüksek oranda hemﬂirelerde, en düﬂük oranda
intern doktorlardayd›. Asistan doktorlar›n
%89.2'si, intern doktorlar›n %76.1'i, hemﬂirelerin
%95.0'i ve laboratuvar teknisyenlerinin %85.2'si
hepatit B aﬂ›s› yapt›rm›ﬂt›. Risk alt›nda oldu¤u
halde; asistan doktorlar›n %10.8'i, intern doktorlar›n %23.9'u, hemﬂirelerin %5.0'i ve laboratuvar
teknisyenlerinin %14.8'i aﬂ› yapt›rmam›ﬂt›. Aﬂ›
yapt›rmama oran› en yüksek oranda intern doktorlardayd› (Tablo 6). Ancak aﬂ›l› oldu¤unu belir-
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tenlerin %14.7'si 1 veya 2 doz aﬂ› yapt›rm›ﬂlard›.
Üç dozdan az aﬂ› yapt›ranlar›n oran› intern doktorlarda %17.9 ile daha yüksek olmakla beraber
gruplar aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan önemli de¤ildi (p > 0.05). Araﬂt›rma grubundaki asistanlar›n 4'ü (%3.1), intern doktorlar›n 2'si (%1.9),
hemﬂirelerin 14'ü (%7.8) ve laboratuvar teknisyenlerinin 5'i (%13.2) taﬂ›y›c› olduklar›n› belirtmiﬂlerdir.
TARTIﬁMA
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan, HBV, insanlarda kanserojen etki gösteren faktörler s›rala115
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mas›nda; tütünden sonra ikinci s›rada gösterilmektedir (1). Ülkemizde bölgelere göre de¤iﬂmekle birlikte HBsAg prevalans› %4-10, antiHBs
prevalans› %20.6-52.3 aras›nda de¤iﬂen oranlarda bulunmuﬂtur. Bu verilere göre ülkemiz orta
derecede endemik bölgeler aras›ndad›r. Ülkemizde en az 3 kiﬂiden biri, bu infeksiyonla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r ve 3-5 milyon kiﬂi HBV taﬂ›y›c›s›d›r
(1,5).
Kan ve vücut s›v›lar› ile yak›n temasta olan
doktor, hemﬂire ve laboratuvar teknisyenleri gibi sa¤l›k çal›ﬂanlar› günlük çal›ﬂma ortam›nda
hastalardan bulaﬂabilecek birçok infeksiyon hastal›¤› aç›s›ndan risk alt›ndad›rlar. Bu infeksiyonlar içinde hepatit B gerek s›kl›k gerekse yaratt›klar› olumsuz etkiler nedeniyle özel bir öneme
sahiptir. Dienstag ve arkadaﬂlar›, sa¤l›k personelinde HBV infeksiyonu s›kl›¤›n›n di¤er mesleklere k›yasla en az 3-8 kat daha fazla oldu¤unu bildirilmiﬂlerdir (6). Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda seropozitiflik (HBsAg veya antiHBs pozitifli¤i) ortalama
%47.5'dir (7). Bu oran tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
yaklaﬂ›k yar›s›n›n HBV'ye maruz kald›¤›n› göstermektedir. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Hastanesi’nde 1989-1991 y›llar› aras›nda yat›r›larak tedavi
edilen akut HBV infeksiyonu olgular›n›n
%12.5'inin sa¤l›k çal›ﬂan› oldu¤u saptanm›ﬂt›r (8).
‹lk kez 1982 y›l›nda Centers for Disease Control and Prevention (CDC) taraf›ndan tüm hastalar
ve kan örnekleri potansiyel olarak infekte kabul
edilmiﬂ ve daha sonra al›nmas› gereken önlemler yay›nlanm›ﬂt›r (9-11). Araﬂt›rma grubundaki
kiﬂilerin büyük ço¤unlu¤u hastadan kendisine
hastal›k bulaﬂaca¤›na inanmakta iken kendisinden hastalar›na hastal›k bulaﬂt›rabilece¤ini düﬂünenlerin oran› daha düﬂüktü (Tablo 1). ‹nfekte
sa¤l›k personelinden hastan›n aç›k yaras› ile temas edebilecek kanamaya neden olan iﬂlemlerin hastaya infeksiyonu bulaﬂt›rma riski taﬂ›d›¤›
gösterilmiﬂtir (12). ABD ve ‹ngiltere gibi ülkelerde HBsAg ve HBeAg pozitif olan cerrahlar›n daha fazla bulaﬂt›r›c› olmalar› nedeniyle bu iﬂlemleri uygulamas›na izin verilmemektedir (13).
Sa¤l›k personelinden hastaya HBV bulaﬂmas›n›n
önlenmesinde tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n mesle¤e
baﬂlamadan önce aﬂ›lanmas› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Araﬂt›rma grubundaki kiﬂilerin büyük ço¤unlu¤u hepatit B bulaﬂmas› aç›s›ndan kendisinin
risk alt›nda oldu¤unu düﬂünüyordu. Risk alt›nda
oldu¤unu düﬂünme aç›s›ndan araﬂt›rma gruplar›
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aras›nda önemli fark vard›. Hemﬂirelerde bu
oran daha yüksek iken laboratuvar teknisyenleri
ve intern doktorlarda daha düﬂüktü (Tablo 2).
Hepatit B virüsünün oda ›s›s›nda 6 ay canl›
kalabildi¤i ve HIV virüsünden 100 kat daha fazla
bulaﬂt›r›c› oldu¤u gösterilmiﬂtir (1). HBV ile kontamine i¤ne batmas› sonucu HBV infeksiyonu
riski %2-40 oran›nda olup, bu oran HIV infeksiyonu için %0.2-0.5'dir (14). Araﬂt›rma grubundaki kiﬂilerin %6.2'si HIV'in daha bulaﬂt›r›c› oldu¤unu
ve yine %6.2'si her ikisinin de ayn› oranda bulaﬂt›r›c› oldu¤unu düﬂünüyordu (Tablo 3).
Çal›ﬂmalar› esnas›nda her zaman infeksiyonu
önleme kurallar›na uydu¤unu belirtenlerin oran›
%64.1 ile düﬂük bir orandayd›. Bu aç›dan gruplar
aras›nda istatistiksel aç›dan önemli farkl›l›k olup
kurallara uyma en yüksek oranda hemﬂirelerde,
en düﬂük oranda ise araﬂt›rma görevlilerindeydi
(Tablo 4). Aﬂ› sonras› antikor yan›t›n›n araﬂt›r›lmamas› yan›ts›z ya da düﬂük yan›t› olan personelin infeksiyona aç›k olarak çal›ﬂmas›na ve aﬂ›lanman›n getirdi¤i güven hissiyle infeksiyonun
önlenmesi konusundaki genel önlemlere uymamas›na neden olabilir. Çal›ﬂmam›zda aﬂ› olan
sa¤l›k personelinden aﬂ› sonras› gösterge bakt›ranlar %66.1 ile düﬂük bir orandayd›.
Tüm dünyada akut ve kronik hepatit, siroz ve
hepatoselüler karsinoman›n en önemli nedeni
olan HBV toplumda ikinci s›kl›kta görülen hepatit türüdür (15). HBV dünyadaki primer hepatoselüler karsinom (PHC) olgular›n›n %80’inden sorumlu olup, HBV taﬂ›y›c›lar›nda PHC rastlanma
s›kl›¤›n›n sa¤l›kl› kiﬂilere k›yasla 200-400 kat daha fazla oldu¤u gösterilmiﬂtir (16). HBV ile infekte olan normal yetiﬂkinlerin ortalama %10’u taﬂ›y›c› olurken, infekte bebeklerin %95’i taﬂ›y›c›
olup hayatlar› boyunca kronik hepatit B, siroz ve
PHC gibi hastal›klara yakalanma riski ile karﬂ›laﬂ›rlar (17). Araﬂt›rma grubundaki asistanlar›n 4'ü
(%3.1), intern doktorlar›n 2'si (%1.9), hemﬂirelerin 14'ü (%7.8) ve laboratuvar teknisyenlerinin 5'i
(%13.2) taﬂ›y›c› olduklar›n› belirtmiﬂlerdir. HBV
taﬂ›y›c›s› olduklar›n› belirtenlerin oran› hemﬂirelerde ve laboratuvar teknisyenlerinde yüksekti
(Tablo 6). Orta Amerika'da yap›lan bir çal›ﬂmada
da hemﬂirelerde yüksek oldu¤u ile ilgili benzer
sonuç elde edilmiﬂtir (17). Taﬂ›y›c›l›k oran› en
düﬂük intern doktorlardayd›. Bu sonuç intern
doktorlarda gösterge bakt›rma oran›n›n düﬂük
olmas› ve çal›ﬂma süresinin k›sa olmas› ile izah
edilebilir.
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Hepatit B infeksiyonu taﬂ›y›c›l›¤› ile PHC aras›ndaki iliﬂkiye ait eldeki kan›tlar bu infeksiyona
karﬂ› yap›lacak aﬂ›laman›n sözkonusu kanseri de
önleyebilece¤ini ortaya koymaktad›r (16). Bu nedenle PHC dolayl› da olsa aﬂ›lama ile korunabilecek tek kanser türüdür. Çal›ﬂma grubunda aﬂ›
yapt›rmas› gerekenlerde hepatit B aﬂ›s› yapt›rma oran› %87.9 olarak bulunmuﬂtur. Risk alt›nda
oldu¤u halde; asistan doktorlar›n %10.8'i, intern
doktorlar›n %23.9'u, hemﬂirelerin %5.0'i ve laboratuvar teknisyenlerinin %14.8'i aﬂ› yapt›rmam›ﬂt›. Aﬂ› yapt›rmama oran› en yüksek oranda intern
doktorlardayd› (Tablo 6). ABD'de yap›lan geniﬂ
çapl› bir araﬂt›rmada sa¤l›k çal›ﬂanlar› içinde aﬂ›
yapt›rma oran›n›n en yüksek laboratuvar teknisyenleri aras›nda oldu¤u bulunmuﬂtur (18). 1993
y›l›nda ‹stanbul'da yap›lan bir çal›ﬂmada sa¤l›k
personelinin %78.2'sinin aﬂ› olmad›¤› ve aﬂ› yapt›rma aç›s›ndan gruplar aras›nda fark oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada doktorlar›n %35'i,
hemﬂirelerin %22.5'i, laboratuvar teknisyenlerinin %10'u ve intern doktorlar›n %6's› aﬂ› yapt›rm›ﬂt› (19). Bizim çal›ﬂmam›zda bu oranlar s›ras›yla %89.2, %76.1, %95.0 ve %85.2 idi. 1994 y›l›nda
Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde yap›lan bir
çal›ﬂmada doktorlar›n %37'sinin, hemﬂirelerin
%10'unun en az bir kez HBV aﬂ›s› oldu¤u saptanm›ﬂt›r (20). Bu oran ABD'de yap›lan çok merkezli bir çal›ﬂmada s›ras›yla %57 ve %55'dir (21). Ülkemizde bir hastan›n HBV taﬂ›y›c›s› olma olas›l›¤› ABD'deki bir kiﬂiden 30 kat fazla oldu¤u halde, aﬂ›lanma oran›n›n özellikle hemﬂirelerde 5
kat daha az olmas› çarp›c› bir sonuçtur. Sa¤l›k
personelinin e¤itimi ve dolay›s›yla ba¤›ﬂ›klaman›n sa¤lanmas› maliyet-etkinlik araﬂt›rmalar› ile
de ispatlanm›ﬂt›r. 1982'de ABD'de yap›lan bir
hesaplamaya göre bir hemﬂirenin hastane infeksiyonu nedeni ile hepatit B ile infekte olmas›
sonras› gereken t›bbi bak›m masraf› ve iﬂ gücü
kayb› tutar› ile (hemﬂire baﬂ›na 2000 Amerikan
dolar›) çok kiﬂinin aﬂ›lanabilece¤i bildirilmektedir (22). Ba¤›ﬂ›klama, e¤itim ve genel önlemlere
uyma ile sa¤l›k personeli aras›ndaki hepatit prevalans› baz› ülkelerde çok düﬂük düzeylere indirilebilmiﬂtir (23). Alter ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
yap›lan çal›ﬂmada, ABD'de 1982-1985 y›llar› aras›nda %2.5-6.1 olan tüm akut HBV olgular›n›n aﬂ›lama çal›ﬂmalar› ile 1988 y›l›nda %1.1’e indirildi¤i bildirilmektedir (24).
HBV infeksiyonunun spesifik ve etkili tedavisi olmamas› nedeni ile koruyucu önlemler hastal›kla mücadelenin esas›n› teﬂkil eder. Hepatit B
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2
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infeksiyonundan korunman›n en önemli yolu aktif ba¤›ﬂ›klamad›r. Bu nedenle bir taraftan risk alt›ndaki kiﬂileri aﬂ›lamaya devam ederken, bir taraftan da aﬂ›n›n rutin çocukluk ça¤› aﬂ›lar› aras›na
girmesi birçok ülkede kabul görmüﬂtür. HBV infeksiyonunun orta derecede endemik oldu¤u ülkemizde bu infeksiyondan korunmak için risk
gruplar›na öncelik verilmekle birlikte toplumun
her kesiminin aﬂ›lanmas› önerilmektedir. Tüm
otoriteler HBV ile savaﬂmakta tek yolun kitlesel
aﬂ›lama oldu¤u konusunda hemfikirdirler. Ülkemizde hepatit B aﬂ›s› 1998 Haziran ay›ndan beri
rutin olarak bebeklere uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Kayseri ilinde yap›lan bir çal›ﬂmada bebeklerde
3 doz aﬂ› yapt›rma oran›n›n %56.9 ile düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r (25). Sa¤l›k personelinin hepatit
B'den korunmalar› için öncelikle bu konudaki
bilgilerinin de yeterli olmas› gerekmektedir.
Bornova'da yap›lan bir çal›ﬂmada sa¤l›k personelinin hepatit konusundaki bilgi düzeylerinin
yetersiz oldu¤u bulunmuﬂtur (26). Çal›ﬂma sonucunda sa¤l›k personeli için pek çok konuda oldu¤u gibi hepatit konusunda da hizmet içi e¤itimin
gerekli oldu¤u saptanm›ﬂt›r. E¤itim çal›ﬂmalar›n›n özellikle infeksiyon etkeniyle karﬂ›laﬂmadan
önce yap›lmas›n›n kronik hepatitin ve komplikasyonlar›n›n getirece¤i tedavi yükünü ve iﬂ gücü kay›plar›n› önemli ölçüde azaltaca¤› bir gerçektir. Ayr›ca her sa¤l›k kuruluﬂunun personeline
aﬂ› program› uygulamas› ve bu konudaki kay›tlar› tutmas›n›n da gere¤i aç›kt›r. Yeni iﬂe baﬂlayanlar›n ve staja baﬂlayan doktor, hemﬂire ve laboratuvar teknisyenlerinin zorunlu olarak aﬂ›lanma
programlar›na al›nmas›n›n sa¤l›k personelinde
hepatit B'yi önleme aç›s›ndan önemli olaca¤›
düﬂünülmektedir.
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